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Hydrogenvei etterlyser biler

Hydrogenveien skal gjøre det mulig å kjøre Stavanger-Oslo på hydrogen. Men bilen som kan
gjøre det, er ennå ikke på markedet. Forskning viser at prosjektet likevel er nyttig. Se side 44.

Whiskyavfall
blir grønn
energi

En av Skottlands ledende whisky-
produsenter bruker whiskyavfall,
brukt korn og vann til å produsere
fornybar energi. Se side 43.

Brukerinnspill skal gi
ny sportsbildesign

Den neste modellen som skal produseres av den britiske
sportsbilprodusenten Caterham Cars, vil bli skapt av
publikum online. Se side 49.

Se også kommentarer til den nye markedsføringsloven på side 7.
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Vi leverer faglært arbeidskraft.  
Ring tlf 22 40 55 00

Losang har over 40 års erfaring med utleie av arbeids-

kraft, både til store internasjonale selskaper og mindre 

firmaer. Vår vikardatabase vokser stadig og vi har flere 

hundre aktive vikarer med erfaring fra bygg og anlegg.

Ring oss på 22 40 55 00, og du kan ha arbeidskraften 

du trenger en time etterpå. Les mer på www.losang.no

Grunner til å bruke oss: Rask levering, HMS, fornuftige priser og 
tarifflønn til arbeids takerne, arbeids giveransvar ligger hos oss, vi 
har alle offentlige godkjenninger m.m.

Tømrer
eller 

maler?

Fleksible bemanningsløsninger

Otera og samferdsel 
på Østlandet
Store behov for kompetanse har ført til at Otera stadig er på 

utkikk etter nye medarbeidere, og midt i finanskrisen opplever 

de at etterspørselen i markedet er økende.

www.otera.no

FAKTA OM DRIFTEN. Oteras virksomhet 
på Østlandet omsatte totalt for ca 80 
MNOK i 2008, inkludert alle driftskontrak-
ter og utbyggingsprosjekter. De to største 
løpende kontrakter i 2009 er rehabilite-
ring av E18 Festningstunnelene (MNOK 
83), og drift og vedlikehold elektro i Stor-
Oslo distrikt (MNOK 30). Statens Vegvesen 
Region Øst er oppdragsgiveren på begge 
disse prosjektene. Konsernet Otera AS ble 
opprettet i mars 2006 etter en sammen-
slåing av entreprenørselskapene Agder 
Energi Montasje AS, Ergon AS og Antec 
AS. Fusjonen var en naturlig utvikling et-
ter at selskapene stadig arbeidet tettere 
sammen, og synergien mellom dem ble 
mer og mer åpenbar.

Mangfold av service. Otera Tra-
fikkteknikk påtar seg 
alle typer elektroopp-
drag på vei, samt 
utendørs belysnings-
anlegg som for eks-
empel idrettsarenaer 
og kunst/fasadebe-
lysning. 

– Vi har også etablert en solid vakt 
og beredskapstjeneste  for god servi-
ce til våre faste kunder, sier Øystein 
Stebekk i Otera.

Nyetablering. – Otera har gjennom 
sin avdeling for Trafikkteknikk i 
Oslo blitt en vesentlig aktør i marke-
det. I august 2008 flyttet vi inn i nye 
lokaler på Paulsenkaia i Bjørvika. 
Der har nå 30 – 40 ansatte sitt faste 
oppmøtested for å utføre oppdrag for 
våre kunder rundt om på Østlandet. 
Det var i 2003 vi for alvor etablerte 
oss på Østlandet, da med basis i at vi 
vant anbudskonkurransen for Statens 
Vegvesen med drift og vedlikehold av 
alle veitunnelene i Oslo distrikt.

Vinner stadig innpass. – Senere 
har vi tatt flere oppdrag blant annet  i 
2004, på drift og vedlikehold av alt 

elektroteknisk utstyr for Statens Veg-
vesen i Nedre Buskerud distrikt. Vi 
har nær kontakt med Vegtrafikksen-
tralen i Oslo og Porsgrunn, og gjen-
nom feilmeldinger fra dem, rykker vi 
ut for å reparere defekt utstyr etter for 
eksempel trafikkulykker, sier mar-
kedsdirektør Stebekk.

Mot strømmen. – Det er åpenbart 
et stort behov for kompetanse av den 
typen vi leverer, og markedet er 
økende selv i denne tiden med «fi-
nanskrisen». Otera Trafikkteknikk er 
kontinuerlig på utkikk etter flere nye 
medarbeidere og ønsker nye ansatte 
hjertelig velkommen. Sånn sett er vi 
litt «kjerringa mot strømmen» i disse 
tider. 

Kjennetegnes av trygghet. Otera 
kjennetegnes med sine gule biler, og 
sine hyggelige og motiverte, gul-
kledde ansatte. – Siden arbeid langs 
vei er det vi ofte driver med, er HMS 
det vi setter aller høyest. Både for 
medtrafikanter og egne ansatte. Kun-
dene våre skal være trygge på at når 
de engasjerer oss til oppdrag får de 
kvalitet og sikkerhet slik de ønsker, 
avslutter Stebekk i Otera.              
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 Belysning av ny Snarøyvei på 

  Snarøya, oppdragsgiver AF Gruppen 
 Belysning av Sentralparken på  

  Snarøya, oppdragsgiver Skanska 
  Norge
 Komplett elektroinstallasjon av 

  Hagantunnelen, oppdragsgiver 
  Statens Vegvesen
 Komplett elektroinstallasjon nytt 

  løp Ekebergtunnelen på Sørenga,
  oppdragsgiver Statens Vegvesen
 Komplett elektroinstallasjon av 

  Fosskollen, oppdragsgiver Statens 
  Vegvesen 
 Rehabilitering av elektroinstalla-  

  sjoner i Festningstunnelen, 
  oppdragsgiver Statens Vegvesen
 Drift og vedlikehold av elektro- 

  installasjoner av alle tunneler og 
  trafikktekniske installasjoner i 
  Oslo, Asker og Bærum samt Nedre
  Buskerud.
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Buntebånd
- Polyamid (Nylon®)
- En rekke forskjellige   
 dimensjoner

Ni av 10 gründerbedrifter
som har fått hjelp av nett-
verksorganisasjonen Con-
nect de siste fem årene, er
fortsatt i virksomhet. De
fleste av dem er aksjeselska-
per.

Til sammenligning viser
tall fra Statistisk sentralbyrå
at bare halvparten av alle
nyetablerte aksjeselskaper
overlever de første fem
årene. 

- Selskaper som har vært
gjennom Connects pro-
gram, overlever lenger enn
andre bedrifter. Tilgang på
kvalifiserte hjelpere i opp-
startsfasen er en viktig suk-
sessfaktor, sier generalsekre-
tær Jorun Pedersen i
Connect.

Gjennom Connect stiller
næringslivsfolk sine erfa-
ringer gratis til rådighet for
nye selskaper slik at grün-
dere tidlig får testet sine

ideer og forretningsmodell.
- Av de164 nye bedriftene

som de siste fem årene har
gjennomført det vi kaller en
springbrettsprosess, er 147
selskaper fortsatt i virksom-
het. Og da har vi ikke reg-
net med de selskapene som
er startet i 2007 eller senere,
sier Pedersen.

Nytte begge veier
- Medlemsbedriftene i Con-
nect representerer de fleste
bransjer innenfor norsk næ-
ringsliv og kan derfor møte
gründere på hjemmebane.
De gir også råd på viktige
områder som forretningsut-
vikling, markedsføring og
finans i tillegg til jus og tek-
nologi, sier styreleder Rolf
Jarle Aaberg i Connect, som
til daglig er avdelingsleder i
Statkraft.

Han mener bedriftene
som gir råd til gründerne,

får mye igjen.
- Medlemsbedriftene får

tilgang til nye ideer og tek-
nologi og kan holde seg
oppdatert på utviklingen i
sin egen bransje. Og det er
mange etablerte bedrifter
som inngår samarbeidsavta-
ler med nye gründerselska-
per.

De store er med
Over 1100 ressurspersoner
fra private og offentlige
virksomheter deltar i Con-
nect.

- Vi har for eksempel hatt
aktiviteter med de viktigste
aktørene i maritim sektor
og innenfor miljøteknologi,
sier Aaberg.

StatoilHydro, Statkraft,
Innovasjon Norge og le-
dende patentbyråer som
Bryn Aarflot og Zacco er
blant medlemmene og sam-
arbeidspartnerne til Con-

nect.
Connect har regionale

nettverk over hele landet.

Bedrifter hjelpes til suksess
Nye bedrifter som får hjelp i startfasen, vokser raskere, viser en oversikt fra Connect Norge.

Blue Energy er det nyeste
produktkonseptet i Solars
Integrated Workflow Sys-
tem, IWS. Elektrogrossisten
Solar har inngått et nært
samarbeid med sine strate-
giske partnere og håndpluk-
ket en rekke produkter og
løsninger som skal gjøre in-
stallatørene i stand til å velge
energieffektivitet. Lanse-
ringsperioden for Blue
Energy er november 2008 til
juni 2009.

Solar har håndplukket en
rekke produkter og løs-
ninger i Blue Energy-utval-
get, basert på ytelse, energi-
effektivisering og verdi for
pengene. 

Solar introduserer
Blue Energy
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Moaveien 8, 7228 KVÅL
Tlf: 72 87 94 50 • Faks: 72 87 94 51

idar@exelmachines.no • www.exelmachines.no

Verdens største produsent 
av karuselldreiebenker

Taiwanske YOU JI Machine Ind.Co.Ltd
etablert i 1978, er vårt nye agentur på

kvalitetsmaskiner. Se www.youji.com

Fabrikken utenfor Kaohsiung produserer
vertikale dreiebenker (møller) for 
verdensmarkedet. 

I Skandinavia er suksessen stor med 18
solgte maskiner i Sverige de siste 2 årene
og 25 solgte maskiner i Finland.

I Finland har bl.a. firmaet Moventas oy
i Jyväskylä bestilt 8 maskiner siden 2006. 

I Sverige har kundene også blitt meget
begeistret for YOU JI´s produkter: 
I 2005 bestilte SKF i Gøteborg sin første
YOU JI vertikale dreiebenk, og de måtte
tydeligvis være fornøyd med produktet 
for siden 2005 har SKF bestilt totalt 69
maskiner til sine fabrikker i Kina og India!

Bl.a. GE og Rolls-Royce benytter YOU JI
maskiner i sin jetmotorproduksjon. 

Fra Tsjekkiske kunder har fabrikken 
mottatt ordrer på 20 maskiner hittil i 2008.

YOU JI’s produkter består av 
følgende modeller:

Vertikale dreiebenker:
Dreiediameter, 
400 til 4800mm
Drevne verktøy
C-akse
Palettsystem
Dobbel ram

Kommer:
Y-akse
Dreiediameter 5-6-8000mm

YOU JI’s øvrige program:
Horisontale dreiebenker: Ø250-800mm
Vert. maskineringssenter: 1500x800x700mm
Hor. maskineringssenter: X-akse 500-3400mm

Kontakt oss for et godt tilbud på YOU JI!

ZF gear
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Leder

Hydrogenveien skal
gjøre det mulig å kjøre
mellom Stavanger og
Oslo på hydrogen. Hy-
drogenveien er et resul-
tat av HyNor-prosjek-
tet, der Statoilhydro
spiller en sentral rolle.
Det er foreløpig etablert
to fyllestasjoner på
strekningen, og flere er
planlagt. Formålet med
HyNor-prosjektet er å
fremme hydrogen som
energibærer i kjøretøy.
Det er et interessant
prosjekt sett fra et mil-
jøperspektiv. Hydrogen
er jo som kjent et svært
miljøvennlig drivstoff
med bare vanndamp
som utslipp. Men skal
hydrogen bli en fremti-
dig energibærer i biler,
må to problemer løses:
Hydrogen må kunne
fremstilles på en mer
energieffektiv og miljø-
messig måte enn i dag.
Hvis ikke, går vin-
ningen nærmest opp i
spinningen. Den andre
utfordringen er å masse-
produsere hydrogenbi-
ler. I dag er ikke tekno-
logien kommet så langt
at det kan skje. Spørs-
målet er vel også hvor
sterkt bilindustrien er
villig til å satse på utvik-
lingen av slike biler.
Innvendingene fra bran-
sjen er at infrastruktu-
ren mangler. Det er
med andre ord for få
hydrogenveier rundt
omkring i verden. Det
paradoksale er at aktø-
rene bak prosjekter som
HyNor på sin side ven-
ter på bilindustrien. For
hva skal man med hy-
drogenvier når bilene
uteblir? Så vi bør kan-
skje ikke ha forvent-
ninger til at det store
gjennombruddet for hy-
drogen kommer i 2009
eller de nærmeste årene.
Vi er fremdeles i en tid-
lig fase av utviklingen.
Mye forskning gjenstår,
og det blir spennende å
følge utviklingen. Vi
skal holde leserne orien-
tert.

Hydrogen-
veien

Av Per Nørgaard 

Den nye markedsloven ble
vedtatt av Stortinget på
slutten av 2008, sanksjonert
av Kongen i statsråd 9. ja-
nuar i år og trer i kraft 1.
juni senere i år. Den avløser
markedsloven av 1972.
Loven er en videreføring av
gjeldende rett med tilpas-
ninger til EU-direktiv
2005/29/EF. Loven gjelder
som tidligere både i forhol-
det mellom næringsdri-
vende og forbrukere og i
forholdet mellom nærings-
drivende, men reglene som
gjelder mellom næringsdri-
vende er skilt ut i et eget ka-
pittel. 

Gjeldede markedsrett i
Norge er i stor grad resultat
av en Markedsrådets tolk-
ning av markedsføringslo-
vens regler. Det nye er at
flere av disse tolkningene nå
er lovfestet. Loven har blant
annet et eget kapittel som
gjelder markedsføring rettet
mot barn og unge, som er
en presisering av den gene-
relle formuleringen ”urime-
lig i forhold til forbrukerne”
og i strid med ”god mar-
kedsføringsskikk” i tidligere
§ 1. Nytt er også at tilgifts-
bestemmelsen (jf. § 4 i tidli-
gere lov) er borte. Den nye
loven er harmonisert med
EUs lovgivning. Se fullsten-
dig lovtekst på www.lov-
data.no > lover. Nedenfor
kommenterer jeg noen av
de viktige nye, materielle re-
glene i loven.

Kapittel 1 alminnelige be-
stemmelser
§ 1 Hva loven gjelder
Paragrafen er ny og sier hva
loven gjelder. Uttrykket
handelspraksis er nytt (se
også kapittel 2). Det er en
oversettelse av EU-direkti-
vets uttrykk yrkesmessig
aktsomhet, som er definert
på denne måten: ”den stan-
dard for kunnskap og hen-
syn som en næringsdri-
vende med rimelighet kan
forventes å vise overfor for-
brukerne, og som er i sam-
svar med hederlig markeds-
praksis og/eller det
alminnelige prinsippet om
god tro innenfor den næ-
ringsdrivendes virksomhets-
område” . Uttrykket kan
best oversettes med god
skikk.    

§ 2 God markedsførings-
skikk mv.
Paragrafen sier som tidligere
at markedsføringen ikke må
stride mot ”god markedsfø-
ringsskikk”, men sier nå at
det i vurderingen skal legges
vekt på om ”... markedsfø-
ringen krenker allmenne
moral- og etikkoppfat-
ninger, eller om det tas i
bruk støtende virkemidler 

I forarbeidene til loven
heter det at ” ... det vil vi-
dere kunne være i strid med
god markedsføringsskikk å
diskriminere ut fra religion,
rase eller nasjonalitet eller
dersom annonsen krenker
personers religiøse eller po-
litiske overbevisning. Det er
hensynet til kollektive for-
brukerinteresser og mer all-
menne samfunnsinteresser
som skal legges til grunn i
vurderingen. Forbrukerom-
budets sak 97 - 1271 (Nor-
ske Meierier) gjaldt en an-
nonse for Moccapudding.
Ombudet konkluderte med
at det var i strid med god
markedsføringsskikk å sam-
menstille den hellige Kaba-
stenen i pilgrimsbyen
Mekka med nevnte pud-
ding. Det ble vist til lovens
forarbeider og uttalt at an-
nonsører bør utvise stor var-
somhet i utformingen av re-
klame som kan krenke
noens religiøse overbevis-
ning. Annonsens sammen-
stilling av materielt forbruk
og religiøse symboler ville
lett oppfattes som stø-
tende...”

Presiseringen om moral-
og etikkoppfatninger og om
støtende virkemidler betyr
ikke at forbrukermyndighe-
tenes praksis blir endret.
Annonser som var i strid

med slike oppfatninger og
brukte støtende virkemid-
ler, ble også tidligere ram-
met av loven, men henvis-
ning til uttrykkene ”i strid
med god markedsførings-
skikk” eller ”urimelig i for-
hold til forbrukerne”.  Et
klassisk eksempel er en re-
klame fra Benetton som
viste de blodige klærne til
en død soldat. Andre ek-
sempler er reklamer som
oppfordret til lovbrudd eller
brudd på sikkerhetsnormer. 

Nå som tidligere er det
grove overtramp bestem-
melsen tar sikte på å
ramme.

§ 3 Presentasjon og doku-
mentasjon av markedsfø-
ring
Reglene om utforming og
presentasjon tilsvarer tidli-
gere § 1 fjerde ledd. Reglen
om dokumentasjon er ny,
men etter tidligere praksis
var det i strid med § 1 der-
som slik dokumentasjon
ikke kunne fremlegges. Pa-
ragrafen endrer altså ikke
gjeldende rett.

Kapittel 2 Handelspraksis
overfor forbrukere
§ 6 Urimelig handels-
praksis
Se definisjonen under § 1.
Paragrafen er en general-
klausul og er en tilpasning
til EU-retten.    

Følgende formulering er
ny: ”egnet til vesentlig å
endre forbrukernes økono-
miske atferd slik at de tref-
fer beslutninger de ellers
ikke ville ha truffet”. Kapit-
telets øvrige paragrafer pre-
siserer hva slik markedsfø-
ring kan innebære.
Bestemmelsene i § 6 repre-
senterer neppe noen ny for-
valtningspraksis i forhold til
gjeldende rett.

§ 7 Villedenede handlinger
Paragrafen er en viderefø-
ring av tidligere § 2, men er
tilpasset EU-direktivet ved
at direktivets liste av ville-
dende handlinger er tatt inn
i forkortet form. Fordelen
med en slik uttømmende
liste i forhold til en mer ge-
nerell regel som vi hadde
tidligere, er at Forts. side 63

Stanseveien 6B. 0975 Oslo - Tlf: 23 33 85 00 - Fax: 23 33 85 01

Ny markedsføringslov - noen kommentarer 
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Denne kjedesagen fra Ma-
kita egner seg til kapping av
både trær og busker. Den

kapper trestammer opp til
11,5 cm.

Kjedesagen er utstyrt med
Li-ion-batterier, som skal gi
opptil 175 prosent lengre
arbeidstid sammenlignet
med Ni-Mh-batterier. I til-
legg skal den være 200 pro-
sent raskere enn en sag med
Ni-mh-batterier.

Lett kjedesag 
for allroundbruk

Leverandøren Essve opply-
ser at skrutrekkeren kom-
mer lett til i trange rom, og
at den leveres med innstil-

linger som muliggjør svært
presis boring og skrutrek-
king.

Borskrutrekkeren har to
gir som gjør at den kan bru-
kes i flere forskjellige sam-
menhenger. Skulle det opp-
stå problemer med å dra løs
en skrue, kan verktøyet også
brukes som manuell skru-
trekker uten motordrift.
(www.essve.se)

Vinklingsbar 
borskrutrekker fra
Makita

Sandberg har laget en serie
HDMI-kabler under felles-
betegnelsen LUX Line. Ka-
blene er tykke, og ekstra
skjermede ferrittkjerner be-
skytter mot magnetisk støy.
Pluggene er gullbelagte og i
helstøpte metallhus. 

Martin Hollerup, adm.
direktør hos Sandberg AS,
forklarer: - Kablene i et da-
tasystem er som mørtelen i
et hus. Selv om du kjøper de
beste byggematerialene i
form av stein, vinduer og
dører, vil ikke huset vare
lenge hvis du har klistret de-

lene sammen med en elen-
dig mørtel. Det betaler seg
kort og godt ikke. Når vi
snakker om HDMI, viser en
dårlig kabelkvalitet seg i la-
vere skjermoppløsninger,
utfall av rammer (litt hak-
kende bilde) eller ullen lyd.
I LUX Line-serien har vi
ikke spart noe for at kablene
skal gi den perfekte forbin-
delse. Merprisen er likevel
meget liten sammenliknet
med hva man har spandert
på flatskjermen og de andre
enhetene.

Stor forbedring med 
liten investering 

SuperTooth One har mulig-
het for oppkobling av to te-
lefoner samtidig. Med Voice
Control-funksjonen kan
man svare på innkom-
mende anrop på en av tele-

fonene ved å si ”ok”, noe
som gjør at sjåføren kan
holde begge hendene på rat-
tet hele tiden. SuperTooth
One har DSP (Digital Sig-
nal Processing)-teknologi

som eliminerer ekko og
bakgrunnsstøy. Høyttaler
og full-duplex-audio-system
sørger for at man kan
snakke normalt til den som
er i andre enden av samta-
len. SuperTooth One kan
tas ut av bilen og brukes
hjemme eller på kontoret og
har en Auto connect-funk-
sjon som gjør at mobilen
automatisk kobler seg opp
til enheten når den kommer
innenfor rekkevidden på ti
meter og kobler seg fra når
mobilen er utenfor de-
kningssonen. En universal
mobilholder medfølger.

SuperTooth One - ny Blue-
tooth handsfree fra TT Micro 

Cowon S9 (bildet) har en
3,3 tommer berørings-
skjerm basert på MOLED-
teknologi. Bildeoppløs-
ningen er på 480x272
piksler med 16 millioner
farger. På det tykkeste er S9

10 mm. Cowon oppgir
lengden på lydavspillingen
til å være inntil 40 timer og
videoavspilling inntil 8
timer. Med en integrert G-
sensor kan bildet tiltes fra
vertikalt til horisontalt au-

tomatisk slik at man kan se
på film i breddeformat. 

O2 har en 4,3” berørings-
skjerm. I likhet med sin for-
gjenger A3 benytter også
O2 Davinci-chipset, noe
som maksimerer multime-
diafunksjonaliteten og skal
sikre rask og stabil avspilling
av de fleste multimediafiler
uten omfattende konverte-
ring. Dette inkluderer også
støtte for H.264 videokom-
presjon. O2 kan ta opp
video og TV direkte. 

Oppgitt spilletid for lyd er
18 timer 8 timer for video.
Andre funksjoner er bilde-
fremviser, diktafon, doku-
mentleser, kalkulator og no-
tepad.  

Cowon klar med to nye multi-
mediaspillere - S9 og O2

D-Link lanserer to nye tråd-
løse webkameraer- DCS-
910 og DCS-2121.
DCS910 har 4x digital
zoom og CMOS-sensor
som behersker dårlige lys-
forhold (ned til 1 Lux).

DCS-2121 er et mer
avansert ip-kamera som ret-
ter seg mot mindre bedrifter
som har behov for overvåk-
ning. Megapikselsensoren
oppgis å gi et skarpt, høy-
oppløst bilde og gode detal-
jer.    

Foruten tilgang til bilder
fra hele verden via en vanlig
nettleser går det an å få til-
gang til bildene i sanntid fra
for eksempel en 3G mobil-
telefon. Det går også, via en
toveismikrofon, å høre det
som skjer i nærheten av ka-
meraene, og man kan også

prate med personen man ser
på bildet.

DCS-2121 er mer lysføl-
som enn DCS-910 og skal
klare lysforhold helt ned til
0,5 Lux. Med den 16 x digi-
tale zoomen skal det gå det
an å få gode nærbilder.

Den medfølgende pro-
gramvaren, D-Viewcam
2.0, gjør det mulig å spille
inn videosekvenser til en
lokal harddisk eller en
NAS-enhet. 

Prisen er hhv. kr 1294 på
DCS-910 og kr 2314 på
DCS-2121.

Trådløse webkameraer 
til både hjem og kontor
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Teknikk og Trender

Panasonic lanserer 12 nye
videokameraer denne våren
- tilpasset ulike behov og sti-
ler.   

Som svar på økende etter-
spørsel etter HD-kvalitet
lanserer Panasonic sju vide-
okameraer med Full HD-
kvalitet - fra basismodeller
til luksusmodeller for den
semiprofesjonelle. I tillegg
lanseres fem standard defi-
nition videokameraer i for-
skjellige farger, med blant
annet 70 x zoom og You-
Tube-uploader.

Videokameraer 
for alle behov 

Iomega Corporation har
lansert to nye modeller i
eGo-serien av bærbare hard-
disker. De to nye modellene
er eGo Encrypt med ma-
skinvarebasert kryptering

for dobbel databeskyttelse
og den svarte eGo BlackBelt
(bildet) med Iomegas paten-
terte teknologi Drop Guard
Xtreme databeskyttelse.

Bærbare hard-
disker med sikker-
hetsløsninger

Creative lanserer Vado HD
Pocket videokamera i Eu-
ropa. Den er ikke større enn
at den får plass i en lomme,
i vesken eller håndflaten og
filmer video i HD med bare
ett trykk.

Vado HD oppgis å være
det eneste lommevideoka-
meraet med HDMI-kompa-
tibilitet som leveres med til-
hørende HDMI-kabel. Det
har HD-utgang som støtter
HD-TV opptil 1081i. Ka-
meraet har også en presi-
sjonslinse. 8GB innebygd
minne gir plass til opp til to
timer video.

Veiledene pris kr 2395.

Hendig video-
kamera fra Creative

- Med Ergorapido Special
Editon ønsket vi å skape et

produkt som gir assosiasjo-
ner til et eksklusivt produkt,

til moderat pris. Svart og
hvitt er klassiske farger som
gir fine kontraster, men som
samtidig komplimenterer
hverandre, sier sjefsdesigner
Kim Lim for avdelingen
Colour and Graphics for
Floor Care and Small Appli-
ances i Electrolux.

I Norge har selskapet solgt
omlag 160 000 Ergorapido-
støvsugere. Electrolux har
også mottatt en rekke inter-
nasjonale priser for støvsu-
gerens innovative bruker-
funksjonalitet og design.
Støvsugeren ble kåret til
årets småelektriske artikkel
av fagbladet Elektronikk-
bransjen under en større
markering på Oslo Plaza i
november 2008. 

Veiledende utsalgspris er
1799 kroner. 

Ergorapido Special Edition 
Ergorapido-støvsugeren fra Electrolux oppgraderes og kommer nå i en
høyglans hvit og høyglans svart farge. Med inspirasjon fra solbrillepro-
dusenter er støvbeholderen videreutviklet i speilrefleksglass Produktet
ble lansert i Norge 1. februar som Ergorapido Special Edition.

Zekler lanserer nå en egen
brilleserie for kvinner,
WAW - Women At Work.

De nye modellene er sma-
lere og tilpasset etter de
fleste kvinners hodeform.

Etter produsentens utsagn
er de behagelige å ha på, og
de gir bedre beskyttelse på
smalere hoder og sitter tett
inntil ansiktet uten å gi
store glipper. Ny Teknikk
får opplyst at det er lagt ned
mye arbeid på å skape funk-
sjonelle og fine vernebriller
som skal passe perfekt.

Modellene, som er lette
og smidige, har klare, gule
og tonede glass som passer
bra for utearbeid.

Arbeidsbriller for kvinner

Panasonic lanserer Lumix
DMC-TZ7, det nyeste
medlemmet i TZ-serien. I
tillegg til 12 x optisk zoom
har kameraet 10.1 mega-
piksler og 25 mm ultravid-
vinkelobjektiv.

TZ7 oppgis å være ver-
dens første digitalkamera

som spiller inn videosekven-
ser i AVCHD Lite, et for-
mat som muliggjør høyopp-
løst innspilling av
filmsekvenser. 

Panasonics Intelligent
Auto innstilling (iA) er nå
også tilgjengelig ved inn-
spilling av filmsekvenser.

Kameraet velger automatisk
passende innstilling og hjel-
per med å korrigere proble-
mer med skjelving på hån-
den, fokus og lysstyrke.
Funksjonen har nå også
Face Recognition, som
kjenner igjen ansikter fra
tidligere bilder. Når et kjent
ansikt viser seg i søkeren,
prioriterer kameraet fokus
og eksponering for at bildet
skal bli perfekt. Funksjonen
gjør det lettere å få et skarpt
og tydelig foto av dine nær-
meste i en gruppe med
mennesker. 

Verdens minste digital-
kamera med 12 x optisk zoom
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*) Gjelder typisk ombyggingsprosjekter

Konverter papir og skannede tegninger til fullt editerbare CAD filer!

IntoCAD gjør livet ditt lettere! 
Den unike Pöyry tjenesten 
IntoCAD konverterer papir og 
skannede tegninger til CAD filer. 
Raskt og enkelt. Det spiller ingen 

rolle om dokumentet er i papir- 

eller digitalt format, (PDF, TIFF, 

JPG,…). IntoCAD Service konver-

terer alle tegningsdata til skalerbar 

vektorgrafikk, symboler og tekst 

felter. IntoCAD er tilpasningsdyktig 

i forhold til kundenes symboler og 

blokker slik at tegningene utføres i 

henhold til kundens standard. 

IntoCAD og dokumentstyring 

Kombinert med en dokumentpor-

tal, som DocHotel™, kan IntoCAD 

Service distribuere CAD tegninger 

til et utvalgt prosjekt team. 

For mer informasjon kontakt Pöyry på telefon + 47 69 97 34 00 eller send en e-post til intocad@poyry.no 

Competence. Service. Solutions.   www.poyry.no

Portalen viser alle tegninger, konver-

terte og indekserte. Under konverte-

ringsprosessen hentes relevant 

metadata fra hvert dokument. Dette 

gjør dokumentene lett tilgjengelig ved 

hjelp av søking og henting, og sparer 

både tid og kostnader.

Vår kundegruppe består av: 
 

IntoCAD

Utdataformat kan være: 

Originalformat kan være: 

IntoCAD kan redusere 
konverteringskostnader 
med opp til 75 % og 
forkorte oppstartsfasen i 
prosjekt med opp til 50 %*)

Fra gamle papirdokumenter…Fra gamle papirdokumenter… ....til fullt editerbare CAD filer....til fullt editerbare CAD filer
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 en brosjyre full av
 salgsfremmende inspirasjon

Blue Energy inspirasjonsbrosjyre er ditt verktøy for å imøtekomme et økende behov for 
energieffektive installasjoner. Enten det gjelder belysning eller integrerte løsninger (bygg-
automasjon), har Blue Energy de beste produkter og løsninger – utviklet for å ivareta 
miljøet, dine kunder og din business. 

Blue Energy – gjør energieffektivisering til din business

Bestill brosjyren på www.solarnorge.no/blueenergy

Solar Norge AS er en av Norges ledende elektrogrossister med hovedkontor og sentrallager på Gardermoen
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De nye vognene i høyfast
stål går i trafikk langt oppe i
nord mellom Luleå i Sverige
og Narvik i Norge. Trafik-
ken på jernmalmbanen er
intens, og det er strenge re-
gler for belastningen på
skinnegangen. Høyeste til-
latte akseltrykk er 30 tonn.
Det betyr at hver vogn kan
veie høyst 120 tonn med
full last. Men fra en tid til-
bake ruller helt nye, betyde-

lig lettere vogner på denne
nordlige jernbanen.

Bak endringen ligger et
fremgangsrikt konstruk-
sjonsarbeid, der høyfast stål
spiller en sentral rolle. Ved å
benytte ekstra høyfast varm-
valset stål med laveste
strekkfasthet på 650 MPa i
vognkorgene er vognenes
egenvekt redusert. Det har
ført til mer lønnsom trans-
port i og med økt lastkapa-

sitet både når det gjelder
vekt og volum. Kapasiteten
målt i vekt har økt med 20
prosent, og målt i volum er
økningen ca. 25 prosent.
Malmen som fraktes, består
enten av pellets eller finmalt
malm, såkalt ”fines”. For-
holdet mellom vekt og
volum er forskjellig for pel-
lets og malt malm. Derfor
er det viktig å ta hensyn til
både vekt og volum når
man har økt lasteevnen. 

- Vi har tatt hensyn til alt
innenfor de rammene myn-
dighetene har satt opp for
jernbanevogner, forklarer
Jonas Finn, prosjektansvar-
lig for utviklingen av de nye
vognene hos LKAB. Vi har
også tatt hensyn til at vog-
nene skal være mer effektive
og lettere å vedlikeholde.

Lossing på få sekunder
LKAB har økt leveringska-
pasiteten vesentlig i de se-

nere år, en utvikling som vil
fortsette også i de nærmeste
årene. For å lykkes er det
nødvendig at transporten
kan foregå uten forstyrrelser
og med stor effektivitet.
Derfor har konstruktørene
lagt stor vekt på å utforme
vognene for hurtig lasting
og lossing, likeledes at vog-
nene skal kunne gjennomgå
service og vedlikehold på
kort tid. Et eksempel på
dette er at lasting og lossing
kan skje samtidig som toget
ruller. Å koble fra en vogn
tar bare få sekunder.

Den kontinuerlige og
frekvente lastingen og los-
singen utsetter vognene for
store påkjenninger. I tillegg
kommer et meget hardt vin-
terklima med streng kulde
og fuktig havluft, som gir
kraftig isdannelse.

- Vi aviser regelmessig
med spyling av varmt vann,
forklarer Finn. Forts. side 19

Mer malm på skinner med nye vogner
Slankere og lettere vogner som laster 20 prosent mer malm enn før, til tross for uforandret to-
talvekt. I tillegg er også vedlikeholdet blitt enklere. Dette er grunnen til at det svenske gruvesel-
skapet LKAB har kunnet øke sine jernmalmleveranser vesentlig. De nye vognene er produsert i
høyfast stål og bedrer transporten på en rekke punkter. Vognkonstruksjonen ble nominert til
Swedish Steel Prize 2008. 

LKAB er en av de fire virksomhetene som ble nominert til Swe-
dish Steel Prize 2008.
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Selskapet vil også tilby
kompetansehevende tjenes-
ter på de samme områdene.

- Ved å opprette Instru-
matic blir vi totaleleveran-
dør av systemer og kompo-
nenter, sier Steinar

Haugnes, gründer og daglig
leder av Hydex Gruppen
med produksjonsenheter på
Grorud og Skedsmokorset.

Sterkere i markedet
Instrumatic skal ledes av

Stein Ove Haugnes, som
tidligere har vært ansatt i
søsterselskapet Systemhy-
draulikk.

- Vi kan konsentrere oss
mer, og får flere ressurser på
dette markedet ved å skille

ut en virksomhet for måle-
instrumenter i et eget, dedi-
kert selskap, sier Stein Ove
Haugnes.

Instrumatic skal forhandle
instrumentene som blant
annet måler nivå, volum-
strøm, forurensing, posisjon
og varme i væsker og gasser.
Selskapet skal også for-
handle prosess- og oljefiltre.

Ambisjoner
Hydex Gruppen består fra
tidligere av selskapene Sys-
temhydraulikk, som bygger
og leverer hydrauliske syste-
mer, og de to verksted- og
komponentselskapene Sy-
linderteknikk og Hydrau-
likkteknikk.  

Instrumatic overtar en
eksisterende omsetning av
måleinstrumenter fra disse

tre selskapene, men har am-
bisiøse vekstplaner ut over
dette.

- Vi skal ta markedsande-
ler fra konkurrentene. Ved å
lytte til markedet har vi
også forstått at det er mulig-
heter for å etablere et dedi-
kert selskap for å hjelpe
kundene enda bedre. Med
Instrumatic får vi mulighe-
ten til å øke kompetansen
rundt disse produktene og
yte endre bedre service, sier
Haugnes.

Møter utfordringene
Hydex hadde i 2008 en
omsetning på rundt 140
millioner kroner og går inn
i 2009 med en ordrereserve
på rundt 40 millioner kro-
ner.  

- Deler av vårt marked er
selvfølgelig rammet av den
økonomiske krisen. Vi
møter utfordringen ved å
legge enda større vekt på
nyutvikling, kompetanse,
leveringsdyktighet og ser-
vice. En av våre fremste for-
trinn er forebyggende vedli-
kehold. Det går aldri av
moten, sier Steinar Haug-
nes, gründer og leder av
Hydex Gruppen. 

Hydex Gruppen med In-
strumatic har sine største
markeder innenfor energi-
produksjon, prosess- og
verkstedindustri, skipsfart
og annen marin virksom-
het, olje- og gassektoren og
hydrauliske kjøretøy. 

Blant hovedleverandører
og partnere er bedrifter som
Barksdale, Kracht og Inter-
normen. Selskapet driver en
kompetansehevende skole,
Hydex skolen, for egne an-
satte, kunder og konkurren-
ter.

SSttøørrsstt llaaggeerr

--lleennggsstt eerrffaarriinngg
Sagveien 8 - 1890 Rakkestad

Tlf. 69 22 70 60  Fax. 69 22 70 61
e-mail: post@hr-maskin.no 

Importør:

SSPPEESSIIAALLIISSTT
KKJJEERRNNEEBBOORR

w w w. h r - m a s k i n . n o

VI LAGERFØRER:
HSS (700 N/mm2)
25 mm dybde 12-52 mm
50 mm dybde 12-65 mm
110 mm dybde 20-52 mm
Også mini kjernebor og 
spesialbor int. 850 N/mm2

Hard Metal
35 mm dybde 14-36 mm
50 mm dybde 14-65 mm
75 mm dybde 18-150 mm
110 mm dybde 18- 65 mm

Nyhet!

Nyhet!

 Pemac AS
Barstølveien 50 F
Postboks 9038
4696 Kristiansand
Tlf.   38 05 61 00 
Fax. 38 05 61 19

ONLINE
Overvåkning/Kontroll

Kvalitet i drikkevann, grunnvann, elver og avløpsvann

PROSESS TEKNISK MÅLING OG ANALYSE
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Direkte montering i vannreservoarer, 
kanaler eller bypass målestasjon

Nyetablering i krisetider: Hydex blir totalleverandør 
1. januar opprettet Hydex Gruppen et nytt selskap for hydraulikkmarkedet. Instrumatic AS skal forhandle måleinstru-
menter for hydrauliske systemer til hydrauliske anlegg på land og til havs.

Storleveranse: Hydex-trioen Steinar Haugnes (t.v.), Frank Skogli og Stein-Ove Haugnes leverte i
januar et større hydraulisk anlegg til Hydro Aluminium og Qatar Petroleum til aluminiumspro-
sjektet Quatalum. 
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KTR Kupplungstechnik Norge AS
Industriveien 21, 2020 SKEDSMOKORSET
Telefon: 64 83 54 90 • Faks: 64 83 54 95,
E-mail: ktr@ktr.no • Hjemmeside: www.ktr.no

REVOLEX® KX
Pin and bush kobling
For momenter fra 6400 Nm til 291000 Nm
For aksler fra 34 mm til 450 mm
Koblingen er ATEX godkjent.

Dette er en type av de koblinger vi kan levere.
Vi leverer også andre koblinger og hydrau-
likkutstyr.

Se vår katalog på Internet: www.ktr.no
eller www.ktr.com
Eller spør oss. Vi kan nås på telefon eller
e-mail: ktr@ktr.no

Nyhet!
Ergositter – en unik  
patentert kontorstol!  
Det finnes ikke maken.
 

Har du vondt i ryggen 
– eller vil du  
forebygge mulige  
rygglidelser?

 
Vi tilbyr deg å prøve 

stolen i en 
uke for å bli 
overbevist. 
Kan stolen 
redusere  
sykefra-
været i to 
dager – så 
har den 
betalt seg. 

Setet er todelt. Du strekker ut 
ryggsøylen mens du sitter.
 
Det har tatt 12 år å utvikle stolen. 
Den har vært forsket på både 
hos Chalmers Tekniska Högskola 
i Sverige og Northwestern  
Univerity i USA. Konklusjonen er 
at man:

belaste ryggsøylen
 

trykkpunkter

S-kurve i ryggen

 
Se vår hjemmeside på
www.floortec.no  
– stoler – Ergositter
 
Ta kontakt med oss for utprøving  
av stolen.

Løxaveien 15
Postboks 57
1309 Rud
Telefon 67 17 46 00  
Telefaks 67 17 46 01
floortec@online.no   
www.floortec.no
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Raveien 310, 3184 Borre • Tlf 330 20300 • Fax 330 20301 • www.platech.no

PLATEBEARBEID ING
Vi ufører alt fra konstruksjon til ferdig produkt ved hjelp av
moderne teknologi

• 3D tegning med Solid Works • CNC stansing med 4 stk. Amada stanse-
maskiner • CNC knekking inntil 4m med 6 stk. Amada kantpresser • CNC
mutter/boltpressing med 2 stk.Heager • Tig-Mig sveising • Overflate-
behandling • Stål, alu, rustfritt, kobber, titan, plast etc.

- Avansert høyfast stål er det
ledende materialet i mo-
derne konstruksjoner av i
dag og vil fortsatt være det i
morgen. Etterspørselen etter
enda mer avansert materiale
øker hele tiden, forklarer
Kennet Olsson, Business
Development Automotive
hos SSAB Strip Products Di-
vision. - Etter at guiden Too-
ling soloutions for advanced
high strength steel ble utgitt
for et par år siden, har det
hendt mye. Dagens kunder
krever enda mer informasjon
og støtte fra    Forts. side 18

VEIECELLER
• Stort utvalg

• Lang erfaring

• ATEX-OIML-Sertifikater

• Transmittere og

instrumentering

Telefon: 23 24 23 10 - www.scantron.no

SCANTRON AS

SSAB og Uddeholm Tooling
med oppdatert guide
Avansert høyfast stål blir stadig mer vanlig i nye konstruksjoner. Der-
for har nå SSAB og Uddeholm Tooling, to selskap som er verdensle-
dende innen sine respektive nisjer, oppdatert sin populære guide Too-
ling solutions for advanced high strength steel. Guiden er full av nyttig
informasjon om avansert høyfast stål og verktøystål. Den nye guiden
ble presenter på den internasjonale fagmessen EuroBLECH i Hanno-
ver i Tyskland, 21-25 oktober 2008.
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� MASKINFORRETNING  �

Hvistendahl
og Tveter AS

Spennverktøy Betjeningselementer

Novo-Grip

Maskinelementer

Spesialisten i stanseverktøy

Telefon 22 44 07 80
Telefax 22 44 08 75

e-post: post@hogt.no
www.hogt.no

Magneter

Be om Kipp katalogen

Små sveiseapparater 
for isolasjonsstifter og 
mindre bolter. 
Stål, rustfritt stål,
aluminium m.m.

Større apparater for
bolter opptil 30 mm Ø.

Automatiske
boltsveisesystemer.
Bordmodeller.

Salg, utleie, service.
Be om utførlig informasjon!

Forbedret maskinering
I 2008 introduserte verk-

tøyspesialisten Iscar forbe-
drede PVD- og CVD-be-

legg. Disse ble formulert for
å oppnå bedre maskine-

ringsproduktivitet på nodu-
lært støpejern. AlTech PVD
øker skjærets varmemot-
stand og levetid. AlfaTech
CVD øker slitestyrken ved
høyhastighetsmaskinering i
grått støpejern. En tredje
type kalt DoTech kombine-
rer de to beleggtypene og
gir økt ytelse i begge typer
støpejern, både når det gjel-
der fresing og dreiing.

CVD (Chemical vapor

deposition) er en kjemisk
reaktiv prosess som gir høy-
rene, høyt-ytende faste stof-
fer. Bærelaget (substratet)
eksponeres for andre stoffer
i dampform, stoffer som av-
settes på substratet i form
av et ytre sjikt. Materialet
som avsettes, kan være mo-
nokrystallint, polykrystal-
lint eller amorft og er ofte
wolframnitrid, titannitrid,
silisium,         Forts.side 17

HM Skjæreverktøy med tøft belegg
Verktøyserien SumoTec fra Iscar er basert på ny beleggteknikk. Verktøyene belegges - enten via CVD eller PVD - med en
overflate som skaper kompresjon i de ytterste sjiktene. Det gjøres for å forhindre oppsprekking. Sprekkdannelse og drå-
pedannelse på overflaten har vært et problem i enkelte kvaliteter, et problem som oppstår når man legger på aluminiu-
moksidet ytterst. Iscar er blant de første til å låse oksidsjiktet på denne måten. Den nye prosessen i serien SumoTec gir
iflg. fabrikkens eksperter, økt seighet i skjæret, økt styrke i kontaktområdet, mindre oppbygging på eggen og økt levetid.
Teknikken tilbyr dessuten økt pålitelighet ved maskinering av alle typer materialer. 
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Forts. fra side 16
karbonfiber, silisiumoksi-
der, silisiumkarbid osv. Me-
toden benyttes også for å
lage kunstige diamanter. 

PVD (Physical vapor de-
position) er en egen type
vakuumprosess som avsetter
en tynn film (et kondensat)
av et ønsket stoff på en
overflate. Metoden er basert

på rent fysiske prosesser á la
høytemperatur vakuumfor-
damping eller et plasmab-
ombardement, snarere enn
den kjemiske reaksjonen
som skjer i CVD. Michael
Faraday brukte PVD alt i
1838.

Hardmetallverktøyene 
Det som i daglig tale kalles

vendeskjær/pinnefres, er
egentlig verktøy laget av
wolframkarbid. De mer
moderne stålene fra Iscar
inneholder dessuten kobolt.
Grunnen til at man bruker
dette blandede materialet,
som starter som en pulver-
miks, men som etter pres-
sing under høyt trykk
(HIP) blir sammensintret

til et meget sterkt verktøy,
er smartteknologi: Karbidet
smelter ikke og beholder
derfor sin kornform i HIP-
prosessen og danner en ma-
triks for koboltet.    

Koboltdelen smelter og
legger seg mellom karbid-
kornene, som blir sementert
fast. Kobolt er et seigt stoff
mens karbider gjerne er

sprøere. Denne keram/me-
tall-kompositten får det
beste fra begge materialer.
Derfor skal de nye skjærene
være uovertrufne m.h.t. le-
vetid og avvirkningseffekti-
vitet.

Det norske selskapet CCM
Morgenstierne AS ble stiftet

i 1946 og fikk agenturet på
blant annet verktøyprodu-

sentene Knipex og Hazet.
Det er nå overtatt av den

svenske underleverandøren
ESMA, som allerede eier

Hansson og Frife.

ESMA AB kjøper Morgenstierne AS
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SPESIALFIRMA INNEN SVEISEMATERIELL
TEL. 69 24 41 41 • www.novatekengros.no
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SSAB Swedish Steel og Ud-
deholm Tooling. 

Langvarig samarbeid
- Økte krav til hardhet og
seighet i verktøystål vokser
av naturlige årsaker, for det
kreves større krefter ved
klipping og forming av den
nye stålplaten, fortsetter Pär
Emanuelsson, Business Area
Manager Cold Work hos

Uddeholm Tooling.
Uddeholm Tooling og

SSAB Swedish Steel har
samarbeidet i flere år innen-
for forskning og utvikling,
for å ta frem enda bedre og
harmoniserende produkter.
Dette samarbeidet skal
gjøre det lettere for kun-
dene å velge avansert høy-
fast stål til produktene sine.
- I tillegg til at de kundene
vi allerede har, kan få bedre

støtte, vil nye kunder lettere
kunne bytte til høyfast stål,
takket være fornyet kunde-
service. Kundene vil kunne
få detaljert rådgivning ved
valg av produksjonssyste-
mer til produktene sine. Re-
sultatet blir at kundene ras-
kere oppnår lønnsom og
effektiv produksjon, sier
Emanuelsson. 

Drivkraften bak avansert
høyfast stål er etterspørselen

fra kundene etter lettere og
mer miljøvennlige produk-
ter, som gir mer valuta for
pengene. Dette gjelder ikke
minst bilindustrien. 

Nyttige råd
Selskapene har gått sammen
om å lage denne guiden
med råd om verktøystål
som kan brukes til å forme
og skjære avansert høyfast
stål. 

- Guiden gir brukerne av
avansert høyfast stål råd om
hvordan de skal finne riktig
kombinasjon av materiale
og verktøy, sier Pär Emanu-
elsson hos Uddeholm Too-
ling.

Begge selskapene har en
sterk internasjonal profil og
en framskutt posisjon in-
nenfor sine respektive ni-
sjer, og de har egne service-
organisasjoner over hele
verden.

- Vi arbeider begge i et in-
ternasjonalt miljø, der vår
fremgang i høy grad bygger
på en sterk serviceprofil,
høy teknisk kompetanse og
god evne til samarbeid og
kommunikasjon over nasjo-
nale og kulturelle grenser,
sier Kennet Olsson hos
SSAB Strip Products Divi-
sion og legger til at samar-
beidet har utvidet selskape-
nes kompetanse ytterligere
og styrket deres posisjoner
på den internasjonale are-
naen, også innenfor teknisk
service og kundestøtte.
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En av Europas ledende leverandører av reguleringsventiler og 
komplette løsninger for VVS bransjen inntar nå det norske markedet
for fullt. Kontakt din grossist eller oss for mer informasjon.

Tlf: 22 88 68 00   -   E-post: firmapost@ptreg.no   -   www.ptreg.no

For mer informasjon, kontakt oss på: nord-lock info@aesseal.no

AESSEAL Norway AS
Pb 98, Lilleaker 0216 OSLO

Tlf: 22 73 68 49 Fax: 22 73 68 40

1678

ISO/IEC 17025

Provning med precision

Göteborgsvägen 99
SE-504 06 BORÅS

Tfn: 033-22 56 30
Fax: 033-13 88 71

E-post: info@elastocon.se
 www.elastocon.se

Vi är ackrediterade för kalibrering av
längd - massa - temperatur - kraft - tryck - tid - hårdhet

Bareiss DigiTest
Hårdhetsmätare-system

med utbytbara mäthuvuden

Elastocon Cellugn
med tre individuella temperaturer

Tinius Olsen
Dragprovare H5kT

Forts. fra side 13
Det er viktig at vannet kan
renne raskt unna før det fry-
ser til is. Derfor har vi ut-
styrt de nye vognkorgene
med dreneringshull og ut-
formet innsidene slik at det
ikke finnes lommer som
vannet kan samle seg i.

Effektiv konstruksjon
Det ekstra høyfaste stålet
som vognkorgen er produ-
sert av, er fire millimeter
tykt. Bunnen består av to
store luker som åpnes helt
ved tømming.

- I de nye vognene har vi
fjernet problemet med malm
som sitter fast ved tømming,
sier Jonas Finn. Det finnes
ingen hjørner eller lommer
som malmen kan sette seg
fast i.

Vognkorgen er bygd som
et båtskrog, der korgen støt-
tes av spant som fordeler
kreftene fra lasten til chassi-
set. Løsningen er effektiv og
krever ingen utvendige for-
sterkninger.

Ved produksjonen av vog-
nene benytter man seg av la-
serhybridsveising og lasers-
kjæring Valgte metoder er
laget for å gi slitesterke fuger
og minimal varmepåvirk-
ning på det høyfaste stålet.

Raskt og enkelt vedlikehold
Hver vogn går direkte fra
produksjon til drift, der alt
er nøye planlagt, ikke minst
vedlikeholdet. 

Alle vedlikeholdstiltak er
gjort for å spare tid. Bremse-
klossene skal for eksempel
kunne byttes på et par mi-
nutter, uten at vognen må
tas inn på verksted.

Overgangen til vogner av
høyfast stål har slått godt an
og blitt et verdifullt bidrag i
LKABs ambisiøse arbeid.
Suksessen med jernbanevog-
nene førte også til at selska-
pets vellykkede konstruksjon
ble nominert til Swedish
Steel Prize 2008.

WIPCO TEKNIKK AS         Tel: 63 80 91 80 
Postboks 5                  Faks: 63 80 91 81 
2011 Strømmen        e-mail: post@wipco.no 

Ta en titt på vår nye web side: 

www.wipco.no 
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Morten Engelsen (35) er ny-
ansatt som teknisk selger ved
Sveas kontor i Bergen. Han
er utdannet maskinarbeider
med fagbrev innenfor auto-
matisering og skal ivareta
kundenes interesser m.h.t.
effektive og riktige skjære-
verktøy fra Iscar. 

Morten sier at jobben nok
i stor grad vil handle om å
banke på nye dører, for i
dette året vil Iscar-produk-
tene virkelig kunne gjøre rett
for seg i enda flere bedrifter:
Smartere produksjon med
riktigere verktøy vil være
viktigere enn noen gang, når
marginene er små og kun-
dene nøler. Slitestyrke og
presisjon vil være viktige
kvalitetsbegrep.

Sveas Bergenskontor har et
stort distrikt og dekker Vest-
landet fra Bømlo i sør til
Høyanger i nord. Men en
god del av kontaktarbeidet
vil skje i Bergensdistriktet,
der offshorerelatert virksom-
het jo står sentralt. Virksom-
heten på norsk sokkel dab-
ber ikke av; det utføres nå
vedlikeholdsarbeid for milli-
arder hvert år, og mye av
dette handler om maskinbe-
arbeiding av slitte deler og
tilpassing av nye. 

Morten er gift og har to
barn på tre og ti år. Hob-
byen har til nå vært nettopp
familien, å dra på fotball-
kamper med guttungen (10)
og oppussing av rekkehuset
nord for Bergen. Når de en
gang selger det og kjøper
nytt hus uten oppussingsbe-
hov, skal han begynne å
spille gitar.

Nyansettelse i
Svea Maskin 
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Johan Ingemansson, projektleder, +46 (0)36-15 22 32, johan.ingemansson@elmia.se 

Anders Flygare, projektsælger, +46 (0)36-15 23 10, anders.flygare@elmia.se  

Siv Karlsson, projektassistent, +46 (0)36-15 22 06, siv.karlsson@elmia.se 

www.elmia.se/polymer 

Elmia  
Polymer  
5-8 maj 2009

Kommer bonden i 
fremtiden til å dyrke 
plastråvarer på åkeren?

Elmia Polymer inviterer til et 

omfattende seminarprogram 

med fokus på fremtidsspørsmål 

som angår bransjen. For 

eksempel miljøpåvirkning, 

gjenvinning og nye interessante 

materialer. Hold deg oppdatert 

via messeavisen og hjemmesiden 

vår!!

Powered by FAKUMA

Det er på tide å bestille utstillingsplass. Ta gjerne kontakt med oss!

Vi skaper bransjens nye møteplass 
Alle de ledende maskinprodusentene er allerede booket in, 

med Plastmaskingruppen og Krauss Maffei i spissen. Mange 

andre utstillere har også meldt sin ankomst. 

Hos Elmia Polymer skaper vi en ny og dynamisk møteplass i 

Norden for alle som jobber med plast og gummi.

Hva får du igjen for pengene?
Du bør selvsagt stille ut der du har forutsetninger for å få best  

mulig resultat. Og få mest ut av hver krone du investerer.

Er dette den nye møteplassen for hele bransjen?   JA 

Samarbeider messen med bransjelederen Fakuma?  JA 

Deltar de ledende maskinprodusentene her?   JA 

Stiller kunder og leverandører ut på samme messe?  JA 

Har messen fokus på fremtidsspørsmål?   JA 

Kan messen tilby et fristende seminarprogram?   JA 

Kan messen vise til økende antall besøkende?                 Premiere 

Har messen sentral beliggenhet i forhold til kommunikasjonsmidler?  JA 

Spørsmål                         Elmia Polymer     
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Seksjon for
IKT OG ELEKTRONIKK
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OKI MC860 er spesielt ut-
formet for små og mellom-
store arbeidsgrupper. Den
lave anskaffelseskostnaden
gjør at totalkostnaden blir
lav - også for utskriftsvolu-
mer ned til 2000-4000 sider
per måned. Totalkostnaden
holdes også nede ved at det
ikke kreves noen serviceav-
tale, lave driftskostnader og
en høy anvendelsesgrad,
opplyser selskapet.

- Det finnes mange typer
mindre virksomheter med
behov for fargeutskrifter,
skanning eller kopiering av
A3 som ikke har råd til dyre
løsninger. Det kan for ek-
sempel være eiendomsme-
glere, butikker, ingeniør og
byggefirmaer samt utdan-
ningsinstitusjoner. Derfor
er vi svært glade for å kunne
tilby en MFP med alle
funksjoner som standard til
en overkommelig pris som
gir virksomhetene mulighet
til å håndtere og produsere
A3-formater av for eksem-
pel reklame- og profile-
ringsmateriell og planteg-
ninger på en fleksibel og
kostnadseffektiv måte, sier
Conny Sundin, produktsjef
ved OKI Printing Soluti-
ons.

Mange formater
OKI MC860 oppgis å

håndtere alle formater mel-
lom A6 og A3, inklusiv 1,2
meter lange bannere og har
dobbeltsidig utskrift og
nettverkstilknytning som
standard. Selskapet fremhe-
ver dessuten disse funksjo-
nene: Dobbeltsidig kopie-
ring og automatisk
dokumentmater er stan-
dard, høyoppløselig skan-
ning i både farger og
svart/hvitt, er utstyrt med
nettverksskanning og kan
skanne til både e-post og

USB-enheter. Faksen hånd-
terer alle formater mellom
A6 og A3 og kan betjenes
både fra printeren eller PC-
er i nettverk. OKI MC860
kommer i tre ulike konfigu-
rasjoner med forskjellig pa-
pirkapasitet.      

Printeren leveres komplett
med alle funksjoner og til-
behør som standard og in-
kluderer ett års service på
stedet innen åtte timer. Pri-
sen er fra kr. 29 000 eksklu-
siv moms.

MISTET PCMISTET PC STJÅLET PCSTJÅLET PC

“LÅNT” PC

MERKET PCMERKET PC

Er virksomhetens IKT-utstyr merket 
hos IKT-revisjon, er det sannsynlig at 
det fortsetter å være virksomhetens
En forsvunnet datamaskin kan bety katastrofe.
Forsikringen dekker bare selve maskinen – arbeid 
og data som går tapt, kan ikke erstattes. For ikke å 
snakke om sensitive data som havner i feil hender...

Merket utstyr er 
uattraktivt tyvegods
Risikoen for tyveri senkes enkelt 
og rimelig ved merking. Merkene 

kan ikke fjernes uten å ødelegge maskinen. Dermed 
synker annenhåndsverdien og utstyret blir mindre 
interessant for tyver. 

Preventiv effekt internt - og større oversikt
Ansatte “glemmer” i langt mindre grad å bringe 
tilbake lånt utstyr som er merket. Dessuten har 
administrator nøyaktig oversikt over hvilke maskiner 
som disponeres av hver enkelt medarbeider.

Større håp om du mister
For ærlige fi nnere er det svært lettvint å kontakte 
IKT-revisjons vaktsentral. Og en merket maskin 
frister lite for uærlige fi nnere. I dag sitter politiet 
og hittegodskontor på store lagere av beslaglagte 
verdier som de ikke fi nner eiere til.

Utstyret spores, men IKKE til din virksomhet
En fi rmatilknyttet PC, Palm eller lignende inne-
 holder oftest informasjon som ikke bør komme i 
feil hender. Derfor spores det merkede utstyret kun 
til IKT-revisjon. Vårt vaktsenter er alltid bemannet 
- og viderekontakter straks eier.  

Det er for sent å angre når utstyret 

er borte! Kontakt IKT-revisjon i dag 

på telefon 815 66 355!

IKT-revisjon     Økernveien 121     N-0579 OSLO      tlf 815 66 355       www.iktrevisjon.no

OKI lanserer den første A3-MFP 
tilpasset små og mellomstore bedrifter
OKI MC860 er en multifunksjonsprinter (MFP) med kvaliteter og funksjoner som tidligere har
kostet opptil det dobbelte. Den er ikke større enn en ordinær A4-MFP, noe som gjør den spesi-
elt egnet for mindre kontorer. Dette melder selskapet i en nylig utsendt pressemelding.
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Et innlegg av Thomas Drape,
Country Manager for Allied
Telesis

A-G-rangering bedre
En av de beste måtene å
klassifisere produkters ener-
giforbruk på er å bruke ran-
geringssystemet A-G, som
brukes for kjøleskap og fry-
sere. Kjøleskap er storfor-
brukere av energi, ettersom
de går konstant, så det er
viktig å finne en energiøko-
nomisk modell. På grunn av
mange forbedringer fra pro-
dusenter er de fleste model-
ler nå langt mer energiøko-
nomiske enn før, med
energiklasser som A++ eller
A+*. Til sammenligning er
Energy Star-merkingen
nærmest litt primitiv, da
den sier ”ja, dette produktet
overholder Energy Star”,
eller ”nei, det gjør det ikke”.
Men hvor energiøkonomisk
er ja?

Strategien til Allied Telesis
Allied Telesis’ strategi for
2009 er å gjøre sine produk-
ter så energiøkonomiske
som mulig. Produsenten be-
nytter høyeffektive strøm-
forsyninger på 80-85 % av
sine produkter. Den

”grønne” produktserien har
en unik ECO-bryter, som er
en strømbryter som svitsjer
produktet til lavenergimo-
dus ved å slå av LED-er og
andre ikke-essensielle funk-
sjoner. Det er ingen grunn
til at LED-lamper skal lyse
permanent. Selv om hver
lampe bruker ganske lite
strøm, blir det fort store tall
når du tenker på hvor
mange millioner LED-lam-
per det finnes der ute.

Fornuftige konstruksjoner
Å utvikle produkter som i
sannhet er ”grønne” invol-
verer ikke fancy funksjons-
utvidelser eller energiklassi-
fiseringer; det krever bare
fornuftig konstruksjon fra
bunnen av. Allied Telesis
undersøker hvordan strøm
kan spares ved intelligent
redesign og omkonstruk-
sjon av produktene. For ek-
sempel er den innvendige
viften i den nyeste serien av
ECO-svitsjer mye mindre.
Dette medfører flere forde-
ler: En normalstor vifte kre-
ver mer strøm for å dreie
viftebladene, den skaper
også mer støy og er mer de-
fektutsatt enn mange andre
interne komponenter. AT-

9000/28, blant de andre
nye produktene, inneholder
bare en enkelt intern vifte
på hovedkortet, som kjører
nærmest lydløst. Svitsjen
bruker den nyeste høytett-
hets-, lavgeometrisilikon,
som sikrer færre komponen-
ter som rent faktisk bruker
mindre strøm. Når den er
forbundet med en Ethernet-
kabel, detekterer enheten
kabellengder og reduserer
kraften som sendes via kor-
tere kabellengder. AT-
9000/28 har en høyeffektiv,
83 % intern strømforsyning
som reduserer varmeutvik-
lingen samtidig som den
gjør produktet mer energiø-
konomisk.

I fremtiden vil virksomhe-
ter møte økende kommersi-
elt trykk og sterkere økono-
mikrav, så de vil naturlig
fokusere på mengden av
energi de bruker gjennom
datasentraler og store nett-
verkssystemet. Derfor tar
Allied Telesis sine produkter
systematisk ”tilbake til teg-
nebrettet” for å omkonstru-
ere dem fra bunnen av og
sikre at enhver komponent
er så energiøkonomisk som
råd er. 

Hvem og hva definerer hva som er ”grønt” innenfor IT?
Å merke produkter som Energy Star-konforme er en god start for å oppmuntre bedrifter til å legge om kursen i en
”grønnere” retning, men systemet har også mange ulemper og kan ikke brukes i seg selv som en måler for energiforbru-
ket eller energieffektiviteten til et produkt. En 13-tommers og en 42-tommers dataskjerm kan begge være Energy Star-
merket, men 42-tommeren bruker langt mer energi enn den mindre skjermen. Hvor mye energi som brukes, avhenger
også i høy grad av hva brukeren gjør med datamaskinen eller utstyret, for eksempel kan en bruker spare langt mer energi
ved å slå av strømmen til en ikke-Energy Star-merket datamaskin eller utstyrsenhet når den ikke er i bruk, enn ved å la
en konform komponent stå på over natten. Ensidig fokus på klassifiseringer som Energy Star for å redusere virksomhe-
tens CO2-avtrykk kan derfor gi brukeren en falsk følelse av å redde planeten.

Datamaskinene våre er fulle
av gamle filer som presser
lagringskapasiteten, mener
ekspertene. Nå oppfordrer
de til en skikkelig rydde-
sjau.

Undersøkelser vi har
gjort, viser at norske bedrif-

ter nå bruker ti ganger så
mye diskplass til lagring
som for fem-seks år siden,
sier Ivar Rusten, leder for
produktutvikling i Ikomm.

Selskapet håndterer IT-
drift og systemløsninger for
en rekke kommuner og be-

drifter og har god oversikt
over kundenes datavaner.

- Blant annet ser vi at 42
prosent av de lagrede datafi-
lene ikke har vært åpnet og
brukt de siste tre månedene.
30 prosent har ikke vært
brukt det siste halvåret en
gang, sier Rusten.

Vanlig standard for
Ikomms kunder er 200 me-
gabyte mailboks og 100 me-
gabyte filområde per bru-
ker.

- Det tilsvarer om lag 200
000 dokumentsider og
burde være mer enn rikelig
for de aller fleste. Likevel ser
vi at den ledige diskplassen
skrumper inn, sier Rusten.

Han opp-   Forts. side 30

Sletter ikke gamle filer



25NY TEKNIKK 01/2009

Mini Digital Studio Kit
Dagslys, høyfrekvent lysrørbelysning

Tokina Digital Studio Kit
Dagslys, høyfrekvent lysrørbelysning

Tokina Digital Imaging box
Dagslys, høyfrekvent lysrørbelysning

    Lagersalg 25% Rabatt

Et digital studio kit som passer til
mindre og større produkter. Det 
har lys under og bak ryggen, noe 
som gjør det særdeles enkelt å 
dypetse bildene (fjerne bakgrunnen).
Bordet har en bredde på hele 88cm.
Over og sidelys er bevegelig.
Som ekstra tilbehør leveres et
diodelys, der hvor du ønsker
ekstra glimt i gjenstanden.

En perfekt løsning for små og mellomstore produkter.
Også her er det montert under- og rygglys, og 
bordbredden er 58cm. Som tilleggsutstyr kan også
her et diodelys monteres.

Et ypperlig løsning til deg som skal fotografere veldig
mange “dubbeditter” , smykker, klokker, mobiltelefoner etc. 
Trinnløs justerbar lyssetting fra fem sider og muligheten til
horisontal og vertikal fotografering gjør denne boksen til
en meget fleksibel løsning.
Som ekstra utstyr leveres også her et diodelys som passer.

Før pris:    7 090.- + mva

Nå pris: 5 317.-+mva

Før pris:   15 391.- + mva

Nå pris: 11 543.-+mva

Før pris:    5 595.- + mva

Nå pris: 4 197.-+mva

Tilbudet gjelder ut 31.08.08

www.exposervice.no / Tlf: 22 36 41 01
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Før de utviklet det nye bru-
kergrensesnittet og naviga-
sjonsprogramvaren med
brukeren i sentrum, gjen-
nomførte Mio en interna-
sjonal undersøkelse blant
forbrukere i alle aldersgrup-
per. Den viste at de fleste
GPS-er bare fokuserer på å
lede en hurtig fra A til B,
uten å gjøre noe mer ut av
reisen. Spirit er designet for
å forbedre både planleg-
gingen av turen og selve
kjøreopplevelsen. Selskapet

opplyser at Spirit-program-
varen vil bli implementert i
Mios 2009-produkter. 

- Mios Spirit-programvare
skiller seg ut innenfor navi-
gasjonsprogramvare. Den
forbedrer flyten i bruker-
grensesnittet og gir en bedre
brukeropplevelse som vil til-
fredsstille brukere i stadig
nye markedssegmenter, sier
Samuel Wang, direktør i
Mio Technology corp.

Han understreker at Spirit
på GPS-en kan gi en mer
underholdende reise med
flere gode minner, samtidig
som brukerne sparer penger,
tid og besvær.

På CES 2009 presenterer
Mio enda et nytt konsept:
en mobil internettenhet
som er rettet mot brukere
som i stadig større grad
trenger tilgang til nettba-
serte tjenester. Spesifikasjo-
nene og utgivelsesplanene
forventes å komme i andre
kvartal av 2009. Enheten
veier 600 gram og har åtte
timers batteritid. 

VÆRSTASJONER
ITAS leverer komplette systemløsninger  basert på sensorer og dataloggere av høy kvalitet.

Fleksible løsninger hvor de fleste typer sensorer kan tilkobles. Kraftfulle programmer for innsamling 
og presentasjon. Automatisk innsamling av data via GSM, radio eller satellitt. Vi leverer også 

systemer for hydrologiske målinger.

Vind
Nedbør
Lufttrykk
Snødybde
Temperatur

Kontakt: ITAS, Frederik A. Dahls vei 20. 1432 ÅS.
Tlf. 64949840    Fax. 64942033   E-post: itas@it-as.no    www.it-as.no

Mio lanserer ny navigasjonsprogramvare 
Mio har lansert en ny navigasjonsprogramvare kalt Spirit. Programvaren har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt,
bransjens første ”Explore Mode” som viser alle interessepunkter (POI) i én enkelt oversikt, opplyser selskapet. Capture-
knappen gjør brukeren i stand til å lagre favorittstedene på GPS-en sammen med en stemmebeskjed fra brukeren selv.
Samtidig lanserer Mio et nytt konsept med en mobil internettenhet. 

Ericsson inngår et samarbeid
med Intel for å sikre at sel-
skapets moduler for mobilt
bredbånd fungerer sammen
med Intel Anti-Theft PC
Protection Technology for
bærbare PC-er. Dette er for
å kunne tilby en sikker og
solid antityveriløsning for
brukere av mobilt bredbånd.

Ericsson
inngår 
samarbeid
med Intel om
tyverisikring



27NY TEKNIKK 01/2009

Philip Pedersensvei 1 - 1325 Lysaker - tlf 67 51 99 20 - www.inter-active.no - www.smartskole.no - www.smartboard.no

Norges ledende kompetansesenter for interaktive presentasjonsverktøy

SMART Board 600i for møterommet!

En kortkasterprojektor og SMART Board 
tavle - systemet startes ved hjelp av en 
enkelt knapp. Projektoren er montert direkte over den 
interaktive tavlen, og du trenger ikke komplisert 
kabling eller takmontering.

God lysstyrke, kontrast og fargegjengivelse gjør at 
video, data og digitale bilder tydelig kan sees fra hvor 
som helst i møterommet.

Den korte avstanden mellom projektor og SMART 
Board gjør at det blir minimal skyggeeffekt. 
Presentatøren unngår å få projektorlyset direkte i 
øynene.

Vi kan gjøre alle plasmaskjermer interaktive 
ved å koble dem til en datamaskin!

Løsningen er optimal for videokonferanse- og 
kontrollrom.

En ramme monteres på din plasmaskjerm og gjør 
den interaktiv. Du kan bruke fingeren din som 
mus og styre alle datamaskinens funksjoner.

Med den medfølgende pennen, kan du skrive 
med digitalt blekk i alle applikasjoner og lagre 
notatene dine.

Vi kan spesialtilpasse interaktive løsninger for dine behov!

SMART Board 
- verdens mest solgte interaktive tavle

SMART Board 
- verdens mest solgte interaktive tavle
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LOGIQ AS er ledende leverandør av

tjenester for elektronisk handel, vare-

katalog og dokumentlogistikk i Norden. 

Vår visjon er å gjøre våre kunder i stand til 

å arbeide smartere gjennom elektronisk 

samhandling.

VÅRE TJENESTER GIR DEG:

ordrebekreftelse og faktura.  

første dag. 

levere EDI ordrebekreftelse og EDI 

faktura. 

-

fredsstille krav om EDI ordrebekreftelse.

I samarbeid med BBS tilbyr vi også tjenester for 
skanning, print og arkiv. BBS er ledende tilby-
der av elektroniske informasjons- og betalings-
løsninger.

Våre kunder reduserer sine kostna-
der ved å bruke mindre ressurser til 
manuell behandling og registrering 

av ordre, ordrebekreftelse og fak-
tura. Det blir mindre feil, og en 

økt datakvalitet gir et bedre 
styringsgrunnlag.

En smartere
hverdag

«LOGIQ Ordreportal gjør at jeg

kan legge om mine rutiner fra

første dag. Jeg kan være sikker

på at ordren er levert uten at jeg

trenger å forholde meg til hvor-

dan den ble sendt. Det viktigste

er likevel å få ordrebekreftelser

inn i Nextstep, som utgangs-

punkt for mer effektiv ordreopp-

følging og lagerstyring.»

Steinar R. Myhra, Daglig leder,

Byggkjøp Stiltre Kongsberg 
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tel. +46 (0) 8 524 00 700  www.direktronik.no

Best.nr: 19-0300

Best.nr: 33-0854

         Dataprodukter 
utover det vanlige

Lan (Lokalt nettverk)
 Svitsjer Layer 3
 Svitsjer Layer 2
 Svitsjer 48 Volt
 Industriel Ethernet
 Mediakonvertere
 Bluetooth
 HomePlug-Lan over elnett
 Trådløst
 Nettverkskort
 Print servers
 Nettverkskamera
 Alarminnsamling
 Nettverksadministrasjon
WAN (Lan til Lan)
 Ethernet-forlengere
 Ruterer
 IP-telefoni
Kommunikasjon
 Modem og telefon tillbehør
 Grensesnittomformer
 Terminalserver (ser. til Ethernet)
 Serie/parallellkort
 USB-tilbehør
 IEEE 1394/FireWire
KVM-svitsjer/Dataveksler
 KVM-svitsjer IP/Cat5
 KVM-svitsjer øvriga
 KVM-forlengere
Multimedia/Audio/Video
 Presentasjonsprodukter
 VGA til TV
 VGA / Audio / RS232-forlengere / 
 splitters
 Digital Signage
Fastighetsnett
 Dataskap
 Koplingspaneler
 Veggbokser
Strømførsørjning
 Strømlister
 Avbrotsfri kraft (UPS)
 Power over Ethernet (POE)
Test
 Nettverkstester
 Kabel- & CCTV-tester
Monitor-/tastaturarmar
 Bordarmar
 Veggarmar
 Takarmar
 Veggfesten
 Stativ for mange skjermer
 Mobile arbeidsstasjoner
 Tilbehør
Kabling
 Kabling - Nettverk
 Kabling - Fiber
 Kabling - PC
 Kabling - SCSI
 Kabling - V35
 Kabling - Monitor
 Kabling - IEEE 1394/FireWire
 Kabling - USB
 Kabling - Custom
 Kabling - RJ11/RJ45
Kabel/Verktøy
 Kabel - Nettverk
 Kabel - Koax/Video
 Kabel - Fiber
 Verktøy
Adaptere/Plugger/Deksel
 Adaptere och donoverganger
 Kjønnvendere
 Plugger
 Deksel - D-SUB
 Modulærtilbehør
Diverse tilbehør
 SCSI-Tilbehør
 Tastaturer
 CD-lagring

MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP

GBIC- og SFP-moduler 
for alle fabrikat

 Nå kan vi tilby SFP-er og GBIC-er til alle fabrikanter 
av svitsjer. Modulene er direkte utskiftbare med origi-
nalproduktet. GBIC- og SFP-moduler (mini-GBIC) gjør 
det enkelt å komplettere svitsjer og andre Ethernet-
produkter med Gigabit-fi berporter. Modulen plugges 
rett inn i svitsjen og er såkalt hot plug, dvs. at den 
kan byttes ut under drift. GBIC benytter SC-fi berkon-
takter og SFP benytter LC-kontakter. Hvis du er ute 
etter moduler til svitsjer som ikke er omtalt, kan vi 
med kort leveringstid også levere disse. 
Be om tilbud!

Digital nettverks-
klokke med PoE

 Med OnTime digitale klokker fra Inova kan du stille 
inn hele bygningen med korrekt tid, uten å behøve 
hverken strømforsyning eller serieport, kun en net-
tverkskabel. De støtter PoE i henhold til 802.3af og 
tidsprotokollen SNTP (Simple Network Time Protocol), 
og passer altså både våre egne og andre tidsservere 
på markedet.

Best.nr: 25-0260

Nøkkelklar Digital 
Signage-løsning – 
med eller uten skjerm

 Disse høykvalitetsproduktene fra Digital Signage 
er veldig prisgunstige og lett å installere i det 
eksisterende nettverket. Det kan være alt fra ett 
enkelt system, til større systemer der det kan inngå 
fl ere hundretalls skjermer spredt ut over et større 
geografi sk område. Med den medfølgende pro-
gramvaren lager du ditt eget innhold som skal vises 
på skjermen/skjermene. For harddisk/minne, bruker 
spillerne et CompactFlash kort til å lagre innholdet 
som skal spilles av på skjermen. Med den medføl-
gende programvaren iDesign (dra og slipp) kan du 
lett dele opp skjermens overfl ate i ulike ruter, slik at 
du samtidig kan vise video, bildeavspilling, bannere, 
klokke og lyd. Størrelsen og plasseringen til rutene på 
skjermen bestemmer du selv i programvaren.

Best.nr: 28-0259

Dome-kamera innen-
dørs med separat IR 
bevegelsesdetektor

 Vivotek FD7131 er 
et såkalt dome-kamera 
med VGA-oppløsning til 
innendørsbruk. Et ideelt 
kamera for å bygge opp 
et komplett overvåk-
ingssystem innendørs, 
der overvåkingsområdet 
har begrenset avstand. 
Kameraet har et juster-
bart vidvinkelobjektiv 2-4 mm (50-33º synsvinkel) som 
er tilpasset avstand opp til 5 m. En høyoppløselig 1/3” 
CMOS-sensor med svært høy lysfølsomhet gir bilder 
helt ned til 1,0 lux, hvilket gir gode mørkeegenskaper. 
Innebygd belysning (hvitt lys) gjør at kameraet også 
greier fullstendig mørke.
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Forts. fra side 24
fordrer både virksomheter
og private brukere til å gå
igjennom lagrede filer et par
ganger i året for å rydde og
kaste. 

- Blant annet bør de se
etter filer som er lagret flere
ganger, og slette kopiene. Vi
ser massevis av eksempler på
slik dobbeltlagring, sier
Rusten.

- Når man ikke rydder og
kaster, blir det vanskeligere
å finne igjen dokumenter,
og IT-driften blir dyrere på
grunn av økt behov for
diskplass. Dessuten jobber
systemene tregere, sier Ivar
Rusten i Ikomm.

Skjuler rotet 
Også Per Morten Hoff, ge-
neralsekretær i IKT Norge,

tror mange trenger bedre
rutiner for å begrense data-
mengden.

- Med elektronisk lagring
blir rot mindre synlig enn
det var da alt fantes på
papir. Men det er like fullt
rot, og det går ut over effek-
tiviteten, sier Hoff.

God orden i elektroniske
dokumentarkiv er viktig
også for datasikkerheten,
mener han. 

- Lagring er riktig nok
blitt veldig billig etter hvert,
men folk bør likevel være
kritiske til hva de oppbeva-
rer, kopierer og videresen-
der, sier Per Morten Hoff.

Han tror en betydelig
mengde elektronisk infor-
masjon får en langt videre
distribusjon enn ønskelig.

Datametrix opplever for
tiden et rush i tildeling av
nye kontrakter.  Denne
kontrakten er en av mange
selskapet har vunnet de siste
ukene, og er den tredje kon-
trakten Datametrix har
vunnet hos OSL siden
2001.

- OSL har alltid vært en
god referansekunde for oss,
og at vi nå nok en gang vin-
ner en kontrakt i sterk kon-
kurranse, tar vi som en til-
litserklæring til den jobben

vi har gjort der. OSL er en
krevende kunde, og den nye
oppgraderingen er en avan-
sert løsning, slik at det  
også er en fjær i hatten til
vår kompetanse, sier admi-
nistrerende direktør Svein
Lerkerød i Datametrix.

Nye tjenestemuligheter
Løsningen som Datametrix
nå skal levere, er en full
”make-over” av det eksiste-
rende kjernenettet - og ikke
det flyoperative nettet.

Dette nettet benyttes blant
annet av de kommersielle
virksomhetene på Garder-
moen. På utstyrsiden leve-
rer Datametrix Cisco-svit-
sjer. Datametrix bidrar også
på design og implemente-
ringssiden i oppgrade-
ringen. Det nye LAN-et vil
ta høyde for utrulling av
nye tjenester og setter såle-
des OSL i stand til i fremti-
den å selge og levere nye tje-
nester til de mange aktørene
på Gardermoen, som butik-

ker og flyselskaper. Oppgra-
deringen tar også høyde for
Gardermoens terminal 2
som skal stå ferdig i 2012.

Første ute med VSS
I tillegg tas det i bruk nye
teknologi, såkalt VSS (vir-
tual switching system), noe
som vil lette administrasjo-
nen av nettverket. VSS trek-
ker to eller flere kjernesvit-
sjer til en virtuell, noe som
øker skaleringskapasiteten,
effektiviserer det operative

arbeidet og gir  
økt redundans

- Vi var først ute med å le-
vere VSS i det norske mar-
kedet i sommer, og OSL
har sett at dette er en tekno-
logi som vil kunne gi dem
gevinster. Det er generelt
høy interesse for VSS fra
mange aktører for tiden,
fordi det gir blant høyere
oppetid og tilgjengelighet
for nettet, sier Lerkerød.

Datametrix vant kontrakt med OSL 
- oppgraderer LAN-et på Gardermoen 
Datametrix vant nylig kontrakten om å oppgradere LAN-kjernen til OSL. Avtalen har en totalverdi på ni millioner kro-
ner fordelt over to år. Oppgraderingen gir OSL nye muligheter for salg og leveranser av tjenester over nettet til andre ak-
tører på Gardermoen.

IT-konsulentselskapet Steria
skal ansette 100 nye medar-
beidere i Norge i løpet av
2009. De første 30 er aller-

ede klare.
- Vi opplever en massiv or-
dreinngang - den største på
flere år - og også ordrereser-

vene er store. Dette gjør at
vi trenger å øke kapasiteten,
slik at vi holder oss leve-
ringsdyktige, sier Anders

Lindgren, markeds- og
kommunikasjonsdirektør i
Steria Norge. 

Allerede er 12 av årets ny-
ansatte i gang med sine før-
ste arbeidsdager hos Steria,
mens ytterligere 18 snart er
på plass. Steria ser etter alt
fra nyutdannede ingeniører
til seniorrådgivere, og øn-
sker medarbeidere med
kompetanse innen blant
annet infrastruktur, nett-
verk, prosjektledelse, Java,
Business Intelligence og
Scrum.

Lindgren mener utsiktene
er gode for Steria i 2009, til
tross for mer usikre tider i
de fleste bransjer. Steria er
tungt inne i offentlig sektor,
med blant andre Skatteeta-

ten, Statens Pensjonskasse,
Forsvaret, Statens Låne-
kasse, NAV, Statens Land-
bruksforvaltning og Justis-
og politidepartementet på
kundelisten.

Lavere turnover
I 2008 ansatte Steria 94 nye
medarbeidere i Norge, slik
at selskapet ved utgangen av
året hadde 375 medarbei-
dere. Samme år opplevde
Steria en turnover på 11
prosent blant sine medar-
beidere, mot 19 prosent i
2007. Lindgren anslår at
turnover-en vil ligge på
under 10 prosent i 2009,
som følge av et mer usikkert
arbeidsmarked. 
Kilde: Pressenytt 

En liten revolusjon! – Alle blir 
mer fornøyde, og det er morsom-
mere å gå på jobb med 3D-prosjek-
tering, sier Roar Granheim i Statens 
Vegvesen. Man kan spare minst 3-5 
prosent av anleggs- og gjennom-
føringskostnader med ny teknologi.

3D er det nye språket. Modell-
basert prosjektering 
(BIM) har kommet 
for å bli. – Store be-
sparelser på tid, kost-
nad og kvalitet er 
hovedårsakene til at 

3D-prosjektering nå blir industri-
standard, sier sivilingeniør, Tor-
bjørn Tveiten, i Vianova.

Med erfaring fra de første pro-
sjektene i regi av Skanska og Via-
nova kommer Statens Vegvesen til 
å innføre krav om 3D-modellering 
innenfor veiprosjektering i Norge.

 – Vi oppdager konflikter før 

produksjonsstart og vi kan sette 
våre medarbeidere kjapt inn i ar-
beidsoppgavene takket være slike 
modeller, sier Skanskas ledere.

Best i verden. Vianova leder an i 
den norske bransjen 
som blir sett på av 
resten av verden som 
en innovativ fore-
gangsnasjon når det 

gjelder 3D-modellering i samferd-
selsprosjekter. – Mindre feil i ar-
beidsgrunnlaget gir en effektiv an-
leggsgjennomføring. Vi får redusert 
mengden på endrings- og tilleggsar-
beider. Dette gir mer forutsigbar 
framdrift og bedre økonomisk sty-
ring, avslutter markedsansvarlig i 
Vianova, Patrick McGloin.           

Visuell kontroll i 3D
En betydelig del av anleggskostnadene kan kobles til feil og  
misforståelser. Dette kan reduseres dramatisk med bruk av virkelig 
3D-data i hele prosessen fra prosjektering til bygging.

www.vianova.no

Vianova tilbyr kompetanse  
og løsninger for:
forvaltning og bruk av eksister-

 ende samferdselsinfrastruktur
planlegging, prosjektering og 

 gjennomføring av tverrfaglige 
 prosjekter innen bygg og anlegg
rådgivning og leveranser av IT- 

 løsninger innfor samferdsel sektoren

Statens vegvesen/VIANOVA
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SUPEREFFEKTIVE 
FARGELASERSKRIVERE MED LAVE

 UTSKRIFTSKOSTNADER

www.brother.no
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Hvorfor betale mer? Over 3 millioner kontorbrukere har 

1 2 3 4 5Lag 100% 
industristandard PDF-

AKROBAT
Du behøver ikke å være en

...for å håndtere dine PDF dokumenter.

920,-
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Veksten fortsetter - Norges største rådgivermiljø søker fl ere av

landets beste hoder
Har du ambisjoner om å skape og utvikle idéer som 

kan påvirke samfunn og miljø?  Trives du med å vise 

initiativ, ta ansvar og skape resultater?  Da åpnes det 

et utall muligheter for deg i Norconsult.  

Sterke og brede fagmiljøer
Norconsult er med sine 1650 ansatte Norges største fl erfaglige 

rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. 

Selskapet, som er eid av de ansatte, har hovedkontor i Sandvika

og 45 andre kontorer i Norge og i utlandet. 

Vi  leverer tjenester knyttet til bygg og eiendom, energi, industri,

IKT, kommunalteknikk, miljø, olje og gass, plan, samferdsel, 

samfunnssikkerhet og tekniske systemer.

Utfordringer i varierte prosjekter
Norconsult utfører årlig 7000 små og store prosjekter.  Her vil 

du få muligheten til å bruke og videreutvikle din kompetanse 

sammen med anerkjente fagspesialister i fl erfaglige team preget 

av kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og innovasjon.

Spennende karrieremuligheter
Norconsult har satt karriereutviklingen i system, og tilbyr spenn-

ende faglige og personlige utviklingsmuligheter.  

Prosjekter i 50 land
Norconsult gjennomfører årlig en rekke internasjonale prosjekter ut

fra våre lokale kontorer.  Du vil få muligheten til å jobbe med de største 

og mest komplekse utbyggingsprosjektene i Norge og i utlandet. 

Trivsel og arbeidsmiljø i særklasse
Norconsults bedriftskultur er preget av åpne dører og korte

kommunikasjonslinjer.   Vi har fl eksibel arbeidstid, gode sosiale

ordninger og arbeidsbetingelser.  I tillegg er det fadderordning, 

fagsamlinger, studieturer, fi rmahytter og et aktivt bedriftsidrettslag.  

Anders Martin Skaarer 
Master i  Vann- og miljøteknikk fra 
UMB på Ås.  I Norconsult jobber han 
med prosjektering og oppfølging av 
vann- og avløpsanlegg.

Søknadsfrist 10. februar 2009

For detaljer og søknad se:  www.norconsult.no
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Seksjon for
HMS

Strømpe av vev
En nyutviklet teknikk som
innebærer at livlinen kles
med en beskyttende
strømpe av vev, gjør at linen
motstår belastningen som
oppstår, når den treffer en
kant. Ideen kommer fra tek-
stilindustrien, der utvikling-
singeniørene fra Miller by
Sperian fant en hybridtråd
med kjerne av materialet
POY. Materialet kombine-
rer høy elastisitet med stor
bruddmotstand. Dette sør-
ger for at veven klarer store
påkjenninger.

- De nye produktene øker
sikkerheten betydelig for
alle som jobber i store høy-
der, sier Jan Erik Sannerud,
spesialist på personlig fall-
sikring ved Sperian Protec-
tion Nordic AB. Det betyr
mye å fjerne en ekstra grunn
til bekymring når man ar-
beider høyt oppe på et tak
eller i en høy mast, forklarer
han.

Miller by Sperian lanserer
nå et helt nytt sortiment
som tåler fall over kanter.
Produktene er testet i hen-
hold til en metode som er
utformet av VG11, en euro-
peisk arbeidsgruppe som
særlig ser på bruken av per-
sonlig fallsikringsutstyr i
nærheten av kanter. Defini-
sjonen på en kant er at vin-
kelen på kanten er maksi-
malt 90 grader mens
radiusen maksimalt er på
0,5 mm.

Elastisk falldemperline re-
duserer kreftene ved fall
Det første produktet fra
Miller by Sperian med den
nye ”kanttestede” strømpen
er Manyard elastisk falldem-
perline. Den er aktuell ved
arbeid på stillas, i industrien
og i master. Linen oppfyller
kravene i henhold til EN
355:2002 og den kom-
mende EN 354-standarden,
som gjelder testmetoder for
belastning av liner over
kant.

Manyard har integrert
falldemping i selve linen og
markering for hvordan ko-
blingstykkende
(karabin/stillaskrok) skal
festes. Elastisiteten reduserer
dessuten risikoen for å snu-
ble i linen eller at denne
hekter seg fast.

Ny klatreline for arbeid i
master
Miller by Sperian lanserer
også en helt ny klatreline
med kjernemanteltau.
Linen er utstyrt med ekstern
falldemperpakke og det nye
vevmaterialet som er testet
for belastning over kanter.
Ved hjelp av to stillaskroker
kan brukeren kople med et
sikkert grep. Den Y-formede
linen er spesielt konstruert
for arbeid i master siden den
sikrer kontinuerlig forank-
ring ved forflytning rundt i
masten. Linen anbefales
også for arbeid innenfor in-
dustri, bygg,   Forts. side 40

Ny teknikk beskytter 
livlinen ved fall over kanter
For å forhindre ulykker som oppstår når livlinen slites av mot en kant, lanserer Miller by Spe-
rian nyutviklet fallsikringsutstyr som produseres ved hjelp av en helt ny teknikk. Livlinen kles
med en beskyttende ”strømpe” - laget av vev - som motstår belastningen på linen dersom fall
skjer over en kant.

Manyard elastisk falldemperline er det første produktet fra Mil-
ler by Sperian med den nyutviklede strømpen som tåler fall/be-
lastning over kanter. Linen reduserer i tillegg fangrykket til
under 6 kN.
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Duggfritt og ripefritt med
ny teknikk
Tidligere har det vært tek-
nisk umulig å behandle de
forskjellige sidene av bril-
lene mot ulike påvirknings-
faktorer, men nå går dette
an med en ny teknikk. Tek-
nikken kalles Dura-streme
og er utviklet av verneut-

styrsprodusenten Sperian
Protection. Et permanent
belegg på vernebrillene sør-
ger for at de holder seg
duggfrie på innsiden og ri-
pefrie på utsiden.

- Teknikken sørger ikke
bare for at brillene holder
seg ripefrie - levetiden blir
opptil tre ganger lenger, sier

Stefan Vincze, produktsjef
hos Sperian Protection
Nordic AB. Vi har testet
sammenlignbare briller med
Bayer Abrasion Test, en ak-
septert testmetode for å
måle slitasjen på optiske lin-
ser. Belegget på begge sider
er støpt permanent inn i
glasset og tåler utallige av-
tørkinger og stadig rengjø-
ring, forsikrer han.

Utsiden av glasset tåler
miljøer der det forekommer
varme, sand, dugg og kje-
mikalier. Innsiden er be-
handlet med en hydrofobisk
(vannavstøtende) kompo-
nent som gjør at glasset hol-

der seg klart også i fuktige
miljøer og etter anstreng-
ende arbeidsøkter.

Mesteparten av utstyret
for øye- og ansiktsvern fra
Sperian vil bli levert med
det nye belegget, blant
annet vernebrillene Sperian
XC, Sperian Millennia,
Sperian FitLogic, Sperian
Ignite samt de helt nye tett-
sittende vernebrillene Spe-
rian DuraMaxx. 

Nye varemerker
Sperian Protection, som
tidligere het Bacou-Dalloz,
er en av verdens ledende le-
verandører av personlig ver-
neutstyr. Da selskapet byt-
tet navn, ble alle
produktene samlet under
tre varemerker: Øye-,
sveise- og åndedrettsvern
fikk varemerket Sperian,
fallsikring fikk varemerket
Miller by Sperian, og hør-
selsvern fikk varemerket
Howard Leight by Sperian.

Alle øyevernprodukter
som tidligere het Pulsafe,
markedsføres altså nå bare
under varemerket Sperian.
Sortimentet omfatter van-
lige og tettsittende verne-
briller samt visir.

Nye vernebriller som både er duggfrie og ripefrie
Ny teknikk fra Sperian Protection gjør det mulig å gi begge sider av et brilleglass ulik overflatebehandling. Innsiden av
glasset blir duggfri, og utsiden beskyttes mot riper og kjemikaliepåvirkning. Dette går frem av en pressemelding som sel-
skapet har sendt ut.
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Ta kontakt med oss:

 

DAMBUEN TELESKOPISK 
VIPPE-VEIBOM

 Veibommen er laget av hulprofiler med 4 mm gods
 De er slyngrenset/sandblåst, grunnet med jernoksyd primer og 
malt med SKJOLD 90 X Finish
 Lett å tilpasse: Veibommen er teleskopisk, også i bunnen, og man 
kan justere bredden trinnløst fra 3 til 5 meter
 Transportlengde ca 3,5 meter
 Vi lager også for bredder over 5 meter på bestilling
 Monteringsanvisning følger med

Beskyttelse og låsing
 Veibommen er utstyrt med en solid låsekasse, den kan låses i 
både lukket og åpen posisjon. 

Stenge av hytte, 
industriområde  
eller en vei?

KÅRE KJØLSETH 
VERKSTED AS 2432 Slettås 
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I løpet av svært kort tid har
sikkerhetsgiganten Mobotix
erobret store markedsande-
ler over hele Europa og er
nå klar til å gå inn på det
skandinaviske markedet og
konkurrere mot sterke riva-
ler som Arecont, IQ vision
og Axis. 

- I Skandinavia er det ana-
loge overvåkningsmarkedet
mye større enn det digitale,
så vår målsetting er klar: Vi
sikter mot å vinne en stor
del av det analoge markedet
ved bruk av våre digitale IP-
baserte løsninger, ettersom

tendensen helt klart går i
retning av digitalisering av
markedet, forteller Bo Ør-
bjerg, Business Develop-
ment Manager for Mobotix
i Skandinavia og de baltiske
landene. 

Lisensfri løsning med inte-
grert programvare
Mobotix’ overvåkningssy-
stemer bruker et desentrali-
sert opptakssystem som re-
duserer kravene til plass og
serverkapasitet, og det kom-
mer ingen kostnader i til-
legg for styringsprogram

eller dyre lisenser.
- Vi er også de eneste på

markedet som tilbyr inte-
grert lagring og program-
vare i våre overvåkningska-
meraer, noe som gjør dem
raske og enkle å sette opp.
Mange av våre konkurrenter
selger programvare, lag-
ringsplass og maskinvare,
slik som hus- og varmeele-
menter til sine kameraer
som separate deler, noe som
er helt utenkelig for oss. For
du går da ikke ut og kjøper
en bil uten hjul og motor,
fortsetter Bo Ørbjerg.

Mobotix har Skandinavia
under overvåkning
Den tyske produsenten av kamerasystemer i megapikselklassen, Mobo-
tix, tar mål av seg til å bli den største leverandøren av digital sikker-
hetsteknologi i Skandinavia. Mobotix forventer at det digitale marke-
det nesten vil fordoble seg, med en vekstrate på ca. 44 % i år, og
selskapet anser derfor dette for å være det perfekte tidspunktet for å gå
inn i det skandinaviske markedet med sin nyskapende teknologi for
nettverkskameraer.
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Forts. fra side 37
transport og andre områder.
Den er sertifisert etter EN
355:2002 og oppfyller kra-
vene i henhold til den kom-
mende EN 354-standarden,
som gjelder testmetoder for

belastning av liner over
kant.

Fallblokk med hurtigvir-
kende brems
Scorpion er en fallblokk
med en maksimal arbeids-

lengde på 2,8 meter. Vev-
båndsblokken har en hur-
tigvirkende bremsemeka-
nisme som begrenser et fritt
fall til bare noen centimeter.
Sikkerhetsblokken består av
rustfrie komponenter og er

omgitt av solid nylon. Scor-
pion er EN 355:2002-serti-
fisert og oppfyller kravene i
henhold til den kommende
EN 354-standarden, som
gjelder testmetoder for be-
lastning av liner over kant. 

Europeisk samarbeid
Den europeiske arbeids-
gruppen VG11 (Vertical
Group 11) ble dannet spesi-
elt med tanke på å utvikle
bedre testmetoder for hvor-
dan fallsikringsutstyr skal
testes ved fall mot/over kan-
ter.

- Siden Miller by Sperian
er ledende innen fallsikring,
var det naturlig å delta i ar-
beidsgruppen med vår ek-
spertise, sier Jan Erik San-
nerud.

Arbeidsgruppen skal
fremme kommunikasjon og
samarbeid mellom ulike
testinstitutter og sertifise-
ringsmyndigheter i Europa.
Målet er å minske inkonse-
kvenser som kan oppstå,
særlig der produktstandar-
dene inneholder enkelte
uklarheter.

PHR 1211 – Verdens første typegodkjente
optiske trådløse brannvarsler med pause-
funksjon og varmesensor. 
Enkel å montere.

Bestill i dag, i morgen kan 
det være for sent!

VARSLER EN 
– så varsler alle.

Tel: 63961700 
www.deltronic.no

Det er mange røkvarslere på markedet
– ikke alle er like effektive.
Det er mange røkvarslere på markedet
– ikke alle er like effektive.

En helt ny klatreline er an-
vendelig ved arbeid i master.
Y-formen sikrer kontinuerlig
forankring ved forflytning.
Linen er utstyrt med det nyut-
viklede materialet som tåler
belastning over kant.

Sikkerhetsblokken Scorpion
har en hurtigvirkende bremse-
mekanisme som begrenser et
fritt fall til bare noen centi-
meter. Scorpion er utstyrt med
det nyutviklede vevmaterialet
som tåler belastningen som ge-
nereres ved et eventuelt fall
over kanten.
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Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, 
drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, 
emballasjekartong og drikkekartong.Vil du vite mer, besøk www.grontpunkt.no

Send plastemballasjen i kretsløp
Plast er en ressurs som kan brukes om igjen. Brukt plastemballasje er en ressurs som 
kan brukes om og om igjen. For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi 2 kilo olje.
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Av og til kan det være tøft der ute, men noen må ut og få jobben 

gjort. Med ett par Arbesko på beina er du bedre forberedt på de 

krevende vinterforholdene. 

 Du får de eksklusive støvlettene i fl ere forskjellige modeller, alle 

med høy kvalitet ned til hver minste detalj. Den unike konstruksjonen 

og de utsøkte materialene gir både fantastisk komfort og enorm 

slitestyrke. Våre suverent mest populære modeller er 672 og 562, de 

har begge dobbelt fôr, myk spikertrampbeskyttelse, Energy Gel, vårt 

vanntette Super8 skinn og mye annet.

 Velg en modell som passer for deg!

562
Beskyttende tåhette
Spikertrampbeskyttelse

672
Beskyttende tåhette
Spikertrampbeskyttelse

Finnes hos ledende forhandlere over hele landet. Utvikles og produseres av Arbesko. Tlf: + 46 19 30 66 00. www. arbesko.no

-20° varme

MODELL 672 OG 562 – SPIKERTRAMPBESKYTTELSE.
Overlær: Fullnarvet impregnert Super8-skinn. Fôr: Dobbelt varmfôret med fi berpels 

og Thinsulate®. Fotseng: Bindsåle med stålskinne i fotbuen for støtte og stabilitet, 

Energy Gel for suveren støtdemping, hel Poliyou® innleggssåle, spikertrampbeskyttelse. 

Slitesåle: Mellomsåle av PU, slitesåle av nitrilgummi med godt grep. Lest: Ekstra 

romslig. Verneklasse: EN 345-1, S3 + CI, HRO. Annet: Glidelås. Teipede sømmer. 

Størrelser: 39-47.
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Seksjon for
ENERGI

www.enoketaten.oslo.kommune.no

Oslo kommune
Enøketaten

Tilskudd til klima - og energitiltak
Bystyret har vedtatt at utslipp av 
klimagasser fra Oslo skal halveres
innen 2030. Ca. 30% av
klimagassutslippene fra Oslo skyldes 
oljefyring. Olje bør derfor erstattes 
med fornybare energikilder som
fjernvarme, varmepumper eller 
biobrensel.

For å bidra til en mer bærekraftig
energibruk tilbyr kommunen støtte
til de som vil gjennomføre klima- og
energitiltak i sine bygg og boliger.

Tiltak som kan få tilskudd
· Overgang fra oljefyring til

fornybare energikilder
· Fjerning av oljefyr/-tank
· Etterisolering
· Natt-/dagsenking
· Luft/luft-varmepumpe
· Utskifting av vedovn / montering

av peisinnsats eller etterbrenner
· Pelletsovn eller varmepipe
· Vannbåren varme
· Varmepumpe, biokjele, solvarme

eller fjernvarme

Støttebetingelser
Fordi tilskuddet skal stimulere og 
utløse tiltak, er det nødvendig at du 
ikke bestiller eller kjøper inn før du 
har mottatt tilsagn om støtte.

Hvordan søke om tilskudd
For informasjon og søknadsskjema 
se www.ene.oslo.kommune.no, eller
ta kontakt med vår operatør 
REINERTSEN AS på 
e-post enok@reinertsen.no
eller enøktelefonen 22 92 14 00.
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Av Richard Maino, London
Press Service

Selskapet Global drinks
group Diageo har bestilt et
bioenergianlegg på sitt des-
tilleri, Cameron Bridge
Destillery. Selskapet påstår
at produksjonen vil redu-
sere det årlige CO2-utslipet
med 56 000 tonn. Det vil
være det samme som om
man tok ut 44 000 person-
biler fra trafikken.

Dette antas å være den
største investeringen i for-
nybar teknologi av et ikke-
offentlig selskap i Storbri-

tannia, og investeringen er
en del av Diageos vellyk-
kede ekspansjon i det vok-
sende whiskymarkedet, spe-
sielt i land som India og
Kina.

Etter to års forskning har
Diageo - som produserer
verdensmerker som Johnnie
Walker og J&B whisky -
inngått partnerskap med
energiselskapet Dalkia om å
bygge det innovative bioe-
nergianlegget.

I front på grønn teknologi
Anlegget skal bygges i Fife-
området i nærheten av Dia-

geos brennevinsdestillerier i
Cameron Bridge til en pris
av 65 millioner pund. For-
utsatt at bygget godkjennes,
vil anlegget besørge 98 % av
den termiske dampen og 80
% av elektrisiteten som kre-
ves i produksjonen på om-
rådet.

En talsmann fra Diageo
sier at dette er et eksempel
på at selskapet ønsker å
gjøre noe for miljøet og
samtidig benytte energief-
fektive metoder. Han hev-
der at anlegget vil gi store
miljømessige fordeler og
plassere Skottland i front
når det gjelder utvikling av
grønn teknologi.

For første gang vil et bioe-
nergianlegg integrere bære-
kraftige teknologier - inklu-
dert nedbrytning av avfall
fra whiskyproduksjonen og
omdanning av biomasse - i
kommersiell skala.

Kornavfall blir brensel
Anlegget vil generere forny-
bar energi fra ”spent wash”,
blandingen av hvete, malt-
bygg, gjær og vann, som
blir igjen etter destillasjons-
prosessen. ”Spent wash” blir
separert til væske og tørr
masse. Væsken blir så igjen
omdannet til biogass gjen-
nom en nedbrytningspro-
sess, og den tørre massen

blir drivstoffkilde.   
Draff (kornavfall) som

blir igjen etter at malten har
blitt most, blir vanligvis
brukt til i produksjonen av
dyrefôr. Nå vil dette avfallet
i stedet bli brukt til å fyre
opp kjelene i områdets des-
tillerier. Derved vil 66 % av
energien som kreves til
dette, komme fra denne
fornybare kilden, noe som
reduserer behovet for olje
drastisk.

Dessuten vil denne bru-
ken hindre at 90 000 tonn
avfallet eller fôr blir trans-
portert fra anlegget og til
andre deler av landet, noe
som ville være miljøbelas-
tende. Det nye anlegget vil
resirkulere omtrent en tre-
del av vannet som brukes.

Adm. dir. i Diageo Skott-
land, Bryan Donaghey sier
at ved å bevege seg bort fra
avhengigheten av olje, vil
anlegget ha en lang fremtid
foran seg, samtidig som det
er et grønt valg.

- Vi vil være et utstillings-
vindu der det benyttes en
rekke grønne teknologier i
et prosjekt av en uovertruf-
fen skala i vår bransje, leg-
ger han til. - Det er uten tvil
den rette veien å gå med
tanke på miljømessige for-
deler, og som sikrer langsik-
tig bærekraft  Forts. side 47

Whiskyavfall blir destillert til grønn energi
En av Skottlands ledende whiskyprodusenter, som er kjent for sine produkter over hele verden,
bruker whiskyavfall, brukt korn og vann til å produsere fornybar energi.

Den globale brennevinsprodusenten Diageo skal bygge et bioe-
nergianlegg ved sitt destilleri i Cameron Bridge i Skottland. Det
vil redusere det årlige CO2-utslippet med 56 000 tonn, tilsva-
rende utslippet fra 44 000 personbiler. Det er sannsynligvis den
største enkeltinvesteringen i fornybar teknologi av et ikke-offent-
lig selskap i Storbritannia. (Foto: Diageo Group)   
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Av Berit Ellingsen, frilans-
journalist

Biler som går på hydrogen
vil skåne miljøet, men da
må framtidas hydrogen pro-
duseres mer miljøvennlig
enn hva tilfellet er i dag.
Hydrogen i seg selv er et
svært miljøvennlig drivstoff.

Forbrenning av hydrogen
gir ikke annet enn vann-
damp.

Hydrogen kan fremstilles
på ulike måter, blant annet
fra naturgass (metan) og
gjennom elektrolyse (spal-
ting) av vann. Det sist-
nevnte er langt mer miljø-
vennlig, men dessverre også

vanskeligere å få til. Over-
skudd av hydrogen fra in-
dustrien kan også brukes.

Hydrogenveien skal de-
monstrere norsk teknologi
og kompetanse. Prosjektet
skal utvikle design, sikker-
het og kvalitet på infra-
strukturen og bilene som er
nødvendige for å kunne
kjøre på hydrogen.

Flere norske bedrifter, or-
ganisasjoner og lokale myn-
digheter støtter prosjektet.
Det inkluderer selskaper in-
nenfor energi, industri,
transport, teknologi og
forskning, samt flere offent-
lige institusjoner.

Bilen lar vente på seg...
Hydrogenveien skal gjøre
det mulig å kjøre mellom
Stavanger og Oslo på hy-
drogen. Etter planen skal
det bygges fyllestasjoner for
hydrogen i Oslo, Dram-
men, Notodden, Grenland,
Grimstad og Stavanger.

I august 2006 ble den før-
ste fyllestasjonen åpnet i
Stavanger av samferdselsmi-
nister Liv Signe Navarsete.
Det har blitt bygget en fyl-
lestasjon til - og flere er på
vei.

Men; bilen som skal

bruke disse fyllestasjonene
lar vente på seg. Teknolo-
gien som er nødvendig for å
kunne kjøre på hydrogen
over lengre avstander, er
ikke ferdig utviklet.

Venter på gjerdet
Asbjørn Kårstein ved Insti-
tutt for tverrfaglige kultur-
studier ved NTNU har for-
sket på HyNor-prosjektet.
Han har undersøkt hva som
skjer i slike store og omfat-
tende prosjekter når ny tek-
nologi skal innføres i sam-
funnet.

Kårstein har blant annet
foretatt intervjuer, under-
søkt arkivmateriale, refera-
ter og energipolitiske doku-
menter fra prosjektet.

- Det er vanskelig å tolke
signalene fra bilindustrien,

sier Kårstein. 
- Men det er ingenting

som tyder på at massepro-
duksjon av hydrogenbiler er
nært forestående. Teknolo-
gien er ikke klar ennå.

Paradoksalt nok venter
også bilprodusentene på at
infrastrukturen for å kjøre
på hydrogen skal bli bedre
utviklet.

Hybrider
Totalt finnes det rundt 600
hydrogenbiler så langt i ver-
den. Dette er biler som har
blitt bygd om til hydrogen-
bruk.

- Blant annet Mazda har
laget slike hybridbiler, men
de er både dyre og mindre
energieffektive enn ekte hy-
drogenbiler, sier Kårstein.

HyNor har 15 ombygde
Toyota Prius som går på hy-
drogen. I tillegg skal Mazda
levere 30 av sine hybridbiler
til HyNor i løpet av 2009.
Bedrifter og firmaer kan leie
disse bilene av prosjektet.

Positiv stemning
Da Hydrogenveien ble født,
kunne det virke som om
hydrogenbilen var like
rundt hjørnet.
Liknende undersøkelser i
Norge viste at aksepten for
hydrogen som drivstoff var
svært høy. Det var en veldig
positiv stemning for hydro-
gensamfunnet, både blant
publikum, industri og myn-
digheter. 

- Aktører i HyNor-pro-
sjektet tok utgangspunkt i
ideen om at hydrogenkjø-
retøyet ville være tilgjenge-
lig innenfor rimelig tid, og
den positive aksepten som
fantes for drivstoffet, sier
Kårstein.

Deretter tok andre tak i

Lager vei - mangler bil
Hydrogenveien skal gjøre det mulig å kjøre Stavanger-Oslo på hydrogen. Men bilen som kan gjøre det er ennå ikke på
markedet. Forskning viser at prosjektet likevel er nyttig.

Det er i dag to fyllestasjoner for hydrogen på Hydrogenveien,
den ene på Forus i Stavanger og den andre på Herøya Industri-
park i Porsgrunn. Men snart kommer det flere.
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dette fordi det kunne tilpas-
ses deres interesser.

Tolket på ulike måter
Disse tankene ble tolket på

ulike måter slik at de passet
de forskjellige aktørenes
behov enda bedre. Det fant
sted en prosess som Kår-
stein kaller for sammenkje-

det translasjon.
- Ønsket om å ha en opti-

mistisk og offensiv innstil-
ling overfor hydrogen som
energibærer, spilte helt klart
en rolle i dette translasjons-
arbeidet, sier Kårstein.

Dermed har hovedutfor-
dringen for HyNor vært
knyttet til tid. Delvis
skjedde ting før de kunne
skje, delvis var det proble-
mer med å få ting til å skje
samtidig.

Forsinkelsen av utvik-
lingen av hydrogenbilen var
noe prosjektet ikke kunne
påvirke.

Lærdommen
Kårstein summerer opp lær-
dommen fra HyNor slik: Er
teknologien som ligger til

grunn for prosjektet ennå
på et tidlig stadium, må det
fokuseres spesielt på tiden
det tar å utvikle og synkro-
nisere tekniske løsninger.

HyNor viser at både lo-
kale, nasjonale og interna-
sjonale aktører kan samar-
beide i store og omfattende
nettverk.

Industri som engasjerer
seg i utviklingen av forny-
bar energi, kan ha viktig
lokal støtte. De er ikke bare
avhengige av sentrale myn-
digheters initiativ.

Nyttig tross alt
- HyNor-prosjektet er like-
vel ikke bortkastet, sier Kår-
stein: - Alt tyder på at det
har skjedd mye viktig læ-
ring i prosjektet. Det har

skjedd læring i forbindelse
med utvikling, implemente-
ring og testing av hydrogen-
teknologi.

I tillegg har det skjedd
viktig læring relatert til ut-
fordringene med å organi-
sere og samordne et så stort
og komplekst prosjekt, med
over femti involverte aktø-
rer.

- Det er ikke usannsynlig
at midlene som har blitt
brukt, faktisk har kommet
til god nytte, konkluderer
Kårstein.

HyNor-prosjektet er ennå
ikke avsluttet. Det fortsetter
ut 2009. I mai 2009 arran-
geres det rally for elektriske
og hydrogendrevne biler
langs Hydrogenveien.

Mazda, representerte ved hydrogen program manager Akihiro
Kashiwagi, overleverte i fjor høst hydrogenbilen Mazda RX8 til
HyNor, representert ved HyNors styreleder Johan Thoresen. Det
kommer inntil 30 slike til Norge i løpet av 2009.

HyNor-prosjektet arbeider
også med å skape et marked
for hydrogen og har tatt en
rekke initiativ for å få flere
hydrogenkjøretøy på veiene. 

I dag er det bare noen få
personbiler som går på hy-
drogen tilknyttet de to sta-
sjonene som hittil er åpnet
på strekningen mellom Sta-
vanger og Oslo. 

Den første hydrogensta-
sjonen i Norge åpnet på
Forus i Stavanger 23. august

2006, mens den andre
åpnet ved Herøya Industri-
park i Porsgrunn 12. juni
2007.

De øvrige fyllestasjonene
på den norske Hydrogen-
veien skal etter etableres i
Drammen og Oslo i løpet
av 2009. 

Til sammen deltar rundt
40 offentlige og private
partnere i HyNor-prosjek-
tet. 

Fakta om 
Hydrogenveien
StatoilHydro spiller en sentral og aktiv rolle
som partner i HyNor-prosjektet. HyNor-pro-
sjektets formål er å etablere hydrogenveien
mellom Stavanger og Oslo for å fremme bruk
av hydrogen i transportsektoren i Norge. 

Innen 2009 skal det være bygget ut en infra-
struktur med fyllestasjoner som gjør det mulig
å kjøre med hydrogen som drivstoff mellom
Stavanger og Oslo.

I dag er det bare to fyllestasjoner på Hydrogenveien. Ytterligere
to vil være på plass i 2009 og noe senere vil det etter planen
komme ytterligere to mellom Stavanger og Porsgrunn. (Ill. Bjør-
nar Kruse/ZERO)

I forbindelse med verdens
største konferanse for el-
hybrid og brencelcellebiler
avholdes også EVS Viking
Rally - et 644 km langt lan-
deveisrally fra Oslo til Sta-
vanger. Har du en el- eller

hydrogenbil du vil prøve ut
på den store landeveien? Da
er det fremdeles mulig å
melde seg på. Påmeldings-
fristen er 15. april.

The 24th International
Battery, Hybrid and Fuel

cell Electric Vehicle Sympo-
sium & Exhibition (EVS
24) er ikke bare den største
konferansen i sitt slag - det
er også den som har blitt
drevet lengst sammenheng-
ende. Den første konferan-
sen ble avholdt allerede i
1969.

Den 24. konferansen i
rekken avholdes altså i Sta-
vanger, 13. til 16. mai. I
den forbindelse arrangerer
HyNor i samarbeid med
KNA, Norges Bilsportfor-
bund , Norstart og EVS-24
kommiteen det første lande-
veisrallyet for el- og hydro-
genbiler i Norge, med av-
gang fra Oslo 11. mai og
ankomst i Stavanger til star-
ten av konferansen 13. mai.

Du finner mer informa-
sjon på www.vikingrally.no

Verdens mest miljøvennlige rally

Mazdas hydrogenbil RX8 (Foto: Hans Andreas
Starheim/ZERO)

Problemet med å lagre mye
hydrogen under lavt trykk
samtidig som gassen frigjø-
res ved lave temperaturer, er
at bensintanken med bruk
av dagens materialer blir
ganske tung. Forskere ved
Institutt for Energiteknikk
(IFE) har kommet fram til
en magnesiumlegering som
lagrer mye hydrogen, tar

liten plass og har lav vekt.
Men problemet er at det
kreves ganske høy tempera-
tur for å frigjøre gassen. 

Det endelige gjennom-
bruddet lar vente på seg,
men forskningen pågår for
fullt både i Norge og andre
land. I IFE er 15 personer
involvert i arbeidet med å
lagre hydrogen i faste mate-

rialer. Det pågår også forsk-
ning i regi av det internasjo-
nale energibyrået IEA.
Forskningsleder Bjørn Hau-
back ved IFE leder energi-
byråets prosjekt ”Hydrogen
Implementation Agree-
ment” som gjelder materia-
ler for hydrogenlagring. 

Kilde: forskning.no

Ny magnesiumlegering skal
gi effektiv hydrogenlagring
Skal hydrogen få gjennomslag som energibærer i kjøretøy, kreves det
mer effektiv hydrogenlagring. En ny magnesiumlegering kan være løs-
ningen. 
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Norske spesialaggregater er
fraktet til Grønland for å
produsere midlertidig strøm
til et storstilt, amerikansk
filmprosjekt. Oppdraget er
et av de mest krevende i sitt
slag noensinne.

Vi har sendt to 125 kVA
aggregater tilpasset med
spesialbatterier som skal
kunne operere i det ugjest-
milde vinterklimaet på
Grønland fra nå og helt
frem til mars neste år, sier

ingeniør Frederik Dobisek i
Aggreko Norge.

Når utstyret først er kom-
met på plass, må oppdrags-
giveren, Paramount Pictu-
res, kunne stole på at det gir
stabil og sikker drift.

- Å bytte det ut i tilfelle
det oppstår feil ville blitt
tidkrevende og dyrt, så vi
har lagt uhyre stor vekt på
testing og kvalitetskontroll,
sier Dobisek.

Filmen som skal produse-

res, er The Last Airbender,
en action- og eventyrfilm
som er ventet å få premiere
på norske kinoer i august
2010. Paramount Pictures
er produsent. Distributør
blir United International
Pictures.

Aggreko er verdensle-
dende innenfor utleie av
systemer for strøm og tem-
peraturkontroll. Selskapet
har over 100 kontorer i 90
land.

Den norske virksomheten
er teknologisk sett en spyd-
spiss, ikke minst på grunn
av en stor mengde oppdrag
som har satt teknologi og
utstyr på spesielt harde prø-
ver.

- I tillegg til behovet for
driftssikkerhet har vi denne
gangen måttet sørge for at
aggregatene kan operere
ekstremt stillegående. De
må kunne stå nær filmsettet
uten å lage forstyrrende
støy, sier Frederik Dobisek.

Aggregatene er derfor
kapslet inn i et 10-15 centi-
meter tykt lydisolerende
materiale.
Utstyret ble nylig fraktet
med bil fra Oslo til Aal-
borg, og deretter med frak-
tebåt til Godthåb på Grøn-
land.

Spør DNV om … vindenergi

Verden krever alternative energiløsninger for å oppnå en bærekraftig utvikling. Med sine 
20 års erfaring med vindenergi har DNV blitt en globalt ledende aktør. 150 eksperter bistår
industrien med risikostyring gjennom alle prosjektfaser, både på land og til havs.

DNV har lang erfaring i å kartlegge og håndtere komplekse risikoscenarioer innen vind-, olje-, gass- og maritim industri.

Fortrinnet vårt er en tverrfaglig kompetanse og tilnærming som gjør det mulig å definere hele det komplekse risikobildet.

Det Norske Veritas AS
1322 Høvik
Tlf: +47 67 57 99 00

E-post: Cleanerenergy@dnv.com
www.dnv.com/energy

Aggreko skaffer strøm til iskalde filmopptak
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Tele

Opphengsfester fiberkabel
FOCS-fiberoptiske skjøtebokser
Optiske Terminerings Bokser
Fiberskap

Løsninger for 
El og fibernett

www.viking-elektro.no

Viking Elektro AS |Caspar Storms vei 17 | 0664 OSLO | Tlf 22 07 26 70 

EL
Kabelskap, Koblingsbokser
Klemmer, kanaler
Lynvern

Forts. fra side 43
i vår drift, og det gjør oss
også mindre avhengig av
fossilt brensel, avslutter Do-
naghey.

Dalkia vil bygge anlegget i
løpet av de neste to årene
før selskapet blir underlagt
Diageo gjennom et ”finance
lease”-arrangement.

Store investeringer
Cameron Bridge sysselsetter
i dag rundt 100 personer,
og bioenergianlegget er an-
tatt å skape ytterligere 20
arbeidsplasser. Prosjektet
kommer i tillegg til et inves-
teringsprogram på 100 mil-
lioner pund som Diageo i
Skottland har vedtatt. Dette
inkluderer et nytt destilleri i
Roseisle i Morayshire, som
også vil benytte det siste in-
nenfor bærekraftig tekno-
logi. Det er det første som
bygges i Skottland på over
30 år, og det vil produsere
opp til ti millioner liter
sprit hvert år. Det gjør det
til det største av Diageos 27
destillerier.

Skottland er et av Diageos
største produksjonsområder

og er ansvarlig for årlig pro-
duksjon på nærmere 50
millioner kasser av ledende
merker av skotsk whisky og
hvitt brennevin og mer enn
6 millioner kasser av
”ready-to-drink-merker”.

Omtrent 90 % av Dia-
geos whiskymerker blir pro-
dusert i Skottlang og solgt
til utlandet. Diageo i Skott-
land sysselsetter omtrent
4500 personer. I tillegg til
tekniske støttefunksjoner
kreves det omfattende ope-
rasjoner for å lagre opp til
syv millioner fat med sprit
under modning. 

Dalkia har operert i Stor-
britannia i 40 år og syssel-
setter omtrent 3000 medar-
beidere, som betjener mer

en 18 500 kunder innenfor
kommersiell og industriell
virksomhet, handel, helse-
vesen og offentlig sektor.

Selskapet leverer multiløs-
ninger som inkluderer leve-
ring og drifting av vann,
elektrisitet og gass.

Strømaggregat til alle formål 
 Vi har 40 års erfaring, og er blitt ein av Norges største  
leverandørar av straumaggregat. Vi leverar over heile 
landet!

Aggregata vert produsert etter 
norske forskrifter. 

Frå små bærbare opp til over 
2000kVA. 

Vi tilpassar og monterer etter 
kunden sine behov og ynskjer:

Parallellkøyring 
Automatisk innfasing 
Dobbel spenning i 3-fas 
Fjernstart 
Automatstart 
Open 
Lyddempa, i container 
Montert på hjul for både 30 og 80 
km/t. 

w
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Motorar frå:
Iveco
Scania
Yanmar 
Perkins

  Tlf.: 48161718  

Proxll leverer nå nødlysar-
matur nummer 20 000 ba-
sert på LED-teknologi. 
Markedet for nødlysarma-
turer består av nær 20 pro-
sent LED og vel 80 prosent
tradisjonelle rørarmaturer.
Proxll leverer i disse dager
nødlys nummer 20 000, ba-
sert på LED-teknologi.
- LED-lys er bra for mil-

jøet og mer kostnadsgunstig
enn vanlig lysarmatur, sier

Tom Kjetil Jahrmann, di-
rektør for Sikkerhet hos
Proxll. 

-Investeringen ved kjøp av
LED-lys er noe høyere enn
ved anskaffelse av vanlig lys-
armatur, men driftskostna-
dene er betydelig mindre.
Dette gjør LED-lys til det
beste alternativet ved an-
skaffelse av lyskilder. Bespa-
relsen består av lavere ener-
giutgifter, skifte av lyskilde

og behov for vedlikehold,
fortsetter Jahrmann.

- Av enkeltstående pro-
sjekter har Proxll levert nær-
mere 800 LED-armaturer
til HiO (Høgskolen i Oslo).
Proxll ser også at enkelte
kommuner er svært bevisste
på energieffektive løsninger. 
installert godt over 500
LED-armaturer, kommen-
terer Jahrmann.

Proxll leverer LED-lys nummer 20 000 
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www.gdfsuezep.no

Gaz de France Norge er fra 1. januar 2009 fremdeles Gaz de France Norge, 
men nå under navnet GDF SUEZ E&P NORGE. Vi er de samme menneskene, 
med de samme forpliktelser og engasjement, og med de samme målene. 
Men vi er også en selvstendig del av noe større. 
De to europeiske energigigantene Gaz de France og Suez SA har slått 
seg sammen, og etter sammenslåingen har vi enda flere energibein å stå på.

F A S E T T  Foto: First Light
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Av Richard Levick, London
Press Service (oversatt av
Per Nørgaard)

I det som antas å være ver-
dens første prosjekt i sitt
slag, tilbyr produsenten av
den legendariske sportsbilen
Seven alle motorentusiaster
- uavhengig av teknisk inn-
sikt, evner innenfor meka-
nikk eller erfaring fra design
- en drømmemulighet til å
designe en helt ny sportsbil.

www.splitwheel.com
De kan være med på å
skape bilhistorie ved å
knytte seg til hjemmesiden
www.splitwheel.com. Dit
kan medlemmer fra hele
verden sende inn ideer og
konsepter for når det gjel-
der alle sider ved den nye
Caterham-bilen. Her kan
de drøfte og diskutere med
andre brukere før avstem-
mingen til slutt skal avgjøre
hvordan den endelige bilen

skal se ut.
Nettstedet www.splitw-

heel.com vil bruke en kom-
binasjon av artikler, blogger,
diskusjonsfora, en Wiki-
peida-aktig brukerprodusert
kunnskapsbase og et omfat-
tende stemmegivningssy-
stem for å utvikle en god
bildesign basert på bruker-
innspill.   

I tillegg til å fungere som
link mellom publikum og
Caterhams ingeniørstab, vil

Project Splitwheel også gi
nødvendig veiledning og
innspill til publikum fra bi-
lindustriens eksperter.

Spennende og enestående
Splitwheel vil også fokusere
på miljøfaktoren og utfor-
ske alternative metoder for
fremdrift, som elektrisitet
og hybrid. Straks man er
blitt enige om spesifikasjo-
nene, vil Caterham Cars
forsøke å lage en prototyp
som kan bli et supplement
til sine øvrige modeller så
tidlig som i 2011.

Ved å starte med blanke
ark og få begrensninger
skulle resultatet bli et spen-
nende og enestående kjø-
retøy.    

Som et ekstra incentiv til
deltakerne vil Splitwheel og
Caterham tilby en masse
muligheter til å få ”hands
on” på det endelige resulta-
tet, for eksempel testkjøring
og kanskje til og med å få
anledning til å kjøre den
ferdige bilen  Forts. side 58

Brukerinnspill skal gi ny sportsbildesign
Den neste modellen som skal produseres av den legendariske, britiske sportsbilprodusenten 
Caterham Cars, vil bli skapt av publikum online.

Produsenten av den legendariske sportsbilen Seven tilbyr alle bilentusiaster en drømmemulighet til
å være med på å designe en helt ny sportsbil. (Foto Caterham Cars)
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Prisen ble mottatt av MANs
utviklingssjef Eberhard
Hipp, som uttrykte glede
og stolthet over at en per-
sonbilorganisasjon ga denne
høythengende prisen til en
lastebilprodusent for arbei-
det med sikkerhet. Det var
mer en 50 nominerte vel-
kjente firmaer til prisen.

MANs elektroniske sving-
assistent har forlatt den før-
ste utviklingsfasen og skal
de neste månedene gjen-
nomgå omfattende tester på
lastebiler i ordinær trafikk. I
løpet av de nærmeste årene
vil MAN gradvis introdu-

sere svingassistenten i sine
kjørtøyserier.

Slik fungerer systemet
Selv om tyngre kjøretøy har
fått stadig bedre speil, er det
likevel enkelte dødsoner på
høyre side og umiddelbart
foran bilen. Særlig i bytra-
fikken kommer ofte syklis-
ter opp på høyre side av
bilen i veikryss for å smette
over veien så fort det er en
mulighet. En årsak til ulyk-
ker mellom tunge kjøretøy
og myke trafikkanter er at
syklister og fotgjengere

kommer inn under bilen
ved svinging til høyre. Den
elektroniske svingassisten-
ten registrerer ved hjelp av
ultralydsensorer på førerhu-
set alt som befinner seg in-
nenfor en viss avstand til
høyre og like foran bilen,
altså det området sjåføren
har minst oversikt over fra
førerplassen.

Når bilen svinger til
høyre, varsler svingassisten-
ten sjåføren hvis det befin-
ner seg andre trafikkanter så
nær kjøretøyet at det kan
oppstå fare. Når bilen stop-

per i et veikryss, vil elektro-
nikken registrere og lagre
opplysningene om alt som
befinner seg nærmere fører-
huset enn to meter. Hvis
folk kommer nærmere
bilen, eller det dukker opp
en syklist i det farlige områ-
det, får sjåføren et visuelt
signal om dette, slik at hun
eller han kan være ekstra
aktpågivende. Hvis andre
trafikkanter fortsatt befin-
ner seg i det farlige området
når bilen begynner å bevege
seg, høres i tillegg et varsel-
signal.

HYUNDAI STRØMAGGREGATER
Lettbetjente strømaggregater av høy kvalitet.

www.norpowerhansen.no
Telefon 67 06 47 47
Telefax 67 06 47 48

Vi har mange forskjellig modeller. Alt fra små 
modeller til hyttebruk, og store modeller til 
industri bruk.

ALUMINIUMS LESSEBROER
Lette og enkle å betjene- Sterke og sikre
Patentert italiensk og amerikansk produkt med 
høy kvalitet og utførelse.

LILLESETH KJETTING – LØFT / SIKRING  
REDSKAPPRODUKTER – MOTORSAGER  

LILLESETH KJETTING AS – 2100 SKARNES
Tlf. 62967040 – Fax 62962334    www.lilleseth.no

Økt trafikksikkerhet med ”Svingassistent”  
ADAC, den største bilorganisasjonen i Europa, har tildelt MAN Nutzfahrzeuge den prestisjetunge prisen ”Gelber Engel
2009” (Gul Engel 2009) for arbeidet med å utvikle en elektronisk svingassistent for lastebiler. Dette utstyret øker sikker-
heten for myke trafikkanter, særlig i bytrafikken.

Sjåføren vil ikke kunne se sy-
klisten direkte og kanskje hel-
ler ikke via speilene. Sensorene
til den elektroniske svingassis-
tenten registrerer imidlertid at
det befinner seg en trafikkant
i dette farlige området og sør-
ger for at sjåføren får melding
om det både visuelt og med en
varsellyd.
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PathFindIR™

Termiske bilder gir utmerket nattsyn for sjåføren

www.fl ir.com

Natt blir til dag! 

Termisk kamera har ikke behov for lyskilder for å 
gi klare bilder. De virker i den mørkeste natt.

FLIR Systems PathFindIR er et kompakt termisk kamera som markant 
reduserer farene ved kjøring i mørket på kveld og nattetid.
Det gir sjåføren mulighet til å se mye lenger, med bedre sikt enn standard 
frontlys.  Sjåføren kan se og følge med på fotgjengere, dyr eller objekter 
langs veibanen og får lengre tid til å reagere og unngå farlige  situasjoner.

Normal sikt

For mer informasjon om PathFindIR, 
kontakt Fartskriver AS.
Vi er FLIR Systems leverandør i Norge 
av det verdenskjente systemet for 
termiske kamera.

Fartskriver AS
Persveien 32, 0501 Oslo
P.B 78 Økern, 0508 Oslo
Tlf:  +47 23 37 84 00
Fax:  +47 22 65 83 50
e-post: fi rmapost@fartskriver.no

www. fartskriver.no

Termisk sikt

M
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For rask og pålitelig levering 
av dine viktige forsendelser, 
ring oss!

Tlf 09899

For ordens skyld nevnes at
det selvfølgelig ikke er tillat
å kjøre med et så langt
vogntog i Danmark. De 4
linktrailerne er alle 2-ak-
slede linktrailere med en til-
latt totalvekt på 36 000 kg.
Linktraileren kjører på 2
stk. 10 tonns SAF-aksler

med trommelbremser og
original SAF luftfjæring.

Lastas Kel-Berg A/S har
bygd linktrailerene på et
lettvekts chassis med leng-
devanger sveiset i I-profil.
Det er brukt sterke tverr-
vanger og forsterkninger for
å gi et stabilt chassis.

Trailerene leveres med fast
skammel i bakende. De er
udstyrt med gardinstram-
mere på høyre og venstre
side samt i fronten og bak.

Bakdørene består av
25mm aluminiumsprofiler
med værbestandige dob-
beltvirkende gummitet-
ninger. En kraftig stangluk-

ker pr. dør er monteret på
dobbeltvirkende hengsler,
noe som skåner gummitet-
ningene.     

LØFTEUTSTYR OG KRANER
GMC Produkt har lang erfaring innen løfteutstyr, brannvern og 

sikkerhetsopplæring. Vår avdeling for løfteutstyr er sertifisert for

produksjon, service og installasjon av denne type utstyr. Blant våre

tjenester finner du vaierspoling, testing av slepekraft og vektkontroll.

Vi kan også tilby salg og utleie av kraner, vinsjer og løfteutstyr.

GMC Produkt AS   Dusavikveien 19, 
Postboks 4048 Tasta, 4092 Stavanger
Telefon: 51 84 80 00 Faks: 51 84 80 55
E-post: gmc.produkt@gmc.no www.gmc.no

Kapasitetsklasser: 10–900
TM. Kraner for ulike formål.
Leveres også med knekk
og teleskopbom.

Manuelle og 
motoriserte taljer,
vinsjer og kraner.

Dynamo-
metere og
veieutstyr.

Spesialkraner.

Bjelke- og
skruklyper.
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Danmarks lengste vogntog
Lastas Kel-Berg A/S har nettopp levert Danmarks lengste vogntog til AS Werner Nielsen. Vogntoget består av 4 stk.
linktrailere, 1 stk. boxtrailer samt en DAF CF 85.410 4x2. Vogntoget har en samlet lengde på 52,5 meter.
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MMarkedets enkleste og billigste EDI-Løsning! 
...noen av mulighetene du får med SendPakke 

 

 Web basert. Ingen lokal installasjon 
 Ubegrenset antall sendinger pr.år 
 Ubegrenset antall brukere  
 Sporing av alle sendinger uavhengig av transportør 
 Integrasjon mot ordre/fakturasystemer 
 Utskrift av fraktbrev og transportetiketter 
 Fraktkalkulator 
 E-post/SMS varsling 
 Avansert Postnummer/Adressekontroll 
 Utskrift av adresseetiketter 
 Brukerdefinert språkstøtte 

 

For ytterligere informasjon besøk:  
http://www.sendpakke.no 

 
Vi vil ha fornøyde kunder. Prøv gratis i 3 mnd ! 

http://registrer.sendpakke.no 
 

 
Priser ved kjøp etter prøveperioden: 

 

En transportør: 1000.-/år  -  Flere transportører: 1500.-/år 

Felles for begge versjoner 
 Fri telefonSupport 8:00-17:00  Brukermanual 
 Ingen oppstartskostnader  Hjelp ved oppstart 

 
NOEN AV DE TRANSPORTØRER SOM STØTTES: 

 

 

MARKERINGSLAMPER RELEER BRYTERE ARBEIDSLYS SPEIL

EGIL VERNE AS
Prof. Birkelandsvei 26B, Oslo.
Telefon 22 30 68 00
www.egilverne.no

Varsellys i roterende- 
og xenonutførelse fra Vision Alert

Europas mest avanserte serie av 
lysbjelker. Kombinerer forsterket 
lysstyrke med redusert mål.

Vision Alert serien - salgssuksess fra Egil Verne



NY TEKNIKK 01/2009 55

Scana Mar-El AS • Storvegen 48, N-3880 Dalen
Tlf: 35 07 58 00 • Fax: 35 07 58 01 • E-mail: salg.mar-el@scana.no • www.mar-el.no

Industrielle tastatur

• IP65 - IP68
• PS/2 eller USB grensesnitt

• Med eller uten touchpad, rulleball eller joystick
• Tastatur for skrivebord, nedfelling eller rackmontering

- Midtdelere og siderekkverk
i glidestøpt betong er svært
trafikksikre og kan redde
mange liv hvert år fordi de
hindrer møteulykker og er
kollisjonsavvisende, påpeker
avdelingsleder Jørgen Birke-
nes i NCC Roads Profilbe-
tong. 

I 2007 var 42 prosent av
dødsulykkene møteulykker.
I følge en SINTEF-rapport
fra 2004 kan etablering av
midtrekkverk redusere antall
hardt skadde og drepte med
opp til 75 prosent, i forhold
til veier uten dette.

Betongprodusenten Uni-
con og veientreprenøren
NCC Roads AS forener nå
krefter og tilbyr sikre og ro-
buste midtdelere, siderekk-
verk og kantstein i glidestøpt
betong. I slutten av novem-
ber deltok rundt 50 konsu-
lenter, ansatte i Statens veg-
vesen, entreprenører og
ansatte i de to selskapene på
en presentasjon og demon-
strasjon av veisikringspro-
duktene i betong i Larvik i
Vestfold.

Trenger midtdelere
En av deltakerne var Trygve
Præsttun, styremedlem i den
frivillige organisasjonen
”Nei til frontkollisjoner”. I
statsbudsjettet for 2009 er
det lagt opp til at det ferdig-
stilles 15 km med midtde-
lere, mens 15 km påbegyn-
nes. Præsttun synes dette er
for lite.

- Hvorfor ikke lage flere
kilometer med midtrekkverk
når slike maskiner kan lage
3-400 meter på en dag, sier
Præsttun etter å ha sett hvor-
dan NCC Roads støper
midtrekkverk.
”Nei til frontkollisjoner” har
nå utfordret samferdselsmi-
nister Liv Signe Navarsete til
å utarbeide et kart over
hvilke veistrekninger som
behøver midtdelere. 

Mil med midtdelere
- I løpet av ett år kunne vi
alene ha laget mange mil
med midtdelere. Veimyndig-
hetene kan sørge for å redu-
sere møtekollisjonene be-
traktelig ved å oppføre
midtdelere på en rekke vei-
strekninger, påpeker Jørgen
Birkenes i NCC Roads Pro-
filbetong.

Midtdelere
redder liv
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Besøk oss på

07 til 09 mai 2009

Dagens Næringslivs Gaselle-
liste er basert på informasjo-
ner fra Dun & Bradstreet,
som er verdens ledende leve-
randør av forretningsinfor-
masjon. Blant de viktigste
kriterier for å komme på lis-
ten er at bedriften de siste
fire år minst har doblet om-
setningen, har et positivt
samlet driftsresultat, omset-
ningsvekst hvert år og har
levert godkjente regnskaper.

- Det positive med å
komme på Gasellelisten er
at det er en bekreftelse på at

vi har gjort noen riktige
grep og oppnådd en positiv
utvikling, sier arbeidende
styreformann Anders Skipe-
nes i en kommentar. - At vi
valgte å satse på å bygge opp
vår egen produksjon i Polen
for noen år siden, er den di-
rekte årsaken til at Istrail AS
er blitt utpekt til Gaselle.
Denne satsingen har gitt sy-
nergier som i betydelig grad
har styrket Istrail AS i San-
defjord og søsterselskapet Is-
trail Ulefoss AS på Ulefoss.

Hogstmaskiner: 
Valmet 901.3/945 04 mod 
Valmet 911.1/350, 4WD 02/05 mod 
Valmet 911.3/350 05 mod 
Valmet 911.3/360 05 mod 
Valmet 921.1/360 03 mod 
Valmet 941/370 04 mod

Lastbærere: 
Valmet 840.2 05 mod 
Valmet 860 00 mod 
Valmet 860.1 03 - 05 mod 
Valmet 890.2 04 mod
Valmet 860.3 8WD 06 - 07 mod

Valmet 911.3/360.2, 2005 mod. Valmet 921C/360, 2001 mod 

Kontakt oss for nye og brukte maskiner. Vi tar gjerne innbytte!

Komatsu Forest AS
Hansrudveien 6, 2335 Stange
Tlf. 62 57 88 00 - Faks 62 57 29 54

Maskinselger, Oddvar Sagstuen:
Mobil: 957 69 235 / Kontor: 62 57 88 13
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Istrail AS ble 
”Gaselle” i 2008

- At Istrail AS er blitt utpekt
til ”Gaselle-bedrift”, viser at
vi har gjort noen riktige valg,
sier Anders Skipenes, arbei-
dende styreformann i Istrail
Gruppen AS.
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- De fleste bildekk har piler
som viser hvilken vei de skal
monteres. Men ikke alle
legger merke til pilene og
setter dekkene feil vei, sier
John Dokken i Falck.   

Det betyr at bilens kjøree-
genskaper blir dårligere 

- Hjul som står bak fram,
mister evnen til å lede slaps
og snø ut til kantene. Faren
for vannplaning er også
større, fordi dekkmønsteret
er laget for å drenere vannet
unna, sier Dokken.

Pilene er vanligere på vin-
terdekk enn sommerdekk.
Og du må se godt etter for å
få øye dem. Andre typer ret-
ningsbestemte dekk har
ikke piler, men er merket
med påskriften ”This side
out”‘. Slike dekk har som
regel et asymmetrisk møn-
ster.

Ser et mønster 
Bilbergerne i Falck har inn-
trykk av at biler med dek-
kene feil vei er mer utsatt

enn andre på glatt underlag.  
- Når vi hjelper bilister

som står fast i oppover-
bakke, ser vi ofte at hulene
er montert feil. Det samme
er tilfelle med biler som litt
uforklarlig har havet i
grøfta, sier bilberger Petter
Werner i Falck. 

Mange setter bort de år-
lige dekkskiftene til verkste-
der, bensinstasjoner eller
dekkforhandlere. Men byt-
tesesongen vinterstid kom-
mer gjerne plutselig, og
også proffene risikerer å
sette på hjulet feil vei i kam-
pens hete. Det fritar likevel
ikke deg for ansvar.

- Det er sjåførens ansvar
at hjulene står riktig vei
samt at de mutrene etter-
trekkes etter at du har kjørt
en stund, sier Petter Wer-
ner.

Det er også bileierens an-
svar å få på hjulmutterne
riktig vei. Falcks folk ser at
en del skrur dem på med
den flate siden inn, som in-
nebærer økt risiko for at
mutterne løsner. 

Bytt parallelt
Dekkene beholder kjøree-
genskapene lenger dersom

du bytter om på plasse-
ringen etter en stund. 

- Dekkene som driver
bilen, slites normalt mest.
For å slite dekkene jevnt,
bør de derfor bytte plass
hver sesong, sier Dag Abra-
hamsen i dekkjeden Vianor.  

Et gammelt tips er at man
skal skifte diagonalt, venstre
foran med høyre bak, og
motsatt. Den regelen gjel-

der ikke lenger.
- På grunn av bestemt ro-

tasjonsretning, må dekkene
parallellbyttes, ikke kryss-
byttes. Venstre hjul foran
skal altså byttes med venstre
hjul bak, sier Abrahamsen.

Han tror færre kjører med
dekkene feil vei nå enn tid-
ligere, fordi stadig flere set-
ter bort dekkskiftet til pro-
fesjonelle. 

Har du hjulene feil vei?
Mange kjører med dekkene bak fram. Og det reduserer kjøreegenskapene.

Pilene på dekkene følger ingen felles mal og ser forskjellige ut,
avhengig av produsent og dekktype. Slik ser for eksempel pilene
ut på vinterdekkene til Nokian, type Hakkapeliitta. 
(Foto: Kjell M. Kaasa/Newswire) 

30 biler inn på et fly på 35
minutter. Aldri har det gått
raskere å få biler til å fly.

Guinnes-rekorden ble satt
på post- og ekspresstran-
sportselskapet TNT sin
nettverkssentral i Liege i
Belgia. Rekordforsøket var
et samarbeid mellom TNT
og bilmagasinet TopGear, i
anledning tiårsjubileet til
Smart-bilen. 

Høyt tempo er normalt
på TNTs Liege-sentral, der
1300 mennesker daglig
håndterer forsendelser fra
og til 130 lastebiler og 47
fly. Men det har aldri gått så
raskt som da et mannskap
på sju personer lastet 30
Smart Fourtwo-biler inn i
en jumbojet på bare 35 mi-
nutter og 34 sekunder. 

Målet med forsøket var
først og fremst å finne ut

hvor mange biler det var
mulig å få plass til i en Bo-
eing B747, som er en av
verdens største fly. Det over-

bevisende resultatet viste at
det logistikkmessig ikke er
noe problem å få biler til å
fly.

Sakkyndig virksomhet • tlf 906 67 990
Epost: post@mathiesenkranservice.com 

Kraner Taljer Løfteutstyr
Kontroll – Salg – Sertifisering

Travers kraner • Lett Bane Systemer
Wire Taljer • Løfte redskap 

• Vacum Løftere 

Verdensrekord i boarding
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Forts. fra side 49
på en racerbane.

- Vi er begeistret for at vi
kan være med på det vi
mener er verdens første pro-
sjekt av denne typen, sier
Ansar Ali, administrerende
direktør i Caterham. - Dette
er en stor utfordring, og som
og noe som vil være enormt
spennende for entusiaster.   

Første virtuelle bilprodu-
sent
Project Splitwheel er ideen
til konsulent Piers Drake
(31), fra London. Han sier: -
Biler er blant de heteste dis-
kusjonstemaer på Internett,
og for første gang skal vi ka-
nalisere noe av lidenskapen
og energien inn i et høypro-
filert prosjekt med et fysisk
sluttprodukt.

- Alle bilentusiaster drøm-
mer om å drive sitt eget
sportsbilselskap. Project
Splitwheel er den første vir-
tuelle bilprodusenten, legger
han til.

- Alle detaljer ved den nye
bilen vil bli bestemt av med-
lemmene i Project Splitw-
heel - chassis, styling, utstyr
og selv navnet. Partnerska-
pet med Caterham gir pro-
sjektet tilgang til ingeniør-
ressurser, fasiliteter og
ekspertise som skal bringe
denne bilen fra Internett til
den virkelige verden, sier
Drake. 

Medlemskapet i Project
Splitwheel er gratis og åpen
for alle bilentusiaster. 

Vocollect Voice hjelper per-
sonalet til å utføre sine dag-
lige oppgaver via talesty-
ring. Teknologien erstatter
papirlister og tradisjonelle
datafangstmetoder med ta-
lestyrt kommunikasjon,

som gjør det mulig å ar-
beide med hendene frie. 

CK3 passer til ordrehånd-
tering, mottak, lagring, va-
reopptelling, returer og las-
ting. Den kan tilpasses
mange forskjellige bransjer,

som dagligvarehandel, de-
taljhandel, handel med for-
bruksvarer med hurtig om-
setning, tredjeparts
logistikk, helsevesen samt
innenfor kjøretøy-, lege-
middel- og produksjonsin-

dustrien. 
- Vi er glade for å kunne

innlede dette nye samarbei-
det med Intermec, sier Tom
Upshur, Vice President of
Product Management and
Marketing hos Vocollect.
Den åpenbare fortjenesten

kundene våre får i produkti-
vitet, presisjon og sikkerhet
gjennom den ytelsen og til-
passingsevnen som Vocol-
lect Voice har, er nå blitt
mulig for Intermecs kunder
verden over, for å kunne
imøtekomme deres ulike lo-
gistikkbehov. 

- Vocollect Voice på CK3
er en stor fordel for kun-
dene våre, sier Barry Issber-
ner, Vice President for glo-
bal markedsføring hos
Intermec. CK3 er et gjen-
nombrudd for oss, med sin
bransjeledende skanning,
trådløse kommunikasjon og
datafangstkapasitet. Ved å
tilby CK3 med Vocollect
Voice kan kundene utnytte
CK3 med hendene frie og
effektivisere virksomheten
med vesentlig økt produkti-
vitet. 

Vocollect lanserer Vocollect Voice på Intermec CK3 
Vocollect, Inc., som er leverandør av talestyringssystemer, meddeler at man nå kan tilby Vocollect Voice på de nye Inter-
mec CK3 mobile håndterminalene. 
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...PÅ GANG MED 
           ERP-PROSJEKT?
Da bør du vite mer om oss.

ASPECT4 Logistikk, ERP-systemet levert av EDB Gruppen, 
dekker hele verdikjeden hos handel og industribedrifter. 

Vi har mange gode referanser, kontakt oss for å vite mer 
om disse samt ERP-systemet ASPECT4.

www.ASPECT4.com
www.edbgruppen.no

Automessen 2009 er møteplass for 
bilbransjen i hele Skandinavia og 
Norges største bransjeutstilling.
Er du i anlegg- eller  transportbransjen?
Utstillerne på Automessen vise hvorfor riktig vedlikehold er 
god økonomi. Her presenteres alt fra nye produkter innen 
bransjens fagområder, nye smarte løsninger og visjoner 
for morgendagen.

Påfyll i kunnskapsbanken…
På Automessen kan du gjennom å følge seminarene, lære 
mer om bla. kompetanseheving/utdanning innen bilbran-
sjen. I tillegg arrangeres mange spennende miniseminarer 
som dekker hele bransjen fra rekruttering, sveising, skade, 
lakk, elektronikk, innsprøytning osv.

Bygging av allianser…
På Automessen får du mulighet til å møte leverandører/pro-
dusenter innen bransjens kjerneområder som bilverksteder, 
bilforhandlere, rekvisitaforretninger, lakkeringsverksteder 
og gummiverksteder. Totalt var vel 15.000 besøkende innom 
utstillingen i 2006.

Se komplett seminarprogram og utstillerliste på 
www.automessen.no

25. feb - 1. mars 2009
Norges Varemesse, Lillestrøm

Arrangør av Automessen 2009:
Autobransjens Leverandørforening
Hovfaret 17B Skøyen, 0275 Oslo
E-mail: post@automessen.no
Prosjektledelse: Arild Hansen

 

Kommer du?
Åpen fagmesse

Åpningstider:
Onsdag 25. februar 10-19
Torsdag 26. februar 10-19
Fredag 27. februar 10-19

Lørdag 28. februar 10-17
Søndag 1. mars 10-17

HUSK 
å bestille 

adgangskort på 

www.automessen.no

i dag!
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Hiab har alternativene
Moffett påhengstrucker er lette og smidige. De monteres enkelt bak på nesten hvilken lastebil som helst, og losses på

mindre enn ett minutt. Vi kan tilby en mengde ulike typer av påhengstrucker – for en mengde forskjellige bruksområder,

tilpasset for å ta seg frem der det behøves. Moffett påhengstrucker finnes med lastekapasitet helt opp til 3 500 kg.

Finn ut mer, besøk våre nettsider: www.hiab.no

Hiab AS | Carl Bergersensvei 5,1481 HAGAN
Tel 67 06 75 00  | Fax 67 06 75 80  | norge@hiab.com

HIAB  | JONSERED  | LOGLIFT  | MOFFETT  | MULTILIFT  | ZEPRO  | www.hiab.no
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- En satsning på basiskom-
petanse gjør både de ansatte
og bedriften bedre rustet til
å møte kravene til omstil-
ling finanskrisen fører med
seg, sier Jan Ellertsen, direk-
tør i Vox.

Med bevilgningen følger
også en utvidelse av mål-
gruppen for programmet. 

- Vi ønsker spesielt å nå
arbeidstakere i utsatte bran-
sjer som byggenæringen og
varehandelen, samt arbeids-
ledige gjennom et tettere
samarbeid med NAV, sier
Ellertsen. 

BKA er et ledd i regjering-

ens kompetansepolitikk og
skal bidra til at voksne får
den basiskompetansen som
er nødvendig for å mestre
krav og omstilling i arbeids-
livet. Målet er å hindre ut-
støting fra arbeidslivet som
følge av svake grunnleg-
gende ferdigheter. Vox for-
valter tilskuddsmidlene.
Programmet gir støtte til
kurs i grunnleggende lesing,
skriving, regning og data.

Svake leseferdigheter er
tredje viktigste årsak til ut-
støting fra arbeidslivet (etter
alder og helse). 430 000
voksne i Norge mangler

grunnleggende ferdigheter i
lesing og tallforståelse. 27
prosent av den norske be-
folkningen behersker ikke

data. Mange opplever ikke
selv at de har et opplærings-
behov og risikerer å falle
utenfor ved omstillinger.

ROMFART

ENERGI 
OG MILJØ

SIKKERHET

HELSE

OLJE OG GASS

ELEKTRONIKK

MEDISIN

IT

DIGITALE MEDIER

INDUSTRI

Les mer om studiet og opptak på http://nano.hive.no

Ta en master  
i mikro- og  
nanoteknologi

Fremtidsrettet utdanning som  
gir spennende jobb innen mange 

bransjer. 2-årig masterstudium med 
internasjonal profil.

 Bli ettertraktet 
i mange 
bransjer

E-post: mikrotek@hive.no

Flere kan søke opplæringsmidler
Som en del av krisepakken foreslår Regjeringen ytterligere 20 millioner kroner til Program for
basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Direktør i Vox, Jan Ellertsen, håper at økt tilskudd skal bedre
basiskompetansen til voksne for å mestre omstilling i arbeidslivet.  
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InfoSuite
– totalløsning for BI,

budsjett og CRM
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Når dere målene? 

InfoSuite hjelper deg hele veien  
i den fortløpende prosessen

Fra planlegging av strategi, mål, budsjetter  
og aktivitetsplaner 
over visualisering med dash-board overblikk,  

 
til eksekvering av korrigerende handlinger  

Excel Data Norge AS - Postboks 122 - N-1319 Bekkestua  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Er du handlekraftig, inno-
vativ, en god lytter, struktu-
rert i en hektisk hverdag,
glad i relasjonsbygging, job-
ber bra i team og blir moti-
vert av å skape resultater og
kan utvikle dine egne fer-
digheter.

Ikke det?
Kanskje du heller trives
med kompleksitet og er fo-
kusert på kontinuerlig for-
bedring og utvikling? Og er
ansvarsfull, uformell, opera-
tiv, selvstendig lagspiller?
Med godt humør - selvføl-
gelig!

Disse formuleringene er
hentet fra to stillingsannon-
ser. Den første beskriver
forventningene til en salgs-
og servicemedarbeider, den
andre til en controller.

Supermann
- Man skulle tro arbeidsgi-
verne er på jakt etter Super-
mann. Kravene til person-
lige egenskaper i enkelte
stillingsannonser er overvel-
dende og kan ta pusten fra

en arbeidssøker, sier direk-
tør Guri Larsen i Adecco
Select, som rekrutterer
medarbeidere til faste stil-
linger og har ute rundt
2000 stillingsannonser i
året.

Hun tror mange som er
på jobbjakt lar være å svare
på slike annonser.

- De som er beskjedne og
pliktoppfyllende, søker ikke
jobber der de bare oppfyller
halvparten av kravene.
Andre, med mindre grad av
selvjustis, søker det de har
lyst på, uansett hvilke egen-
skaper som kreves.

De som skriver slike an-
nonser, gjør en dårlig jobb,
mener Guri Larsen.

- Arbeidsgiveren har ikke
tatt seg bryet med å tenke
gjennom hvilke egenskaper
som passer til den ledige
jobben. Det ser heller ut
som om de har klippet og
limt fine ord og uttrykk fra
andre annonser.

- Resultatet blir fort at de
går glipp av søkere som
hadde passet glimrende og i

stedet ansetter feil folk. 

Motekravene
Noen ord og egenskaper går
igjen i nesten alle typer stil-
lingsannonser, for eksempel
selvstendig, fleksibel, struk-
turert, initiativrik, sosial,
kreativ og godt humør. 

- Dette er de store mote-
ordene nå for tiden. Alle
bruker dem, uansett hvil-
ken stilling og jobb det er
snakk om. Det finnes sik-
kert eksempler i Adeccos
annonser også, selv om vi er
nøye på at kravene til per-
sonlige egenskaper må passe
til jobben.

Hun råder jobbsøkere til å
ta kravene med en klype salt
og heller konsentrere seg
om oppgavene som skal
gjøres i den utlyste jobben. 

Et søk på jobbsidene på
finn.no viser noen av de
mest etterspurte egenska-
pene akkurat nå:

Selvstendig finnes i 3759
stillingsannonser for alt fra
elektriker til revisor, fersk-

varemedarbeider, kontor-
medarbeider, sjåfør, spesial-
sykepleier og regnskaps-
medarbeider.

Fleksibel: 2934 stillinger et-
terlyser fleksible medarbei-
dere, alt fra kontormedar-
beider, konserncontroller,
psykiatrisk sykepleier, gra-
fisk designer, finansrådgiver
og regnskapsmedarbeider.

Strukturert: 1708 stillinger,
blant annet kantineleder, fi-
nansrådgiver, barnehage-
medarbeider, prosessinge-
niør, arkitekt og
salgssupport- og regnskaps-

medarbeider.

Initiativrik går igjen i 1312
stillinger, fra direktør til
nettutvikler, selger, inge-
niør, vindusdekoratør, bar-
nehageassistent, personal-
konsulent, teknisk tegner,
inspektør og regnskapsmed-
arbeider

Godt humør: 1344 stil-
linger er ledige for humør-
spredere. Du kan bli kant-
ineleder,
innspillingsassistent, sjef for
risikostyring, selger, syke-
pleier, renholder, lønnsmed-
arbeider,        Forts. side 65

Sulten bartender søkes
Kravene i stillingsannonser kan skremme de mest kvalifiserte. Man
skulle tro arbeidsgiverne er på jakt etter Supermann, mener Adecco.

Du skal ha selvtilliten i orden når du søker jobb. Kravene i stil-
lingsannonsene er ikke for pyser. (Foto: Hege Bakke,Newswire)
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det gir bedre forutberegne-
lighet og veiledning. 

Eksempler på reklame
som kan være i strid med §
7: helt usanne opplysninger,
utsagn om at noe er gratis
hvis det kreves en moty-
telse, bruk av emballasje
som lurer forbrukeren til å
tro at han får mer enn det
som er tilfellet, prisopplys-
ninger som får forbrukeren
til å tro at produktet er bil-
ligere enn det faktisk er og
reklame som skaper for-
vekslinger med konkurre-
rende produkter eller vare-
merker

Bestemmelsene vil neppe
endre tidligere rett.

§ 8 Villedende utelatelser
Paragrafen er en viderefø-
ring av tidligere § 3, men er
tilpasset EU-direktivet. Pa-
ragrafen sier at selgeren ikke
må holde tilbake viktige
opplysninger om produktet,
slik at forbrukeren tar be-
slutning på et feil grunnlag.
Han må heller ikke presen-
tere opplysningene på en så
uklar måte at forbrukeren
får et feilaktig inntrykk av
produktet.
Reklamen vil være i strid

med § 8 dersom selgeren
holder tilbake opplysninger
om produktets hovedegen-
skaper, selgerens adresse og
identitet og at kjøpet gir an-
grerett eller avbestillingsrett

Bestemmelsene må antas
å samsvare med gjeldende
rett.

§ 9 Aggressiv handelsprak-
sis
Bestemmelsen er ny og
hjemlet i EU-direktivet.
Markedsrådet har til nå
ikke behandlet saker som
gjelder voldelig atferd, så
denne bestemmelsen er
neppe særlig aktuell. Re-
glene suppleres også av
straffeloven og avtaleloven.
Bestemmelsen om tilbørlig
atferd er imidlertid aktuell
og har til nå blitt fanget opp
av generalklausulen i § 1. I
sak nr. 12/04 i Markedsrå-
det la rådet vekt på at sel-
gere av boligalarmer jobbet
provisjonsbasert, at det
dreide seg om salg utenfor
fast utsalgssted, og at mar-
kedsføringen var aggressiv.

§ 18 Bruk av utlodninger,
konkurranser, samlemerker
mv. ved markedsføring til
forbrukere

Paragrafen regulerer det
som i EU-direktivet omtales
som salgsfremmende tiltak.
Forbudet mot konkurranser
og utlodninger er opphevet,
og i stedet er det innført et
forbud mot kjøpsbeting-
ende utlodninger og mar-
kedsføringskonkurranser i
forbrukerforhold. Nytt er
også forbudet mot samle-
merker i andre ledd. Forbu-
det gjelder dersom det kre-
ves en motytelse fra
forbrukeren for å motta
samlemerket. En bensinsta-
sjon utsteder for eksempel
kort til kundene som stem-

ples for hver bilvask. Etter
et visst antall stempler, får
kunden en gratis bilvask. 

Forbudet mot tilgift i tid-
ligere § 4 er opphevet og er-
stattet med et siste ledd i §
18 som sier at de som tilbyr
slike tilleggsytelser, skal
sikre at vilkårene for å be-
nytte seg av tilbudet er klare
og lett tilgjengelige for for-
brukerne.

Kapittel 4 Særlig om be-
skyttelse av barn
Den nåværende markedsfø-
ringsloven har ingen be-
stemmelser som er direkte

rettet om barn, men urime-
lig markedsføring rettet mot
denne målgruppen rammes
likevel av generalklausulen i
§ 1. ICCs grunnregler for
reklamepraksis har vært ret-
ningsgivende for hvordan
generalklausulen skulle tol-
kes, også når det gjelder re-
klame rettet mot barn. 

Mye av forvaltningsprak-
sis knyttet til markedsføring
rettet mot barn og unge, er
begrunnet i andre hensyn
enn å beskytte barn og
unges økonomiske interes-
ser. Hovedhensikten er her

å beskytte barn og unge
mot uheldige budskap eller
virkemidler i reklamen, og
ikke mot selve reklamen
som sådan. Denne praksi-
sen er nå nedfelt i §§ 19-21,
se spesielt § 21. Reglene er
tilpasset EU-retten (direkti-
vets svarteliste).

§ 19 Alminnelig bestem-
melse
Dette er den generelle be-
stemmelsen som sier at det
vises særlig aktsomhet over-
for barns påvirkelighet,
manglende    Forts. side 66

V E L S V I K S T A M P E N
®

er velgjørende for helse og trivsel; vedfyrt velvære

selv på kalde vinterdager. Unik design gir minimalt vann- og vedforbruk og følgelig

rask oppvarming i forhold til vanlige badestamper av tre. Helstøpt glassfiber er

stabilt og sprekker ikke, er hygienisk og enkel å holde rent. Badestampen kan

dekkes til med et hagebord med god plass til 12 personer; - Spis, fyr opp, bad!

· Helstøpt badestamp i glassfiber

· Topp hygiene, enkelt renhold

· Vedlikeholdsfri og varig

· Kombiner badestamp med spisebord

· Muligheter for fargevalg og tilleggsutstyr

· Rask oppvarming

Eggatua 6 · 6065 Ulsteinvik · Tel 950 50 429 · post@velsvik.no · www.velsvik.no

Mantena AS holder kurs i lodding, Tig / Mig - 
Mag sveising elektrodesveising samt sertifi serings-
kurs for kjølemontører etter NS-EN 
13133 & NS-EN 13134.
Kurs i varmt arbeid.

Norweld Control service AS sertifi serer 
sveisere i de ulike sveisemetoder. 

Kursene holdes normalt på 
dagtid men kveldskurs 
er også mulig å 
sette opp.

 Kurs i Oslo

Mantena AS
Kontakt angående kurs 

Kåre Elvebråten mobil 91 37 43 11
e-mail: kare.elvebraten@mantena.no

Norweld Control service AS
Kontakt sertifi sering sveis 

Svein Roar Svendsen mobil 90 86 41 11
e-mail: svein.roar@norweld.no
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- De tre siste årene har vi
sett en klar tendens til at
det rekrutteres stadig flere
yngre medarbeidere. For pe-
rioden 2005 til 2008 er
snittalder redusert med to
år, sier Liv Kari Hansteen,
administrerende direktør i

RIF.  
Antall ingeniørfirmaer er

redusert fra 274 i 2007 til
256 i 2008. Grunnen er
oppkjøp og fusjoner i bran-
sjen. Dette er en trend som
har vedvart noen år, og som
trolig vil fortsette. Samtidig

har antall årsverk i RIF-fir-
maer økt med ti prosent, fra
6808 i 2007 til 7488 i
2008. 

En arena for samfunnsan-
svar 
Stadig flere unge ser hvor

spennende ingeniørbransjen
er. Mange unge ser at en
jobb som rådgivende inge-
niør også er en arena for å
utøve samfunnsansvar,
enten ved å utvikle bære-
kraftige løsninger for fram-
tidige bygg eller veier og an-

legg, eller ved å bedre sam-
funnssikkerheten. 

- Dette er gledelig fordi
ingeniørbransjen gir også
utfordringer for dem som
vil øke kvaliteten og funk-
sjonaliteten på steder der
mennesker bor og ferdes,
sier Liv Kari Hansteen.  

Lønn
Begynnelønnen for sivilin-
geniører er nå i gjennom-
snitt kr 440 000, viser sta-
tistikk fra RIF.
Gjennomsnittslønnen for
sivilingeniører ligger på kr
650 000, og de tjener best i
Oslo og Akershus. Ingeniø-
rene som begynte å jobbe
på slutten av 1970-årene,
har en gjennomsnittlig års-
lønn på kr 773 000, som er
den høyeste. Lønnsøk-
ningen var i gjennomsnitt
6.5 % i 2008, i 2007 var til-
svarende lønnsøkning 7 %. 

- Det kan være flere grun-
ner enn lønn som gjør at
yngre søker seg til bransjen.
Variert arbeidsdag der man
kan kombinere teori med
praksis, selvstendighet og
ansvar er andre stikkord,
sier Thorn Fredrik Hemsen,
prosjektansvarlig i Multi-
consult og styreleder for
Ung i RIF 

EVENTYR FOR ALLE

FIRMATUR – KONFERANSE – KICK-OFF

Noe av det som gjør Island så spennende og inspirerende som 

reisemål, er den unike kombinasjonen av et nært beslektet 

kulturmiljø og et annerledes, storslagent landskap som stadig 

overrasker med sine kontraster og mange naturfenomener. 

Kort flyreise (ca 2 ½ time), første klasses fasiliteter, nærheten til 

flott og kontrastrik natur, stort tilbud av spennende opplevelser. 

Alt dette er med på å gi dere en unik mulighet for et uforglem-

melig arrangement og opplevelser de ansatte sent vil glemme.

ISLAND

www.islandia.no

Øvre Slottsgate 5, 0157, Oslo
Tlf. 22 33 84 40, fax 22 33 84 55

Norge får flere og yngre ingeniører 
Antallet årsverk i ingeniørbransjen har økt med 10 prosent fra 2007 til 2008. I alt er det nesten 7500 ingeniører ansatt i
firmaer som er medlemmer i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). 

I slutten av mai gjennomfø-
res SweNorEx 2009. Øvel-
sen er et samarbeid mellom
DSB (Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og bered-
skap) og Myndigheten for
samhällsskydd och bered-
skap (MSB) i Sverige. Swe-
NorEx delfinansieres av EU
gjennom Samordningsmeka-
nismen for sivil krisehåndte-
ring og beredskap. 

- Målsettingen med øvel-
sen er å skape en arena der
EU- og FN-eksperter trener
og videreutvikler det prak-
tiske, operative samarbeidet
i felt, forteller Hanne Erik-
sen som er DSBs prosjektle-
der. Scenariet er et jordskjelv
i et område utenfor EU, der
konsekvensene fører til an-
modning om støtte både fra
EU og FN. 

Svensk-
norsk  
EU-øvelse 
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Ved å booke møter i match-
making kan deltakerne på
en effektiv måte treffe sam-
arbeidspartnere, som mat-
cher behovet for ny teknikk
innenfor for eksempel pro-
duksjon, salg og design.
Material Link Matchma-
king, som prosjektet heter,
arrangeres av Enterprise Eu-
rope Network i samarbeid
med Svenska Mässan.

De selskapene som regis-
trerer seg for matchmaking,
skaper en samarbeidsprofil
som beskriver dels hva sel-
skapene søker og dels hva
de kan tilby andre. Etterpå
gjennomføres en søkning
for å finne selskaper som
matcher hverandres krav og
ønsker, og selve møtene
skjer under Scanplast.

- Matchmaking er helt
kostnadsfritt. Målet er å
skape en inspirerende møte-
plass der samarbeidet kan
diskuteres og internasjonale
kontakter kan knyttes, sier
Anki Fagerström.

Omfattende seminarpro-
gram
Nytt med årets messe er
også det omfattende semi-
narprogrammet, som er satt
sammen av forskningsinsti-

tuttet Swerea IVF.
- Vi har satt sammen et

program der besøkende i
løpet av 15-20 minutter
skal få ny kunnskap om
områder de kanskje ikke
visste så mye om tidligere.

Totalt blir det presentert
seks ulike temaer: Ekode-
sign, Pålitelig hareware in-
nenfor elektronikk, Materi-
aler til konstruksjon, Plast -
forbedring, forenkling og
effektivisering, Lean Pro-

duct Development og Ma-
terialer for nye applikasjo-
ner, sier Dag Andersson,
som leder gruppen for elek-
tronikkbyggesett og pålite-
lighet på Swerea IVF, og
som har satt sammen pro-

grammet.   
Scanplast finner sted på

Svenska Mässan i tidsrom-
met 10.-12. mars 2009.
Messen arrangeres samtidig
med Electronix og Kon-
struktion & Design.

Matchmaking for første gangen på Scanplast
For første gang kommer utstillere og besøkende på Scanplast til å kunne delta i matchmaking - en god mulighet for å
søke opp og koble sammen selskaper med matchende krav.

- Dette er perfekt for selskaper som vil treffe samarbeidspartnere i Europa og skape personlige møter med andre innen-
for bransjen, sier anki Fagerström, messeansvarlig for Scanplast, som blir arrangert på Svenska Mässan i Gøteborg 10.-
12. mars i år.

Master of Science i Innovasjon og entreprenørskap
Søknadsfrist 

15. april

Senter for entreprenørskap - www.sfe.uio.no - 22 84 01 00 - studieinfo@sfe.uio.no

Realfaglig master i teknologiledelse

Studiesteder: Oslo, Bergen eller Kongsberg

Nå kan du kombinere din bachelor i teknologiske fag med en innovasjonsrettet mastergrad. 
Du får kunnskap i innovasjonsledelse og etablering av teknologiske oppstartsbedrifter.
Du kan velge mellom følgende spesialiseringer: 
   - Gründerskolen  - Life Science 
   - System Engineering  - Subsea 
   - Environmental Science 
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VEX-Gruppen
 

Det er vi som har de gode jobbene!

Vex-Gruppen er et bemanning - og rekrutteringsbyrå. Vi er kjent for å ha «de gode jobbene». Du som jobber for
oss får den oppfølging som er ønskelig gjennom hele oppdragsperioden. Du som kunde får den oppfølging som du
ønsker, til enhver tid.

·    Vi tilbyr våre tjenester innenfor de fleste stillingskategorier, merkantile tjenester - alle nivå.
·    Vi leier ut / rekrutterer teknisk fagpersonell til oljerelatert industri og industrien generelt. 
Prosjektledere, prosjektingeniører, planleggere, innkjøpere og øvrig fagpersonell, onshore og noe offshore - alle nivå.
Vi er lokalisert på Straume i Fjell kommune, 15 min kjøring fra Bergen sentrum. Ta turen oppom vårt kontor i Temahuset.

Tlf: 56 33 65 50 - Faks: 56 33 65 51 - www.vex.no

Forts. fra side 62
låseansvarlig i butikk eller
regnskapsmedarbeider.

Sosial: 1296 stillinger: resep-
sjonsmedarbeider, systemut-
vikler, servicemekaniker,
høyskoleforeleser, sivilinge-
niør, frisør, parkeringsbet-
jent, førsteamanuensis, ring-
ehjelp i butikk - og
regnskapsmedarbeider.

Kreativ: 876 stillinger: syste-
mansvarlig for IT, bibliote-
kar, automasjonsingeniør,
elektriker, grafisk designer,
finansrådgiver, forsker, per-
sonlig assistent, lastebilme-
kaniker, og regnskapsmedar-
beider.

Sulten: 214 stillinger: vare-
hussjef i sportskjede, partner
i et bemanningsbyrå, regn-
skapsfører, systemutvikler,
kjøkkensjef, forsikringsselger
og bartender.
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Forts. fra side 63
erfaring og naturlige god-
troenhet.    

§ 20 Urimelig handelsprak-
sis overfor barn
Paragrafen sier at urimelig-
hetsvurderingen i § 6 skal
tolkes strengere når mar-
kedsføringen er rettet mot
barn. 

§ 21 Særlig om god mar-
kedsføringsskikk overfor
barn
I Nyborg-utvalgets utred-
ning NOU 2001:6 uttales
det: ”Et utviklingstrekk de
siste årene har vært såkalt
grensesprengende reklame.
Markedsførerne søker opp-
merksomhet ved å sjokkere.
Eksempelvis har det vært en

trend å la reklamen spille på
pornografiske effekter og å
bryte tabuer. Forbrukerom-
budet og Barneombudet har
registrert en økt tendens til
bruk av slike virkemidler.
Reklamen rettet mot barn
og unge er i økende grad
blitt kroppsfiksert. Selv for
produkter som ikke har
med kropp å gjøre, spilles
det på kropp, sensualitet og
sex. Fotomodellene blir sta-
dig yngre, også de som opp-
trer i reklame rettet mot
voksne. Det er grunn til å
tro at denne type reklame
påvirker barn og unges
verdi- og menneskesyn,
selvbilde og spesielt kropps-
og skjønnhetsidealer.” 

Noen av bestemmelsene i
paragrafen må ses på bak-
grunn av denne utviklingen.
Paragrafen lovfester en for-
tolkning av gjeldende for-
valtningspraksis mht. mar-
kedsføring rettet mot barn.

Kapittel 6 Beskyttelse av
næringsdrivendes interesser
Ulovlig markedsføring mel-
lom næringsdrivende er
skilt ut i et eget kapittel i
den nye loven.    
De nye bestemmelsene in-
nebærer ingen realitetsen-
dringer, bare redaksjonelle
endringer. Den tidligere be-
stemmelsen i § 1 om at
markedsføring ikke må strid
mot god forretningsskikk
næringsdrivende tatt inn i
en ny § 25. Bestemmelsene
om villedende forretnings-
metoder (tidligere § 2) er
tatt inn i ny § 26, utilstrek-
kelig veiledning (tidligere §
3) er tatt inn i ny § 27. De
tidligere bestemmelsene om
bedriftshemmeligheter, tek-
niske hjelpemidler, etterlig-
ning av en annens produkt
og uriktige geografiske be-
tegnelser for vin og brenne-
vin er også tatt inn i kapittel 6. 

Avfallsdagene 2009

Holmenkollen Park Hotel Rica 
Oslo 4. - 5. mars

Den viktigste møteplassen for  
gjenvinnings- og avfallsbransjen 
i Norge
Effektive og hyggelige fagdager for alle som driver 
med innsamling, transport, behandling og gjenvin-
ning av avfall i private bedrifter, avfallsselskap, kom-
muner og andre med interesse for utvikling i avfalls-
sektoren.

 Miljøkrav og markeder i endring 
 - bransjens muligheter

 Globalt marked og global  
økonomi 

 - bransjens utfordringer

 Energi- og/eller  
materialgjenvinning 

 - bransjens valg

 Ideoligi, strategi og deponi 
 - politiske valg og styring

 Waste in Space 
 - astromiske betraktninger

 Leverandørtorget
 -nytt større og bedre
 Sentrale leverandører stiller ut og presenterer sine  

produkter og tjenester på Leverandørtorget.

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

For påmelding og informasjon, kontakt:

Maskinentreprenørenes Forbund

Ingeniør-mangel ?
Vi formidler norske og utenlandske

INGENIØRER, SIVILINGENIØRER, DR.INGENIØRER

Spesialistbemanningsselskapet LOMVI AS har siden etableringen i 2003 blitt en betydelig leverandør av beman-
ningsløsninger til næringsliv og offentlig sektor i regionen.

Vi har i dag en solid portefølje av faste kunder blant de største og mest krevende aktørene i regionen. 
Gjennom nært samarbeid med rekrutteringsspesialisten Mastery og våre nettverk i inn- og utland løser vi våre kun-

ders behov for fagspesialister for ansettelser eller innleie.
Våre kunder skal ha de beste medarbeiderne, og byr selv på utfordrende og utviklende

stillinger. Vi er selv ingeniører med solid fag- og ledererfaring, og forstår våre kunders behov.

Send en uforpliktende forespørsel til firmapost@lomvi.no.
Mer informasjon finner du på våre hjemmesider www.lomvi.no

Søker du nye utfordringer?  Send oss din CV!

Rekruttering        Prosjektbemanning      Omstilling

Olav Tryggvasons gt. 39/41 • Postboks 156 sentrum 7401 Trondheim • Tlf. 73 50 57 00

TERRAFIRMA AS

Postboks 246, N - 3603 Kongsberg

tlf  +47   91 11 87 33

kjell@terrafi rmaas.com - www.terrafi rmaas.com

Skandinavisk importør og agent for KSE Light lamper

Kabelfri tunnel- og gruvelykt
Vekt: 130 gr. - Virketid: 14 t. - Ladetid: 7 t.
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steinariversen.no

Velkommen
Konferansekapasitet 870

Bankett 700

311 Rom

18 Møterom

KAPASITET:

ET AV LANDETS BESTE KONFERANSEHOTELLER
FINNER DU I HAUGESUND

Idyllisk beliggende ved Smedasundet har hotellet stor konferansekapasitet, gode 
utstillingsfasiliteter, utescene og med tilrettelegging av sosiale aktiviteter kan 

hotellet tilfredsstille de fl este behov i forbindelse med både små og store arrangementer.

I tillegg har vi Rica Saga Hotel som gir oss muligheten til å tilby enda større konsferanse- og 

overnattningskapasitet. Rica Saga Hotel har 110 rom og er plassert i umiddelbar nærhet til 

gågaten og et par minutters gange fra Rica Maritim Hotel.

Enda fl ere av våre rom pusses nå opp. Rommene vil bl.a. bli utstyrt med store senger, 

espresso maskin, parkett på gulv, skjermet terrasse, tilkobling Ipod / Mp3 spiller og 

tilrettelagt HC (ekstra sikkerhet).

Tlf 52 86 30 00  www.hotelmaritim.no

rica.maritim.hotel@hotelmaritim.no 



68 NY TEKNIKK 01/2009



69NY TEKNIKK 01/2009

St
ør

st
 in

ne
n 

te
kn

isk
e 

ny
he

te
r

Seksjon for
BYGG, ANLEGG 

OG VVS

NYHETER

EY7460 - Drill & Trekker
EY7960 - Slagdrill & Trekker

EY4542

Universalkutter
EY4541

Stikksag

Tlf.: 22 08 81 00 - Faks: 22 08 81 01
www.panasonic-verktoy.no
verktoy@proxll.no

EY4640

Vinkelsliper

Performance mattersPerformance matters

Arbeidet med å flytte mu-
seumsgjenstander fra mid-
lertidige oppbevaringsplas-
ser rundt omkring i hele
Oslo pågår nå for fullt. Det
er snakk om et sted mellom
50 og 60 000 gjenstander i
alle størrelser - fra digre
stavkirkedører til ørsmå
pyntegjenstander, båtdeler

fra vikingtiden, spyd og
masker fra Afrika og lakk-
rustninger og sverd fra
Japan. Uvurderlige kunst-
skatter som nå skal oppbe-
vares under optimale for-
hold - for all tid.

Det nye magasinet vil ha
en stab på rundt 15 medar-
beidere, blant annet konser-

vatorer og magasinforval-
tere, som skal arbeide med
registrering, preparering og
bevaring, fotografering og
katalogisering. Museums-
magasinet er ikke åpent for
publikum, men vil løpende
låne ut gjenstander for ut-
stilling ved landets museer
og har også arbeidsplasser
for studenter og forskere
som vil få adgang til å stu-
dere museumsgjenstander
fra magasinet.

Det aller nyeste i mu-
seumsteknologi
- Dette museet represente-
rer det siste innenfor magas-
inteknologi i bransjen, for-
teller Mette Lindberg og
Katinka Dahle Piene. Lind-
berg er prosjektleder for Re-
vita-prosjektet ved Kultur-
historisk Museum. Revita er
en omfattende aksjon som
har som formål å ivareta de
kulturskattene som oppbe-

vares ved landets universi-
tetsmuseer. Hun har sam-
men med magasinkoordina-
tor Piene, som også arbeider
for Revita, vært ansvarlig
for etableringen av det ny-
åpnede magasinet.

- Magasinet er selvsagt
nøye overvåket og har auto-
matisk styring av tempera-
turer og luftfuktighet. Vi
har også et spesielt avansert
anlegg for varme- og kulde-
behandling av alle nye gjen-
stander for å sikre mot an-
grep fra skadeinsekter,
opplyser Lindberg og Piene. 

Brannsikring er et sentralt
tema for museumsforval-
terne, og i disse dager ut-
prøves ny teknologi der ok-
sygeninnholdet i luften
senkes til 14 % (normal luft
inneholder 21 % oksygen)
slik at flamme ikke kan
oppstå. Om du forsøker å
tenne en fyrstikk i magasi-
net, vil den    Forts. side 82

Skal bevare kulturskatter for evigheten
På slutten av fjoråret kunne Kulturhistorisk Museum innvie sitt nye museumsmagasin på
Økern i Oslo. Ombygging og innredning av ca. 7700 m2 lokaler - hvorav ca. halvparten er mu-
seumsmagasiner - har tatt drøyt to år og kostet nærmere 20 millioner kroner. Men så har da
også museet skapt et høyteknologisk magasin som er klart det mest avanserte i Norden og rang-
erer blant de beste i hele Europa. 

Til større gjenstander, for eksempel klesdrakter, brukes ofte skuf-
fer av aluminium med polyesterduk i opptil 200 x300 cm di-
mensjoner - opphengt slik at to personer lett kan håndtere skuf-
fer og gjenstander. 
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Men i stedet for å frakte
bort den forurensede jor-

den, ble jordmassene ren-
gjort på stedet ved hjelp av

en, i Norge, ny biologisk
behandlingsmetode. 

- De forurensede massene
blir behandlet med en
væske bestående av en blan-
ding av utvalgte mikroorga-
nismer, mineralske partikler
og næringsstoffer. Blan-
dingen er spesialtilpasset de
forurensede jordmassene
ved Nypansletta, sier miljø-
rådgiver Liv Marit Honne i
divisjon geo og miljø i
Rambøll Norge.

Rambøll Norge gjennom-
fører arbeidet i samarbeid
med Rambøll Polska i Kra-
kow og den østerrikske be-
driften Inocre Umwelttech-
nik, som har mange års
erfaring med å spesialtil-
passe væsker til biologisk
behandling av jord. 

Jord til lekeplass
- Prosjektet med behand-

ling av de forurensede mas-
sene startet i juni 2008, og
prosessen er fulgt opp med
regelmessige jordprøver for
kjemiske analyser, forteller
Honne.

Etter 12 uker med be-
handling viser analyseresul-
tatene at massene kan klas-
sifiseres som jord som er så
ren at den kan benyttes på
barns lekearealer. Dette er i
henhold til Trondheim
kommunes grenseverdier
for innhold av miljøgifter i
jord. 

Unikt prosjekt
Det er entreprenørselskapet
Søbstad som har oppgaven
med å utvikle den tidligere
militærleiren ved Nypan-
sletta til boligfelt. Øyvind
Sivertsen i Søbstad er an-
leggsleder for boligprosjek-
tet. For ham har dette vært
et unikt prosjekt å jobbe
med.

- Det har blitt gjort en
veldig grundig jobb på mil-
jøsiden, noe som har tatt en
del tid, men det har vært
fascinerende å se hvordan
de forurensede massene
etter hvert kunne friskmel-
des. Dette har vært et pilot-
prosjekt, og jeg er sikker på
at vi kommer til å få se flere
slike prosjekter i Norge i
fremtiden, sier Sivertsen. 

Slipper transport
Vanligvis må forurenset
jord lastes opp og transpor-
teres for deponering til et
spesialmottak for foruren-
sede masser. For prosjektet
ved Nypansletta kan dette
ha betydd transport til spe-
sialmottakene i Bergen eller
Langøya ved Holmestrand. 

- Ved å behandle massene
og gjenbruke dem på stedet
unngår vi transport av store
mengder forurenset jord til
spesialmottak. Det er heller
ikke behov for å transpor-
tere inn nye masser for å er-
statte de utkjørte massene.
Dette gir en stor miljøge-
vinst, sier Liv Marit Honne
i Rambøll. 

Kan benyttes i flere pro-
sjekter
Trondheim kommune har
hatt nær dialog med Ramb-
øll under prosessen med
rensingen og vil gjøre en
evaluering når sluttrappor-
ten foreligger. 

- Dersom resultatene av
biologisk rensing er gode,
kan dette være en metode
som kan benyttes i flere
prosjekter som har tilsva-
rende forurensning, sier av-
delingsingeniør Lise Støver
ved miljøenheten i Trond-
heim kommune.
Kilde: Pressenytt

Unikt miljøprosjekt med ny behandlingsmetode
Ved Nypansletta utenfor Trondheim er arbeidet godt i gang med å utvikle en tidligere militærleir til boligområde. Da ar-
beidet startet, ble det gravd opp 3500 tonn olje- og tjæreforurensede masser fra bakken. 

De forurensede massene blir behandlet med en væske spesialtil-
passet de forurensede jordmassene ved Nypansletta. Etter 12
ukers behandling er jorden så ren at den kan benyttes på barns
lekearealer. 

Av: Ivar A. Berge
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Tlf  38  10  73  00  -  Fax  38  10  73  01

LOFTSTRAPPER
OG KOTTDØRER
LOFTSTRAPPER
OG KOTTDØRER
MED FURU-FYLLINGMED FURU-FYLLING

KOTTDØRER
er fullisolerte dører for montering i knevegger
inn til kalde kott, mot loft eller andre rom.
Dørene er ferdig hengslet på karm, og meget
enkle å montere. Isolerte dørblad, 50 mm tykke.
Kan monteres både høyre- og ventrehengslet.
Espagnolettlås sikrer god tetthet. Påmontert
tetningslister.

Sammenleggbare loftstrapper
leveres nå også med furufyllings
lem. Disse passer fint i furupanelt
tak. Isolert lukelem, 50 mm tykk.
Påmonterte lister av cellegummi 
og espagnolettlås gjør lukelemmen
tett mot kalde loft.

LEVERES AV 
BYGGVAREFORHANDLERE
OVER HELE LANDET.

Produsent:

Sømsv. 162, 4637 Kristiansand

KALDT?

VEAB varmevifter
2, 3, 5, 9 eller 15 kW

VEAB byggavfuktere
med/uten tilskuddsvarme

Asker, hovedkont.: 66 75 30 00
Oslo • Horten • Tønsberg • Skien

Kr.sand • Moelv • Ålesund • Tromsø
www.kcl.no

Master og thermox
varmluftaggregater

Parafin/Diesel 10 – 220 kW

LIER TRAKTOR AS

NIMOS vedlikehold av
kunstgress- og isbaner

Postboks 4020, Gulskogen, 3005 Drammen
Tlf.: 32 21 81 81 - Faks: 32 21 81 80 - Mob.: 970 27 323
E-post: lier.traktor@c2i.net - www.lier-traktor.no

kuns
NIM

ess- og isbastgr
OS vedlikehold

aner
d av

LIER TRA
P tb k 4020 G

AKTOR AS
l k 3005 D

.traktor@E-post: lier
Tlf.: 32 21 81 81 - F
Postboks 4020, Gu

.no-traktor.lier@c2i.net - www
Faks: 32 21 81 80 - Mob.: 970 27 323
ulskogen, 3005 DrammenMelbye Skandinavia har

nettopp lansert 432 F ka-
nalkabel. EB Elektro var
den første kunden som be-
stilte kabelen, og Melbye
var med da Relacom instal-
lerte den. 
Det bygges et nytt FTTH-

(Fiber to the home) nett for
ca. 800 abonnenter i Gamle
Grendåsen i Kongsberg. Re-

lacom bygger nettet for EB
Kontakt, som valgte Melbye
Skandinavia som hovedleve-
randør på fiberproduktene.
Installasjonen av kanalkabe-
len foregikk ved at den ble

blåst inn i 40mm rør. Ole
Martin Olsen hos Relacom
var godt fornøyd med resul-
tatet. 

Kanalkabelen 432 F er en
høykvalitetskabel til bruk i
stamnett og aksessnett. Ny
Teknikk får opplyst at ka-
nalkabelen er enkel å instal-
lere, avmantle og å sveise.
Selve fiberen skal ha svært
gode optiske egenskaper, da
den overgår 652d-standar-
den med god margin. Den
har en diameter på 22,8
mm og en vekt pr. km på
375 kg. Trommellengdene
er 3000 meter. 

Melbye lanserer ny kanalkabel 

Aleksander Evensen og Ole Martin Olsen hos Relacom installe-
rer kabelen. 
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PLAST 
DRENSRØR

 drensrør

 drensrør i kveil

NAMDAL 
BETONG & 
PLAST A/S
Tlf. 74 28 28 16
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Tørt Bygg AS - tlf. 90 82 06 75 / 95 25 88 38 - post@tortbygg.no www.tortbygg.no

Tørt Bygg AS - med fukt i fokus
Tørt Bygg AS 

Fukt 

Kjellere, lager, boder, sokkelleiligheter og garasjer

Rehabilitering av kjellere  

Også nybygg -
 

Tørt Bygg AS -
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I årets ICSC International
Design and Development
Awards seremoni i Phoenix
Arizona mottok norske Lin-
stow AS en prestisjefull de-
signpris for sitt butikksenter

Galerija Centrs i Riga, Lat-
via. 63 prosjekter fra 25
land deltok i de to kategori-
ene Utvikling/nybygg og
Renovering/utvidelse. Gale-
rija Centrs vant i sistnevnte

kategori. Prisen kommer i
tillegg til en æresbevisning
Galerija Centrs mottok i
april i forbindelse med
”2008 European Shopping
Centre Awards”, som fant

sted i Amsterdam. 
Galerija Centrs ligger i

hjertet av Riga - i Gamle-
byen. Stedet har vært bu-
tikksenter siden 1938 og
har i 70 år vært et sentralt

landemerke i Riga. Etter en
omfattende ombygging ble
Galerija Centrs gjenåpnet i
2006 som et state-of-the-art
urbant galleri med fokus på
design og merkevarer. Bu-
tikksenteret er besøkt av
åtte millioner mennesker
hvert år.

- Denne eiendommen har
rike tradisjoner og stor his-
torisk betydning. Det å ut-
vikle en slik eiendom med-
fører et stort ansvar. Denne
prisen bekrefter at vi har
tatt dette ansvaret alvorlig,
og det er første gang en slik
pris er utdelt for et prosjekt
i Baltikum sier Frode Grøn-
vold, adm. dir. i Linstow
Center Management.

Alle vinnerne i Design
and Development Awards
kvalifiseres automatisk til
konkurranse om ICSC Glo-
bal ”Best-of-the-best”-
Award som går til bransjens
fremste eksempler på krea-
tive, banebrytende og ny-
skapende butikksenterløs-
ninger. Disse prisene deles
ut ICSCs årlige kongress,
RECon, 17.-20. mai 2009. 

Internasjonal pris til norskeid butikksenter
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*Veil. pris eks. mva. Frakt og lev.omk. kommer i tillegg. Pris pr. 01.01.2009. Bildene er illustrasjonsfotoer og utstyr kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. Innrykket av Citroën Norge AS.

Kun kr.  eks. mva.

  Cruisecontrol
  Aircondition
  Vindu i varerom

  Bluetooth
  ESP (bakkestartsassistanse)
  3 seter

  Cruisecontrol
  Aircondition
  Vindu i skyvedør
  Bluetooth

  ESP (bakkestartsassistanse)
  Alarm
  Radio/CD
  3 seter

5 m3 L1H1 1200 90 Hk fra kr.  eks. mva.

6 m3 L2H1 120 Hk fra kr.  eks. mva.

  Ryggesensor
  Aircondition
  Vindu i skyvedør
  Bluetooth

  270O hengsler
  ESP (bakkestartsassistanse)
  Radio/CD/mp3
  3 seter

10 m3 L2H1 100 Hk fra kr.  eks. mva.

13 m3  L3H2 120 Hk fra kr.  eks. mva.

www.citroen.no
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1. Drenering

Fukt i kjelleren = Energikrevende!
En komplett og energieffektiv løsning må inneholde:

3. Varmeisolering2. Kapillærbrytning

Postboks 66 - 1407 Vinterbro 
Tlf: (+47) 64 97 70 50

Fax: (+47) 46 75 96 46 
www.isodren.no

Kapillærbrytende lag er viktig med tanke på å unngå 
oppsug av vann fra grunn. 

Ved å isolere gulv og kjellervegger spares energi. Ved
å isolere nedgravde kjellervegger på ca 60 kvm, kan 
man spare mellom 6-10000 kr per år, avhenging av 
hva type materiale veggen er bygget av, og hvor i landet 
man bor. 

EPS/XPS
isolasjonKapillær-

brytende lag

Varmeisolasjonens egenskaper er viktig 
for å unngå fuktbelastning.

Ved å isolere med en ISODREN-plate på
utsiden, vil veggen kunne tørke ut. Dette 
på grunn av ISODREN-platens diffusions-
åpne struktur.

En tørr og varm kjellervegg er den beste 
og mest energisparende løsning. 
Tørr vegg/gulv lagrer varme=energi!! 

Dreneringen består av et kapillærbrytende
lag og dreneringsledning, tilknyttet et utløp.

En dreneringsledning skal holde vann-
nivået som går opp og ned ved nerbør
og smeltevann, på et stabilt nivå under
konstruksjonen.

Dreneringsledningen legges med slissene 
nedover, slik at vannetnivået i bakken går 
inn i ledningen før den når konstruksjon.

Konstruksjonens 
laveste nivå.

Drensledningens 
nivå

Med andre ord bør man ikke bruke energi for å bli kvitt fukt. Man bør isolere og drenere.

Energibesparelsen betaler en drenering i løpet av 10 år!

Frydenbø Marina, det nye
hovedkvarteret til Fryden-
bøgruppen ved Damsgårds-
sundet i Bergen, ble offisielt

åpnet torsdag 8. januar.
Bygget har blitt et signal-
bygg for Bergen og er en
viktig del av byutviklingen

langs Puddefjorden.
Vi er stolte over å kunne

videreføre hundre år lange
tradisjoner med marin virk-

somhet på Damsgård, sa
konsernsjef Knut Herman
Gjøvaag i Frydenbøgruppen
under den offisielle åp-

ningsseremonien. - Dams-
gårdssundet er et svært
spennende område med
tanke på den videre byut-
viklingen i Bergen. Vi har
flere tilgrensende tomter
rundt det nye bygget og har
spennende planer for hvor-
dan vi også skal utvikle
disse, fortalte han. 

Frydenbø Marina er en
stor investering for Fryden-
bøgruppen, med byggekost-
nader på 250 millioner kro-
ner. Arealet er ca. 10 000
kvm. fordelt på syv etasjer.
Bygget er karakteristisk ved
at det strekker seg ut i
sjøen, og det har en stor
buet vindusflate som funge-
rer som et blikkfang fra sjø-
siden.

Bygget er fleksibelt og
funksjonelt, og det er gjen-
nomgående valgt miljø-
vennlige løsninger.    

- Det er benyttet energi-
glass for å hindre store var-
metap. Det er vannbåren
varme, og vi benytter sjø-
vann både til å varme opp
og til å kjøle Forts. side 78

Nytt signalbygg i Bergen:
Frydenbøgruppen etablerer marin næringsklynge
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Today’s big news in heavy oil, mature fi elds, tight reservoirs 

and deep off shore drilling is multilaterals—specifi cally, 

multilateral systems from Sperry Drilling Services, the world 

leader in advanced reservoir drainage solutions. 

For simple or sophisticated low-risk multilateral solutions 

that dramatically shrink footprints and help extract more 

oil and gas, count on Sperry Drilling Services. For complete 

information, contact us at halliburton.com/multilaterals1. 

SPERRY DRILLING SERVICES

 HALLIBURTON © 2008 Halliburton. All rights reserved.

Be judged by the 
size of the footprint 
you leave.

Be applauded for 
the remarkable ROI 
you deliver.
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Utsiden er ny, men det 
er ikke alt.

FORSKJELLEN SITTER 
PÅ INNSIDEN.

For de aller fleste er blandebatteriet bare en inn-
redningsdetalj som skal gi vann på kjøkkenet og eller 
i baderommet. For oss som har jobbet med blande-
batterier i over hundre år, er det så mye mer en det. 

Vi ser estetiske verdier på innsiden så vel som på 
utsiden av blandebatteriet. Som for eksempel å 
utvikle tekniske løsninger og funksjoner som er med 
på å spare vann og energi, og dermed også vårt miljø. 
Det er i grunnen hva estetikk handler om for oss. Det 
å kunne se helheten. Et bra eksempel på dette er 
vår nye serie blandebatterier, FM Mattsson 9000E. 
Den har en innside som garantert holder hva utsiden 
lover.  

9000E

www.fmmattsson.no

Nordisk Kartro AS, Holmavn. 20, 1313 Vøyenenga

Monter stendere i stål og betong -  
SUPERRASKT!

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PULSA 700P

Forts. fra side 76
ned bygget, forteller Vibeke
Eriksen som er daglig leder i
Frydenbø Eiendom.

Bygget gir rom for hele ad-
ministrasjonen i Frydenbø-
gruppen. Flere av de andre
leietakerne har maritim til-
knytning. - Vi ser på Fry-
denbø Marina som grunn-
steinen i det vi håper skal bli
en slagkraftig maritim næ-
ringsklynge med mange ar-
beidsplasser, forteller Knut
Herman Gjøvaag. - Interes-
sen for dette har vært stor,
og for vår del er vi så opptatt
av å få dette til at vi også har
invitert inn konkurrenter
som leietakere i bygget, sier
han.

Det var byrådsleder i Ber-
gen, Monica Mæland, som
stod for den offisielle åp-
ningen av bygget. 

- Frydenbø Marina er et
godt eksempel på en positiv
byutviklingsdynamikk. En
by i utvikling trenger trans-
formasjonsområder, der
gammel næring viker plassen
for nye næringer i nye loka-
ler, sa Mæland. 

22. januar åpnet den totalre-
noverte norske ambassaden i
Brussel. Seks år har det tatt,
og 200 millioner kroner har
det kostet å kjøpe og opp-
gradere Norges største uten-
riksstasjon i Rue Archimède
17, Brussel. Kontorbyg-
ningen som Statsbygg kjøpte
i 2003, men som har huset
Norges ambassade og EU-
delegasjon siden 1970-årene,
har en av Brussels mest sen-
trale plasseringer med utsikt
til EU- kommisjonens ho-
vedkvarter Berlaymont og
kontoret til president José
Manuel Barroso.

- Planen har vært å skape
en effektiv bygning som
skulle være representativ.
Ikke nødvendigvis prang-
ende, men mer tydelig enn
den var før, sier avdelingsdi-
rektør for utenlandseien-
dommer i Statsbygg, Siri
Berg.

Brussel:
Norges største
utenriksstasjon
gjenåpnes
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Grøvik Verk

” Vi har et takknemlig produkt som selger seg selv. Jeg kan se en kunde

 inn i øynene og vite at produktet jeg selger til ham er like bra om 50 år. ”

K Å R E  L I A D A L  S R .  G R Ü N D E R  O G  T I D L I G E R E  D I S P O N E N T  I  G R Ø V I K  V E R K

GrøvikrennaTM er produsert av 100% resirkulert aluminium

HISTORIEN HAR FORTALT OSS
AT VI HAR FREMTIDENS PRODUKT

GrøvikrennaTM har i tillegg til god design også innfridd kravene 

når det gjelder holdbarhet og styrke. Takrennesystemet leveres 

i fi re varianter, T100, T120, T125 og T150. Rør- og rennevinkler 

i alle tenkelige spesialutførelser produserer og leverer vi raskt 

på bestilling. Takrennesystemene leveres i ubehandlet eller 

lakkert aluminium i en rekke standardfarger, samt spesialfarger 

på bestilling. GrøvikrennaTM trenger ingen overfl atebehandling, 

ruster ikke og vil med tiden få en matt sølvgrå patina. 

GrøvikrennaTM  er et av landets mest velprøvde takrennesytemer. 

De første takrennene fra Grøvik Verk ble produsert allerede i 1956 og er like fi ne den dag i dag. 

Tiden står ikke stille.  Av og til bare virker det slik.

Mer om GrøvikrennaTM på grovik.no
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– Stadig nye underverk...

Vikelvfaret 4   7054 Ranheim
Tel. 73 82 26 30     www.fas.no

Byrå C
om

m
ers - 2

0
0
6

Her er ikke vårt
underverk

Da hadde vi sikkert fått bruk for alle
hovedfagene våre:
SPUNTING, PELING og FORANKRING
samt mye annen spesialkompetanse 
og erfaring som vi bruker når vi lager
gode, solide fundamenteringer eller
underverk som vi også kaller det.
Men, ring oss eller gå inn på vår 
hjemmeside www.fas.no 
der kan du bl.a se hva vi har gjort av
underverk i moderne tid.

Vi snakkes.

w
w

w
.fas.no

– men det kunne godt 
ha vært det om det ble 
bygget i dag! BOLTING

NETTSIKRING

FJELLRENSK

RASSIKRING

SPYLERENSK

Rasgjerder
Snøgjerder
Omeganett

Steinsprangnett/ Gabioner
Forsterket steinsprangnett
MacMatR Skråningsnett
Stanley krampetang/kramper

Dalanevn. 59 - 4618 Kristiansand
Tlf.: 38 06 37 00 - Faks: 38 03 01 80 - Mobil: 918 96 981 / 918 96 982
E-post: post@fjellrenovering.no - Internett: www.fjellrenovering.no

OLTINGB

Stanley
MacM
Forster
Steinsp

PYLERENSKS

ASSIKRINGR

JELLRENSKF

ETTSIKRINGN

OLTINGB

krampetang/krampery 
SkråningsnettatR 
steinsprangnettrket

Gabionerprangnett/

Ome
Snøg
Rasg

eganett
gjerder
gjerder

post@fjellrenoverE-post:
3Faks:-00370638Tlf.:

Krist4618 -59 Dalanevn.

www.fjellrenoverInternett: - ring.no
918/98196918Mobil:-80010338

tiansand

ring.no
982968

KILESETT TIL DELING
AV STEIN OG FJELL

Kilesett og kilebor i mange varianter. 
Steinverktøy, meisler, spader, spett, slipeutstyr, 

hardmetall sagblader, bensinbormaskiner, 
fjellmerker, jordmerker, sikringsgjerder, 

adaptere, borkroner, slipeutstyr, helstangbor 
i alle varianter, tunnelbolter, kiler til splittbolter, 

renskespett til tunnelrensk.
Henter utslitte spett for gjenbruk.

Ta kontakt for nærmerer informasjon.

DELEKOMPONENTER AS
Telefon. 35 07 73 03 - Telefaks 35 07 76 75
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Som et ledd i utviklingen av
Colorcoat HPS200 Ultra
samarbeidet Corus med en
gruppe arkitekter og farge-
spesialister for å komme
frem til den optimale farge-
paletten. Utvalget består av
37 farger. To av disse er også
tilgjengelig i matt versjon i
tillegg til standard glans.
Fargeutvalget inkluderer
også to metalliske farger.

Den nye Colorcoat hevdes
å motstå effektene fra solly-
set og skal beholde sin opp-
rinnelige farge og glans mye
lenger enn standard plastiso-
ler.

Holdbarheten er et resultat
av det belagte stålunderlaget,
forbehandlingen, grun-
ningen og toppbelegget. 

Produktet tilbys med Con-
fidex-garanti, som nå er ut-
videt til opp til 40 år for tak
og vegg. Corus lanserer også
en automatisk garanti på
opp til 35 år, der det ikke
krav til registrering.

Colorcoat HPS200 Ultra
er tilgjengelig i Norge fra
Corus Bygg Systemer. Pro-
duktet lagerføres av de le-
dende stål- og blikkenslager-
grossistene.

For nærmere informasjon
kontakt
norge@cbsnordic.com eller
ring 35 91 52 00. Informa-
sjon kan også hentes på
www.cbsnordic.no. 

Corus lanserer ny Colorcoat
HPS200 Ultra plastbelagt stål

Corus Colors, som
produserer plastbelagt
stål for byggmarke-
det, lanserer nå den
neste generasjonen av
plastbelagt stål - Co-
lorcoat HPS200
Ultra, som benyttes
til tak- og veggplater
både innenfor indus-
tribygg og privatboli-
ger. 
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LIMACOLIMACOLIMACOLIMACOLIMACOLIMACOtlf 330 50160                                                                               tlf 901 46852
Bentsrudveien 2                                                                                          www.limaco.no
3080 Holmestrand                                                                                     post@limaco.no

STRØMAGGREGATSTRØMAGGREGATSTRØMAGGREGATSTRØMAGGREGATSTRØMAGGREGAT
        I TOPPKLASSEN!        I TOPPKLASSEN!        I TOPPKLASSEN!        I TOPPKLASSEN!        I TOPPKLASSEN!

PRODUSERT i EUROPA med
         STAMFORD generatorer og

      PERKINS  -  VOLVO
                           DEUTZ motorer

DENKA Junior 12

2005 mod       TILHENGERLIFT
12 meter arbeidshøyde

6,7 meter rekkevidde - kun 985 kilo.

230V nettdrift

Sertifisert, godkjent og i  GOD STAND

KUN 125.000,-  + mva

MERLO P38.13K - 2006 mod

KUN 1600 timer

Løftehøyde 13 meter

Løftekapasitet

3800 kilo

Pallegafler - 800 ltr skuffe

Hydraulisk hurtigkobling - Klar til innsats

KUN 375.000,-  + mva

FLERE
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mer info på

             
www.limaco.no
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GESAN
PROline - optimalt utstyrt

 ANLEGGS TRILLEBÅR
   med løfteører
           140 liter i stål

NY
MZ120 STEINSAG  230V  3-fas

For 300-350 mm diamantblad

ord. pris 14.800,-

Nå kun 10.000,- + mva

NB! VI HAR NYE 1-fas også

�

�

Kan leveres med
spenningsvelger
    230V
            400V
Slik får du "to" aggregater
       for prisen av ett!

DEKKESTØTTER
 SJEKK PRISENE
   VI ER BILLIGST!
  LENGDE PRIS eks.mva

  55-95 cm 268,-
95-177 cm 268,-
165-306 cm 328,-
210-360 cm*****galv 399,-
210-405 cm 394,-
210-405 cm sidestøtte 518,-
321-510 cm 568,-
352-605 cm 846,-          3-BEN STØTTE

    466,- + mva
             GAFFEL 80x100 mm
             145,- + mva

PUNTAINER stablebar
lagringskrybbe 1520,-  + mva

2490,-
+ mva

KAESER - 2004 mod. SOM NY

Industrikvalitet - nesten ikke brukt

2-sylindret

kompressor

230V  3-fas

vekt 112 kg

kapasitet:

545 l/min

    Nypris 18.000,-

Nå kun
11.000,-
+ mva

GESAN 40 kVA strømaggregat
2008 modell - STRØKEN - SOM NY
kun gått 350 timer

på 80 km/t understell med lys og brems

4-syl DEUTZ turbodiesel

STAMFORD generator  -  230V - 3-fas

KUN 122.000,- + mva

NYE BETONGGLATTERE
              FastVerdini
              Honda bensinmotor

              med 4 glatteblad

          90 cm

Kun 17.750,-+mva

60 cm

Kun 16.700,-  + mva

BRUKTE betongglattere i god stand

type EUROShatal 2005 modeller

leveres komplett med 4 glatteblad

90 cm m/Honda Kun 9.500,-  + mva

65 cm m/el.motor Kun 8.500,-  + mva
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ikke brenne.

Store oppgaver venter

Ragnar Møllegaard i selska-
pet Constructor Norge har
hatt ansvaret for levering av
all magasininnredning -

hyller og reoler av ulike slag
for oppbevaring av gjen-
stander av alle størrelser og
materialer. Sammen med
kollega Kåre Rosø har han
fulgt det nye magasinpro-
sjektet fra starten.

- Riksrevisjonen offentlig-
gjorde i 2003 en rapport
om tilstanden i de statlige
museene, forteller Mølle-
gaard. - Den slo fast at flere
universitetsmuseer - inklu-
dert Kulturhistorisk Mu-
seum - hadde dårlige ma-
gasinforhold. Det førte til at
det er startet en bred aksjon

- Revita-prosjektet - for å
redde kulturskattene fra for-
ringelse. Revita-prosjektene
er lokale prosjekter ved fire
universitetsmuseer. Verdi-
fulle gjenstander hentes nå
inn fra fuktige kjellere og
varme loft til spesialkon-
struerte magasiner. Riksre-
visjonens oppfølgende un-
dersøkelse fra 2008 slår fast
at med de nye magasinene
på Økern har Kulturhisto-
risk Museum ryddet opp i
de fleste kritikkverdige for-
hold som ble påpekt tidli-
gere.

Lagring med evighetsper-
spektiv
- Vi jobber med et evighets-
perspektiv, sier Møllegaard.
- Derfor må arkiv- og lager-
innredningene møte de
høyeste krav til utførelse og
materialvalg. Alle materialer
må være avgassfrie uten ska-
delige komponenter. Lim-
holdige trematerialer kan
selvsagt ikke brukes, og lo-
kalene må holde presis tem-
peratur og luftfuktighet. I
de moderne magasinene er
det mange forskjellige løs-
ninger som må leveres for
oppbevaring av de forskjel-
lige gjenstandene. 

På grunn av høye krav til
sikkerhet, klima og brann-
sikring er byggekostnadene
for moderne magasiner
meget høy. For optimal ut-
nyttelse av de kostbare kva-
dratmeterne har Kulturhis-
torisk Museum installert
Compactus mobile reoler i
to etasjer. Det gir best ut-
nyttelse av areal og rom-
høyde. Disse reolene har
elektronisk styring og beve-
ger seg uten rystelser og støt
for å forhindre skade på
gjenstandene. 

Det benyttes i stor grad
skuffer til oppbevaring av
mindre gjenstander, og med
fem cm høye skuffer mang-
edobles lagringsflaten.

For tekstiler som bør ligge
flatt, er det montert skuffer
av aluminium med polyes-
terduk med dimensjoner
opptil 200x300 cm. Skuf-
fene er så enkle å håndtere
at to personer lett kan ta
dem ut og bringe dem med
seg til laboratoriet for gran-
sking og studier.

Malerisamlinger oppbeva-
res ofte i uttrekkbare net-
tingrammer som ruller på
gulvet og styres i toppen.

Kunnskapsutveksling
Utviklingen av lagerutstyr
for magasiner med historisk
materiell er en oppgave der
lagerleverandører og mu-
seumskonservatorer har ar-
beidet sammen for å finne
de beste løsningene. På Kul-
turhistorisk Museum er det
i hovedsak     Forts. side 88

International VVS-fagmesse 
Frankfurt, 10. – 14. mars 2009

Messereiser tilbyr reisearrangement til denne 
messen som har over 2.300 utstillere fra 42 nasjoner, 
og nesten 200.000 besøkende fra 100 land. 

Pakkepriser for fly og 2 netter med frokost i 
 dobbeltrom   kr 6.570,-
 enkeltrom     kr 8.600,-

Priseksempel:

KONTAKT OSS:
Messereiser as
Pob 463 Brakerøya
3002 Drammen

Telefon 32 21 71 90
Telefax  46 70 94 95
post@messereiser.no

Programmet finner du på vår hjemmeside: 

www.messereiser.no
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GRØNN MURGRØNN MUR
brukt i støyvollbrukt i støyvoll

Torvplater med muligheter

www.hallingtorv.no

Th
or

 R
øe

r, 
35

79
 T

or
po

3579 Torpo - Tlf 3208 6680
knut-hans@hallingtorv.no
Mobiltelefon 9768 3030

Grønn Mur er
testet av SINTEF

Ta kontakt for tilbud
eller flere opplysninger!

Grønn Mur støyvoll 
ved barnehage i 
Kristiansand
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Morgendagens energivinduer 
får du fra Lyssand i dag!
Lyssand Plus 1,2 - det nye energivinduet
Lyssand Plus 1,2 er et nytt energivindu med 2-lags glass og trekarm 

som tilfredsstiller byggeforskriftenes nye krav til U-verdi. 

(Gjelder fra august 2009).

Velg Lyssand Plus 1,2 og du får et bedre inneklima og lavere energiforbruk. 

Føres av alle ledende byggevareleverandører. 
Ta kontakt for pristilbud og bestilling!

LYSSAND TREINDUSTRI AS
Holen 1, 5200 Os. Tlf. 56 30 33 00

www.lyssand.com
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EKTE HÅNDLAFTEDE 
HYTTER I UTSØKT 
DESIGN, DETALJER 

OG KVALITET 

Komplett materialpakke – 
tett bygg – nøkkelferdig prosjekt
ISO 9001 kvalitetskontrollsystem for produksjon 

 100–150 år gammelt

 teknikk og metoder

Mesterlaft AS og våre utvalgte byggmestere er 
valget for deg som setter kvalitet og sikkerhet 
først i valg av leverandør.

www.mesterlaft.no
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GRØFTESIKRING
Hvorfor har vi blitt 

størst i Norge på 
grøftesikring?

RIKTIG PRIS

FLEKSIBILITET

RASK LEVERING

KVALITET

Kvenildmyra 1 - 7072 Heimdal - Kristian Skjetne: 906 81 199 - Tor Skjetne: 415 61 908
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BAS Maskinutleie AS leier ut maskiner og utstyr til bygg og anlegg. 

Utvalget er stort og dekker de fleste behov på en byggeplass. I tillegg har vi 

egen elektroavdeling med installatør som sørger for rigging av provstrøm.

 

Våre medarbeidere har lang erfaring fra bransjen og bistår gjerne med råd 

og veiledning for å sikre at du får det utstyret du trenger.

 

BAS Maskinutleie AS
Avd. Frogner:
Lindeberg 16
2016 Frogner
Telefon:  63 82 27 77

Avd. Hof: 
Industriveien 18
3090 Hof
Telefon:  33 05 85 15

Avd. Gjøvik:
Kontrollveien 1
2807 Hunndalen
Telefon: 90 98 26 20

Avd. Grålum:
Ringtunv. 1
1712 Grålum
Telefon:  69 13 67 00 

LEIE AV 
MASKINER OG UTSTYR
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Katinka Dahle Piene som
har samarbeidet med Con-
structor. 

- Vi kan trekke på kompe-
tanse fra utstyrsleverandører
over hele verden der utvik-
lingen som regel ligger foran
oss i Norge, mener Mølle-
gaard. - Mens vi har ca. 400
museer i Norge, har Neder-
land ca. 1000 og Frankrike
og Tyskland mer enn 5000
hver, og disse landene er
kommet mye lenger enn oss
i arbeidet med å ivareta sine
historiske verdier. Nå er også
Norge kommet godt i gang,
men vi har uendelig mange
oppgaver foran oss.

Skanska Norge AS var en
sentral partner i en ”Pro-
sjektallianse” for å plan-
legge, bygge og drifte et
flerbruksanlegg på Elve-
rum. Prosjektet er nyska-
pende både når det gjelder
samarbeidsform, drift og
utnyttelse av arealer. Ved
utviklingen av prosjektet vil
det bli lagt stor vekt på inn-
ovative og nye løsninger,
som både vil bidra til at
prosjektet kommer i fokus

og til å utvikle løsninger og
prosesser som bidrar til å
videreutvikle byggebran-
sjen. Det gjelder innenfor
områdene miljø, energi,

fleksibilitet og industrialise-
ring.

Prosjektet skal bidra til at
trekonstruksjoner i stor ut-
strekning blir brukt i fleksi-

ble flerbruksanlegg. I tillegg
til pilotprosjektet på Elve-
rum forventes det at løs-
ningene kan anvendes i stor
utstrekning i lignende,

fremtidige prosjekter. Re-
sultatene vil derfor utgjøre
et betydelig skritt for bran-
sjen.
Kilde: Trefokus

Colorcoat HPS200® Ultra

Corus Colors

Den neste generasjon plastbelagt stål

Colorcoat HPS200® Ultra kombinerer fleksibilitet, tøff overflate med opp til 40 års garanti.

® Garanti opp til 40 år.

®

 
®

Røraskogen 2

3739 Skien

T: +47 (0) 35 91 52 00

F: +47 (0) 35 91 52 20

E: norge@cbsnordic.com

www.cbsnordic.no

Innovativ trebruk i flerbruksanlegg
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Her ser du en kvist 
som først er behandlet 

med Nordsjö Kvistlakk V

Når du isolerer kvist med
Kvistlakk V fra Nordsjö, vil
den etter overmaling være
usynlig for alltid. Kvistlakk V
løser ikke opp harpiksen, og
bygger i tillegg et tykkere 
og tettere lakksjikt. Isolerer
bedre enn tradisjonell skjell-
lakk og hindrer misfarging 
av toppstrøk.
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Hvordan ønsker du å leve?
Slik . . .                                                                      . . . eller slik?

F.eks. kan du på Bjertnestunet, 40 minutter fra Oslo, 
få  et bruksklart Älvsbyhus med ferdigattest fra 
Nes kommune. 
Tomten leveres grovplanert med stedlige masser. 
Adkomst og biloppstillingsplasser er kultet til kjørbar 
standard, men ikke singlet. 
Det leveres pipe for fremtidig tilkobling av ildsted.

Et idyllisk Älvsbyhus, Tusseladden, får du på 
Bjertnestunet fra kr. 1 980 000.- inkl. tomt!

Se bare hva som er inkludert i leveransen fra
Älvsbyhus:
Standard grunnmur • varmepumpe • kjk.innredning • 
garderobeskap • hvitevarer til kjøkken • maling/tapet/
gulvbelegg • komplett innvendig el-leveranse • kom-
plett innvendig VVS-leveranse • Fast pris i 12 måneder
• ca. 7 ukers byggetid fra husleveranse til overtagelse.

Fra kr.

1.239.300
Priseks. Askeladden

ferdig montert

Lavere kostnad – rikere liv
Ekholtvn. 114, 1526 Moss. Tlf. 69 23 54 40.

Les mer på

www.bjertnestunet.no

Les mer på

www.alvsbyhus.no

Her ser du flere typer Älvsbyhus

PRIS:

1.177 200
Blåmann

Bya: 116 m2. Ba: 100,6 m2

PRIS:

1.297.000
Dovre

Bya: 137,2 m2. Ba: 120,4 m2

PRIS:

1.177 200
Mikkel

Bya: 116 m2. Ba: 100,6 m2

PRIS:

1.126 600
Smørbukk

Bya: 94,8 m2. Ba: 106,4 m2

PRIS:

1.239 300
Snøhvit

Bya: 116 m2. Ba: 132 m2

PRIS:

1.177 200
Tornerose

Bya: 137,2 m2. Ba: 158,6 m2

PRIS:

1.126 600
Tusseladden

Bya: 94,8 m2. Ba: 106,4 m2

PRIS:

1.126 600
Veslefrikk

Bya: 94,8 m2. Ba: 106,4 m2

PRIS:

1.388.200
Dovregubben

Bya: 137,2 m2. Ba: 120 m2
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- Alle våre kunder har til felles at de stiller ekstremt høye krav, og driver industri med 
strenge krav til renhet og kvalitet. Men, det er stor forskjell på gulv i et bakeri eller meieri 
kontra produksjon av super-rent silisium, og det er nettopp denne kunnskapen vi har valgt 
å spesialisere oss på, forteller Hegstad. - Det eneste våre kunder har til felles, er at de er 
kvalitetsbevisste og setter pris på forutsigbarhet og langsiktighet. 
   Acrylicon ble etablert i 1977 og er nå representert i 32 land. Selskapet arbeider kun med 
industrigulvbelegg, og har 70 % markedsandel innen næringsmiddelindustri og 95 % av 
markedsandelen innen fiskerelatert industri. Mekanisk og kjemisk industri er også store 
kundegrupper, men Acrylicon System legges i alle typer industrier. Acrylicon omsetter i 
Norge alene for 140 millioner kroner og nesten det tidobbelte samlet internasjonalt. 

- Fordi Microban® teknologien tilbyr en usynlig, giftfri og tilnærmet evigvarende beskyt¬telse 
mot bakterier, mugg og sopp er det helt ideelt for næringsmiddelindustrien. De eldste Mi-
croban-løsningene våre er nå over tretten år. Det betyr at den anti-bakterielle beskyttelsen er 
aktiv så lenge gulvet er inntakt. Det betyr ikke at du slipper vaske gulvet, men det holder seg 
bakteriefritt mellom hver gang og kan ikke slites vekk, opplyser Hegstad. 
   UUS Ullevål sykehus sentralkjøkken valgte Acrylicon på 3600m2 da kjøkkenet 
ble bygd tilbake i 1986. Gulvet er den dag i dag fremdeles godkjent som et hygien-
isk næringsmiddelgulv til tross for over 20 års tøff  bruk. Et godt produkt sammen 
med en kunde med en kunde som har meget gode rutiner og krav til sine løsninger 
gir UUS brukere ren og trygg mat. 
   Gjennom selskapets historie har Acrylicon levert til en rekke betydelige aktører innen 
industri, sykehus og annen offentlig forvaltning, verden over. 

Industrigulv blir utsatt for meget tøffe belastninger som termiske-, mekaniske-  og kjemiske-
belastninger. Ufrivillig driftsstans på grunn av at gulvet har feilet, medfører store kostnader 
og inntektstap.

Acrylicons unike kjemiske egenskaper gjør at det lett lar seg reparere dersom det mot 
formodning skulle oppstå slike behov. Acrylicon System binder seg nemlig kjemisk til 
bestående gulv, og er bruksklart etter kun to timer. Dette gjelder for alle Acrylicons produk-
ter og løsninger. 
   Vi lar alltid uavhengige kilder kjøre produktester. SINTEF, Institutt for Husbyg-
gingsteknikk og Matforsk gjør jevnlig beregninger av levetid, trykkfasthet, slitasje 
og bøye- dragfasthet. Våre produkter har også en ISEGA-godkjenning for ikke 
emitterende material, noe som kombinert med den høye styrken gjør oss til et godt 
alternativ for alle rene miljøer poengterer Hegstad. Myndighetenes krav til løsn-
ing og HMS blir bare strengere for alle industrier. Vår kombinasjon av et sterkt 
og ikke-giftig produkt sammen et meget grundig HMS-system gjør Acrylicon i 
stand til å utføre oppdrag for privat og offentlige oppdragsgivere hvor andre ikke 
slipper til. 

Acrylicon har en unik kjemisk konstruksjon, som ingen andre gulvssystemer tilbyr. Det 
unike er at konstruksjonen ikke endrer seg, og gulvet forblir like porefritt som en teflon-
panne, helstøpt og uforandret i sin styrke år etter år. Farger kommer i et utall varianter, og 
produktfinesser kan skreddersys avhengig av bedriftens produksjon. 
   - Når Acrylicon makter å tilfredsstille de strenge krav som råder innen næringsmid-
delindustrien, er det klart vi enkelt kan overføre kompetansen til andre industrier. Målet 
er å selge bekymringsfrie løsninger, og det er hyggelig at våre kunder gjerne står frem som 
referanser for å bekrefte at vi holder mål, smiler Hegstad.
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Av Dag Øyvind Olsen   

- Store handelshus sluker
energi til oppvarming og
belysning og er dyre i drift.
Men det er mulig å redusere

energiutgiftene og samtidig
spare miljøet, sier adminis-
trerende direktør Tore Fre-
driksen i ÅF. 

Selskapet jobber med en
rekke miljøtiltak for offent-

lig og privat sektor. Målet er
å få ned utslippene av CO2
ved å gjøre energibruken
miljøvennlig. 

Varme fra dypet
- Det nyombygde byggvare-
huset Maxbo Stormarked
Vækerø har kuttet utslip-
pene av CO2 med 90 pro-
sent etter en radikal omleg-
ging av energitilførselen,
sier Tore Fredriksen.

Besparelsen skyldes i ho-
vedsak at landets største
byggvarehus har investert i
sjøvannbasert varmepumpe
for oppvarming og nedkjø-
ling av bygget.

ÅF har bygd en hypermo-
derne energisentral med en
varmepumpe som henter
sjøvann på 35 meters dyp.
Anlegget gir nok energi, slik
at det 16 000 kvadratmeter
store varehuset og kontor-
bygget kan varmes opp eller
kjøles ned til en behagelig
temperatur.

Blir det ekstra kaldt, sup-
pleres oppvarmingen av
bygget med en gassfyrt kje-
leovn.

- Ombyggingen har kostet
ti millioner kroner, og det
er vel anvendte penger, sier
eiendomsdirektør Morten
E. Johannesen i Løvenski-
old Eiendom.
Årlig vil varehuset spare 900
000 kWh.

- I tillegg til å gi en feno-
menal miljøgevinst går det
få år før utgiftene har betalt
seg og energien blir nesten
gratis, sier Johannesen.

Mange sparer mye
- Varehus og kjøpesentre
krever mye energi, fordi det
skal være en jevn tempera-
tur inne til enhver tid, og
fordi belysningen er kraftig.
Matbutikker har dessuten
store behov for kjøling,
både til kjølerom og kjøle-
disker, sier Tore Fredriksen i
ÅF.

ÅF er enøk-rådgiver for
private og offentlige bygg-
herrer.

- Miljøkompetansen vi
sitter med, har vist seg å
føre til store besparelser i alt
fra varehus til skoler. For
bedriftene vil slike tiltak øke
lønnsomheten, sier Tore
Fredriksen.

Dårlig vær kan bety lang byggetid og kort levetid.
Med våre hus er det omvendt.

Aldri har det vært mer fokus på rent og tørt bygg, men 
dette kan være vanskelig å oppnå med lang byggetid 
under vanskelige forhold. Bygging med våre stor-
elementer betyr kortere byggetid og tørt bygg – rett 
og slett større mulighet for å unngå fukt skader og 
sopp  dannelser. Det betyr også sparte kapitalkostnader, 
 enklere administrasjon, mindre svinn og en ryddigere 
byggeplass.

Vil du vite mer om våre skredder sydde bygg elementer 
og innendørs produksjon, se vår hjemmeside 
www.storen-treindustri.no, eller ring en av våre kunde-
rådgivere på telefon 72 43 92 00.

Bruk av ferdigelementer for gulv, tak og vegg.

www.storen-treindustri.no

Mer miljøvennlige varehus 
Norske varehus og kjøpesentre kan redusere CO2-utslippene med inn-
til 90 prosent, mener konsulentselskap.
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Av: Tale B. Jordbakke
Nye tall fra analyseselskapet
Nielsen viser stor vekst for
økologiske produkter i
2008. Til sammen handlet
nordmenn økologisk for
890 millioner kroner, noe
som utgjør en vekst på 30
prosent fra 2007. 

En av kjedene som økte
aller mest, var Ultra, som
melder om nesten doblet
økologisalg. 

- Den største delen av øk-
ningen kommer på grunn
av vår satsing på økologisk
brød fra våre egne ”Scratch-
bakerier”, der alle ingredi-

ensene som brukes til ba-
kingen, er økologiske. 90
prosent av alt vi selger i våre
butikkbakerier i dag, er
økologisk. I tillegg ser vi at
et bredere sortiment av øko-
logiske varer i butikkene
gjør at flere kunder handler
slike varer hos oss, sier Ken-
neth Lindland, kategorian-
svarlig i Ultra. 

På økologirangeringen 
etterfølges Ultra av en
annen kjede i NorgesGrup-
pen, nemlig Meny, som
økte sin omsetning med 
23 prosent. På tredjeplass
havner COOP Mega.

Kjøper for helsa
Halvparten av de som i dag
handler økologisk, mener
det er bedre for egen og fa-
miliemedlemmenes helse,
kommer det fram i en årlig
undersøkelse gjennomført
av Eco Commerce. 

- 47 prosent handler først
og fremst økologiske pro-
dukter for sin egen helses
skyld, ikke fordi dyrene har
det bedre, eller fordi det er
miljøvennlig, selv om
mange også legger dette til
grunn, sier Lindland. 

I undersøkelsen svarer 34
prosent at de handler øko-
logisk for å unngå sprøyte-
midler, konserveringsmidler
og kunstige tilsetninger,
mens 31 prosent mener at
økologiske produkter i til-
legg er mer miljøvennlige. 

Tror på større vekst
Lindland tror økningen i
salg av økologiske produk-
ter bare vil fortsette i årene
som kommer.    

- Folks oppfatning av

økologiske varer har endret
seg noe i løpet av de siste
årene. Før var media mer
opptatt av hva du ikke fikk
tak i, samt hvor mye dyrere
det var, i dag har økologiske
varer blitt en del av stan-
dardutvalget, sier han. 

I tillegg tror Lindland at
kjedens priskutt, der pris på
økologiske varer har vært
satt ned med opp til en fjer-
dedel, har bidratt til å få
flere kunder til å velge øko-
logiske varer. 

Interessen for økologiske
produkter har ifølge Lind-
land også økt blant produ-
sentene. - Størsteparten av
de økologiske tørrvarene vi
selger i dag er importert,
men vi har den siste tiden
merket en økning i interes-
sen for økologiske varer
også fra norske produsenter,
sier Lindland, som synes
denne utviklingen er svært
positiv.

Kilde: Pressenytt

Dobler salg av økologiske varer
2008 ble et rekordår for salg av økologiske varer. Ultra økte salget med hele 95 prosent, og er
den dagligvarekjeden som i fjor hadde størst vekst på økologisk mat. De fleste av oss kjøper
økologisk fordi vi mener det er sunt.
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Hybridene konkurrerer
godt om mat og plass i el-
vene, der den viktigste
delen av bestandsregule-
ringen foregår. Det betyr at
de reduserer reproduksjons-
evnen til laksebestanden,
noe som er spesielt drama-
tisk i elver der laksebestan-
den allerede er på et mini-
mum. Hybridisering kan
derfor være en faktor som
sender laksebestandens stør-
relse i en negativ spiral, for-
klarer Hindar. 

Både Skibotnelva, Driva
og Vefsna trues av økende
hybridisering. Dette er elver
der laksebestandene er
sterkt redusert på grunn av
lakseparasitten Gyrodacty-
lus salaris og mye ikke-sted-
egen laks. - Økte forekom-
ster av krysninger mellom
laks og ørret er en av de al-
vorligste truslene mot vil-
laksen, særlig fordi hybridi-
seringen ser ut til å øke i
bestander som allerede er
svekket, sier Hindar. I de tre

elvene er laksebestandene
infisert av ”gyro” og sterkt
redusert i antall, mens ørre-
ten dominerer. Det er også
høye forekomster av ikke-
stedegen laks i disse elvene.
Vi kan si at Gyrodactylus
og rømt oppdrettslaks er to
faktorer som ”legger til
rette” for hybridisering, sier
Hindar. 

- Hybridisering er et sam-
mensatt problem. Den al-
vorligste effekten er at det
produseres avkom som kon-

kurrerer om mat og plass i
elva, uten at de selv bidrar
til noen lakse- eller ørretbe-
stand, sier Hindar. Han er
sentral i lakseforskningen
både nasjonalt og interna-
sjonalt og har særlig kom-
petanse innenfor genforsk-
ning. 

- Økte forekomster av
krysninger mellom laks og
ørret er en av de alvorligste
truslene mot villaksen, sær-
lig fordi hybridiseringen ser
ut til å øke i bestander som

allerede er svekket. I Skibot-
nelva, Vefsna og Driva er
laksebestandene infisert av
”Ggyro” og sterkt redusert i
antall, mens ørreten domi-
nerer. Det er også høye fo-
rekomster av ikke-stedegen
laks i disse elvene. Vi kan
godt si at Gyrodactylus og
rømt oppdrettslaks er to
faktorer som ”legger godt til
rette” for hybridisering, sier
Hindar. 

Kilde: NTB

Hybrider truer villaksen
Krysninger mellom laks og ørret kan bety slutten for villaksen i elver der laksebestanden allerede er svekket. Det mener
lakseforskeren Kjetil Hindar ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han spår en dyster framtid for villaksen. 

Nøkkelhullet er et symbol
som skal hjelpe forbrukerne
til å gjøre sunnere valg når
de kjøper mat. Merket set-
ter krav til minimumsinn-
hold av fiber og maksi-
mumsinnhold av fett, salt
og sukker innenfor be-
stemte matvaregrupper.
Merkeordningen er frivillig.

For kjøttbransjen vil det
først og fremst være kravet
til 10 prosent fett for å
kunne bruke merket som
vil være relevant i denne

omgang. Det er en mengde
kjøttprodukter som allerede
i dag vil kvalifisere for å
bruke nøkkelhullet.  Rent
kjøtt som biffer og svinefi-
let, karbonadedeig og
mager kjøttdeig av svin vil
vanligvis ha mindre enn 10
prosent fett. Vanlig kjøtt-
deig har rundt 14 prosent
fett, men senker man denne
andelen til 10 prosent, kan
også hverdagskjøttdeigen ha
mulighet til å bruke det nye
sunnhetsmerket innenfor

sin kategori.
Nøkkelhullet setter altså

krav kjøttbransjen kan
møte. Helsedirektoratet og
Mattilsynet håper at Nøk-
kelhullet vil stimulere til
produktutvikling av matva-
rer med mindre fett, sukker
og salt og mer kostfiber.
Signalene fra myndighetene
er at man i fremtidige revi-
sjoner av kriteriene for å
kunne bruket nøkkelhullet
også vil skjerpe kravene til
både salt og fettsyresam-

mensetning.

Fakta om Nøkkelhullet 
• Brukes på matvarer som er 

viktige i et sunt kosthold 
• Identifiserer sunnere alter-

nativer innenfor 25 pro-
duktgrupper 

• Setter krav til minimum-
sinnhold av fiber og mak-
simumsinnhold av fett,
salt og sukker 

• Gjelder for ferdigpakkede
matvarer i tillegg til fisk,
frukt, bær og grønnsaker

som ikkeer innpakket 
• Produkter som har Nøk-

kelhullet, må også ha næ-
ringsdeklarasjon på mat-
varepakningen. 

• Merkingen gjør det lettere
å velge sunnere i butikken
og er lett å forstå for alle 
grupper i befolkningen. 

• Krever minimal bak-
grunnskunnskap i ernæring 

Kilde: animalia.no

Nøkkelhullmerking til våren
Nordiske myndigheter er enige om kriteriene for et felles nordisk nøkkelhullsmerke. EU-kom-
misjonen vil behandle saken i slutten av april. Dermed kan de nye reglene tre i kraft i mai 2009.
Mange kjøttprodukter vil kunne bruke nøkkelhullmerket.

På oppdrag fra forsknings-
fondet FHF og Norges Rå-
fisklag har Nofima, sam-
men med linefartøyet
”Sigurdur B” gjennomført

forsøk med håndegnet line
på Malangsgrunnen i Troms
med kunstig agn i pose.
Forsøkene så langt tyder på
at poseagnet gir mer og

større hyse i fangstene.
Sammenlignet med sauri
øker fangstratene (kg/krok)
på hyse med 15 %, og mot
makrellagn med 31 %.

Agnet som ble testet, er
produsert av feit makrell
med åte. Produksjonen fo-
regår ved at fryst makrell
males opp og formes i ti

grams enheter under stort
press. Agnene pakkes deret-
ter i poser av cellulose.

Kilde: forskning.no

Bedre fangst med kunstig agn i pose

I midten av januar lanserte
Gilde den første norske ko-
keboken for iPhone, og
etter en uke hadde 10 000
brukere tatt den i bruk. Alle
iPhone-brukere kan nå få
oppskriftene fra Gilde di-
rekte til mobilen, helt gra-
tis.

- Dette er utrolig artig,
sier Jon Tomassen, marke-
tingsjef i Nortura. - Vi
mente applikasjonen ville
være enda en mulighet til å
inspirere og lette hverdagen
for forbrukerne, og det viser
seg at vi hadde rett. Det
kommer veldig mange posi-

tive tilbakemeldinger fra
brukerne. Både på e-post,
via responssiden på iTunes,
og i en rekke blogger er det
mange lovord å høste. Det
som trekkes frem, er net-
topp at det gjør hverdagen
enklere, og at funksjonalite-
ten er enkel.

Applikasjonen inneholder
over 350 oppskrifter fra
Gilde-kjøkkenets store sam-
ling. 

- Dagens 10 på topp liste
over gratis applikasjoner
viser at brukerne av iPhone
nå begynner å bli mer nyt-
teorientert, og de annonsø-

rene som lærer seg mekanis-
mene i denne delen av mar-
kedet, vil helt klart ha et lite
forsprang på konkurrentene
i framtiden, sier Svein Øst-
vang, kundeansvarlig hos
Carat.

Ulike iPhone-applikasjo-
ner utvikles stadig, men
dette er den aller første opp-
skriftstjenesten som kan las-
tes ned gratis fra AppStore i
iTunes.

Applikasjonen er utarbei-
det for Gilde i samarbeid
med DIST Norge og Carat
Norge.

Kjempesuksess for Gildes Kokebok for iPhone
Bare to dager etter at Gilde lanserte sin kokebok på iPhone, lå den på toppen over gratisnedlastninger på Appstore.
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Vi ser at stadig flere innen automatisering, olje, gass og  
elektronikk industrien i Norge har bruk for våre produkter og  
tjenester ! 
Instapak® løser mange av industriens problemer med sending 
av sensorer og annen fintfølende elektronikk i røffe miljøer. 
Nå slipper man å lagerføre plasskrevende emballasje tilpasset 
hvert enkelt produkt. 
 Ha formstøpt emballasje tilgjengelig når dere trenger det ! 

Den beste beskyttelsen for dine produkter !Den beste beskyttelsen for dine produkter !Den beste beskyttelsen for dine produkter !

· Har dere skader på produkt ved utsending ? 

· Har dere dyre og tidskrevende 
pakkeløsninger ? 

·  Trenger dere fleksible emballasjeløsninger ? 

·  Trenger dere ESD-emballasje ? 

· Trenger dere spesialtilpasset emballasje ? 

Er svaret ja på en eller flere av disse kan vi være løsningen ! 

Instapak Quick® RT gir formstøpt emballasje på sekunder !!! 

Sparer bedriften for tid, plass og kostnader - enkelt og anvendelig:  
Beskytter de fleste produkter uavhengig av form, størrelse og vekt. 
 
Fornøyde kunder - dine kunder mottar et skadefritt produkt emballert 
på en profesjonell og praktisk måte. Skumputene kan brukes om igjen 
eller de kan enkelt destrueres som plastavfall. 

Telefon: 69 83 65 40  · Telefaks: 23 50 08 70 
E-post: info@nts.as 
Web: www.nts.as 

King Food er franchisetaker
til Burger King og driver i
dag 30 restauranter for den
amerikanske kjeden i Norge
og har en klar ambisjon om
å åpne flere svenske restau-
ranter i 2009. King Food er
datterselskap av Umoe Ca-
tering AS, som også eier
bl.a. Peppes Pizza og har
rettighetene til T.G.I. Fri-
days i Skandinavia. 

- At King Food nå går inn

på det svenske markedet er
selvsagt bra for tilveksten i
Sverige. King Food er en
meget kompetent franchise-
taker som har musklene til
raskt å kunne dra i gang
flere nyetableringer, sier Ste-
fan Eriksson, nordensjef for
Burger King. Han sier vi-
dere: - Det er bare å konsta-
tere at vi har en meget bra
miks blant våre franchiseta-
kere i Norden, med en

spennvidde fra større aktø-
rer som King Food, Nordic
Service Partner, Scandina-
vian Service Partner og Li-
seberg Restaurants til dyk-
tige entreprenører og
familieforetak. Dette gir en
god dynamikk i vår frem-
tidge tilvekst. 

Burger King har i dag to-
talt 118 restauranter i Nor-
den, hvorav 65 er i Sverige,
30 i Norge og 23 i Dan-

mark. Ambisjonen er å fort-
sette å øke antallet restau-
ranter med omtrent 15 res-
tauranter per år. 

- Vi har ambisiøse planer
for vår svenske virksomhet.
Målet er naturligvis ikke
bare å åpne i Stenungsund,
men raskt finne flere pas-
sende områder. Vi har
mange gode erfaringer fra å
drive våre 30 Burger King-
restauranter i Norge, og vi

ser at det finnes store forret-
ningsmuligheter også i Sve-
rige, sier Sven Hars, mar-
kedsdirektør i King Food
AB. 

Restauranten i Stenung-
sund åpnet tirsdag 20. ja-
nuar. Dette innebærer at
rundt 40 nye arbeidsplasser
skapes i det svenske tetteste-
det som ligger fem mil nord
for Göteborg. 

King Food Norge AS åpner sin første 
Burger King-restaurant i Sverige
I Sverige har man opplevd et sug etter å åpne Burger King-restauranter den siste tiden. Norskeide King Food tar signa-
lene på alvor og trer nå inn på det svenske markedet med sin første svenske restaurant i Stenungsund, utenfor Göteborg. 

Åtte av ti forbrukere vil ha
et fenalår lagd på norsk rå-
vare. 86 % mener det er
viktig å bevare fenalåret
som et norsk tradisjonspro-
dukt. Nå søker norsk kjøtt-
bransje om lovbeskyttelse
for ”Fenalår fra Norge.

20 norske fenalårsprodu-
senter har slått seg sammen
i en bransjesammenslutning
som nå søker om en beskyt-
tet geografisk betegnelse for

Fenalår fra Norge. Det vil gi
Fenalår fra Norge lovbe-
skyttelse og garantere at fe-
nalår som har dette merket
på pakken, er produsert på
norsk råvare og etter strenge
krav til prosess.

At det fortsetter å være
norsk
Sentio har på vegne av Ani-
malia gjennomført en for-
brukerundersøkelse om

holdninger til Fenalår. At
norske forbrukere ønsker
seg et fenalår lagd på norsk
råvare, er et soleklart resul-
tat fra undersøkelsen. 79
prosent sier seg delvis eller
helt enig i påstanden: - Jeg
foretrekker et fenalår lagd
på norsk råvare. Bare ni
prosent er uenige. Forbru-
kerne vil også gjerne be-
holde fenalåret som et
norsk tradisjonsprodukt, 76

prosent er enige i dette, 11
prosent uenige. 

Det ser ikke ut til å være
fullt så viktig om fenalåret
er produsert der man bor.
20 prosent sier seg helt enig
i påstanden: Jeg foretrekker
å kjøpe fenalår som er laget
i mitt distrikt, mens dob-
belt så mange, 39 prosent,
er helt uenige i at lokalt
produsert er viktig kjøpsar-
gument. 

Søknad om å beskytte fe-
nalåret er nå sendt til Mat-
merk og bransjen håper at
en beskyttelse innenfor
merkeordningen skal føre
til økt verdiskapning i hele
verdikjeden.

Fakta om Fenalåret
Totalt salg av fenalår i
Norge, både med bein, uten
bein og oppskåret er anslått
til 562 tonn i 2006.

Fenalår skal være norsk
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TREPULVER - PELLETS - BIO-OLJE -FYRINGSOLJE OG GASS
LAV-NOx INDUSTRIBRENNERE FOR NYE OG EKSISTERENDE KJELER

Oppgradering av eksisterende fyringsanlegg - utskifting av brennere og automatikk
Trepulver/oljebrenner i kombinasjon på eksisterende kjeler, damp- eller fjernvarme
02/CO-Styring for optimal forbrenning og virkningsgrad
Vi leverer brennere for alle typer fyringsolje og gasstyper som naturgass, propan,
butan, etc.  Spesialbrennere for spillgass og flytende spesialbrennstoff som
isopropanol, metanol, spillolje,glycol m.fl.

•
•
•
•



97NY TEKNIKK 01/2009

Seksjon for
INTERIØR

St
ør

st
 in

ne
n 

te
kn

isk
e 

ny
he

te
r

Daglig leder Per Børrud i
Børrud & Gulberg Norge
sier i en kommentar at fordi

nyheten ikke lar seg paten-
tere, vil sikkert flere kopiere
ideen. Men han tror neppe

at akkurat dette vil skape
grunnlag for vekst og opti-
misme i andre deler av
norsk møbelindustri, som
jo også er plaget med redu-
serte etterspørsel i disse
tider. 

Men at produktutvikling,
nyskapning og kreative løs-
ninger er en stor mulighet
for suksess i trangere tider,
er han sikker på. Ikke minst
fordi unike produkter ikke
er like priskonkurranseut-
satte som standard hylle-
vare. 

- Å skille seg ut i konkur-
ransen er et must for å sikre
suksess, og vi tror at de be-
driftene som greier dette, vil
komme best ut av det i det
vanskelige året 2009. Som
eksempel fremholder han at
lanseringen av trekantpallen
gir mediefokus som demon-
strerer og synliggjør BGs
største konkurransefortrinn:

produksjon av kundetilpas-
sede sofaer og stoppede mø-
bler etter kundens mål og
krav, uansett om ønskene
skyldes kroppsstørrelse eller
smak.   

Sofaen Soot Klassisk på
bildet er i tillegg til å være
utstyrt med den nye tre-
kantpallen også gitt ekstra 5
cm. benhøyde samt senkede
vanger for å matche eksiste-
rende møbler. - Som vi
gjerne trekker om i samme
stoff som de nye møblene vi
leverer. Alt i løpet av fire
uker vanligvis. Totalt sett
ser vi optimistisk på fremti-
den. Vi har funnet vår nisje,
og stadig flere kunder fin-
ner oss. Vi leverer noe få
andre gjør og har sjelden
problemer med prisen som
må betales for vår skredder-
søm av høy håndverkskvali-
tet, avslutter Per Børrud. 

Produktutvikling gir optimisme 
hos møbelprodusent
Den tradisjonsrike sofafabrikken Børrud & Gulberg Norge AS (BG Norge) på Magnor har i sitt
70. driftsår levert nyvinningen Trekantpall. Produktet er skreddersydd for finanskrisens økte et-
terspørsel etter hjemmekos. Den kreative nyvinningen Trekantpall gir større muligheter for kos
i sofakroken, og blir raskt til en ekstra sitteplass ved sofabordet. 

Trekantpallen kan også leveres i en størrelse større, tilpasset bre-
dere sofaputer. Men selv den minste modellen (se bildet) gir
nødvendig økt bruksareal i sofakroken, uten at ovalt salongbord
må flyttes.
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KitchenAid tilbyr et variert
utvalg av gass- og induk-
sjonstopper. Komfyrtoppen
Step 90 er seriens parade-
produkt. Den er utstyrt
med to induksjonskokeso-
ner og tre gassbrennere til
både eksplosiv og kontrol-
lert matlaging.

- Kombinasjonen induk-
sjonsvarme og gass i samme
produkt gir økt potensial

for profesjonell og morsom
og kreativ matlaging, både
for profesjonelle og amatør-
kokker, sier Simon Gold,
KitchenAid & Kitchen
Trade Manager Nordic.

Med en totaleffekt på
12,6 kW er gassbrenneren
markedets kraftigste, samti-
dig som den er garantert
sikker. Skulle flammene slå
ut, stenges gassen automa-

tisk. Til induksjonskokeso-
nene finnes flere smarte
funksjoner, for eksempel
nøyaktige småkoking- og
smeltetemperaturer samt
funksjoner for hurtig opp-
kok og funksjoner for å
holde maten varm.   

KitchenAid opplyser at
deres kjøkkenprodukter er
utviklet i samarbeid med
profesjonelle kokker med
ideen om at også hjemme-
kokken skal kunne lage mat
i et profesjonelt kjøkken
med profesjonelle redska-
per.  

Gass og induksjon for proffkjøkken hjemme
Step 90 er en kombinert gass- og induksjonstopp som passer for alle som har kjøkken og matlaging som pasjon. Den er
utviklet av profesjonelle kokker for hjemmekokker. Step 90 oppgis å ha markedets kraftigste gassbrennere. 

Tekst: Eleni Maria
Stene/ifi.no Foto: Produsen-
ten

En enkel og forholdsvis ri-
melig fornyelse av interiøret
er egeninnsats med maling
og pensel. En morsom
nyhet for alle som ønsker
seg et interiør som er litt an-
nerledes og helt personlig,
er de nye XL-large sjablong-
ene fra Nordsjö.

- Profesjonelle designere
fikk i oppdrag å tenke stort.
Resultatet ble seks ulike
motiver, fra vakre stiliserte

planter til trendy grafisk
mønster, forteller Mette
Dahl i Nordsjö. Sjablong-
ene kan brukes over en hel
veg eller som en enkel ef-
fektfull dekor i et hjørne, på
en dør eller i taket.

- Med sjablonger får du
personlig fornyelse, enten
du velger hele veggen eller
bare en skapdør. Det er vik-
tig at underlaget er glatt.
Når du har funnet den sja-
blongen du ønsker deg, kan
du velge hvilken som helst
farge; mal ensfarget, velg en
fargepalett som frisker opp

rommet eller paletten som
binder resten av interiøret
sammen, sier Dahl.

Man kan også gjerne
kombinere matt og blank
maling, og det finnes metal-
liske malingsfarger som
fremhever dekoren og gir
spennende virkning på
sluttresultatet. De store sja-
blongene, som måler fra 70
cm til 2 meter, er tilgjenge-
lige hos alle Nordsjö-for-
handlere, landet rundt.
Hvordan man går fram er
enkelt beskrevet på forpak-
ningene.

Ønsker man andre typer
sjablonger finnes det et stort
utvalg på markedet i dag.
Alanor tilbyr både små,
mellomstore og store sja-
blonger for enhver smak.

Sjablonger som synes
Sjablonger er trendy og skaper liv på en malt vegg. Nå finnes det også
sjablonger i XL-large.

Fugler, blomster eller grener er
lekkert på veggen.
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Tekst: Åshild Nyhus Tys-
sen/ifi.no Foto: Jotun

Tar vare på hjemmet 
- Vi nordmenn er glad i
hjemmet vårt. Og vi priori-
terer hjemmet mer og mer,
sier Larsen. Hjemmet er jo
for de fleste av oss den stør-
ste verdien vi eier. Og i
motsetning til folk i var-
mere strøk nedover i Eu-

ropa, tilbringer vi også mye
tid inne. Da er det kanskje
ikke så rart at vi er opptatt
av å skape en god atmosfære
rundt oss.

Ny luksus 
Trendeksperten forteller
om et nytt begrep som bru-
kes mer og mer i denne
sammenhengen: Ny luksus.

- For oss er luksus noe vi

lengter etter og ønsker oss.
Nå som tid og samvær med
dem vi er glad i har blitt
mangelvare, er plutselig tid
og det å være hjemme med
familien blitt luksus, fortel-
ler eksperten. 

Og når vi skal bruke tiden
vår hjemme, er det viktig å
skape gode rom og møte-
plasser. Når vi setter oss ned
i et rom, skal vi tenke ”her

var det godt å være”. Et har-
monisk fargevalg er viktig
for å oppnå denne følelsen.

Tidløse farger 
Når det er denne gode,
harmoniske atmosfæren vi
skal skape, er det ikke nød-
vendigvis lenger de store
trendfargene som blir rik-
tige. Dette er noe også ma-
lingprodusentene har sett
viktigheten av.

- Vi vurderte lenge å lage
et nytt NOW-fargekart
med vårens trender, men
det ble helt feil. Valget falt
heller på å lage et nytt farge-
kart med de tidløse fargene
som vi kan bruke år etter år,
forteller Larsen.

I Jotuns nyeste fargekart
er det derfor ingen knallfar-
ger. Her er ingen aubergine,
ingen lilla og ingen metal-
liske nyanser. Til gjengjeld
er det mange av fargene vi
allerede kjenner godt fra
før.

- Mange av fargene er
”bestselgere” som har fung-
ert i år etter år, mens det
også er noen nyere farger i
samme sjanger, som også
har blitt godt mottatt de
siste par årene, sier Larsen.

Trygge farger 
Det er de lyse, delikate far-
gene i beige-, grå- og gulto-
ner som har fått dominere.
Kjedelig sammenliknet med
andre farger, vil enkelte
kanskje hevde? Men et har-
monisk rom hvor man tri-
ves og føler seg godt i kan
vel neppe påstås å skade

noen.
For i begrepet tidløse far-

ger ligger det ifølge Larsen
en trygghet som vi blir så
glad i.

- Det er litt som med den
lille sorte for oss damene.
Den er dritkul på et cock-
tailparty, men også vel så
kul over et par jeans. Uan-
sett føler man seg alltid
trygg i en sort kjole, forkla-
rer hun.

Tradisjonsfarger og folklore 
Men det er ikke bare de
lyse, duse og harmoniske
fargene som er tidløse. De
norske tradisjonsfargene er
heller ikke til å komme
utenom. Vi er vant til å
finne dem i rosemaling og
på bunader, men nå er de
også på vei tilbake inn i
hjemmet.

- Når vi snakker om fol-
klore tenker mange på Mar-
rakech og Afrika, men vi
har jo også mye her
hjemme. Og nå bruker sta-
dig flere elementer og farger
fra gamle ting inn i mo-
derne interiører, forteller
hun.

Vevde filleryer, store trau
og rosemaling er i tiden, og
det er ingenting i veien for å
dra dette inn i stua. De
gode, gamle fargene gir oss
en trygghet i vår søken etter
røttene våre, og står i sterk
kontrast til minimalismen.
Kanskje er det en tur til den
gamle familiehytta heller
enn designforretningen i
sentrum som skal til når
hjemmet skal fornyes?

LIER TRAKTOR AS

Traktormontert
eller 

tilhengermontert

LOMA KOMPOSTMASKINER

Postboks 4020, Gulskogen, 3005 Drammen
Tlf.: 32 21 81 81 - Faks: 32 21 81 80 - Mob.: 970 27 323
E-post: lier.traktor@c2i.net - www.lier.traktor.no

Gjenbruk, tradisjon og tidløshet er trend
- Trender kommer og går, men skjønnhet og tidløshet består, sier Lisbeth Larsen, trendanalytiker og fargesjef i Jotun. I
stedet for å hive oss over hver trend som kommer, er det nå riktig å satse på det tidløse og klassiske.

I mange år har produsenter, interiørblader og trendeksperter øst ut nye, hotte materialer og farger flere ganger i året.
Dette er nå i ferd med å snu. Bruk og kast har for lengst blitt ut, og nå har vi heller holdbarhet og vedlikehold i fokus.
Tiden er inne for å roe ned, og ta vare på hjemmet vårt.

Denne veggen er malt med fargen Solid. Resultatet ble varmt, lunt og koselig.



100 NY TEKNIKK 01/2009



101NY TEKNIKK 01/2009

Med hjartet på rette staden sidan 1947...

ET MØRE KJØKKEN BYGGER PÅ VARIGE VERDIER. Det er godt å vite, for dette er familiens viktigste rom – et hjem for gode dufter og delte 

stunder. Vi begynner med tidløs design, viser omtanke i alle detaljer og er nøye med materialvalg. Våre erfarne fagfolk sørger for overflate- 

behandlingen som gjør kjøkkenet til en pryd for øyet og sikrer at gleden blir varig. Et malt kjøkken får du i akkurat den fargen du måtte ønske.

Vi er velkjent for fleksibilitet og skreddersøm – tilpasset dine behov. Hvert Møre Kjøkken har 20 års garanti. Har du først kjøpt et Møre Kjøkken, er det 

kun dette som er godt nok. Vi har 20 utvalgte forhandlere som virkelig kan sitt fag – velkommen!

Møre Interiør AS  |  6052 Giske  |  T: 70 18 95 90  |  www.moreinterior.no

Forhandlere: Bergen: Bergen Kjøkken Atelier: 55 15 50 00  Bærum Jahnsen Interiør: 67 82 99 44  Elnesvågen Dale Bruk:  

71 26 63 00  Førde Gravdal Bygg: 57 72 17 08  Kongsberg Kjøkkenbutikken Kongsberg: 32 76 72 72 Kr.sund Øyvind  

Lystad: 71 57 25 10  Nerlandsøy Herøy Byggsenter: 70 08 04 10  Sandane Trebu-Hus: 57 86 80 66  Sandnes/Stavanger  

Kreativt Kjøkken: 51 96 26 70  Sarpsborg Skjeberg Rør & Interiør: 69 16 38 20  Skudeneshavn Sandve Trelast: 52 81 48 80  

Stord Bygger´n Valvatne Trelast: 53 40 20 60  Stranda Ous & Emdal Bygg: 70 26 20 60  Surnadal Surnadal Varme & Sanitær:  

71 66 16 51  Trondheim Einar Rønning: 72 81 01 30  Tønsberg Eik Trevare: 33 31 00 13  Valldal Valldal Høvleri: 70 25 85 80  Voss 

Voss Byggsenter: 56 51 15 55  Ørsta Kjøkken og Interiør: 70 06 61 31  Ålesund Studio Møre Interiør: 70 15 87 70
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Import av formverktyg kräver övervakning direkt på plats.
Vi bevakar tillverkningen hos vår leverantör ur dina synvinklar.
Så att rätt kvalitet nås. Vi vet när verktyget fungerar och är
klart för leverans. Vi är din förlängda arm helt enkelt.

Resultatet? Ett bekymmersfritt och produktionsanpassat
verktyg som håller vad det lovar. Vår egen verkstad fullt med
resurser backar upp.

Med över 800 importerade formverktyg vet vi vad som krävs.

bekymmersfria formverktyg

Vi finns i Forsheda,
Västerås och Enköping.

Ring vår växel
+46 (0)370 510 500

eller besök oss på
www.stalverktyg.com

Din förlängda arm
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DEC Marines SCR Conver-
ter- system er basert på ka-
talytisk reaksjon ved hjelp
av reduksjonsmiddelet urea,
som gjør at nitrogenoksid
kan reduceras til nitrogen
(N2) og vann. Designen har
blitt videreutviklet siden
den første leveransen i
1991. SCR-utrustningen
ble da installert om bord i
fergen ”M/V Aurora”, som
går mellon Helsingborg og
Helsingør (på den tiden var
DEC Marine et forretnings-
område innenfor ABB).
Som pionerer innenfor
bransjen har DEC Marine
lengst erfaring på markedet
med SCR-systemet, og sel-
skapet utvikler seg raskt. Pr.
i dag har de solgt godt over
300 SCR-systemer til fartøy

som må oppfylle ulike ma-
rine krav og klassifikasjoner. 

Strenge krav
- DEC Marine selger i dag
et system som gir større re-
duksjon enn det som tidli-
gere har vært vanlig praksis,
fordi systemet er designet
for utslipp ned mot 0,2 g
NOx/kWh. Det har vært
vår standard å designe for
mer enn 95 % NOx- reduk-
sjon siden 1996. Grunnen
er at de svenske reglene har
ligget på dette nivået, sier
Per Holmström, adm. dir. i
DEC Marine. Han påpeker
også at NH3-(ammoniakk-
)utslipp er noe de alltid ten-
ker på i sin design, ettersom
det også settes krav til slike
utslipp i       Forts. side 114

DEC Marine SCR: Ny teknikk fjerner 
99 % av fartøyets NOx-utslipp 
DEC Marine AB har spesialisert seg på NOx-reduksjon fra marine motorer. Det finnes mange
teknikker for å redusere NOx-utslippet, men ingen av dem har et så stort potentsial som SCR
(Selective Catalytic Reduction), får Ny Teknikk opplyst. Det beror på at SCR innebærer etter-
behandling av avgassene som ikke påvirker motorens drivstofforbruk. Teknikken kan brukes på
stort sett alle motorfabrikater. Med SCR-tekniken kan NOx-utslippet reduseres til nærmest
null gram pr. kilowatttime, ifølge DEC Marine. 

SCR-konverteren produseres i stål. Etterpå blir den isolert. I
konverteren plasseres keramiske elementer som renser ved hjelp
av urea.
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Dette er bakgrunnen for at
Norges Maritime Utdan-
ningssenter nå introduserer
kurset Maritime Resource
Management i Norge. Tre
firedagers kurs er satt opp
før sommeren. Det første
holdes 23. til 26. februar.

Utviklet i Sverige
MRM er et internasjonalt
anerkjent kurs, utviklet i
Sverige av sjøforsikringssel-
skapet The Swedish Club.
MRM retter seg mot perso-
nell både på land- og sjøsi-
den og skal bidra til å skape
en grunnleggende forståelse
for hvilken kompetanse
som kreves både av skipsbe-
setning og rederi.

I den internasjonale skips-
farten har det i en årrekke
vært fokusert på bridge re-
source management-(BRM-
)kursing, det vil si kommu-
nikasjon mellom
skipsbesetningen, spesielt
på broen.

- Nå ønsker vi å ta dette

et skritt videre ved at også
de ansatte på rederikonto-
rene i større grad blir invol-
vert. Det er utvilsomt
behov for å forbedre kom-
munikasjonen mellom
skipsbesetningen og de an-
satte på rederikontoret. Det
vil øke forståelsen av hvor-
dan alle som er involvert i
ett rederi, kan bidra til en
mer sikker og effektiv ope-
rasjon understreker Løk-
ling.

Flere ulykker
Rapporter viser at sannsyn-
ligheten for å bli involvert i
alvorlige ulykker er dobbelt
så stor som for bare fem år
siden. Ifølge Løkling er det
flere årsaker til denne utvik-
lingen: veksten i antall skip,
et økende kommersielt
press og ikke minst en kri-
tisk mangel på tilstrekkelig
kompetent og erfarent per-
sonell.

- Med tanke på de 400
skipene og offshoreriggene

som for tiden er under byg-
ging eller i bestilling av nor-
ske redere, er det alarme-
rende hvor lite mange av
dem har tenkt igjennom
hvordan de skal klare å
skaffe kvalifisert personell.

En viktig begynnelse
Seksjonssjef Løkling tror
ikke et firedagers kurs alene
vil være tilstrekkelig til å
endre holdninger og få ned
ulykkestallene på skip.

- Men det vil kunne sette
i gang viktige prosesser, på-
peker Løkling, som selv har
mange års erfaring som sjø-
mann. Så sent som i februar
2008 gikk han i land etter
12 sammenhengende år
som kaptein på passasjer-
fartøy, de senere årene i re-
deriet Royal Caribbean
Cruise Line.

- Som kaptein har jeg hatt
ansvar for store materielle
verdier og tusenvis av men-
neskeliv. Enkeltavgjørelser
kan få enorme konsekven-

ser. Jeg har erfart hvordan
det er å være på skip i rede-
rier der kommunikasjonen
har vært omtrent ikke-eksis-
terende, og jeg har vært i re-
derier og på skip der folk
ikke tør å snakke med hver-
andre, ikke tør å påpeke og
korrigere, komme med
konstruktiv kritikk eller ut-
fordre hverandre.

Kommunikasjon er nøkke-
len
Løkling er overbevist om at
forbedret kommunikasjon
er nøkkelen til å snu ulyk-
kesstatistikkene.

- En ulykke vil stort sett
alltid være en konsekvens av
en serie med hendelser.
Man kjører ikke på grunn
eller kolliderer uten videre.
Jeg har selv vært i kritiske
situasjoner i nestenulykker
om bord på skip. Situasjo-
nene som fører til nestenu-
lykker, og i verste fall reelle
ulykker der menneskeliv og
store miljøskader og materi-

elle skader oppstår, er som
oftest relatert til menneske-
lig svikt i flere ledd. Det å
kunne kommunisere og ha
en grunnleggende forståelse
for alle ledd i en organisa-
sjon samt å kunne tolke og
reagere på signaler hos
andre mennesker, kan være
helt avgjørende i kritiske si-
tuasjoner.

En viktig målsetting med
kurset er å skape en større
forståelse for menneskets
evner og begrensninger og
hva som kan føre til likegyl-
dighet og manglende opp-
merksomhet.

Kursene holdes på føl-
gende datoer: 23.-26. fe-
bruar, 14.-17. april, 2.-5.
Juni

For nærmere informasjn
om MRM, ta kontakt med
Rune Løkling, tlf 909 89
980 eller send e-post til
r.lokling@mmu.as

Kilde: Norges Maritime Ut-
danningssenter  

Norges Maritime Utdanningssenter:
Nytt kurs skal forebygge ulykker
De fleste skipsulykker skyldes menneskelige feil. - Ulykker er ofte forårsaket av mangel på teamwork og kommunikasjon
både blant skipspersonell og i rederiene på land. Det som må til, er bedre forståelse og nye holdninger, sier seksjonssjef
Rune Løkling, ansvarlig for kurset Maritime Resource Management (MRM).
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Westcon focuses on flexibility and 

precision in order to ensure that the yard 

is as efficient as possible.

Our fully updated technical facilities, such 

as floating docks, deepwater quays, high 

payload cranes and 

state-of-art machinery, enable us to meet 

the challenge.

Rig repairs

Classification

Upgrading

Modification

Conversion

Ship repairs

General ship repairs

Dry docking

Classification

Conversion

Shipbuilding

Customised vessles

LNG-fuelled vessels

Specialised offshore vessels

Seismic vessels

Fishing vessels

West Contractors AS, N-5582 Ølensvåg, Norway

Tel.: +47 53 77 50 00            Fax: +47 53 77 50 01

 E-mail: westcon@westcon.no www.westcon.no

Meeting complicated challenges 
without making things complicated

West Epsilon Scarabeo 5 Transocean Arctic

Viking Queen Far Spirit
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- Rederiet er allerede over
seg av forventninger til ski-
pet. Vi tok skipet rundt
Stadt med vind i orkan
styrke før jul, og fartøyet
viste seg å være en svært god
sjøbåt, forteller prøvetur-
skaptein og leder for etter-
markedet, Frank Strandebø
i Ulstein Verft. Orkanen
røsket opp sjøen til 12

meter høye bølger, og skipet
viste gode sjøegenskaper.

- Det var så vidt vi merket
de store bølgene. Vi fikk
virkelig erfare at Ulstein X-
BOW fungerer etter inten-
sjonene, sier Strandebø.

Oppdrag i Mexico
Viking Poseidon skal nå på
oppdrag for Veolia ES Spe-

cial Services Inc. (USA).
Skipet skal være base for
avanserte undervassfartøy
(ROV), som skal inspisere
og reparere
offshoreinstallasjoner i Me-
xico-gulfen. Kontrakten
med Veolia er på åtte år

med opsjoner.

Moderne konstruksjons-
fartøy
Viking Poseidon er en Ul-
stein SX121, et stort sub-
sea-konstruksjonsfartøy
med Ulstein X-BOW-de-

sign.
Fartøyet er 130 meter

langt, 25 meter bredt og har
et dekksareal på om lag
1500 kvadratmeter. Skipet
vil kunne ha et mannskap
på inntil 106 personer og er
blant annet utrustet med
ROV-hangar og helikopter-
dekk.

Viking Poseidon levert til Eidesvik Offshore
Viking Poseidon forlot Ulsteinvik for påsetting av en 250 tonns kran før jul. Tirsdag 13. januar ble skipet levert til
Eidesvik Offshore.

Viking Poseidon (Foto: Terje
Kallevåg, Eidesvik)
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2008 var det første året med
to nye skip mellom Norge
og Tyskland. - For første
gang har vi mer enn én mil-
lion gjester på ruten, sier
konserndirektør for kom-
munikasjon og samfunns-
kontakt i Color Line, Helge
Otto Mathisen.

Med lanseringen av Super-
Speed 1på rutene mellom
Kristiansand og Hirtshals i
mars, og SuperSpeed 2 mel-
lom Larvik og Hirtshals i
juni, ble Color Lines flåte-
fornyelse fullført i 2008.
Begge disse transportrutene
viser passasjervekst på hen-
holdsvis 9,8 og 28,7 prosent.
Trafikken på ruten Sande-
fjord-Strømstad er stabil
med over 1,2 millioner pas-
sasjerer.

God trafikkutvikling
Frakt av gods viser en øk-
ning på over 3000 trailere
(fraktenheter) til 168 284 i
2008. Det    Forts. side 119

Color Line: vekst på alle linjer med nye skip
Color Line kan notere en vekst i antall passasjerer på alle linjer der selskapet har satt nye skip i trafikk, viser passasjertal-
lene for 2008. Størst var veksten i selskapets cruiselinje mellom Oslo og Tyskland med over 176 000 passasjerer, som ut-
gjør en økning på 20 prosent. Selskapet transporterte over 4,1 millioner passasjerer i fjor. Det er en nedgang på nærmere
fem prosent, noe som skyldes nedleggelsen av de to rutene mellom Bergen/Stavanger og Danmark og Oslo-Danmark.
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There is a growing requirement 
for training in the industry for 
personnel working on-/offshore. 

PNI Training Centre have a 
strongly  interdisciplinary 
environment that works with 
training within areas like HES, 
crane and lifting, drilling and 
well, as well as training of 
inspectors.
The company have been 
delivering training services to the 
industry over a period of 10 
years and have now moved into 
new modern facilities at Forus 
west in Stavanger. 

We often do courses in our 
customer’s premises and out at 
the installations Mrs Gislason 
said.
This means both on-/offshore, 
she adds that the company also 
do courses outside Norway, 
among countries like Japan, 
Australia, and several African 
countries.
The reason that the courses  
is popular abroad, is that 
Norwegian companies
want the same procedures and 
the same standard when working 
outside the Norwegian border 

The industry has in recent years 
focused on rigging operations, 
use of working equipment, lifting 
operation, securing and packing 
of loads, rescue/hardness, just to 
mention some of their focus 
areas and PNI has been a major 
contributor within these areas

There are new requirements for safety and  
practices in the industry, and many of the 
companies feels that its not easy to keep up 
with all new requirement
This challenge will resolve many by holding
regular contact with PNI Training. Our
customers receive periodic newsletters with  
updated information, and we are organizing 
seminars where the updated regulations will be 
reviewed.
In spring 2008 there was, for example, new 
recommendation guidelines from OLF, related 
to Fall protection and rescue, 
PNI took the challenge and we have today a 
two days course for personnel that procure, use 
and maintain fall protection equipment. 

The course is a practical course (20/80) 

PNI Training Centre have instructors that keep 
a high professional level, they are trained by  
Lexow as.  which represent the Capital Safety

About PNI: 
Delivers services all around the 
Main office in Stavanger, Norway,    web; www.pni.no
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HYDEX•
SYLINDERTEKNIKK
Sylinderteknikk AS
Postboks 97 Kalbakken. Grorudveien 55d, 0902 Oslo
Telefon 22 91 75 20 • Telefaks: 22 91 75 21
www.sylinderteknikk.no

Optimal oljepleie er en inntekt
• Kontinuerlig by-pass

filtrering

• Hindrer driftstans

• Lengre Serviceintervaller

• Brukervennlig

• Miljøgevinst

• Oljen holdes ren for
partikler

• Skiller ut vann

• Enkel installasjon

Det startet i beskjeden
skala, men mange norske
rederier skulle vise seg å gi
firmaet de nødvendige refe-
ranser slik at firmaet så
smått kunne starte salget
utenfor Norge. Firmaet har
skaffet seg dyktige agenter i
USA, Midt-Østen og Eu-
ropa. I 2007 fikk selskapet
store leveranser til Holland
America Cruise Line Seattle
RCCL, Carnval, og i 2008
Norwegian Cruise Line, alle
i Miami samt Bourbon
Offshore Frankrike.

Høsten 2007 leverte Wå-
gene en prøveleveranse til et
multinasjonalt selskap i
Asia. Dette selskapet har nå
kommet tilbake og plassert
en ordre på vel 1,8 millio-
ner kroner i oljerenseutstyr,
som ble levert i desember
2008. Selskapet har varslet
at flere ordrer
vil komme i 2009 og 2010. 

Forlenger oljens levetid
Oljerenseenheten Purifiner
er et by-pass-filter som kon-
tinuerlig sørger for at hy-

draulikkoljen er fri for vann
og partikler. Ved bruk av
Purifiner får oljen bedre
kvalitet enn ny olje, og filte-

ret forlenger oljens levetid
10-15 ganger. Når man vet
at 80 % av alle havarier på
et hydraulikkanlegg skyldes

dårlig kvalitet på oljen, har
det lille Sandefjordsfirmaet

et stort marked å ta av i alle
bransjer.

Lite Sandefjordsfirma renser olje i hele verden
Ing. Åge S. Wågene AS i Sandefjord har siden 2001 levert sitt oljerenseanlegg Purifiner beregnet på hydraulikkolje til
norsk og internasjonal shipping.
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Migatronic har utviklet et helt nytt offshore 
konsept bestående av vogn, sikkerhetsbøyler, 
fittings etc. Alt i galvanisert utførelse. Spesielt 
rettet mot verft og annen tung industri. Sikkerheten er i fokus, hvilket under-
strekes av en rekke solide funksjonaliteter: Ekstra store hjul, beslag for kranløft
og gaffelommer til truck, innebygget platå for MWF 50/55 Yard, korrosions-
beskyttede stikk, oppheng til kabler, festeannordning for flasker ... kort sagt: 
Heavy Duty i ét og alt! 

TENN  I   TRYKK  I  SVEIS

GALVANISERT UTRUSTNING 
FOR EKSTREME FORHOLD

MIGATRONIC NORGE AS
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Dette er bakgrunnen for at
Norges Maritime Utdan-

ningssenter nå introduserer
kurset Maritime Resource

Management i Norge. Tre
firedagers kurs er satt opp

før sommeren. Det første
holdes 23. til 26. februar.

Utviklet i Sverige
MRM er et internasjonalt
anerkjent kurs, utviklet i
Sverige av sjøforsikringssel-
skapet The Swedish Club.
MRM retter seg mot perso-

nell både på land- og sjøsi-
den og skal bidra til å skape
en grunnleggende forståelse
for hvilken kompetanse
som kreves både av skipsbe-
setning og rederi.

I den internasjonale skips-
farten har det i en årrekke
vært             Forts. side 117

Norges Maritime Utdanningssenter:
Nytt kurs skal forebygge ulykker
De fleste skipsulykker skyldes menneskelige feil. - Ulykker er ofte forårsaket av mangel på teamwork og kommunikasjon
både blant skipspersonell og i rederiene på land. Det som må til, er bedre forståelse og nye holdninger, sier seksjonssjef
Rune Løkling, ansvarlig for kurset Maritime Resource Management (MRM).
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IBIX NORWAY AS - Røraskogen 20 - 3739 Skien - Tlf: 40 62 7000 - post@ibix.no

IBIX Norway as - Røraskogen 20 - 3739 Skien - Tlf: 40 62 7000 - www.ibix.no - post@ibix.noIBIX Norway a 0  Røraskogen 2s -a lf: 4T3739 Skien -- i www. -000 62 740 noost@ibix. pno -bix. o
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American Block Manufacturing Company
is a worldwide leader in the design and
manufacturing of oilfield and marine
equipment. Based in Houston, Texas
since 1979 we have been providing
these industries with high quality
products. Some or our products include
sheaves, drilling block, rotary tables,
swivels, mud pumps, fairleads, high
pressure unions and pressure gauges.
We also repair drilling equipment.

American Block Norway AS
Dusavikveien 33, NO-4007 Stavanger
Tlf.:+47 51 31 51 06 Fax.:+47 51 31 51 07
email: hj@americanblock .no www.americanblock.no

- En betydelig del av ordre-
bøkene ved norske verft er

ikke finansiert. Derfor er
det nå særlig kritisk å sikre

finansiering av de kontrak-
tene som er inngått mellom
rederi og verft. Det at rede-
riene nå endelig får klarhet i
at miljøfondsandelen i det
nye rederiskattesystemet er
egenkapital og ikke gjeld,
vil bedre rederienes mulig-
het til å opprettholde aktivi-
tet og sysselsetting i en kri-
tisk tid. Hvis en åpner for å

benytte rederibeskattede
midler som garanti for lån
vil det også forhåpentligvis
bidra til å styrke rederienes
finansieringssituasjon. Slik
kan inngåtte byggekontrak-
ter ved verftene gjennomfø-
res som planlagt, sier Prang-
erød og fortsetter:

- Regjeringen må jobbe
videre med å få finansie-

ringsmarkedet til å fungere
normalt igjen. Økte av-
skrivningssatser på linje
med hva de har i Europa vil
også bidra til å hjelpe indus-
trien i denne svært vanske-
lige fasen vi er inne i, og jeg
håper regjeringen har dette
med i krisepakken som
kommer på mandag, avslut-
ter Prangerød.

Viktig forslag i en krevende fase
Regjeringen la 20. januar frem endringer til rederiskatteordningen. Endringene betyr at miljøfondsandelen i det nye rederi-
skattesystemet ikke lenger belastes rederiene som gjeld, men godkjennes som egenkapital. Daglig leder i Maritimt Forum,
Jørn Prangerød, mener at regjeringens forslag er viktig i den krevende fasen den maritime næringen nå befinner seg i. 

STROMEK AS
6060 Hareid

Tlf: 70 01 24 70

Fax.: 70 01 24 71

post@stromek.com / www.stromek.com

Vi leverer unike og 

fleksible løsninger 

for offshore.

Vi leverer 

fleksible lø

for offsho

unike og

øsninger 

re.
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Finn din lokale forhandler:

Selv om de nye DF90/80/70 Suzuki 4-takts outboardmotorene har et 
imponerende ytre design, er de flotteste detajene under dekselet.  Det 
finnes et fyrverkeri av enda fler innovative fordeler og forbedringer fra 
Suzuki - Nytt “Lean Burn” Fuel Control System, ny strømlinjeformet 
girkasse, større propeller, sekvensiell digital bensininnsprøytning og en 
kraftfull 2.59:1 girutveksling.  All denne teknologien gir fremragende 
fart og akselerasjon, men sikrer allikevel et drivstofforbruk som tar deg  
lengre, fortere, billigere.
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svenske farvann.

Nye IMO-bestemmelser
Om man injiserer mye urea,
kan man få ned nitrogenok-

sidutslippet mye, men ris-
koen er at ammoniakk slip-
per igjennom systemet, og
da kan den totale miljøge-
vinsten reduseres. De sven-
ske reglene, som må følges i

dag, ble fastsatt av Sjöfarts-
verket i 1998, og siden i
2005. I Norge har man også
jobbet hardt for å senke ut-
slippet ved å pålegge avgif-
ter for NOx-utslipp i sjøfar-

ten, men i store deler av
verden finns det ikke slike
regler, så det er mye som
gjenstår å gjøre. I april 2008
bestemte IMO (Internatio-
nal Maritime Organisation)
at nye regler for svovelinn-
holdet i drivstoff og NOx-
utslipp skal begynne å
gjelde fra 1. januar 2011 for
hele verden.

DEC Marine AB er nå et

selvstendig selskap siden det
ble skilt ut fra Munters i
2007.  - Vi er fremdeles i
samme gruppe, men med
nye mål, sier Per Holm-
ström og påpeker også at
selskapet har hatt en stadig
vekst siden de tidligste
årene med ABB som eiere,
senere  Munters, og fram til
i dag som et frittstående sel-
skap med nytt navn. 

- Tidligere var fokuset å
oppfylle minstekrav fra
IMO og DNVs Clean De-
sign og opp til 80 % reduk-
sjon. Men nå vil de fleste re-
deriene redusere så mye
som mulig, det vil si mer
enn 95 % NOx-reduksjon,
sier Per Holmström.  

Reduserer også VOC, CO
og lyd
Systemet til DEC Marines
er utviklet for dieselmoto-
rer, men totaktsmotorer og
gassdrevne fartøyer er også
aktuelle for denne teknik-
ken. Systemet er automa-
tisk, styres ved hjelp av et
program og kontrolleres en-
kelt fra et displaypanel i
kontrollrommet, der alle
målte parametere kan ses,
slik som ureastrøm, trykk
og temperatur. En del av
systemet har også en inte-
grert oksidasjonskatalysator
som foruten NOx også re-
duserer VOC (oljedamp) og
CO till CO2 Forts.side 115

Lasting av en konverter på ”M/V Cinderella”.
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for å eliminere disse helsefar-
lige emnene samt diesellukt.  

Konverteren demper også
lyden og kan, om ønskelig,
utrustes med en kompakt
lyddemper for å redusere
lyden ytterligere. Dersom
fartøyet ikke er nytt,  velger
kunden ofte å fjerne gamle
ruvende, lyddempere  og får
på den måten plutselig ledig
plass til konverterne.

Prosessen
SCR-systemet består av
ulike deler. Først sprutes
urea og luft inn sammen.
Den høye avgasstemperatu-
ren fordamper urea, og det
dannes ammoniakk. Deret-
ter blandes avgassene og
ledes videre inn i konverte-
ren, der reaksjonen skjer.
Det finns også et utblås-
ningssystem som automa-
tiskt blåser bort aske og gips-
støv som kan dannes på
grunn av svovelet i drivstof-
fet. Etter konverteringen
måles NOx-innholdet. Sys-
temet justeres automatisk
for å optimere reduksjonen.
En typisk måte å arrangere
konverterne på er å ha dem
ståene i skorstenen eller lig-
gende i maskinrummet. 

Hanna Lee Behrens (45) og
Tore Forsmo (47) er ansatt
som direktører i Norges Re-
deriforbund. Lee Behrens
skal lede avdelingen for
Miljø og Innovasjon. Hun
kommer fra stillingen som
direktør for miljørådgivning
i Det Norske Veritas, Mari-
tim sektor. Forsmo tiltrer
som direktør for Kompe-
tanse og Rekruttering. Han
kommer fra stillingen som
operasjonssjef i Frontline

Management. 
- Vi har satt oss høye am-

bisjoner for disse områdene.
Miljøspørsmål og kompe-
tanse vil i stadig sterkere
grad være fokus og sukses-
skriterier i de maritime næ-
ringene. Her skal norsk kva-
litetsskipsfart være
verdensledende, og Norges
Rederiforbund skal være
med på å sette standarden
for den internasjonale ut-
viklingen. Med Behrens og

Forsmo på laget føler jeg
meg helt trygg på at vi er
rustet for å møte den utfor-
dringen, sier administre-
rende direktør Sturla Hen-
riksen.

Hanna Lee Behrens har
en M.Sc. i Marin Biologi og
over 20 års erfaring med
miljørådgivning mot mari-
tim og offshore sektor,
myndigheter og styrende
organer både nasjonalt og
internasjonalt. Behrens har

ledet viktige prosjekter in-
nenfor fagområdene miljø,
miljøteknologi, risikoanaly-
ser og beredskapsplaner.
Behrens kommer fra DNV
Maritim der hun blant
annet har ledet utviklingen
av DNVs miljøstrategi.

Tore Forsmo har mer enn
ti års erfaring som adminis-
trerende direktør i sjøforsik-
ring og som operasjonssjef i
verdens største tankrederi.
Med tyve års arbeidserfa-

ring fra rederi, sjøforsikring,
klasseselskap samt nasjonale
og internasjonale sjøfarts-
myndigheter har Forsmo
omfattende nasjonal og in-
ternasjonal kompetanse.
Forsmo er sivilingeniør i
marin teknikk fra Norges
Tekniske Høgskole (NTH)
og har lederutdanning fra
IMD i Lausanne og Kellogg
School of Management i
Chicago.

FLIR  TERMISKE KAMERA
Ring 56 31 55 20 for info - Atle 

Brødrene Jørgensen AS presenterer Flir termiske kamera til maritimt bruk. Hvor 
ofte oppleves ikke behovet for å se i mørket, tåke og dårlig sikt, både under 
navigasjon, til ankers eller under land? 
Alle navigatører har vel i trange farvann, opplevd 
å stirre inn i en kikkert så tårene renner, for å se 
etter det lille blippet som var på radaren. Eller ved 
oppankring, opplevd et sterkt behov for å se litt 
lenger enn lyskasterne rekker, man hører noe, men 
ser ikke noe i lyskasterområdet, og som kjent er det

Hvordan fungerer de?

Disse kameraene er såkalt ukjølte termiske kamera 
og genererer bilde kun av temperaturforskjeller i hele 
området fra absolutt null, og må på ingen måte forveksles 
med vanlige infrarøde kamera som forsterker eksisterende 
lyskilder, disse blir som kjent bortimot ubrukelige vist de blir 
direkte belyst, eller det kommer en sterk lyskilde inn i bilde.  
 
Termiske kamera ser ikke lys i det hele tatt, kun temperatur 
forskjeller, man kan faktisk se rett på solen med disse, og i 
så henseende unngå å bli blendet i direkte motlys. 
 

Bildet som blir generert, kan minne om bildet på et svart 
/ hvit tv, og fremstår i grå toner. Man kan om ønskelig 
aktivere forskjellige overlegg med kontrastfarger for 
å fremheve detaljer, samt regulere følsomheten på 

dette gjøres via joystick kontrollen. Det trengs ingen kurs 
eller opplæring for å bruke disse, en hurtig gjennomgang 
av manualen som følger med, så er man i gang.

jo ikke alle som har redelige hensikter. Også under 
landligge, kan det jo enkelte steder i verden, være 
en stor fordel å kunne holde kontroll rundt skipet, 
uavhengig av visuelle forhold, både på land og 
sjøside.

Vel, løsningen er her: FLIR MARITIME TERMISKE KAMERA
Flir er verdenslederen innen utvikling og produksjon av termisk teknologi innen 
alle bruksområder. Disse maritime utgavene baseres på militær teknologi frigitt det  
kommersielle markede.

Brødrene Jørgensen as
Postadresse: P.B. 124 Ågotnes - Besøk/levering: Ågotnes Næringspark, 5363 Ågotnes - Tel: 56 31 55 20 - Fax: 56 31 55 21
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Norges Rederiforbund ansetter nye direktører 

Hanna Lee Behrens

Tore Forsmo
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FlexiBridgeTM gir et åpent og 
moderne arbeidsmiljø.

Moduloppbygging gir stor 
fleksibilitet og bedre sikkerhet.

Eget instrumentrom for enklere 
vedlikehold og stabil drift.

www.flexibridge.no

Høy kvalitet – smarte løsninger – kort byggetid

Partner-Gruppen
– din naturlige samarbeidspartner på kai og bygg

Partner-Gruppen AS, Teglverksvegen 18, 6300 ÅNDALSNES, Tlf  71 22 07 50, Fax  71 22 07 51, kontor@partner-gruppen.no

Partner-Gruppen tilbyr totalentrepriser gjennom Betongpartner på kaier over hele landet. Selskapet har stått for utbyggingen av en rekke større og mindre 

kaier de siste årene, og har opparbeidet seg en unik kompetanse på kaiområdet. Partner-Gruppen har også egen fabrikk, ElementPartner,  som produserer 

betongelementene. KranPartner sørger for transporten med spesialbiler for betongelement, og selskapet har egne mobilkraner i flere størrelser. Lang 

erfaring og spesiell kompetanse sikrer rask og sikker byggetid. Ta kontakt med oss for en prat om kaier.

Kontaktpersoner:
Arild Hartviksen, Mob 47 37 00 00
arild.hartviksen@partner-gruppen.no

Knut Peder Voldset, Mob 47 37 00 10
knut.peder.voldset@betong-partner.no

www.partner-gruppen.no
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Odin Petrolium AS er et
Konsulentsalskap som utførere
tjenester innen geofysikk , geologi, 
wellsitegeologi og reservoarteknologi

Odin Petrolium fokuserer på medarbeidere med høy 

faglig kompetanse og har oppdrag for oljeselskaper i 

Bergen, Stavanger og Oslo. Deler av vår kompetente og 

kreative stab er integrerte i oljeselskapenes 

arbeidsgrupper, både på land og på installasjoner på 

kontinentsokkelen. I tillegg har vi betydelige

oppdrag som skal utføres ved vårt hovedkontor på Sotra.

Odin Petrolium utfører oppdrag som leting, feltevaluering 

og feltutvilling. Vi kan også utføre driftsoppgaver for 

mindre og større aktører i oljebransjen

Odin Petrolium AS
P.O. Box 2423 Solheimsviken

N- 584 Bergen, Norway
Phone: +47 55 31 93 00

Fax: +47 55 31 93 01
e-post: post@odin-petrolium.no
           www.odin-petrolium.no

Your Rental Supplier 
for the Oil- and Gas Industry

RENTAL -- SSALES -- SSERVICE

Call uus aat: ++47 551 881 550 000

www.hed.no
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fokusert på bridge resource
management-(BRM-)kur-
sing, det vil si kommunika-
sjon mellom skipsbeset-
ningen, spesielt på broen.

- Nå ønsker vi å ta dette et
skritt videre ved at også de
ansatte på rederikontorene i
større grad blir involvert.
Det er utvilsomt behov for å
forbedre kommunikasjonen
mellom skipsbesetningen og
de ansatte på rederikonto-
ret. Det vil øke forståelsen
av hvordan alle som er in-

volvert i ett rederi, kan
bidra til en mer sikker og ef-
fektiv operasjon understre-
ker Løkling.

Flere ulykker
Rapporter viser at sannsyn-
ligheten for å bli involvert i
alvorlige ulykker er dobbelt
så stor som for bare fem år
siden. Ifølge Løkling er det
flere årsaker til denne utvik-
lingen: veksten i antall skip,
et økende kommersielt press
og ikke minst en kritisk
mangel på tilstrekkelig

kompetent og erfarent per-
sonell.

- Med tanke på de 400
skipene og offshoreriggene
som for tiden er under byg-
ging eller i bestilling av nor-
ske redere, er det alarme-
rende hvor lite mange av
dem har tenkt igjennom
hvordan de skal klare å
skaffe kvalifisert personell.

En viktig begynnelse
Seksjonssjef Løkling tror
ikke et firedagers kurs alene
vil være tilstrekkelig til å
endre holdninger og få ned
ulykkestallene på skip.

- Men det vil kunne sette i
gang viktige prosesser, påpe-
ker Løkling, som selv har
mange års erfaring som sjø-
mann. Så sent som i februar
2008 gikk han i land etter
12 sammenhengende år
som kaptein på passasjer-
fartøy, de senere årene i re-
deriet Royal Caribbean
Cruise Line.

- Som kaptein har jeg hatt
ansvar for     Forts. side 119
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NY JOBB… MED TEKNISK UKEBLAD – TU.NO/JOBB

Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser i et hektisk, spennende og godt arbeidsmiljø. Arbeidssted vil være ved 
Jotne Gruppens hovedkontor  i Oslo. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Bjørn Johnsen på telefon 23 17 15 20. 
Se også våre nettsider: www.jotne.com/jep. Søknad sendes pr. e-post til bjj@jotne.com eller til Jotne Industrier AS, PB 6629 
Etterstad, 0607 Oslo.

Jotne Gruppen er et konsern med virksomhet innen industri (Jotne Industrier AS), 
eiendom (Jotne Eiendom AS) og informasjonsteknologi (Jotne Information Technology AS). 
Gruppen ble etablert i 1982 og sysselsetter i dag 250 mennesker. Jotne Industrier AS er 
gjennom Jotne E&P AS og øvrige datterselskaper i Oslo og Østfold engasjert med 
engineering, fabrikasjon og totalleveranser til olje og gassmarkedet, maritim sektor og 
landbasert industri. Jotnes nettsider er: www.jotne.com

Til å lede og videreutvikle selskapets engineering- og produktleveranser 
til subseamarkedet søkes til nyopprettet stilling:

AVDELINGSLEDER SUBSEA TEKNOLOGI
Vi søker sivilingeniør eller tilsvarende med  bred kompetanse 
innen fagområdet. Søkeren bør ha god markedskunnskap og 
ledererfaring fra prosjekt- eller avdelingsledelse. 

Stillingen er tillagt følgende ansvarsområder:
 • Lede og utvikle avdelingens produkter
 • Forretningsutvikling og markedskontakt mot aktuelle oppdragsgivere
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Kontakt med Jotnes byggeverksteder
 • Delta i Jotne E&Ps ledergruppe

Stillingen rapporterer direkte til selskapets daglige leder.

Jotne E&P AS leverer engineering, prosjektledelse og totalleveranser innen markedsområdene Subsea, Olje/
Gass, Landbasert Industri,  Rullende Materiell og Marin Teknologi.  Selskapet har en høyt kvalifi sert ingeniørstab 
på 50 personer. Jotne E&P holder til i egne lokaler på Helsfyr i Oslo, med avdelingskontor i Fredrikstad.
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i n s p e k s j o n s t j e n e s t e r

www.benor.no

K R I S T I A N S U N D
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utgjør en vekst på to prosent
i forhold til året før. Fraktvo-
lumet av importbiler økte
med 1,5 prosent til 13 435.

Det nye trafikkonseptet
SuperSpeed har mangedo-
blet kapasiteten for frakt og
passasjerer mellom Norge og
Kontinentet. - Color Line
kan i 2008 vise til en betyde-
lig vekst i fraktvolumet både
på ruten mellom Larvik og
Hirtshals og mellom Kris-
tiansand og Hirthals med
henholdsvis 44,3 prosent og
32,8 prosent, sier Mathisen. 

En verden i endring
I 2008 har Color Line slutt-
ført den strategiske reorgani-
seringen av selskapet, med
over syv og en halv milliard
kroner investert i nye skip,
havneanlegg og driftsmessige
forbedringer. Parallelt er det
arbeidet målbevisst med en
ny organisasjonsstruktur, be-
tydelige kostnadskutt og ef-
fektiviseringstiltak.

Med færre skip, linjer og
ansatte forventer selskapet å
transportere like mye gods
og passasjerer i 2009 som i
fjor. - Tallene for 2008 be-
krefter at vi er på rett vei, og
at den strategiske reorganise-
ringen virker. Vi føler oss
godt forberedt til å møte de
utfordringene vi vet kommer
i 2009, men er samtidig klar
over at dette blir et svært
krevende år, sier Helge Otto
Mathisen.

Kilde: Color Line  

Forts. fra side 117
store materielle verdier og
tusenvis av menneskeliv. En-
keltavgjørelser kan få
enorme konsekvenser. Jeg
har erfart hvordan det er å
være på skip i rederier der
kommunikasjonen har vært
omtrent ikke-eksisterende,
og jeg har vært i rederier og
på skip der folk ikke tør å
snakke med hverandre, ikke
tør å påpeke og korrigere,
komme med konstruktiv
kritikk eller utfordre hveran-
dre.

Kommunikasjon er nøkke-
len
Løkling er overbevist om at
forbedret kommunikasjon er
nøkkelen til å snu ulykkes-
statistikkene.

- En ulykke vil stort sett
alltid være en konsekvens av
en serie med hendelser. Man
kjører ikke på grunn eller
kolliderer      Forts. side 131
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Ifokus has worked with Electrical Acutators since 

2000. We are currently woring with the Ormen Lange 

Subsea Gas Compression Pilot to qualify all required 

Electrical Acutators. Scope includes both Linear 

Regulating Actuators (Antisurge Valve) and 

Rotational Actuators with Electrical Fail Safe all 

actuators according to SIL 2 requirements.

Do you want to work in an Exiting and Challenging 

R&D environment for the Subsea Oil & Gas industry? 

Visit www.oceaneering.no
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IOS      OFFSHORE      AS - BUILDING      2 - DUSAVIK    BASE  - N - 4029      STAVANGER - NORWAY - TEL: +47 51 83 66 60 - FAX: +47 51 83 66 66 - IOS@IOS.NO - IOS.NO

A NCA COMPANY
THE RELIABLE LINK

NORWAY’S MOORING SUPPLY COMPANY
RIG MOORING, TOWING OPERATIONS, PRE-LAY MOORING SYSTEMS
SPECIAL MOORING ARRANGEMENTS

THE RELIABLE LINK
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Kontakt Enerquip for en effektiv løsning til ny grindrensker!

FALLTAP OVER
VAREGRIND?

www.enerquip.no

Enerquip AS
Skeie 
4696 Eiken

Telefon: 38 34 90 00
Faks: 38 34 90 30
E-post: post@enerquip.no

Leverandør av: 
Grindrenskere

Rock Adapter/Vindmøllefundamentering  

ncnielsen

Terberg RT
Terbergs RoRo traktorer er bygget
for harde havnerelaterte oppgaver
som av- og pålessing av traller fra
båter, hvor det er bruk for ekstra

kraft på bratte ramper.
RT-typen leveres i 2 og 4 hjul-
strekte versjoner, som bl.a. er
utstyrt med vendbar førerplass.

Kontakt din lokale
Terberg forhandler

Ta kontakt, for en samtale om,

hvilken terminaltraktor - ny eller

brukt, som passer for din virk-

somhet.

Brubakkens Truckservice AS

Floodmyrveien 26

3905 Porsgrunn

Tel: 35 93 04 00

Fax: 35 93 04 01

www.brubakken.no

Elektro Maskin AS

Gjesdalveien 3

4306 Sandnes

Tel: 51 68 17 70

Fax: 51 68 17 69

www.elektromaskin.no

www.terberg.no

Få vite mer om Terberg terminaltraktorene...

Øk din effektivitet ved trailerhåndtering
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How will you get through the
busiest tender season ever?

TEL: +47 51 95 02 00          www.xait.no

2009 will be a year where contracts must be re-
negotiated due to the fi nancial crisis. The pressure 
on your tender team will be tremendous. There will 
be a lot more to do, and an even more pressure to 
win, because this will directly affect your company’s 
future, and earnings.

Xait has been helping companies creating tenders 
since 2003 . In close collaboration with the industry 
we have created the tender software, XaitPorter™. 

XaitPorter is a web based software enabling you to 
output tenders faster, with less effort. Leaving you 
to concentrate on pricing and the strategic questions 
that will make you win the bid.

There is no second place in tenders!
Contact us to learn how Xait and XaitPorter can help 
you produce winning tenders. 

See our demo at www.xait.no/tenders
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Telefon: 52 70 43 70 / post@deltapump.no www.deltapump.no

Vi har levert 
pumper til 
fiskeflåten
siden 1920 

Delta pumpen brukes til: • spylepumpe • lensepumpe       

• brannpumpe • trimmepumpe • transferpumpe • smøre-/   

oljepumpe • spilloljepumpe • doseringspumpe • kloakkpumpe

• ensilasjepumpe • kjemikaliepumpe • filterpumpe • trykkøkningspumpe



126 NY TEKNIKK 01/2009

Unike løsninger

6 og 9 fots lagercontainere

Pris pr. sett kr 16.900,-
20 fots gangtunnel

Pris kr 37.000,-

20 fots container med full sideåpning

Pris fra kr 38.500,-
20 fot High Cube, ekstra høyde, med dører 

i begge ender Pris kr 34.900,-
21 fots lagercontainer, ekstra høyde og 

bredde Pris kr 31.500,-

10 fots HMS beredskapscontainer, komplett 

Pris kr 59.000,-
10 fots adgangskontrollcontainer

Pris kr 89.500,-

20 fots verkstedscontainer, som avbildet, komplett

Pris kr 69.000,-
20 fots fl atpakket kontormodul m/strøm, vinduer og dør

Pris kr 39.900,- Montert kr 47.000,-

Ta kontakt i dag! Tlf. 63 87 90 70

KAMPANJETILBUD KAMPANJETILBUD

KAMPANJETILBUD KAMPANJETILBUD

20 fots lettisolert container m/strøm

Pris kr 49.000,-

KAMPANJETILBUD KAMPANJETILBUD KAMPANJETILBUD

KAMPANJETILBUD KAMPANJETILBUD KAMPANJETILBUD

Kampanjetilbud
www.uniteam.no
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- Det unike med Sjøen for
alle-messen er at man i ro
og mak kan studere et stort
utvalg av båtmerker og mo-
deller i luftige utstillingslo-
kaler og alt under ett tak.
Her møter man også ek-
sperter innenfor båtbransjen
både fra båtbyggerne, im-
portørene, båtforhandlerne
og utstyrsleverandørene
som gir råd og nyttig infor-
masjon, forteller Merete
Rustad, messesjefen for
Sjøen for alle 2009.

Rundt 400 båter vil bli
presentert på messen. Bå-
tene representerer modeller,
størrelser og prisnivå som
passer de fleste. I tillegg til
båter finnes motorer, utstyr,
elektronikk, klær og alt man
trenger ved og på sjøen.    

Merete Rustad forteller til
Ny Teknikk at Sjøen for alle
også er en levende messe der
hele familien trives og kan
ha gode opplevelser. Det
finnes et hav av både spen-
nende båter, utstyr, aktivite-
ter, konkurranser og opple-
velser - og mange gode
messetilbud. 

Redningsskøyta er på plass
Redningsselskapet stiller i år
med en av de nye rednings-

skøytene, ”Uni Oslofjord”,
som publikum kan gå om
bord i. I en av hallene vil
det være et stort basseng der
publikum bl.a. kan prøve
seilbrett, kajakk og fjern-
styrte seilbåter. Og selvføl-
gelig kommer rednings-
skøyta Elias med venner,
som barna kan prøve i bas-
senget.   

Spennende er nok også
bassenget der de besøkende
kan klappe en steinbitt,
flyndre, kråkebolle eller
krabbe og oppleve litt av
havets fauna på nært hold.
Og velkjente chef Egil No-
reide vil være til stede å gi
gode tips om havets delika-
tesser.  

Seminarer
Merete Rustad lover at det
også i år blir mange interes-
sante og lærerike seminarer,
bl.a. Eventyrlig seilas i An-
tarktis, Elektronisk naviga-
sjon, Enkel seilteori, Plan-
legging av langtur,
Færderseilasen, Kjøp av båt,
Flyteplagg, Matchseiling
med mer.

Lager båter
NORBOAT, båtbransjens
interesseorganisasjon, job-

ber mye med fagopplæring
og rekruttering. Under mes-
sen er de til stede med de-
monstrasjon av forskjellige
byggemetoder, og informa-
sjon om utdanning og mu-
ligheter innenfor båtbran-
sjen.  I løpet av messen vil
det også bli bygd en tradi-
sjonell Strandebarmer på
17,5 fot fra kjøl til ferdig
bordet båt. Hver dag vil det
bli demonstrasjon av mo-
derne og miljøvennlig va-
kuumstøping av båt. Disse
båtene vil bli gitt bort til
barnehager.

- Sjøen for alle setter sik-
kerhet i fokus, og på messen
kan man ta båtførerprøven,
både kurs og privatisteksa-
men og VHF-sertifikat, for-
teller Merete Rustad.

Åpningstider: mandag-tors-
dag kl. 13-20, fredag-søn-
dag kl. 11-18 
Sjøen for alle 2009 arrange-
res 13.-22. mars på Norges
Varemesse, Lillestrøm. 
For mer informasjon:
Messesjef Merete Rustad,
NORBOAT, tlf. 23 08 62
95, mr@norboat.no
Direktør Erlend Prytz,
NORBOAT, tlf. 23 08 62
84, ep@norboat.no

Bred, variert og 
innholdsrik båtmesse 
Sjøen for alle 2009 
åpner på Lillestrøm 13. mars
Årets båtsesong starter på Norges Varemesse i Lillestrøm 13. mars når
Norges største båt- og utstyrsmesse - Sjøen for alle - åpner sine dører
for 53. gang.  Arrangøren forteller at hallene er fullpakket med nyheter,
design, komfort, kvalitet og sikkerhet innenfor båter, motorer, utstyr,
elektronikk og klær. Det er også en rekke premierer på messen.  
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Sunniva Rose ved Senter for
akseleratorbasert forskning
og energifysikk (SAFE) på
Universitetet i Oslo har be-
regnet at omfanget av de
langlivete radioaktive stof-
fene i dagens konvensjo-
nelle kjernekraftverk kan re-
duseres betraktelig om man
blander thorium og uran og
gjenvinner uranet fra det
brukte brenselet.

Hun er den eneste i lan-
det som tar utdanning i
bruk av thorium i konven-
sjonelle kjernekraftverk og

er nettopp kommet tilbake
fra et forskningsopphold i
reaktorfysikk ved Institut de
Physique Nucléaire utenfor
Paris. 

Sunniva Rose har under-
søkt hva som skjer om man
bytter ut plutoniumet med
thorium. Ved hjelp av simu-
leringer og teoretiske bereg-
ninger har hun oppdaget at
avfallsproblematikken kan
reduseres betraktelig om
man gjenbruker uran fra
brensel med uran og tho-
rium.

Hvis man ikke gjenbruker
uranet, vil restavfallet være
like farlig og langlivet som
dagens reaktoravfall.

Poenget
- Hele poenget er å dra ut
ubrukt uran fra det brukte
brenselet og blande det
sammen med nytt uran og
nytt thorium. Da får man
ikke alle disse avfallspro-
duktene. Men rensearbeidet
er dessverre skittent. Tho-
rium er veldig stabilt, så
man må bruke en del ekle

syrer for å trekke ut uranet,
påpeker Rose.

India bruker allerede en
blanding av uran og tho-
rium i de moderne kjerne-
kraftverkene sine, men
kunnskapen blir ikke delt
med den vestlige verden, så
lenge India ikke underteg-
ner ikkespredningsavtalen. 

Thoriumlandet Norge
Norge har nok thorium til å
tjene 250 000 milliarder
amerikanske dollar. Det er
tusen ganger oljefondet

vårt, poengterte Egil Lil-
lestøl til Apollon for to år
siden. Norge har med sine
180 000 tonn verdens
fjerde største registrerte fo-
rekomst av thorium.

Forslaget hans hadde et
aber. Det tar vel 13 år å
teste ut en prototyp, før
man kan bygge et kommer-
sielt kraftverk. Et av de
uløste problemene var bru-
ken av flytende bly i reakto-
ren.

Kilde: www.apollon.uio.no

Dramatisk reduksjon av atomavfall
Hvis man blander thorium og uran i kjernekraftreaktoren og gjenvinner uranet etterpå, kan avfallet med langlivete radi-
oaktive stoffer reduseres betraktelig.

Fjernvarme 
Det er gitt konsesjon til 31
fjernvarmesaker, som repre-
senterer om lag 1 TWh ny
varmeproduksjon om de
blir realisert. Det er åtte
konsesjoner flere enn året før.

- Å bygge ut fjernvarme er
en vinn-vinn- situasjon. Vi
legger til rette for fornybar
energi, for eksempel bioe-
nergi, vi sparer strøm, og vi
sparer klimaet. Derfor er jeg
glad for rekorden i antall
fjernvarmekonsesjoner. Den

viser at vi er på rett vei, og
at det jobbes godt med å få
fram prosjekter, sier olje- og
energiminister Terje Riis-Jo-
hansen. 

13 fjernvarmesøknader
har fått avslag. Tre avslag er
begrunnet med at prosjek-
tene ikke er samfunnsøko-
nomisk lønnsomme. 

Vannkraft 
Det er gitt 42 konsesjoner
for småkraftverk på om lag
510 GWh. NVE har sendt

innstillinger til Olje- og
energidepartementet på 30
GWh. I tillegg har OED
gitt konsesjon til 226 GWh
basert på tidligere innstil-
linger fra NVE. 11 søkna-
der om småkraftverk på til
sammen 137 GWh er av-
slått. Samlet er det en ned-
gang i småkraftkonsesjoner
i forhold til 2007, da det
ble gitt 54 konsesjoner,
mens 12 søknader ble av-
slått. Hovedgrunnen til
nedgangen er at NVE er

inne i en periode med opp-
bygging av bemanningen og
må bruke ressurser på opp-
læring. NVE mener det om
noen år vil være realistisk å
behandle 100 søknader i
året. 

De siste fem årene er det
gitt 200 konsesjoner for
småkraftverk. 

Vindkraft 
NVE ga tre konsesjoner og
fire avslag til vindkraftverk i
fjor. Anleggene som fikk

konsesjon, representerer en
installert ytelse på 435 MW
og en mulig elproduksjon
på 1,2 TWh. Sakene er på-
klaget og ligger til klagebe-
handling i OED. 

Nett 
Det er gitt 23 nettkonsesjo-
ner, som utgjør om lag 230
km. Det er i tillegg gitt 22
anleggskonsesjoner for
andre nettanlegg som ko-
blingsstasjoner, trafoer og
lignende. 

Rekordmange fjernvarmekonsesjoner i 2008 
NVE ga i fjor 31 konsesjoner for fjernvarmeanlegg, som svarer til om lag 1 TWh varmeproduksjon. I tillegg ga NVE
konsesjoner for 1,74 TWh ny kraftproduksjon. Olje- og energidepartementet ga konsesjon til 0,2 TWh vannkraft etter
innstilling fra NVE. Totalt er det i 2008 klarert 2,89 TWh ny energiproduksjon. 

Skriverleverandøren OKI
Printing Solutions og MFP-
leverandøren Toshiba Tec
har samarbeidet på det
svenske markedet siden
1980-årene. Nå utvides
samarbeidet til å omfatte
Norge og hele Norden. Sel-
skapene tilbyr produkter
som utfyller hverandre, og
det åpner muligheten for at
de i fellesskap kan tilby hel-
hetsløsninger for doku-
menthåndtering - fra kvitte-

ringsskrivere og bordskrive-
rer til store kopimaskiner og
multifunksjonsprodukter
(MFP), i det norske så vel
som det nordiske markedet. 

- Samarbeidet vil bidra til
å styrke vårt produkttilbud
til store norske bedrifter
med sammensatte behov in-
nenfor dokumenthåndte-
ring. Samtidig vil vi være
bedre rustet til å delta i de
store offentlige innkjøps- og
anbudsrundene her i landet.

Erfaringene fra Sverige til-
sier at dette samarbeidet vil
styrke selskapenes posisjon
på det norske markedet, sier
Svein Kringlen, Norgessjef
for OKI Printing Solutions.

- Selskapene har hatt et
langt og fruktbart samar-
beid i Sverige. Vi er en god
match, og vårt brede pro-
duktspekter gjør oss attrak-
tive for større kunder, og
det styrker vår posisjon i of-
fentlig innkjøpsavtaler, et-

tersom vi kan oppfylle de
fleste vilkårene i avtalen.
OKI-skriverne bidrar blant
annet til en større medie-
fleksibilitet, det vil si mulig-
heten til å skrive ut A3/A4-
bannere, visittkort,
vannavstøtende papir og
CD-etiketter, sier Patrik
Philipson, regionsjef for
Nord-Europa i OKI Prin-
ting Solutions.

- Samarbeidet innebærer
at vi kan levere OKI-skri-

vere gjennom vår kanal i
hele Norden inklusiv
Norge. Gjennom samarbei-
det kan vi møte forvent-
ningene fra kunder som vil
ha en totalleverandør av do-
kumentløsninger, fra små
skriverer opp til store kopi-
maskiner inklusiv service og
support, sier Håkan Wikto-
rin, administrerende direk-
tør i Toshiba Tec Nordic. 

OKI og Toshiba satser sammen på helhetsløsninger 
OKI Printing Solutions og Toshiba Tec Nordic AB har utvidet sitt svenske samarbeid til å omfatte Norge og de øvrige
landene i Norden. Sammen skal selskapene tilby et bredt spekter av skrivere og multifunksjonsprodukter (MFP). 

Nordic Bulk Gruppen har
vokst inn i en ny fase. Tre av
gruppens fire firma blir slått
sammen til ett firma under
navnet Nordic Bulk AS.
Det nye firmaet dekker

både ettermarked og de-
sign/levering av nye anlegg.

Den nye organiseringen
gjør det mulig å samle kom-
petanse og styrke under én
administrasjon, heter det i

en pressemelding. Den nye
organisasjonen får en ser-
viceavdeling med ni medar-
beidere. Det nye selskapet
fokuserer også på en sterk
markeds- og utviklings-

gruppe. 
De tre firmaene som slås

sammen, er Nordic Bulk
Components AS (salg og
service), Nordic Bulk Pro-
ject AS (design, transportø-

rer og komplette anlegg) og
Nordic Bulk Alliance AS
(administrasjon, IT og mar-
kedsføring)

Nordic Bulk Gruppen slår sammen selskaper
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TRYSIL MASKIN
2422 NYBERGSUND
Telefon: 950 74 911
Telefax: 62 44 99 59
E-post: post@trysil-maskin.no
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Forts. fra side 119
uten videre. Jeg har selv
vært i kritiske situasjoner i
nestenulykker om bord på
skip. Situasjonene som fører
til nestenulykker, og i verste
fall reelle ulykker der men-
neskeliv og store miljøska-
der og materielle skader
oppstår, er som oftest rela-
tert til menneskelig svikt i
flere ledd. Det å kunne
kommunisere og ha en
grunnleggende forståelse for
alle ledd i en organisasjon
samt å kunne tolke og
reagere på signaler hos
andre mennesker, kan være
helt avgjørende i kritiske si-
tuasjoner.

En viktig målsetting med
kurset er å skape en større
forståelse for menneskets
evner og begrensninger og
hva som kan føre til likegyl-
dighet og manglende opp-
merksomhet.

Kursene holdes på føl-
gende datoer: 23.-26. fe-
bruar, 14.-17. april, 2.-5.
Juni

For nærmere informasjn
om MRM, ta kontakt med
Rune Løkling, tlf 909 89

980 eller send e-post til
r.lokling@mmu.as

Kilde: Norges Maritime Ut-
danningssenter  

Helhetlige 
avfalls- 

løsninger 
med miljøet  

i fokus
Vi tar imot alt av avfall og skreddersyr 

Sammen spiller vi på lag med miljøet.

WILHELMSEN & SØNNER AS

Tel: 23 26 78 50
www.retura.no

StatoilHydro er i ferd med å
utvikle en levedyktig leve-
randørindustri for offshore-
virksomheten i Nordvest-
Russland - og innsatsen gir
resultater.
Russiske og norske myn-
dighetspersoner og ledere,
studenter og journalister
deltok i siste uken av januar
på en seremoni for utdeling
av stipender og underteg-
ning av en samarbeidsavtale
mellom StatoilHydro og
skoler i Murmansk og Ark-
hangelsk.

- Dette er en meget viktig
dag for Nordvest-Russland
og for StatoilHydro. Vi un-
dertegner avtaler om opplæ-
ring av lokale studenter for
stillinger i den framvok-
sende olje- og gassindus-
trien i regionen, sa Bengt-
Lie Hansen, landsjef for
StatoilHydro i Russland.

Han undertegnet avtalen
sammen med rektor ved Ly-
ceum no. 6 i Murmansk,
Grigory Shatilo, og rektor
ved Arkhangelsk tekniske
universitet (ASTU) i Ark-
hangelsk, Alexander Nevzo-
rov.

Andre deltakere under se-
remonien var statssekretær
Elisabeth Walaas i Utenriks-
departementet, guvernør
for Murmansk-regionen

Yury Eudikimov og visegu-
vernør for Arkhangelsk,
Elena Kudryashova.

Åpner muligheter 
Lie Hansen delte ut stipen-
der til ti sveise- og maskino-
peratørstudenter og to læ-
rere ved Lyceum no. 6, som
har i alt rundt 1000 studen-
ter, hvorav om lag 85 får
opplæring i sveise- og ma-
skinoperatørfag. De fleste
studentene er mellom 15 og
18 år gamle. 

Omkring en tredel av
sveise- og maskinoperatør-
studentene har bodd i bar-
nehjem, og de fleste av de
andre studentene har vokst
opp med alenemødre.

Akademisk utvikling 
Studentene ved ASTU er
litt eldre og har studert
lenger.

- Russlands offshoretek-
nologi er ennå ikke utviklet,
og vi har behov for å samar-
beide med høyteknologisel-
skaper, sier Kirill Izmikov,
20 år, som fikk stipend i
2008 og hadde sommerjobb
ved StatoilHydros forsk-
ningssenter i Porsgrunn i
fjor. 

Gjensidig fordel 
- Disse programmene er

ikke bare viktige for Nord-
vest-Russland og skolene
der, men også for Statoil-
Hydros arbeid for å bli en
mester i nord, sa Lie Han-

sen.
- Et samarbeid mellom

mennesker betyr at du tror
på en idé. Vi tror på dere og
jeg håper at dere tror på oss.

Sammen kan vi utgjøre en
forskjell, sa han.

Kilde: StatoilHydro

PLATEBEARBEIDING I SMÅ OG STORE SERIER. VI MOTTAR 
OPPDRAG TIL VÅR AVANSERTE MASKINPARK. VI BEARBEIDER STÅL, 
RUSTFRITT, SYREFAST OG ALUMINIUM.
 
Laserskjæring i STORT format!! 8000x3000mm opp til 25mm tykkelse. 
Laser med høytlager med 47 kassetter og maks kapasitet på 235 tonn

Knekking av profi ler i STORT format. Vi kan knekke 20 mm opp til 6 meters lengde!
 
Vi fremstiller også automasjon- og kontrollsystemer etter kundens spesifi kasjoner.
I tillegg kan vi tilby maskinering i cnc-styrte maskiner//sveising //overflatebehandling//montering

IMS A/S, Moland, N-4994 Akland, tlf: +47 37 14 32 00, epost: laser@ims-as.com, www.ims-as.com

Behov for platebearbeiding
i stort format?

Fremtidsinvestering i Nordvest-Russland 
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Mens det i 2000 ble solgt
rundt 1000 varmepumper
årlig, ble det i 2007 solgt 73

000, viser tall fra Norsk
Varmepumpeforening.
Luft-til-luft-varmepumpene

står for 90 prosent av dette
salget. 

Wilfa er én av flere produ-

Salget av varmepumper til værs
Etterspørselen etter varmepumper har eksplodert siden årtusenskiftet. Det
er nå installert over 350 000 luft-til-luft-varmepumper i norske hjem.

Med en luft-til-luft-varmepumpe kan du redusere strømkostna-
dene dine enkelt og effektivt. Varmepumpen kan med enkle grep
monteres selv. (Foto: Wilfa)
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NORPEX
Telefon: +47 3305 8845 Mail: post@norpex.com

www.norpex.com

LØSNINGER FOR ET BEDRE MILJØ

senter i Norge som merker
økende interesse for varme-
pumper. 
- Salgsutviklingen har ek-
splodert på få år. Fra 2007
til 2008 er salget hos oss
mangedoblet, sier adminis-
trerende direktør Jan Fre-
drik Hagen i Wilfa.

Mye å spare
Hagen mener økonomi har
mye å si for folks valg av
varmekilde. - Ved å instal-
lere varmepumpe er den år-
lige besparelsen i en vanlig
enebolig 20-50 prosent av
elektrisiteten som brukes til
oppvarming av boligen. I
løpet av fire til seks år har
du tjent inn investeringen
av en varmepumpe. I tillegg
blir du mindre sårbar for
ustabile strømpriser, fortel-
ler han.

De fleste varmepumpene
av denne typen er på 4 til 7
kilowatt (kW) og koster
mellom 10 000 og 25 000
kroner. De kan levere var-
meeffekt opp til 50 kW. 

Velger kvalitet
Norsk Varmepumpefore-
ning har fulgt utviklingen
til luft-til-luft-pumpene i en
årrekke og mener kvalitet
har mye å si for den økende
populariteten.  

- Det har skjedd mye i ut-
viklingen av denne typen
varmepumper. De gir langt
lavere støy enn tidligere,
produsentene har satset
mye på design, og pumpene
har blitt kvalitetsmessig
bedre uten å bli dyrere, sier
daglig leder Bård Baardsen i
foreningen.

Også miljøaspektet er vik-
tig for folks valg av varme-
pumper. - Varmepumpe er
en miljøvennlig energikilde
som reduserer energiforbru-
ket, minsker CO2-utslippet
og gir et bedre inneklima.
Det betyr mye for folk, for-
teller Baardsen. 

Enova: - Positivt
Enova SF, som tidligere har
gitt tilskudd til kjøp av
denne type varmepumper,

er positive til det økende
salget.

- En viktig forklaring på
salgsutviklingen er nok at
folk gjennom erfaringer fra
naboer og familie har fått

gode anbefalinger av luft-
til-luft-varmepumper. I til-
legg får vi inn overraskende
få henvendelser fra folk som
har hatt havari på utstyr,
sier spesialrådgiver Sverre

Inge Heimdal i Enova.
Statsforetaket er etablert for
å fremme en miljøvennlig
omlegging av energibruk og

energiproduksjon i Norge.

Kilde: Pressenytt

2009Internasjonal fagmesse for
utstyr, maskiner og teknikk
ti l  bygg- og anleggssektoren

www.intermat.fr
For ytterligere opplysninger, 
ta kontakt med:
Promosalons/Franske Fagmesser
Tlf: 22 50 88 88
E-post: norway@promosalons.com

A trade show organized by

fra 20. til 25. april 2009
MESSEOMRÅDET PARIS-NORD VILLEPINTE - FRANKRIKE

Building
the future

1.500
utstillere

210.000
besøkende

200.000 m2

utstillingsareal
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 Spar tid
- kjør elbil fritt i 
  kollektivfeltet

 

 

   

Ønsker du å 
prøvekjøre en 

Reva Elbil? 
Kontakt oss på 

telefon 916 31 380 
og avtal prøvekjøring 
på dag/kveldstid eller 

i helgen. 

* reg. og leveringskostnader kommer i tillegg kr 3000,-

Kald vinter 

- null effekttap
 Varmeelement i batterikassen 

 gir samme kjørelengde, 

  vinter som sommer.

 kr 112.000*
fra
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Berikende teaterkveld eller sosialt samvær i ærverdige lokaler? 
Spennende hundekjøring eller matopplevelser utenom det 
vanlige? Rica Hotels har en spennende opplevelsesmeny og 
dyktige kokker som blant annet serverer lokal mat og Norges 
beste frokost. 

Velg mellom 80 hoteller i Norge og Sverige. Hoteller der 
solen aldri går ned om sommeren og aldri opp om vinteren. 
Hoteller i sjøkanten, i dype daler, på fjellet, på vidda og i byene.  

Ta kontakt med oss. Vi har lang erfaring med å skreddersy 
arrangementer for alt fra 10 til 2000 deltakere. Og vi hjelper 
deg med både idé, planlegging og gjennomføring. 

Kontakt hotellene direkte, Rica Service Centre på telefon 
66 85 45 60 eller ditt reisebyrå. Les mer på www.rica.no/kk.

På jakt etter spesielle
konferanseopplevelser?
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       Rica Hotel Alta
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SJEKK VÅRT 
REKRUTTERINGSPROGRAM                                  

Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegene, 

med tilhørende fergetilbud. Vi er også ansvarlige for tilsynet med trafi kanter og kjøretøy. 

Trafi kksikkerhet, miljø og god design er viktige satsingsområder i arbeidet vårt. Vegvesenet består 

av Vegdirektoratet og fem regioner. 

Rekrutteringsprogrammet er 2-årig. Program-
met er en kombinasjon av praksis med fad-

derveiledning og opplæring på felles 
samlinger hver 3. måned. Samlingene 

er en blanding av fagkunnskap, 
kunnskap om Statens vegvesen, 

personlig utvikling og sosiale og 
kulturelle aktiviteter. Dette 

foregår på forskjellige ste-
der i Norge. 

vegvesen.no/jobb

Statens vegvesen omsetter for ca. 25 milliarder kroner per år, og byr på 
varierte arbeidsoppgaver innen samferdsel. Vi jobber på alle plannivåer, 
fra strategisk nivå, til bygging og drift og vedlikehold av vegnettet. Vi har 
også ansvaret for tilsyn med trafi kanter og kjøretøy. Aktuelle arbeidsopp-
gaver kan være areal- og transportplanlegging, store motorvegprosjek-
ter, trafi kkløsninger i by, sykkelplaner og kollektivløsninger.

Alle deltakerne ansettes i faste stillinger, og programmet er lagt opp slik 
at deltakerne kan jobbe i Vegdirektoratet, på våre regionskontorer, dis-
triktskontorer eller prosjekter over hele landet. 

Arbeidet skjer i nært samarbeid med kommuner, andre offentlige virk-
somheter og brukerne. Dette krever medarbeidere som har fokus på å 
gjennomføre gode prosesser, og det gir muligheter for mange samar-
beidsformer, der utnyttelse og utvikling av ny teknologi og nye arbeids-
former står sentralt. 

Du får gode arbeidsvilkår, godt arbeidsmiljø og viktige og spennende 
samfunnsoppgaver. Dessuten svært gode muligheter for faglig og per-
sonlig utvikling. Vi har fl eksitid og et allsidig velferdstilbud. Statens pen-
sjonskasse gir deg gunstige låneordninger. 

Søknad: Søk Rekrutteringsprogrammet på www.vegvesen.no/jobb. Der 
fi nner du utlysningen. 

Eksamenspapirer og attester tas med til evt. intervju. 
Søknadsfrist: 13. februar.
Har du konkrete ønsker om arbeidssted i en region eller i Vegdirektoratet, 
må du opplyse om dette i søknaden. 

For spørsmål om arbeidssteder og oppgaver, ta kontakt med:
Region øst: Stein Fyksen, 90 19 07 01 
Region sør: Roar Gärtner, 33 37 17 01 / 90 73 70 45 
Region vest: Kjartan Hove, 57 65 57 08 / 90 11 05 86 
Region midt: Per Arild Bolaas, 74 12 25 31 / 41 57 06 10 
Region nord: Nils Arne Johnsen, 77 61 76 48 / 97 59 38 58 
Vegdirektoratet: Tore Hoven, 73 95 46 63 / 90 08 60 00 

For spørsmål om programmet, ta kontakt med:
Tove Lissner, 22 07 30 21 / 97 54 22 61, tove.lissner@vegvesen.no
Thorbjørn Chr. Risan, 73 95 46 48 / 97 95 46 16, thorbjorn.risan@vegvesen.no 

Statens vegvesen har likestilling som et mål, og kvinner oppfordres til å 
søke. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mang-
foldet i befolkningen, og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres 
også til å søke. 

Mer informasjon om Rekrutteringsprogrammet fi nner du på 
www.vegvesen.no/jobb 

VI SØKER            NYUTDANNEDE
SIVILINGENIØRER, 
LANDSKAPSARKITEKTER, 
INGENIØRER ELLER 
ANDRE MED RELEVANT UTDANNING
TIL FASTE STILLINGER OG 
VÅRT REKRUTTERINGSPROGRAM
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Lindum skaper nye verdier
Ved første øyekast ser Lindum ut som en helt vanlig gjenvin-
ningsbedrift eiet av Drammen Kommune, men Lindum har som 
mål å være fremst innen nytenkende og verdiskapende avfalls-
håndtering – for miljøets skyld. 

Utenom det vanlige. – Et samfunn hvor hydrogen blir en 
bærende faktor i energigjenvinnging er snart en realitet, og vi 
skal være med der, sier administrerende direktør i Lindum, Pål 
Smits. – I tillegg til alle ordinære tjenester et gjenvinnings-
anlegg skal ha, fokuserer vi på å utvinne hydrogen ut av søppel. 
Dette er framtiden.

Hydrogenveien. Som et ledd i satsningen på Hydrogen er det nå opprettet 
en strekning fra Stavanger til Lillestrøm, hvor man kan kjøre kun på hydrogen 
uten å være redd for å gå tom. – Vi ønsker at dette skal bli industristandard i 
hele Norge, sier Smits. – Som en del av dette bygger vi et biogassanlegg for 
organisk avfall og et demonstrasjonsanlegg for produksjon av Hydrogen som 
skal stå ferdig ved årsskiftet. 

Koster skjorta. – Å bygge et slikt anlegg koster. Over 60 millioner norske 
kroner vil dette beløpe seg på. Noen millioner kommer fra staten, mens resten 
investerer vi. Vi tar ansvar for miljøet, fortsetter Smits.

Internasjonal oppsikt. – Samarbeidet 
med forskningsmiljøer som Institutt for 
energiteknikk, UiO og Universitetet for 
miljø og biovitenskap på Ås, har bidratt 
til at vi er har kommet såpass langt i ut-
viklingen allerede, avslutter Smits.       www.lindum.no
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- Vi går i en mer teknisk ret-
ning og vil i stadig større
grad jobbe for de mest krav-
store
kundene, sier regionsjef i
TESS øst as, Nils Lauvlid. I
noen tilfeller betyr dette at
leveransene fra TESS as
ender opp i alle verdensde-
ler. Lauvlid legger til at
TESS har styrket sin mar-
kedsposisjon innenfor svei-
seprodukter, og at det i
løpet av fjoråret ble ansatt
en servicesjef for regionen,
som er en helt nyopprettet
funksjon. TESS øst as har
syv avdelinger og servicesen-
tre fra Bærum i vest til
Kongsvinger i øst. 

TESS vokste med over ti
prosent 
TESS, som blant annet er
landets ledende leverandør
av slanger, økte omset-
ningen i 2008 med vel 10
prosent, til i alt 2250 milli-
arder kroner. Totalomset-
ningen inkluderer også
salgsvolumet i overtatte sel-
skaper, TESS i utlandet og
verdien av egen gassdistri-
busjon.

- Omsetningen steg med
225 millioner kroner. Øk-
ningen skyldes høy aktivitet
i markedene, fokus på ser-
vice, store lagre nær kun-
dene og satsning på tekniske
løsninger, opplyser en meget
fornøyd TESS-disponent og
gründer Erik Jølberg.

Vekst og forbedret resultat
- Det er på Vestlandet og
Møre vi henter den viktigste
veksten. Offshore og skips-
verft har fortsatt stor aktivi-
tet, men også kunder i flere
andre bransjer i andre lands-
deler bidrar til veksten, sier

Jølberg. Resultatet for 2008
forventes å lande på 120
millioner kroner før skatt.
Dette er en forbedring på
10 millioner sammenliknet
med 2007.

Feiret 40 år med TESS
I 2008 feiret TESS-grün-
derne Erik Jølberg og Olav
G. Nygaard 40-års-jubileum
for TESS. 

- Vi så at den positive ut-
viklingen fortsatte i jubi-
leumsåret. Vi øker kundes-
tøtten, blant annet gjennom
etablering av det databaserte
TESS Service System som
systematiserer service og
vedlikehold av slanger og
utstyr. Samtidig går TESS
enda mer teknisk, og vil
blant annet bli en enda
større leverandør av hydrau-
likk og hydrauliske syste-
mer. Alt ligger derfor til
rette for et nytt rekordår,
sier Erik Jølberg.

TESS utvider aktiviteten
TESS har i alt 101 service-
sentre i Norge, tre i utlandet
og hadde ved årsskiftet
omlag 800 ansatte. Flere
etableringer er vedtatt, og i
løpet av året vil TESS pas-
sere 110 servicesentre. 

PB 82, 4356 Kverneland - Tlf: 51 48 62 09

Sveisebord med hullmønster for rask og nøyaktig oppspenning. Manipulator for
håndtering av store og små arbeidsstykker i "alle" posisjoner.

Besøk oss på www.prmaskin.no

Vi leverer sveisebord til de fleste formål

TESS i fremgang
på Østlandet
TESS øst as oppnådde et godt år i 2008. Med
ytterligere salgsvekst sammenliknet med året
før, endte omsetningen på 111,3 millioner
kroner.  

Regionssjef Nils Laulid kan
fornøyd konstatere at TESS
øst hadde et godt år i fjor.
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For ca. fem år siden ble den
første frekvensomformeren i
denne serien produsert ved
ABBs fabrikk i Helsinki,
men etterspørselen er nå så
stor at den produseres ved
fem fabrikker på tre konti-
nenter.

- Dette er en viktig mile-
pæl for hele ABBs frekven-
somformervirksomhet og
enda et bevis på den fantas-
tiske veksten vi opplever
med lavspenningsfrekven-
somformere i ABB, sier
Pekka Tiitinen, konserdirek-
tør for lavspennings frekven-
somformere. -Denne pro-
duktserien er konstruert for
å dekke kundenes behov ver-
den over. Følgelig er det en
verdensomspennende salgs-
suksess og har klart bidratt
til å øke vår globale mar-
kedsandel av lavspennings
frekvensomformere til 18,1
% i 2007, slik det fremgår
av den siste ARC-rapporten,
sier Tiitinen.

Det finnes tre serier med
frekvensomformere: ABB in-
dustrielle frekvensomfor-
mere, ABB standard fre-
kvensomformere og ABB
frekvensomformere for ma-
skinapplikasjoner. ABB stan-
dard frekvensomformere er
en av verdens mestselgende
frekvensomformere noen
sinne.

For standardapplikasjoner
- Den er konstruert som en
standard frekvensomformer
for standardapplikasjoner.
Og den har likevel noen av
de mest avanserte funksjo-
nene som gjør den enkel å
betjene, hvilket er etterspurt
i markedet, sier Panu Viro-
lainen, konserndirektør
Component AC. Han never
noen hovedfunksjonsområ-
der: brukergrensesnitt
(HMI) som er enkle å
bruke, stort effektområde,
problemfri nettverkstilkob-
ling, enkel tilkobling og dy-
namisk ytelse.

ABB lanserte frekvensom-
formeren som et forsøk på å
få innpass i markeder med
stort potensial for frekven-
somformere, men der ABB
på den tiden hadde lav mar-

ABBs standard frekvensomfor-
mere når én million solgte enheter
ABBs standard frekvensomformer nummer én million (type ACS550
og ACH550) har nå forlatt produksjonslinjen og markerer en historisk
milepæl, som den første av ABBs frekvensomformere som når dette be-
tydelige antallet.
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Vi utarbeider gjerne spesialtilpassede løsninger.
Fast vegg (med glassfelt og dører), eller akustisk
forheng der lett adkomst er nødvendig.

� Støydempende pauserom, kontrollrom, etc.
� Faste og mobile støyskjermer
� Innbygging av maskiner
� Akustiske himlinger
� Akustiske forheng

Telefon: 69 84 41 50 • Telefax: 69 84 41 51
web-presentasjon: www.amv.no

e-post: amv@amv.no

STØY-
DEMPING

kedsandel. Disse bransjene
inkluderte bygningsautom-
asjon og nærings- og nytel-
sesmiddelindustri, og appli-
kasjonene var typisk
pumper og vifter og andre
applikasjoner med variabelt
moment og konstant mo-
ment, for eksempel trans-
portbånd.

Kontinuerlig utvikling
Siden lanseringen i 2003
har frekvensomformeren
vært under kontinuerlig ut-
vikling for å sikre at den
bruker den nyeste maskin-
varen og programvaren.
Dette er noe som Virolai-
nen ser vil fortsette i over-
skuelig framtid. - Frekven-
somformere er under stadig
utvikling, og ABBs standard
frekvensomformere er et
godt eksempel på hvordan

teknologien forbedres kon-
tinuerlig, sier han og fort-
setter: - Da den ble lansert,
hadde den flere nyskap-
ninger, som intuitivt bru-
kergrensesnitt og ”swinging
choke”-teknologi for har-
moniske svingninger. Spesi-

elt betjeningspanelet har
vært trendsettende hos
mange konkurrenter som
nå tilpasser seg noen av de
brukervennlige funksjo-
nene.

- Konseptet bak frekven-
somformeren var klart forut

for sin tid og er i dag mo-
dellen som er adoptert av
mange: Dette er en modell
som er basert på enkle valg,
fremragende tilkoblings-
evne, intuitiv bruk og inne-
bygde løsninger for EMC
og harmoniske.    

Virolainen konkluderer:
Jeg vil benytte anledningen
til å takke alle som har bi-
dratt med standard frekven-
somformeren til ABB. Mest
av alt vil jeg takke kundene
våre som har gjort denne
suksessen mulig.

R4...D reguleringsventil – det beste alternativet.  

Et rimelig alternativ til tradisjonelle reguleringsventiler er nå tilgjengelig for temperaturer opptil 130°C
og trykkfall på 800 kPa. Vår R4...D reguleringsventil kan påmonteres vår nye raske reguleringsmotor 
(9 sek. gangtid). Ventilen mestrer selv de mest komplekse systemer godt med minimal kavitasjon og
lyd – i fjernvarmeanlegg så vel som i drikkevann og lavtemperatur dampapplikasjoner. Ventilen er luft-
boble-tett i stengt posisjon og det reduserer energiforbruket. Nysgjerrig? Ring for mer informasjon!

BELIMO Automation Norge AS, Konowsgt. 5, 0192 OSLO
Tlf: 2270 7171  Fax: 2270 7170  www.belimo.eu

FULL KONTROLL PÅ FJERNVARMEN! 

Vann noe vi også kan
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Av: Henning Poulsen

Norske bedrifter har svært
tøffe måneder foran seg.
Over 3400 aksjeselskaper vil
gå overende i årets første
halvår, noe som vil koste
mellom 12 000 og 15 000
arbeidsplasser i Norge, viser
prognoser fra Lindorff De-
cision.
- Totalt vil over 2,3 milliar-
der kroner gå tapt i leveran-
dørgjeld og andre kortsik-
tige kreditter som følge av
konkurser og tvangsnedleg-
gelser av norske aksjeselska-
per fram mot sommeren.
Regningen går til bedrifter
som har solgt varer og tje-
nester på kreditt, og i verste
fall får vi en dominoeffekt,
sier Heidi Skaaret, adminis-

trerende direktør i Lindorff
Norge.

Kan ikke reddes
Lindorff Decision har laget
en konkursprognose for
norske AS-er som er alt
annet enn lystig lesing, uan-
sett om du er arbeidstaker,
bedriftsleder eller politiker. 

Heidi Skaaret mener de
fleste av de 3400 selskapene
som står i akutt konkursfare
ideelt sett burde ha vært av-
viklet allerede nå - før de
drar med seg andre bedrifter
i dragsuget. 

- Dessverre er det ingen
realistisk tiltakspakke fra re-
gjeringen som kan redde
disse selskapene. De er i
akutt konkursfare og holder
seg i live med kortsiktig kre-
ditt, altså på andre bedrif-
ters regning. 

Mesteparten av den kort-
siktige kreditten er nemlig
ren leverandørgjeld. Flere av
disse selskapene kan derfor
komme til å trekke med seg
flere av sine leverandører i
dragsuget, advarer Skaaret.

17 000 bedrifter er svake
Bakgrunnen for Lindorffs
konkursprediksjon er den
siste kvartalsanalysen, som
viser at over 17 000 norske
aksjeselskaper med totalt 78
000 ansatte har så svak øko-
nomi at det statistisk sett er
overhengende fare for at de
vil gå konkurs i løpet av 12
måneder. 

- Disse selskapene har til

sammen 16,5 milliarder
kroner i leverandørgjeld. I
siste kvartal av 2008 regis-
trerte Lindorff dessuten at
inkassokravene mot disse
doblet seg i verdi, til nær
700 millioner kroner. Ut-
viklingen i leverandørgjeld
er rett og slett ute av kon-
troll i mange selskaper, sier
administrerende direktør
Tore Neby i Lindorff Deci-
sion.

Alt dette får Lindorff til å
konkludere med at det vil
komme flere konkurser i
løpet av de seks første må-
nedene av 2009 enn det
gjorde i hele 2008. - Kon-
kurstallene har ikke vært
høyere siden 1992, sier
Neby. 

Sjekk gamle kunder
- Gode kredittrutiner og lø-
pende kredittovervåkning
vil være avgjørende for at de
resterende bedriftene skal
klare seg, sier Neby.

Han understreker også at
et godt og gammelt kunde-
forhold ikke er noen garanti
for at kunden vil betale reg-
ningene sine i fremtiden. 

- Vi vet at omkring fire av
fem kroner som norske be-
drifter taper, er knyttet til
gamle kunder som gjerne
har opparbeidet seg store
kredittgrenser. Næringslivet
bør nå oppdatere sine kre-
dittmodeller og legge inn
løpende kredittovervåkning
av gamle kunder, slik at de
er tilpasset den nye økono-
miske virkeligheten, råder
Neby.  

Verre i eiendom, transport
og detaljhandel
Mot slutten av 2008 var det
mange konkurser i bygg- og
anleggsbransjen og i blant
annet handels- og hotell- og
restaurantnæringen. Utover
i 2009 vil denne utviklingen
spre seg til andre bransjer.

- Vi har allerede registrert
en tredobling i antall kon-
kurser blant eiendomssel-
skaper og eiendomsmeglere.
Også i transportnæringen er
utviklingen negativ nå, og
fremover vil dessuten
mange detaljhandlere ram-
mes. At salget startet i no-
vember i fjor er ikke noe
godt tegn, mener Neby.
Kilde: Pressenytt

Spår 3400 konkurser 
før sommeren
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Høyt trykk - høy virkningsgrad
Lavpulsering - minimal støy
Kan kjøpes variabelt med frekvensomformer
kan kombinere flere pumper på samme aksel

DET PERFEKTE VALG FOR GOD ØKONOMI OG GODT MILJØ - MED FOKUS PÅ STØY OG ENERGI

Tel: 66 81 72 00 www.andoco.no

Nederman AS

Bredden er vår styrke!
Mobilt tømmingsutstyr
Trykkluftdrevet vakuumpumper for 
rask tømming av forurenset kjølevæske, 
spillolje og lignende.

Arboga-Darenth har lang erfaring 
med metallbearbeiding og systemer 
som renser og gjenvinner skjærevæske, 
håndterer, transporterer og tar hånd om 
skadelige partikler som f.eks. metallspon.

Sponhåntering
Bilde viser et sponhånteringssystem med
sponkross, sentrifuge og skjærevæsketank 
montert på en plattform.
Systemet reduserer størrelsen av sponet, 
tørker det og gjenvinner skjærevæsken.

Teknikmagasinets produkt-
katalog for vinteren og
våren 2009 deles ut gratis i
kjedens 20 butikker i
Norge. Opplaget har fått
navnet Gadgetbibelen og er
en 292 sider lang preken
om livets mening - det vil si
gadgets.

- I mange år har vi hatt
”Meningen med livet” som
slagord, og da føles en gad-
getbibel som en naturlig
fortsettelse. Vi har alltid tatt
det her med gadgets alvor-
lig, og i de siste årene har
vår misjon fått stort gjen-
nomslag. Gadgetsblogger
og gadgetsaviser vokser seg
stadig større, og ethvert an-
stendig massemedia har en
eller annen form for gad-
getsovervåkning. Det her er
definitivt en trend, sier Jan-
nis Östlund, grunnlegger og
VD for Teknikmagasinet.

Av totalt 2400 produkter
er over 300 helt ferske ny-
heter. Som vanlig handler
det om en god blanding av
høyt og lavt, stort og smått.
Man finner bl.a. en dykker-

maske med innebygd digi-
talkamera for undervanns-
fotografering samt en spi-
onpenn med innebygd

mikrofon og digitalkamera.
Eller en 55x125x33 mm
stor miniprojektor som kan
projisere bilder på opp til

50 tommer! Selvfølgelig fin-
ner man også igjen de se-
neste modellene fra katego-
rier som MP3- og

mediaspillere, gaming- og
datatilbehør, bilstereoer og
GPS-navigasjon.

Teknikmagasinet slipper bibel med 292 sider teknikkforkynnelse
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