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utleiepumper

3 gode grunner til å leie fra 
Xylem i ditt neste prosjekt:

Lønnsomhet
–  Konkurransedyktige leiepriser
–  Mindre krav til egenkapital og  
 investeringer i prosjekt-
 gjennomføringen

Fleksibilitet
– Vi finner en pumpe som passer ditt behov
– Om behovet endres bytter vi til en ny!

Sikkerhet
– Pumpene er i førsteklasses stand og 
 tilhører varemerkene Flygt og Godwin
– Vårt landsdekkende serviceapparat
 sikrer problemfri drift og  rask service
– 9 filialer i Norge
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Sensus iPERL  elektronisk vannmåler
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Sensus iPERL setter ny standard for 
vannmåling med integrert radio for 
fjernavlesning. AxFlow leverer komplette 
system med fjernavlesning, datalogging 
og presentasjon av målerdata.

NO_kommunalteknikk 2014.indd   8 28.02.2014   10:15:16

Regjeringens forslag til endring av plandelen i plan- og bygningsloven gir dårligere planer og 
mindre rettsikkerhet

Planlegging er komplisert og tverrfaglig. I fremtiden vil den bli mer komplisert, på grunn av et 
våtere og villere klima. Det stiller høye krav til samfunnsforståelse og teknisk kompetanse hos 
alle involverte – og nok tid til gode prosesser. 
Regjeringen har lagt ut på høring forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven. NKF 
plan og miljø har skrevet en merknad til høringen som er sendt bredt ut til medlemmene for inn-
spill før innsending. 
Med bred støtte fra kommune-Norges planleggere har NKF følgende budskap til regjeringen: 

12-UKERSFRISTEN MÅ BEHOLDES.
Regjeringen foreslår å redusere saksbehandlingstiden av reguleringsplaner fra 12 til 6 uker.
NKF-plan og miljø representerer et landsdekkende nettverk av arealplanleggere, og erfarer at 
plankapasiteten i kommune-Norge er sprengt. Mange kommuner sliter med å kunne ha nok are-
alplanleggere, og med å beholde sine planleggere. Dagens krav om at mottatte planer skal be-
handles og sendes på høring innen 12 uker er en frist som er vanskelig nok for kommunene å 
manøvrere etter. 
NKF plan og miljø mener forslaget om 6 ukers frist er særdeles dårlig utredet. Forslaget vil redusere 
kvaliteten på reguleringsplanene i Norge. Det vil skape dårligere planprosesser, dårligere byer og 
tettsteder, og en forverring av bokvalitet, folkehelse og levekår, og forhold for næringsliv i Norge.
NKF plan og miljø mener at 12-ukersfristen fra fullstendig plan blir innsendt til første gangs be-
handling må beholdes.
 
ENKLERE REGLER FOR ENDRING OG OPPHEVING AV PLAN GIR MINDRE MEDVIRKNING
Regjeringen foreslår at det skal bli enklere å endre og oppheve planer. NKF plan og miljø er po-
sitive til hovedgrepet i endringen, men ber om at rettsikkerheten sikres bedre. Mer medvirkning 
må inn!
 
FORSLAGET TIL ENDRINGER I DISPENSASJONSBESTEMMELSENE ER FOR RADIKALT
Regjeringen foreslår å utvide dispensasjonsmulighetene. NKF plan og miljø mener endringen er 
for radikal, og at den vil gå utover samfunnsinteresser og miljøverdier. Overordede myndighetes 
muligheter til å ivareta nasjonale og regionale interesser må ikke svekkes.
 
NKF STØTTER FORSLAGET OM GEBYR VED OMRÅDEREGULERING 
Regjeringen vil gi kommunene anledning til å ta gebyr for saksbehandling når områdeplaner 
utarbeides av private. NKF plan og miljø støtter forslaget. Det muliggjør finansiering av dagens 
praksis i svært mange kommuner, og bidrar dermed til at områdeplaner ikke må legges på vent, 
mens kommunen behandler planer med lovpålagte frister.
 
NKF STØTTER IKKE FORSLAGET OM LEMPING AV REGELVERKET I STRANDSONEN 
Regjeringen foreslår å lempe på regelverket for planer i strandsonen slik at reglene ikke gjelder 
i tettbygde strøk. NKF ønsker at dagens lovtekst fra 2008 beholdes, da denne lovparagrafen 
bedre sikrer at 100-metersbeltet i strandsonen ikke blir ytterligere nedbygd.
 
NKF STØTTER FORSLAGET OM EN FRIVILLIG SENTRAL GODKJENNINGSORDNING FOR VIRKSOMHE-
TER SOM UTARBEIDER PLANFORSLAG 
Regjeringen foreslår en frivillig sentral godkjenningsordning for forslagstillere. NKF plan og miljø 
støtter forslaget. Vi hadde helst sett at godkjenningsordningen ble lovpålagt, slik det er innenfor 
ansvarsrettssystemet i byggesak, og med tiltaksklasse 1, 2 og 3. Dette fordi planlegging er et 
svært krevende kompetanseområde. 

NKF plan og miljø vil også gi regjeringen ros for klarere å definere sakkyndighet i ordlyden i 
paragraf 12.3. Forslaget sikrer fagkyndighet i planlegging ved at kommunen kan KREVE doku-
mentasjon på nødvendig fagkyndighet. Dette grepet kan være et lite skritt på veien til å sikre 
kompetanse blant private planleggere; det gir bedre planer og dermed bedre byer og tettsteder, 
bedre arkitektur og mer bærekraftig planlegging.
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Ståle Undheim, styreleder i NKF plan og miljø
Tone Hammer, styremedlem
Hallgeir Strifeldt, styremedlem
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Ragna Fagerli, styremedlem
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Batteridrevet datalogger med modem

•  Måling av nivå og regnmengde
• Beregning av overløp 
• Kommunikasjon som e-mail, RTU eller database
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AktuELt

Det å bruke eksisterende bygninger 
som asylmottak reiser enkelte pro-
blemstillinger som er av betydning 
både for kommunale bygningsmyn-
digheter og driftsoperatører av asyl-
mottak. På denne siden har vi sam-
let informasjon om hva som gjelder 
etter plan- og bygningsloven ved 
bruk av bygninger til asylmottak. Her 
finner dere rundskriv, tolkningsutta-
lelser og svar på spørsmål som de-
partementet har fått.

Spørsmål: Er det riktig at det nå er 
unntakstilstand og at plan- og byg-

ningsloven dermed ikke gjelder ved 
etablering av asylmottak?

Svar: Det finnes ingen særskilte 
unntaksregler som kan sette til side 
plan- og bygningsloven for akutte 
situasjoner. De ordinære reglene 
om planlegging og byggesaksbe-
handling gjelder dermed ved eta-
blering av asylmottak. Dette betyr 
at før et byggverk kan brukes som 
asylmottak, må driftsoperatøren 
avklare bruken med bygningsmyn-
dighetene og med andre berørte 
myndigheter som for eksempel Ar-

beidstilsynet, helsemyndigheter, 
vegmyndigheter m.fl.
Vi viser til rundskriv H-4/15 om 
kommuners saksbehandling av 
asylmottak etter plan- og bygnings-
loven og brevet fra kommunalmi-
nisteren og justisministeren om 
handlingsrommet i plan- og byg-
ningsloven.

Flere prøsemål og svar finner du på 
www.regjeringen.no

Bruk av bygninger som asylmottak

I sin omtale av kommunenes an-
svar for vann- og flomskader, er 
forsikringsbransjens uttalelser 
ikke bare krisemaksimerende, men 
direkte feil. 

Norske forsikringsaktører har i ulike 
presseoppslag i høst hevdet at øk-
ningen i skadetilfeller ved ekstrem-
nedbør skyldes at kommunene ikke 
gjør en god nok jobb med vann- og 
avløpsnettet. Dette til tross for at 
tall fra VASK1 og KOSTRA2 ikke vi-
ser noen dramatisk økning i antall 
tilbakeslag gjennom det kommuna-
le avløpsnettet. 

– Å påstå at det er slett arbeid av 
norske kommuner som fører til en 
økning i skadetilfellene, er å jukse 
med fakta. Bildet er betydelig mer 
nyansert, sier direktør Toril Hofsha-
gen i Norsk Vann. 

Mange årsaker til vannskader
Norsk Vann har sett eksempler på 
at forsikringsbransjen har gått ut 
i pressen sammen med skadelidt 
huseier og lagt skylden på kommu-
nens ledningsnett, men der den ak-
tuelle skaden faktisk skyldes andre 
forhold, som høy grunnvannstand. 
Mange skader som oppstår ved ek-

stremnedbør, skyldes at vann tren-
ger inn i husene også på andre må-
ter enn via avløpsnettet, og skaden 
kan også skyldes feil på huseiers 
egen avløpsledning. Ofte kan det 
være vanskelig å fastslå den reelle 
årsaken til vannskaden.

– Diskusjonen om ledningsnettets 
kapasitet og tilstand er svært viktig, 
men den må være basert på et reelt 
faktagrunnlag. Hvis vi skal løse ut-
fordringene som klimaendringene 
skaper, må vi ha et korrekt bilde 
av nåsituasjonen, og vi må ha best 
mulige takstrapporter og en nyan-
sert skadestatistikk, sier Hofsha-
gen. 

Uavklart regelverk
Hofshagen mener dagens regel-
verk ikke er «klimatilpasset» når 
det gjelder ansvar for skader av ek-
stremnedbør og forebygging mot 
skader. Det pågår et lovutvalgsar-
beid på overvannsområdet som 
skal legge frem sine anbefaler om 
regelverksendringer 1. desember. 

– Lovutvalgets anbefalinger vil 
være et viktig skritt på vegen mot 
mer avklarte ansvarsforhold for så 
vel huseiere, kommuner og deres 

forsikringsselskaper, understreker 
Hofshagen. 

Stor jobb foran oss
Samtidig som regelverket må utvi-
kles, jobber kommunene med å få 
oppgradert ledningsnettet til nød-
vendig standard. Det er behov for 
økte vann- og avløpsgebyrer i en 
rekke kommuner for å få finansi-
ert oppgraderingen, det er behov 
for økt tilgang på fagfolk til å gjøre 
jobben og det blir garantert mer 
graving i vegene. Dette lar seg ikke 
løse på få år.

– På nasjonalt nivå er det behov for 
en dobling av fornyelsestakten på 
vann- og avløpsnettet i forhold til 
dagens utskiftingstakt, sier Hofsha-
gen. 

– Men vi kan aldri bygge ledninger 
store nok til å ta unna all ekstrem-
nedbør. Vi må tilrettelegge for mer 
infiltrasjon, fordrøyning og avled-
ning av vannet på overflaten. Kom-
munene ønsker å bidra til gode løs-
ninger for dette, men alle aktører 
må ta tak – blant annet må husei-
ere og utbyggere ta et hovedansvar 
for å tilrettelegge for dette på egen 
eiendom, avslutter Hofshagen.

Faktafeil om vannskader
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Den nye Entrepriseveilederen fra 
Difi gir deg hjelp når du skal velge 
entreprisemodell.

Se veilederen her: 
www.anskaffelser.no/entreprise-
veilederen#/

Svarer du ja eller nei på 13 spørs-
mål i veilederen får du en vurdering 
av positive effekter og risikoer for 
fem ulike entreprisemodeller.

Et viktig valg
Seniorrådgiver Viel Sørensen i Difi 
sier at valg av entreprisemodell er 
en av de viktigste beslutningene du 
tar i et byggeprosjekt.

– Da bestemmer du hvilken kon-
trakt du skal bruke og du avklarer 
store deler av risikofordelingen 
mellom byggherren og leverandø-
rene. Du avgjør samtidig hvor mye 
du vil styre forskjellige valg i bygge-
prosjektet. Alle disse elementene er 
viktige for å få kontroll over anskaf-
felsene, og dermed kostnadene i 
prosjektet, sier Sørensen.

Viktige innspill fra kommunene
Difi har fått bistand fra Faveo Pro-
sjektledelse i arbeidet med den nye 
veilederen. Mange aktører har også 
bidratt, deriblant Norsk kommunal-
teknisk Forening (NKF).
 
– Alt for ofte forteller eiendomsavde-
lingene i kommunene at kom mune  -

styret bestemmer entreprisemodell 
sammen med investeringsbevilgnin-
gen, eller at man velger den model-
len man alltid har valgt, sier Viel Sø-
rensen.
 
Dette er bekymringsverdig, mener 
hun.
 
– Hvert prosjekt er forskjellig, mar-
kedet endrer seg hele tiden og 
dermed også risikobildet. Valg av 
entreprisemodell krever derfor en 
langt grundigere beslutningspro-
sess. Entrepriseveilederen vil være 
en god hjelp her, sier hun.
 
Kontaktperson:
Seniorrådgiver Viel Sørensen

Direktoratet for byggkvalitet har la-
get en veiviser som hjelper publi-
kum med å finne ut hvor mye man 
kan bygge på tomten sin.
– Vi oppfordrer kommunene til å 
gjøre veiviseren tilgjengelig på sine 
nettsider sammen med informasjon 
publikum trenger for å kunne bereg-
ne grad av utnytting, sier seniorin-
geniør Anna Schultz.
 
Direktoratet for byggkvalitet lanse-
rer i dag veiviseren "Hvor stort kan 
du bygge" http://hvorstortkandu-
bygge.dibk.no. Kommunen setter 
begrensninger på hvor mye areal el-
ler volum som kan bygges på hver 
enkelt tomt. Det kan være kompli-
sert for publikum å finne ut hvor 
mye og hvor stort man kan bygge.

– Vi vet at dette med å beregne grad 
av utnytting oppleves som svært 
komplisert av mange, sier seniorin-
geniør i DiBK, Anna Schultz.
 
Utnyttingsgraden er som regel opp-
gitt i situasjonskart eller regule-
ringsplan som:
•  BYA: Bebygd areal. Se etter pro-

sent BYA eller antall kvadratme-
ter BYA

•  BRA: Bruksareal. Se etter prosent 
BRA eller antall kvadratmeter 
BRA

•  TU: Tomteutnyttelse. Se etter pro-
sent TU. Finnes kun på eldre planer

Veiviseren "Hvor stort kan du byg-
ge" beregner kun to beregningsre-
gler: BYA og %BYA.

– Brukertester vi har gjennomført 
viser at det er svært nyttig for bru-
kerne om kommunene gjør denne 
veiviseren tilgjengelig på sine nett-
sider med lenker til gjeldende kom-
muneplaner, parkeringsnormer, 
og linker til kartportal med regule-
ringsplaner. Brukertestene viser at 
publikum strever med å finne den-
ne informasjonen på kommunenes 
nettsider, sier Anna Schultz.

Kilde: DiBK

Ny nettbasert veileder om entreprisemodeller

Hvor stort kan du bygge? Ny veiviser på nett
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Det sa en godt fornøyd overingeniør 
Arild Rydh i prosjektenheten i Bærum 
kommune under Norsk Vanns Fagda-
ger på Gardermoen. Her la han fram 
noen av resultatene fra kommunens 
«eksamensdager» for fem entrepre-
nører i mai i år. 

– Nå føler vi oss trygge på at vi har 
aktører i markedet som kan gi oss 
muligheten til å øke fornyingstakten 
fra 5000 meter til 15000 meter i året. 
Deler av vårt avløpsnett er i så dårlig 
forfatning at vi må ta et krafttak de 
nærmeste årene, og vi vet en rekke 
andre norske kommuner er i samme 
situasjon som oss. Derfor er det vik-
tig at ledningseiere går sammen med 
rådgivere og entreprenører for å gi 
norsk infrastruktur det løftet vi så 
sårt trenger, sa Rydh. Senioren i pro-
sjektenheten i Bærum kommune fikk 
full støtte av sine to juniorer i avde-
lingen, prosjektlederne Dan Gjerstad 
og Bjørn Pandum. Det er de som skal 
føre stafettpinnen videre når NoDig-
entusiasten Rydh snart velger å gå 
over i pensjonistenes rekker.

Fem entreprenører
De fem entreprenørselskapene NCC 
Construction AS, TT-teknikk AS, 
Olimb Rørfornying AS, Aarsleff AS 
og Kjeldaas AS utførte totalt 8 ulike 
strømperenoveringer med filtstrøm-
per og glassfiber-foringer i en spesial-
konstruert testrigg i Bærum. Testperi-

oden gikk over sju dager, etterfulgt av 
omfattende kvalitetskontroller av det 
uavhengige testlaboratoriet Norner. 
Totalt blir det gjennomført 100 ulike 
laboratorietester. Bærum kommune 
vil ikke gå i detalj på hvert enkelt test-
resultat knyttet opp mot de ulike en-
treprenørene, men slår fast at resul-
tatene var noe bedre enn forventet. 
Kommunen ønsker ingen nye runder 
i rettsapparatet for å rydde useriøse 
aktører av banen, slik tilfelle var for 
tre år siden. 

– Når vi nå skal investere flere 
hundre millioner kroner i fornyelse 
av eksisterende ledningsnett og eta-
blering av nye rør skal vi vite at rør 
som etableres i bakken er godt egnet 
til sitt formål, sier Rydh. Nå vet kom-
munen at entreprenørene takler ut-
fordringer med noeovale rør, dimen-

sjonsendringer, singel i bunnen av et 
rør, vannfylt svanke og andre reelle 
elementer som entreprenørene kan 
møte på under ledningsfornyelse. At 
de ulike strømpeforingene også har 
den nødvendige styrken til å tåle ytre 
belastninger etter herding er kanskje 
det aller viktigste budskapet fra la-
boratorietestene. Et par av foringene 
oppnådde ikke ønsket resultat, men 
årsaken til dette var selve utførelsen 
og ikke produktets egenskaper, un-
derstreker Rydh. 

Ringstivhet det viktigste
Det aller viktigste med denne testen 
var nemlig å få svar på at de ulike 
strømpeforingene på det norske mar-
kedet er sterke nok til å motstå utven-
dige krefter i bakken. Rørenes rings-
tivhet (styrke) og elastisitetsmodul 

Bærum foregangskommune 
på rørfornying
-Da vi inviterte fem entreprenører til strømperenovering av en avløpsledning var 
det ikke for å arrangere en konkurranse mellom landets fremste noDig-entre-
prenører. tvert imot inviterte vi til et felles løft for gravefrie rørfornyingsmetoder.

Av Odd Borgestrand

Borg medier

Ny strømpeforing inne i et eksisterende deformert rør. Her er det TT-teknikk som gjen-
nomfører sin test for Bærum kommune.
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er beskrivende for et materiales mot-
standsevne mot deformasjon. Et av-
løpsrør skal ikke «klappe sammen» 
etter at det er fornyet med en strøm-
peforing. Det skal tvert imot holde i 
flere generasjoner.

Rydh mener ledningseiere bør 
kreve at entreprenører tar ut strøm-
pe-prøver for testing av ringstivhet 
og E-modul. Kun på den måten kan 
ledningseieren kontrollere at levert 
produkt er i samsvar med det som er 
bestilt. Han mener bransjen også bør 
jobbe frem en norsk godkjennings-
ordning slik at ledningseiere blir tryg-
gere på at entreprenørens mannskap 
har nødvendig kompetanse og at in-
stallasjonene tilfredsstiller høye krav 
til levetid. 

Jobben må gjøres skikkelig
I utgangspunktet tyder alt på at de 
ulike strømpe-produktene som er på 
det norske markedet er av god kvali-
tet. Sikkerheten for at entreprenøren 
har godt nok utstyr, et mannskap som 
behersker hele installasjonsproses-
sen og kjenner det norske avløpssys-
temet, er antakeligvis det viktigste 
grunnlaget for et godt sluttresultat. 
Flertallet av de norske entreprenø-
rene har denne kompetansen, mener 
prosjektlederne i Bærum kommune.

– Det er avgjørende for sluttresulta-
tet at selve installasjonen og herdepro-
sessen blir gjennomført på best mulig 
måte. Vi så at et av selskapene med 
fordel kan intensivere sin opplæring 
av operatørene, men det store flertall 
entreprenører har mannskap som hol-
der høyt nivå. Det så vi på måten tes-
tene ble organisert og gjennomført på, 
sier prosjektleder Bjørn Pandum. 

Entreprenørene innfridde
Selv om testresultatene viste til dels 
store variasjoner i de målte ringstiv-
hetsverdiene, er konklusjonen at de 
fleste resultatene innfridde kravene 
som Bærum kommune stiller. Nå me-
ner prosjektets rådgiver, VA-ingeni-
ør Kristin Hamre i VA teknikk AS, at 
Norge trenger nye retningslinjer for 
strømperenovering. Bærum kommu-
ne har nå et godt grunnlag for å lede 
an i dette arbeidet, mener Hamre.

– Fram til i dag har kommuner og 
rådgivere primært stolt på entrepre-
nørenes framlegg i sine tilbud, basert 
på bestillerens krav i forespørselen. 
Det har blitt lite diskusjoner om pro-
duktkvalitet i det enkelte prosjekt. 
Gjennom denne satsingen har vi 
kommet tettere på den enkelte en-
treprenør, og da er det mye enklere 

å diskutere seg frem til kvalitetskrav 
og forbedringer. Dette er også avgjø-
rende for at bestillere og byggeledere 
skal bli bedre på denne type led-
ningsfornyelse.

Vi kan ikke hevde at alle utfordrin-
ger er løst, men vi kan håpe på en 
større åpenhet i bransjen, til beste for 
NoDigs framtid i Norge, sier Hamre i 
sin kommentar. 

Prosjektleder Dan Gjerstad mener 
det er positivt at også entreprenørene 
har gjort nye og nyttige erfaringer som 
følge av Bærumstesten. Entreprenø-
rene har fått enda bedre kunnskap 
om sine egne produkter og metoder i 
møte med de utfordringene de måtte 
forholde seg til under testene, mener 
Gjerstad.

Kontakt Kjell Næss på tlf. 900 35 309, 
kjell.naess@norkart.no, www.norkart.no

GISLINE VA FELT
Oppdatering av VA-kartet 
direkte fra «grøfta»

Godt fornøyd med samarbeidet. Foran Bærum kommunes Svein Erik Kjeksrud, Arild 
Rydh, Dan Gjerstad og Bjørn Pandum sammen med prosjektleder hos entreprenørfir-
maet Kjeldaas AS, Hendrik Panman (bak) Foto: Odd Borgestrand.
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Entreprenørene blir kvalitetssikret
NCC: -Vi opplevde testen i regi av 
Bærum som et seriøst og godt initi-
ativ fra en ledningseier. Det sier av-
delingsleder i NCC Construction AS, 
Tage Odland.

– Jeg opplevde at våre operatører 
behersket de oppgavene Bærum sat-
te oss til å utføre, og testresultatene 
er også med å underbygge dette så 
langt jeg kan forstå. Det viktigste med 
denne testen er likevel å sette fokus 
på ledningsfornyelse med minimal 
graving. Jeg håper VA-rådgiverne og 
kommunene nå kommer sterkere på 
banen og gir ledningseierne gode 
råd som sparer både kommunene og 
miljøet for store kostnader, sier Tage 
Odland.

Olimb: Driftssjef i Olimb Rørforny-
ing, Bjørn Mathisen, gir også honnør 
til Bærum kommune for initiativet til 
testen. 

–Vi tok denne utfordringen på 
samme måte som vi gjør ved ethvert 
oppdrag. Det er alltid noen ukjente 
faktorer som dukker opp når et strekk 
skal fornyes. Slik var det også denne 
gang. Selv om vi har 40 års erfaring 
med strømpefornying er vi alltid be-
visst på at det ikke er noen snarveier 
til gode løsninger. Nå er det viktig at 
alle entreprenører sørger for å utføre 
oppdragene så solid og godt at grave-
frie metoder vinner fram i markedet. 
Dette var ikke en konkurranse mel-
lom fem entreprenører, men en fel-
les eksamen for å gjøre oss fortjent 
til oppdrag innenfor vårt fagfelt, sier 
Mathisen. 

– Det må være fokus på kvalitet fra 
en strømpeforing produseres og fram 
til ferdig utført anlegg. Som entrepre-
nør skal vi alltid hilse stikkprøver vel-
kommen, og vi setter pris på krevende 
oppdragsgivere, avslutter Mathisen.

Aarsleff: Markedssjef Stein Hansen 
i den norske avdelingen av Aarsleff 
AS er godt fornøyd med de tilbake-
meldinger hans selskap har fått fra 
Bærum kommune i forbindelse med 
testen i mai. 

–Vi har mange års erfaring med 
strømperenovering og vi har lagt vekt 

på kvalitet både i selve utførelsen og 
i dokumentasjon før, under og etter 
et oppdrag. Likevel har også vi et for-
bedringspotensial. Vi vil gjerne være 
med å løfte fram NoDig i Norge, og of-
fensive ledningseiere som stiller krav 
er viktige samarbeidspartnere i så 
måte, sier Hansen. 

Det er tre år siden det danske stor-
konsernet Aarsleff etablerte seg med 
egen rørfornyingsavdeling i Norge. 
Selskapet har vært forsiktig i sin sat-
sing i det norske markedet, og har in-
gen planer om stor ekspansjon. 

–Vi vil tilpasse oss markedet, og 
håper på en kontrollert vekst, sier 
Hansen, som gir ros til Bærum kom-
mune for å løfte fram NoDig som sitt 
førstevalg innen ledningsfornyelse.

Kjeldaas: Prosjektleder Hendrik 
Panman i Vestfoldbedriften Kjeldaas 
AS kan også koste på seg et smil etter 
Bærum kommunes positive tilbake-
meldinger.

– Vi er forholdsvis ferske i denne 
bransjen, men har på kort tid tileg-
net oss kompetanse som gjør oss i 
stand til å konkurrere om spennende 
oppdrag innen VA-sektoren. Vi var 
tydelige på at vi gjerne ville bidra til 
at kommunene får gode produkter og 
ikke bare reklamemateriell i glanset 
papir, sier Hendrik Panman.

– Vi gjennomførte de utfordringer 

Bærum kommune ga oss i forbindel-
se med denne testen, og jeg mener vi 
beviste både for oss selv og for kom-
munen at vi holder hva vi lover. Det er 
nok av utfordringer i det norske led-
ningsnettet og vi heier på oppdrags-
givere som er aktivt med i prosessen 
og som gjør oss bedre, sier Panman.

TT teknikk: Daglig leder i TT tek-
nikk, Stein Schanke, mener Bærum 
kommune er blitt en foregangskom-
mune innen rørfornying. 

– Gjennom det omfattende test-
programmet er det bekreftet at strøm-
peutforing som metode er egnet til 
å løse de fleste utfordringer man 
støter på ved rehabilitering av selv-
fallsledninger. Det er dermed opp til 
ledningseiere, konsulenter og oss en-
treprenører å utnytte metoden på en 
best mulig måte.

– Sammen kan vi heve kompetan-
sen ytterligere innen NoDig. Vi har 
en vei å gå for å øke volumet innen 
gravefrie metoder. Skal vi lykkes med 
dette må vi nå inn med et enkelt og 
tydelig budskap til norske rådgivere 
og ledningseiere. Det hører med i 
totalbildet at kommunene også må 
øke sin bestillerkompetanse. På den 
måten kan vi sammen løfte fram mil-
jøvennlige og økonomisk lønnsomme 
metoder for ledningsfornyelse, sier 
Schanke.

Seniorforsker i Norner, Javad Nadimi, forklarer testresultater til Bærum kommunes Dan 
Gjerstad og VA teknikks rådgiver Kristin Hamre. Foto: Odd Borgestrand
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Det er første gang det har skjedd si-
den starten av konkurransen i 2001 
at en kommune vinner begge drikke-
vannsklassene. Vi treffer en overlyk-
kelig VA-avdeling etter konkurransen 
for å høre hvilke inntrykk de sitter 
igjen med.

God konkurranse
«Det er veldig kjekt å vinne og det ble 
et fint arrangement hvor vi fikk pre-
sentert våre vannverk. Hadde litt ban-
ge anelser da jeg hørte at det skulle 
gå 15 min til jurybedømmelse av drik-
kevannsprøvene. Den konsentrerte 
presentasjonen av juryen og at vann-
verkene fikk presentert seg – gjorde 
at hele seansen med konkurransen 
fremsto som et seriøst arrangement. 
Vi er veldig stolte» sier en oppglødd 
ingeniør Inger Marie Slinde.

Videre sier hun at de vil legge ut re-

sultatet på kommunens hjemmesider 
samt kontakte lokalavisen.

Juryformann Johan P. Nielsen sin 
kommentar rett etter at juryen hadde 
truffet sine valg: «Det var en kniv-
skarp konkurranse mellom 11 gode 
drikkevannskandidater hvor det var 
ørsmå marginer som skilte kandida-

tene, men begge vinnerne pekte seg 
ut».

Mange deltakere 
Nestor i VA-bransjen Arne Kjos fra År-
dal kommune, som tidligere er kåret 
til å ha Norges Beste Drikkevann i 
2003 og 2008, hadde følgende kom-

Sogn og Fjordanes 
beste drikkevann 2015
luster kommune vant begge klassene med vannverkene Hafslo vassverk og 
Gaupne vassverk.

Med fjellet Skåla og springvann i bakgrunnen vant Luster kommune begge drikk-
evannsklassene. En stolt Avd.ing. Inger Marie Slinde er her flankert med sine kolleger 
– Driftsoperatørene Kristian Fjærtoft (venstre) og Audun Helge Bjørkum.

Drikkevannskandidatene 2015 med diplom – før kåringen av vinnerne. Til høyre Luster kommune – Avd.ing Inger Marie Slindre 
med begge diplomene.

Av Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider nKF
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mentar til konkurransen: «Dette var 
veldig kjekt, det var en veldig fin drik-
kevannkonkurranse. Vi har snakket 
med mange av deltakerne som satte 
pris på arrangementet. At Hafslo vass-
verk vant var kjekt fordi de har arbei-
det mye med å utvikle vassverket sitt i 
de senere år. At så mange og nye vass-
verk deltok var et stort pluss; vanligvis 
har det stort sett vært Årdal som har 
vært representanten for fylket.»

Driftskonferansen 2015
Driftsassistansen i Sogn og Fjordane 
hadde samlet ca. 200 deltakere. Det 

faglige programmet var sentrert om 
temaene klimatilpasninger og over-
vannshåndtering. 

Vi traff et par hyggelige deltakere 
fra Lærdal kommune i en kaffepause 
mellom seminarene, og slo av en prat 
for å høre hva de hadde fått med seg 
på konferansen. 

«Det har vært mange interessante 
innslag og noen ikke så bra. Innslaget 
med meteorologen Smith var best. 
Det har vært mye overvann – noe vis-
ste vi om og noe var nytt» sier Drifts-
operatør Gunnleif Haugen.

Veldig fornøyde konferansedeltakere og driftsoperatører fra Lærdal kommune – fra venstre: Audun Helge Bjørkum og Gunnleif 
Haugen.

På tampen av konferansen holdt – Produktsjef Mariya Simon fra Axflow – et engasjerende innlegg om økt bevissthet på lekkasjesøk, 
fornyelse av ledningsrør og resultatbruk av vannmålere.

Grundfos aS gratulerer  
luster kommune med 

prisen Sogn og Fjordanes 
beste drikkevann.  

Grundfos aS har levert  
pumpe og pumpe-

systemene både Hafslo 
vassverk og Gaupne  

vassverk.
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FAKTA 
– GAUPNE VASSVERK

Gaupne vassverk er grunnvasskjel-
de, godkjent i 1996 og forsyner 
kommune tettstaden Gaupne.

Vassverket består av 2 grunnvass-
brønner, djupn 52 meter,i lausmassar. 

Råvatnet frå grunnvassbrønnane på 
Røneid er surt og inneheld betydeleg
mengder karbondioksyd (CO2 ). Vi-
dare har vatnet ein god hygienisk 
kvalitet og inneheld lite organisk 
stoff dvs fargetalet er lågt. Råvatnet 
har såleis ein svært god kvalitet.
Med bakgrunn i den gode vasskva-
liteten er permanent desinfeksjon 
ikkje nødvendig. Den hygieniske 
sikringa ligg i reinseeffekten laus-
massane gir med tilstrekkeleg lang 
opphaldstid og sikring/klausulering 
av nærområdet til brønnane (infiltra-
sjonsområdet). 

Til saman gir dette to hygieniske bar-
rierar. Karbondioksyd(CO2 ) i vatnet 
verkar svært korrosivt på kommu-
nale leidningsanlegg og private an-
legg. Av denne grunn blir vatnet lufta 
dvs tilsett oksygen. Dette aukar pH, 
fjernar karbondioksyden og gjer at 
vatnet ikkje lenger er korrosivt. 
Anlegget er tilknytt kommunen sitt 
driftsovervakingsanlegg.
Vassverk med basseng 90 m3 på 
Røneid, tre høgdebasseng og to 
trykkaukestasjonar i tillegg – 17100 
m vassleidningar m/kummar 

Tilsigsområde har auka jordbruksak-
tivitet særleg bringebærproduksjon 
og ligg ikkje langt ifrå Jostedalselvi. 
Det er restriksjonar på arealbruken 
ved vasskjelda til Gaupne vassverk. 
Klausuleringstiltaka byggjer på grun-
dige vurderingar av faren for ureiing 
av vasskjelda.

Vassforbruket er i snitt ca 655 m3/d. 
Gaupne vassverk har om lag 1050 
abonnentar.

Hafslo vassverk er eit kommunalt 
vassverk som forsyner ca. 530 hus-
standar på Hafslo, Indre Hafslo og 
Solvorn, Luster kommune. Vass verket 
er bygd i 2002-2004. Inntaket er plas-
sert under sprangsjiktet på ca. 20m 
djup, om lag 180 meter frå land. 
 
Hafslovatnet har eit overflateareal på 
ca 6,5 km2. Vatnet er ca 80 m på det 
djupaste. Vatnet er regulert til kraftfø-
remål med 1,3 m mellom høgaste og 
lågaste vasstand. Dette tilsvarer eit 
regulert volum på 8.000 mill. m3 og 
9,3 % av magasinet.

Nedslagsfeltet er på ca 380 km2 
og omfattar busetnaden i bygdene 
Hafslo og Veitastrond. Det er enorme 
vassmassar som drenerer til Hafslo-
vatnet og som vil fortynne evt. urei-
ning tilført vatnet frå busetnadane i 
området. 

I dette området er det ca.1100 fast-
buande, hotell, barne- og ungdoms-
skule, barnehagar, bensinstasjonar, 
butikk, div. næringsverksemder og 
hytteutleige
 

Vasskjelda har nok vatn for all framtid 
bruk. Hafslo vassverk vert nytta som 
drikkevasskjelde og er godkjend av 
Mattilsynet den 15.07.2005. 
 
Vassverket har 6 høgdebasseng i 
Hafslo/Solvorn, i tillegg til 1 basseng 
i Kalhagen og 3 høgdebasseng på 
Indre Hafslo. På nettet er det 6 ut-
jamnings-/trykkredusjonsbasseng, 4 
pumpestasjonar og 3 i vassbehand-
lingsanlegget. 54 km vassleidningar.
 
Følgjande vassbehandling er etablert:
•  Membranfilteranlegg for desinfise-

ring, fjerning av partiklar og hygienisk 
barriere

•  UV-anlegg for desinfisering og hygi-
enisk barriere

•  Dosering av vassglas for korrosjons-
kontroll og heving av pH

•  Reintvatn frå vassbehandlinga vert 
ført til eit reintvassbasseng plassert 
under bygget. Volum på bassenget er  
100 m 3.

 
Vassforbruket er ca. 1200 m3 per 
døgn.

FAKTA – HAFSLO VASSVERK

ingeniørfirma  
Paul Jørgensen aS  

gratulerer luster kommune 
med prisen Sogn og  

Fjordanes beste drikkevann. 
ingeniørfirma Paul  

Jørgensen aS har levert 
overvåkningssystemene til 

Hafslo vassverk.

aqua & Care aS – gratulerer 
luster Kommune med Sogn 
og Fjordanes beste drikke-
vann på Hafslo Vassverk.

Vi takker for tillitten i 
forbindelse med valg av 

uv-anlegg og serviceavtale 
på alle deres uv-anlegg i 

kommunen.
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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 · Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Bare betong varer evig 

Lille Grensen 3, 0159 Oslo
www.basal.no

Basal Briljant TM 
Ingen avleiring!
Ingen oppstuvning!

● ”Briljante” hydrauliske egenskaper 

● Samme fall i muffe og renneløp som i rørstrekk

● Alle rørtyper kan tilknyttes

● Ingen behov for rørdeler

● Fall i renne og muffe fra 0 -15 %

● Kan leveres med forskjøvet sideløp

Mer informasjon se: www.basal.no

NYHET!

Før...

NÅ!

basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Konsulenter og byggherrer i VA-Norge:  
I en Basal Briljant kum får du akkurat det renneløpet du vil!

Basal Briljant ann ny.indd   1 06.11.2015   14.29
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Askøy kommune har ca 28.000 innbyg-
gere. Av disse er ca 70 % tilkoblet of-
fentlige vannverk- og offentlige avløps-
anlegg. Kommunen har 3 vannverk. I 
tillegg har kommunen mange mindre 
VA-anlegg som 12 høydebasseng, 26 
hydroforanlegg, 9 avløpsrenseanlegg 
og 41 avløpspumpestasjoner. 

De 3 vannverkene har hatt stasjonære 
nødstrømanlegg i mange år. En stor 
avløpspumpestasjon med risiko for 
overløp til et ferskvann, har også nylig 
fått stasjonert nødstrømaggregat.

For ca 6-7 år siden satte kommunen 
i gang en prosess med anskaffelse 

Nødstrømaggregat 
i Askøy kommune
Beredskap innen vann- og avløpsektoren er stadig oftere oppe som tema pga.  
endringene vi ser i klimaet. utfall av strøm er en hendelse som ofte skjer. 
askøy kommune har gjort en del tiltak for å være forberedt ved strømutfall.

Thorbjørn Pedersen

Senior ingeniør 
askøy kommune

Aggregat og dieseltank står lagret innendørs sammen med vanntank-beredskapstilhengene
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av transportable nødstrømaggrat til 
mindre VA-anlegg. Vi så for oss lang-
varig (flere dagers) strømutfall pga 
nedblåste linjer, utkobling, rasjone-
ring el. 
Alle VA-anleggs strømbehov, type 
start og styring ble registrert. Sårbar-
heten i forhold til abonnenter, vass-
drag osv ble også registrert. Deretter 
ble anleggene prioritert etter sam-
funnsviktighet og hvilke som trengte 
nødstrøm i kortere eller lenger tid. 
Noen anlegg tåler lenger strømbrudd 
enn andre. Hvilke ombygginger som 
må til for tilkobling til nødstrøm-
aggregat ble også registrert.

Deretter ble de fleste anleggene bygd 
om med vendebrytere (nett/aggre-

gat), tilkobling for aggregat, samt 
luke i vegg for inntrekk av kabel. I alle 
nye bygg blir dette tatt med som et 
standardkrav.

Registreringen viste at det var behov 
for 3 aggregat – 1 stk 30 kVA-230V, 
1 stk 40 kVA-230V og 1 stk 70 kVA-
kombinert 230/400V. De to minste 
skulle plasseres på tilhenger for vare-
bil mens det største skulle transpor-
teres med kranbil.

Anskaffelsen ville være under grense 
for Doffin utlysing. Vi kontaktet først 
3 lokale leverandører; vi fikk demon-
strert hva de kunne levere, samt vi 
fikk gode råd.
Vi beskrev anskaffelsen av aggrega-
tene inkl nødvendige kabler, og fikk 
inn 3 sammenlignbare tilbud. En le-
verandør ble valgt. Aggregatene har 
vært i beredskap i 2 år nå, men har 
heldigvis vært i lite bruk.

Det ble også kjøpt inn en transportabel 950 l dieseltank med pumpe. Den benyttes 
også til oppfylling av de stasjonære aggregatene samt at den er beredskapslager

Det er innført rutiner med en times prøvekjøring av aggregatene 
hver måned. Driftsleder Jørgen Vikne gjør klar til start.

Det store aggregatet står lagret på et 
hjulstativ som gjør det lettere å få ut til 
kranbilen. Merk 2 uttak for kabler – for-
skjellig farge for 230 V og 400 V

Et av de mindre aggregatene er kjørt til en avløpspumpestas-
jon. Arbeidsleder Jørgen Vikne trekker tilkoblingskabel gjennom 
veggåpningen. 
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Der hvor nasjonale og internasjonale 
standarder inngår som en del av krav-
spesifikasjonene vil VA/Miljø-blade-
ne være i tråd med disse krav. Husk 
at krav stilt i nasjonale og internasjo-
nale standarder er minstekrav og det 
er mulig for oppdragsgivere og bygg-
herrer å stille strengere krav. I enkelte 
tilfeller blir også dette gjort.

VA/Miljø-bladene blir utarbeidet av 
anerkjente konsulenter med spiss-
kompetanse innen det aktuelle tema. 
Før et nytt VA/Miljø-blad blir formelt 
utgitt er det gjenstand for høringsrun-
der hvor aktørene i VA-bransjen får 
anledning til å uttale seg.

VA/Miljø-blad har nå kommet med en ny 
hjemmeside. Selv om adressen er den 
samme, www.va-blad.no har det skjedd 
en del merkbare forbedringer.

Det er et ønske å involvere brukermil-
jøene sterkere, og det er derfor bedre 
tilrettelagt for toveis kommunikasjon 
med brukerne.

Ved utarbeidelse av nye blad blir 
høringsutkastet nå lagt ut på hjem-
mesiden med mulighet for å sende 
inn kommentarer og innspill til for-
enklinger. På denne måten når man 
et bredere fagmiljø, og dette kan for-
håpentligvis bidra til at kvaliteten på 
bladene økes.

Den nye hjemmesiden har også blitt 
gjort mer interaktiv. Fortsatt eksis-
terer papirutgaven og det er derfor 
viktig at papirversjonen og den elek-
troniske versjonen er identiske. Av 
trykketekniske grunner er sidetallet 
på VA/Miljø-bladene begrenset til 6 
sider. Dette gjelder da også den nett-
baserte utgaven.

Den nye nettbaserte utgaven gir nå 
mulighet for å komme med tilleggs-
opplysninger innen relevante tema. 
Dette vil komme i tillegg til det som 
står i papirversjonen, og nettversjo-
nen gir derfor mulighet for økt fordyp-
ning for de som måtte ønske det.

Brukerfunksjonaliteten er også be-
dret i den nye utgaven, samtidig som 
det er tilrettelagt for bruk av nettbrett 
og mobiltelefoner.

Det faglige miljøet er styrket ved at 
senior- og doktoringeniørene Oddvar 

Lindholm og Gunnar Mosevoll er en-
gasjert. For VA/Miljø-blad er det fint å 
kunne dra veksler på den unike kom-
petansen som disse besitter.

Hittil i år har det kommet 6 nye VA/
Miljø-blad og det er revidert 4 blader.

VA-norm. Det er nå 167 kommuner 
som er tilknyttet va-norm.no. Her vil 
en ny hjemmeside foreligge i løpet av 
høsten. Denne utgaven vil også ha et 
alternativ for nynorskbrukere.
På sikt er det et mål å ha en felles na-
sjonal VA-norm. Topografiske og kli-
matiske forhold gjør at det fortsatt må 
være anledning til lokale tilpasninger. 
Dagens VA-normer viser også at det er 
forskjeller på bykommuner og land-
kommuner, noe som også tilsier mu-
ligheter for lokale tilpasninger.

Selv om veien fram til en felles nasjo-
nal VA-norm i dag synes lang er det 
i stor utstrekning tatt i bruk regionalt 
samarbeid. Flere steder i landet har 
kommuner gått sammen om en fel-
les regional VA-norm. Erfaringer fra 
disse VA-normene er udelt positive, 
og gir forhåpninger om at det på sikt 
kan være mulig å få til en nasjonal 
VA-norm.

Nyheter fra 
Stiftelsen VA/Miljø-blad 
Stiftelsen Va/miljø-blad har til formål å utarbeide og utgi veiledende normer for 
Va-norge. Disse normene baserer seg på brukernes erfaringer og representerer 
«beste praksis løsninger». 

Asle Aasen
styreleder 

Odd Lieng
prosjektleder

Til alle vannverk i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
13. april 2016 blir det arrangert semifinale på Sørlandet i beste drikkevann. Konkurransen skjer på 
VA-dagene på Sørlandet i Kristiansand 13. - 14. april
Arrangør: Driftsassistansene i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark

Påmelding: www.kommunalteknikk2016.no
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Miljø & Teknikk 2016
19. - 21. april på Telenor Arena

Kommunaltekniske fagdager forventer besøk av over 150 kommuner og 6000 
besøkende.  

Som utstiller får du:
• Gratis plass i messekatalogen
• Gratis bredbånd
• Mulighet for å gjennomføre miniseminarer under messen

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 uteområder
For bestilling av stand, ta kontakt med Kjell Jacobsen tlf. 911 58 893 eller på 
kommunalteknikk2016.no

Har du bestilt utstillerplass?
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Problemer skal løses
Det er mange ansatte i VA-avdelinger 
i norske kommuner, som kjenner Per 
Arne Schau. Noen har han gjort job-
ber for, og andre har han truffet på 
messer og bransjetreff. Han er kjent 
for ikke å gi seg om det dukker opp et 
problem, da kommer han heller opp 
med en løsning som fungerer. Han er 
ikke den som skryter høylytt av sine 
bragder, men når han nå intervjues er 
det tid for å tenke tilbake. Han nev-
ner at det var han som var først ute 
med store anboringer under trykk her 
hjemme. Det at Bergen Vann har satt 
standarden etter hans normer, sier 
litt om hans bransjeerfaring. – Det 
som er bra med å unngå å stoppe 
vannstrømmen, er jo at det er mindre 
sjanse for infisert vann, sier Per Arne. 

Per Arne kommer på en morsom 
historie i den forbindelse, om den 
gang han skulle prøve dette for første 
gang. – Jeg hadde fått jobb som dag-
lig leder i Vulkan Industrier, som den 
gang hadde kontorer på Grünerløkka. 
Da Ås kommune kom til oss med en 
forespørsel om å anbore under trykk, 
mente jeg at det kunne vi klare. Jeg 
leide utstyr i Danmark og begynte å 
bore på støpejernledningen. Det gikk 
dårlig, for det var hard knast og boret 
gikk ikke gjennom på «tørre møkka”. 
Tre bor ble ødelagt, før jeg visste at 
jeg måtte finne på noe lurt… Jeg kom 
på tanken om et diamantbor og fikk 
tak i ett via Finn Sande i Constec. Jeg 
satte det på drillen, matet alt med las-

testropp og boret for hånd på røret til 
jeg kom gjennom. På et kvarter var jeg 
igjennom! Boret er modell for dagens 
utgave som vi bruker til stadighet. 
Anboringsapparatet for mindre job-
ber som i dag selges av andre, er det 
faktisk jeg som har konstruert. Det 
har visst aldri gått av «moten”. Da jeg 
startet eget firma, fikk jeg med meg 
løsningen for store anboringer og tok 
senere agentur på et annet apparat 
for små anboringer, sier Per Arne.

Bakgrunn fra «Maskin & Mekk”
– Ungdom som starter en utdan-
nelse, men går videre til noe annet, 

bør vite at ingen skole er bortkastet, 
mener Per Arne. – Det var nettopp 
min bakgrunn i utdannelse og første 
lærlingplass som gjorde at jeg hav-
net i vann- og avløpsbransjen. Selv 
har han folkeskole, framhaldskole 
og «Maskin & Mekk» på Elvebakken. 
Han startet i læra på Nylands meka-
niske verksted og tok teknisk fagsko-
le på kvelden og lørdager. Etter dette 
fikk han tilbud om å bli arbeidsleder 
på «Spigerverket» (Christiania Spi-
gerverk), og ble den yngste formann 
der noensinne. Der fikk han ansvar 
for kontroll av produkter, finvalsever-
ket, trådtrekkeriet, redskapsfabrik-

Bransjemann til 1000 
etter 29 år i vann- og avløpsbransjen går Per arne Schau over til pensjonistrekka. i 
hvert fall offisielt. – Det er vanskelig å bare legge ned arbeidet og gå, når man har 
jobbet 24/7 hele livet. Sønnen min overtar ledelsen, men om han trenger hjelp og 
bistand, stepper jeg inn. Bare det ikke blir kl. 07.00 hver morgen, for det skal bli 
deilig å ta det litt roligere og reise litt, innrømmer Per arne. 

Tekst og foto: Lill Svenning

avavi

Per Arne Schau
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FluidFlap
Bevegelig terskel for ekstremnedbør -
sikring mot kjelleroversvømmelser

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

ken og Fonas som er produsent av 
skruer og muttere. – Det var en stor 
industriarbeidsplass og mye å holde 
orden på, sier han. 

Leder av flere firmaer
– Tiden flyr, smiler Per Arne, der han 
sitter i konferanserommet for å tenke 
tilbake og minnes hva han har vært 
med på i arbeidslivet. – Jeg har job-
bet i 50 år og har dermed lang erfa-
ring med ulike oppdrag. Jeg har job-
bet som salgsingeniør hos Løwener 
Mohn og Backe Maskin. Da Vulkan 
Industrier trengte en daglig leder, ble 
jeg ansatt der i 1986. Min bakgrunn 
fra salg og produksjon kom da til 
rette der, fordi de produserte anbo-
ringsklammer samt ønsket en selger. 
Det ble mye reising disse årene og 
jeg tok mange kurs som var relevant 
for å lede en salgsbedrift. Etter hvert 
skaffet jeg agentur på mange kjente 
merker og så overtok vi Intervision 
som solgte utstyr for rørinspeksjon. 
Da ble det å sette seg inn i elektronik-
kens verden og firmaet vokste videre. 
Vi flyttet fra Akerselva til Lindeberg, 
fordi vi trengte større lokaler. Da jeg 
tok min hatt og gikk etter seksten år, 
jobbet det seksten ansatte der. 

I 2002 startet jeg firmaet Avavi i 
Ås, som jeg nå overlater til neste ge-
nerasjon. Jeg har 3 barn som har valgt 
hver sin yrkesretning og jeg er veldig 
stolt av dem. Sønnen min Fredrik er 
rørlegger og har mesterbrevet, så 
det er naturlig at det er han som tar 
over ledelsen. Fredrik har alltid vært 
interessert i faget og er en sosial og 
flink arbeidsleder. Det siste året har 
jeg trukket meg tilbake fra det ad-
ministrative, slik at han har hatt frie 
hender til å lede arbeidsgjengen på 6 
personer. Han gjør en fantastisk jobb 
og firmaet vokser sakte, men sikkert. 
Firmaet utøver utførende tjenester 
kombinert med salg av spesialpro-
dukter til bransjen, og det er en utro-
lig fin gjeng som jobber her. Jeg håper 
at jeg har lært fra meg det meste til 
mine «arvtakere”, slik at de lett kan 
fortsette den travle hverdagen. Det 
virker i hvert fall ikke som de savner 
meg veldig når jeg har unnet meg litt 
ekstra ferie i det siste. Det går nok 
helt fint at jeg å trekker meg tilbake, 
og er det noe kan de jo bare spørre, 
smiler Per Arne. 

Utsikter for neste generasjon
Jeg har holdt flere kurs innen lekkasje-
søk og er med i lekkasjegruppa hos 
RIN. Når det er sagt, stiller jeg til dis-
posisjon til å holde flere fremover. Det 
ser jo ikke ut som at vann og avløp gir 
færre arbeidsplasser fremover – heller 
tvert i mot. I vårt firma jobber vi med 
kommunale og statlige foretak, og for 
entreprenører. Det å få et ben innenfor 
er viktig, og så gjøre en god jobb for å 
få flere oppdrag senere. Det er viktig for 
oss å ha et godt rykte, det har jeg all-
tid presisert. Det at vi har en moderne 
utstyrspark for å kunne gjennomføre 
oppdraget når vi ankommer stedet, er 
også alfa og omega. Etter hvert har det 
også blitt mange jobber for borettslag 
og private. Det er aldri en stille dag i fir-
maet og sånn skal det være. Stadig er 
vi på kurs og samlinger for å være fag-
lig oppdatert til enhver tid, slik at vi kan 
påta oss oppdrag enten de er enkle el-
ler krevende, understreker Per Arne. 

– Er det noe du ikke har fått til i løpet 
av disse årene, som du skulle ønske 
du hadde klart? 
– Jeg har nådd de fleste av målene 
mine, men det virker som om tiden 
ikke strekker til. Jeg har alltid ønsket 
å etablere en VA-skole, med under-
visning innen lekkasjesøk, trykktes-
ting og anboring under trykk. Det er et 
stort behov for flinke fagfolk, som kan 
utføre slike jobber. Jeg har alltid ment 
at alle i bransjen bør kjenne hveran-
dre og snakke sammen, enn å kran-
gle. RIN er en fin organisasjon og fo-
rum for vår bransje, men de bør påse 
at det fortsatt er interessant å være 
med for operatørene og ikke kun for 
teoretikerne. Det er en aktiv organisa-

sjon og jeg må si at hjemmesidene til 
RIN er veldig bra og oppdatert.

– Så, hva skal du gjøre nå som du er 
pensjonist?
– Det første jeg skal gjøre, er å ta en tur 
til Cape Town. Deretter blir det å katalo-
gisere verktøyet vi har i bedriften, som 
jeg har tenkt på i mange år. Jeg har også 
noen ideer om nye produkter i porteføl-
jen, så kanskje får jeg jobben med å 
skaffe agenturer. Jeg håper det blir tid 
til å dra til leiligheten min i Frankrike, 
og at jeg fremdeles får være med på 
elgjakta sammen med gutta. Det blir 
nok noen jobber i firmaet på meg inni-
mellom også, for jeg kan være konsu-
lent. Gutta vet jo at det bare er å ringe 
meg, sier Per Arne Schau og takker ven-
ner, forretningsforbindelser og kunder 
for fine år i en spennende bransje.

Per Arne Schau og sønnen Fredrik Schau Bones som tar over ledelsen i firmaet Avavi 
etter faren.



22 KommunalteKniKK nr. 11-2015

En rapport fra Statnett viser et økende 
antall driftsforstyrrelser i strømnettet 
de siste ti årene. De første seks må-
nedene i år registrerte Statnett 194 
driftforstyrrelser i sentralnettet, som 
er riksveien i strømforsyningen. I fjor 
var det totalt 284 driftsforstyrrelser. 

Det er det høyeste antallet Statnett 
har målt de siste ti årene.

– Årsaken til økningen er mer ek-
stremvær. De siste årene har vi hatt 
mange voldsomme vinterstormer. 
Om sommeren er det som regel stor 
lynaktivitet som skaper mest proble-
mer, sier Jørn Heggset, senioringeniør 
i avdelingen for feilanalyse i Statnett.

Det er særlig én storm som er skyld 
i mye av økningen hittil i år.

– Stormen Nina, som herjet kys-
ten av Sør-Norge i januar, sto for godt 

over halvparten av driftsforstyrrelse-
ne i første halvår. Driftsforstyrrelsene 
betyr i denne sammenhengen at en 
komponent i kraftsystemet kobles 
automatisk ut på grunn av en feil, sier 
Heggset.

Kun 14 av driftsforstyrrelsene i 
sentralnettet førte til strømbrudd som 
folk flest merket noe til.

– Antallet forbigående kortslutnin-
ger på luftledninger har økt, mens det 
er færre strømbrudd takket være alter-
native forsyningsveier og et avansert 

Villere vær, 
men få strømbrudd
norge har krevende værforhold. likevel fører ikke nødvendigvis voldsomt vær til 
flere strømbrudd. De siste årene har dårlig vær ført til flere feil i strømnettet enn 
vanlig, og tendensen har fortsatt i første halvår i år. til tross for dette er det sjelden 
strømmen går.

Av Kristin Cock

(FOTO: Statnett)
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styringssystem som automatisk kobler 
inn en ledning etter feil, sier Heggset.

Vinterstormer
Været skapte store driftsutfordringer 
for Statnett i fjor. Rekordhøy lynakti-
vitet og mye vind førte til at det var 
mer enn dobbelt så mange driftsfor-
styrrelser som i 2010, og flere enn i 
2011 da ekstremværet Dagmar herjet 
i slutten av desember.

– Når man ser på hele fjoråret, var 
strømmen sjelden borte på grunn 
av feil i sentralnettet. Ved å se på 
mengden «ikke levert strøm» får Stat-
nett oversikt over konsekvensene av 
strømbrudd, sier Heggset.

Opplever man at strømmen går, er 
det mest sannsynlig forårsaket av en 
feil i det lokale distribusjonsnettet. 
Det vil si det nettet som er nærmest 
kundene.

– De lokale nettene, som ofte lig-
ger lavere i terrenget, er mer utsatt for 
skader fra busker og trær, fugler og 
dyr. I tillegg er det få eller ingen alter-
native forsyningsveier i de lokale net-

tene. Da tar det også lengre tid å få 
gjenopprettet strømforsyningen etter 
feil, sier han.

Også når det gjelder det totale 
strømnettet i Norge, inkludert regio-
nale nett, har det blitt flere driftsfor-
styrrelser. Mens det i 2005 ble regis-
trert 787 forstyrrelser, ble det i 2014 
registrert 1239 driftsforstyrrelser i 
sentralnettet og regionalnettet. Regi-
onalnettet forsyner et større område, 
for eksempel et fylke, og ligger mel-
lom sentralnettet og distribusjons-
nettet.

– Antall driftsforstyrrelser i distri-
busjonsnettet lå på et normalt nivå i 
fjor. Det vil si rundt 10 000 driftsfor-
styrrelser, sier Heggset.

Vil ha nødstrøm
I følge Statnett har det norske strøm-
nettet en leveringspålitelighet på 
99,98 prosent i normalår.

– Det norske nettet er et av de 
bedre sammenliknet med utenland-
ske strømnett, spesielt når man tar i 
betraktning at Norge har et tøft klima 

og en ulendt geografi. Likevel er det 
er etterslep på vedlikehold på distri-
busjonsnettene, sier avdelingsdirek-
tør Torbjørn Hoffstad i Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB).

Utfordringene med strømtilførse-
len er annerledes enn for bare ti år 
siden.

– El-biler, induksjonstopper, 
varmtvannsberedere med hurtigvar-
mere og andre strømkrevende pro-
dukter, bruker så mye energi at det 
i dag kan være begrenset strømka-
pasitet i de periodene på dagen det 
brukes mest strøm. De fleste distribu-
sjonsnett er heller ikke laget for å føre 
så mye strøm samtidig, sier Hoffstad.

I fremtiden mener han det bør sat-
ses mer på nødstrøm og reservekraft 
for å forhindre at det oppstår farlige 
situasjoner ved strømbrudd.

Statnett er nå i gang med tidenes 
største opprustning av sentralnettet, 
og kostnadene er beregnet til 40-55 
milliarder de neste fem årene. 
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– Det handler om mennesker, og vi 
jobber mot samme mål
Jakob Linhave, avdelingsdirektør, 
Avd. Miljø og Helse, Helsedirektora-
tet, åpnet konferansen. Han viste til 
at IK-bygg, i St. melding 19 (2014-15) 
Folkehelsemeldingen, nevnes som 
et nyttig verktøy: «Det pågår arbeid 
med å utvikle bedre styringsdata 
for drift og vedlikehold av offentlige 
bygg, blant annet gjennom verktøyet 

IK-bygg. Vedlikehold fremstår i dag 
ofte som en kostnad, ikke som en 
investering. Det synliggjøres ikke at 
manglende vedlikehold i realiteten 
er en kostnad for kommunene ved at 
bygningsmassen forringes. Hvorvidt 
kommunen håndterer vedlikehold av 
sin bygningsmasse på en god måte 
avhenger også av hvordan kommu-
nen organiserer sine virksomheter..»

Årets IK-Bygg-konferanse ble for 
første gang arrangert over to dager, 
og oppslutningen var større enn noen 
gang. I løpet av de to dagene ble det 
blant annet presentert nyheter om vi-
dereutvikling og revisjon, og temaet 
boligforvaltning ble belyst fra flere si-

der. Deltakerne fikk også mulighet for 
å teste ut verktøyet i praksis.

Representanter fra Sørum, Ringsa-
ker, Stange og Ullensaker delte tips 
og råd fra sin erfaring med ikbygg.no. 

 
Integrasjon med Boligmappa 
Når integrasjonen er på plass vil man 
enkelt kunne legge inn alle bygg  
automatisk i ikbygg.no.
Daglig leder i Boligmappa, Per-Chris-
tian Svendsen, informerte om at det 
nå vil bli enklere for kommunene å 
velge seriøse håndverkere, noe som 
også vil bidra til å begrense bruken 
av svart arbeid. Løsningen tilbys som 
en integrert del av Ik-bygg.

IK-BYGG-konferansen 2015

Fagpris for god offentlig  
bygg- og eiendomsforvaltning 

under årets iK-Bygg -konferanse ble åtte kommuner tildelt iK-Bygg Fagpris for god 
offentlig bygg- og eiendomsforvaltning. alle har satset offensivt på å ta godt vare 
på kommunebyggene sine.

Elisabeth Leikanger

rådgiver, nKF

Foto: E. Leikanger
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IK-bygg Fagpris for god offentlig 
bygg- og eiendomsforvaltning
Initiativtakere til fagprisen er Direk-
toratet for byggkvalitet DiBK, Norsk 
Kommunalteknisk Forening, og KLP 
Skadeforsikring AS. 

For å gjøre seg fortjent til Fagprisen 

må kommunen kunne vise til et over-
ordnet politisk vedtak med mål og 
strategi for eiendomsforvaltningen. 
Kommunen må også ha tatt en grun-
dig vurdering av byggenes tilstand, 
og være en aktiv bruker av IK-bygg. 

– Vinnerkommunene har gjort en 

kjempeinnsats for å oppfylle kriteri-
ene. De har jobbet svært seriøst for 
å få systematikk inn i arbeidet med å 
ta vare på eiendom, sa styreleder Jan-
Egil Clausen fra NKF bygg og eiendom 
under utdelingen i KLP-bygget i Oslo. 

Kommunene som mottok Fagpri-
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www.pamline.no

Stavanger -
Oljehovedstaden

132 000 innbyggere
630 km vannledning

PAM leverer støpejernsrør/deler 

  PAM støpejernsrør med forbedret sikkerhet
- beskytter mot lokal biokorrosjon!

EN 545

ISO 2531

C40Natural Universal EN 545

ISO 2531

C40Natural Universal
ZinaliumBio

Fra venstre: Lars Rostad, driftsleder for bygg og eiendom i Ringsaker kommune, Bjørn Lunstøeng, eiendomssjef i Stange kommune, 
og Edin Alisic, eiendomssjef i Ullensaker kommune
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I GLASSFIBERARMERT PLAST

www.dahl.no

STRØKASSER I GLASSFIBERARMERT PLAST

  
STRØSANDKASSER 

  
ALT I TRAFIKKMATERIELL 

899,-
Priser fra

eks. mva

KONTAKT OSS:
Brødrene Dahl

Bentsrudveien 19,
3083 Holmestrand

Tlf: 33 06 66 00
post.samferdsel@dahl.no

PRODUKTER FOR

TRYGG OG SIKKER VEG

...langs hver en vei

Annonse Komunalteknikk_sandkasser.indd   1 02.11.2015   10:28:10

Illustrasjon: Fredrik Horjen
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FLERBRUKER
DIESELPUMPE

• Flerbrukerpumpe med personlig kode.

• Full kontroll på dieselforbruket.

• Inntil 2000 brukere.

Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no

Stående bak fra venstre: Avdelingsleiar bygg, Egil Notland fra 
Tysvær, eiendomssjef plan og miljø, Petter Ugland fra Stokke, 
Avdelingsleder byggforvaltning, Jarle Bjelland fra Gjesdal, 
avdelingsingeniør Yngve bakken fra Østre Toten, og eiendomssjef 
Jan-Ivar Jenssen fra Aurskog Høland kommune.
Fremste rad fra venstre: Eiendomssjef Tone Merete Brekke fra 
Karmøy, eiendomssjef Edin Alisic fra Ullensaker, og seksjonsleder 
Solbjørg Arntsen fra Skedsmo kommune.

Foto: Bente Bang Ødegård

sen i år var Tysvær, Stokke, Gjesdal, Østre Toten, Aurskog-
Høland, Karmøy, Ullensaker og Skedsmo.

 
– Erfaringen viser at når kommuner jobber systematisk 
med å ta vare på eiendommer, inntreffer det langt færre 
skader, og skadeomfanget blir mye mindre når noe skjer. 
Dette gjør at kommunen sparer store kostnader, sier fagsjef 
Geir Grønsholt i KLP Skadeforsikring.

Kommunene er underlagt et omfattende regelverk for å 
ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) i sin virksomhet. 

For å overholde regelverket er kommunene pålagt å gjen-
nomføre en systematisk internkontroll.

 
IK-bygg samler alt regelverk om bygg i drift på ett sted
IK-bygg er et godt egnet verktøy for internkontroll i bygg, og 
samhandling mellom eier, forvalter og virksomhet i bygget.

IK-bygg synliggjør ev feil og mangler ved bygget i et HMS 
perspektiv, virksomhetens «krav» til bygget, samtidig som 
virksomheten også blir klar over hvordan bygget skal bru-
kes. Dette bidrar til felles forståelse for en handlingsplan 
for kortsiktige og langsiktige vedlikeholds- og utbedrings-
tiltak.

IK-bygg brukes nå av langt over 100 kommuner, og nær-
mer seg målet om å bli det viktigste kommunikasjonsmid-
delet internt i eiendomsforvaltningen, og i forhold til råd-
menn og politikere.
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Som følge av dette er mottakskapa-
siteten svært presset. Mottaksbe-
folkningen har gått opp fra om lag 13 
500 til 21 000 personer fra primo juli 
til i dag, og tallene er stigende. Det er 
svært utfordrende å finne innkvarte-
ring til alle som kommer. 

Situasjonen Norge står i er svært 
krevende. Med dagens ankomsttall, 
og med sterk økning i antallet ankom-

ster på kort tid, vil det i mange tilfeller 
være nødvendig å opprette nye asyl-
mottak i løpet av svært kort tid. Skal 
vi unngå en alvorlig krise, må kommu-
nene foreta rask behandling av søk-
nader om etablering av mottak. Dette 
gjelder både ordinære mottak og mer 
akutte løsninger.

 
Redegjørelse for bakgrunnen for 
krisen
Så langt i år har mer enn 700.000 
mennesker krysset Europas grenser. 
Mange av dem på flukt fra krig. Andre 
er på søken etter et bedre liv. Situa-

sjonen Norge står i er krevende. For å 
forstå hvilken situasjon Norge nå står 
i, må vi forstå de bakenforliggende 
årsakene til flyktning- og migrasjons-
strømmen til Europa. 

Hvorfor opplever verden nå store mi-
grasjonsutfordringer?
En rekke uløste konflikter og humani-
tære kriser preger den internasjonale 
dagsordenen; i Syria og Irak, på Afri-
kas horn og i Mali, for å nevne noen 
eksempler. I år har konsekvensene av 
disse konfliktene i større grad enn før 
nådd Europa. Vi skal huske at dette 
handler om menneskeskjebner. En 

Innkvartering av flyktninger og asylsøkere
– Hva er utfordringen for norske kommuner?

norge opplever nå en kraftig økning i antall asylsøkere. Særlig i august, september 
og hittil i oktober i år har økningen i ankomster vært langt større enn tidligere, og 
det er foreløpig ingen tegn på at trenden er i ferd med å snu. 

Mange bygg kan være aktuelle som mottak (ill.foto)

Av Malvin Bjorøy

styremedlem i nKF
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av forklaringene på migrasjonsbil-
det er at mange nå ikke lenger ser 
en fremtid i sitt eget hjemland eller 
i nærområdene. Mennesker på flukt 
fra krig trenger at verdenssamfunnet 
stiller opp. 

I en verden hvor stadig flere får det 
bedre, er det fortsatt mange land i et 
geografisk belte fra Afghanistan til 
Vest-Afrika som er preget av stagna-
sjon og svekket statlig kontroll. 

Flyktning- og migrasjonskrisen 
har røtter i feilslått politikk i en rekke 
land. I mange sammenhenger har 
det internasjonale samfunn unnlatt å 
handle eller innsatsen har slått feil ut. 
Krig og konflikt oppstår fordi etniske, 
religiøse eller andre spenninger ky-
nisk utnyttes heller enn å dempes. 
Krisene skyldes også undertrykkelse 
eller fattigdom på grunn av svake po-
litiske institusjoner, fravær av frihet 
og menneskerettigheter, og mangel 
på økonomiske muligheter for unge.

Disse utfordringene lar seg ikke 
løse på kort sikt: De krever langsik-
tige politiske, økonomiske og sosiale 

endringer i mange samfunn. Proses-
sene må startes innenfra, selv om de 
kan støttes utenfra.

Ifølge FNs høykommissær for flykt-
ninger er over 60 millioner mennesker i 
verden på flukt. Og flyktning- og migra-
sjonsstrømmene kan fortsette å øke.

Det kan være hensiktsmessig å 
skille mellom flyktninger og andre mi-
granter. Syrerne, som nå dominerer 
ankomstene til Europa, har gjennom-
gående et beskyttelsesbehov. Mange 
andre migranter, for eksempel fra 
Balkan, lever i trygge samfunn, men 
søker likevel en bedre fremtid. Vi skal 
heller ikke være naive. Noen vil ut-
nytte situasjonen og forsøke å skaffe 
seg opphold i Europa selv om de ikke 
har et beskyttelsesbehov. Det er også 
en del av bildet. Det påhviler verdens-
samfunnet å gi beskyttelse i tråd med 
flyktningkonvensjonen og de interna-
sjonale menneskerettighetene.

For fem år siden var Syria et mel-
lominntektsland i ferd med å nå FNs 
tusenårsmål. I dag ligger store deler 
av landet i ruiner. Mer enn halvparten 

av landets befolkning er fordrevet fra 
sine hjem; 7,6 millioner er på flukt i 
eget land, og 4,1 millioner har krysset 
grensen til nabolandene.

Verdenssamfunnets manglende 
evne til å sørge for at grunnleggende 
behov, utdanning og helsestell kan iva-
retas i Syrias naboland er medvirkende 
til at mange flykter videre derfra.

I tillegg til Syria er det en rekke 
andre land som herjes av langvarige 
konflikter. Mange er sårbare stater 
som trues av voldelig ekstremisme. Vi 
finner flere av verdens fattigste land 
blant disse.

Det er særlig deler av Nord-Afrika 
og Sahel-området som er ustabile. 
Områdene benyttes av smuglernett-
verk, som tjener store beløp på å frak-
te mennesker, narkotika og våpen.

Disse nettverkene blomstrer når 
land som Mali og Libya rammes av 
langvarige konflikter. Organiserte kri-
minelle har derfor samme interesse 
som terrorgruppene i å underminere 
Malis skjøre fredsprosess og utnytte 
maktvakuumet i Libya.

Treff anleggsbransjen 
på Gardermoen 

19.-21. januar

Fagseminarer, utstilling, artister og underholdning
The Qube, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 

www.arcticentrepreneur.no 

Foto: Brynjar Stabell Erdahl

Møt oss på Arctic Entrepreneur!



30 KommunalteKniKK nr. 11-2015

Så langt har Libya først og fremst 
vært et transittland for migrasjon. 
Hvis konflikten fortsetter, øker risiko-
en for at også Libya blir et opprinnel-
sesland for flyktninger og migranter.

Det er også betydelige fellesinte-
resser mellom afrikanske og euro-
peiske land. Dette gjelder ikke minst 
bekjempelse av kriminelle nettverk 
som profiterer på trafikken, styrket 
beskyttelse og humanitær hjelp for 
flyktninger underveis og bedret ka-
pasitet for grensekontroll i sentrale 
transitt- og opprinnelsesland.

Det historisk høye antallet asylsø-
kere som har kommet til Europa det 
siste halvåret setter Europas evne til 
verdig og human behandling av asyl-
søkere på prøve. De nyeste anslagene 
viser 720.000 registrerte asylsøkere 
pr 1. september. De fullstendige talle-
ne for august og september er fortsatt 
usikre. Men vi vet at asyltilstrømnin-
gen treffer ulikt i Europa:
•  Omtrent halvparten av asylsøkna-

dene så langt i år, basert på det 
tallmaterialet vi nå har, er fremsatt 
i Tyskland og Ungarn.

•  Tysklands offisielle prognoser for 
hele 2015 ligger på 800.000 asyl-
søkere, men disse prognosene kan 
øke. 

•  Sverige mottok 24.000 asylsøke-
re bare i september, og det sven-
ske migrationsverket forbereder 
seg nå på et scenario hvor mellom 
150.000-180.000 personer søker 
asyl i Sverige i 2015.

•  Finland mottok 11.000 asylsøkere 
i september. Dette er et høyt tall i 
seg selv, men til dette bildet hører 
også med at Finland tidligere har 
hatt svært lav asyltilstrømning. 

•  Polen mottok, til sammenligning, 
1600 asylsøkere i september.

Mange land opplever nå at det er kre-
vende å håndtere asyltilstrømningen. 
Norge tar en stor andel, men vi ser at 
enkelte land har betraktelig større ut-
fordringer enn oss, mens andre land 
nesten ikke berøres av migrasjonsut-
fordringene.

Den kraftige økningen i antall asyl-
søkere til Europa har også ført til en 
stor økning til Norge. Det første halv-
året i år var ankomstene til Norge la-
vere enn prognosene tilsa. I august 
kom det over 2300 asylsøkere til 

Norge, som er det høyeste ankomst-
tallet for en enkelt måned på flere 
tiår. I september ble dette tallet mer 
enn fordoblet, til 4900. Det er en sær-
skilt sterk økning i søkere fra Syria og 
i enslige mindreårige fra Afghanistan.

Et annet utviklingstrekk er det 
økende antallet asylsøkere som an-
kommer over Storskog i Øst-Finn-
mark. Nærmere 1100 asylsøkere har 
kommet over Storskog i år. Om lag 
850 av disse bare den siste måne-
den. Til sammenligning var det i hele 
2014 ca 20 asylsøkere som ankom 
denne veien. 

Kapasiteten i asylmottak er svært 
presset, særlig gjelder dette transitt-
mottak i østlandsområdet, der søker-
ne bor i den første fasen. For å møte 
utfordringen, opprettes det nå et stort 
antall nye mottaksplasser, inkludert 
midlertidige innkvarteringsplasser.

På noen steder opprettes det nå 
mottak på svært kort varsel, både på 
steder der det tidligere har vært mot-
tak, og i kommuner som ikke har hatt 
mottak før. Det er krevende for både 
de nye mottakene og kommunene å 
håndtere dette.

Mange kommuner har vist stor vilje 
og evne til å bidra i denne ekstraor-
dinære situasjonen. Godt samarbeid 
mellom staten og kommunene er 
avgjørende for å løse utfordringene i 
mottakssystemet på en god måte.

I andre land har det blitt nødvendig 
å endre standardene for mottak for å 
håndtere situasjonen. Vårt naboland 
Sverige åpnet i forrige uke for oppret-
telse av teltleire for å skaffe tak over 
hodet til alle asylsøkerne som nå 
kommer. Norge vil også måtte vurde-
re enklere løsninger.

UDI har tredoblet transittkapasite-
ten for enslige mindreårige asylsøke-
re, og det er også opprettet en rekke 
asylmottak for dem mellom 15 og 18 
år. Etablering av mottak for enslige 
mindreårige er krevende fordi beho-
vet for tilrettelegging og tjenestetil-
bud til denne gruppen er stort. Altfor 
mange enslige mindreårige – ca 500 
ved utgangen av september – venter 
nå på å komme til en kommune og 
finne fotfeste i vårt samfunn. Denne 
gruppen er øverst på prioriteringslis-
ten over dem som skal bosettes.

Prognosene for antall asylsøkere til 
Norge i 2015 ble i forbindelse med til-

leggsproposisjonen for statsbudsjet-
tet 2015 anslått økt fra 11.000 til 16 
000. UDI anslår nå at det kan komme 
23.000 asylsøkere i år og 33.000 i 
2016. 

Det er viktig å være praktisk og 
løsningsorientert i denne prosessen. 
Norge er nødt til å få kostnadene ned. 
Asylsøkerne skal få et godt og forsvar-
lig, men nøkternt tilbud. Derfor må 
Norge kritisk gjennomgå de ordnin-
gene vi i dag har for om mulig å gi et 
tilbud på rimeligere måter. Norge må 
ha tilstrekkelige og verdige ordninger 
for de som søker asyl. 

Hvilket handlingsrom ligger i kommu-
neloven og plan- og bygningsloven?
Når bruken av en bygning endres til 
asylmottak, vil det ha konsekven-
ser for kommunen. Det er derfor 
ikke uvanlig at kommuner i sitt de-
legasjonsreglement legger opp til at 
denne type saker skal legges frem for 
kommunestyret. Saksbehandlingen 
kan som følge av dette ta lang tid.

Det er mulig å behandle søknader om 
etablering av asylmottak raskt. Her er 
det to mulige fremgangsmåter:
1.  Det er mulig å vedta en generell og 

permanent delegasjonsbestem-
melse som gir andre kommunale 
organ enn kommunestyret kom-
petanse til å treffe de nødvendige 
vedtakene i denne typen saker, jf. 
kommuneloven § 23 nr. 4. Det kan 
for eksempel være et planutvalg 
som vil være lettere å kalle inn. I 
visse tilfeller kan også slike utvalg 
gjennomføre møter på telefon, jf. 
kommuneloven § 30 nr. 2.

2.  Det er også mulig for kommune-
styret å vedta at andre organer 
enn kommunestyret kan "haste-
behandle" saker, jf. kommunelo-
ven § 13. Dette forutsetter at kom-
munen allerede har vedtatt å gi 
andre organer en slik kompetan-
se. Hvis kommunen ikke allerede 
har en "hastebestemmelse" i sitt 
delegeringsreglement, anbefales 
det at dette gjøres snarest mulig 
og vedtar dette slik at den er på 
plass dersom det skulle bli behov.

Plan- og bygningsloven er ikke utfor-
met med sikte på å løse akutte situa-
sjoner. Innenfor gjeldende regelverk 
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kan kommunene gi midlertidig (tids-
begrenset) dispensasjon fra plan. 
Det er ikke slik at kravene til saksbe-
handling og begrunnelse i sin helhet 
kan settes til side. Situasjonen lan-
det nå er i, er likevel så vidt alvorlig 
at det vil kunne være forsvarlig med 
noe knappere begrunnelser for po-
sitive vedtak. Statlige instanser som 
skal høres i forbindelse med dispen-
sasjon fra plan, må akseptere at det 
gis korte frister for uttalelse. Avklarin-
gene med berørte myndigheter kan 
gjøres via e-post. Sist i artikkelen er 
det et eksempel på hvordan dispen-
sasjonsvurderinger kan gjøres i alvor-
lige situasjoner som denne.

Plan- og bygningsloven åpner for 
at kommunen kan unnta fra krav om å 
bruke foretak med ansvarsrett dersom 
dette er unødvendig. Dette unntaket 
kan brukes for eksempel ved bruks-
endring fra hotell eller sykehjem til 
asylmottak dersom det ikke skal gjen-
nomføres bygningsmessige endringer.

Etter loven har kommunen også 
mulighet til å fravike krav i bygg-
teknisk forskrift. I en situasjon som 
denne, må fokuset være å sørge for at 
det kan tilbys nøktern, men forsvar-
lig innkvartering. Det viktigste er at 
det ikke fravikes i så stor grad at det 
setter menneskers liv og helse i fare. 
Kommunene oppfordres til å samar-
beide med brannvesenet i disse sa-
kene. Dersom brannvesenet mener at 
brannsikkerheten i bygget er godt nok 
ivaretatt, bør dette være tilstrekkelig 

som dokumentasjon. Alternativt kan 
kommunen på bakgrunn av anbefa-
linger fra brannvesenet stille vilkår for 
tillatelsen som er nødvendig for å iva-
reta sikkerheten, som for eksempel 
bruk av brannvakter.

Å ta i bruk hoteller, sykehjem, sko-
ler og privatboliger som asylmottak 
reiser enkelte problemstillinger etter 
plan- og bygningsloven. Blant annet 
kan det være utfordrende å definere 
riktig risikoklasse ved omgjøring av 
eksisterende bygg til asylmottak.

Etter plan- og bygningsloven skal 
alle mennesker bo trygt og forsvarlig. 
Det er derfor viktig at også bygninger 
som skal brukes til asylmottak oppfyl-
ler visse minimumskrav til kvalitet.

 
Dette er risikoklasser
Begrepet risikoklasser har vært en del 
av byggereglene siden 1997. For el-
dre byggverk er risikoklasse bare re-
levant ved ombygging eller tilbygging 
eller ved bruksendring som medfører 
at dagens forskrifter blir gjeldende.

Å ta i bruk for eksempel en vanlig 
enebolig til bolig for asylsøkere, vil 
vanligvis ikke være en bruksendring 
etter plan- og bygningsloven. 

Forskjeller mellom risikoklassene
Risikoklasser er beskrevet i § 11-2 

i byggteknisk forskrift (TEK). Her fram-
går forskjellene mellom risikoklasse 
4 og risikoklasse 6 av tabellen som 
viser de ulike risikoklassene.

 I risikoklasse 4 forutsettes det at 
alle personer i bygget kjenner til røm-

ningsveiene og kan få seg selv i sik-
kerhet i en brannsituasjon. Dette er 
ikke en forutsetning i risikoklasse 6.

Utgangspunktet i veiledningen til 
TEK er at asylmottak (og transittmot-
tak) plasseres i risikoklasse 6. I vei-
ledningen til TEK utdypes dette:
•  Virksomhet som tradisjonelt faller 

i en risikoklasse kan unntaksvis, 
og etter særskilt vurdering, plas-
seres i en lavere risikoklasse der-
som det er få mennesker i byggver-
ket og byggverket er tilrettelagt for 
rask og enkel rømning og redning. 
Vurderingen må gjøres av ansvar-
lig prosjekterende og må være be-
grunnet og dokumentert.

Byggverk som benyttes til asylmottak 
er av svært ulik størrelse, utforming 
og tilstand. Det vil derfor uansett 
måtte gjøres en konkret vurdering av 
brannsikkerheten i hvert enkelt bygg-
verk.

I den grad det er relevant å fast-
sette en risikoklasse, vil det – basert 
på en dokumentert vurdering – være 
mulig å plassere et asylmottak i risi-
koklasse 4 istedenfor risikoklasse 6.

Å ta i bruk eksisterende bygninger 
som asylmottak reiser flere juridiske 
problemstillinger av betydning både 
for bygningsmyndigheter og drifts-
operatører av asylmottak. 

Ved bruk av eksisterende bygnin-
ger oppstår det særlig spørsmål om 
dispensasjon og bruksendring etter 
plan- og bygningsloven. Søknad om 
bruksendring, og eventuelt dispen-
sasjon fra det angitte formål i regu-
leringsplan, må behandles av byg-
ningsmyndighetene.

Bruk av bygning som asylmottak 
må også oppfylle krav etter bl.a. hel-
selovgivningen og brannlovgivnin-
gen.

Disse problemstillingene og fle-
re andre er beskrevet i: Rundskriv 
H-4/15 Kommuners saksbehandling 
av asylmottak etter plan- og byg-
ningsloven (pdf)

Eksempel på begrunnelse ved mid-
lertidig dispensasjon ved etablering 
av akuttovernatting/ankomstsenter/
asylmottak for flyktninger.

Ved vurderingen av midlertidig dis-
pensasjon fra arealplan må det tilleg-

Brannsikkerhet er en av de viktigste kriteriene. (ill.foto)
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ges vekt at staten har et akutt behov 
for raskt å få etablert flere nye mottak. 
Justisdepartementet og Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet, 
ved sine respektive statsråder, har i 
et felles brev av xx.10.2015 til kom-
munene understreket at det et viktig 
å få etablert et tilstrekkelig stort an-
tall asylmottak her i landet så raskt 
som mulig. Det er fremhevet som et 
aktuelt scenario at Norge må ta høy-
de for mottak av inntil 60 000 asylsø-
kere i 2016. Det er i den forbindelse 
pekt på at søknader om bruksendring 
og dispensasjoner skal avgjøres så 
raskt som mulig. Det er videre i bre-
vet vist til at det ved avveiningen av 
de ulike interessene som gjøre seg 
gjeldende i dispensasjonssaker etter 
plan- og bygningsloven, normalt må 
legges avgjørende vekt på respektere 
de humanitære forpliktelser Norge 
har påtatt seg gjennom flyktningkon-
vensjonen samt hensynet til en mest 
mulig verdig behandling av flyktnin-
ger under ekstraordinære forhold.

Kommunen viser videre til punkt 8 
i rundskriv H-4/15 Kommuners saks-
behandling av asylmottak etter plan- 
og bygningsloven. Her understrekes 
det at samfunnsmessige interessene 
kan tillegges avgjørende vekt ved be-
handlingen av søknader om etable-
ring av mottak:

"Det er generelt viktig for Norge å 
overholde nasjonale og internasjo-
nale forpliktelser. Det vil derfor kunne 
være nødvendig å tillegge dette hen-
synet betydelig vekt ved behandlin-
gen av søknad om tillatelse etter plan- 
og bygningsloven. Som utgangspunkt 
bør derfor bygningsmyndighetene 
kunne vise til omfattende negative 
konsekvenser for lokalmiljøet, even-
tuelt omfattende tekniske hindringer, 
for å kunne vektlegge slike konse-
kvenser sterkere enn de samfunns-
messige interesser som ligger i at 
Norge kan følge sine forpliktelser til 
å ta imot og innkvartere asylsøkere. 
Og jo nærmere opp til tidligere bruk 
driften av et mottak ligger, desto mer 
bør det kreves av begrunnelsen for 
å avslå en søknad om bruksendring 
eventuelt søknad om dispensasjon."

Kommunen kan imidlertid ikke se 
at det i dette tilfellet foreligger "omfat-
tende negative konsekvenser for lo-
kalmiljøet". Kommunen har forståelse 

for at beboerne nærområdet til det 
planlagte asylmottaket har motfore-
stillinger til etableringen., men kan 
samtidig ikke se at dette kan tillegges 
avgjørende vekt i forhold til de sam-
funnsmessige og regionale hensyn. 
Etter vår vurdering tilsier hensynet til 
å avverge en humanitær krise er av en 
slik karakter at ulempene for naboene 
og andre må vike. Det er ved vurderin-
gen lagt vekt på at det er tale om en 
midlertidig dispensasjon, jf. pbl. § 
19-3. Hensynet til naboer og andre be-
rørte ved ulempevurderingen vil derfor 
kunne tillegges mindre vekt når det er 
tale om midlertidige dispensasjoner 
enn når det varige bruksendringer. 
Det samme gjelder ved vurderingen av 
byggtekniske krav.

Tillatelse er gitt på følgende vilkår
– støyskjerming,
–  sikringskrav etter byggteknisk for-

skrift som brannsikring og lignende.

Artikkelen bygger i stor grad på føl-
gende bakgrunnsstoff
Oppfordring til rask behandling av 
søknader om etablering av asylmot-
tak. Brev fra kommunaldepartemen-
tet til kommunene av 22.10.15
Migrasjon/flyktningsituasjonen 
rundt Middelhavet og i Europa. Stats-
ministerens redegjørelse til Stortin-
get av 13. oktober 2015
Rundskriv (H-4/15) om kommuners 
saksbehandling av asylmottak etter 
plan- og bygningsloven.

Toaletthus  
For miljøer uten tilgang 
på el, vann og avløp. 

• Drives med vakuum-    
teknologi og solceller

• Leveres med lukket 
avløpssystem

• Universell utforming

• Uten store inngrep i      
natur og landskap

Populært ved badeplasser 
og andre friluftsområder.

Danfo AS | Tel: 6997 1850 | post@danfo.no | www.danfo.com

Offentlige toaletter til friluftsområder
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Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet ved minister Jan Tore Sanner 
skriver i høstens høringsforslag «For-
enklinger i plandelen av plan- og byg-
ningsloven mv» at reguleringsplan-
legging er komplisert og er en typisk 
tverrfaglig aktivitet. Det stiller høye 
krav til samfunnsforståelse hos alle 
involverte, forståelse for innhold og 
utforming av plandokumentet i form 
av planbeskrivelse, planprogram, 
konsekvensutredning, krav til planens 
innhold mv, bruk av planteknisk verk-
tøy (IKT), samt til standardisert teknisk 
fremstilling av arealrettede planer og 
anvendelse av digitale verktøy, her-
under GIS i arealfremstillingen.

Det er på det rene at et så krevende 
saksområde også er meget kompli-
sert å få forberedt, behandlet i kom-
munens planutvalg. Stikkord her er 
at administrasjon forbereder, poli-
tikerne vedtar. God samhandling, 
som sikrer innvolvering, habilitet og 
at rettssikkerhet blir ivaretatt er også 
sentralt i denne sammenheng.

Etter 5 års erfaring som administrativ 
leder i et travelt planutvalg jobbet jeg 
sammen med vår politiske ledelse av 
planutvalget frem følgende huskelis-
te for god samhandling mellom poli-
tikk og administrasjon. Listen er fra 
mars 2014, og bør kunne tjene som 
huskeliste for mange av landes plan-
kontor som i disse dager skal etable-
re ny samhandling med nye politisk 
valgte planutvalg.

Stikkord 1) Administrasjonen må klar-
gjøre kommunens praksis med tilhø-
rende forankring i kommuneplanen 
for regulering generelt i kommunen og 
for overordnede planer/rammer og lo-
ver/rammer for saker innen LNF (R)

Stikkord 2) Sikre forutsigbarhet i be-
handling av reguleringsplaner. Admi-
nistrasjonen må arbeide slik at de vik-
tigste føringer til reguleringsplanene 
jobbes inn i planen så tidlig som mu-
lig og før den går ut på førstegangs-
behandling/høring. Det bør være et 
siktemål at kun nødvendige justerin-
ger trengs etter høringen, og før andre 
gangs behandling. Kommunikasjon 
med planforslagsstiller i disse fasene 
er derfor særdeles viktig.

Stikkord 3) Det er viktig at innspill 
mot politikerne (fra utbyggere og an-
dre) blir videresendt til administra-
sjonen slik at de kan bli vurdert og 
eventuelt justert i samarbeid med de 
eksterne planforslagsstiller. Målet 
må være at justeringene er kjent for 
begge parter, i dette ligger det at de 
trenger selvfølgelig ikke være enighet 
om alle elementene.

Stikkord 4) Arbeidsprossesene for 
kommunens planavdeling må ha 
som mål å øke folks oppfatning av 
at de blir hørt. Det er ikke det samme 
som å gi de rett i saker som ikke er 
i tråd med lovverket. Det er viktig at 
alle som henvender seg til kommu-
nes planseksjon får god veiledning 
og korrekt informasjon. Siktemålet 
må være at innbyggerne og andre ak-
tører lett skal kunne komme i dialog 
med saksbehandlere og ledere, en-
ten fysisk eller gjennom IKT. Dersom 
politikerne får innspill og påstand 
om at kommunens planseksjon ikke 
behandler saker riktig er det viktig at 
administrasjonen får disse tilsendt 
for å kunne sjekke opp og ta nødven-
dige grep. Politikerne skal deretter få 
svar fra administrasjonen om utfall.

Stikkord 5) Administrasjonen må sik-
re at reguleringssakene er grundig og 
faglig utredet og at argumentasjonen 
i saksforelegget bygger opp under 
forslag til vedtak. Det må forutsettes 
at administrasjonen er godt forbe-
redt, og kan gi korrekt svar på spørs-

mål som stilles i møtet i den enkelte 
sak. I større saker bør planseksjonen 
stille med fagledere og saksbehand-
lere. I visse store eller kompliserte 
saker bør kommunens administra-
sjon tilby seg å komme til politiker-
nes gruppemøter.

Stikkord 6) Etter administrasjonens 
saksfremlegg er offentlig, og før de 
folkevalgte har gruppemøter og i for-
kant av planutvalget må det arrange-
res formøte mellom den politiske og 
administrative ledelsen i planlaget. 
Hensikten er å forbedre selve planut-
valgtsmøtet og jobbe frem felles for-
ståelse av saksfremstillingen.

Stikkord 7) Planutvalgsmøtet må fo-
kusere på god møtepraksis, i dette 
ligger forberedelse, møteledelse, 
respekt for hverandre, språkbruk, 
holde seg til saken, ikke drøfte uten-
omliggende emner, etc. Samtlige 
folkevalgte må sette seg grundig inn 
i reglementet for folkevalgte, ikke 
minst tidsbruken.

Stikkord 8) Det er meget viktig å sikre 
at vedtakene i planutvalget er juridis-
ke holdbare. Det er viktig at forslag 
som avviker fra administrasjonen 
sendes administrasjonen så langt 
det er mulig, slik at de kan kvalitets-
sikres som gyldige vedtak.

Stikkord 9) Innspill som sendes de 
folkevalgte i dagene før møte i plan-
utvalget fra private planleggere, ut-
byggere eller andre skal sendes ad-
ministrasjonen for kvalitetssikring 
slik at administrasjonen kan gi politi-
kerne tilbakemelding før planutvalgs-
møtet starter.

Stikkord 10) Når det i selve planut-
valgmøtet blir flertall om et vedtak 
som avviker fra administrasjonen og 
som dermed ikke er kvalitetssikret på 
forhånd, skal det vurderes om saken 
kan utsettes til neste møtet. Hensik-
ten er å kvalitetssikre vedtakene.

10 stikkord for god dialog mellom plan-
utvalget og administrasjonen i kommunen

Av Ståle Undheim

Styreleder i nKF plan og miljø
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TRE SOM BYGGEMATERIALE:
I norsk husbygging har det vært tradi-
sjoner langt tilbake i tid å bygge med 
gran eller furu. Furu inneholder mer har-
piks og kjerneved enn gran og er derfor 
mer motstandsdyktig mot fukt og råte. 
Furu vil også mørkne raskere enn gran 
når det blir utsatt for sollys. Gran har 
samme styrken som furua, men harde 
kvister i gran er hardere enn kvister i 
furu. Grankvist i trevirket er derfor stør-
re belastning for verktøyet man benyt-
ter i arbeidene med trevirket. 

Eik er også benyttet til mer bestan-
dige byggetiltak. Eik og furu bør ikke 
blandes. Eik råtner fortere i kontakt 
med furu. Av den grunn kjenner vi til 

at mange brygger (i alle fall her på 
Sørlandet) har råtnet fortere enn an-
tatt når f. eks. bjelkelag er av furu og 
eikeplank legges som toppdekke. De 
ulike egenskapene for ulike tresorter 
er artig kunnskap! 

KJERNEVED: 
I en liten kommune i Vest-Agder lig-
ger en bedrift som heter Barnehage-
produkter AS. Foretaket startet pro-
duksjon for 12 år siden. Bruken av 
trematerialer i lek er ikke noe nytt, 
men ved å benytte norske furuma-
terialer med spesialkjæring av kjer-
nevedmaterialer så er disse produk-
tene blitt veldig attraktive. Norske 
barnehager har allerede over 400 stk 
av disse produktene og etterspørse-
len bare øker. Slike produkter har vel 
så mye med kunnskap å gjøre og ikke 
bare et prisspørsmål. 

Vi som trodde trær bare var trær, 
forstår etter hvert at det er med trær 

som med folk. Det er forskjell på dem 
og noen duger og noen duger ikke. 
Og når det gjelder trær, er det slik at 
treets indre kjerneved duger mer enn 
treets ytre yteved. Vanligvis tenker vi 
at alt som går fort er ungt, friskt og 
bra. Men skjønnheten og kvaliteten i 
kjerneveden kommer av modning. 

 
Kilde: Skogoglandskap.no

Sannheten om furua er at kjerneve-
den først oppstår etter at furua har 
fått vokse langsomt i ro og fred. Først 
da utvikles kjerneved med unike kva-
liteter av soliditet og varighet. Det er 
med trær som med folk, det tar tid før 
det blir noe av dem. Slikt tar tid, men 
når du først har kledd veggen med 
kjerneved, tar det sannelig tid før du 
trenger å gjøre noe med den. Sitat 
hentet fra heftet «Kjerneved naturlig 
kledning», Kilde: Godal. Materialfor-
ståelsen er fra eldre tider og frem-

Kjerneved 
i norskproduserte varer

Av Anne Karén Birkeland

styremedlem nKF
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bragte ideen om hvorfor ikke nytte 
dette materialvalget til utelekeappa-
rater? Treprodukter har lang fartstid i 
Norge og mulighetene er store når det 
gjelder bruksområder. 

Yteveden i sentvokst furu har en lys 
farge, mens kjerneveden er mørkere. 
Kjerneveden fra furu kalles adel, adl, 
al, malm eller malme. Kjerneved er 
naturlig impregnert med ekstraktstof-
fer som motvirker soppangrep og råte. 
Derfor er kjerneved ekstremt holdbar 
og passer ypperlig til alt som skal stå 
utendørs og vare i mange, mange år. 
Kjerneved er 100% naturlig og utgjør 
ikke noe avfallsproblem. 

Kjerneved av furu blir etter hvert 
grått, men er på det nærmeste helt 
vedlikeholdsfritt. Kommunale leke-
plasser, barnehager og private leke-
områder har med få unntak svært lite 
eller får midler til vedlikehold. Leke-
apparater av kjerneved har lang leve-
tid og lite vedlikehold. 

Furu vokser over hele landet og 
er derfor et meget aktuelt trevirke. 
Barnehageprodukter AS kjøper kjer-
nevedmaterialer gjennom Moelvkon-
sernet Løten i Hedmark fylke. I skog-
beltet rundt Mjøsatraktene finnes det 
noe av det mest tettvokste furutrærne 
vi har her i landet med stort kjerne-
vedinnhold. Områdene rundt Bø i 
Telemark har også mye flott kjerne-
vedvirke. 

Produktene leveres ferdig sam-
mensatt og oljet til forbruker. Pro-
duksjonen er sammensatt. Konstruk-
sjonen er pløyde planker som limes 
og skrues sammen. Plankene pløyes 
i forskjellige vinkler for å danne de 
ulike radiene i konstruksjonen. 

NORSK DESIGN FOR BARNS UTVIKLING: 
Med bakgrunn i f. eks. bilen som vi-
ses på bildet, så har denne en ut-
fordrende design / utforming som 
inviterer barn så vel til lek som til 

utforsking av produktet. Hjulene på 
bilen er for eksempel utformet som 
gjennomgående tuneller, med in-
nerdiameter som gjør at barna kan 
krype igjennom. Produktene kan 
også brukes til klatring. Holdbarhe-
ten er stor på slike produkter, minst 
20 år, samt tåler å bli flyttet fra ett 
sted til et annet når det er ønskelig. 
Kilde: Barnehageprodukter AS

Bygging skjer i henhold til forskrifte-
ne og sikkerhetskravene i NS (Norsk 
standard NS_EN-1176). Det er ikke 
nødvendig med graving, annet enn 
sand eller tilsvarende som fallunder-
lag. 

Avinor Kjevik ved Kristiansand har 
nylig benyttet bilde fra Kjevik, og 
kommentar fra Svaland slikt produkt 
inne på sin nye utenlandsavdeling. 
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«Skal alle vannverkene få muligheten 
til å delta i drikkevannkonkurransen 
– må dere også ta med oss på Helge-
landskysten» sa Bård Larsen – daglig 
leder av Driftsassistansen Helgeland 
VA. Dette sa han allerede for ett år 
siden i forbindelse med presentasjo-
nen av drikkevannkonkurransen på 
Vanndammen 2014.

Konkurranseformen og mediedekning
Drikkevannkonkurransen med dens 
innhold – form og gjennomføring har 
etter hvert blitt tatt med storm og en 
enorm begeistring i VA-bransjen lan-
det rundt. 

Plutselig ringer lokalavisen eller 
sågar NRK til deltagende vannverk og 
spør «hvordan smaker vannet fra ditt 
vannverk?» eller « hvordan lager dere 
godt vann?». Det hele er blitt – som 
ønsket – en positiv holdningskam-
panje med fokus på vann og dens 
kvaliteter. Selve gjennomføringen av 
konkurransen skjer gjennom presen-
tasjon av Drikkevannsjuryen med den 

faste juryformann Johan P. Nielsen og 
3 utvalgte jurymedlemmer fra Drifts-
assistansearrangør i plenum – før 
konkurransen starter. 

Deretter trekker juryen seg tilbake 
og avgjør i lukket rom etter blindtes-
ting – hvilke drikkevannsprøver med 
nummer – som er best. Resultatene 
gis til representant fra NKF – som er 
den eneste med kunnskap om hvilke 
vannverk som har vunnet – når han 
legger vinnerne i konvoluttene.

Så starter Drikkevannkonkurran-
sen i følge konferanseprogram med 
interjuver av blant annet kandidatene 
og drikkevannsjuryen. 

Drikkevannkonkuransen 2016 – semifinale 

Hevas vinterkonferanse

Vi er klare for å legge til rette en tilsvarende semifinale i vårt arrangement på HEVA’s vinterkonferanse i februar, sier en begeistret 
leder av Driftsassistansen Helgeland VA – Bård Larsen 

Tekst og foto Kjell M.Jacobsen

Prosjektmedarbeider nKF
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Spenningen i konferansesalen er 
til å ta å føle på – når Einar Melheim i 
Norsk Vann drar den berømte snoren 
i konvolutten og utroper vinneren. 
Da tar det helt av – i Narvik som har 
vunnet landskonkurransen 2 ganger 
tidligere – hadde de til og med laget 
T-skjorter med tittel «VI VANT».

Nord-Norges beste drikkevann
Etter kåringen av Nord-Norges beste 
drikkevann med Narvik vannverk som 
vinner i klassen overflatekilder og 
Alta vannverk i klassen grunnvanns-
kilder – skjønte vi at skulle alle vann-
verk få muligheten i vårt langstrakte 
landsdel – måtte også Helgelands-
kysten få sin egen semifinale. Den 
skjer på HEVAs vinterkonferanse tirs-
dag 16.februar 2016 – som blir den 
9. semifinalen på vei mot den store 
finalen i Norges Beste Drikkevann på 
Telenor Arena 19. april 2016.

FAKTA – HEVA

HEVA er en forkortelse for Helgeland Driftsassistanse Vann Avløp og er en inter-
kommunalt samarbeidsorganisasjon innen vann- og avløpsområdet mellom kom-
munene på Helgeland og Nordland fylkeskommune. HEVA ble oppstartet i 2001 
av kommunene på Helgeland og fortsatt er alle 18 kommunene er medlemmer av 
HEVA.

HEVA skal drive kompetanseheving, kompetansedeling, nettverksbygging og råd-
givning innen vann og avløp til og for medlemskommunene på Helgeland.

 I 2003 – 2004, da Mattilsynet ble etablert, var kun ca. 30 % av de kommunale 
vannverkene på Helgeland godkjent. Vi har fokusert spesielt mye på dette om-
rådet de seneste 8 – 9 årene og har vært med å høyne kompetansen for ansatte 
i medlemskommunene med kursing av både ingeniører og driftspersonell innen 
fagområdet. HEVA har også kjørt prosjekt som f.eks. på godkjenning av vannverk 
på Helgeland. Statusen har blitt bedre og bedre for hvert år som har gått og på 
Helgeland er nå over 70 % av de kommunale vannverkene godkjent i henhold til 
Drikkevannsforskriften.

Men dette sier ikke alt ……. Over 99 % av abonnentene på Helgeland som i dag 
mottar kommunalt drikkevann, mottar nå godkjent vann iht. Drikkevannsforskrif-
ten.

www.holms.se

Den nye vikplogen Holms PV er designet og utviklet for deg som jobber med snørydding i bymiljøer. Den korte skjermen 
gir deg bedre sikt, og de rette linjene lar deg jobbe nærmere husene. Formen gir også mindre snørøyk i høyere hastigheter.
Konstruksjonen bygger på Monocoque-prinsippet, noe som gjør plogen sterk, lett og fleksibel, med lavere drivstofforbruk  
som resultat.Velkommen til å teste den nye ”byplogen” Holms PV hos din forhandler, eller les mer på www.holms.se

DET PERFEKTE REDSKAPET MELLOM HUS, 
MENNESKER OG FEILPARKERTE BILER.  

NYHET!

1.

2. 3.

1.   Ny form gir mindre snørøyk.    2.   Rett og kort skjerm gjør at du kan kjøre inntil husveggene.    3.   Lettere og sterkere takket være Monocoque-konstruksjonen
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REDUSER DINE ENERGI
KOSTNADER OPPTIL 30% 
MED ATLAS COPCOS  
SKRUEBLÅSEMASKINER

Alt innen lavtrykk - Lober, Skruer, 
Turbo og Multistage.

Vi finner den beste løsningen for  
ditt behov for lavtrykksluft.

Kontakt oss i dag!
  

Telefon: 64 86 08 60
alexander.larsen@no.atlascopco.com 
www.efficiencyblowers.com
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Geelmuydens påstander i Aftenpos-
ten 12. oktober og i Aktuelt på NRK2 
samme kveld kan ikke bli stående 
uimotsagt som noen «sannhet» om 
hva folk drikker når de fyller glasset 
sitt med vann fra springen. Her kom-
mer derfor noen fakta om norsk drik-
kevann.

God vannkvalitet
I Norge drikker vi vann fra sprin-
gen, tar oss en dusj og spyler ned i 
toalettet med den største selvfølge. 
Grunnen til at vi kan gjøre det, er at 
vannkvaliteten til forbruker aldri har 
vært så god som nå i Norge. Vannver-
kene analyserer vannprøver før og et-
ter vannbehandlingen samt ute hos 
abonnenter etter omfattende prøve-
takingsprogrammer som Mattilsynet 
godkjenner som drikkevannsmyndig-
het. 

Resultatene for siste år (SSB, KOS-
TRA 2014) viser at vannverkene le-

verer drikkevann av god kvalitet ut 
til forbruker, og at 99,3 % av befolk-
ningen som får vann fra kommunalt 
eide vannverk fikk vann med tilfreds-
stillende hygienisk kvalitet gjennom 
hele året. Det er solide resultater i et 
europeisk perspektiv, for ikke å snak-
ke om det globale perspektivet. 

Det er imidlertid lite kunnskap 
om kvaliteten på vannet for de om 
lag 600.000 innbyggere som har sin 
vannforsyning fra små, private anlegg 
som ikke er godkjenningspliktige, og 
det er behov for mer kunnskap på 
dette feltet.

Ikke sannheten i vannglasset
niels Christian Geelmuyden bedriver skremselspropaganda om norsk drikkevann i 
markedsføring av sin nye bok «Sannheten i glasset». Sannheten er at vi i norge har 
godt og trygt drikkevann, men at vi har store investeringsbehov fremover.

Av direktør Toril Hofshagen

norsk Vann
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Offentlige toaletter  
tilpasset by og landskap

Toaletthus –  
den beste 
løsningen for alle 
behov  
 
Moderne 
toalettbygg 
med fleksibel 
konstruksjon og 
design

Modulet – 
mulighet til å 
oppgradere 
eksisterende 
anlegg til 
moderne og 
hygieniske 
offentlige toaletter
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Sykedager – stor usikkerhet
I intervjuet med Aktuelt på NRK2 hevdet Geelmuyden at 
drikkevannet forårsaker 750.000 til 1 million tarminfek-
sjoner årlig, med henvisning til Folkehelseinstituttet. En 
nyere kilde er forslag til statsbudsjett 2016 for Helse- og 
omsorgsdepartementet, der det ifølge Folkehelseinstitut-
tets estimater anslås at dårlig ledningsnett og mangelfull 
rensing av drikkevannet kan føre til mellom 225.000 og 
400.000 tapte arbeidsdager per år. Folkehelseinstitut-
tets anslag er imidlertid basert på utenlandske studier 
og er både usikre og omdiskuterte. 

Mer sikker statistikk fra Folkehelseinstituttet fremgår 
av forslaget til statsbudsjett 2016 for Justisdepartemen-
tet. Det vises der til at det i perioden 1988 til 2014 ble 
registrert 104 varsler om mistenkte eller bekreftede vann-
bårne sykdomsutbrudd i Norge, med totalt 20.000 syke i 
løpet av disse 27 årene. 

Behov for investeringer
Geelmuyden har rett når han peker på at vi har utfordrin-
ger med ledningsnettet for vann og avløp, men det gis en 
unyansert beskrivelse av risiko. Normalt vil vanntrykket 
inne i ledningene sikre at det kun kan renne rent vann 
ut og ikke trenge forurenset vann inn. Ved reparasjoner 
av ledningsnettet eller ved uforutsette hendelser som gir 
risiko for innsug av forurenset vann i ledningene, skal de 
berørte varsles.

Det er imidlertid et behov for å doble fornyelsestakten 
for vann- og avløpsledningene i Norge i forhold til dagens 
utskiftningstakt, slik at vi kan sikre den gode vannkvali-
teten i årene fremover. I Norsk Vanns rapport «Investe-
ringsbehov i vann- og avløpssektoren» er det estimert 
et investeringsbehov på 490 mrd. kr frem til 2030, for 
å fornye ledningsnettet, takle stadig mer ekstreme ned-
børmengder, øke sikkerheten m.m. Det er en stor jobb 
som vannbransjen er i gang med, der vi ønsker velkom-
men engasjement fra politikere, presse, myndigheter og 
andre. Men engasjement og debatt må være mest mulig 
faktabasert.

Bedre enn flaskevann 
Geelmuyden nevner i Aftenposten-intervjuet at han like-
vel fortrekker vann fra springen fremfor flaskevann. Det 
er det gode grunner til å gjøre. Gjentatte tester av kva-
litet og smak viser at vannet i springen er minst like bra 
som flaskevann. Og dessuten koster vann på flaske 1000 
ganger mer enn vannet i springen. 

En gjennomsnittlig husstand betaler i 2015 kun 8700 
kr samlet for vann og avløp (inkl. mva), dvs. 24 kr døg-
net. Vann- og avløpsgebyret må økes i årene fremover i 
mange kommuner, for å få finansiert nødvendige forbe-
dringstiltak og unngå å overlate en stor regning til barn 
og barnebarn. Og mens vi som samfunn må brette opp 
ermene og ta et krafttak for å forbedre infrastrukturen for 
vann og avløp i årene fremover, kan vi samtidig nyte det 
gode drikkevannet i springen.
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PROFILEN

«Tilstedeværelse – tydeliggjøring – 
gjensidig respekt – lavt sykefravær»

Hvordan ser din arbeidsdag ut?
Jeg raser inn til jobben om morgen på 
min sykkel. Det er den «råeste» el-
sykkelen som finnes. Om noen uker 
legger jeg om til vinterdekk.
Det som er fint når jeg skal på jobben, 
når jeg kommer fra Stavern hvor jeg 
bor, er at jeg må opp noen store bak-
ker, og folk ser etter meg og tror det 
er en moped.

Jeg er veldig tilgjengelig for de an-
satte. Det er viktig for meg. Hvis jeg 
ikke er tilgjengelig har jeg dristet meg 
til å lage noen plakater som jeg hen-
ger på kontordøren min. De forskjel-
lige plakatene forteller hvor opptatt 
jeg er, og det er kun en plakat som 
forteller at jeg ikke kan forstyrres.

Jeg kom tilbake til denne jobben i 
mars 2014. Den største utfordringen 

i jobben vår er å få politikerne til å 
skjønne hvor viktig jobb renholderne 
utfører både i kvantitet og ikke minst 
i kvalitet.

Vi har i alt 100 personer innenfor 
renhold, og jeg besøker blant annet 
skolene for å motivere medarbeider-
ne. I kommunen har vi delt renholds-
oppgavene i 4 soner hvor vi har møter 
4 ganger i året. Da har vi frokost møter 
i 2 bolker med fokus på økonomi-
gjennomgang. Vi tar med ferske bak-
ervarer, lager kaffe og får en skikkelig 
gjennomgang av enhetens oppgaver 
og økonomi.

De ansatte i renhold må ha en to-
delt rolle i jobben, og være tilgjenge-
lig for sin sone. Vi har møter med er-
faringsutveksling. De i nord må kunne 
skjønne hva de i sør sone holder på 
med og vice versa. Siden omorgani-
seringen januar 2015 har det vært en 
prosess med å få til at arbeidsopp-
gavene skal være todelt – med erfa-
ringsutveksling og et konsept som 
fungerer for alle bygninger i kommu-
nen.

Mesterfjellet skole – Norges første lavenergiskole med behovsstyrt hybrid ventilasjon. 
Tatt i bruk august 2014 og med et lavt energiforbruk som overgår de mest positive 
prognosene.

Navn: Cathrine Qiulle Hjerpsted

Alder: 51 år

Stilling: Virksomhetsleder Ren-
hold – eiendomsavdelingen Lar-
vik kommune

Bakgrunn: Administrativ utdan-
nelse fra Handelshøgskolan i 
Gøteborg. Variert praksis fra pri-
vat næringsliv, blant annet rei-
seliv, før hun ble headhuntet til 
en administrativ stilling i pleie 
og omsorgsetaten på slutten av 
90-tallet. Siden har hun hatt for-
skjellige stillinger innenfor kom-
munen, før hun i mars 2014 be-
gynte i nåværende stilling. Fra 
1.1.2015 fikk Larvik kommune 
ny organisasjonsstruktur med 4 
kommunalsjefer under rådman-
nen hvorav eiendom er en av 
enhetene som renhold sorterer 
under.

Av Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider nKF
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Mine siste rapporter viste at vi har 
hatt et kjempesamarbeid med økono-
miske gode resultater gjennom å få 
ned sykefraværet.

I dialogen med de ansatte har vi 
spurt om vi kan gjøre «sånn og sånn» 
– slik at vi for eksempel ikke setter 
inn vikarer og får sterk konkurranse 
fra de private – som gjerne vil overta.

Jeg forteller i møtene at jeg får en 
«pengesekk» fra kommunalsjefen, og 
forteller hva har vi brukt på vikarer og 
hva kan vi gjøre for å få ned sykefra-
været. Prøver å fortelle dem hva over-
forbruk er, og hvor mye vi kan spare 
og på den måten involvere de ansatte 
i økonomien.

Det siste nå er at vi har fått nye 
etiske retningslinjer i kommunen; – 
de skal tas opp på et nytt fellesmøte 
med de ansatte. Dette setter de an-
satte veldig stor pris på, og de får seg 
en «kort pustepause» i hverdagen. Vi 
holder alltid fellesmøtene på nye ste-
der, slik at det neste møtet angående 
nye etiske retningslinjer blir avholdt i 
en barnehage.

Økonomisk er det viktigste målet 
å få ned sykefraværet, og vi har «all 

time low» i sykefravær. Dette har vi 
oppnådd ved at vi har fokus på ren-
holderne og jobben deres.

Belønningen?
Vi skal på teatertur på Latter i Oslo i 
høst med alle renholdsansatte. Det 
har de virkelig fortjent.

Hvordan tilegner du deg ny kompe-
tanse?
Først og fremst gjennom arbeidet 
mitt i Larvik kommune, og gjennom 
arbeidsoppgavene og samarbeidet i 
kommunalssjefens ledergruppe.

I tillegg gir slikt som FDV 2015 en 

god oppdatering i produktnyheter. Vi 
har kurs som vi melder oss på. Vi job-
ber opp mot ISO 8000. 

Annet yrke?
Garantert innenfor pleie og omsorg. 
Det tror jeg…..

Hva bør det vært mer av i utdannin-
gen din?
Slik som arbeidslivet har blitt – jeg 
har jo hatt modul innenfor arbeidsrett  
– hadde jeg hatt behov for mer jus.

Cathrine Quille Hjerpsted – virksomhetsleder renhold – er stadig klar for nye utfordringer med organisasjonen sin – her med sin 
moderne el-sykkel som snart skal få vinterdekk.

Norges beste kommune på  
eiendomsforvaltning 2016
kommunalteknikk2016.no

KONKURRANSE
NY!
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Kurs: Teknisk og kjemisk drift av 
svømmebasseng m/befaring av 
Risenga bad i Asker 
Å drifte svømmebasseng er et stort 
ansvar. 
Energi- og vannoptimalisering av ba-
deanlegg; har du råd til å la være, 
spør Rune Olsen fra Processing Norge 
AS. Olsen har 30 års erfaring innen 
fagområdet. Han er også en god pe-
dagog, og en hyggelig og jordnær kar. 
Teknisk driftssjef for Askerbadene, 
Knut Fosnæs uttaler: -Når vi ansetter 
nye folk hos oss, er fagbrev et mini-
mumskrav. Vi har en fadder ordning 
med ny ansatte som går opptil et halvt 
år før driftsteknikker kan ta en helge-
vakt alene. Som alle som driver med 
dette er kjent med, påvirker klor, PH, 
og temperatur kvaliteten på vannet 
folk skal bade i. Vi har strenge krav i 
¨Forskrift for badeanlegg¨ som skal 
etterleves hver dag i hele badets åp-
ningstid. Vi kan ikke risikere at folk 

blir syke, eller får hvitt hår når de kom-
mer på besøk i våre anlegg.
Neste kurs går 13. januar med begren-
set antall plasser, så her gjelder det 
å være om seg om en ønsker å være 

med. 

Renholdfaget krever byggteknisk for-
ståelse, og er en naturlig del av ver-
dikjeden innenfor byggfagene. Dag-
lig forvaltning, drift og vedlikehold 
av overflater har stor betydning for 
bygningenes økonomi, estetikk, inne-
klima og hygieniske standard. Riktig 
renhold skaper godt inneklima, og 
øker trivselen på arbeidsplassen.
De siste 20 årene, med økte helsepla-
ger relatert til inneklima, fremhever 
betydningen av renholderens kom-
petanse og verdi for samfunnet. Ut-
viklingen har resultert i nye arbeids-
metoder, og utvikling av nytt utstyr/
maskiner har skapt et økt behov for 
kompetanseheving innen bransjen.

NKF ønsker å bidra til kompetansehe-
ving, bedre forståelse for renholds-
faget, og bedre ressursutnyttelse og 
innovasjon innen fagområdet. Med 

på laget har vi fått Johnny Haugland 
(ConsulentPartner) som i en årrekke 
har drevet rådgivning innen renhold-
faget. 

 
Johnny Haugland
Haugland besitter høy kompetanse 
innenfor renholdfaget, og har over 30 
års erfaring innen bransjen. Haugland 
var i sin tid adm.dir./generaldirektør i 
renholds-bedriftenes interesse orga-
nisasjon NRI, hvor han bl.a. satt som 
utvikler av godkjenningsordning for 
bransjen i privat sektor. Han har også 
hatt et prosjektår som bransjerådgi-
ver i NHO Service. Haugland har vært 
rådgiver for en rekke kommuner og 
fylkeskommuner. NKF vil, i samarbeid 
med Haugland, tilby en portefølje 
med kurs knyttet til fagområdet, også 
som e-læringskurs. 

Allerede i desember tilbys kursene 
Hygiene (renhold) og Teamledelse 
(del 1).

Se NKFs kursoversikt for mer informa-
sjon om kursene.

NYtt FRA NkF

KuNNsKapsdeliNg For et bedre samFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

Vannbehandling er en kompleks sak – vi kan ikke risikere at folk blir syke

Renholdskurs – ny satsning!

NKF bygg og eiendom

Fra venstre: Rune Olsen og Knut Fosnæs. Foto: E. Leikanger
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Mange av kommunens avgjørelser, 
både fra administrasjonen og poli-
tiske organer påklages. Klagene kom-
mer fra søker/tiltakshaver eller andre 
parter, for eksempel naboer.

I følge plan- og bygningslovens § 1-9 
gjelder forvaltningsloven for behand-
ling av saker etter plan- og bygningslo-
ven, når ikke annet er bestemt: 

§ 1-9. Forholdet til forvaltningsloven 
og klage 
Forvaltningsloven gjelder med de 
særlige bestemmelser som er gitt i 
denne loven.

Det kan i byggesaken ikke klages på 
forhold som er avgjort i bindende 
reguleringsplan, ved dispensasjon 
eller i tidligere vedtak i byggesaken, 
og hvor klagefristen for disse ved-
takene er utløpt. Dersom det finnes 
hensiktsmessig, kan klagen reali-
tetsbehandles i stedet for å avvises.
Berørt statlig organ, herunder Same-
tinget, regionalt organ og kommune 
kan påklage enkeltvedtak etter lo-
ven dersom vedtaket direkte berører 
vedkommende myndighets saks-
område. Dette gjelder likevel ikke i 
plansaker der vedkommende myn-

dighet er gitt anledning til å fremme 
innsigelse.

Enhver har rett til dokumentinnsyn 
etter offentleglova og miljøinfor-
masjonsloven og har hos vedkom-
mende myndighet krav på å gjøre 
seg kjent med alternative utkast til 
planer etter denne lov, herunder 
dokumenter som ligger til grunn 
for planutkastene med de unntak 
som følger av § 13 eller §§ 20 til 26 
i offentleglova. Departementet er 
klageinstans for enkeltvedtak etter 
denne lov.

Vedtak som berører fylkeskommu-
nen og statlige organers myndig-
hetsområde kan påklages av disse. 
Klage over vedtak i det faste utval-
get for plansaker skal forelegges 
dette utvalget. Klage over vedtak 
om dispensasjon fra et organ som er 
dispensasjonsmyndighet etter be-
stemmelser for eksempel i kommu-
neplanen skal forelegges dette or-
ganet. Dette framgår av den enkelte 
kommunes delegasjonsreglement. 

Departementet er klageinstans for 
vedtak etter plan- og bygningsloven. 
Denne myndigheten er delegert til fyl-

kesmannen ved 
rundskriv T 8-86 
av 01.07.86 fra 
Kommunal- og 
Arbeidsdepar-
tementet og 
Miljøvernde-
partementet. 
Delegasjonen 
i rundskrivet er 
videreført og skal også gjelde for sa-
ker etter 2008-loven, jf. rundskrivene 
T-2/09 og H-1/10. 

Les mer:
Last ned hele temapakken med 
veiledning, en PowerPoint presen-
tasjon og rutiner fra intranettet til 
NKF byggesak. Dersom du mangler 
tilgang til intranettet kan du kon-
takte NKF. Dersom kommunen ikke 
deltar i nettverket kan temapakkene 
kjøpes enkeltvis fra NKF. Ta kontakt 
med nkf@kommunalteknikk.no.

Dersom du er interessert i etable-
ring av en nettverksgruppe i din re-
gion er du velkommen til å kontakte 
Kjersti Larsstuen, e-post kjersti.lars-
stuen@kommunalteknikk.no 

Klagebehandling

NKF byggesak

NKF byggesak

8. – 9. februar 2016

Programmet for Tromsøkonferansen 
2016 ser ut for å bli veldig interes-
sant og vi håper på rekorddeltakel-
se, så sett av datoen allerede nå.

I programkomiteen jobber:
Elisabeth Kynbråten – NKF byggesak
Malvin Bjorøy – NKF byggesak

Tone Hammer – NKF plan og miljø
Hallgeir Strifeldt – NKF plan og miljø 
Ragna Fagerli – NKF plan og miljø

Det vil bli åpnet for påmelding i 
løpet av november – så følg med i 
våre ukentlige Nyhetsbrev.

Programkomiteen er godt i gang 
med planleggingen, og følgelig vil 
bosetting av flyktninger bli et stør-
re tema på konferansen. Den røde 
tråden er grønn denne gangen, og 
vi skal blant annet besøke Øko-
landsbyen i Hurdal, med ordføre-
ren som vertskap. Årets konferan-
se er lagt til Lillestrøm i Skedsmo 
kommune (2) 3. – 4. februar. 

Sett av datoene allerede nå! 

Tromsøkonferansen 2016 Boliger for fremtiden 2016
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Enda større rør fra Pipelife Norge 

Pipelifes fabrikk i Surnadal er i ferd 
med å få på plass Nord-Europas stør-
ste produksjonslinje for produksjon 
av store dobbelveggede avløpsrør 
for spillvann og overvann. Dette har 
en direkte sammenheng med klima-
endringene og behov for større kapa-
sitet i rørsystemene.

– Den største i sitt slag i Nord-Europa
Etter flere år med en sunn utvikling, 
satser de østerrikske eierne på nytt i 
en offensiv retning for markedslede-
ren innen plastrørsystemer i Norge. 
Nå er det Norges og Nord- og Vest-
Europas behov for store rør og rør-
systemer til overvannshåndtering det 
gjelder.

Den nye produksjonslinjen blir instal-
lert i januar 2016, og de første ordre-
ne vil, om alt går etter planen, bli ek-
spedert i februar/ mars.
Denne nye investeringen blir en na-
turlig utvidelse av et system som 

første gang ble introdusert i 1992; 
Pragma™ i dimensjonsområdet 110 
mm – 630 mm. Den nye produksjons-
linjen, som er den største i sitt slag i 
Nord-Europa og med kun en i samme 
størrelse i hele Europa, vil produsere 
dobbelveggede rør i ringstivhetsklas-
se SN 8 med diameter opp til 1400 
mm i plastmaterialet polypropylen. 
– Beslutningen om denne investerin-
gen ble ikke gjort bare for å vise at vi 
ønsker å satse i det norske markedet, 
som har vist en stabil vekst. Dette be-
krefter også Pipelife sin streben etter 
vekst i strategisk viktige områder – 
også i økonomiske utfordrende tider, 
sier CEO for Pipelifegruppen, Niels 
Rune Solgaard-Nielsen.

Komplette rørsystemer etter både 
den innvendige og utvendige dimen-
sjonsserien
Pipelife Norge vil fortsatt markeds-
føre tradisjonelle avløpsrørsystemer 
med homogen rørvegg og rørsys-

temet Pragma etter den utvendige 
dimensjonsserien (DN/OD). Det er 
sunn fornuft å legge rør med felles ut-
vendige mål på de mye brukte dimen-
sjonene fra 110 mm til 630 mm. 
Pragma Infra er et tilsvarende kom-
plett rørsystem som Pragma – men 
etter den innvendige dimensjonsse-
rien (DN/ID). Pragma Infra er allerede 
tilgjengelig fra 300 mm til 1000 mm 
og på senvinteren også i 1200 mm og 
1400 mm. Dette er i større grad et rør-
system for bruk innenfor veg, bane og 
landbruk – og ellers der store vann-
mengder skal transporteres. Både 
Pragma og Pragma Infra opp til 1200 
mm er produsert og sertifisert i hen-
hold til NS-EN 13476-3 med Nordic 
Poly Mark som kvalitetsmerke. 1400 
mm er inntil videre ikke omfattet i 
produktstandarden, men Pipelife lo-
ver å finne en løsning på dette. 
De store rørene vil bli levert i flere 
lengder fra 3 til 12 meter for enkelt 
å kunne tilpasses ulike behov – for 

bRANsjENYtt

Pragma Infra rør i 1000 mm. De nye rørene i 1400 mm vil ha dobbelt så stor kapasitet som de i 1000 mm. 
Fra venstre: Ole Bævre, Project Manager, Kjell Larsen, administrerende direktør og Bård Moen, produktsjef på VA. 
Alle fra Pipelife Norge AS.
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Mulig å bygge flyktningeboliger sier Sanner

Slik oppsummerte kommunal og mo-
derniseringsminister Jan Tore Sanner 
møte han på kort varsel hadde inn-
budt til i departementet. Her møtte 
sentrale bransjeforeninger i BNL med 
utvalgte medlemsbedrifter sammen 
med blant annet NBBL, Huseiernes 
Landsforbund og Leieboerforenin-
gen.

Mange virkemidler
– Men for å få til det er det nødvendig 
med raskere saksbehandling i kom-
munene. Videre må vi styrke utleie-
markedet, tenke modulbygging samt 
bygge gjennomgangsboliger som se-
nere eventuelt kan brukes til student-
boliger, fremholdt Sanner.

Enklere regelverk
Sanner kunne opplyse at det kan 

være aktuelt for departementet å 
fremskynde muligheten til å gi dis-
pensasjoner.
– Vi har allerede sendt ut på høring 
forslag til endringer i plandelen av 
plan- og bygningsloven som vil kun-
ne halvere tidsbruken i planproses-
ser i mange kommuner. I tillegg er det 
handlingsrom innenfor dagens regel-
verk, sa han.

God veiledning
Sanner fremhevet også at departe-
mentet vil bidra til å gi kommunene 
god veiledning.
– Mitt inntrykk er at kommunene vil 
stille opp. Men da det går altfor sent 
med plan- og byggesaker er vi opp-
tatt av å gi kommunene gode råd om 
hvordan de kan gjennomføre raskere 
plan- og byggesaksprosesser. Vi må 

legge til rette for ombygging, rehabi-
litering, nybygging og overgangsboli-
ger.

Husbanken fungerer
– Vil departementet bidra med noe 
også når det gjelder finansiering?
– Husbanken har en velfylt verktøy-
kasse. Regjeringen har blant annet 
styrket bevilgningene til utleieboliger 
fra 1000 til 1750 boliger. Videre er 
grunnlån, startlån og bostøtte viktige 
virkemidler i finansieringen. Mitt inn-
trykk er at Husbankens verktøykasse 
fungerer godt, og at det ikke er på fi-
nansiering problemene ligger nå.

Kilde: bygg.no

bRANsjENYtt

eksempel som stikkrenner under vei 
og bane. Den lave vekta på rørene, 
sammenlignet med alternative pro-
dukter i andre materialer, vil redusere 
bruken av maskiner og dermed CO2-
utslipp og miljøbelastning i byggefa-
sen, forteller Kjell Larsen, administre-
rende direktør for Pipelife Norge AS.

Klima, flom og økte vannmengder
Nyhetsbildet i Norge er stadig oftere 
preget av hvordan lokalsamfunn blir 
rammet av flom og ras. Og utfordrin-
gene blir tatt tak i. Både i norske kom-
muner, i Statens vegvesen og i Jern-
baneverket er det besluttet at det i 
framtiden må bygges mer robust med 
hovedvekt på lang levetid og større 
kapasitet i et bærekraftig perspektiv.
– Vi er i en bransje der det satses på 
nytenkning og vi er sikre på at vann 
og avløp vil få et økt fokus i årene 
framover både i Norge og ellers i Eu-
ropa, forteller Larsen. Fabrikken i Sur-
nadal vil også supplere andre Pipeli-
feselskaper i Nord-Europa med rør og 
rørdeler i de største dimensjonene. Illustrasjon av de nye Pragma Infra rørene i 1400 mm. Illustratør: Arild Sæther.
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NKF KURS & KONFERANSER
Dato  Kursnavn Sted 

NOV 30.11–1.12 NVDB innføring- og videregående kurs Oslo

DES 01.12–03.12 Universell utforming - Fornebudagene 2015 Fornebu

 03.12 NKF Trøndelag - Vegkurs Rosten

 09.12 Hygiene (renhold) Oslo

 10.12 Teamledelse (renhold) Del 1 Oslo

2016
JAN 13.01 Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng Asker

 13.01 Renhold av offentlige bad Asker

FEB 02.02-04.02 Boliger for fremtiden Lillestrøm

 08.02-09.02 Tromsøkonferansen Tromsø

 09.02 Anskaffelsesmodeller – Prosjekter og erfaringer Lillestrøm

 10.02 LCC i praksis Lillestrøm

På forespørsel IK-Bygg innføringskurs

  Uavhengig kontroll

  Byggesak for førstelinjen - spesialtilpasset kurs

  Renhold av offentlige bad

  Totalentreprise, NS 8407 og anskaffelse - Utvalgte emner 1. og 2.

  IK-Bygg innføringskurs

  NKF byggesak kurs i Uavhengig kontroll

  Byggesak for førstelinjen - spesialtilpasset kurs

  NVDB og hovedplan vei

Vi ønsker at  kommuner og relevante fagmiljøer innen Kommunalteknikk vil bruke oss som 
talerør. Har du noe å formidle av prosjekter dere er fornøyde med, nye løsninger, dårlige 
løsninger- vi vil bidra til at kunnskap deles!

Har du erfaringer du mener har verdi for andre i vårt fagmiljø, send oss et tips !
Forslag til artikkelstoff sendes til : 
redaksjon@kommunalteknikk.no - Redaktør: Aslaug Koksvik

Send oss artikler og stoff til bladet !

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn
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NY KONKURRANSE!

    www.ikbygg.no         

 
Bli med og bidra til å sette fokus på  
verdibevarende vedlikehold, motivere  
til fortsatt god innsats og stolthet  
over eiendomsforvaltningen.

 Foto: Erik M
. Sundt - G

jerdrum
  ungdom

sskole             gdesign.no

Norges beste kommune på  
eiendomsforvaltning 2016
Gjennom konkurransen Norges beste 
kommune på eiendomsforvaltning,  
ønsker Norsk Kommunalteknisk  
Forening (NKF) og KLP Skadeforsikring AS 
å synliggjøre verdibevarende vedlikehold 
av byggs betydning for vårt moderne 
samfunn. Det å ta vare på fellesskapets 
verdier, og ikke minst tilby ansatte og  
brukere gode bygninger og godt innekli-
ma som en grunnleggende forutsetning. 

Hvem kan delta:  
Alle offentlige eiendomsforvaltere 
Kåring: 20. april 2016 under messen  
Miljø & Teknikk 
Eventuelle spørsmål rettes til:  
elisabeth.leikanger@kommunalteknikk.no  
tlf. 932 90 031

Påmelding og konkurranseregler:  
Se kommunalteknikk.no
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Alt innen VA

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

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

BASAL AS   
Lille Grensen 3, 0159 Oslo  
basal@basal.no – www.basal.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

HEIDENREICH AS
Industriveien 6 - 2020 Skedsmokorset
Heidenrech AS er en av de ledende 
VA&VVS grossistene i Norge.
Velkommen til en av våre 36 avdelinger i 
Norge. Besøk gjerne vår nettside 
www.heidenreich.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

wILHELmI
Tlf.: +47 46 39 40 82
E-post: frank@wilhelmi.no 
www.wilhelmi.no
Overvannkassetter, tanker og virvelkam-
mere

ØLEN BETONG AS
Ølen • Bergen • Bærum • Haugesund
Tlf. 53 77 52 00 
www.olenbetong.no • mail@olenbetong.no
ig-rør og kumsystemer i betong

ØPD GROUP AS
www.opd.no, tlf: 35 96 72 10, 
post@opd.no
ØPD Subsea AS – Sjøledninger,  
undervannsarbeid
ØPD Onshore AS – Trykkavløp,  
inspeksjoner, rehab
ØPD Solutions AS – Plastsveising, rør, 
konstruksjoner

Alt innen geosynteter

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

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

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.

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
• Frekvensomformere

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.

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
Grefsenveien 64, 0487 Oslo
Tlf. 22 09 40 00 • Fax 22 09 40 40
• Mengdemålere
• Online analyse/overvåking
• Vannkvalitetsmålere
• Automatiske prøvetakere
firmapost@houm.no
www.houm.no

ING. FIRmA PAUL JØRGENSEN AS
Ingvald Ystgaards veg 1 A, 
7047 Trondheim   
Leverandør av automatikk og drifts-
kontroll for vann og avløp
Tlf.: 73 92 42 70   
ipj@ipj.no – www.ipj.no

lEVERANdøRgUIdE
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KROHNE INSTRUmENTATION 
Tlf.: 69 26 48 60 – Fax: 69 26 73 33 
E-post: postmaster@krohne.no 
www.krohne.no   

Ditt måletekniske kompetansesenter. 
Komplette løsninger innen instrumentering
   
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.

xEPTO AS
Telefon: 22 83 80 00
www.xepto.no, cityguard@xepto.no
Leverandør av CityGuard – en komplett 
produktfamilie for identifisering av 
fremmedvann, overløpsrapportering, 
nedbørsmåling og nivåmåling.

Avfall/renovasjon/kildesort.

ACCON AS
Tel: 33 35 93 00
info@accon.no • www.accon.no
Leverandør av avfallsbeholdere, plast-
kasser, traller, storsekker, plastcontai-
nere og plastpaller.

NTm TRAILER & TIPP AS 
er importør av:
NTM Renovasjonspåbygg: 
Baklastere - Sidelastere - Frontlastere.
Laxo Liftdumper - CayVol Kroklift
HST Tilbringer – Botek Vektsystem
AUSA Feiebiler og Multikjøretøy.
Tlf.: 67171930 – www.ntm.no

RØROS PRODUKTER AS
Tel: +47 7240 6190
E-post:firmapost@rorosprodukter.no - 
www.rorosprodukter.no

Avløpsrenseanlegg
   
BIOwATER TECHNOLOGY AS
Pb. 7 Kaldnes, 3119 Tønsberg 
Tlf.:911 10 600 * Fax 915 11815 
post@biowater.no – www.biowater.no 
Biologisk rensing av kommunalt og industri-
elt avløpsvann. Kjemisk rensing, konsulent-
tjenester, forstudier og utredninger.
 

BOKN PLAST AS
Postboks 177 • 4291 Kopervik 
www.bokplast.no

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

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 Akland
E-post: bjs@klaro.no • www.rensing.no
Tlf: 37 15 68 00 • Fax: 37 15 34 36

Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

ODIN mASIN AS
Sørkilen 8 1621 GRESSVIK
Tlf.69361770 www.odin-maskin.no

Minirenseanlegg NS-EN 12566-3 fra 
1-hus til 10-hus
Gråvannsrenseanlegg for hytter GVR-1  
og GVR-2
Norske produkter tilpasset strenge nor-
ske rensekrav !

PRIDAK AB
Box 13113
250 13 Helsingborg
+46 706 377 157
rep@pridak.se
www.pridak.se

Har dere problemer med fett og/eller dår-
lig lukt i deres avløp, pumpestasjoner, 
fettavskillere, septiktanker eller liknende 
installasjoner. Da er Mika-Bakt den mest 
effektive og miljøvennlige løsningen på 
deres problem. 
Besøk: www.pridak.se for att finne infor-
masjon.

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

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

ENERGYOPTImAL AS /CREE LIGHTING
Markedsleder på LED belysning til  
kommunale veier i Norge.
Tlf: 22 49 30 31 
www.energyoptimal.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
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
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

SIGURD STAvE mASKIN AS
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
e-post: mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com
Tlf.: 23 26 78 00 – Fax.: 23 26 78 48
 
ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHÖRLING feiemaskiner,
FALKÖPING sand- og saltspredere, SO-
BERNHEIMER feievalser,
MACRO feiemaskiner, SCHNITT-GRIFFY 
trevirkekuttere, GS småmaskiner

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
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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
Komplett leverandør av strømforsyning 
siden 1963. www.satema.no –  
Tlf.: 22 57 93 00. Cummins Power Gene-
ration strøm aggregater 7-3000kVA for 
sikker og stabil nødstrøm.  

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.

Geologi, geoteknikk og geofysikk

RUDEN AS
Moloveien 2, 1628 Engelsviken. 
Tel 69364141, mail@rudenas.com, 
www.rudenltd.com
Seismikk, resistivitet, borhullslogging, 
geologi, hydrogeologi og geotermi. 
Daglig leder: F. Ruden.

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

KROHNE INSTRUmENTATION
Tlf.:69 26 48 60 • Fax: 69 26 73 33
E-post: postmaster@krohne.no 
 www.krohne.no

vESTTEKNIKK AS
Pb 149, 4033 Stavanger
Tlf: 51 95 96 00 • Fax: 51 95 96 01
post@vestteknikk.no • www.vestteknikk.no

Gategods og gatemiljøprodukter

FURNES JERNSTØPERI AS
Uthusvn. 8 – 2335 Stange
Tlf.: 62 53 83 00 – Fax: 62 53 83 01
E-post: salg@furnes-as.no
www.furnes-as.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

ESKELAND ELECTRONICS
www.detektor.no – Tlf.: 64 94 30 70 

Metalldetektorer, kabelsøkere, lekkasjesø-
kere, inspeksjonskamera og dataloggere

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
 
Prøvetakere, pH, Oksygen, Ledningsevne, 
Turbiditet, Susp. Stoff, Fargetall, Fritt- og 
Total klor, KOF og BOF, Flow i åpen renne 
eller halvfylt rør.

ITAS-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
Storgata 2B, 1767 Halden
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 
Tlf.: 69 26 48 60 – Fax: 69 26 73 33 
E-post: postmaster@krohne.no 
www.krohne.no

IT-løsninger for kommuner

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
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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

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 - LINDUm AS 
Pb 2635 N-3702 Skien 
Rødmyrlia 16B 
www.clairs.no 
Tlf. 35544180 

HYBRIDFILTER AS – FOR mILJØET
Træt af lugten? – H2S bekæmpelse
www.hybridfilter.dk – jh@hybridfilter.dk

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

mILJØ-TEKNOLOGI AS
www.mtgruppen.no
Tlf. 35 58 37 00 • Fax 35 58 37 01

Membran anlegg (væskesep.)

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

mETALLSØKER AS
www.metallsoker.no - Tlf.: 901 46 358
 
Vanntette robuste metalldetektorer. 
Enkle å bruke. Topp ytelse.
Perfekte for tekn. etater, brannvesen mm

Miljøvern og rehab.

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

Flere tjenester på: www.tt-teknikk.no

Miljøteknologi maskiner

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.

BASAL AS   
Lille Grensen 3, 0159 Oslo  
sogge@basal.no – www.basal.no
Kontakt: Sogge Johnsen tlf. 415 47 921 

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 Akland
E-post: bjs@klaro.no • www.rensing.no
Tlf: 37 15 68 00 • Fax: 37 15 34 36
Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

NORSK wAvIN AS 
Karihaugveien 89 – 1086 Oslo  
Tlf 22 30 92 00 – 
Teknisk service: 22 30 92 50 
Faks 23 50 28 91   
wavin@wavin.no, www.wavin.no

ODIN mASKIN AS   
Sørkilen 8 1621 GRESSVIK
Tlf.69361770 www.odin-maskin.no

Markedsleder i Norge på olje-og fettut-
skillere med 35 års erfaring !
Norske produkter tilpasset strenge nor-
ske rensekrav!
Oljeutskillere NS-EN 858-1 fra NS 2 til NS 100
Fettutskillere NS-EN 1825-1 fra NS 1 til NS 60

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

Park og idrett

SIGURD STAvE mASKIN AS
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
e-post: mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com
Tlf.: 23 26 78 00 – Fax.: 23 26 78 48
 
ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHÖRLING feiemaskiner,
FALKÖPING sand- og saltspredere, SO-
BERNHEIMER feievalser,
MACRO feiemaskiner, SCHNITT-GRIFFY 
trevirkekuttere, GS småmaskiner

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@xyleminc.no 
www.xyleminc.com/no

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
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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.

OLImB RØRFORNYING AS
www.olimb.no
Tlf. 69 28 17 00

PIPELIFE NORGE AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 • Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

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
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
Tlf. 32 11 44 80 – Fax 32 11 44 81
www.brdmyhre.no

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.

HOLLAND BORING AS
Tlf. 33 01 81 60 – Fax 33 01 81 70
www.holland-nodig.no

OLImB ANLEGG AS
www.olimb.no
Tlf. 69 28 17 00

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

NORSK wAvIN AS 
Karihaugveien 89 – 1086 Oslo  
Tlf 22 30 92 00 – 
Teknisk service: 22 30 92 50 
Faks 23 50 28 91   
wavin@wavin.no, www.wavin.no

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

ARCHI-PLAN AS
PB 117 Bryn - 0611 Oslo
E-post:post@archi-plan.no 
 
Kommuneplan og reguleringsplanleg-
ging, stedsanalyser, utenomhusplanleg-
ging, arkitekturprosjektering,
byggesaksbehandling.

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 COwI AS
Pb 6875 Rodeløkka - 0504 Oslo
Tel.: 22 35 81 00
E-post:aquateam@aquateam.no 
www.aquateam.no
 
Spesialfirma innen vannbehandling, 
avløpsrensing, behandling av
slam og våtorganisk avfall, inklusive 
energigjenvinning. FoU partner for
teknologiutvikling.

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.

DHI AS
Abelsgt.5, 7030 Trondheim
Tlf. 73 54 03 64 
www.dhi.no – www.dhigroup.com
Kontor i Trondheim og Oslo
Spesialfirma innen modellering av 
vann- og avløpssystemer, vassdrag, fjord 
og hav områder, Hydrologisk, hydrau-
lisk, vannkvalitetsmessig og økologisk 
 modellering. Tiltaksanalyser

INGENIØRSERvICE AS 
Broen 5 D - 3170 Sem
Tel.: 33 37 81 50
E-post:post@ingserv.no - www.ingserv.no
 VA - registrering, stikking og oppmåling

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.
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PÖYRY NORwAY AS
Hundskinnveien 96, 1711 Sarpsborg
Tlf: 69 97 34 00, www.poyry.no
E-post: poyry.norway@poyry.com
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
www.sweco.no post@sweco.no 
Drammensveien 260
Postboks 80 Skøyen
0212 Oslo
Kontorer i hele landet. Tilbyr komplett, 
tverrfaglig rådgivning i alle faser innen 
vann- og avløpsteknikk, modellering, 3D, 
miljø, hydrologi, vassdrag, plan, land-
skap, arkitektur, samferdsel, vei, bane, 
trafikk, flyplass, geoteknikk, og ingeniør-
geologi, anleggsteknikk, forurenset 
grunn, energi, dam, vannkraft, vindkraft, 
bygg og konstruksjoner, akustikk, VVS, 
brann, elektro, prosjektadministrasjon, 
prosjektledelse og byggeledelse.

  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

NTm TRAILER & TIPP AS 
er importør av AUSA Urban Range:
Feiebiler – Gatespylere – Multikjøretøy.
2WD el. 4WD. Mange bruksområder og 
feiebil kan utrustes for vintervedlikehold/
brøyting og strøing.
Multikjøretøy for kommunal drift og 
vedlikehold: Kanklipper – Kranflak – Lift 
15 meter m/mannskapskurv – 3-veis 
tippkasse – Krokkasse – Snøbørste – 
Brøyteskjær – Saltspreder – Slamsuger 
med 1800 liters tank – Klippepadde.
Tlf.: 67171930 – Mobil: 926 52 605
www.ntm.no

SIGURD STAvE mASKIN AS
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
e-post: mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com
Tlf.: 23 26 78 00 – Fax.: 23 26 78 48
 
ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHÖRLING feiemaskiner,
FALKÖPING sand- og saltspredere,  
SOBERNHEIMER feievalser,
MACRO feiemaskiner, SCHNITT-GRIFFY 
trevirkekuttere, GS småmaskiner

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

KROHNE INSTRUmENTATION
Tlf.: 69 26 48 60 - Fax.: 69 26 73 33
E-post: postmaster@krohne.no 
www.krohne.no

Problemfri tørrstoffmåling. Ta kontakt og
få tilgang til våre fornøyde referanser.

Slamsuger/spylebiler

KORP & SON INDUSTRI AB
Sverige tlf. 0046-523 18900
Avd. Norge: KORP & SØNN
Tlf. 22 32 73 95 – Fax 22 32 82 45
www.korposon.se
Slamsugere, høytrykkspylebiler, kombi-
biler.

Slanger og armatur

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

Strømaggregater

BEREmA AS
www.berema.no

Importør og distributør av Honda og Euro-
power strømaggregater i størrelsen  
1 -600 kVA. Stort utvalg, både bensin og 
diesel. Skreddersydde aggregat tilpasset 
kundens behov. Reservekraft aggregater 
med nødstrøms automatikk.

Internett: www.tess.noStyrt 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

OLImB ANLEGG AS
www.olimb.no
Tlf. 69 28 17 00

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 4, 1383 Asker
Tlf.: 66 75 21 10 – Fax.: 66 75 21 11
E-post: info.no@nordicwater.com
www.nordicwater.com
Leverandør av maskiner och utstyr til 
vann- och avløpsrensing, slambehandling, 
partikkel- och væskeseparasjon, 
avvanning m.m. for kommuner och industri. 
• DynaSand • Lamella • DynaDisc 
• DynaDrum • Meva •Zickert

BwT BIRGER CHRISTENSEN AS
Kunnskap om rent vann
firmapost@bwtwater.no 
www.bwtwater.no

• UV-anlegg • Automatsiler • 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

STH ENGINEERING AS 
Østre Rosten 78B, 7075 Tiller 
Tlf. 73 96 99 00, 
www.sth.no – firmapost@sth.no

Et spesialfirma for vannbehandling 
Prosessløsninger for vannbehandling i 30 år.
Din naturlige servicepartner

xYLEm wATER SOLUTIONS NORGE AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96

E-post: firmapost@xyleminc.no 
www.xyleminc.com/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

AmIANTIT NORwAY AS
Postboks 2059, 3202 Sandefjord
Tlf: 99 11 35 00
email: info-no@amiantit.eu
www.amiantit.eu

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 AS
N-6067 Kvamsøy    
Tel.: +47 700 15 500 
Fax: +47 700 15 501
firmapost@brimer.no – www.brimer.no 

Brimer – mulighetenes tanksystem
VA – OPPDRETT – FOREDLING – INDUSTRI 
– OFFSHORE – NÆRINGSMIDDEL – MILJØ 
– ENERGI

BRUNATA AS 
Åsveien 3 – 1400 Ski  
tel.: 64 86 50 86 – fax.: 64 86 77 80 
brunata@brunata.no – www.brunata.no

Fjernavlesning, vann- og energimålere 
    
    
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 AS
Tlf.: 33 35 16 00 
dantherm.no@dantherm.com 
www.dantherm.com  
Avfukting – Ventilasjon – Stålskorsteiner

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

ULEFOS 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.
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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.
Servicesenter: 61 15 22 24/38
E-post: order@isiflo.com
www.isiflo.no

Produsent av Isiflo Sprint koblinger for 
vann og gass, Isiflo Messingkoblinger for 
alle typer rør, Isiflo Gjengefittings, Isiflo 
Anboringsssystem og Isiflo Duktilgods. 
Leverandør av Ballofix, Ballorex, Broen 
Boss, Tectite, XPress og Henco.

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

NORSK wAvIN AS 
Karihaugveien 89 – 1086 Oslo  
Tlf 22 30 92 00 – 
Teknisk service: 22 30 92 50 
Faks 23 50 28 91   
wavin@wavin.no, www.wavin.no

PAm NORGE
Saint-Gobain Byggevarer as
Brobekkveien 84 – 0614 Oslo
Tel.: 23 17 58 60
firmapost@pamline.no 
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

SIGUm AS
Jongsåsveien 3, 1338 Sandvika
Tlf. 67 57 26 00 – Fax 67 57 26 10
post@sigum.no – www.sigum.no

vA-TEK A/S
Engelsvollveien 264, 4353 Klepp Stasjon
Tlf. 47 47 99 50 –
www.va-tek.no –
 va-tek.as@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

xEPTO AS
Telefon: 22 83 80 00
www.xepto.no, cityguard@xepto.no
Leverandør av CityGuard – en komplett 
produktfamilie for identifisering av 
fremmedvann, overløpsrapportering, 
nedbørsmåling og nivåmåling.

xYLEm wATER SOLUTIONS NORGE AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96
E-post: firmapost@xyleminc.no 
www.xyleminc.com/no

Vannpumper

BEREmA AS
www.berema.no

Importør og distributør av Honda vann-
pumper med 4 takts bensinmotor.
Stort utvalg av pumper designet for 
mange ulike bruksområder, også spesial-
pumper for kjemikalier og saltvann.
Alt fra små lette pumper til lensing og 
spyling, til slampumper med stor kapasi-
tet som tar partikler opp til 32mm.

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 AS 
Trudvangveien 67, 3117 Tønsberg
Tlf: 22 20 70 66
post@gmno.no
www.grontmij.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.

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

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

TOTALLEVERANDØR AV SALTVekter og veiesystemer

SCANvAEGT AS   
Tel: +47 96 64 67 00 – Fax: +47 64 83 01 55
E-post:post@scanvaegt.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

ITAS-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
Sensorer og komplette løsninger. 

xEPTO AS
Telefon: 22 83 80 00
www.xepto.no, cityguard@xepto.no
Leverandør av CityGuard – en komplett 
produktfamilie for identifisering av 
fremmedvann, overløpsrapportering, 
nedbørsmåling og nivåmåling.
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Returadresse: 
Norsk Kommunalteknisk Forening 

Borggata 1 – 0650 Oslo

Flowtite GRP-rør har unike produktegenskaper som bidrar til langsiktige 
og bærekraftige prosjekter for vann og avløp, store som små. 

Stort ansvar over bakken?
Da bør installasjoner under bakken være problemfrie.

Amiantit Norway AS  ·  Postboks 2059  ·  3202  Sandefjord  ·  Telefon: 99 11 35 00  ·  info-no@amiantit.eu  ·  www.amiantit.eu

Et valg for generasjoner
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