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TRONDHEIM
•  Trondheim vokser seg grønnere
• Mer handel i Midtbyen
• Folk går fra bil til buss
• Lavenergibyen
• Sirkus i parkform



Begrepet selvrensende pumpehjul har fått ny 
betydning. Flygts Flying N-hjul kan bevege seg 
aksialt og gjør et hopp når noe kommer inn i 
pumpen som ellers kunne forårsake blokkering. 
Dette gir sikker drift, selv i meget utsatte 
pumpestasjoner.

Driftssikkerhet er det som teller mest for våre 
kunder. Vår familie av N-pumper har et
unikt utvalg av pumpehjul for å gi deg
akkurat dette. Flying N, haitann
og kniver i innløpet for problem-
stasjoner. Hardkrom hjul for 
avløpsvann med høyt sandinnhold.

Pumpehjulet som hopper over
driftsproblemene!

Flygt Flying N
I tillegg så oprettholder N-pumpene høy 
virkningsgrad over tid. Mange av kundene 
våre melder om opptil 50% lavere energi-
forbruk. Derfor gir vi deg en garanti for 
at du vil spare minst 25% på energi-
forbruket.

Besøk oss på våre nettsider: 
www.xylemwatersolutions.com/no
Sentralbord: +47 22 90 16 00

OSLO
Stålfjæra 14
0975 Oslo
Tlf. 22 90 16 00
Fax 22 90 16 96

HAMAR
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2316 Hamar
Tlf. 62 54 32 90
Fax 62 54 32 99
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Av Hilde Bellingmo
Prosjektleder i Trondheim kommune

«Miljøbyen Trondheim», «Teknobyen Trondheim», «samar-
beidskommunen Trondheim» og nå «signalbyen Trondheim». 
Kjært barn har mange navn, og på NKF’s fagdager i september, som i år arrangeres i 
Trondheim, vil alle byens tilnavn komme til uttrykk i de forskjellige fagseksjonene på 
konferansen. Vi har valgt å dele inn i hele 7 faglige seksjoner fordelt på 2 dager.

Samarbeidskommunen Trondheim. Vi har innenfor flere områder et utstrakt sa-
marbeid med våre nabokommuner. Innenfor vannforsyning pågår et av våre største 
investeringsprosjekt i samarbeid med Melhus kommune. Kommunenes respektive 
vannkilder blir reservevannkilder for hverandre. Trondheim kommune vil også forsyne 
sydlige deler av kommunen med vann fra hovedvannkilden i Melhus kommune. 
Melhus kommune vil også føre spillvann fra Melhus Trondheim. Dette er et «vinn – 
vinn-prosjekt» for begge kommuner. Malvik kommune i nord er allerede tilknyttet 
vannforsyningsnettet i Trondheim. I tillegg pågår i disse dager utredning om tilknytting 
av hovedvannverkene i Klæbu og Stjørdal kommuner.

Miljøbyen Trondheim. «Så vellykket at det er en utfordring å finne plass til alle bilene 
som blir stående». Trondheim har ambisjoner på miljøsiden og ønsker å profilere seg 
som Miljøby. Flere prosjekt pågår. Det mest synlige er «Miljøpakken». Målet er utbyg-
ging av hovedfartsveier utenfor bykjernen, prioritering av kollektivfelt og sykkeltra-
seer, gangvegsatsing og subsidiering av kollektivtrafikken. Finansiering skjer blant 
annet ved bomstasjoner på alle innfartsveier til Trondheim sentrum. Ved å utvide 
bytaksten på kollektivtrafikken til 3 mil ut i nabokommunene, er pendlertrafikken med 
bil betydelig redusert.

Teknobyen Trondheim. NTNU og SINTEF gir så vel kommunen som private næringsvirk-
somheter en unik mulighet til tett samarbeid med forskingsmiljøet til utvikling av nye 
og innovative løsninger for utvikling av byen og dens tjenesteområder. Trondheims-
regionen kan smykke seg med å være i front innenfor gjennomføringsmodeller, nye 
kontraktsformer, planleggingsmetodikk, byggemetoder og involverende planlegging. 
Kommunen har arbeider bevist for å utvikle dette samarbeidet innenfor flere områder 
slik at de kan kontinuerlig kan forbedre tjenestetilbudet til sine innbyggere. 

Signalbyen Trondheim. Vi i NKF Trøndelag ønsker å sende signaler ut over Trondheims 
grenser om hva vi har fått til i denne regionen. På NKF-dagene 2.-4.september har 
fått til et meget spennende og variert program som gjenspeiler dette, og vi ser fram 
til å møtes på fagdagene, som åpnes i kommunens nye kulturstue, Rochheim, og der 
konferansen vil foregå i nabobygget, konferansehotellet Clarion Hotell, som sto ferdigi 
mai 2012.
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Signalbyen Trondheim

Begrepet selvrensende pumpehjul har fått ny 
betydning. Flygts Flying N-hjul kan bevege seg 
aksialt og gjør et hopp når noe kommer inn i 
pumpen som ellers kunne forårsake blokkering. 
Dette gir sikker drift, selv i meget utsatte 
pumpestasjoner.

Driftssikkerhet er det som teller mest for våre 
kunder. Vår familie av N-pumper har et
unikt utvalg av pumpehjul for å gi deg
akkurat dette. Flying N, haitann
og kniver i innløpet for problem-
stasjoner. Hardkrom hjul for 
avløpsvann med høyt sandinnhold.

Pumpehjulet som hopper over
driftsproblemene!

Flygt Flying N
I tillegg så oprettholder N-pumpene høy 
virkningsgrad over tid. Mange av kundene 
våre melder om opptil 50% lavere energi-
forbruk. Derfor gir vi deg en garanti for 
at du vil spare minst 25% på energi-
forbruket.
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Din grossist 
på Vann og Avløp

Ahlsell Norge AS har 60 avdelinger rundt i Norge 
og er totalleverandør på VA

Vi har stor kompetanse innen spesialavdelinger som Havbruk, VA-prosjekt,

Vannkraft, Geopro, Verktøy og Elektro. Avdelingene har lang erfaring med produkter

og løsninger innen sitt fagområde.

Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger

Tlf.: 51 81 85 00. www.ahlsell.no

Vi har stor kompetanse innen spesialavdelinger som Havbruk, Vannkraft, Geopro, 
Verktøy og Elektro. Avdelingene har lang erfaring med produkter og løsninger innen 
sitt fagområde.
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mjk.no Nivå Mengde Analyse Overvåking 
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Phix® Compact
pH/temp. måler
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AktuELt

Dropp arbeidsgiveravgiften
Marianne Haugland

KS Bedrift Avfall foreslår uortodok-
se tiltak i arbeidet med stortings-
melding om avfall. I bunnen for for-
slagene ligger en dreining mot økt 
ressurseffektivitet. Både offentlig 
og privat næringsliv har nøkkelrol-
ler får å få dette til – sammen med 
myndigheter lokalt og nasjonalt.

Målet er å unngå at avfall oppstår. 
Det er toppen av avfallshierarkiet. 
Øverst i avfallspyramiden. Vi skal 
unngå unødig bruk av ressurser. 

Vugge til vugge
Bak de fine ordene om ressursef-
fektivitet må vi finne praktiske til-

tak. Avfallshåndteringen spiller sin 
lille rolle i det store bildet. Men hele 
produktets levetid må sees i sam-
menheng. For å få til ressurseffekti-
ve løsninger er utforming, transport, 
riktig emballasjebruk, reparerbar-
het og gjenvinnbarhet viktig. I til-
legg må miljøgifter unngås. 

Samle gode krefter
Regler og avgifter kan lages på na-
sjonalt nivå. KS Bedrift Avfall fore-
slår både at reparasjonsverksteder 
slipper arbeidsgiveravgift og at 
aviser og tidsskrifter må få støtte 
til å utvikle e-utgaver. Skoleverket 
og forskningen må ta sin del for å 
forme fremtidens ressurseffektive 
samfunn. Kommunene bør spille en 

viktig rolle i utveksling av gode erfa-
ringer både som innkjøpere av varer 
og tjenester, og som tilrettelegger 
av samfunnet der folk bor.

 
Kilde: ks-bedrift.no

Olje- og energiminister Ola Borten 
Moe og miljøvernminister Bård Ve-
gar Solhjell tar nå et felles krafttak 
for å bedre miljøet i regulerte vass-
drag samtidig som det tas hensyn 
til kraftproduksjonen.

Olje- og energidepartementet gir i 
samråd med Miljøverndepartemen-
tet ut retningslinjer for revisjon av 
konsesjonsvilkår for vassdragsre-
guleringer. Vilkårene i konsesjoner 
for 340 vannkraftverk kan revideres 
innen 2022.

– Et hovedformål med revisjon er mil-
jøforbedringer i de regulerte vassdra-
gene våre, i tillegg til å modernisere 
gamle vilkår. Dette er viktig med tanke 
på å finne en fornuftig balanse mel-
lom effektiv utnyttelse av vannkraften 
og samtidig ivareta miljøforholdene i 
regulerte vassdrag, sier olje- og ener-
giminister Ola Borten Moe. 

Olje- og energidepartementet og 

Miljøverndepartementet setter også 
i gang et prosjekt som skal gå gjen-
nom alle de aktuelle konsesjonene 
for å prioritere vassdrag der det kan 
være aktuelt med vannslipp. Denne 
prioriteringen skal baseres både 
på mulige miljøforbedringer og en 
vurdering av redusert produksjon. 
Enkelte regulerte elver vil kunne få 
mer vann, og det er derfor en viktig 
oppgave å prioritere vannet der det 
gir mest igjen for miljøet. 

Prosjektet skal samtidig vurdere 
miljøforbedringer i sammenheng 
med realistiske muligheter for ny 
produksjon gjennom opprustning 
og skånsomme utvidelser av eksis-
terende anlegg. Gjennomgangen 
skal utføres av Norges vassdrags- og 
energidirektorat og Direktoratet for 
naturforvaltning innen mai 2013.

Retningslinjer for revisjon av vilkår 
i eldre vassdragskonsesjoner og en 
prioritering av disse vassdragene skal 

gjøre det enklere å få gjennomført 
revisjonssaker. Det er viktig å bedre 
miljøet i de eldste reguleringene der 
nytten av miljøforbedringer overstiger 
kostnaden i form av redusert kraftpro-
duksjon. Det samlede produksjonsta-
pet må være moderat og ses i forhold 
til andre mål vi har knyttet til klima og 
mer fornybar energi. 

I alle revisjoner vil det bli pålagt 
standardvilkår om naturforvalt-
ning. Det gir mulighet til å pålegge 
regulanten miljøtiltak uten konse-
kvenser for energiproduksjonen. I 
vassdrag som ikke blir prioritert, vil 
hovedregelen være at det kun på-
legges slike vilkår ved en revisjon.

– Jeg er fornøyd med at vi nå får på plass 
disse retningslinjene. Gjennomgangen 
av de eldre vannkraft¬konsesjonene 
vil også gi oss et godt grunnlag for å 
prioritere miljøforbedringer i regulerte 
vassdrag, sier miljøvernminister Bård 
Vegar Solhjell

Felles krafttak for bedre miljø i regulerte vassdrag



Tilbakebetalingstid 
ned til under 2 år

Fordeler:
•	 Utviklet	for	beluftningsprosesser	
ved	renseanlegg

•	 Standard	produkter
•	 Kapasitet	mellom	1000	–	16000	
Nm3/t	ved	3	–	12	m	

•	 Magnetiske	lagre,	uten	slitedeler	
eller	vibrasjoner

•	 Sikrer	driftseffekt	uten	vedlikehold
•	 Meget	lavt	energiforbruk
•	 Regulering	av	luftmengde	via	
integrert	frekvensomformer

•	 Automatisk	tilpasning	ved	ulike	
driftsforhold

The Heart of Your Process

•	 Støysvak	drift,	kun	65	–	81dB(A)
•	 Meget	lave	vedlikeholds-	og	
servicekostnander

•	 Komplett	integrert	styring	via	display	
som	viser	m3/t,	kW,	lufttemperatur	
inn	og	ut,	trykk	o.s.v.	

•	 Flere	maskiner	kan	samkjøres	for	
optimal	tilpasning	ved	variert	behov

•	 Styres	enten	lokalt	eller	via	SD
•	 Kompakt	design	og	enkel	
installasjon

•	 Mer	enn	1000	installasjoner	globalt

Sulzer Pumps
Sulzer	Pumps	Wastewater	Norway	AS
Industriveien	40,	PB	473
1302	Sandvika
Tlf.	67554700
www.sulzer.com		
www.absgroup.com

Sulzer Pumps ABS turbokompressor HST
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kurs & konferanser 2012

23. august Oslo Klima og energi i kommuneplanleggingen

2. – 4. september  Trondheim Kommunaltekniske fagdager (NKF dagene) og årsmøte i Trondheim
3. september Trondheim Årsmøte i NKF bygg og eiendom
6. – 7. september Asker God offentlig prosjektledelse - HVORDAN?
19. – 20. september Bergen Drift- og renholdslederkonferansen

5. – 7. november DFDS Seaways Plan- og byggesakseminar
 til København
8. november Oslo IK-Bygg konferansen

13. – 15. mai Telenor Arena Messe- Miljø & Teknikk kommunalteknikk 2013

Tid/sted ikke fastsatt  Valg av gjennomføringsmodeller
Tid/sted ikke fastsatt  Byggherrens styring og ledelse av bygge- og anleggsprosjekter
  Innføringskurs i ikbygg.no – ta kontakt for avtale.

AuguST

SepTeMBer

nOVeMBer

MAI 2013

Følg med på www.kommunalteknikk.no Her vil det fortløpende bli lagt ut program, nærmere informasjon og påmeldingsskjema

nKF – kunnskapsdeling for et bedre samfunn
Tlf.: 22 04 81 40 • nkf@kommunalteknikk.no • www.kommunalteknikk.no
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Nessco er totalleverandør av vakuumpumper, blåse maskiner og 
kompressorer fra 0,01 mbar til 13 bar.

Vi tilbyr serviceavtaler for problemfri drift. Dere kan fokusere på egen 
produksjon mens våre dyktige serviceteknikere tar vare på trykkluft- og
vakuumutstyret.

Vi har god kompetanse på ENØK og kan med enkle tiltak redusere dine
trykkluftkostnader.

Vi tar vare på dine verdier!   www.nessco.no

Kompressorer • Vakuum • Service
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Norges største produsent og leverandør av minibusser har 
skreddersydde kjøretøy for kommunale transportbehov fra 5 til 
17 sitteplasser og 1 til 4 rullestoler. 

Iseveien Bilinnredning AS har over 25 års erfaring med innredning og 
ombygging av alle de mest populære bilmerkene.  

Vi har også til enhver tid god tilgjengelighet på pent brukte minibusser. Våre innbytte-
biler gjennomgår en fabrikkservice for å gi deg som kunde en god og trygg opplevel-
se av en brukt minibuss,.   

Kontakt oss! Biler for omgående levering eller spesifikasjon og ordre. 

Torvlia 1, 1739 Borgenhaugen - Telefon: 69 12 87 00 - www.iseveien.no 

 UTVIDET GARANTI  

 NORSKE BILMODELLER OG EU-GODKJENTE        
LØSNINGER 

 ETTERMARKED  OG SERVICE I NORGE 

 OPPFYLLER NORSKE KRAV OG SPESIFIKASJONER 

 GOD TILGJENGELIGHET OG BREDT UTVALG, MED    
5-17 SITTEPLASSER, FOR 1-4 RULLESTOLER 

 FABRIKKSERVICE OG KVALITETSSIKRING AV   
BRUKTE BUSSER  

BREDT UTVALG AV NYE OG BREDT UTVALG AV NYE OG BREDT UTVALG AV NYE OG    
PREMIUM BRUKTE MINIBUSSERPREMIUM BRUKTE MINIBUSSERPREMIUM BRUKTE MINIBUSSER   
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Hans Kringstad

Kommunikasjonsrådgiver
trondheim kommune

– Politikerne har vedtatt at i 2020 
skal Trondheim være en bærekraftig 
by der det er lett å leve miljøvennlig. 
Den visjonen jobber vi hver dag for å 
gjøre til virkelighet, sier Einar Aass-
ved Hansen, kommunaldirektør for 
byutvikling i Trondheim kommune.

Aassved Hansen mener «lett å leve 
miljøvennlig» allerede er langt mer 

enn et slagord i Trondheim. Stikkord: 
Miljøpakken for transport.

– Miljøpakken legger til rette for at folk 
kan gå, sykle, ta trikk eller buss, og til-
takene virker. Reisevanene endrer seg 
til fordel for klima og miljø. 40 prosent 
flere kollektivreiser viser at folk ønsker 
å velge miljøriktig når du gir dem en re-
ell mulighet. Nå ser byens befolkning at 
det de gjør virkelig gir resultater, fordi 
så mange gjør det samme samtidig, 
sier Aassved Hansen.

En tettere by
Miljøpakken omfatter mer enn trans-
port. Målene beskriver også en are-
albruk som bygger opp under mindre 

bilbruk og kortere reiser. Trondheim 
kommune har valgt virkemidler som 
griper inn i og forsterker hverandre 
gjensidig. Litt forenklet: 80 prosent 
av all boligbygging skal skje ved for-
tetting. 60 prosent av nye, arbeidsin-
tensive arbeidsplasser skal ligge ved 
de store kollektivårene.

– I perioden 2001 til 2010 kom 83 
prosent av boligbygginga i eksiste-
rende tettstedsområder. Det er utrolig 
viktig at vi fører denne politikken vi-
dere. Da vil veksten gi oss langt større 
muligheter enn utfordringer. Folk skal 
finne det de trenger til sitt daglige 
behov der de bor. Samtidig gjør for-
tetting det lettere å bygge ut et godt 

Trondheim vokser seg grønnere
einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling

trondheim vokser fort. Byen skal vokse seg grønnere, tettere og enda mer trivelig.

TRONDHEIM VOKSER: Innbyggertallet øker med ca 3000 i året i byen ved Nidelva. Målet er en vekst med bedre byrom, mange flere boliger 
og arbeidsplasser nær kollektivårene, færre biler – og flere på sykkel, buss og trikk. Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune
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og effektivt kollektivsystem, og vi kan 
drifte byen mer effektivt.

– En tettere by kan bety en trangere 
og mørkere by? 
– Det skal vi unngå. Nettopp fordi 
vi bygger tettere må vi også priori-
tere åpne landskap og muligheter 
for rekreasjon. Vi beholder korrido-
ren langs Nidelva som grøntdrag, 
skjermer strandsonen og tar vare på 
utfartsområdene i Bymarka og Est-
enstadmarka. I tillegg blir gode by-
rom ekstra viktige når byen fortettes. 
Åpne plasser gjør byen mer attraktiv 
for besøkende og som bosted, særlig 
for barnefamilier.

En vital midtby
Einar Aassved Hansen er trygg på at 
reduksjonen i biltrafikk har gjort midt-
byen mer tiltrekkende. Men her har 
kommunen og handelsnæringa vært 
på kollisjonskurs.

– Før endte alle debatter om midtbyen 
med en krangel om antall parkerings-
plasser. Slik er det ikke lenger. Vi har 
hatt tett dialog med næringslivet i de 
senere årene i prosjektet «Miljømessig 
god og økonomisk vital midtby» som 
er et samarbeid med Drammen innen 
Framtidens byer. Vi er enige om felles 
tiltak for Midtbyen som også har fått 
full tilslutning fra politikerne. Nærings-
livet ser at folk handler selv om de 
reiser kollektivt. I tillegg har økt kollek-
tivbruk også gjort det lettere å komme 
fram med bil til tross for innføring av 
kollektivfelt. I fjor økte omsetninga i 
sentrum for første gang på mange år. 
Folk bruker byen mer når det er færre 
biler der. Vi opplever en gryende er-
kjennelse av at mindre biltrafikk gir et 
mer levende sentrum, og et levende 
sentrum er i alles interesse. I midtbyen 
ligger Trondheims identitet.

Åpner bekker
Trondheim kommune fikk Statens By-
miljøpris i 2008 for viljen til å satse 
på kollektivtrafikk og samtidig legge 
restriksjoner på bilbruken. Byen fikk 
Bymiljøprisen for 2010 for å ha åpnet 
Ilavassdraget. Før lå bekken i rør. Nå 
renner den gjennom et førsteklasses 
park- og rekreasjonsområde. Samti-
dig er prosjektet et ledd i tilpasningen 
til et klima med mer kraftig nedbør.

– Vi skal gjøre mer av det samme. 
Fredlybekken fra Nardo til Sluppen 
står for tur, sier Einar Aassved Han-
sen.

Utfordringer med økt vekst
Kommunaldirektøren peker på tre ut-
fordringer, men mener alle lar seg løse 
med dagens politikk. For det første er 
Trondheim en relativt spredt by. Også 
trønderne bygde drabantbyer langt fra 
bykjernen på 1960- og 70-tallet. For 
det andre krever veksten flere barne-
hager og skoler. Og for det tredje er det 
vanskelig for enhver større by å bygge 
nok boliger til en pris som slipper unge 
mennesker inn på markedet. 

– Veksten hjelper oss å løse proble-
mene med kollektivtransport til og fra 
drabantbyene. Flere innbyggere gir 
grunnlag for et bedre tilbud. Innenfor 
utbygging av barnehager og skoler 
er Trondheim allerede et forbilde for 
mange, men det er krevende å bygge 
nok og med høy kvalitet. Jeg er opp-
tatt av at standarden på bygningene 
våre skal være høy. Estetikk handler 
om livskvalitet. På boligmarkedet mø-
ter vi et dilemma opp mot jordvern og 
behovet for å beskytte rekreasjons-
områder. Utbyggere presser på for å 
få omregulert flere arealer til bolig. De 
ønsker seg store, jomfruelige områ-
der. Jeg mener det er viktig at vi hol-
der fast på en langsiktig strategi med 
fortetting, sier Aassved Hansen.

Ett jomfruelig område er imidlertid 
avsatt til boligbygging. På Brøset 
ønsker Trondheim kommune å være 
pioner ved å bygge ut en klimanøytral 
bydel med ca 1 600 boliger.

– Brøset er veldig spenstig. Mange 
tror at ingen vil bo så tett, og kanskje 
uten egen bil. Men Miljøpakken viser 
at det er mulig å hjelpe folk til å endre 
vaner og holdninger.

Brøset planlegges i nært samarbeid 
med forskningsmiljøene i Trondheim. 
Disse miljøene gir kommunen et be-
tydelig fortrinn – også med tanke på 
rekruttering av arbeidskraft. 

Høy kompetanse
Einar Aassved Hansen ble kommunal-
direktør for knapt to år siden etter 25 
år ved forskningsstiftelsen SINTEF. 
Møtet med kommunen overrasket 
ham litt:

– Jeg trodde ikke at det fantes så mye 
høy kompetanse innen byutviklings-
området. Trondheim kommune er 
også enda større og mer kompleks 
enn det jeg hadde forventet og allike-
vel en moderne og effektiv virksom-
het. I dag er jeg omgitt av arkitekter, 
ingeniører, jurister og mange andre 
som nok kunne ha tjent mer penger 
i privat næringsliv, men som velger 
å arbeide med utvikling av byen. 
Det gjør de ut fra et ekte samfunns-
engasjement og et sterkt ønske om 
å arbeide med viktige oppgaver der 
deres innsats utgjør en forskjell, og 
resultatene virkelig synes. Motivasjo-
nen imponerer meg. Trykket utenfra 
og eksponeringen i mediene er bety-
delig for mange av våre ansatte. Det 
gjenspeiler at det vi holder på med 
engasjerer og betyr noe i hverdagen 
for byens innbyggere, sier Einar Aass-
ved Hansen – direktør i en by som 
slår andre storbyer både i borgerun-
dersøkelsen, omdømmebarometeret 
og i gjentatte trivselsundersøkelser 
blant studentene.

– De gode målingene har sikkert 
mange årsaker. En av dem tror jeg er 
at Trondheim er en storby med små-
byens kvaliteter. Og det skal vi fort-
sette å være.

UTVIKLER BYEN: Kommunaldirektør for 
byutvikling, Einar Aassved Hansen, ser på 
Trondheim som en storby med småbyens 
kvaliteter. Foto: Trondheim kommune
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Hans Kringstad

Kommunikasjonsrådgiver
trondheim kommune

De 3 500 skal forårsake langt mindre 
utslipp av klimagasser enn det du og 
jeg gjør nå.

I et svakt skrånende landskap fire 

kilometer fra Trondheim sentrum 
skal vi lære å bygge bysamfunn som 
bremser klimaendringene. Det poli-
tiske flertallet i byen ønsker seg en 
klimanøytral bydel som danner skole 
for framtidig byutvikling i Trondheim.

Målet er ambisiøst: Hver Brøset-
beboer skal i gjennomsnitt stå bak 3 
tonn CO2-utslipp per år. Det er 60-90 
prosent lavere enn dagens normal i 
Norge. Målet tilsvarer den reduksjo-

nen i CO2-utslipp innen 2050 som 
FNs klimapanel mener må til for å hin-
dre farlige klimaendringer.

Politikerne har lagt lista høyt. Nå 
prøver planleggere og forskere å kom-
me over den. Mulighetene for å lyk-
kes ligger i selve området, og i kunn-
skapsmiljøene i Trondheim.

Brøset folder seg ut som et blankt 
ark med nærmere 350 dekar nesten 
ubebygd areal nær bykjernen. Her er 

Sykehusområde blir grønn bydel
Brøset skal hjelpe klimaet

BRØSET FRA LUFTA: Deler av Brøset-området med den fredede hovedbygningen. Det gamle sykehusbygget får en sentral plass på 
området. Foto: Trondheim kommune

en gang samlet myndighetene spedalske på Brøset. i dag huser området et  
psykiatrisk sykehus. Snart vil det reise seg en grønn og framtidsrettet bydel med  
3 500 innbyggere her.
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det mulig å planlegge alle tiltak fra 
grunnen av for å skape et bysamfunn 
der det er naturlig for framtidige inn-
byggere å leve klimavennlig. Midt i en 
hurtig voksende by har planleggerne 
en enestående anledning til å se hel-
hetlig på bygningstyper, boligtetthet, 
energiløsninger, transportnett, grønt-
drag og andre elementer som må vir-
ke sammen for å gjøre et klimavennlig 
liv attraktivt.

Forskningsmiljøene i Trondheim 
sitter med spisskompetanse på alt 
fra livsstilsmekanismer til miljøtek-
nologi og innovasjon. Flere fakulte-
ter ved NTNU samarbeider om Brøset 
med planleggerne i Trondheim kom-
mune.

– Vi ønsker å lage en bydel hvor det 
enkleste er å gjøre miljøvennlige valg 
i hverdagen, sier prosjektleder Mere-
te Wist i Trondheim kommune. 

Få p-plasser
De siste månedene har Wist og med-
arbeiderne hennes arbeidet med et 
forslag til områdeplan. Særlig på to 

EN VISJON: Slik ser COWI for seg at det kan se ut på Brøset om noen år. Ved siden av COWI deltok Code arkitekter, Asplan Viak og 
danske SLA på åpne parallelle oppdrag om Brøset-prosjektet i 2010/2011. De fire ble plukket ut i konkurranse med 26 andre team 
av eksperter. Illustrasjon: COWI

Brøset fakta

Etter valget i 2007 tok det politiske flertallet i Trondheim initiativ til å bygge en 
klimanøytral bydel på Brøset. 

I en samarbeidserklæring heter det at Trondheim skal være en pådriver for å  
redusere klimagassutslippene og sørge for en mer miljøvennlig utvikling.

Brøset ble det første pilotprosjektet i sitt slag i Framtidens Byer – et samarbeid 
mellom Miljøverndepartementet og 13 byer for å få ned utslippene av klimagasser.

Brøset-området måler 344 daa. Det ligger ca fire kilometer øst for bykjernen i 
Trondheim.

Trondheim kommune utarbeider nå en overordnet områdeplan for Brøset. 
Planen skisserer følgende arealbruk:

– Ca 1 600 boenheter fordelt på ti boligområder. 
– Forventet innbyggertall ferdig utbygd: Ca 3 500.
– 10 boliger per daa innenfor boligfeltene.
– 140 av totalt 344 daa vil bli bebygd med boliger/offentlige funksjoner.
– 121 daa foreslås satt av til offentlige friområder.
– Statsbygg, St. Olavs hospital og Sør-Trøndelag fylkeskommune er grunneiere.
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punkter utfordrer planforslaget tradi-
sjonell byutvikling:

•	 	Parkeringsdekning:	 Det	 legges	
opp til 800 parkeringsplasser for 1 
600 boliger. Dette er en tredel av 
dagens norm i Trondheim. 

•	 	All	 stasjonær	 energi	 som	 forbru-
kes i nye bygninger skal komme 
fra fornybare kilder innenfor plan-
området.

Men først og fremst er det den hel-
hetlige planleggingen og samspillet 

mellom en serie tiltak som skal drive 
klimagassutslippene nedover. Trans-
portsystemet vil prioritere fotgjen-
gere, syklister og kollektivtrafikk. Ei 
kollektivåre skal slynge seg gjennom 
området som ett av de første fysiske 
anleggene på Brøset. Den kan knyt-
tes direkte til en mulig kollektivtunnel 
som Trondheim kommune nå utreder 
inn til sentrum.

Plasseringen av parkeringsanlegg 
for privatbiler gjør det lettere å velge 
bort egen bil til fordel for mer miljø-
vennlige reisemåter. Hele området 

blir i praksis bilfritt, men godt tilret-
telagt for miljøvennlig transport.

Fellesrom
Områdeplanen foreslår høy utnyttelse 
av arealene avsatt til boligformål – 10 
boliger per dekar. Tanken er å sette av 
fellesarealer med blant annet forsam-
lingsrom, verksted og overnatting for 
gjester innenfor hvert boligfelt.

– Fellesfunksjonene gjør at boli-
gene kan gjøres litt mindre, samtidig 
som de kan skape felleskapsfølelse 
og samhold blant beboerne. Målet 

PLANEN: Kartet viser forslaget til områdeplan for framtidas grønne bydel i Trondheim. Illustrasjon: Trondheim kommune
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vårt er en bydel beboerne bruker mest 
mulig. Allsidig aktivitet inne på områ-
det gir økt trivsel og mindre transport 
ut, sier prosjektleder Merete Wist.

En ny barneskole og tre barneha-
ger inngår i forslaget til områdeplan. 
Det gjør også et helse- og velferds-
senter. Selv om boligene ligger tett, 
settes det av betydelige arealer til 
friluftsliv. Et grøntdrag med tursti blir 
et markant innslag i den nye bydelen. 
Sentralt i området, ved den fredede 
hovedbygningen til det opprinnelige 
leprasykehuset, er det satt av plass til 
et stort parkanlegg. Parsellhager for 
beboerne inngår også i planen.

Områdeplanen henter inspirasjon 
fra forslagene til fire team av eksper-
ter som har forsøkt å løse Brøset-opp-
gaven; hvordan komme ned i et årlig 
utslipp på 3 tonn CO2 per innbygger? 

Trondheim kommune valgte såkalte 
åpne parallelle oppdrag i stedet for 
en tradisjonell arkitektkonkurranse, 
og fikk inn fire gjennomarbeidete pro-
sjekter som viser hvordan livet kan 
arte seg i en klimanøytral bydel på 
Brøset. 

Tidligst 2015
Ingen greide å dokumentere løsnin-
ger som presser utslippene helt ned 
i 3 tonn ved hjelp av smarte bygg, 
gjerrige energiløsninger og andre tek-
nologiske grep alene. Den menneske-
lige faktor vil spille inn.

– Konklusjonen er at det vil kreve 
endringer i livsstil for å nå målet. Det-
te kan komme naturlig om vi klarer å 
lage en bydel med kvaliteter som gjør 
at folk tar miljøvennlige valg. Vi er 
ikke i mål, men vi har lært mye alle-

rede før et eneste hus er bygd på om-
rådet, sier prosjektleder Merete Wist.

Ingen vet sikkert når de første bo-
lighusene reiser seg på jordene på 
Brøset. Det kan tidligst skje i 2015. 
Staten eier store deler av arealene. 
Det pågår nå en diskusjon om tomte-
pris. Det psykiatriske sykehuset må 
inn i nytt bygg et annet sted før en 
større utbygging kan ta til.

Uansett er Brøset som institusjons-
område snart en avsluttet epoke – av-
løst av en grønn bydel med løsninger 
som skal ta vare på vårt felles klima 
og miljø.

www.danfo.no  

Tlf: 69 97 18 50  

Vandalsikre, behovstilpassede 

offentlige toaletter for by og landskap

www.focus.no tlf. 66 77 84 00 e-post: firmapost@focus.no

	 • Forbedret arbeidsflyt med norske menyer

	 • Norsk rør- og kumbibliotek

	 • Regler for opptegning ihht. Norsk VA-Norm

	 • Følger SVV Håndbok 139

	 • Delelister “on the fly” for mengding til anbudsbeskrivelser

	 • Hydrologiske analyser basert på norske værdata
 • Avansert SOSI håndtering

Focus Civil Tools
2012 VA
Ny - bedre metode for

BIM prosjektering 

av VA.

Focus Civil Tools VA utvider din AutoCAD Civil 3D 
til et avansert brukervennlig verktøy for VA prosjektering 

i norske prosjekter.
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Sissel Arctander

Byplanlegger, Byplankontoret
trondheim kommune

Et godt handelstilbud i sentrum er 
viktig for folkeliv, turisme, kulturlivet, 
sentrums beboere og arbeidstakere, 
for at det samlede tjenestetilbudet i 
sentrum skal være godt. I Trondheim 
har Midtbyens historiske rolle alltid 
vært å være sentrum for handel. Midt-
byen er det stedet hvor flest kan få 
handlet uten bruk av bil, og her kan 
innbyggere og besøkende få gjort 
flere ting på samme reise eller tur. 
Handel nær arbeidsplasser gir et godt 
tilbud til ansatte, og dermed fortrinn 
for bedrifter som lokaliserer seg i 
Midtbyen. Dette støtter kommunens 
strategi om å lokalisere flest mulig 
arbeidsplasser i byens kollektivknu-
tepunkt. For at Trondheim skal bli en 
bærekraftig by må handelstilbudet i 
Midtbyen være godt. Og for at butik-
ker skal etablere seg må det være 
lønnsomt å drive handel her.

Utfordrende konkurranseforhold
Midtbyen har sterke konkurrenter i 
nord og sør. Her ligger to bilbaserte 
avlastningssentra med gode kunde-
grunnlag der det er lagt godt til rette 
for butikkeiere å etablere seg. Utfor-
dringen er å få butikker til å etablere 
seg i Midtbyen og bli værende. 

For å øke kundegrunnlaget i Midtby 
er det nødvendig med gode vilkår for 
handelsnæringen, og at tilgjengelig-
het og parkering utjevnes. Handel 
med bilreiser går ikke ned dersom det 
innføres bilrestriksjoner i Midtbyen, 
men ikke i de andre sentra. Da flyt-

tes den bilbaserte handelen til andre 
sentra, og utslippene blir som før. 

Et prosjekt i Fremtidens byer
På initiativ fra Næringsforeningen i 
Trondheim og Trondheim kommune, 
ble det i 2008 etablert et prosjekt i 
Framtidens byer om god miljømessig 
og økonomisk vital utvikling av sen-
trum. Deltakere var kommunene og re-
presentanter fra næringsliv i Drammen 
og Trondheim. Prosjektets målsetting 
var et forpliktende og tillitsfullt sam-
arbeid mellom byens myndigheter og 

næringsliv, om et miljømessig godt og 
økonomisk vitalt sentrum. Erfarings-
utveksling, samarbeid og læring mel-
lom byene Drammen og Trondheim var 
også sentralt i prosjektet.

Sluttrapporten fra Trondheim fore-
lå i mars og inneholdt virkelighets-
beskrivelse, forslag til målsettinger, 
og forslag til tiltak. Utarbeidelsen av 
virkelighetsbeskrivelsen var et viktig 
ledd i samarbeidsprosjektet. En fel-
les forståelse er viktig for å få til et 
konstruktivt samarbeid. Og gjennom 
samarbeidet ble det tydelig at kom-

Mer handel i Midtbyen
en bærekraftig by trenger et sentrum med et godt handelstilbud. i trondheim skal 
kommune og næringsliv jobbe sammen for å forbedre vilkårene for handel, og 
gjøre midtbyen til det mest miljøvennlige handelsalternativet. Strategien er  
konkretisert i en rekke forslag til tiltak.

GATEBRUKSPLANEN: God tilgjengelighet er avgjørende for å legge til rette for handel. 
Gatebruksplanen bidrar til økt framkommelighet for buss, sammenhengende sykkelfelt, 
utvidede gådateområder. Antall parkeringsplasser skal være det samme som i dag, men 
flest mulig bør gjøres om fra arbeidsplassparkering til gjesteparkering. 
Illustrasjon: Byplankontoret, Trondheim kommune.
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munen og næringslivet sammen kan 
oppnå mye mer enn hva partene kan 
få til hver for seg.

Ambisiøs målsetting
Formannskapet i Trondheim kom-
mune slutter seg til rapporten. Un-
der forutsetning av at partene fra 
næringslivet inngår i et forpliktende 
samarbeid, slutter formannskapet 
seg også til følgende målsettinger: 
–  Omsetting for handelen skal øke 

med 25 % utover prisstigningen i 
løpet av fem år. 

–  Midtbyen skal være det mest mil-
jøvennlige handelsalternativet i 
Trondheim. 

Måltallet om 25 % økning utover 
prisstigningen er satt ut fra at det må 
være lønnsomt å drive handel i Midt-
byen. Regulert for prisstigning har 
omsetningen i handel gått ned siden 
2000, mens den har økt med 5 % det 
siste året. Fortsatt står det ledige lo-

kaler, og det viser at det er nødven-
dig med ytterligere økning for å få 
til en økonomisk vital Midtby. Dette 
målet er ikke basert på en grundig 
analyse. Partene mener imidlertid 
at dette er et nødvendig og realistisk 
mål dersom alle parter bidrar aktivt i 
å legge til rette. Målsettingen om 25 
% økning vil være oppnådd på un-
der 5 år med tilsvarende vekst som i 
2011 Fortsatt byfortetting og en for-
ventet befolkningsvekst på nærmere 
10 % støtter opp under realismen i 
et slikt mål.

På kort sikt vil det være selve samar-
beidsorganiseringen og tiltak innen 
drift, vedlikehold og arrangementer, 
som først vil gi resultater. På mellom-
lang sikt er det opprusting av flere 
byrom, flere forbindelser og omfor-
deling av parkeringsplasser som kan 
gi uttelling. Fortettingsstrategier vil gi 
resultater på lang sikt. 

Kommunens rolle
Kommunen har per i dag mange pro-
sjekter og planer som støtter opp 
under Midtbyen, og har oppnådd 
mye gjennom dette arbeidet. Det am-
bisiøse målet om vekst som er fore-
slått krever ytterligere prioritering av 
Midtbyen. Dette er imidlertid tiltak 
som kommer hele byens befolkning 
til gode. Tilrettelegging for handel må 
sees som en strategi for å skape en 
mer bærekraftig by.

LEVENDE BYDEL: Visjonen for Midtbyen er en attraktiv og levende bydel. Fokus på ut-
forming og drift av byrommene, og arrangementer som trekker folk vil bidra til økt bruk 
av byen. Og det gir større kundegrunnlag for handelen. Foto: Trondheim kommune.

Seks prioriterte tiltak

Følgende tiltak skal bidra til å innfri 
målene: 
–  Øke attraktiviteten i Midtbyen: len-

gre og forutsigbare åpningstider, 
ruste opp byrom, oppgradere eien-
dommer, pusse opp offentlig miljø, 
definere standard for søppelhånd-
tering, vintervedlikehold og fortaus-
varme, unngå tomme butikklokaler 
og felles finansieringsordninger for 
julegater og lignende.

–  Fortette i og rundt sentrum: legge til 
rette for kultur, arbeidsplasser og stu-
dieplasser i og rundt sentrum. Antall 
boliger i og rundt sentrum økes.

–  Øke tilgjengeligheten: utbygging 
av sykkelveger, gangveger, øke kol-
lektivtilbudet og trafikksikkerheten, 
vektlegge universell utforming. 

–  Utarbeide plan for parkering: avgifts-
beløp, antall parkeringsplasser på 
gate og i parkeringshus, prisdifferen-
siering, skilting og informasjon, flek-
sible betalingsløsninger og bedre 
oversikten over ledig parkering. 

–  Markedsføring og holdningsend-
ring: fremme Midtbyens kvaliteter 
innen handel, kultur, servering og 
andre positive tiltak, informere om 
kollektivtilbud, parkeringsplasser 
og sykkelruter og øke arrangemen-
ter som Barnas dag og skoleklasse-
befaringer etc .

–  Bedre organisering mellom kom-
mune og næringsliv: etablere mø-
tearena på strategisk nivå, opprette 
kunnskapsbase om fakta og målin-
ger av innbyggernes handelsprefe-
ranser, øke samarbeidet om operativ 
drift av sentrum, felles koordinering 
og tilrettelegging for aktiviteter og ar-
rangement i fellesareal. 
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Martin Vitsø

Sivilingeniør geomatikk & iKt, 
Kart og oppmålingskontoret
trondheim kommune

Fra to til tre dimensjoner 
3D egner seg utmerket til å visualise-
re en rekke problemstillinger knyttet 
til temaer som miljø og byfortetting. 
Havstigning og stormflo virkelig-
gjøres i 3D, sammenlignet med det 
tradisjon elle kartet. Masseforflytnin-
gene i vinterens leirras på Byneset 
det samme. 

Trondheim kommune har de siste 
årene kjøpt laserdata som et tillegg 
til den vanlige kartleggingen. Dette er 
et detaljert og presist datagrunnlag, 
godt egnet til terrengmodellering og 

geografiske analyser. De tradisjonelle 
høydekurvene gir en visualisering eg-
net for 2D presentasjon av terrenget, 
men tilbyr ikke den nøyaktighet og 
detaljering som kreves i mange av da-
gens prosjekter.

Bygge høyhus her?
3D-modellering ble brukt for å belyse 
muligheten for høyhusbebyggelse på 
områdene Tempe og Sluppen like sør 
for Trondheim sentrum. Det ble på 
mange måter et prosjekt for å kart-
legge hva vi kan, og ikke kan gjøre i 
3D med de data og den programvaren 
vi har i dag. 

Noe som viste seg som veldig po-
sitivt var muligheten til selv å kunne 
tilpasse og endre underveis i pro-
sjektet. Det som i utgangspunktet 
var én tenkt plassering av høyhus ble 

utvidet til tre, og endret flere ganger 
underveis – ofte som direkte resultat 
av hvordan 3D-modellen skildret høy-
husene i det urbane terrenget. Slike 
endringer gjorde vi gjerne der og da. 
Bruker man ekstern konsulent i en 
slik setting, er ideen gjerne videreut-
viklet eller forkastet lenge før leveran-
sen er innomhus.

Erfaringen er at vi trenger en inter-
aktiv modell, hvor man kan redigere 
selv, importere data fra flere kilder, 
drapere plantegninger over terreng, 
gjøre siktanalyser, samt se på sol- og 
skyggeforhold. 

Kunstnerisk anlegg er ikke en for-
utsetning i dette arbeidet. Meldingen 
fra byplanleggerne er klar – huset på 
tomta skal være x ganger y meter i 
omriss, z meter høyt. Helst en kloss, 
gjerne med etasjeskiller. Til nød et 

3D i sentrum
Kommunens kartdata er ikke så flate som noen kanskje vil tro. Den tredje koordinaten 
er som oftest på plass. Veien fra kartplanet og ut i rommet er ikke lenger enn til  
3D-kompatibel programvare. et påskudd for å komme i gang med å jobbe i 3D er 
altså at vi allerede har datagrunnlaget. Sørg bare for å ha god nok maskinvare.

VISUALISERING: Dersom havstigning og stormflo skulle innta Midtbyen. Illustrasjon: Trondheim kommune.
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skråtak. Dette fordi målet er å se på 
det planmessige. Satt på spissen risi-
keres det at forslag blir forkastet fordi 
man ikke liker funkisvillaen som tilfel-
digvis ble brukt som bygningsmodell. 
Når det er tid for konkurranse, blir det 
opp til aktuelle arkitektkontorer å ta 
seg av iøyenfallende bygningsmodel-
ler med vinduer, treningsrom og le-
kende barn i blomsterhagen. 

Filformatjungelen
Håndtering av ulike filformater i sam-
me 3D-modell er gjerne en utfordring. 
Én ting er å bygge grunnmodellen fra 
egne FKB- og laserdata, men ofte skal 
ting som kommer fra ekstern konsu-
lent eller arkitekt inn i modellen. Det-
te kan være bygninger i CAD-formater 
av ymse slag, gjerne uten georefere-
ring. 

Fremtiden er BIM – bygningsinfor-
masjonsmodeller. Noen 3D-program-
mer håndterer import av BIM allere-
de. Andre trenger kanskje en plugin, 
eller at modellen først konverteres til 
et håndterbart format. IFC er forma-
tet som er industristandard for BIM. 
Dette er et åpent format. Positivt i den 
forstand at proprietære formater i 

forbindelse med datautveksling er et 
velkjent problem for oss som jobber 
med GIS.

3D på nett
Vi jobber nå med å få på plass infra-
struktur for å levere karttjenester på 
nett. Dette vil også kunne omfatte 3D-
modeller. 3D-pdf er her en spennen-

de mulighet. Et avgrenset geografisk 
område, bestående av terreng, vei, 
en drapert plan og et kvartal bygnin-
ger. Alt i én interaktiv modell. Slik kan 
man utveksle 3D på et format som i 
størrelse passer som vedlegg i e-post, 
og som ikke krever ekstra programva-
re hos mottakeren. 

AVDEKKER PROBLEMSTILLINGER: Høyhus langs innfartsåre til sentrum. Blokkering av 
sikten til Nidarosdomen er en av flere problemstillinger. 
Illustrasjon: Trondheim kommune.
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Tone Furuberg
avdelingsleder geoteknikk, miljøenheten

Silje Salomonsen
Prosjektleder, miljøenheten, trondheim kommune

AS Killingdal Grubeselskab etablerte 
et anlegg for utskiping av malm i ves-
tre del av Ilsvika i starten av 1900-tal-
let. I 1953 ble virksomheten utvidet 
til også å omfatte oppredning basert 
på flotasjon; en prosess der finmalt 

malm oppslemmes i en væske og til-
settes kjemikalier for å skille malm-
mineralene fra gråberget (avgangen) 
slik at svovelkis og sinkblende kunne 
skipes ut. Råmalm og malmmineraler 
ble lagret i haller langs og under skin-
negangen og avgangsmassene ble 
sluppet ut til havnebassenget.

Gruvedriften opphørte i 1986, men 
de store mengdene metallkonsentra-
ter som lå igjen i lagerhaller, under-
jordiske sjakter og som søl på områ-
det gjorde at det var rangert som et av 

et forurenset industriområde i gangavstand fra sentrum og store boligområder i 
ilsvika, kunne i 2011 åpnes som et grønt nærområde for byens befolkning. Killing-
dalområdet var i mange år svært forurenset og avsperret for allmennheten fordi 
det ikke var trygt å oppholde seg ved de forfalne bygningene. i august 2011 ble 
området friskmeldt og dette ble høytidelig markert med taler fra ordfører og miljø-
sjef i kommunen, statsråd og naturvernere.

Killingdalprosjektet 
– fra miljøversting til grøntområde
MILJØVERSTING: Det tidligere svært forurensede område etter Killingdal Gruber er nå grøntområde. Foto: Trondheim Havn
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de verste områdene med forurenset 
grunn i Norge. Miljøundersøkelser 
viste at det lakk omtrent 1 tonn tung-
metaller ut i sjøen hvert år. I tillegg 
utgjorde bygningsmassen en sikker-
hetsrisiko og måtte rives.

Killingdalprosjektet besto av tre 
delprosjekter: tiltak mot forurenset 
grunn, opprydding og riving av byg-
ningsmasse, samt opparbeiding til 
et grønt friområde. I tillegg ble byg-
ging av gang- og sykkelveg inkludert 
i arbeidene. Prosjektet var et samar-
beid mellom Trondheim kommune, 
ROM Eiendom og Jernbaneverket som 
grunneiere, Miljøpakken og Klima- og 
forurensningsdirektoratet. Klima- og 
forurensingsdirektoratet anbefalte 
grunneiere å samarbeide om utarbei-
delse av tiltaksplan og opprydding på 
Killingdal-området og det ble bevilget 
betydelige statlig tilskudd til oppryd-
dingen.

I 2010 ble det store anlegget revet 
og de underjordiske lagerhallene, 
sjaktene og kulvertene ryddet. Mer 
enn ti tusen tonn sterkt forurenset 
jord fra hele området ble sendt til 
godkjente mottak. Rivingsmasser og 
jord med lavere forurensningsgrad 
ble fylt i de underjordiske lagrene og 
isolert. Disse massene og andre svakt 
forurensede masser på området, er 
dekket av en tett leiremembran. Leira 
sørger for at overflatevann ikke kom-
mer i kontakt med forurensning og 
transporterer denne videre ut i hav-
nebassenget. Over membranen er det 
lagt ut rene jordmasser.

Utfordringer
Fordi det var for farlig å ta seg inn i 
anlegget, ble det utarbeidet en til-

taksplan på grunnlag av miljøun-
dersøkelser, kart og tegninger av de 
underjordiske anleggene. Planen for 
Killingdalområdet beskrev i detalj 
hvordan riving av bygningene fra gru-
vevirksomheten og opprydding i foru-
renset grunn skulle gjennomføres. 
De underjordiske anleggene ga store 
ufordringer underveis. Blant annet 
ble det funnet en 10 m3 stor syretank 
i en hule i fjellet. Mye opprensknings-
arbeid måtte gjøres for hånd fordi de 
underjordiske gangene var for små til 
å få inn anleggsmaskiner.

Forurensningen fra malm og me-
tallkonsentrater gir et surt miljø som 
er aggressivt mot betong og arme-
ring. Kaien var i så dårlig stand at 
den måtte rives, og det ble nødven-
dig med omfattende reparasjoner på 
jernbanebrua for å benytte denne til 
den planlagte gang- og sykkelveien 
over området. 

Grøntområde
Etter opprydding er området satt i 
stand som friområde med stier og 
oppholdsplasser. Der opprednings-
bygget lå, er det nå to platåer for ut-
sikt og aktivitet. Endeveggene i de 
gamle lossesjaktene stikker så vidt 
opp av terrenget. Fjellskjæringene er 
sikret, og den gamle utskipingskaia 
er erstattet av en ny brygge. Til slutt er 
deler av den gamle jernbansetraséen 
gjort om til gang- og sykkelveg. 

Målinger viser at den gjennomførte 
oppryddingen har gitt gode resulta-
ter og at spredning av forurensning 
til havnebassenget nå er sterkt redu-
sert. Årlige overvåkning skal sikre at 
tiltakene fungerer, og at utlekking til 

sjø og sjøbunnen utenfor er stanset. 
Killingdalområdet var den største kil-
den til forurensning i havnebassen-
get, og oppryddingen var en forutset-
ning for at det nå kan gjøres tiltak mot 
forurenset sjøbunn. 

RYDDEJOBB: Riving av bygningsmasse og 
opprydding av forurenset grunn på 
Killingdalområdet ble utført av Grunnar-
beid med miljøteknisk rådgiving fra 
Multiconsult. Foto: Trondheim kommune
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Silje Salomonsen

Prosjektleder, miljøenheten
trondheim kommune

Sterkt forurenset sjøbunn
Selv lave konsentrasjoner av miljø-
gifter i sjøbunnen er skadelig for or-
ganismer og miljøet. Når miljøgiftene 
oppkonsentreres i næringskjeden slik 
at sjømat inneholder miljøgifter, kan 
de også få konsekvenser for vår hel-
se. Utslipp over lang tid har ført til at 
forurensningen stedvis er så sterk at 
det skader det lokale vannmiljøet og 
utgjør en risiko for spredning til fjord-
systemet og næringskjeden. Det må 
gjøres tiltak for å stanse spredning av 
miljøgifter fra sjøbunnen flere steder i 
Trondheim havn.

Oppvirvling fra skipstrafikk
Brattøras ytre basseng er et aktivt om-
råde med hurtigbåter og planer om 
gjestehavn. I Kanalen er det er aktivt 
båtmiljø med flere småbåthavner. Pro-
pellerosjon forårsaker spredning av mil-
jøgifter fra sjøbunnen til vannmassene. 
En tildekking i slike områder vil gi en 
ren sjøbunn og redusere spredning. For 
å bevare områdets kvaliteter må imid-
lertid en tilstrekkelig seilingsdybde for 
små og større båter opprettholdes.

Deponi for forurensede masser
Også sjøbunnen i Nyhavna må mu-
dres og deretter tildekkes. Nyhavna 
fremstår også som det beste alternati-

Opprydding i gamle synder
Sjøbunnen i havneområdet i trondheim er undersøkt flere ganger, sist gang i 2010. 
Prøver av sjøbunnen er flere steder sterkt forurenset. undersøkelser av fisk, tang 
og blåskjell viser likevel at konsentrasjoner av flere miljøgifter i vannmiljøet er på 
vei ned. Det er et resultat av arbeidet med å stanse forurensningskilder på land. nå 
er sjøbunnen en av de største kildene til miljøgifter i havneområdet.

MUDRING: Tildekking av forurenset sjøbunn er et effektivt miljøtiltak. For å beholde 
seilingsdypet må det mudres flere steder før det kan tildekkes. Mudrede masser må 
deponeres på egnet sted. Illustrasjon: Trondheim Havn/Dobbel J.
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vet for plassering av et kaikantdeponi 
for forurenset sjøbunn. Et liknende 
deponi var det første i sitt slag på Pir 
II. Der ble forurenset sjøbunn stabili-
sert med sement slik at det i dag er 
fast land med containerhavn.

Gruvedrift på land gir utfordringer på 
sjøbunnen 
Målinger viser at opprydningen på Kil-
lingdalområdet har gitt gode resultater 
og at utlekking av forurensning til sjø-
en er sterkt redusert. Det å stanse den 
største aktive kilden til forurensning i 
sjøen har vært en viktig forutsetning 
for at det nå kan gjøres tiltak for en 
renere sjøbunn i Ilsvika og Fagervika.

Fortsatt gir den tidligere gruvedrif-
ten store utfordringer. Anslagsvis 1,4 
millioner tonn avgangsmasse fra opp-
redningsverket er deponert i sjøen. I 
området er det bratt terreng på sjø-
bunnen og dermed vanskelig å dekke 
til. Samtidig er området ustabilt på 
grunn av kvikkleire og avgangsmas-
sene som er sluppet ut består av et 
finkornet tungt materiale. Sjøbun-
nen i området er ikke som vanlig sjø-
bunn og området må tildekkes uten 
at stabiliteten utfordres. En form for 
tynnsjiktstildekking må testes ut felt 
for felt på sjøbunnen, før det er klart 
hvilke metoder som vil fungere.

Radonett AirGap 
finnes i 5 modeller. 

Radonett AirGap

Tilbakestrømingsbeskytter

Brutt vannspeil 

Radonett AirGap tilbakestrømningsbeskyttere har vi 
produsert siden 1994 basert  
på Radonett radonutskiller  
som idag har mer
enn 40 miloner driftstimer
i 7 europeiske land.
Radonett Airgap oppfyller
NS-EN 1717 kategori 5.

Ikke 
behov for

trykk- 
tank! 

+ innvendig monterte rustfrie 
dykkpumper, beskyttet for agrressive miljø

+  Leveres komplett og testkørt fra fabrikk med førmontert 
trykkvakt og magnetventil.

+ Driftsikker og rask og enkel installasjon

+ Typegodkende i hht NS-EN 1717 

+  Mykstart eller frekvensregulert

+ Larmovervakning, alarm ved højt nivå och pumpe feil

+  Tank i syrefast stål (Aisi 316)

+  Kapasitet opp til 100 m3/h 5 forskjellige modeller 

Tlf: 55 36 58 55
post@froster.no – www.froster.no

Tlf: +46 248 107 00
info@radonett.se – www.radonett.se

AKTIVT BÅTMILJØ: For å kunne beholde det aktive båtmiljøet etter en tildekking av 
sjøbunnen, må Kanalen mudres først før tildekking kan gi en ren sjøbunn. 
Foto: Trondheim Havn

Renere havn i Trondheim

I Trondheim er sjøbunnen forurenset 
av tungmetaller og organiske miljøgif-
ter som bly, kobber, PAH, PCB og TBT.

Sjøbunnen er i dag en av de største 
kildene til miljøgifter i vannmiljøet 
og det må gjøres tiltak.

Plan for opprydding er utarbeidet av 
NGI og DNV på oppdrag fra Trond-
heim kommune og Trondheim Havn.

Nødvendige tiltak er beregnet å kos-
te 250 millioner kroner.

Klima- og forurensningsdirektoratet 
har signalisert en betydelig statlig 
økonomisk støtte.
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Hans Kringstad

Kommunikasjonsrådgiver
trondheim kommune

To år etter at bompunktene kom opp, 
bruker samferdselsminister Magnhild 
Meltveit Kleppa Trondheim som for-
bilde:

«All forsking viser at det må restrik-
sjonar til, om vi skal sikra miljø, helse 
og framkome. Vi får ikkje betre byluft 
eller mindre kø utan tiltak! Eg er impo-
nert over kva Trondheim har fått til på 
kort tid. Har de vore der på studietur? 
Viss ikkje, bestill billettar straks!»
Oppfordringen om å reise til Trond-

heim er et sitat fra statsrådens tale til 
nettverket Framtidens Byer 24.april.

– Vi får mye besøk. Miljøpakkens 
resultater vekker interesse, sier pro-
sjektleder Henning Lervåg i Trond-
heim kommune.

Strømmer til bussen
Biltrafikken gikk kjapt ned med ti pro-
sent og kollektivbruken har nærmest 
eksplodert i og rundt byen. I 2011 
var kollektivveksten 11 prosent i stor-
Trondheim. Antall busspassasjerer 
økte med 25 prosent i pendlerkom-
munene, og det fortsetter.

Bommene gjorde det en del dyrere 
å kjøre bil. Men på samme tid ble det 
mye billigere og bedre å ta bussen. 
Det oppdaget folk. Stadig flere prøver 
å ta buss og trikk, og blir der. Rundt 

regnet har antall kollektivreiser økt 
med 200 000 i måneden i lang tid.

– Miljøpakken er, som navnet sier, 
en miks av mange tiltak. Det er helhe-
ten som gir effekt, sier prosjektleder 
Henning Lervåg.

70 prosent bompenger
Seks partier vedtok Miljøpakkens ti 
mål i et politisk forlik i 2008. Sør-Trøn-
delag fylkeskommune og Stortinget 
sluttet opp om pakken. Den er i dag 
organisert i et samarbeid mellom kom-
munen, fylket og Statens Vegvesen.

De tre forvaltningsnivåene bidrar 
økonomisk, men trafikantene beta-
ler mest: Ca 70 prosent av inntek-
tene er bompenger. Det er dyrest å 
kjøre i rushtid. Pengene som kommer 

Folk går fra bil til buss
Miljøpakken forandrer Trondheim

NY MILJØGATE: Olav Tryggvasons gate i sentrum planlegges ombygd til miljøgate for buss og myke trafikanter. 
Illustrasjon: Trondheim kommune

miljøpakken for transport flytter folk fra privatbilen over til buss, trikk, sykkel og 
gange. Det skjer med pisk (bompenger) – og med en pen bunt gulrøtter. 
Kombinasjonen virker.
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inn går ut igjen etter en nøkkel med 
halvparten til vegbygging, mens den 
andre halvparten går til kollektivtran-
sport, sykkel, trafikksikkerhet, støy- 
og miljøtiltak.

– Bompenger er alltid omstridt, også 
i Trondheim. Men i spørreundersøkel-
ser svarer flertallet at de mener det er 
rett å bruke bompenger til andre tiltak 
enn vegbygging, sier Henning Lervåg.

Fordelingsnøkkelen reflekterer Mil-
jøpakkens ånd: Utslippene av kli-
magasser skal ned. Dessuten vokser 
Trondheim med anslagsvis 3 000 inn-
byggere i året. Det er nytteløst bare 
å møte veksten med mer bilveg, noe 
det er det bred politisk enighet om i 
Trondheim. I fjor sluttet Høyre seg til 
Miljøpakken. Bare FrP og Pensjonist-
partiet står nå utenfor.

Også Næringsforeningen i Trond-
heimsregionen støtter arbeidet med 
å endre folks reisevaner. Næringsli-
vet ønsker flyt i trafikken og frykter et 
transportsystem som går i stå.

Her er noen av tiltakene i Miljøpakken:

Ny E6 Sør
Innfartsåren fra sør er en alvorlig 
flaskehals. Utbygging av firefelts veg 
har startet. Strekningen fra Tonstad i 
Trondheim til Jaktøyen i nabokommu-
nen Melhus skal stå ferdig i 2019.

Ny Sluppen bru og utbedring av Oslo-
veien
Arbeidet med veien er i gang. Ny 
Sluppen bru skal stå ferdig i 2018. 
Prosjektet gir en omkjøring med god 
standard rundt bykjernen. Det vil sty-
re tungtrafikk unna sentrum.

Byåsen tunnel
Ny forbindelse øst-vest. Vil gi et mer 
effektivt kollektivtilbud og åpne for 
sykkelanlegg i veger som i dag er be-
lastet med trafikk.

Kollektivtiltak
Billig buss og trikk: Miljøpakken sat-
te prisen på periodekort kraftig ned 
fra årsskiftet 2010/2011. I pendler-
kommunene fikk enkelte en takst-

Miljøpakkens resultater

Kollektivbruk:
2011:
+ 11 prosent i Trondheim.
+ 25 prosent i pendlerregionen.

2008-2012:
+ 30 prosent i Trondheim.
+ 50 prosent i pendlerregionen.

Biltrafikk (målt over tre snitt):
Ned ca 10 prosent i Trondheim etter at 
bommer kom opp våren 2010.

Andel miljøvennlige reiser:
2008: 42 prosent.
2009/2010: 44,5 prosent. 

Bussens hastighet på stamruter:
2007: 22,2 km/t.
2011: 23,9 km/t

Trafikkulykker per år:
2000-2005: 276 ulykker, 
21 hardt skadde/ drepte

2009-2011: 255 ulykker, 
15 hardt skadde/ drepte

SYKKELTELLER: Mer enn 2 000 passerer denne sykkeltelleren ved Tempe rett sør for bykjernen på gode dager. Gjennom Miljøpakken 
arbeider Trondheim målrettet for å øke sykkelandelen.Foto: Trondheim kommune
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reduksjon på over 50 prosent. Tak-
stene er i dag historisk lave. 

Raskere buss: Gjennomgående kol-
lektivfelt i sentrum kom som et første 
tiltak allerede i 2008. Senere er kol-
lektivfelt bygd ut flere steder. Bussen 
har fått signalprioritering i lyskryss. 
Billettering blir gjort mer effektivt. 

Det er innført sanntidsinformasjon på 
busser og holdeplasser. Stadig flere 
holdeplasser oppgraderes med uni-
versell utforming.

Superbuss og kollektivtunnel: Dette 
utredes nå. Superbusstraséer skal gi 
høystandard tilbud på de viktigste 
rutene. Trondheim kan få kollektiv-

tunnel fra sentrum og østover. Nye 
knutepunkt for kollektivtrafikk plan-
legges for å knytte ruter sammen.

Sykkeltiltak
Miljøpakken planlegger å bruke ca 
1,3 milliarder kroner for å gjøre Trond-
heim til en god sykkelby. Et sammen-
hengende hovednett med sykkelve-
ger har høyeste prioritet, og arbeidet 
har startet opp. Det er et overordnet 
mål i størst mulig grad å skille gående 
og syklende.

To sykkelbruer er i dag under bygging, 
og ei tredje bru er planlagt. Bruene 
binder sammen folkerike bydeler og 
bydeler med varehus og servicetil-
bud. Mange tusen gående og syk-
lende vil spare tid til og fra butikker, 
arbeidsplasser, servicefunksjoner og 
kollektivtraseer.

Trondheim har i dag en sykkelandel 
på ca 8 prosent gjennom året. Erfarin-
ger fra andre byer antyder at andelen 
syklister kan økes med 50 prosent 
med et godt, helhetlig sykkelvegnett 
og bedre vedlikehold om vinteren.

Trafikksikkerhet og miljø
Miljøpakken setter av ca 150 millioner 
kroner til gangveier, og 600 millioner 

Målene er litt forkortet:
1. CO2-utslippene fra transport skal redu-
seres med minst 20 prosent innen 2018 
sammenlignet med 2008-nivå. 

2. Andelen miljøvennlige reiser skal 
øke fra 42 prosent (2008) til 50 prosent 
innen 2018. Andelen reiser med privat-
bil skal reduseres fra 58 prosent (2008) 
til 50 prosent innen 2018.

3. Trondheim skal ha på plass et helhet-
lig gang- og sykkelveinett for inntil 1,3 
milliarder kroner innen 2018. 

4. Framkommeligheten for kollektivtra-
fikken skal bedres. Gjennomsnittshas-
tigheten skal øke med 25 prosent innen 

2010 i de sentrale byområdene. Innen 
2018 skal hastigheten øke med 15 pro-
sent på øvrige deler av hele stamrute-
nettet. Hastigheten skal øke ytterligere i 
de sentrale byområder. 

5. Alle miljøkrav knyttet til lokalt bymiljø 
skal ivaretas minst i henhold til nasjo-
nale forskrifter. 

6. Antall personer som er plaget av tra-
fikkstøy i Trondheim skal være redusert 
med 15 prosent i 2018 sammenlignet 
med 2007-nivå. 

7. 80 prosent av tilveksten av nye boliger 
skal skje innenfor eksisterende tettsteds-
avgrensning. 60 prosent av tilveksten av ar-

beidsintensive arbeidsplasser skal komme 
innenfor «Kollektivbuen». 

8. De direkte klimagassutslippene fra 
transport i Trondheim kommunes egen 
virksomhet skal reduseres med 40 pro-
sent. 

9. Trondheim kommune skal jobbe hardt 
for at det private næringslivet, offentlige 
myndigheter og virksomheter, kollektiv-
tilbydere og drosjenæringen gjennomfø-
rer tiltak med tilsvarende ambisiøse mål 
om utslippsreduksjon. 

10. Antall trafikkulykker skal reduseres 
med minst 20 prosent i forhold til perio-
den 2000-2005.

NYTT ANLEGG: Ordfører Rita Ottervik åpner ny sykkelveg på Søndre Ilevollen i novem-
ber 2011 sammen med seksjonsleder Ivar Nervik (t.v.) og byggeleder Per Arne Enge i 
Statens Vegvesen.

Miljøpakkens mål
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til trafikksikkerhetstiltak – det siste 
særlig med tanke på å utbedre ulyk-
kespunkter.

– Vi har prioritert områder nær skoler. 
Mange fortau i Trondheim er smale og 
dårlig egnet for vedlikehold. Bare i ett 
enkelt, eldre villaområde er det plan-
lagt utbygging og utvidelse av nett 
med fortau for ca 50 millioner kroner, 
sier prosjektleder Henning Lervåg.

Miljøpakken inn i ny fase
Miljøpakken for transport har vært 
underfinansiert. De beregnede inn-
tektene har vært lavere enn vedtatte 
anlegg. I tillegg er en rekke store 
prosjekter blitt dyrere enn opprinne-
lig beregnet. I vår vedtok Trondheim 
bystyre og Sør-Trøndelag fylkesting 

Miljøpakkens trinn 2. Nye bompunk-
ter vil gi ca 230 millioner kroner mer i 
årlige inntekter til og med 2024. Der-
med er rammen økt til ca 9,6 milliar-
der kroner.

Forutsatt at trinn 2 blir godkjent av 
Stortinget, kommer 14 nye bompunk-
ter opp i 2014. De økte inntektene bi-
drar til at forvandlingen av Trondheim 
fortsetter og forsterkes. Flere tusen 
flytter til byen hvert år. Miljøvennlig 
transport skal ta unna veksten.

Bussene i byen er klargjort for bio-
gass. Stadig nye sykkelveger rulles 
ut. Tungt trafikkerte veger skal bli mil-
jøgater. Trondheim er en by som blir 
grønnere mens den vokser. www.mft.no     post@mft.no     tlf: 66 84 88 44

Best tilgjengelig teknologi
MFT sideoverløp

Store vannmengder – lavtliggende 
kjellere – liten nivåforskjell innløp/utløp

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS
Sivilingeniør Lars Aaby

20 ÅR

19
92

20
12

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS
Sivilingeniør Lars Aaby

GJENNOMBRUDD FOR BUSS: Kollektivtrafikken har tatt av de siste to årene. Bussene er klargjort for biogass. Foto: Trondheim kommune
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trondheim kommune er 
den største byggherren 
nord for Dovre og er i en 
unik posisjon som pådriver 
for etablering av mer  
energigjerrige bygg. 

Seemi Lintorp
avdelingsleder byggteknisk 
fagstab, trondheim eiendom
trondheim kommune

Til sammen forvalter kommunen en 
bygningsmasse på 1.140.000 m2 
og har over en årrekke fokusert på 
tiltak for å redusere sitt eget ener-
gibehov. Resultatet har vært en re-
duksjon i energiforbruk på 7,2 % de 
siste 4 år Kommunen har også tatt 

en aktiv rolle som pådriver for arbei-
det med energireduksjon og bruk av 
fornybare ressurser, da gjennom pro-
sjekter som Framtidens byer, Smart 
city, Eco-city og TREbyen Trondheim. 

Trondheim kommune er videre i stor 
vekst. En estimert økning av innbyg-
gertall på 50.000 innen 2030, vil gi 
økt behov for nye framtidsrettede 
bygg.

Lavenergibyen 

REDUSERT ENERGIFORBRUK: Utviklingen av spesifikt energiforbruk fordelt på bygn-
ingskategori for perioden 2008 til 2011 sammenlignet med enovas byggstatistikk. En 
vesentlig reduksjon er oppnådd for alle bygningskategorier med unntak av sykehjem.
Figur: Trondheim kommune.

ENERGIMERKE B: Trondheim kommune har realisert (2010) et bofellesskap for personer med pleie- og omsorgsbehov. Bygget er et 
prosjekt i TREbyen Trondheim og er Norges første offisielle passivhus etter godkjent standard. Foto: Trondheim kommune.
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Energi- og klimahandlingsplanen for 
Trondheim kommune definerer ho-
vedmål og strategier for energi- og 
miljøarbeidet i Trondheim kommune. 
Hovedgrepene er:

–  Energibruken i egen og leid byg-
ningsmasse skal reduseres med 
minimum 10 % fra 2008 til 2012 

–  Alle kommunale nybygg skal mini-
mum ha lavenergistandard

–  Kommunen skal gjennomføre forbil-
deprosjekter med passivhusnivå

–  Kommunen skal stille energikrav 
ved leie av bygg til kommunal virk-
somhet

–  Kommunen skal fase ut fyringsolje 
som grunnlast og vurdere mulig-
heten for å fase ut fyringsolje som 
topplast 

Systematisk energiarbeid
Trondheim eiendom forvalter, drifter 
og vedlikeholder den kommunale 
bygningsmassen. Enheten arbeider 
systematisk for å redusere energi-
bruken i egen bygningsmasse og har 
ansatt 4 energirådgivere for å sikre en 
positiv utvikling av forbruket. Trond-
heim eiendom har til nå prioritert føl-
gende oppgaver:
–  Energioppfølging
–  Koordinering av tiltak med vedlike-

holdsplanlegger samt prosjektutvi-
klere for nybygg 

–  Gjennomføring av energmerking/
enøk-analyser

–  Brukermedvirkning

–  Opplæring av egne ansatte 
–  Økt bruk av fornybar energi

Trondheim kommune budsjetterer år-
lig enøk-midler for å sikre gjennom-
føring av lønnsomme tiltak. I 2012 er 
det satt av 7 MNOK til dette. 

Trondheim eiendom er i ferd med å 
energimerke og kartlegge enøk-tiltak 
i egen bygningsmasse. Dette gjøres 
i forkant av bygningenes hovedved-
likehold hvilket åpner for rask gjen-
nomføring av tiltakene. Energirådgi-
vere involveres videre i utviklingen av 
alle nybygg for å ivareta kommunens 
krav til energieffektivitet.

Med unntak av boliger er størstepar-
ten av det kommunale bygningsarea-
let koblet opp mot SD-anlegg og er 
gjenstand for ukentlig energioppføl-
ging. Energioppfølgingen er et sam-
spill mellom vaktmester på det en-
kelte bygg, operatører av SD-anlegget 
samt energirådgiverne. Energioppføl-
gingen sikrer ukentlig evaluering av 
forbruket og rask avdekking av dårlig 
drift eller feil på tekniske anlegg. 

Redusert energiforbruk
Evaluering av energiforbruket i pe-
rioden 2008-2011 viser så langt en 
reduksjon på 8 %. Besparelse tilskri-
ves optimalisering av drift av tekniske 
anlegg, gjennomføring av enøk-tiltak, 
brukermedvirkning samt etablering 
av nye energieffektive bygg.

 Strenge energikrav til nybygg
Trondheim kommune har i de senere 
år hatt en stor utbygning av skoler og 
barnehager. Ved nybygg er lavener-
gistandard lagt til grunn hvilket inne-
bærer et strengere energikrav enn 
byggeforskriftenes minimumskrav. 
Arealeffektive bygg, passive tiltak for 
å redusere varme- og kjølebehov, be-
hovsstyring av varme/lys/ventilasjon, 
oppdeling av ventilasjonsaggregat et-
ter bruk og brukstid, lave SFP-tall og 
høy virkningsgrad på varmegjenvin-
nere er eksempler på tiltak som vekt-
legges i alle prosjekter. I påvente av 
innføring av Norsk Standard for pas-
sivhus for yrkesbygg (NS3701) har 
kommunen vært tilbakeholden med å 
bygge passivhus. Til nå er kun 1 lei-
lighetsbygg gjennomført etter passiv-
husstandarden. Standarden forven-
tes imidlertid innført i løpet av 2012. 
Regjeringens klimamelding signali-
serer videre innføring av passivhus-
nivå som forskriftskrav fra 2015. For å 
møte framtidens krav har kommunen 
startet planlegging og prosjektering 
av både skole- og barnehagebygg 
som tilfredsstiller dette kravnivået. 
Enovas tilskuddsprogrammer er be-
nyttet i støtteberettigede prosjekter.

Trondheim er en kommune i stor 
vekst. Fram mot 2030 vil kommunen 
få inntil 50 000 flere innbyggere. Det 
beregnede behovet for nybygg er 50 
nye barnehager, 10 nye skoler, 15-
20 nye helse og velferdssentra, 8 nye 
idrettshaller, med mer. I dette arbei-
det vil kommunen opprettholde sitt 
fokus på nye energigjerrige bygg og 
bidra som en pådriver, for økt bruk av 
fornybare ressurser.

Utfasing av oljekjeler
Trondheim omtales ofte som fjern-
varmebyen. Byen har et velutbygget 
distribusjonsnett for fjernvarme, og 
kommunen har aktivt faset ut oljekje-
ler i bygg som ligger innenfor konse-
sjonsområdet. Utenfor konsesjons-
området arbeides det strategisk med 
å etablere nærvarmeanlegg basert 
på bioenergi. Det er ferdigstilt et slikt 
anlegg i 2012. Neste anlegg er plan-
legges ferdigstilt høsten 2013. Av 
kommunens energiforbruk i 2011 til 
oppvarming og drift av bygg var kun 
0.6 % olje. Forbruket relateres i ho-
vedsak topplastdekning.

MER FORNYBAR ENERGI: Fordeling av energibærere for oppvarming av bygningsmas-
sen. Andelen fornybar energi er stigende på bekostning av olje og elektrisk fastkraft. 
Fra 2012 forventes resultater fra kommunens satsing innen bioenergi å synes. Figur: 
Trondheim kommune.
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Utvalgte energiprosjekter i regi av 
Trondheim kommune

Åsveien skole
Åsveien skole er under planlegging. 
Dette blir en barneskole med fler-
brukshall med et bruttoareal på 10 
830 m2. Prosjektet er et pilotprosjekt 
for Framtidens Bygg. Dette innebæ-
rer en målsetting om et samlet kutt 
av klimagasser på 50 %, i forhold til 
tilsvarende bygg, innen områdene 
transport, materialbruk og energibruk 
i drift. Pilotprosjektene skal bidra til å 
utvikle metoder som svarer på framti-
dens energi- og klimautfordringer.

Prosjektet har fokus på god isole-
ring og infiltrasjonstetting parallelt 
som det legges til grunn best tilgjen-
gelig teknologi innen ventilasjon, 
belysning og utstyr. Dette innebærer 
lav gjennomsnittlig ventilasjonsrate, 
energieffektiv belysning som tar hen-
syn til tilstedeværelse og dagslys, 
bruk av effektiv solavskjerming og 
bruk av energieffektivt utstyr. Klas-
serom er i hovedsak lagt mot nord 
for å unngå kjølebehov samtidig som 
dagslyset kan utnyttes maksimalt.

Arildsgate 6
Arildsgate 6 er en bygård med sju leilig-
heter oppført i 1906. Bygget er nedslitt 
og trenger rehabilitering. Med støtte 
fra Husbanken er det gjennomført et 
skisse- og forprosjekt sammen med 
blant andre SINTEF byggforsk. Formål: 
Finne løsninger for å rehabilitere bygget 
til passivhusstandard. Yttervegger an-
tas å ha Trondheims-hulmur. En vernet 
hovedfasade er en vesentlig utfordring 
som er løst i prosjektet. Planer omfat-
ter sentralt ventilasjonsaggregat med 
roterende gjenvinner og kullfilter. Ter-
misk energibehov er tenkt dekket via 
bergvarmepumpe, med el-kjele som tar 
unna topper i forbruket. Rehabiliterin-
gen innebærer videre ombygning til fle-
re leiligheter. Energiforbruket pr beboer 
vil reduseres også på denne måten.

 
Ranheimsvegen 149
Ranheimsvegen 149 er et bofellesskap 
med sju leiligheter. Prosjektet inngår i 
TREbyen Trondheim, som er kommu-
nens satsing på trearkitektur. Bofel-
lesskapet er oppført i massivt tre og er 
kommunens første bygg med passiv-
husstandard. Bygget har energiforsy-

ning via fjernvarme, samt solfangere 
som dekker deler av behovet for varmt 
vann. Bygget har også svært lavt ener-
giforbruk og materialer som gir lavest 
mulig utslipp av CO2. Bygget har gjen-
nomtenkt bruk av glass hvilket reduse-
rer oppvarmingsbehovet og behovet for 
elektrisk belysning. Det simulerte opp-
varmingsbehovet i Trondheimsklima er 
17,3 kWh/pr m2/pr år.

Egganaunet bioenergisentral
I starten av 2012 begynte en ny bio-
energisentral å levere fornybar varme 
på Leinstrand i Trondheim. Sentralen 
brenner trepellets, og skal levere nes-
ten 100 % bioenergi til Nypvang skole 
og Nypantunet helse- og velferdssen-
ter. Til sammen bruker de to byggene 
nesten 1.000.000 kWh med varme år-
lig, noe som går med til å varme opp 
inneklima og gi varmt tappevann. Dette 
er første prosjekt av denne typen som 
Trondheim kommune har gjennomført. 
Anlegget er bygget og driftes av Nord 
Energi AS, og Trondheim kommune 
faktureres kun med basis i månedlig 
energikjøp.
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c/o Norsk Kommunalteknisk Forening, postboks 1905 Vika, 0124 Oslo

Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 2013
13.–15. mai 2013, Telenor Arena

Som utstiller får du:
•	 Gratis invitasjonskort til kunder og 

 forretningsforbindelser

•	 Gratis plass i messekatalogen

•	 Gratis bredbånd

•	 Gratis parkeringsplass

•	 Mulighet til å gjennomføre  

miniseminarer

Utstillingen omfatter:
•	 Avfall og gjenvinning

•	 Brann, sikkerhet og beredskap

•	 Bygg og eiendom – forvaltning, drift  

og vedlikehold

•	 Plan- og byggesak

•	 IT, kart og geodata

•	 Parker, idretts- og grøntanlegg

•	 Vannforsyning og avløp

•	 Veg og utemiljø

Salget av stands fortsetter, ca. 100 utstillere har bestilt plass. 
Dette lover meget bra for messen i 2013.
Nordens største kommunaltekniske messe innen alle fagområder.

For bestilling av stand, registrer deg direkte på www.kommunalteknikk2013.no 

eller ta kontakt med Kjell Jacobsen tlf. 911 58 893, annonser@kommunlateknikk.no

Påmeldingsfrist: 30. november 2012
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Trine Lill Johansen

leder for tilsyn, Byggesakskontoret
trondheim kommune

Brannen oppstod i en frityrgryte på 
et utested og spredde seg raskt via 
ventilasjonskanaler til et ventila-
sjonsrom. Eiers – og kommunens 
ansvar kom i fokus. Evalueringen 
viste mangler i kommunens byg-
gesaksbehandling, branntilsyn og 
i samarbeidet mellom byggesaks-
kontoret og den gang Trondheim 
brannvesen (nå Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS). 

Brannvernprosjektet
Lokale politikere krevde en systema-
tisk oppbygging av et system som kun-
ne ivareta brannsikkerheten innenfor 
de lover som til enhver tid gjelder. Po-
litisk ledelse ville ikke ha en slik brann 
i sentrum av Trondheim igjen. 

Brannvernprosjektet ble etablert. 
Det skulle se på eksisterende praksis 
og forvaltningsskikk – og utarbeide 
nye rutiner mellom byggesakskon-
toret og brannvesen. Vi kan i dag 
konstatere at prosjektet har blitt et 
vellykket og fruktbart pågående sam-
arbeide mellom enheter i kommunen. 

Samarbeid gir bedre tilsyn
Brannvesenet og byggesakskontoret 
har i fellesskap fått på plass et sys-
tem for god erfaringsoverføring av 
kunnskap – fra byggeriets forutset-
ninger i henhold til krav i bygnings-
lovgivningen over til brannvesenets 
tilsyn i byggeriets driftsfase.

Ved søknad om tillatelse til tiltak på 
publikumsbygg, arbeidsbygninger el-
ler andre bygninger, hvor risikoen for 
brann er stor, fører byggesakskonto-
ret tilsyn med tiltaket før det gis ferdi-
gattest. Brann- og redningstjenesten 
tas med på byggesakskontorets til-
syn etter bygningslovgivningen, for å 
kunne føre et mer effektivt og spisset 

tilsyn med tiltaket etter eget lovverk. I 
forbindelse med byggesakskontorets 
tilsyn kontaktes forebyggende avde-
ling ved brannvesen for å samsnak-
kes om hvilke sjekkpunkt som bør 
velges. Og hvilke spørsmål som bør 
stilles til aktørene som skal prosjek-
tere, utføre og kontrollere brannsik-
kerheten i tiltaket.

Samarbeidet har også ført til at 
brannvesen på tilsyn etter eget lovverk, 
melder fra om eventuelle kritikkverdige 
forhold i eksisterende bebyggelse til 
byggesakstilsynet. Det kan være alt fra 
fraværende rømningsveier fra kjeller 
og loft til ulovlig tiltak som burde vært 
gjenstand for byggesaksbehandling 
i kommunen. Disse sakene følges nå 
opp av byggesakskontoret. 

Kontinuerlig evaluering
Samarbeidet evalueres kontinuerlig. 
Begge enhetene ser at den pålagte 
prosessen etter brannen på Nordre 
var berettiget. Aldri så galt at det ikke 
er godt for noe. 

BRANNEN: Et kvartal midt i sentrum brant ned. Foto: Halvard Bachke, Trondheim kommune

Bybrannen 2002 
– godt for noe…
Det brant på nordre gate i trondheim 7.12.2002. et helt kvartal ble nesten borte. 
mange stilte spørsmålet: Hvorfor gikk det så galt og hvem kan lastes for det som 
skjedde?
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Morten Gulliksen

enhetsleder, trondheim kommu-
nale feiervesen

Termografikamera avslører varme-
effekten
Ved hjelp av termografikamera ble 
ulike modeller ildsted testet før og 
etter feiing. Undersøkelsen foregikk 
over to dager på hvert ildsted, og 
samme type og mengde ved ble brukt 
begge dager. 

Første dag ble ovnens overflate-
temperatur målt med intervall på 5 
minutter i 30 minutter etter oppfy-
ring. Ildstedene ble deretter rengjort 
ved at aske og alt sot i ildrom og røyk-
kanaler ble fjernet. Samme prosedyre 

ble utført dagen etter, men da på et 
rent ildsted. 

Testobjektene besto av både nye 
(rentbrennende) og eldre ildsteder, 
med variert mengde sot. 

Mindre sot gir mer varme og lavere 
utslipp
I 90 % av testobjektene registrerte 
man raskere oppvarming av ildste-
dets overflate. I tillegg ble maks tem-
peratur høyere og en større del av 
overflaten på ovnen ble oppvarmet. 
Mer varme fra ovnen gir større utnyt-
telse av brennverdien i veden og min-
dre utslipp gjennom skorsteinen.

Ovnen bør feies jevnlig
For å utnytte mest mulig av vedens 
energiinnhold og for å minske partik-
kelutslippene bør ildstedene være så 
rene som mulig. Så lenge det ikke er 
lovpålagt at feieren utfører feiing av 
ildsted via feieravgiften, anbefaler vi 
at huseier bestiller denne tjenesten 
eller utfører den selv. Om man ønsker 
å utføre feiing selv er det viktig at man 
benytter verneutstyr og egnet verktøy 
Vanlige støvsugere er for eksempel 
ikke beregnet for sot.

rent ildsted sparer miljøet
Den enkelte kommune er ansvarlig for at feiing og tilsyn av fyringsanlegg blir ut-
ført. lovpålagt feiing er begrenset til skorstein og røykkanaler, og feiing av ildsted 
er derfor frivillig. med bakgrunn i kunnskap om at sot isolerer mye i oljefyrte kjeler, 
ønsket feiervesenet og miljøavdelingen i trondheim i 2009 å se på effekten av å 
feie ildsteder. Vil rene ildsted bidra til mindre partikkelutslipp og et bedre miljø?

15 minutt før feiing. 15 minutt etter feiing.

RESULTAT: Overflatetemperatur på en Dovre peisovn før og etter feiing. Figur: Trond-
heim kommune.
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Halvard Kierulf

Sjefsingeniør, Kommunalteknikk
trondheim kommune

Dette innebærer at Jonsvatnet som 
er hovedvannkilde i Trondheim kom-
mune, blir reservevannkilde i Melhus 
kommune, og at Benna som er hoved-
vannkilde i Melhus kommune, blir 
reservevannkilde i Trondheim kom-
mune. Samtidig er det besluttet at 
alt spillvann i Melhus kommune skal 
overføres til Høvringen kloakkrensean-
legg i Trondheim. Dette prosjektet har 
fått benevnelsen MeTroVann-prosjek-
tet, dvs Melhus-Trondheim-vann. Pro-
sjektet har en prislapp på 520 mill kr.

Tilstrekkelig reservevannforsyning
Når det tas utgangspunkt i alle år, 
er det beregnet at ved et permanent 
uttak fra Benna på 250 l/s (7,9 mill 
m3 pr år), vil en reservevannssitua-
sjon for Trondheim og Malvik med 
samtidig opprettholdelse av normalt 
vannforbruk i Melhus kunne pågå i 
109 dager (3,6 mnd) før LRV (laveste 
regulerte vannstand) nås. Dette er be-
dømt som tilstrekkelig reservevann-
forsyning for Trondheim.

Forankring i politiske vedtak
Samarbeidet mellom Melhus og 
Trondheim er forankret i politiske 
vedtak. Saker fremmet for politisk 
nivå etter at de nye hovedplanene 
for vannforsyning ble vedtatt i 2005 
(Trondheim) og 2009 (Melhus) har 
styrket samarbeidet. 

Avtalene mellom Melhus og Trondheim 
Prosjektet er organisert  med en sty-
ringsgruppe på toppen, hovedpro-
sjektleder og videre delprosjektle-
dere som behandler anleggsdelene i 
prosjektet. Derunder tilknytede kon-

sulenter og utførende foretak. Sty-
ringsgruppa består i to deltakere fra 
hver kommune der formannsvervet 
skiftes hvert annet år.

Avtalen om investeringskostnader 
(«Avtale om gjennomføring og kost-
nadsfordeling») sier at kostnads-
delingen mellom kommunene for 
vannanleggene skal være slik som 
befolkningsfordelingen tilsier dvs 
90/10(%). Spillvannsanleggene som 
bygges samtidig i Melhus kommune 
fram til Klett pumpestasjon, bekos-
tes 100% av Melhus. Fra Klett og 
fram til Bjørndalen hvor spillvannet 
fra Melhus tilknyttes transportsyste-
met i Trondheim, betaler Melhus et 
anleggsbidrag. På Klett blir systemet 
også tilført spillvann fra de sørlige 

områdene i Trondheim. Foruten an-
leggsbidrag til nytt transportsystem 
for spillvann i Trondheim, betaler Mel-
hus kommune et tilknytningsbidrag 
for å få levere spillvannet fra Melhus 
inn på Høvringen kloakkrenseanlegg. 
Alt vann herfra slippes på dypt vann i 
Trondheimsfjorden.

Egen driftsavtale
For framtidig drift av anleggene, er det 
utformet en egen avtale («Avtale om 
eierskap, forsyning, drift, vedlikehold 
og investeringer»). Denne sier at det er 
Trondheim kommune som skal eie og 
drifte anleggsdelene som inngår i ut-
tak av vann fra Benna, siling av vannet, 
vannbehandling med desinfeksjon og 
transportsystemet for overføring av 
ferdigbehandlet drikkevann til Mel-

Trondheim og Melhus deler drikkevann
Politikerne i melhus og trondheim kommuner har besluttet at hovedvannkilden i 
nabokommunen, skal være reservevannkilde i kommunen.

STORE DIMENSJONER: Montering av 1000 mm hovedvannledning. Foto: Kristian 
Magne Dragsten.
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hus og Trondheim kommuner. Melhus 
kommune betaler et anleggsbidrag 
for å kunne knytte seg til Jonsvatnet, 
og videre andel av årlige driftsutgifter 
knyttet til transportsystemet fra Benna 
til Melhus og Trondheim. 

Trondheim kommune erverver alle 
anlegg og rettigheter knyttet til da-
gens bruk av Benna til produksjon 
av elektrisk energi. Anleggsdeler og 

rettigheter (regulerings og fallrettig-
heter) eies i dag av TrønderEnergi. 
Melhus kommune har 15.10.1968 
fått tillatelse fra Industridepartemen-
tet til å ta ut 8.675 m3 drikkevann 
per døgn (3,2 mill m3 pr år). Ervervet 
Trondheim kommune gjør, berører 
ikke denne rettigheten.

Trondheim kommune er ansvarlig 
for sikring av drikkevannskilden dvs 

både Benna og Grøtvatnet (som er 
et mindre vann oppstrøms Benna). 
Trondheim kommune vil derfor fore-
stå en utredning av hva som er nød-
vendige tiltak i nedslagsfeltet, men er 
avhengig av Melhus kommune som 
forvalter av arealene for at de nød-
vendige tiltakene kan gjennomføres.

Oppsummering
MeTroVann-prosjektet har pågått over 
en lang periode, og er nå i en fase 
hvor planlagte anleggsdeler blir reali-
sert. Samarbeidet mellom Melhus og 
Trondheim har vært godt, og begge 
kommuner har tro på at prosjektet vil 
gi en sikker vannforsyning for kommu-
nene i Trondheimsregionen (Malvik, 
Trondheim og Melhus). Mattilsynet 
har vært med i alle stadier av prosjek-
tet, og gitt nødvendige godkjenninger 
for at samarbeidet kan fortsette og at 
de nødvendige anleggsdeler kan byg-
ges.

Krav i lovverk

Vedtaket om å skaffe tilstrekkelig 
reservevann har sin bakgrunn i Drik-
kevannsforskriften § 11 der det står 
at vannverkseier er forpliktet til å for-
syne befolkningen med drikkevann 
også ved katastrofer i fredstid og ved 
krig. 

Mengde vann i kildene
Mulig vannproduksjon i Jonsvatnet 
med dagens regulering , er 44 mill m3 
i året (29 av 30 år).

Tilsvarende for Benna med dagens re-
gulering, er 11,6 mill m3 i året.
Til forbruk i Trondheim og Malvik kom-
muner ble det i 2011 tatt ut 21 mill 
m3.

Til forbruk i Melhus ble det i 2011 tatt 
ut 1,7 mill m3.

Innenfor de to metrene som Benna 
kan reguleres, er det 11,2 mill m3.
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Marit Solum

overlandskapsarkitekt, 
Kommunalteknikk
trondheim kommune

I kommunedelplan for Lade, Leangen 
og Rotvoll ble Ladeparken definert 
som et spesielt viktig tiltak på bydels-
nivå. Parken var en viktig forutsetning 
for omfattende boligutbygging i om-
rådet og ble derfor tatt inn i planen 
som et rekkefølgekrav. Trondheim 
kommune påtok seg tiltakshaveran-

svar for gjennomføring av prosjektet 
som blant annet er finansiert gjen-
nom betydelige bidrag fra grunneiere 
i området.

Ladeparken ligger i et knutepunkt 
mellom næring, boliger, skoler, 
idrettsanlegg og den historiske Lade 
kirke og Lade gård. I over førti år har 
tivoli- og sirkus kommet hit, og det er 
assosiasjoner fra denne tida som har 
gitt inspirasjon til utformingen – og 
parkens ulike manesjer har fått sir-
kusnavn etter innhold og stemning.

Grand entrè
Parken har fem adkomster hvor ad-
komsten fra sør er selve hovedinn-
gangen til parken; «Grand entrè». En 
knall rød portal inspirert av sirkustel-
tet, ønsker velkommen og skape opp-
merksomhet og nysgjerrighet. 

Parkettpromenade
Innenfor portalen ligger Parkettpro-
menaden, hovedgangvegen og ryg-
graden i parken. Herfra har en innsyn 
til parkens kjerne med alle aktivite-
tene. Langs den ene siden av Prome-
naden ligger benker, leskur, oriente-

Sirkus i parkform
i et sterkt pressa utbyggingsområde på lade i trondheim er det etablert en  
spennende bydelspark, ladeparken, med sirkus som tema. 

Grand Entrè med lekeområde Klovn i bakgrunnen. Foto: Synlig.no
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ringsskilt, lys og frodig vegetasjon. 
På den andre, mot parken, utgjør en 
slyngende vannrenne og tre sitteøyer 
promenadens attraksjoner. 

Akrobat
Parkettpromenaden ender opp i 
«Himmelstigen» som er ei trapp opp 
til fonteneplassen Akrobat. Akrobat-
plassen ligger på det høyeste punktet 
i parken med god utsikt utover parken 
og omgivelsene. Den er adkomsten til 
parken fra øst og med sin åpenhet, 
formspråk og lekne fontener er den et 
godt blikkfang og gir en god velkomst 
til parken. Den har en robust utfor-
ming som inviterer til aktiviteter som 
scating og sykkelcross. 

Piskesnert
Gangstien Piskesnerten inviterer med 
sine svinger og varierende bredde til 
en mindre målrettet vandring gjen-
nom parken. Det er flere målpunkter 
langs stien; lekehytter utformet som 
juveler, talerør som røde trompeter, 
klatrenett, amfi, benker m.m. 

Gratispassasje og Orkesterplass 
En offentlig gangvei, Gratispassasjen, 
er flyttet inn i parken og skilt fra kjøre-

vegen med jordvoll. Orkesterplassen 
er en utsiktsplass på gangvegen med 
utsikt utover parken og luftig utsyn 
mot fjorden den andre vegen. Denne er 
avgrenset med en tosidig mur; en flott 
tribuneplass for opplevelse av parken. 

Fri dressur
Sentralt i Ladeparken, med god over-
sikt over området og samtidig nært 
utgangen, ligger et rolig hjørne spe-
sielt utformet med tanke på ungdom. 
Dette er romantisk og «kult» på en 
gang. Her er det et glitrende lysthus 
med hengekøye og en sirkelformet 
kjærlighetsbenk med glass, rosa lys 
og «tagging». 

Sjonglør og Trapes
Sjonglør er en romslig grusflate for all-
sidig lek og ballspill for barn og ung-
dom. Den blir også brukt som festplass 
og kan islegges til skøytebane om 
vinteren. I tilknytning til denne ligger 
store plenarealer med rolig, duvende 
terrengform som kan benyttes som so-
leplass eller aktiviteter som badmin-
ton, volleyball, frisbee og lignende. Et 
klatrenett i knallfarge kalt Trapes, gir 
utfordringer for små og store. 

Klovn
Klovn er en lekeplass som er plassert 
lett tilgjengelig, tett inntil promena-
den på et oversiktlig område med 
god kontakt til resten av parken. En 

Prosjektopplysninger

Prosjektets navn: Ladeparken
Adresse:  Håkon Magnussons gate, Trondheim
Ferdigstilt: 2011
Byggherre: Trondheim kommune
Landskapsarkitekt: Aspan Viak AS v/ Marit Solum, Ørjan Buschmann Eivindsen
Kunstner: Trude Westby Nordmark
Brutto areal: 16 000 kvm
Byggekostnad: 17 mill NOK eks mva (2010)

Parkettpromenaden med Himmelstigen 
og Akrobatplassen bak. Foto: Synlig.no

Vann et bærende element med fontener og slyngende vannrenne. Foto: Marit Solum
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vindpølse henger over lekeplassen 
og viser vei hit. Området er utformet 
for små barns lek med bølgende, far-
geglade terrengformer som i seg selv 
er en spennende figur. Høydeforskjel-
lene er utnyttet til sklie og klatrestige 
og en snakkeboble med spesiell 
akustikk skaper undring. 

Mini-manesje
Midt i parken ligger en mini-manesje. 
Den er en kombinert manesje for 
småbarnssirkuslek, amfi for små tea-
terforestillinger og konserter for barn 
og ungdom. 
Eksisterende splintvoll, en rest fra 2. 
verdenskrig, er utnyttet til amfi med 
tilførsel av en fargerik bølgeform for 
opphold og lek. Et opphøyd parti fun-
gerer som scene. 

Vann – et bærende element i parken
Vann bobler og sprute opp fra fem 
fontener på Akrobatplassen, renne 
ned Himmelstigen, via ei spennende, 
buktende vannrenne i kanten av Par-
kettpromenaden til en stille dam med 

elvestein og hoppesteiner i et spen-
nende mønster. Fallet i parken er ut-
nyttet til å skape bevegelse i vannet 
og lydeffekter til parken. Vann gir ro 
til kropp og sjel samtidig som det er 
et yndet lekeelement. Store deler av 

året vil vannarrangementene stå uten 
vann, men utformingen gjør dem 
spennende og attraktive også da. 

Vegetasjon – artsmangfold og kom-
posisjon
Det er et stort artsmangfold i parken 
og vegetasjonen er plassert for å gi 
en god komposisjon gjennom året. Av 
flere treslag er bøk det bærende, og 
med årene vil en bøkeskog dekke de-
ler av parken. Klipte bøkehekker langs 
Parkettpromenaden speiler skogen 
på en stram måte. Punktinnslag av 
blodbøk gir spenning og dynamikk. 
Kirsebær, eple, prydeple og lignende 
gir vårblomstrende bryn og bidrar til 
et yrende fugleliv. Buskplantinger av 
kvitrogn, syrin, sargenteple, surbær 
og ulike arter lønn skal med årene 
gi gode, skjermede oppholdssoner. 
Stauder med godt komponert farge-
sammensetning gir variert blomstring 
langs promenaden hele sesongen og 
mengder av løkplanter gir parken et 
fargedryss på våren. 

Lys – hvert sted sin stemning
Hovedprinsippet for belysningen i 
parken er godt med lys der folk ferdes 
og oppholder seg. Parkens ulike ma-
nesjer er lyssatt med en lysfarge og 
lysintensitet som gjenspeiler bruken 
og brukerne. Hvert sted har sin stem-
ning. Noen steder er det variasjon i 
lys og bevegelse i lyssetting som gir 
dynamikk til parken.

Ungdomshjørnet Fri dressur. Foto: Synlig.no

Minimanesje for lek og små forestillinger. Foto: Synlig.no
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Av Elisabeth Schöttler, 

avdelingsleder landskapsarkitektur 
ved Kommunalteknikk

250 biler under Finalebanen
Finalebanen ligger sentralt i Trond-
heim, like ved St. Olavs hospital og 
nær NTNU på Gløshaugen. En grønn 
lunge i bydelen som etter mange års 
intensiv bruk var veldig nedslitt. Et-
terhvert som St. Olavs hospital ble 
bygget ut kom behovet for flere par-
keringsplasser. Derfor ble det i 2009 
vedtatt en reguleringplan for etable-
ring av en parkeringskjeller for 250 bi-
ler under Finalebanen. Store deler av 
den eksisterende parken måtte rives 
og så reetableres oppå parkerings-
dekket. Parken skulle igjen bli den 
frodige, grønne lungen i bydelen og 
den skulle gi et innholdsrikt og variert 
tilbud til alle. For å sikre et leketilbud 
også i anleggsperioden stilte regule-
ringsplanen krav om å opparbeide en 
mindre, midlertidig lekeplass like i 
nærheten av Finalebanen.

En park for aktivitet og ro
Størrelsen på parken gjorde det mulig 
å dele parken inn i flere soner. Lengst 
i nord og utenfor parkeringskjelleren 
ligger en rolig sone med flere store, 
gamle trær, fontene, sitteplasser og 
plenareal til soling.

På østsiden er det lagt til rette for 
småbarnslek. Her er det plassert le-
keutstyr tilpasset de minste barna. En 
smal «trehjulsykkelløype» dekorert 
med bokstaver og tall i mange farger 
smyger seg gjennom et svakt bølgen-
de «Teletubbylandskap».

Hele den vestre delen av parken 
er lagt til rette for større barn og un-
ger med mange ulike aktivitetstil-
bud: med svingstenger, armgang og 
turnringer i ulik høyde, en lekekom-

binasjon beregnet for større barn til 
klatring, svinging og balansering, en 
buldrevegg, bordtennisbord og flere 
ballbaner. 

Integrerte trappehus 
Å etablere en ny park opp på en par-
keringskjeller var utfordrende. Det 
var et viktig mål at opplevelsen av 
å være i en frodig, grønn lunge ikke 
ble redusert ved at tekniske instal-
lasjoner knyttet til parkeringshuset 
stadig minnet på at det er parkert 
250 biler under anlegget. Derfor ble 
ventilasjons- og lufterør integrert i 
trappehusbygningene, slik at antall 
fremmede, tekniske elementer som 
stikker opp fra bakken ble redusert. 
Trappehusenes utforming ble tilpas-
set parkens design. De fikk viktige 
funksjoner i parken, slik at de blir na-
turlige elementer i parklandskapet. 
Et trappehus fungerer som naturlig 
bakvegg for en sitteplass med per-
golaoverbygning. Ved et annet trap-
pehus ble ytterveggene utformet som 
buldrevegg. 

Lite overdekning over kjellerta-
ket begrenset mulighetene for hva 
som kunne etableres opp på dekket. 
Problemet ble løst ved bl.a. å legge 
funksjoner, som ikke krever dyp fun-
damentering som ballbaner og akti-
vitetsarealer opp på kjellertaket. Nå 
finnes det både en liten kunstgress-

løkke, en ballbane med betongdekke 
som brukes til basketball, skating, og 
til skøyting om vinteren. I tillegg er 
det etablert en sandvolleyballbane .

Universell utforming
Universell utforming har hele tiden 
vært sentral i planleggingen og ved ut-
førelsen. Bruk av naturlige ledelinjer, 
faste – sklisikre overflater på ganga-
realer, gjennomtenkt blysning og far-
gevalg – og kontrastrike materialer er 
brukt for å sikre universell utforming.

Etter gjenåpningen av Finalebanen 
den 29.09.2011 er Finalebanen om 
mulig blitt en enda med populær park 
enn før opprustningen.

parkering og park på samme sted
Å reetablere en bydelspark over en parkeringskjeller er utfordrende. Samtidig en 
unik mulighet til en storstilt oppgradering av den populære, men nedslitte parken.

Prosjektopplysninger:

Størrelse: ca 11,4 da
Kostnader: ca 9,5 mill kr
Tiltakshaver: Trondheim Parkering KF, 
v/Plan og Utbyggingssjef Stein Løberg
Landskapsarkitekt: Asplan Viak Trond-
heim v/ Brit Solveig Johnsen
Hovedentreprenør: Veidekke Entre-
prenør Trondheim AS
Prosjekt- og byggeledelse: PTL/Faveo
Byggestart: Mai 2011, Gjenåpning 
29.09.2011

Aktivitetsanlegget med bordtennisbord, 
lekestativet og trappehuset med bul-
dreveggen. Fotograf : Carl Erik Erikssen

Teletubbylandskapet skal inspirere til 
bevegelseslek og stimulere sansene. I 
bakgrunnen sees ballbaner og aktivitet-
sanlegget. Fotograf: Carl Erik Erikssen
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Mer og mer av avfallet 
skal samles under bakken
i 2010 vedtok bystyret i trondheim kommune en handlingsplan for oppsamling 
av avfall. ambisjonene er at ca. 50 % av avfallet skal samles opp i nedgravde løs-
ninger innen 2020. Hvordan klarer kommunen å oppnå et såpass ambisiøst mål? 
For det første må man ha et godt tilbud til ulike løsninger; nedgravde containere, 
mobile og stasjonære avfallssuganlegg. For det andre må kommunen sørge for at 
slike løsninger innføres både ved nybygg og ved rehabilitering. 
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Knut Bakkejord

avdelingsleder og fagansvarlig for avfall
trondheim kommune

Bakgrunnen for handlingsplanen var 
en politisk bestilling om å ta i bruk ny 
teknologi ved oppsamling av avfall i 
en stadig mer fortettet by. 

Ved nybygging kan man bruke re-
guleringsbestemmelser som legges 
inn i hver enkelt reguleringsplan. 
Dette har Miljøverndepartementet 
bekreftet at kommunene kan gjøre 
med hjemmel i plan- og bygningslo-
ven. Ved bruk av en arealnøkkel be-

stemmes det hvilke utbygginger som 
skal ha de enkelte løsninger. Dette 
gjør det mulig å oppnå ca. 80 % ned-
gravde løsninger i nye utbygginger. 

Ved rehabilitering kan ikke slike 
løsninger pålegges og det må brukes 
andre virkemidler. Det er derfor gjort 
grundige undersøkelser av hvilket 
handlingsrom kommunene har for 
å bruke økonomisk stimuli for å få 
eksisterende borettslag, sameier og 
lignende til å ta i bruk slike løsninger. 
Bl.a. heter det at kommunen kun kan 
gi bidrag gjennom å belaste selvkost-
området for renovasjon. 

I 2012 vil politikerne ta stilling til 
en ny modell for finansiering og eier-
skap til nedgravde avfallsløsninge. 

Modellen baseres på høy grad av 
privat finansiering, og at kommunen 
overtar eierskap og ansvar for drift og 
vedlikehold.

Fakta

Trondheim kommune har ca 175.000 innbyggere og 80.000 husstander. Progno-
ser tilsier at innbyggertallet stiger til 220.000 innen 2030. 

Fra og med 2000 er det tatt i bruk nedgravde løsninger for oppsamling av avfall. 
Fram til 2008 ble det kun benyttet nedgravde containere. 

Fra og med 2008 er det bygd ut mobile avfallssuganlegg og i løpet av vinteren 
2012 vil det første stasjonære avfallssuganlegget åpnes i bydelen Ranheim. 

Våren 2012 er det oppnådd ca. 10 % nedgravde løsninger for oppsamling av av-
fall.

Trondheim kommune planlegger og gjennomfører utbygginger av større avfallsan-
legg. Øvrige oppgaver innenfor avfallshåndtering er lagt til Trondheim Renholds-
verk AS.

Foto: Renholdsverket AS Foto: Renholdsverket AS

Foto: Renholdsverket AS
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– Oppslutningen var formidabel, og 
selve aksjonen var en suksess. Men 
situasjonen som avdekkes er urovek-
kende, sier prosjektleder Emily Ro-
bertson i Hold Norge Rent, som er en 
nasjonal dugnad mot forsøpling, med 
deltakelse fra offentlige etater, frivil-
lige organisasjoner og bedrifter.

Titusener av små og store gjenstan-
der ble plukket opp og registrert. Når 
alle funn er systematisert, vil resulta-
tene bli samlet i en fyldig rapport. 

– Plast, isopor, tau, korker, siga-
rettsneiper og filtre, sugerør og rø-
repinner, pakkebånd og strips samt 
matemballasje dominerer listen over 
funn. Det gir grunn til bekymring at 
mengden plast bare ser ut til å øke, 
sier Robertson.

Tror det er mat 
Plasten kommer både fra private hus-
holdninger og næringsvirksomhet. 
Materialet har svært lang nedbryt-
ningstud, og fugler og andre dyr for-
veksler den ofte med mat.

– Resultatene viser at det er be-
hov for økt bevissthet og gode vaner 
når det gjelder avfallshåndtering, og 
at det begynner å haste, sier Cecilie 
Lind, direktør i miljø- og gjenvinnings-
bedriften Ragn-Sells.

Bedriften var aktivt engasjert i årets 
strandryddeaksjon, blant annet ved å 
sette ut containere og sørge for bort-
kjøring av det innsamlede avfallet.

– Vi var med i Oslo. Det var flott å 
se det store engasjementet mange 
nordmenn viste, ikke minst de mange 
barna som deltok som strandryddere, 
sier Lind.

Hun mener marin forsøpling er et 
miljøproblem som nå må høyere opp 
på samfunnets dagsorden.

Brukes som søppelbøtte 
– Havet brukes som søppelbøtte, og 
det truer sjøfugl og pattedyr. Samti-
dig er hele næringskjeden truet av en 

økende mengde mikroplast, som be-
tegner de ørsmå partiklene som blir 
igjen når plastavfall nedbrytes.

Mikroplast kan inneholdes miljø-
gifter som tas opp og lagres i kroppen 
hos dyr og mennesker.

– Derfor bør det være et mål å sør-
ge for enklere nedbrytbarhet for pro-
dukter vi vet kan ende i havet, samti-
dig som vi jobber med forbedring av 
avfallshåndteringen. 

Strandryddedagen er en del av en 
internasjonal dugnad som har pågått 
i en årrekke, med utspring i den ame-
rikanskje organisasjonen The Ocean 
Conservancy. Til nå har ni millioner 
mennesker i 152 land deltatt.

– Oppslutningen er et konkret og 
målbart uttrykk for et stadig sterkere 
miljøengasjement hos folk i hele ver-

den. Norge var med for første gang 
i 2011. Siden i fjor har deltakelsen 
i dugnaden økt med 50 prosent, og 
neste år skal vi mobilisere enda flere, 
sier Emily Robertson i Hold Norge Rent.

Kontaktpersoner:
–  Cecilie Lind, kvalitets- og miljødirek-

tør i Ragn-Sells, telefon 901 10 116
–  Emily Robertson, kampanjeleder i 

Hold Norge Rent, telefon 412 20 896
–  Tor Arne Sandholt, markedsdirektør 

i Ragn-Sells, telefon 905 63 106

Kilde: Newswire – skrevet for Ragn-Sells.

Slår alarm om strandsøppel
resultatene fra årets store ryddeaksjon langs norske strender viser at forsøpling er 
et raskt økende problem. Svært bekymringsfullt, mener eksperter.

STORT ENGASJEMENT: Barna var godt representert blant årets drøyt 3000 strandry-
ddere. (Foto: Hildegunn Iversen, LOOP)
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bRANsjENytt

Luftforurensning et problem for 
mange
–  I Norge opplever rundt 800 000 

mennesker at de plages av luftforu-
rensning.

–  Av dem som bor i nærheten av veier 
der det passerer 10 000 biler i døg-
net, oppgir fire av ti at de er meget 
plaget av luftforurensning.

–  Selv om miljøkrav og tiltak har redu-
sert svevestøvet i lufta betydelig de 
siste ti årene, vil likevel mange om-
råder være utsatt i lang tid framover.

Dårlig luftkvalitet er et helseproblem 
for mange mennesker som bor nær 
trafikkerte veier. 

Spesielt er barn, eldre, astmatikere og 
folk med kroniske sykdommer er ut-
satt dersom luftkvaliteten er for dårlig. 

Ny retningslinje
Den nye retningslinjen gir kommune-
ne konkrete anbefalinger om hvordan 
de kan sikre best mulig luftkvalitet 
der folk bor og oppholder seg. 
Retningslinjen gjør det enklere å fin-
ne hvilke områder som egner seg til 
forskjellig type utbygginger. Den gjør 
det også enklere for kommunen å 
stille miljøkrav i plansaker. 
Retningslinjen er basert på forslag fra 
Klima- og forurensningsdirektoratet 
(Klif).

Kommunene bør sikre 
ren luft i nye planer
Barnehager, skoler, boliger og parker bør ikke bygges i 
områder med mye luftforurensning. For første gang gir 
staten retningslinjer om hvordan kommunene bør ta 
hensyn til luftkvalitet i arealplaner i byer og tettsteder. 

Lumaphore’s energisparende 
plassbelysning, med sin «Product 
of the Year»-pris for 2012 under 
HAE/EHA utdeling for få uker si-
den, har valgt å distribuere sin 
nye plassbelysning i Norge gjen-
nom LIMACO. 

Produktet er produsert med tanke 
på arbeidsbelysning, utryknings-
kjøretøy, sports- og underhold-
ningsarrangementer…

Lumaphore har blitt meget popu-
lær grunnet sin høye effektivitet 
og miljøvennlige linje.

Lumaphore’s 
energisparende 
plassbelysning

De er godkjent i henhold til DIN EN 
14597, SIL, PL (Performance Level ), 
UL og GL, noe som forkorter bruker-
nes egen godkjenningsprosess. Alle 
beregningsverdier som er nødven-
dige for dette formålet, for eksempel 
MTTfd, PFD, SSF, DC, λ dd, λ du in FIT, 
er tilgjengelige på den vante måten.  
PI 1711 (1/2)

En USB-minikontakt på forsiden mu-
liggjør konfigurasjon med en data-
maskin. Lysdioder viser om anlegget 
fungerer korrekt eller om en forhånd-
salarm eller grenseverdialarm er 
utløst. Måleinngangen med et stort 
antall lineariseringstabeller kan fritt 
konfigureres for motstandstermome-
tre, termoelementer og strømmåling. 
Strømforsyningen er AC 110-240 V 

(-15/+10 %), 48-63 Hz eller AC/DC 
20-30 V, 48-63 Hz.

JuMO sikkerhetstemperaturbegrensere og -vakter 
De nye sikkerhetstemperaturbegrenserne (StB) og 
-vaktene (StW) fra Jumo representerer den nyeste 
teknologien og oppfyller de tekniske og økonomiske 
kravene til funksjonssikkerhet. 
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Birgitte Gisvold 
Johannessen

Prosjektleder, Kommunalteknikk
trondheim kommune

Den gamle bekkedalen
Fredlybekken var opprinnelig en bekk 
i et tydelig ravineterreng. På 50-tal-
let led Fredlybekken samme skjebne 

som en rekke andre bekker. Disse ble 
lagt i rør og inngikk som en del av det 
kommunale avløpssystemet. Deler av 
ravinedalen ble siden benyttet som 
avfallsdeponi, mens andre deler ble 
fylt opp på andre måter for å tilrette-
legge for bedre arealutnyttelse. 

Avløpsproblem utløste prosjektet
Eksisterende bekkelukning fører sto-
re vannmengder i perioder med ned-

bør eller snøsmelting. Dette medfører 
både kapasitetsproblemer og store 
overløpsutslipp av kloakk til Nidelva. I 
dag er faktisk dette det største punkt-
utslippet av kloakk i kommunen. Det 
er derfor nødvendig å erstatte den 
gamle bekkelukningen med nye led-
ninger for kloakk og et eget løp for 
overvann/regnvann. 

Bekkeåpning i etablert område
Det startet med behov for å sanere et stort overløp av kloakk til nidelva. nå handler 
det om byutvikling i et relativt tett utnyttet område med boliger, kommunale  
servicefunksjoner og næringsvirksomhet. offentlig grønnstruktur, tursti og bekk skal 
etableres. Det er startet opp flere reguleringsarbeid for å sikre dette. Størst motstand 
mot planene har man møtt der prosjektet passerer gjennom et boligområde.

REETABLERING: Her ønsker Trondheim kommune å åpne opp for allmennheten ved å etablere offentlig grønnstruktur, tursti og å 
reetablere Fredlybekken. Foto: Birgitte G. Johannessen.
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Rekreasjonsmuligheter i nærområdet
Selv om deler av bekkedalen er fylt 
igjen, representerer den fortsatt en 
naturlig sammenheng mellom mar-
kaområdene i bakkant og Nidelva 
med elvekorridoren i nedkant. Denne 
sammenhengen ønsker man å bevare 
og styrke, som en grønnstruktur med 
muligheter for å bevege seg langs en 
tursti. Dette er bla nedfelt i gjeldende 
kommuneplanens arealdel.

 
Reguleringsbehov 
Hensikten med prosjektet var å etable-
re et nytt løp for overvann/ regnvann 
og et ønske om å reetablere den opp-
rinnelige Fredlybekken. Dette medfør-
te muligheter for å realisere kommu-
nens planer for offentlig grønnstruktur 
og tursti. Flere reguleringsplanarbeid 
for å sikre dette er igangsatt. Planene 
berører et blandt annet et kommunalt 
skoleområde, et større næringsområ-
de og rester av den opprinnelige bek-
kedalen gjennom et boligområde. 

Møter motstand i boligområde
Reguleringsplanen som berører bolig-
området ble startet opp våren 2012. 
I lys av pågående fortetting vurde-
res prosjektet å kunne gi et positivt 
tilskudd til nærområdet. Så langt er 
det uttrykt betydelig lokal motstand 
mot planen, og kommunen er nå i 
en fase med dialog med de berørte. 
De berørte uttrykker bekymring til at 
det vil bli etablert ferdsel i området, 
at åpen bekk kan være et sikkerhets-
problem og at både vannkvalitet og 
vannmengder kan variere slik at bek-
ken ikke alltid vil framstå like innby-
dende. Kommunen forstår bekymrin-
gene og søker å imøtekomme deler 
av disse. Samtidig tror kommunen 
at gjenåpning av Fredlybekken med 
tilhørende grønnstruktur vil gi et po-
sitivt tilskudd til både nærområdet og 
til byen, i tillegg til at det vil redusere 
forurensningsbelastningen til Nidelva 
betydelig.

FREDLYBEKKEN: Planskisse som viser prosjektets totale omgang. Åpen bekk er illustrert med heltrukket strek og lukkede sterkninger 
med stiplet strek. Illustrasjon: Trondheim kommune.

Fakta om prosjektet

–  Prosjektet skal bidra til å etablere 
en sammenhengende grønnstruk-
tur og tursti mellom marka og Ni-
delvkorridoren. 

–  Prosjektet skal gjenåpne Fredly-
bekken på de deler av strekningen 
der dette er teknisk og praktisk 
gjennomførbart. 

–  For å kunne gjennomføre prosjek-
tet skal det utarbeides nødvendige 
reguleringsplaner eller kommunen 
skal bidra til at nødvendig regule-
ring utføres av andre interessenter 
langs traseen. 

–  Prosjektet omfatter en strekning på 
ca 2 km, hvorav åpen bekk ønskes 
etablert på ca 1 km. 

–  Prosjektet er nå i en fase hvor regu-
leringsplanlegging og utarbeidelse 
av teknisk forprosjekt pågår.
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Hvordan ser din arbeidsdag ut? 
En typisk arbeidsdag er vanskelig å 
beskrive – det er stor variasjon i ar-
beidsoppgaver og mange aktiviteter 
må håndteres fortløpende. Det gjør 
arbeidsdagen hektisk, men også 
spennende og utfordrende. 

Arbeidsoppgavene omfatter mar-
kedsarbeid med kundekontakter, vur-
dering av markedsmuligheter og del-
takelse i tilbudsprosesser både her 
på vårt kontor og i samarbeid med 
kollegaer i andre deler av landet og i 
Norden. Vi ønsker at våre prosjekter 
skal ha høy standard og dette krever 
god oppfølging og ambisjon om å se 
etter stadig forbedring av den måten 
vi gjennomfører prosjekter på.

En viktig oppgave er selvsagt å 
legge forholdene til rette for teknisk 
og personlig utvikling for medarbei-
derne. Godt arbeidsmiljø med dyk-

tige og trivelige medarbeidere skaper 
grunnlag for å beholde ansatte lenge 
i bedriften. Et godt renommé vil også 
gjøre at vi tiltrekker oss nye medar-
beidere. Rekruttering er også en vik-
tig arbeidsoppgave.

Jeg er også leder for fagnettverk for 
Vann og Miljøteknikk i Rambøll Nor-
ge. Mål for dette arbeidet er å legge 
til rette for faglig utvikling og gode 
arbeidsmetode for medarbeiderne. 
Dette skal gjøre at vi er bedre rustet 
til å ta på oss store og komplekse pro-
sjekter som både kan gi våre kunder 
gode løsninger og medarbeiderne 
nye utfordringer.

Hva ser du på som de største utfor-
dringene i framtida for ditt fagfelt?
Det er to forhold som spesielt vil ha 
betydning innenfor de områdene jeg 
arbeider med; raskt økende fortetting 
i byer og tettsteder sammen med kli-
maendringer med mer ekstremvær, 
vil gi oss planleggere nye utfordringer 
som krever nye løsninger og mer sam-
arbeid på tvers av fagkompetanse. 
Eksisterende infrastruktur er i mange 
tilfeller ikke dimensjonert for å takle 
disse utfordringene. 

Jeg tror det framover vil bli viktig at 
planlegging i enda større grad skjer 
i flerfaglige grupper med eksperter 
innenfor alle områder knyttet til by-
utvikling – ingeniører innenfor infra-
struktur og arkitekter må samme løse 
nye utfordringer knyttet til dette. Løs-
ninger med blå og grønne soner vil 
bety bedre miljø, bedre infrastruktur-
løsninger, bedre bo og levevilkår for 
innbyggerne og så videre. Klarer vi å 
få til dette samarbeidet er jeg over-
bevist om at vi vil klare å tilfredsstille 
framtidige klimaambisjoner. 

Norsk kommunalteknisk foren-
ing tror jeg også kan bistå her – ikke 
minst fordi foreningen er samlende 
for flere fagfelt og kan holde kurs og 
konferanser som samler bredden i 
kompetansen knyttet til kommunale 
planleggingsområder.

Hvordan tilegner du deg ny 
kompetanse?
Deltakelse på kurs og konferanser gir 
alltid inspirasjon og ideer som kan vi-
dereføres i prosjekter og til utvikling 
av Rambøll og egen avdeling. Eksem-
pelvis arrangerte Rambøll i denne 
uken en stor konferanse i København 
hvor temaet var klimatilpasning og 
overvannshåndtering i urbane områ-
der. På konferansen var det hoved-
innledere på internasjonalt nivå fra 
bl.a. IPCC, EU, OECD. Det var en rekke 
workshops med gode innledere og 
mulighet for aktivt å drøfte problem-
stillinger og løsninger med de øvrige 
konferansedeltagerne. 

Hvorfor valgte du ditt fagfelt?
Interesse for miljøfaget var bakgrun-
nen for å velge faglig retning. Som le-
der finner jeg det inspirerende å være 
med å påvirke beslutninger og jobbe 
med og sammen med medarbeidere. 

Hva mener du er det viktigste «kom-
munalteknikere» kan gjøre for å 
bidra til et bærekraftig samfunn?
Vi må alle ha høye ambisjoner for faget 
vårt og for å oppnå løsninger som er bæ-
rekraftige på lang sikt. Alle som jobber 
med kommunale tjenester enten de er i 
kommuner, som rådgiver eller som en-
treprenør er med å påvirke de tjenester 
som innbyggerne skal nyte godt av i lang 
tid. Vi må alle også være gode talsmenn 
for fagområdene våre slik at beslut-
ningstakere – både politisk og adminis-
trativt – har godt beslutningsgrunnlag 
for de avgjørelser som skal tas.

Hvis du skulle jobbet som noe annet, 
hvilket yrke ville du da valgt? 
I de fleste jobber gjelder det å skape 
noe rundt seg – da trives en. Jo mer 
kompetanse en har innenfor et områ-
de jo lettere er det å se muligheter for å 
finne sin nisje. Jeg finner det vanskelig 
å nevne noe spesielt – men synes det 
er fint å jobbe i et kompetansemiljø.

Interesse for miljøfaget var 
bakgrunn for å velge faglig retning

Navn: 
Turid P. Ødegaard 

Yrke: Sivilingeniør 
og Rådgiver Vann og Miljøteknikk

Alder: 54

Stilling: Avdelingsleder for Vann 
og Miljøteknikk i Rambøll region 
Midt.

Firma: Rambøll

Bakgrunn: 
Sivilingeniør fra NTH i Trondheim 
i 1983. 

Har jobbet i rådgiverbransjen i 
hele min yrkeskarriere. Jeg startet 
opp i firmaet Prosjekter as, der 
så og si alle satt sammen rundt 
lunsjbordet, til jeg nå er i Rambøll 
med 10 000 medarbeidere med 
kontorsteder over hele verden. 
Denne utviklingen har det vært 
spennende å delta i.

PROFILEN
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Hvordan er forholdet ditt til fagmil-
jøet utenfor arbeidsplassen?
Jeg har flere engasjement utenfor ar-
beidsplassen. Blant annet er jeg le-
der for kommunalteknisk forening i 
Trøndelag. Det gir meg mulighet til å 

samarbeide med styremedlemmer fra 
andre virksomheter både i og uten-
for kommuner. Jeg får også en bred 
kontaktflate mot kommunene som er 
våre viktigste kunder.

Jeg er også styremedlem i en vann-

klynge, «Smart Water communities 
Cluster». Dette er en midtnorsk be-
driftsklynge som utvikler løsninger for 
vannrensing og vannbehandling for et 
globalt marked. Klyngens fokusområde 
er gjenbruks- og gjenvinningsløsninger 
for mindre, avgrensede områder. 

I tillegg er kontakt med studentmil-
jøet i Midt-Norge viktig og da spesielt 
med HIST og NTNU. Fortiden er jeg va-
ramedlem i styret i avdeling for tekno-
logi ved HIST. 

Deltakelse i Næringsforeningen i 
Trondheim og nettverket Gro, er også 
viktige fora for kontakter i bransjen.

Når du tenker deg tilbake, hva burde 
det vært mer av i utdanningen din?
Det er jeg usikker på. Jeg tror det er 
viktig at ingeniørene lærer seg så mye 
teori/ingeniørfag som mulig i studie-
tiden. En rekke andre egenskaper og 
kunnskaper som økonomiforståelse, 
ledelse, styring, jus osv har en selv-
sagt også bruk for. Mye av dette tror 
jeg de fleste vil lære gjennom delta-
kelse i prosjekter i arbeidslivet.

Hvem kunne du tenke deg å legge 
brostein sammen med en dag, og 
hvorfor?
Siden det er kommunalteknikk som 
spør så tror jeg at jeg svarer er: Med-
lemmene i styret for NKF Trøndelag. 
Det hadde helt sikkert blitt en aktiv 
og inspirerende dag for nettverksbro-
bygging! 

•	 VENTILHUS
•	 TRAPPEHUS
•	 VEGGLUKER

FLERE	NYHETER	!

MULIGHETENES
TANKSYSTEM

BRIMER	KVAMSØY	AS,		N-6087	KVAMSØY
E-mail:	firmapost@brimer.no	|	Tel:	+	47	70	01	55	00

www.brimer.no

BRIMER	
HØYDEBASSENG
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Nytt FRA NkF

nKF – KunnSKApSDeLIng FOr eT BeDre SAMFunnNO
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FORENING

NKF

Vi flytter!
NKF flytter til nye kontorlokaler i 
Borggata 1A, 2. etasje.

Munkedamsveien forlater vi fredag 15. juni.

18. juni er vi på plass i nye og moderne 
lokaler i nærheten av Tøyen stasjon.

Ny adresse er:
Norsk Kommunalteknisk Forening
Borggata 1A 
0650 Oslo

Telefonnummeret blir som før: 
22 04 81 40.
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nKF veg og trafikk ønsker 
å takke Drammen kommune 
for en utmerket innsats 
på Kommuneveg dagene 
2012.

Kommunen stilte opp med ordfører, 
ingeniører, arkitekter for å dele sin 
kompetanse og erfaringer med delta-
gerne.

Vi er imponert over hva Drammen 
kommune har fått til og takker for 
deres gjestfrihet under Kommune veg-
dagene 2012.

En stor takk til Drammen kommune

trygghet for god vannkvalitet.....
www.va-support.no
info@va-support.no
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Torstein Dalen

masterstudent ved institutt for 
Vann- og miljøteknikk, ntnu

Innledning
Økt andel tette flater i byene gir økte 
overvannsmengder som må hånd-
teres. Klimaforandringene vil gi hyp-
pigere og mer intens korttidsnedbør. 
Lokal overvannshåndtering (LOH) er 
en strategi som søker å imøtekomme 
disse utfordringene ved å håndtere 
overvannet nærmest mulig kilden. 
Norsk Vanns ’Veiledning i klimatilpas-
set overvannshåndtering’ presente-
rer en tre-ledds strategi for å håndtere 
overvannet: (1) Infiltrer avrenning fra 
mindre regn. (2) Forsink og fordrøy 
moderate nedbørstilfeller. (3) Sikre 
åpne flomveier fra større nedbørstil-
feller. Regnbed er et tiltak i kategori-
en lokal overvannsløsning og inngår i 
ledd (1) og (2). I Norge er det lite erfa-
ring med regnbed. Denne artikkelen 
foreslår en metode for kartlegging av 
regnbeds hydrologiske ytelse.

Regnbed
Regnbed er en vegetert forsenkning 
i terrenget med et filtermedium be-
stående av sand og kompost (typisk 
løvkompost) og beplantet på overfla-
ten (figur 1 og 2). Overvannet lagres 
på overflaten i regnbedet opp til en 
viss vannstand. Når denne vannstan-
den nås går ytterligere vann i overløp. 
Filtermediets oppgave er å være et 

vekstmedium for vegetasjon, filtrere 
ut partikler og binde til seg forurens-
ninger. Regnbedets forsenkning for-
deler vannet på overflaten og bidrar 
til fordrøyning. Plantene sørger for et 
godt estetisk inntrykk samt opprett-
holder permeabiliteten i jorden.

 
 

Infiltrasjonsevne
Infiltrasjonsevne målt i vannmettet 
hydraulisk konduktivitet (cm/time) 
er en av nøkkelfaktorene for infiltra-
sjonsløsninger slik som regnbed. 
Infiltrasjonsevnen er bestemmende 
for hvor lenge det er stående vann i 
regnbedet. Regnbed dimensjoneres 
med en viss dreneringstid (tiden fra 
maksimal vannstand til filtermediet 
er drenert tomt). Anbefalte verdier 
er 2-3 døgn. Det er flere årsaker til å 
sette en maksimal dreneringstid: (1) 
Stående vann over lang tid kan øde-

legge vegetasjonen. (2) Regnbedet 
er avhengig av å dreneres tomt for 
vann mellom nedbørshendelsene for 
å fungere optimalt. (3) Stående vann 
kan føre til mygg problemer. (4) Infil-
trasjonsevnen påvirker hvor mye av 
årlig vannmengde som kan infiltrere 
i regnbedet. Andelen av årsnedbø-
ren som infiltrer i regnbedet har be-
tydning for hvor stor del av overvann 
som kan etterfylle grunnvannstanden 
og renses i filtermediet.

Infiltrasjonsevnen kan bestemmes 
på forhånd ved valg kornkurve for fil-
termediet. Ved å bruke drensrør i bunn 
av regnbedet blir filtermediets infiltra-
sjonsevne dimensjonerende. Alternati-
vet er å utelate bruk av drensrør. Da kan 
infiltrasjonsevnen til omkringliggende 
masse (eksisterende masser, figur 2) bli 
dimensjonerende hvis denne er lavere 
enn filtermediets infiltrasjonsevne. 

 

Modified Phillip-Dunne infiltrometer
Modified Phillip-Dunne Infiltrometer 
(MPD) er utviklet ved University of Min-
nesota. MPD-tester måler infiltrasjons-
evnen i et bestemt punkt på overfla-
ten. Fordelen med MPD-undersøkelser 
er at infiltrasjonsevnen blir målt på 
overflaten og raskt lar seg utføre.

Figur 3 viser en MPD brukt til å kart-
legge infiltrasjonsevnen i Risvollan 
regnbedet. I denne undersøkelsen 
ble det benyttet MPD infiltrometer 

Vurdering av regnbeds hydrologiske ytelse

Figur 1: Risvollan regnbed, Foto: Arvid Ekle

Figur 2: Skjematisk oppbygging av regnbed (K. Paus, 2012)
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med høyde ca. 50 cm og med 10 cm 
omkrets. Før man begynner målin-
gene må volumetrisk vanninnhold 
i jorden måles. (Dette er gjort ved å 
ta jordprøver og måle vanninnhold i 
laboratoriet.) Deretter ble MPD-kolon-
nen plassert fem cm ned i jorden, og 
ble videre fylt med vann til 43 cm over 
jorden. Deretter ble vannstanden lest 
av med jevne mellomrom frem til rø-
ret er tomt. For å registrere hvordan 
vannstanden endrer seg over tid er 
det festet et målebånd på utsiden av 
MPD-kolonnen. Til slutt måles vann-
innhold i jorden der MPD-kolonnen 
stod. Jorden er da vannmettet. Resul-
tatet brukes til å estimere vannmettet 
hydraulisk konduktivitet.

 
Resultater fra feltmålinger
Infiltrasjonsevnen varier i løpet av året 
og rundt om i regnbedet. Figur 4 viser 
infiltrasjonsevnen i Risvollan regnbed 
ved forskjellige feltundersøkelser. 

 Vannmettet hydraulisk konduktivi-
tet varierte 0 til 35cm/t. Årsaken kan 
være kombinasjonen av ulik kompak-
tering, gjentetting av filtermediet pga. 
finstoff og biologisk aktivitet fra plan-
ter og dyr. Dette vil også føre til at in-
filtrasjonsevnen endrer seg over tid.

Risvollan regnbed er kontinuerlig 
overvåket med V-overløp som måler 
vannføringene inn og ut av regnbe-
det. Dette har gjort det mulig å si-
mulere regnbedets ytelse ved hjelp 
av programmet RECARGA. RECARGA 
er et program utviklet ved University 
of Wisconsin-Madison, USA. Ved å 
endre vannmettet hydraulisk kon-
duktivitet i RECARGA har modellen 
blitt kalibrert til best mulig tilpasning 
til de målte dataene. En grundigere 

gjennom gang av modelleringen i RE-
CARGA finnes i Dalen (2012). Tabell 1 
presenterer resultatet fra MPD-forsøk 
og RECARGA.

Noe forskjell i infiltrasjonsevne mel-
lom MPD og RECARGA må forventes 
fordi RECARGA tar hensyn til vannfø-
ringen i løpet av hele måneden, mens 
MPD-forsøket viser infiltrasjonsevnen 
den dagen testen ble utført. 

Konklusjon
MPD-tester i regnbed viser hvordan 
infiltrasjonsevnen varierer på over-
flaten. Det gjør det mulig å oppdage 
områder hvor finstoff fra overvannet 
har tettet overflaten i regnbed, og 
dermed om tiltak for å bedre infiltra-
sjonsevnen bør utføres. 

Kontinuerlige vannføringsdata som 
er simulert ved hjelp av RECARGA gir 
et godt samsvar med det geometriske 
gjennomsnittet av MPD-testene. Det 
er dermed er mulig å kontrollere om 
regnbedet har den infiltrasjonsevnen 
som var tiltenkt før bygging, og der-
med om regnbedet har tilstrekkelig 
kapasitet til å ta unna det overvannet 
det er dimensjonert for. 

Takk
Risvollan regnbed er støttet økono-
misk og praktisk av Interreg 4b-po-
sjektet SAWA (www.sawa-project.eu), 
Framtidens byer (www.framtidens-
byer.no), Trondheim kommune (www.
trondheim.kommune.no), NVE (www.
nve.no) og NTNU (www.ntnu.no). Spe-
sielt takk til førsteamanuensis Sveinn 
T. Thorolfsson og phd. student Kim 
Paus som var hovedveileder og biv-
eilder for masteroppgaven. Stor takk 
til forsker Bent C. Braskerud ved NVE 
for oppfølging av arbeidet ved Risvol-
lan regnbed. 
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Figur 3: MPD-test utføres.

Figur 4: Infiltrasjonsforsøk viser stor 
variasjon i infiltrasjonsevne på overflaten 
i regnbedet.

Måned i 2011 Geometrisk gjennomsnitt fra MPD RECARGA
August 2.8 2.0

September 1.1 0.8

Oktober/November 1.2 1.4

Tabell 1: Vannmettet hydraulisk konduktivitet (cm/time) målt med MPD og simulert ved 
hjelp av RECARGA.
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Av Elin Riise, 

jurist i norsk Vann 

Det er ca. 500 andels- eller samvirke-
vannverk i Norge som forsyner mer 
enn 50 personer eller 20 husstander/
hytter. Vannverk som opplever at utfor-
dringene blir for store, henvender seg 
gjerne til kommunen med anmodning 
om å overta vannforsyningsanleggene. 
Det er mange og komplekse utfordrin-
ger knyttet til slike overdragelser av 
både juridisk, økonomisk, teknisk og 
pedagogisk karakter. Norsk Vann bi-
står i en nylig utgitt rapport vannverk 
og kommuner som står foran slike 
prosesser. Rapporten gjengir erfarin-
ger fra ulike overdragelser, og omtaler 
aktuelt regelverk for prosessen. Dette 
danner grunnlag for anbefalinger om 
hvordan slike prosesser bør legges 
opp, herunder forslag til mal for over-
takelsesavtale mv.

Forfatter av rapporten er May Rostad 
og Svein Aannestad i KINEI AS, med 
god hjelp fra daglig ledere i andels-
vannverk, ansatte i kommuner og ek-
sterne rådgivere.

Rapporten kan bestilles i VA-bokhan-
delen på norskvann.no.

Råd for prosessen
Veiledningen gir råd til vannverkene 
og kommunene i prosessen med å 
vurdere og å gjennomføre kommunal 
overtakelse. Gjennom arbeidet med 
rapporten er det innhentet erfaringer 
fra ulike overdragelser, samt kartlagt 
og omtalt aktuelt regelverk. Dette 
er grunnlaget for anbefalingene om 
hvordan slike prosesser bør legges 
opp, herunder forslag til mal for over-
takelsesavtale mv.

Veiledningen tar også opp problem-
stillingen der kommunen ønsker å over-
ta andels- eller samvirkevannverket, 
men der vannverket ikke ønsker dette. 
Kommunen anbefales å satse på en 
prosess der formålet er å skape forstå-

else for nødvendigheten av overtakel-
sen. Noen ganger kan det være grunner 
for at kommunen må foreta tvangso-
vertakelse for å sikre innbyggerne hygi-
enisk betryggende drikkevann og/eller 
fordi det må legges kommunale avløps-
ledninger for opprydning av forurensin-
ger i vannverkets forsyningsområde.

Overtakelsesprosessens trinn
1.  Inititiativfase med dialog mel-

lom vannverket og kommunen. 
Beslutte om det er grunnlag for å 
starte utredning om overtakelse 
og ev. vilkår for dette (mandat).

2.  Utredningsfase, der kommunen 
og vannverket i samarbeid utreder 
alle relevante forhold som kan be-
lyse konsekvensene for partene 
mht. overtakelse. Anbefaling om 
videre arbeid.

3.  Vedtak i kommunestyret og vann-
verket om en ev. intensjonsavtale 
om overtakelse med mandat til å 
starte planlegging av overtakelsen.

4.  Planleggingsfase hvor kommunen 
og vannverket framskaffer nød-
vendig dokumentasjon, utarbeider 
forslag til avtale m.m. og anbefaler 
inngåelse av avtale/ikke avtale.

5.  Vedtak om overtakelse i kommu-
nestyret og vannverket.

6.  Gjennomføringsfase hvor over-
takelsen iverksettes iht. avtalen. 
Eventuell oppløsning av vannverket 
iht. vedtektenes regler for dette.

Utredninger som må gjøres
–  Tilstandsvurdering av vannverket, 

herunder vurdering av behovet for 
investeringer for å heve standarden 
opp på kommunens nivå/tilfreds-
stille drikkevannsforskriftens krav.

–  Utføre selvkostberegninger som vi-
ser de økonomiske konsekvensene 
av overtakelsen for årsgebyrene til 
henholdsvis vannverkets og kom-
munens abonnenter.

–  Vurdere hvordan nødvendige tiltak kan 
finansieres og når de skal gjennomfø-
res, herunder behov for anleggsinn-
skudd fra vannverkets medlemmer 
eller særegne kommunale gebyrer.

Forhold som må inngå i 
overtakelses avtalen
–  Hvilket ansvar kommunen vil ta for 

vannforsyningen til vannverkets 
medlemmer med henvisning til 
kommunens abonnementsvilkår.

–  Hvilke anlegg, utstyr og tinglyste 
rettigheter som skal overtas og hvil-
ke som ev. ikke skal overtas.

–  Definisjon av grensesnittet for hvil-
ke ledninger og anlegg som kom-
munen tar ansvaret for og hva som 
blir private stikkledninger.

–  Hvordan kommunen skal sikre nød-
vendig tilgang til drift, vedlikehold 
og fornyelse av vannforsyningsan-
legg og kilder ved avtaler med aktu-
elle grunneiere.

–  Hvilke tiltak som hhv. kommunen 
og vannverket skal gjennomføre i 
forkant av overtakelsen.

–  Økonomiske forhold knyttet til over-
takelsen, gjennomføring av tiltak og 
kommunale gebyrer.

Dokumentasjon som bør framskaffes 
av andels- eller samvirkevannverket
–  Ledningskartverk.
–  Dokumentasjon av tekniske anlegg 

og driftsinstrukser.
–  Vannverkets driftsrutiner.
–  Vannverkets egenerklæring mht. 

hendelser og driftsproblemer de 
siste 5-10 årene og ev. kritiske for-
hold ved ekstremvær som tørke, 
flom og snøsmelting.

–  Mattilsynets ev. tilsynsrapporter og 
pålegg.

Maler og eksempler
–  Mal for utarbeiding av avtale mel-

lom kommunen og vannverket ved 
en overtakelse.

–  Mal for inngåelse av avtale med ak-
tuelle grunneiere som har vannled-
ninger og andre anlegg på sin eien-
dom, som gir kommunen tilgang til 
anleggene for nødvendig drift, ved-
likehold og fornyelse av anleggene.

–  To eksempler på kommunestyresak 
og avtaler som er inngått mellom 
kommunen og vannverket som er 
overtatt av kommunen. 

–  Eksempel på politisk vedtatt strategi for 
overtakelse av vannverk i en kommune.

Hva gjør kommunen når andelsvannverk ber 
om kommunal overtakelse?
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Alt innen VA

AHLSeLL nOrge AS
Pb. 184, Forus, 4065 Stavanger
Tlf.: 51 81 85 00
www.ahlsell.no

AxFLOw AS
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no

BrØDrene DAHL
Brynsengveien 5, P.b. 6146 Etterstad
0602 Oslo
Tlf.	22	72	55	00	•	Fax	22	64	25	59
www.dahl.no

encOnO LTD
Postboks 146, 3054 Krokstadelva
Kontaktperson: Nils Olav Midtlien
Tlf: 913 53 850
encono@encono.no	•	www.encono.no

nOrVIA AS 
E-post: norvia@norvia.no – www.norvia.no
Tlf.: 64 93 69 69 – Fax: 64 93 69 60
Ventildreiemaskiner – Movere – Vann-
lekkasjesøkere – Mengdemålere –  
Redskap – Utstyr

VAnn Og rØrSerVIce AS
Pb. 1071 Flattum, 3503 Hønefoss
Tlf.	32	12	45	90	•	Fax	32	12	45	91
www.vannogrorservice.no

Rensing av alle typer trykkledninger med 
rensepigger, lekkasjekontroll, kapasitets-
måling.
Salg av EKOPIG renseplugger
Salg av Haerke tettplugger
Salg av trykkprøvings utstyr

ØLen BeTOng AS
Ølen	•	Bergen	•	Bærum	•	Haugesund
Tlf.	53	77	52	00	•	Fax	53	77	52	40
www.olenbetong.no	•	mail@olenbetong.no

Alt innen geosynteter

AHLSeLL nOrge AS
Pb. 184, Forus, 4065 Stavanger
Tlf.:	51	81	85	00	•	www.ahlsell.no

GEOPRO – en egen produktavdeling i 
Ahlsellmed spesialkompetanse innen 
totalspekteret av GEOSYNTETER.
Geosyntetiske produkter:
Fiberduk	•	Veiarmering	•	Jordarmering	•	
Erosjonssikring	•	Geomurer	•	Asfaltarme-
ring	•	Dreneringsmatter	•	Betongmadras-
ser	•		Geovoller	•	Bentonittmembraner	•	
Membraner	•	Gabioner	•	Siltgardiner	•	
Varlslingsgjerder.

nOrVIA AS 
E-post:	norvia@norvia.no	•	www.norvia.no
Jordarmering. Vegarmering. Erosjonssik-
ring. Masseskille. Markering-netting for 
vann- avløp-elektrisitet-gass. Varlslings-
nett. Industrinett. Beskyttelsenett. 
Forsterkning.
TenTex AS
Postboks 394 – N-1471 Lørenskog
Kontaktperson: Terje Rykhus
Tlf.:	+47	67	91	60	53	•	Fax:	+47	67	91	60	55
E-post: salg@tentex.no 
www.tentex.no

TenTex er et landsdekkende selskap med 
spesialkompetanse i planlegging og 
bruk av geosynteter. TenTex tilbyr teknisk 
bistand, løsningsforslag og dimensjo-
neringer. Tensar geonett til stabilisering, 
for sterking, jord- og asfaltarmering. 
Sertifiserte fiberduker (NorGeoSpec) 
til separasjon, filtrering og beskyttelse. 
Membraner og radonsperre.

Arbeidstøy

TeSS AS
Grønt nummer: 800 83 777 
Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no
Internett: www.tess.no

Automatikk/overvåk/styring

ABB AS
Ole	Deviksvei	10	•	0666	Oslo
Tel.:	03500	•	Fax:	22	87	28	87
E-post: va@no.abb.com 
www.abb.no
Leverandør av komplette  
driftskontrollanlegg til VA
Frekvensomformere med intelligent  
pumpestyring
Instrumentering.

ÅF nOrge AS
Postboks 498 Økern, 0512 Oslo
Tlf.: 24 10 10 10
www.afconsult.com/no

Totalleverandør innen automatisering
Elektro og automasjon
•	Komplette	driftskontrollanlegg/SD/PLS
•	Prosjektering,	programmering,	ut-
testing

BürKerT-cOnTrOMATIc A/S
Postboks 243, N-2026 Skjetten
Tlf.:	63	84	44	10	•	Fax:	63	84	44	55
info@burkert.no
www.burkert.no

•	Magnetventiler
•	Pneumatikk
•	Prosessventiler
•	Instrumenter/målere
•	Systemløsninger

DAnFOSS AS
Årenga 2, 1340 Skui
Tlf.: 67 17 72 00 
industri@danfoss.no	•	www.danfoss.no

•	Magnetventiler
•	Trykktransmittere
•	Temperaturfølere

enDreSS + HAuSer AS
Postboks 62, 3421 Lierskogen, 
Tlf.:	32	85	98	50	•	Fax:	32	85	98	51	
www.no.endress.com

Trykk-, nivå-, Mengde- og Analyse- og 
 temperatumåling.

eSKeLAnD eLecTrOnIcS
www.detektor.no	•	Tlf.:	64	94	30	70	

Xilog batteridrevet datalogger med GSM 
gjør det rimelig og enkelt å etablere nye 
målepunkter

gOODTecH prODucTS AS
Kristoffer Robins vei 13, 0978 Oslo
Tlf.: 22 79 05 20 – Fax: 22 79 05 21
www.goodtechproducts.no

Ledende utstyrleverandør til VA Bransjen:
PLS systemer / Driftskontroll / SCADA 
systemer / Elektrokomponenter

guArD SYSTeMS engIneerIng AS
Lunderingen 5, 3941 Porsgrunn
Tlf.:	35	56	04	30	•	Fax:	35	56	04	31 
www.gseas.no
•	Totalleverandør	driftskontrollanlegg	VA
•		Systemer	for	trådløs	datakommunikasjon
•	Elektro	og	automasjon
•	Database-	og	rapportsystemer
•	Tavleproduksjon	og	instrumentering
•	Database-	FDV-	og	rapportsystemer

DIpL.Ing. HOuM A.S
Grefsenvn. 64, Postboks 83, 0409 Oslo
Tlf.	22	09	40	00	•	Fax	22	09	40	40
firmapost@houm.no
www.houm.no

IMc DIVIng AS
Postboks 116 Sandviken, 5812 Bergen
Tlf.:	55	36	34	34	•	Fax	55	36	34	35
firmapost@imc-diving.no

Ing. FIrMA pAuL JØrgenSen A/S
Ormen Langes v. 12, 7041 Trondheim
Leverandør av automatikk og drifts-
kontroll for vann og avløp
Tlf.	73	92	42	70	•	Fax	73	92	42	90
ipj@ipj.no	•	www.ipj.no

MALTHe wInJe AuTOMASJOn AS
Postboks 531, 1411 Kolbotn
Tlf.	66	99	61	00	•	Fax	66	99	61	01
www.malthe-winje.no

Leverandør av komplette drifts/fjern-
kontroll-anlegg med SAIA-PLS-systemer 
og citect/FactoryLink skjermsystemer.
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MJK AuTOMATIOn AS
Prins Chr. Augusts plass 1, 1530 Moss
Tlf.	69	20	60	70	•	Fax	69	20	60	71
mjk@mjk.no	•	www.mjk.no

Instrumenter for vann og avløp

MOwIc AS
Industriveien 6 B, 2020 Skedsmokorset
Tel:	900	92	177	•	Fax:	94	77	09	55
post@mowic.no	•	www.mowic.no

Vi leverer komplette systemer for profe-
sjonelle virksomheter innen kommuner 
og entreprenører, med høye krav til 
funksjonalitet og kvalitet.
Inneholder trådløs kommunikasjon, 
GPS, kartpresentasjon for optimering, 
planlegging, oppfølging av mobile res-
surser. Systemet gir letttolkede grafer, 
diagrammer og rapporter over alle mobile 
aktiviteter og hendelser.

OnecO TeKSAL ØST AS
Dølasletta 5, NO-3408 TRANBY
Tlf.:	+47	66	76	18	50	•	Fax:	+47	66	76	18	51
Martin.Jakobsen@teksal.no
www.teksal.no

Teksal er en totalleverandør med avdelin-
ger for Automasjon, Elektro og Tavlepro-
duksjon. Vår kjernevirksomhet er elektro 
og auto masjon til vann og anløp (VA), 
samferdsel (AID/ITV), energi, industri, 
målerbytte samt olje & gass markedet.
Våre leveranser dekker alt fra bygging 
av  tavler i eget verksted, utvikling av 
auto masjonsløsninger – PLS og HMI 
systemer, til ferdig idriftsatte systemer. 
Vi har også spesialisert oss på produkter 
for bruk i EX-områder. Teksal har eget 
service team som kan benyttes 24 timer i 
døgnet, hele året.

rOgALAnD InDuSTrI-AuTOMASJOn AS
Haugåsstubben 5, 4016 Stavanger
Tlf. 51 90 61 30 – Fax 51 90 61 31
www.ria.no	•	ria@ria.no

Total leverandør av driftskontroll for vann 
og avløp.

Avfall/renovasjon/kildesort.

AccOn AS
Tel: 33 35 93 00
info@accon.no	•	www.accon.no

Leverandør av avfallsbeholdere, plast-
kasser, traller, storsekker, plasrcontai-
nere og plastpaller.

KOrp & SOn InDuSTrI AB
Sverige tlf. 0046-523 40405
Avd. Norge: KORP & SØNN
Alfasetveien 2, 0668 Oslo
Tlf. 22 32 73 95 – Fax 22 32 82 45
www.korposon.com
Telnr. Sverige: 0046-523 18900 
www.korposon.se

Slamsugere, høytrykkspylebiler, kombi-
biler, vakuumpumper, høytrykkspumper, 
deler til slamsugere m.m.

Avløpsrenseanlegg

BIOTeK AS
Vipeveien 51A – 3917 Porsgrunn  
Tel: 35 56 99 80 – Fax 35 56 99 81
E-post: arne.knap@biotek.no 
www.biotek.no
    
Komplette anlegg for kjemisk/biologisk 
rensing av avløpsvann v/slambehandling/
biogass v/utstyrsleveranser   
  
BIOwATer TecHnOLOgY AS
Pb. 7 Kaldnes, 3119 Tønsberg
Tlf.:	+47	911	10	600	•	Fax.:	+47	915	11	815
www.biowater.no

Anlegg for rensing av kommunalt og 
industrielt avløpsvann. Biologisk rensing 
(fjerning av organisk stoff og membraner).
Partikkelseparasjon (flotasjon, filter og 
membraner)
Kjemisk rensing
Konsulenttjenester, forstudier og utredninger

BOKn pLAST AS
Postboks	177	•	4291	Kopervik	
www.bokplast.no

NATURren avløpsrenseanlegg med 
 tilnærmet 0-utslipp. 5 – 500 pe

gOODTecH enVIrOnMenT SØruMSAnD AS
Tlf.:	+47	63	86	64	60	•	Fax.:	+47	63	86	64	61
E-post: sorumsand@goodtech.no
www.goodtech.no

Ledende i Norge på minirenseanlegg 
 (Tilfredsstiller NS EN-12566-3), kom-
munale renseanlegg og natur-/filterba-
serte rense løsninger iht tilhørende VA 
– miljøblad
•		Biovac®	biologiske	avløpsrenseanlegg	 

(5-10.000 pe)
•		Naturbaserte	avløpsrenseanlegg	

(HACO)
•		Konsulenttjenester	for	utarbeidelse	av	

 avløpsplaner for utbyggere og kom-
muner

•		Membranrensing	av	drikkevann
•		UV	aggregat	for	avløp	og	drikkevann
•		Forbehandling	og	slambehandling

JOTne HOLLung AS
Haldenveien 6 – 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 35 20 20 – Fax 69 35 20 21
jvm@jotne.no – www.hollung.jotne.com

Leverandør av maskiner og utrustning for 
vann- og avløpsrensing, slambehandling 
og avvanning

KAnSTAD MeKAnISKe AS
9055 Meistervik   
Tlf: 77 72 26 00 – avd sør tlf. 63 80 09 90 
firmapost@kanstad-mek.no  
www.kanstad-mek.no  
 
Slamcontainere, massefordeling, contai-
nervekter, vogner, m.m.

KLArO renSeAnLegg nOrge AS
Risør Næringpark, 4994 Aukland
E-post:	bjs@klaro.no	•	www.rensing.no
Tlf:	37	15	68	00	•	Fax:	37	15	34	36

Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

Krüger KALDneS AS 
Hegnasletta 11, 3217 Sandefjord
Tlf.	91	60	80	00	•	Fax	33	48	50	01
E-post: post@krugerkaldnes.no
www.krugerkaldnes.no 

•		Nitrogenfjerning	i	store	kommunale	
anlegg

•		Biologiske	avløpsrenseanlegg
•		Mek./kjemiske	avløpsrenseanlegg
•		Vannforsningsanlegg
•		Maskinutrustning	for	vannforsyning-	og	

avløpsrenseanlegg
•		Slambehandlingsanlegg
•		Vannbehandling

SALSneS FILTer AS
Postboks 279 – 7801 Namsos
Tlf. 74 27 48 60 – Fax 74 27 48 59
firmapost@salsnes-filter.no
www.salsnes-filter.no

Mekanisk utstyr – Avløpsreneanlegg – 
 Slambehandling

SOBYe MILJØFILTer AS
postboks 2, 5371 Skogsvåg
Tlf. 56 31 77 30 – Fax 56 33 75 60
post@sobyefilter.no – www.sobyefilter.no

Leverandør av Mekanisk og 
Kjemisk/Mekanisk avløpsrenseanlegg

STerner AQuATecH AS
PB 3534, 1402 SKI
E-post: post@sterneraqua.no 
Web: www.sterneraqua.no
Tlf: 64 85 94 20 – Fax: 64 85 94 10

WEDECO UV-anlegg, AquaZone Ozon/
biofilter, Hydrotech filtrering, Azud 
trykkfiltrering, Avløpsrensing/Primærren-
sing. Nijhus avløpsbehandling/biogass, 
biologiske renseanlegg, flotasjonsanlegg, 
CO2 lufting
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VeSTFOLD pLASTInDuSTrI AS
Haugan Nord, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 03 50 – Fax 33 43 03 54
post@vpi.no – www.vpi.no 

Nordens ledende produsent av glass-
fibertanker (GRP) til kommunale anlegg, 
industri,fritid og vann og avløp. Green 
Clean Renseanlegg, 5 – 1000 pe

Belysning

cATenA A.S
Vi leverer miljøvennlig LED belysning for 
kommune, industri og samferdsel
LED belysning for gater og vei
LED belysning for lagerhaller, idrettshal-
ler, garasjer og større rom
LED belysning for skoleområder, 
 parkeringsplasser og uteplass generelt

Tlf.: 22 80 42 60 – www.catena.no 
E-post: vp@catena.no

Brann og beredskap

A/S nOrFO
Postboks 128, 2021 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 68 00 – Fax 63 87 94 90
www.norfo.no – E-post: norfo@norfo.no

Alltid branndører på lager

Brønnboring

BrØDrene MYHre AS
Postboks 1106, Flattum, 3503 Hønefoss
Tlf. 32 11 44 80 – Fax 32 11 44 81
www.brdmyhre.no
Energiboring – Horisontalboring – Pumper
Spesialboring – Fundamentering

BÅSuM BOrIng A/S
3535 Krøderen
Tlf. 32 14 78 20 – Fax 32 14 79 70
Avd. Trøndelag 
Tlf. 72 86 75 50 – Fax. 72 86 75 51
e-post:	trond@basum.no	•	www.basum.no
•	Energibrønner	for	varmepumper	
•	Grunnvannsbrønner	
•	Horisontale	hull	for	legging	av	rør	etc.

Brøyting

MOwIc AS
Industriveien 6 B, 2020 Skedsmokorset
Tel:	900	92	177	•	Fax:	94	77	09	55
post@mowic.no	•	www.mowic.no
Vi leverer komplette systemer for profe-
sjonelle virksomheter innen kommuner 
og entreprenører, med høye krav til 
funksjonalitet og kvalitet.
Inneholder trådløs kommunikasjon, 
GPS, kartpresentasjon for optimering, 
planlegging, oppfølging av mobile res-
surser. Systemet gir letttolkede grafer, 
diagrammer og rapporter over alle mobile 
aktiviteter og hendelser.

SIgurD STAVe MASKIn A/S
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
E-post: esben.fjellhaug@stavemaskin.
com www.stavemaskin.com
Tlf: 23 26 78 00 – Fax 23 26 78 48

ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHØRLING feiemaskiner, 
FALKØPING sand og saltspredere, SO-
BERNHEIMER feievalser

VeIM a.s
Terminalen 11B, Bacetomta, 3400 Lier
Tel:	32	84	94	20	•	Fax:	32	84	94	21
E-post:	kjell@veimas.no	•	
Web: www.veimas.no

Feiemaskiner. Salt-/sandspredere

Dampkjeler-Tineaggregat

gLOMSrØD MeK. VerKSTeD A/S
Grønland 1, 1767 Halden
Tlf. 69 21 36 30 – Fax 69 21 36 33 
www.glomsrodmek.no

c. grInDVOLD A/S
Postboks 70, Haugenstua, 0915 Oslo
Tlf. 22 82 00 00 – Fax 22 82 00 01
www.grindvold.no

Deponigassanlegg

Mge-TeKnIKK AS
Postbox 656, 1616 Fredrikstad
Tlf. 69 30 87 70, Fax 69 30 87 69
E-mail: info@mge-teknik.com
www.mge.teknik.com

•	Deponigassanlegg
•	Fyrkjeleanlegg	for	gass	
•	Biobrenselanlegg
•	Gassmotor
•	Gasstørkeanlegg

Diesel- og reservekraftaggreater

AS reSerVeKrAFT
www.reservekraft.no

Totalleverandør av reservekraftaggrega-
ter. Ene-leverandør av FG Wilson aggrega-
ter i Norge.

SATeMA A/S
PB 21 Manglerud – 0612 Oslo
www.satema.no – Tlf.: 22 57 93 00
CPG dieselaggregater 7 – 3300KVA.  

Dører, luker og porter

A/S nOrFO
Postboks 128, 2021 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 68 00 – Fax 63 87 94 90
www.norfo.no – E-post: norfo@norfo.no
Alltid branndører på lager.

Entreprenør, bygg og energi

IngenIØrFIrMA pAuL ScHwArTZ A/S
Postboks 194 Røa, 0702 Oslo
Tlf. 22 51 14 00 – Fax 22 51 14 40
www.schwartz.as

Spesialfirma i olje- og gassfyring.
Weishaupt olje- og gassbrennere. 
Magra fordelersystem for varme-, kjøle- 
og oljeanlegg.

FDV – forvaltning, drift, vedlikehold

MOwIc AS
Industriveien 6 B, 2020 Skedsmokorset
Tel:	900	92	177	•	Fax:	94	77	09	55
post@mowic.no	•	www.mowic.no

Vi leverer komplette systemer for profe-
sjonelle virksomheter innen kommuner 
og entreprenører, med høye krav til 
funksjonalitet og kvalitet.
Inneholder trådløs kommunikasjon, 
GPS, kartpresentasjon for optimering, 
planlegging, oppfølging av mobile res-
surser. Systemet gir letttolkede grafer, 
diagrammer og rapporter over alle mobile 
aktiviteter og hendelser.

Gassmåling og åndedrettsvern

DrAger SAFeTY nOrge AS
PB 6318 Etterstad, N-0604 Oslo
Tlf.:	414	02	400	•	Fax:	22	64	31	99
E-mail: safety.no@draeger.com

prOceSS pArTner AS
Kanalgata 3, 3263 Larvik 
Tlf. 33 14 03 30 – Fax 33 14 03 31
www.processpartner.no
Gassmåling, Flow/nivå/temperaturmåling
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Gategods

FurneS-HAMJern Scc A.S
Uthusvn. 8 – 2335 Stange
Tlf.: 62 53 83 00 – Fax: 62 53 83 01
E-post: salg@furnes-hamjern.no
www.furnes-hamjern.no

HMS

TeSS AS
Grønt nummer 800 83 777 
Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no 
Internett: www.tess.no

Instrumenter

BürKerT-cOnTrOMATIc A/S
Postboks 243, N-2026 Skjetten
Tlf.	63	84	44	10	•	Fax	63	84	44	55
info@burkert.no	•	www.burkert.no

•	Magnetventiler
•	Pneumatikk
•	Prosessventiler
•	Instrumenter/målere
•	Systemløsninger

DIpL. Ing. HOuM A.S
Grefsenvn. 64, Postboks 83, 0409 Oslo
Tlf.	22	09	40	00	•	Fax	22	09	40	40
E-mail. firmapost@houm.no
http://www.houm.no

gOODTecH prODucTS AS
Kristoffer Robins vei 13, 0978 Oslo
Tlf.: 22 79 05 20 – Fax: 22 79 05 21
www.goodtechproducts.no 

Ledende utstyrleverandør til VA Bransjen

IMpex prODuKTer AS
Verkseier Furulunds vei 15, 0668 Oslo
Tlf.:	22	32	77	20	•	Fax	22	32	77	25
Info@impex.no	•	www.impex.no

InLIne prOSeSS AS
Skreppestad Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.:	33	19	29	15	•	Fax:	33	19	29	19
E-post:info@inlinepro.no  
www.inlineprosess.no
 
pH, Oksygen, Ledningsevne, Turbiditet, 
Susp, Stoff, Fargetall, Fritt- og Total klor,
KOF, Olje på vann

InSTruMenTTJeneSTen AS
Fredrik A. Dahlsvei 20, 1432 Ås
Tlf. 64 94 98 40 – Fax. 64 94 20 33
itas@it-as.no – www.it-as.no

JuMO AS
Postboks 210, 
1471 Lørenskog
Norway
Phone: +47 67 97 37 10
Fax: +47 67 97 37 11
e-mail: info.no@jumo.net
www.jumo.no 

Analyseteknikk, trykk, termostater, 
regulatorer, temperaturfølere, skrivere og 
transmittere.

KrOHne InSTruMenTATIOn
Måleutstyr for: væske, gass og faste stoffer
Tlf.:69	26	48	60	•	Fax:	69	26	73	33
E-post: postmaster@krohne.no 
 www.krohne.no

MJK AuTOMATIOn AS
Prins Chr. Augusts plass 1, 1530 Moss
Tlf.	69	20	60	70	•	Fax	69	20	60	71
mjk@mjk.no	•	www.mjk.no
Instrumenter for vann og avløp

IT, GIS, DAK og elektronisk arkiv

HOLTe BYggSAFe AS
Tlf.: 22 04 95 00 – Fax: 22 04 95 50
E-post: firmapost@holtebyggsafe.no
www.holtebyggsafe.no

MOwIc AS
Industriveien 6 B, 2020 Skedsmokorset
Tel:	900	92	177	•	Fax:	94	77	09	55
post@mowic.no	•	www.mowic.no

Vi leverer komplette systemer for profe-
sjonelle virksomheter innen kommuner 
og entreprenører, med høye krav til 
funksjonalitet og kvalitet.
Inneholder trådløs kommunikasjon, 
GPS, kartpresentasjon for optimering, 
planlegging, oppfølging av mobile res-
surser. Systemet gir letttolkede grafer, 
diagrammer og rapporter over alle mobile 
aktiviteter og hendelser.

nOrcOnSuLT InFOrMASJOnSSYSTeMer AS
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Tlf. 67 57 15 00 – Fax 67 54 45 76
www.nois.no 

•		Geografiske	Informasjonssystemer	(GIS)
•		System	for	Forvaltning,	Drift	og	Vedlike-

hold (FDV)
•		Bransjestandard	innen	utarbeidelse	av	 

anbudsbeskrivelser
•		Kalkulasjons-	og	prosjektoppfølgings-

system
•		Prosjektstyringsverktøy
•		DAK-systemer
•		System	for	fakturering	av	kommunale	

avgifter
•		System	for	eiendomsforvaltning
•		SW,	HW	og	drift	av	systemer

pOweL ASA
Edvard Griegs vei 3, N-5059 Bergen
Tlf. 55 36 19 00 – Fax 55 36 19 01
www.powel.no

Utvikling, salg og bistand ved innføring 
av GIS-systemet Gemini for fagområdene:
•	Kommunalteknisk	forvaltning
•	Service	og	publikumsbetjening
•	Oppmåling
•	Prosjektering
•	Entreprenørbransjen

VIAnOVA SYSTeMS AS
Leif Tronstads plass 4, 1302 Sandvika
Tlf. 67 81 70 00 – Fax 67 81 70 01
www.novapoint.no

Utvikler programvareproduktene Nova-
point som er markedsledende i Norden. 
Novapoint er et integrert og moderne 
verktøy som har løsninger innenfor:
Arealplanlegging (Vann og Avløp)
Landskap og terreng  
(egen linje for landskap og terreng)
Samferdselsplanlegging
Anlegg – 3 D visualisering – Fjernvarme

Kompostering

BIOgAS AS
Postboks 2001, 3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 21 60 – Fax 33 48 21 51
roar@biogas.no	•	www.biogas.no

•	Deponigassanlegg	
•	Gassprosess-systemer
•	Bio-mekanisk	avfallsbehandling

Legionellakontroll og -bekjempelse

TerMOrenS AS
Postboks 2535 Kjørbekk
3702 Skien
www.termorens.no
 
La oss ta ansvaret for dine bygg:
Fjerner Legionella i anlegget 24 timer
i døgnet med Anodix.
Fjerner belegg i vannledninger
Kartlegging av alle typer bygg og
oppfølging med legionella prøver
Eget kundenett for dokumentasjon
Kurs i Legionella problematikk
Rens av alle typer rørsystemer
Meget gode resultater og dokumentasjon



KommunalteKniKK nr. 6-7-2012 57

leverandørguide

Luktfjerning

BrYn BYggKLIMA AS
Avd. Renluftsteknikk
Drengsrudbekken 32, 1383 Asker
Tlf.	66	76	59	50	•	Fax	66	76	59	51
Avd. Tønsberg  
Tlf.	33	35	51	50	•	Fax	33	35	51	51
Harald.walle@brynbk.no 

cLAIrS-cLeAn AIr SYSTeMS
Pb 2635, N-3702 Skien /
Kjørbekkdalen 15 A, N-3735 Skien
www.clairs.no
Tlf: 35 54 41 80

DrIFTSTeKnIKK AS
Sarpsborgveien 21 – 1640 Råde 
post@driftsteknikk.no 
www.driftsteknikk.no  
Tel 69 29 44 55 – Fax 69 29 44 50 
NORITAS-luftfjerningsanlegg  
Best på luktfjerning for VA-anlegg 
www.driftsteknikk.no tel: 69 29 44 55

MILJØ-TeKnOLOgI AS
www.mtgruppen.no
Tlf.	35	58	37	00	•	Fax	35	58	37	01

Maskiner, biler, utstyr

rAMIrenT AS
Norges største utleier av maskiner og 
utstyr! Se www.ramirent.no for vårt  
allsidige produktutvalg.  

TH-TeKnIKK AS
2340 Løten
Tlf. 62 59 45 61 – Mobil 480 94 700
Fax 62 59 45 09
thtek@online.no	•	www.th-teknikk.no

•	Flishuggere	
•	Komposteringsmaskiner	
•	Avfallsreduserere	
•	Kantklippere

Membran anlegg (væskesep.)

gOODTecH enVIrOnMenT SØruMSAnD AS
Tlf.:+4763866460 – Fax.: +4763866461
E-post: sorumsand@goodtech.no
Web: www.goodtech.no

Ledende i Norge på minirenseanlegg 
 (Tilfredsstiller NS EN-12566-3), kom-
munale renseanlegg og natur-/filterba-
serte rense løsninger iht tilhørende VA 
– miljøblad

•		Biovac®	biologiske	avløpsrenseanlegg	 
(5-10.000 pe)

•		Naturbaserte	avløpsrenseanlegg	
(HACO)

•		Konsulenttjenester	for	utarbeidelse	av	
 avløpsplaner for utbyggere og kom-
muner

•		Membranrensing	av	drikkevann
•		UV	aggregat	for	avløp	og	drikkevann
•		Forbehandling	og	slambehandling

nOKA AS
Hegdalvn 105, Hegdal Næringspark, 
3261 Larvik
Tlf. 33 18 05 30 – Fax 33 18 05 31
noka@noka.com – www.noka.com

Krystallklart vann siden 1973

Metalldetektorer

eSKeLAnD eLecTrOnIcS
www.detektor.no – Tlf.: 64 94 30 70 

Metalldetektorer, lekkasjesøkere & led-
ningssøkere

MeTALLSØKer-IMpOrT
www.metallsoker.no Tel: 69 88 06 79
 
Norges Rimeligste «KUMLOKKSØKERE»
Størst Utvalg – Lavest Pris

Miljøvern og rehab.

TT-TeKnIKK AS
Tel.: 02490 
Rørfornying – Rørinspeksjon – 
 Høytrykkspyling – Miljøsanering.

Flere tjenester på: www.tt-teknikk.no

Miljøteknologi maskiner

LIer TrAKTOr A/S
Postboks 4020 Gulskogen, 3005 Dram-
men
Tlf. 32 21 81 81 – Fax. 32 21 81 80
www.lier-traktor.no – lier.traktor@c2i.net

Antonio Carraro/Nimos redskapsbærere
Komposteringsmaskiner – snøredskaper
Plenredskaper – Feiemaskiner –  
Magnetizer
Miljømagneter

TT-TeKnIKK AS
Tel.: 02490 
Rørfornying – Rørinspeksjon – 
 Høytrykkspyling – Miljøsanering.

Flere tjenester på: www.tt-teknikk.no

Olje/fettutskillere

AcO nOrDIc AS
Eternitveien 30, 3470 Slemmestad
Tlf.: 66 98 74 50 Fax: 66 98 74 51
www.acodrain.no 
E-post: firmapost@aco-nordic.no

•		ACO	oljeutskillere,	en	komplett	serie	av	
utskillere, størrelser for ethvert behov

•		ACO	fettutskillere,	bredt	utvalg	både	for	
bakke- og frittstående installering.

BOKn pLAST AS
Postboks 177 – 4291 Kopervik 
www.bokplast.no

Oljeutskillere NS-EN 858- 1 klasse og 
2 med Koalescensfilter. 7 – 90 liter/sek.
Fettutskiller NS-EN 1825-1. 4-60 liter/sek.

KLArO renSeAnLegg nOrge AS
Risør Næringpark, 4994 Aukland
E-post:	bjs@klaro.no	•	www.rensing.no
Tlf:	37	15	68	00	•	Fax:	37	15	34	36

Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

TeSS AS
Grønt nummer 800 83 777 Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no
Internett: www.tess.no

VeSTFOLD pLASTInDuSTrI AS
Haugan Nord, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 03 50 – Fax 33 43 03 54
post@vpi.no – www.vpi.no 

Nordens ledende produsent av 
glassfiber tanker (GRP) til kommunale 
anlegg,  industri, fritid og vann og avløp. 
Green Clean  Renseanlegg, 5 – 1000 pe
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Park og idrett

MOwIc AS
Industriveien 6 B, 2020 Skedsmokorset
Tel:	900	92	177	•	Fax:	94	77	09	55
post@mowic.no	•	www.mowic.no

Vi leverer komplette systemer for profe-
sjonelle virksomheter innen kommuner 
og entreprenører, med høye krav til 
funksjonalitet og kvalitet.
Inneholder trådløs kommunikasjon, 
GPS, kartpresentasjon for optimering, 
planlegging, oppfølging av mobile res-
surser. Systemet gir letttolkede grafer, 
diagrammer og rapporter over alle mobile 
aktiviteter og hendelser.

Pumper og pumpesystemer

AxFLOw AS
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no

xYLeM wATer SOLuTIOnS nOrge AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96
E-post: firmapost@ittnorge.no 
www.ittnorge.no
E-post: norvia@norvia.no

gOODTecH prODucTS AS
Kristoffer Robins vei 13, 0978 Oslo
Tlf.: 22 79 05 20 – Fax: 22 79 05 21
www.goodtechproducts.no 

Ledende utstyrleverandør til VA Bransjen

Rehab av vannforsyn., avløp og VVS

BÅSuM BOrIng AS
Slettmoen ind.omr. – 3535 Krøderen
Tel:	32	14	78	20	•	Fax:32	14	79	70
espen@basum.no	•	www.basum.no
UTBLOKKING / INNTREKKING AV NYE RØR 
uten graving

HOrDALAnD AQuATecnIc A/S
5640 Eikelandsosen
Tlf.	56	58	08	80	•	Fax	56	58	11	11
www.no-dig.no 
post@hordaland-aquatecnic.no

Sentralgodkjent rørteknisk entreprenør.
Utblokking/ inntrekking av vannledninger.
Rørfornying med BEROLINA liner.
Medlem SSTT.

KrISTIAn OLIMB AS
www.olimb-as.com
Tlf.	69	28	17	00	•	Fax	69	28	17	01

pIpeLIFe nOrge AS
6650 Surnadal
Tlf.	71	65	88	00	•	Fax	71	65	88	01
www.pipelife.no

SAnDuM AS
Apalveien 1, 3360 Geithus
Tlf.: 32 77 85 50 – Fax: 32 77 85 51
post@sandum.no – www.sandum.no 

Utblokking og inntrekking av nye rør
uten graving – NoDig

SInTercO A/S
Boks 1054 Østre Halsen, 3253 Larvik
Tlf. 33 15 65 20 – Fax 33 15 65 21

Epoxybelegg på gamle (brukte) og nye 
rørdeler
post@sinterco.no – www.sinterco.no

TT-TeKnIKK AS
Tel.: 02490

Rørfornying – Rørinspeksjon – 
 Høytrykkspyling – Miljøsanering.  
Flere tjenester på: www.tt-teknikk.no

Rørpressing

BrØDrene MYHre AS
Postboks 1106, Flattum, 3503 Hønefoss
Tlf. 32 11 44 80 – Fax 32 11 44 81
www.brdmyhre.no

HOLLAnD BOrIng AS
Tlf. 33 01 81 60 – Fax 33 01 81 70
www.holland-nodig.no

KrISTIAn OLIMB AS
www.olimb-as.com
Tlf. 69 28 17 00 – Fax 69 28 17 01

SAnDuM AS
Apalveien 1, 3360 Geithus
Tlf.: 32 77 85 50 – Fax: 32 77 85 51
post@sandum.no – www.sandum.no

Rør og rørkoblinger

egepLAST nOrDIc AS
Asdalstrand	171	•	3960	Stathelle
Tel.:	35	96	7210	•	Fax.:	35	96	63	37
www.egeplast.no

encOnO LTD
Postboks 146 – 3054 Krokstadelva
Kontaktperson: Nils Olav Midtlien
Tlf: 913 53 850
encono@encono.no
www.encono.no
Rør og rørdeler i GRP(GUP) og PE. Samt 
PE gassrør og korrugerte PE drensrør.

ISOTerM AS
Frya Industriområde, 2630 Ringebu
Tlf. 61 28 14 00 – Fax 61 28 14 01
isoterm@isoterm.no – www.isoterm.no

Isoterm produserer og leverer preiso-
lerte/frostsikre rørsystemer for VVS, VA 
og  Industrianlegg

pIpeLIFe nOrge AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 – Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

rAuFOSS wATer & gAS AS
Boks 143, 2831 Raufoss
Tlf. 61 15 27 00 – Fax 61 15 20 62 
www.isiflo.com – info@isiflo.com

Produsent av ISIFLo messingkoblinger for 
alle typer rør, ISIFLO gjengefittings, ISIFLO 
anboringssystem og ISIFLO  duktilgods. 
Leverandør av Ballofix, Ballorex, Broen 
Boss, Tectite, VSH pressfittings, Henco og 
Electrofusion

TeSS AS
Grønt nummer 800 83 777 Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no
Internett: www.tess.no

Rådgiv. ingeniører og arkitekter

ASpLAn VIAK AS
Postboks 24, 1300 Sandvika
www.asplanviak.no

Fagområder: VAR-teknikk, bygg, elektro, 
veg, analyse, utredning, GIS/IKT, plan, 
 arkitektur og landskap.Kontorer: Arendal, 
Bergen,  Karasjok, Kristiansand, Kongsberg, 
 Leikanger, Leknes, Lillehammer, Lyngdal, 
Molde, Risør, Skien, Sandvika, Stavanger, 
Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ål og Ås.

AQuATeAM – nOrSK VAnn
TeKnOLOgISK SenTer AS
Postboks 6875 Rodeløkka, 0504 Oslo
Tlf. 22 35 81 00 – Fax 22 35 81 10
www.aquateam.no

Spesialfirma innen vannbehandling, 
avløpsrensing, behandling av slam og 
våtorganisk avfall.

cOwI
Tlf 02694 – www.cowi.no 
 
En komplett, tverrfaglig leverandør!
Alle Vannfag, Miljø og Natur, Landskap 
og Arealplanlegging, Samferdsel (bane, 
veg og flyplasser), Avfall, Forurenset jord,
Byggerier, Industri og Energi  
Kontorer i hele landet.
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DHI AS
Abelsgt.5, 7030 Trondheim
Tlf. 73 54 03 64 – Fax 73 54 02 01
www.dhi.no – www.dhigroup.com
Kontor i Trondheim og Drammen
Spesialfirma innen modellering av 
vann- og avløpssystemer, vassdrag, fjord 
og hav områder, Hydrologisk, hydrau-
lisk, vannkvalitetsmessig og økologisk 
 modellering. Tiltaksanalyser.

IngenIØrTJeneSTen AS
Risør Næringpark, 4994 Aukland
E-post: bjs@klaro.no – www.rensing.no
Tlf:	37	15	68	00	•	Fax:	37	15	34	36
Vann og avløp
Søknad
Prosjektering

HJeLLneS cOnSuLT AS
Postboks 91, Manglerud, 0612 Oslo
Tlf. 22 57 48 00 – Fax 22 19 05 38
www.hjellnesconsult.no

Samferdsel, vann og avløp, avfall, miljø, 
areal og byplan, 3D, landskapsarkitektur, 
utredning, bruer, bygg, elektro, vvs, energi.

pÖYrY InDuSTrY AS
Hundskinnveien 96, 1711 Sarpsborg
Tlf: 69 97 34 00, www.poyry.no
E-post: firmapost@poyry.no
 
Prosjektledelse, Geologi – Hydrologi, 
Elektro – Instrumentering – Automatikk,
SD/PLS/SCADA, Drikkevannrensing, 
Komm. og Industr. Avløpsvann,
Biogass, 3D mod. av vannsystemer.

rAMBØLL nOrge AS
Engebrets vei 5, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00 – www.ramboll.no
24 kontorsteder spred over hele Norge.

Tilbyr komplett, tverrfaglig rådgivning 
innen hele verdikjeden, fra planlegging 
og design til drift og vedlikehold.

•	Vann	og	miljøteknikk	
•	Landskapsarkitektur	
•	Trafikk	•	Samferdsel
•	Prosjektledelse	•	Avfall	og	renovasjon	
•	VVS	•	Elektro	•	Bygg	og	design	
•	Geoteknikk	og	ingeniørgeologi
•	Arkitektur,	arealplanlegging	og	analyse

SAFe cOnTrOL AS
N-4993 Sundebru   
Tlf 417 24 000   
mail@safecontrol.no – www.safecontrol.no
Bruer og kaier: 
Tilstandskontroller/ 
Bruksklasseberegninger/   
Reparasjonsbeskrivelser/prosjektering 
og utarbeidelse av anbudsdokumenter/ 
Prosjektbistand

SwecO nOrge AS
Postboks 400, Fornebuvn. 11, 1327 
Lysaker
Tlf.: 67 12 80 00 – Fax 67 12 58 40
www.sweco.no – post@sweco.no
Vann	og	miljø	•	Areal-	og	transport-
planlegging	•	Energi	•	Bygg	og	konstruk-
sjoner	•	Installasjon

Sand/saltspredere, feiemask.,

Kant-/gressklippere, brøyteutstyr

c. grInDVOLD
Postboks 70, Haugenstua, 0915 Oslo
Tlf.: 22 82 00 00 – Fax 22 82 00 01
www.grindvold.no

MATecH AS
Postboks 603, 3412 Lierstrandaa
Tlf.: 32 84 22 10 – Fax 32 84 22 14
ww w.matech.as – matechas@online.no
www.brock-kehrtechnik.de

SIgurD STAVe MASKIn A/S
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
E-post: esben.fjellhaug@stavemaskin.
com www.stavemaskin.com
Tlf: 23 26 78 00 – Fax 23 26 78 48

ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHØRLING feiemaskiner, 
FALKØPING sand og saltspredere, SO-
BERNHEIMER feievalser

VeIM a.s
Terminalen 11B, Bacetomta, 3400 Lier
Tel:	32	84	94	20	•	Fax:	32	84	94	21
E-post:	kjell@veimas.no	•	
Web: www.veimas.no

Feiemaskiner. Salt-/sandspredere

Skrape- og avlastningsmatter

STAVAnger guMMI-InDuSTrI AS
Tlf: 51 89 40 30 – Fax: 51 89 57 09
e-post: salg@rubberstyle.com 
webadr.: www.rubberstyle.com

Total leverandør av matter

Slambehandling

JOTne HOLLung AS
Haldenveien 6 – 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 35 20 20 – Fax 69 35 20 21
jvm@jotne.no – www.hollung.jotne.com

Leverandør av maskiner og utrustning for 
vann- og avløpsrensing, slambehandling 
og avvanning

Krüger KALDneS AS 
Hegnasletta 11, 3217 Sandefjord
Tlf. 91 60 80 00 Fax 33 48 50 01
E-post: post@krugerkaldnes.no
www.krugerkaldnes.no 

•		Nitrogenfjerning	i	store	kommunale	
anlegg

•		Biologiske	avløpsrenseanlegg
•		Mek./kjemiske	avløpsrenseanlegg
•		Vannforsningsanlegg
•		Maskinutrustning	for	vannforsyning-	og	

avløpsrenseanlegg
•		Slambehandlingsanlegg
•		Vannbehandling

Slanger og armatur

TeSS AS
Grønt nummer 800 83 777 
Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no
Internett: www.tess.no

Styrt boring

HOLLAnD BOrIng AS
Tlf. 33 01 81 60 – Fax 33 01 81 70
www.holland-nodig.no

KArLSen AnLegg AS
Tlf. 91 32 52 00 – Fax 38 38 97 41
www.karlsenanlegg.no

KrISTIAn OLIMB AS
www.olimb-as.com
Tlf. 69 28 17 00 – Fax 69 28 17 01

SAnDuM AS
Apalveien 1, 3360 Geithus
Tlf.: 32 77 85 50 – Fax: 32 77 85 51
post@sandum.no 
www.sandum.no – www.styrtboring.no

Tilfluktsrom

A/S nOrFO
Postboks 128, 2021 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 68 00 – Fax 63 87 94 90
www.norfo.no – e-post: norfo@norfo.no
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Vannbehandling

ALFSen Og gunDerSOn AS 
Pb. 6052 Etterstad, 0601 Oslo
Tlf. 22 70 77 00 – Fax 22 70 77 02
www.ag.no – post@ag.no

•	Automatsiler
•	Aktiv	kullfilter
•	Membranfilter
•	Avherdingsfilter
•	UV-aggregater
•	Klordosering
•	Statiske	miksere
•	Røreverk
•	Roto	Sieve	siler
•	Slamvarmevekslere

AxFLOw AS
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no

BIM nOrwAY AS
Postboks 12 Bragernes, 3001 Drammen
Tlf. 32 26 52 70 – Fax 32 26 52 90
postmaster@bimkrystal.no
www.bimkemi.com
Vannglass

nOrDIc wATer prODucTS AB, nOrge
Drengsrudbekken 31, 1383 Asker
Tlf.:66	75	21	00	•	Fax.:	66	75	21	11
E-post: sales@nordicwater.com  
www.nordicwater.com

Rensing av drikkevann (DynaSand), 
mekanisk og biologisk sluttpolering av 
avløpsvann, slambehandling, partikkel og 
væskeseparasjon for kommuner og industri.

gOODTecH enVIrOnMenT SØruMSAnD AS
Tlf.:+4763866460 – Fax.: +4763866461
E-post: sorumsand@goodtech.no
Web: www.goodtech.no

Ledende i Norge på minirenseanlegg 
 (Tilfredsstiller NS EN-12566-3), kom-
munale renseanlegg og natur-/filter-
baserte rense løsninger iht tilhørende VA 
– miljøblad

•		Biovac®	biologiske	avløpsrenseanlegg	 
(5-10.000 pe)

•		Naturbaserte	avløpsrenseanlegg	(HACO)
•		Konsulenttjenester	for	utarbeidelse	av	

 avløpsplaner for utbyggere og kom-
muner

•	Membranrensing	av	drikkevann
•	UV	aggregat	for	avløp	og	drikkevann
•	Forbehandling	og	slambehandling

Krüger KALDneS AS 
Hegnasletta 11, 3217 Sandefjord
Tlf.	91	60	80	00	•	Fax	33	48	50	01
E-post: post@krugerkaldnes.no
www.krugerkaldnes.no 
•		Nitrogenfjerning	i	store	kommunale	

anlegg
•		Biologiske	avløpsrenseanlegg
•	Mek./kjemiske	avløpsrenseanlegg
•	Vannforsningsanlegg
•		Maskinutrustning	for	vannforsyning-	og	

avløpsrenseanlegg
•		Slambehandlingsanlegg
•	Vannbehandling

FILTrA AS 
Tlf. 70 27 36 80 – Fax: 70 27 36 81
www.filtra.no – post@filtra.no

HOH wATer TecHnOLOgY 
Birger Christensen AS
Kunnskapen om rent vann
www.hoh.no firmapost@hoh.no

•	UV-anlegg	•	Autmatsiler	•	Sjøvanns	RO
•	Mediafilter	•	Bløtgjøring	•	Radonfilter
•	Svømmebasseng	•	Montering	•	Service

HYDrO-eLeKTrIK AS
Litleåsv. 49, Pb. 46 Nyborg, 5871 Bergen
Tlf. 55 25 93 00 – Fax 55 25 93 01
www.hydro-elektrik.no

Vannbehandlingsanlegg basert på Ozon 
og Biofiltrering.

nOKA AS
Hegdalveien 105 – Hegdal Næringspark
3261 Larvik
Tlf. 33 18 05 30 – Fax 33 18 05 31
noka@noka.com – www.noka.com

Krystallklart vann siden 1973

STerner AQuATecH AS
PB 3534, 1402 SKI
E-post: post@sterneraqua.no 
Web: www.sterneraqua.no
Tlf: 64 85 94 20 – Fax: 64 85 94 10

WEDECO UV-anlegg, AquaZone Ozon/bio-
filter, Hydrotech filtrering, Azud trykkfiltre-
ring, Avløpsrensing/Primærrensing. Nijhus 
avløpsbehandling/biogass, biologiske 
renseanlegg, flotasjonsanlegg, CO2 lufting

STH engIneerIng AS 
– et spesialfirma for vannbehandling i 
 Alfsen og Gunderson gruppen. 
Pb. 6073, 7434 Trondheim 
Tlf. 73 96 9 900, 
www.sth.no – firmapost@sth.no

Prosessløsninger for vannbehandling i 25 år.
Din naturlige servicepartner

xYLeM wATer SOLuTIOnS nOrge AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96

Epost: firmapost@ittnorge.no 
www.ittnorge.no E-post: norvia@norvia.no

YArA nOrge AS
Bygdøy alle 2, 0202 Oslo
Tel.: 90899320
e-post: espen.langerod@yara.com
www.yara.no

Nutriox – for HMS, mot lukt og korrosjon
Marmor – for korrosjonsbeskyttelse
Polymer – vann- og slambehandling

Vannforsyning, avløp og VVS

AHLSeLL nOrge AS
Pb 184 – Forus, 4065 Stavanger
Tlf.: 51 81 85 00
www.ahlsell.no

ApS nOrwAY AS
Postboks 2059, 3202 Sandefjord
Tlf. 99 11 35 00 – Fax 33 44 92 00
www.aps-sales.no

Leverandør av rørsystemer innenfor vann, 
avløp, kraftverk og industri.

AVK nOrge AS
Hågasletta 7, 3236 Sandefjord
Tlf. 33 48 29 99 – Fax 33 48 29 82
www.avk.no – E-mail: avk@avk.no

Leverandør av ventiler og rørfittings til 
vann, avløp, kraftverk og industri.

BrIMer KVAMSØY AS
N-6087	Kvamsøy	•	Tel:	+	47	700	15	500
E-mail:	firmapost@brimer.no	•	www.	.no

BRIMER Vannbasseng(10 års tett garanti) 
BRIMER Vannrensesystem 
(komplette anlegg) 
BRIMER Slamavskillere, 
BRIMER Samletanker

BÅSuM BOrIng A/S
3535 Krøderen
Tlf. 32 14 78 20 – Fax 32 14 79 70
Avd. Trøndelag, 
Tlf. 72 86 75 50 – Fax. 72 86 75 51
www.basum.no
•	Energibrønner	for	varmepumper	
•	Grunnvannsbrønner	
•	Horisontale	hull	for	legging	av	rør	etc.

DAnTHerM AIr HAnDLIng AS
Tlf: 33 35 16 00 – Fax 33 38 51 91  
dantherm.no@dantherm.no  
www.dantherm-air-handling.no 
Avfukting – Ventilasjon – Stålskorsteiner
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encOnO LTD
Postboks 146 – 3054 Krokstadelva
Kontaktperson: Nils Olav Midtlien
Tlf: 913 53 850
encono@encono.no
www.encono.no

ISOTerM AS
Frya Industriområde, 2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 14 00 – Fax 61 28 14 01
isoterm@isoterm.no – www.isoterm.no
Isoterm produserer og leverer preiso-
lerte/frostsikre rørsystemer for VVS, VA 
og Industri anlegg

KAeSer KOMpreSSOrer AS
1540 Vestby – Tlf. 64 98 34 00
info.norway@kaeser.com – www.kaeser.com
Stempelkompressorer	•	Skruekompres-
sorer	•	Etterbehandling	•	Blåsere	•	
Vakuum

KeMIrA cHeMIcALS AS
Øraveien 14, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 35 85 85 – Fax 69 35 85 95
www.kemira.no	•	kemira.no@kemira.com

KOngSBerg eScO AS
Gml. Gomsrudvei 40, 3602 Kongsberg
Tlf. 926 45 700 – Fax 32 73 29 99
www.esco.no	•	post@esco.no

Ventiler, rørdeler, brannarmatur, lek-
kasjesøk

neSScO AS
P.b. 3 Furuset, 1001 OSLO
Tlf. 815 21 211 – Fax 815 21 212
www.nessco.no	•	firmapost@nessco.no

Kompressorer, blåsemaskiner, vakuum 
og service.

pIpeLIFe nOrge AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 – Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

rAuFOSS wATer & gAS AS
Boks 143, 2831 Raufoss
Tlf. 61 15 27 00 – Fax 61 15 20 62
www.isiflo.com – info@isiflo.com

Produsent av ISIFLO Messingkoblinger 
for alle typer rør, ISIFLO Sprint, ISIFLO 
Gjengefittings, ISIFLO Anborringssystem, 
ISIFLO Dukttilgods og ISIFLEX-ATU kob-
linger. Leverandør av Ballofix, Ballorex, 
Ballomax, Broen Boss, Tectite, Henco og 
VSH pressfittings.

gc rIeBer SALT AS
Oslo – Bergen – Ålesund – 
Trondheim – Hammerfest
Tlf. 23 03 50 90 – Fax 22 19 77 07
www.norsal.no – post@gcrieber.no

Norsal – Totalleverandør av salt

pAM nOrge
Saint-Gobain Byggevarer as
Brobekkveien 84 – 0614 Oslo
Tel.: 23 17 58 60
pamline.no@saint-gobain.com 
www.pamline.no   
 
Duktile rørsystemer, reguleringsventiler og 
luftventiler saint-gobain for vannforsyning 
og avløp. Trykkrør til småkraftutbygging.

 
SALSneS FILTer AS
Postboks 279, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 48 60 – Fax 74 27 48 59
www.salsnes-filter.no
firmapost@salsnes-filter.no

Mekanisk utstyr – avløpsrenseanlegg  
– slambehandling 
Epost: post@sigum.no

SIgurD SØruM AS
Jongsåsveien 3, 1338 Sandvika
Tlf. 67 57 26 00 – Fax 67 57 26 10
www.sigum.no

TeKnOLOgISK InSTITuTT AS
Pb 131 Økern, 0509 Oslo, Tlf. 22 86 50 00
www.teknologisk.no
firmapost@teknologisk.no
Leverandør av: inspeksjons- og og testtje-
nester vedrørende PE- rør for vann og gass

VA-TeK A/S
Engelsvollveien 264, 4353 Klepp Stasjon
Tlf. 47 47 99 50 – Fax 51 42 71 49
www.va-tek.no

Tanker og ventilhus i prefabrikert betong 
for høydebasseng, avløpsbasseng, etc.

VeSTFOLD pLASTInDuSTrI AS
Haugan Nord, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 03 50 – Fax 33 43 03 54
post@vpi.no – www.vpi.no 

Nordens ledende produsent av 
glassfiber tanker (GRP) til kommunale 
anlegg,  industri, fritid og vann og avløp. 
Green Clean Renseanlegg, 5 – 1000 pe

wAVIn 
Karihaugveien 89 – 1086 Oslo  
Tlf. 67 91 49 00 – Fax 67 90 26 06
wavin@wavin.no, www.wavin.no

xYLeM wATer SOLuTIOnS nOrge AS
Stålfjæra 14, 0975 Oslo
Tel.: 22 90 16 00 – Fax.: 22 90 16 96

Epost: firmapost@ittnorge.no 
www.ittnorge.no
E-post: norvia@norvia.no

Vanntetting

guLV Og TAK A.S
Solbergveien 5, 4050 Sola
Tlf.:	51	64	64	94	•	Fax:	51	64	64	99
E-mail: eimund@c2i.net 
www.gulvogtak.no

Distributør av THORO systemet. Tetting av 
direkte vannlekkasjer i betong og mur.

Veger, gater, trafikk og parkering

grOnTMIJ pAVeMenT cOnSuLTAnTS AS 
Trudvangveien 67, 3117 Tønsberg
Hot-line: 22 20 70 66
www.rosy.no

Vi oppmåler veinett, skaderegisterer 
veier og beregner det optimale vedlike-
holdet. Vi måler bæreevnen og tar bilder 
av veiene. Alle veidata samles i RoSy, vår 
intelligente vei-database. Vi har moduler 
for gravemeldinger, feilmeldinger, rode-
planlegging og oppgaver og alt kan kart-
legges. Vi har mer enn 25 års erfaring.

FLAgSTAD AS
Flagstad – 2340 Løten
Tlf.: 62 59 1100 – Fax: 6259 21 11
www.flagstad-as.no 
Epost: post@flagstad.no

Ice&DustAway – miljøvennlig alternativ 
til salt for binding av svevestøv og til 
isfjerning.
Dustex – for støvbinding av grusveier og 
som bærelag før asfaltering.

gc rIeBer SALT AS
Oslo – Bergen – Ålesund – 
Trondheim – Hammerfest
Tlf. 23 03 50 90 – Fax 22 19 77 07
www.norsal.no – post@gcrieber.no

Norsal – Totalleverandør av salt

MOwIc AS
Industriveien 6 B, 2020 Skedsmokorset
Tel:	900	92	177	•	Fax:	94	77	09	55
post@mowic.no	•	www.mowic.no

Vi leverer komplette systemer for profe-
sjonelle virksomheter innen kommuner 
og entreprenører, med høye krav til 
funksjonalitet og kvalitet.
Inneholder trådløs kommunikasjon, 
GPS, kartpresentasjon for optimering, 
planlegging, oppfølging av mobile res-
surser. Systemet gir letttolkede grafer, 
diagrammer og rapporter over alle mobile 
aktiviteter og hendelser.
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SAFe cOnTrOL AS
N-4993 Sundebru   
Tlf 417 24 000   
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Bruer og kaier: 
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Bruksklasseberegninger/   
Reparasjonsbeskrivelser/prosjektering 
og utarbeidelse av anbudsdokumenter/ 
Prosjektbistand

SALTIMpOrT AS
P.b 760, 5807 Bergen
Sandvika – Bergen – Ålesund –  
Trondheim
Tlf. 55 33 24 00 – Fax 55 33 24 44
www.salt.no – salt@salt.no

TOTALLEVERANDØR AV SALTVekter og veiesystemer

LAnDgrAFF & FLInTAB VeKTer AS
Vestvollvn. 30B – 2019 Skedsmokorset
E-post: admin@lfvekter.no 
www.lfvekter.no
Tlf::64	83	67	50	•	Fax:	64	87	25	90

Bilvekter, Båndvekter, hjullastervekter, 
 veieceller m.m.
Totalleverandør av vekter og veiesystemer

ScAnVAegT AS   
Tel: +47 96 64 67 00 – Fax: +47 64 83 01 55
E-post:post@scandvaegt.no 
www.scanvaegt.no 

 Verne- og redningsutstyr

TeSS AS
Grønt nummer 800 83 777 
Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no
Internett: www.tess.no

Vær-/nedbørstasjoner

InSTruMenTTJeneSTen AS
Fredrik A. Dahlsvei 20, 1432 Ås
Tlf. 64 94 98 40 – Fax. 64 94 20 33
itas@it-as.no – www.it-as.no
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OM Å TA STYrIngen … 

Det var en kar som var makelig anlagt og hadde problemer med få få unna seg 

arbeidet. nå hadde han ei mer enn alminnelig morsk kjerring, og for å få fart på 

sakene hadde hun kjevlet til rådighet. Det lå lagelig til og ble brukt ved behov. 

en dag det stormet til gangs søkte mannen tilflukt under kjøkkenbordet. akku-

rat da kom naboen inn, og lurte naturlig nok på hvorfor han satt der. «Den som 

er herre i eget hus sitter hvor han vil» var svaret.

 

Fra det muntre hjørnet
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Messer & konferanser
Flere arrangementer finner du på: www.kommunalteknikk.no
Kommunalteknikk tar forbehold om eventuelle feil. Interesserte anbefales å innhente opplysninger hos arrangørene.

TID AKTIVITeT

2012
21.–24. august Trä & Teknik, Gøteborg, www.svenskamassan.se

2.–4. sept. NKF-dagene –www. kommunalteknikk.no

18.–20. sept.  VA-messen , Gøteborg. www.svenskamassan.se

18.–20. sept. Nordic Safety Expo/Skydd, Stockholm www.nordicsafetyexpo.se

25.–28. sept. Den Tekniske Messen, Telenor Arena

26.–28. sept. Child in the City

2013
13.–14. mai Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk – www.kommunalteknikk2013.no/

Kommunaltekniske fagdager 

Fornybar energi

Byggesaker

Miljø

Forskning

Bygda 2.0

Vann 

Vegnett

Rehabilitering

Kontroll

Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 2.- 4. september 2012

Arrangører:

PÅMELDING NÅ! www.kommunalteknikk.no/kurs
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B-POSTABONNEMENT
Returadresse: 

Norsk Kommunalteknisk Forening 
Boks 1905 Vika, 0124 Oslo

 Besøk oss på www.basal.no 

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · BetoNor AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde 
Sementvare AS · Hedrum Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS · 
Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI Norsk Betongindustri AS · 
Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Sortland Sementvarefabrikk AS · Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · 
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Bare betong varer evig 

Karl Johansgt. 12b  0154 Oslo
www.basal.no

basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Basal Manifold  
F 911-5

Basal og Kongsberg Esco har i samarbeid med  
brukere utviklet en ny vannkum med  
betegnelsen: Esco stikkledningskum.

Esco stikkledningskum er unik ved at stikkledning  
med stoppekran tilknyttes hovedledning i kum.  
Faren for lekkasje i anboringsklammer elimineres og  
eventuell lekkasje i stikkledning avdekkes enkelt  
fra kummen.

Basal Manifold F 911-5 (Juret) fører rørene gjennom  
veggen i betongkummen, uten bøy og bend, og  
rett inn til Kongsberg Esco nye samleflens.  
Dette gir en trygg og sikker montering. Rørene  
igger ikke i bunnen av kummen med fare for  
å bli ødelagt ved nedstigning og service i kummen. 

Helt enkelt genialt!

Kongsberg Esco nye samleflens er tilpasset inntil  
6 stikkledninger DN 32 eller 40. 

Betongkum og pakning leveres fra Basals 20 bedrifter i hele Norge. 

Kongsberg Esco leverer samleflens via sine salgskanaler. 

NYHET!


