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Lønnsomhet
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Arthur Wøhni, 
Kommunaldirektør Samfunn, Bærum kommune

Klimakloke kommuner

På FNs klimatoppmøte i Paris sist desember ble 195 land enige om en avtale om kutt i CO2-
utslipp som skal begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader. I avtalen 
står det at klimamålene skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert 5. år. Skjerping 
av klimamålene  stiller oss som samfunn  og som borgere overfor nye utfordringer. Akkurat 
som fundamentet for velferdssaten er den velferdsproduksjonen som skjer i  kommunene, vil 
også kommunene være fundamentet for løsninger av klimautfordringer. Vi i Bærum  har derfor 
begynt å snakke om den Klimakloke kommune.  Begrepet innebærer ikke utelukkende , ei hel-
ler først og fremst at kommuneorganisasjonen skal  "feie for egen dør"  og forsøke å bli f.eks. 
klimanøytrale med hensyn til utslipp. Det er i seg selv viktig, men ikke tilstrekkelig for å adres-
sere de nye utfordringene. Klimaklok kommune er ment å omfatte  hele kommunesamfunnet 
dvs  offentlige og private virksomheter, organisasjoner, velforbund, innbyggere og ansatte. 
 
Som de fleste andre kommuner har også Bærum arbeidet med flere generasjoner av klima 
og energiplaner. Kommuneorganisasjonene har gjort store kvantesprang med hensyn på å 
fase ut fossile energi til oppvarming av våre bygg.  Følerstyrt belysning i bygg og skifte til LED 
gatelys har gitt besparinger både  energimessig og økonomisk. Vi skifter gradvis ut  den kom-
munale bilparken til  El-biler og biodrivstoff. I 2015 kjøpte vi inn 25 El-biler til hjemmetjenes-
tene. Vi bygger lavenergiskoler og endog et og annet plusshus. Og i år går også Bærum over til 
kildesortering av avfall.  Det viktige og riktige bidrag.
 
Men en klimaklok kommune må også utfordre på områder der ikke kommuneorganisasjonen 
har alle virkemidlene. Et slik felt er utfordringen til å redusere utslipp fra bilparken som står for 
mye  av klimagassutslippene. Kommunene har få direkte virkemidler til å regulere privatbilis-
men. Vi må selvagt gjennom arealplanleggingen legge opp til fortetting rundt kollektivknute-
punktene slik at folk letter kan velge bort bilen, og komme vel så raskt frem og tilbake fra jobb 
med buss og bane.  Vi må tilrettelegge gode gangveier og sykkelstier, slik at det er lett å velg å 
sykle eller gå på de kortere  hverdagsreisene. Men vi må også forsøke å endre reisevaner mer 
direkte. Gjennom samarbeidsarenaen Smart City Bærum har kommune og næringsliv igang-
satt et samarbeid om smarte reiser. Sammen med de store arbeidsgiveren bl.a. på Fornebu 
og kollektivselskapet Ruter vil  se på hvordan vi kan påvirke de ansatte til å reise klimaklokt. 
Tavler med reiseinformasjon er satt opp i vestibylene på arbeidsplassene. Vi reklamerer for 
apper som kobler folk til  samkjøring. Sammen med NAFs kampanje Kampen om Tiden,  arran-
gerte vi en aksjonsdag der oppfordringer var å la bilen stå og reise kollektivt. Dette er  kanskje 
små tiltak, men  det er viktige eksempler på partnerskap mellom kommune, interesseorgani-
sasjoner og  næringsliv og de ansatte. Dette er eksempler på å være en klimaklok kommune.
 
Kommunalteknisk sektor har en stolt historie i å være arbeidshesten i samfunnsbyggingen. 
Etableringe av kommunale vann- og avløpsvesner på 1800-tallet og fremover var avgjørende 
for å bedre sunnhetstilstanden i byene og fikk barnedødeligheten ned. Ingeniører og arkitek-
ter har planlagt og skapt den infrastrukturen som gjør at samfunnet fungerer. Velferdsstatens 
mange skoler,barnehager og  eldresentre er bygget og drevet av kommunene.  Det er i denne 
ærerike tradisjonen at kommunalteknisk sektor igjen vil være sentral i å både finne løsninger 
på klimautfordringene og avhjelpe skadevirkningene som følge av klimaforverringene.  Jeg vet 
at kommunenes dyktige  fagfolk skal og vil bidra. Vi må bidra med vår kompetanse og kreativi-
tet ikke bare innenfor våre spesifikke sektorer, men også i en bred samfunnsdebatt om å løse 
de store klimautfordringene vi står overfor.  Det er bl.a dette  jeg mener ligger i å være ansatt 
og innbygger i en  klimaklok kommune.
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VANN OG VARMEMÅLERE

•	 AMS	via	kablet	eller	trådløs	M-BUS
•	 Møter	MID	2004/22/EC
•	 Walk-by	via	Blåtann	og	trådløs	M-Bus
•	 Trådløse	varmemålere	for	vann,	radiator	og	rom

Møt	oss	på	stand	117

HIGH 
PERFORMANCE 
AUTOMATION

Autic	System	AS	–	En	av	landets	ledende	leverandører	av	programvare	og	produkter	for	automatisering	og	industriell	IT.

(+47)	33	30	09	50 post@autic.no www.autic.no

BMETERS
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Fornebu – fra fly til by
Det er nå snart 20 år siden siste fly tok av fra Fornebu. Sakte er tidligere flyplass i 
ferd med å bli forvandlet til en by. i vår nære norske byplanhistorie har vi få  
eksempler på et så stort byområde «utenfor byen» har blitt bygd opp fra grunnen 
av. Dette har selvsagt gitt og gir Fornebu spesielle muligheter og utfordringer. 

Flyfoto over Fornebu 2015. Telenor og Statoil sin kontorbygg i forgrunnen og Obos sine boligfelt kun delvis utbygd i bakgrunnen. 
Foto: Obos
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Take off for byutvikling.
Fornebu ligger gunstig til på en sør-
vest vendt halvøy ut i Oslofjorden 
med kystlinje på tre sider. I sentrum 
av halvøya ligger Nansenparken - en 
raus park med fangarmer som knytter 
den sammen med bolig og nærings-
områdene rundt og med friarealene 
langs kystlinjen og naturreserva-
tene i sør. Ingen på Fornebu har lang 
avstand til parker og friområder. Et 
godt utbygd nett av gang/sykkelveier 

og stier knytter områdene sammen. 
Parken er anlagt oppå og langs den 
tidligere rullebanen, og et kuppert 
landskap er bygd opp av gamle fly-
plassmasser. Strenge miljøkrav til at 
overskuddsmassene skulle brukes 
lokalt muliggjorde å bygge opp en 
spennende park. 

Fornebuplanene la fra starten opp til 
utviklingen av både bolig og nærings-
etableringer. Dette har sikret at områ-
det hverken har blitt en ren soveby 
eller en ren næringspark. Et annet 
særtrekk med Fornebu er også at mye 
av den tekniske og siosiale infratruk-
turen var tidlig på plass. Ja faktisk var 
veisystem, parker, skoler og barneha-
ger på plass før de første boligene ble 
tatt i bruk. En turgåer i området i dag 
vil oppleve en litt uvirkelig verden. 
Parkdrag og veg er opparbeidet og 
omslutter arealer som fremstår som 
store «ødeland» som venter på frem-
tidig utbygging. 
 
By bygges over tid
Utbyggingen av Fornebu blir styrt av 
et rammeverk fastlagt i Kommunedel-
plan 2 fra 1999 som la opp til utvik-
ling av et samfunn med ca 15000 
innbyggere og tilsvarende antall 
arbeidsplasser. Optimistiske progno-
ser den gang tilsa at Fornebu kanskje 
var ferdig utbygd rundt 2018. Status 
ved inngangen til 2016 er at det er 
bygd ca 2 000 boliger og det er eta-
blert rundt 25 000 arbeidsplasser. 

Bærum kommune vurderer nå en 
revisjon av KDP 2 som åpner for en 
ytterligere utbygging utover dagens 
ramme på 6300 boliger. Hvis boligtal-
let økes til nærmere 10 000 boliger, 
vil utbyggingen skje kanskje skje helt 
frem mot 2045. Dette understreker at 
så store bolig og næringsprosjekter, 
nettopp må sees som langsiktig byut-
vikling. Byer har vokst og vil vokse og 
endre seg over 10-år og 100-år. Vår 
rolle som byplanleggere, er ikke å tro 
at vi kan planlegge byen eller stedet 
en gang for alle, men heller å lage 
robuste strukturer som kan mulig-
gjøre forskjellige utviklingsformer 
både i tid og rom. 

Offentlige aktører – forskjellig roller
Alt areal på Fornebu var i hovedsak 

eid av staten ved Luftfartsverket og 
Oslo kommune. Den sistenevnte fordi 
den første flyplassen var anlagt på 
30-tallet av Oslo kommune. Når sta-
ten overtok flyplassen, fikk Oslo inn 
en klausul om at hvis flyplassen opp-
hørte som flyplass, skulle eiendom-
mene tilfalle Oslo kommune igjen. 
Smart trekk av Oslo. I begynnelsen 
var derfor alle partene i planproses-
sen offentlige aktører. Staten og Oslo 
kommune som eiendomsaktører, og 
Bærum kommune utelukkende som 
reguleringsmyndighet. Tre offentlige 
aktører skulle borge for at alle mulige 
gode samfunnsperspektiv ble godt 
ivaretatt. 
Det skulle ikke oppleves slik. Planleg-
gingen ble i begynnelsen en drakamp 
mellom staten og Oslo kommunens 
interesser for å få makimal utnytting, 
dvs mest mulig avkastning av grunn-
verdiene før de skulle trekke seg ut og 
overalte utbyggingen (og bybyggin-
gen ) til andre. Spesielt var boligan-
tallet et stridstema der kommunens 
ønske om en moderat utbygging (opp 
mot 5000 boliger) sto mot relative 
urealisteiske forventninger om opp 
mot 15000 boliger. Miljøverndeparte-
mentet fastslo etter mekling at bolig-
tallet skulle være 6000 boliger. Når 
rammene først kom på plass gjorde 
Statsbygg på vegne av staten og Oslo 
kommune, en god og grundig jobb 
med å bygge opp intrastruktur som 

Av Arthur Wøhni 

Kommunaldirektør Samfunn , 
Bærum kommune

Fakta Fornebu

Areal totalt  .................... 3400 dekar
Byggeområder  ............... 43%
Grønne områder ............. 7%
Veier .............................. 11%
Off. formål  ..................... 9%
 
Boliger 
– bygd pr 2016 .............. ca 2000
– ramme iht 1999 plan ... 6300
– til vurdering ................. 9-11 000

Arbeidsplasser  .............. 15- 25 000

Innbyggere
– I dag  ........................... < 6000
– Iht 1999 planen .......... 12-15000
– til vurdering ................. 20-25 000
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veier, parker , gater m.v. før de trinn-
vis solgte seg ut. 

Klimavennlig utbygging
Fornebu mottok i 2014 den euro-
peisk planleggerpris (ECTP- planning 
award) og fikk internasjonal anner-
kjennelse for at Fornebuplanen på en 
ekstraordinær måte demonstrerer at 
langsiktig fysisk planlegging kan gi 
grunnlag for en helhetlig tilnærming 
til komplekse miljøutfordringer. Fjord-
varme, passivhusstandard i barneha-
gen, solcellepaneler på kjøpesen-
tret, sentralt avfallssug, håndtering 
av regnvann i åpne systemer samt 
grønne tak er noen av løsningene som 
de europeiske planleggerne har lagt 
merke til. Blant bidrag fra 20 land ble 
Fornebu kåret som vinner på grunnlag 
av de høye miljøambisjonene. 

Klima- og miljøutfordringene blir 
ikke mindre fremover. Utfordringene 
nå blir å bygge bærekraftig. Dette 
innebærer å bygge mer arealeffek-
tivt, energigjerrig og klimavennlig og 
bygge nær kollektivknutepunkter slik 
at det å reise kollektiv , sykle eller gå 
blir det enkleste transportvalget. 

Miljøriktig og bærekraftig byutvik-
ling står ikke i motsetning til å bygge 
gode boligområder. I det store bilde 
vil mer konsentrert utbygging hindre 
uheldig byspredning og nedbygging 
av landbruksjord eller friområder. Lo-
kalt kan mer konsentrert utbygging 
skape urbane bykvaliteter som for-
drer et noe større lokalt befolknings-
underlag . Slik kan Fornebu få flere av 
byens tilbud og kvaliteter, samtidig 
som områdets unike kvaliteter med 
Nansenparken som en «Central Park» 
og tilgjengelig kystlinje i umiddelbar 
nærhet. 

En sporvogn til besvær...
Plangrepet for Fornebu bygde på 
at en skulle få på plass et moderne 
transsportsystem, helst før eller sam-
tidig med utbyggingen startet. Valgt 
falt etter nøye studier og studieturer 
på en automatbane (førerløs) mellom 
Lysaker og Fornebulandet. Banetra-
seen ble regulert inn som en «sve-
vebane» over terreng på Fornebu. 
Banene skulle da mate passjerer til 
omstigning til tog og buss på Lysaker. 
Banene var beregent til å koste ca 1,5 

mrd og grunneierne på Fornebu for-
pliktet seg til å bidra med 0, 5 mrd.

Automatbanen skulle bygges og drif-
tes av Akershus fylkeskommune. 
Etter mye om og men i 2007 fikk fyl-
kestinget kalde føtter mht framtidig 
driftsforpliktelser for en slik bane. 
Automatbanekonseptet ble forlatt 
og erstattet med først utredning om 
bybane (bytrikk), og deretter metro 
(tunellbane) mellom Fornebu og 
Majorstuen. 

Første kalkyler for metro var på ca 4,5 
mrd. Baneeierene Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune har gjort 
prinsippvedtak om å bygge en ny 
metrolinje som vil være 8,5 km i tunell 
mellom Majorstuen- Skøyen, Lysaker 
og 3 stopp på Fornebu. Kostnadsbe-
regninger fra 2014 tilsier at banen vil 
koste mellom 10 og 13 mrd kr. Metrot-
raseen er så godt som ferdig regulert i 
Bærum og reguleringsplanarbeidet er 
i innspurtfasen i Oslo. Pr våren 2016 
er hverken gjennomføringsorganisa-
sjon eller finansieringen på plass. 

Et godt kollektivtilbud er helt avgjørende 
for at Fornebu skal kunne bygges videre 
og sikre en byutvikling som er klimaklok. 
Fornebu sin beliggenhet på en halvøy 
med pr idag kun en hovedfartsåre inn og 
ut, inviterer til rask «trafikk-infark» hvis 
ikke noe gjøres. 

Baneeksemplet viser at vi som sam-
funn ikke klarer å organisere store 
og nødvendige kollektivsatsinger på 
en god måte, Det er et tankekors at 
skinnegående publikumstransport 
på jernbane er et 100% statlig ansvar 
, mens samme transportbehov løst 
på t-baneskinner er et fylkeskom-
munalt ansvar. Nå forhandler Oslo 
kommune, Akershus fylkeskommune 
og staten om statlig bidrag på 50% 
innenfor det nye redskapet «bymiljø-
avtaler».

Selv ved 50% statlig bidrag , er det en 
fiansiell utfordring knyttet til realise-
ring av banen. Det er forutsatt at deler 
av prosjektet må finansieres av utbyg-
gerne som vil nyte godt av banen. 

For Bærum sin del, forutsettes det at 
det blir inngått betingede avtaler om 

bidrag. Noe forenklet er det avtaler 
mellom Akershus fylkeskommune og 
utbyggere om at såfremt fremtidige 
reguleringsplaner gir et økt utbyg-
gingsvolum utover rammene i KDP 
2 (1999) så vil utbyggerne betale til 
Akershus fylkeskommune x kr pr kvm 
ekstra gulvareal som bidrag til bane. 
For Oslos del vil det mest sannsy-
lig måtte inngås utbyggingsavtaler 
som tilsvarende vil sikrer fremtidige 
bane-bidrag. Slike bidrag vil uansett 
komme i takt med fremtidig utbyg-
ging, og også etter at banene er bygd. 
Eierne av metroprosjektet må da sikre 
mellomfinansieringen.

Siste ord ikke sagt…
I disse dager diskuterer Bærums 
politikere og Fornebus befolkning 
rammene for videre byutvikling på 
Fornebu. Vi ønsker å bygge videre på 
de gode grepene som er gjort på For-
nebu, og samtidig må vi fornye pla-
nene utfra nye krav og forutsetninger. 
Byer og steder er i evig endring. Derfor 
er det viktig å ha en plan som foreskri-
ver et robust rammeverk/en struktur 
som også muliggjør fleksibilitet over 
tid for å svare på markedsmessige 
endringer og nye samfunnsmessige 
utfordringer. Selv når siste boligfelt er 
innflyttingsklart rundt 2040, så stop-
per ikke byutviklingen opp . 

Artikkelforfatter Arthur Wøhni (foto 
Bærum kommune)
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Kommunene vil møte mange store 
utfordringer de neste årene, blant 
annet i forbindelse med økt nedbør 
og urbanisering. Det er imidlertid 
undersøkelser som tyder på at rekrut-
tering av nødvendig arbeidskraft blir 
den største utfordringen. Hva skjer 
med arbeidskraften når kommunene 

ikke er en attraktiv arbeidsplass for 
studenter og nyutdannede?

50 000 studenter
For å sette fokus på rekruttering til 
kommunal sektor valgte vi i NITO Stu-
dentene, Tekna Student, NSF Student 
og Pedagogstudentene i Utdannings-
forbundet å samarbeide. Sammen 
representerer vi nesten 50 000 stu-
denter, innen lærerutdanninger, 
sykepleierutdanninger og ingeniørut-
danninger. Dette er kompetanse som 
kommunene trenger, og er avhengige 
av. Studentorganisasjoner har innfly-

telse, og vi ønsker å bruke vår på å 
hjelpe kommunene med å rekruttere 
ung arbeidskraft.

Hva er det egentlig som hindrer stu-
dentene i å ta jobb i kommunal sek-
tor?
Som studentorganisasjoner er vi opp-
tatte av at studenter skal avslutte stu-
diene med å starte i en meningsfylt 
jobb. En jobb de er fornøyde med, og 
hvor man bidrar til å løse samfunnets 
utfordringer. Til dette er kommunal 
sektor glimrende.

Dessverre er det flere faktorer som 

Kommunekrisen
rekruttering av ung arbeidskraft er et økende problem i kommunal sektor. med 50 
000 studenter i ryggen har nito Studentene, tekna Student, nSF Student og Peda-
gogstudentene i utdanningsoforbundet lansert 10 råd for å rekruttere studenter og 
nyutdannede. med dette håper vi å forhindre en fremtidig kommunekrise.

Presentasjon av kommunekrise-prosjektet på konferanse ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med overrekking av 
rådene. Fra venstre: Mia Andresen fra NSF Student, Sigrid Rønneberg fra Tekna Student, Silje Marie Bentzen fra Pedagogstudentene 
i Utdanningsforbundet og Omar Samy Gamal fra Nito Studentene.

NITO Studentene
Tekna Student
Pedagogstudentene
NSF student
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gjør kommunene til en mindre attrak-
tiv arbeidsplass for studenter. Disse 
er avhengige av hva slags utdanning 
man har. Mange lærere slutter etter 
kun få år i kommunal sektor, ofte for-
di de ikke føler seg sett i skolen. Syke-
pleiere velger bort kommunale syke-
hjem til fordel for sykehus. Ingeniører 
og realister begynner å jobbe i privat 
sektor der de reklamerer med dyktige 
fagmiljøer. Hva kan kommunene gjø-
re for å endre dagens utvikling?

Sammen har vi laget 10 råd for å 
øke rekrutteringen av studenter og 
nyutdannede. Rådene ble lansert un-
der Arendalsuka august 2015, under 
prosjektnavnet #kommunekrise. Vi 
mener disse 10 rådene dekker mye 
av problemene til kommunene. De 
er likeverdige, og retter seg mot ulike 
konkrete problemstillinger. De har 
også fått mye oppmerksomhet i fag-
miljøene. 

Rekruttering til kommunalteknisk 
sektor
I januar la Rambøll og Agenda Kaupang 
fram resultatene fra en FoU-rapport 
bestilt av KS i 2015. FoU-prosjektet 
het «Gode grep for å løse fremtidens 
kommunaltekniske oppgaver», og 
tok blant annet for seg det fremtidige 
behovet for kunnskap og kompetanse 
i kommunalteknisk sektor.

Her er det mye vi er enige i. FoU-
rapporten setter fokus på at kommu-
nene sysn det er spesielt vanskelig å 
rekruttere teknologisk kompetanse. 
En grunn til dette kan være at kom-
munene gjør for lite ut av seg, og at 
studentene ikke vet om mulighetene. 
Det er ofte også små fagmiljøer. Re-
krutteringskanaler er også trukket 
fram som et punkt, ved at mange 
kommuner anser tradisjonelle kana-
ler, som annonser i papiraviser og 
fagblad, som mest hensiktsmessig. 
Dette er i sterk kontrast til studentene 
selv, hvor tre av fire studenter sier at 
de bruker arbeidsgivers hjemmeside 
og FINN.no. 

Hvordan kan kommunene løse 
dette kommunikasjonsproblemet på 
best mulig måte?

Fire tips til bedre profilering av kom-
munene
Det at kommunene må bli bedre på 
å profilere seg selv er vårt andre råd 

til kommunene for å øke rekruttering. 
Vi har satt opp fire tips til kommuner 
som ønsker å profilere seg selv bedre 
og mer effektivt. Ved å følge disse fire 
tipsene mener vi at flere studenter vil 
oppdage fordelene ved å arbeide i 
kommunal sektor.

Tips nummer én er å ha funksjo-
nelle, oppdaterte og tiltalende hjem-
mesider. Hjemmesidene kan gjerne 
ha en egen studentfane. 

Tips nummer to er å møte studente-
ne der de er. Dette inkluderer å delta 
på karrieremesser, og å være synlige 
på sosiale medier. Det er også viktig 
at kommunene utnytter obligatoriske 
praksisplasser, slik alle sykepleiere, 
lærere og ingeniører må gjennom. Det 
er også mulig for kommunene å legge 
til rette for samarbeid i forbindelse 
med studentoppgaver, både for bac-
helor og master.

Tips nummer tre er å benytte kol-
lektivknutepunkter for profilering. 
Studenter reiser mye kollektivt, og en 
plakat på bussterminaler og togsta-
sjoner vil få mye synlighet.

Tips nummer 4 er å utnytte rådgi-
vingstjenesten i grunnskole og vide-
regående skole. Ved å si i fra til elever 
at de er ønsket i hjemkommunene 
sine etter endt utdanning kan mye 
gjøres med holdningene deres. 

Vis at dere er attraktive!
Det viktigste for kommunene i arbei-
det med å rekruttere studenter og 
nyutdannede er å vise hvor attraktive 
de. Det er mange i kommunal sektor 
som elsker jobben sin, og disse bør 
vises fram. Arbeid i kommunal sektor 
gir mye frihet, ansvar og stor trygghet. 
Dette er egenskaper unge ser etter 
hos arbeidsgivere, sammen med et 
stort faglig miljø. 

Vi er overbevist om at kommunene 
kan lykkes i å få frem de gode eksem-
plene. 

Lykke til!

Illustrasjon av Studentenes 10 råd for å hindre en kommunekrise.
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Norges første «demenslandsby»?
Bærum møter utfordringene i morgendagens demensomsorg

et nytt konsept i omsorgstrappen utvikles nå gjennom tett samarbeid mellom 
Pleie og omsorg og eiendom i Bærum kommune. Bærum planlegger bygging av 
omsorgsboliger for personer med demens som bokollektiv, tilpasset forholdene i 
kommunen. Vi kaller dette Bærumsmodellen. 

Vibeke Schioldborg

prosjektansvarlig eiendom 
Byggherre, Bærum Kommune.

Demens er fellesbetegnelsen på flere 
sykdommer som fører til kognitiv 
svikt. Tilstanden utvikler seg lang-
somt, gjerne over flere år og kan ikke 

kureres. Rundt 70 000 personer lever 
med demens i Norge i dag. 

Sykdommen rammer flest i alderen 
over 80 år men også yngre årsklasser 
utvikler demens.

En ren framskriving viser at vi i Bærum 
vil få en vekst på ca. 1366 personer 
med demens fra 2015 til 2040. Den 

største økningen vil komme fra 2020 
og utover. For å kunne møte disse 
utfordringene er vi nødt til å tenke 
nytt innen demensomsorgen. 

Dagens tilbud for døgnkontinuerlig 
omsorg er institusjonsplass på bo- og 
behandlingssenter (sykehjem). Syke-
hjemmene gir i dag ikke den optimale 
omsorg en for beboere med demens. 

Perspektiv fra Torget som omkranses av fellesfunksjoner som kafe, grendehus, klubber og frisør. Illustrasjon: Planforum Arkitekter



KommunalteKniKK nr. 2-2016 13

Det er ofte ikke mulig å innfri behovet 
for å vandre fritt og holde seg i aktivi-
tet slik beboerne selv ønsker. Bebo-
erne møter stengte dører. Heller ikke 
kommunens omsorgsboliger er i dag 
tilrettelagt for personer med demens.

Demens arter seg forskjellig fra per-
son til person. Mange er fysisk friske 
og sterke til tross for demenssykdom-
men. Enkelte opplever angst og uro 
fordi behovet for å bevege seg fritt 
ofte ikke er mulig. Dette fører igjen til 
en utagerende atferd og lav tilfreds-
het.

Prosjektmål 
Kommunen ønsker å gi et spesialtil-
passet tilbud til sine innbyggere med 

demens samtidig som det er nød-
vendig å effektivisere omsorgstje-
nestene. Anlegget i Dønskiveien 
er et pilotprosjekt som skal gi svar 
på om det er denne måten Bærum 
ønsker å bygge på i framtiden for å 
oppnå effektivisering og kunne ta 
høyde for den vekst som kommer i 
demensomsorgen. Anlegget planleg-
ges som omsorgsboliger i bokollek-
tiv for beboere med demens. Dette 
er et nytt formål i omsorgstrappen 
og vi kaller dette Bærumsmodellen. 
Den fysiske utformingen underbygger 
driftskonseptet.

Velferdsteknologi er en vesentlig 
faktor for at kommunen skal kunne 
ta i bruk anlegget slik det planleg-

ges. Samtidig er velferdsteknologi 
avgjørende for å kunne hente ut den 
gevinst som forventes i form av en 
bedre og tryggere hverdag for bebo-
erne og en mer effektiv drift. 

Velferdsteknologi er et viktig strate-
gisk satsningsområde for Bærum kom-
mune og Pleie og omsorg spesielt.

Oppbyggingen av anlegget er planlagt 
med inspirasjon fra det nederlandske 
prosjektet De Hogeweyk. Den viktig-
ste inspirasjonen herfra er fokus på 
livet i sin alminnelighet og at livet 
fortsetter som «normalt» til tross for 
demenssykdommen. Med dette for 
øye tenker vi nytt i forhold til organi-
seringen og bruk av rom. 

«Demenslandsbyen» ligger i et grønt område med utsikt til Kolsåstoppen. Andre kommunale tilbud er naboer. Illustrasjon: VSO 
Consulting
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Utforming
Anlegget skal ha minst mulig institu-
sjonspreg og er vesentlig i to etasjer. 
Begrepet «hjemlighet» er essensielt i 
konseptet. Det planlegges 17 bokol-
lektiv med 8 likesinnede beboere i hver 
bolig, totalt 136 plasser. Hvert bokol-
lektiv defineres som et hjem med egen 
rytme, rutiner og hverdagslige gjøre-
mål. Musikk, mat, tv-kanaler og aktivi-
teter skal tilpasses hver beboergruppe. 
Beboerne skal selv delta i hverdagslige 
aktiviteter ut fra eget funksjonsnivå og 
oppleve høy grad av mestring. 

Hver beboer har eget soverom og bad. 
Felles deler de stue og kjøkken, vaske-
rom og lager, entre og egen hageflekk 
eller veranda på svalgangen. Stue og 
kjøkken er boligens samlingspunkt og 
det tilstrebes korte avstander mellom 
stuer og soverom. I boligene fordeles 4 
soverom på hver side av felles stue og 
kjøkken. I noen tilfeller er det fordelt 2 
og 6 soverom for å kunne ivareta behov 
for skjerming for enkelte beboere.

Forutsetning for tildeling av plass er 
at man skal kunne profitere på å bo 

her ved å kunne nyttiggjøre seg av 
tilbud og aktiviteter. Det «vanlige» 
livet videreføres med en hjemlighet 
de er vant til fra tidligere. Nødvendig 
omsorg får beboerne fra ansatte og 
ambulerende tjenester. Det er forhåp-
ninger til innsats fra familie og frivil-
lige som ønsker å bidra spesielt.

Anlegget planlegges også å romme et 
sykehjem med 22 plasser fordelt på 2 
avdelinger i en tredje etasje i nordøs-
tre hjørne av anlegget. Dette er tenkt 
som et tilbud til beboere når soma-

Plan av 1. etasje viser bokollektivene med stue og kjøkken som samlingspunkt. Alle boligene har egen inngang. Illustrasjon: Planfo-
rum Arkitekter



KommunalteKniKK nr. 2-2016 15

tiske sykdommer tar overhånd og det 
ikke lenger er mulig å bli boende i kol-
lektivene.

«Demenslandsbyen» skal gi mulig-
het til å bevege seg fritt både inne og 
ute. Volumene planlegges som kvar-
talsbebyggelse der bygningskrop-
pene danner den ytre avgrensning 
av anlegget. Her finnes ingen gjerder. 
Gode uterom med hager, torg og stier 
skal gi beboerne rike muligheter for 
vandring, ro og hvile. Kallenavnene 
som Torget og Gågata, Skogen, Atriet 
og Lysthushagen gir et bilde av varia-
sjonen i sansehagene. Uteområdene 
har ingen trapper og beboerne kan 
spasere sommer som vinter.

I anlegget planlegges fellesareal med 
ulike aktiviteter og tilbud. Rundt 
det urbane Torget finnes kafe, gren-
dehus, butikk og aktivitetsrom til 
klubbvirksomhet som mat-, film- og 
musikklubb. Kafeen er også base for 

et Dagsenter til 12 brukere som dag-
lig vil besøke aktivitetene i anlegget. 
I Gågata finnes velværetilbud som 
trim, sanserom, fysioterapi og frisør. 
Det tilrettelegges godt for Frivillighet 
som har kontor her med egen koor-
dinator. Administrasjonen har en 
sentral men tilbaketrukket plassering 
ved hovedinngang og resepsjon. Et 
valg som er gjort for å gi arealer for 
beboerne størst fokus.

Det legges til rette for at familie, 
ansatte, frivillige og besøkende fra 
nærmiljøet skal ha gode mulighe-
ter for sosialt samvær, for eksempel 
kafebesøk, konserter, vandreturer og 
utelek eller være sammen i boligens 
stue og kjøkken.

Tomten på 15 mål ligger i et boligom-
råde med nærhet til flere andre kom-
munale tilbud som barnehage, bo- og 
behandlingsentre og skoler. Tomten lig-
ger i skrånende terreng og nivåforskjel-

ler fanges opp med tre nivåer. Vi utnyt-
ter tomtens byggegrense maksimalt. 

Hovedadkomsten er fra Dønskiveien. 
«Skjult» serviceinngang for brannve-
sen og gartner finnes også fra Døn-
skiveien. Varelevering og parkering 
planlegges på nordsiden til kjeller. 
Det legges til rette for teknikk og 
omsorgsdrift med kulverter i kjeller. 
Anlegget skal tilknyttes fjernvarme.

Oslo kommune og Bærum kommune 
møter mye av de samme utfordrin-
gene for sine framtidige omsorgstje-
nester. Vi har underveis erfarings-
utveksling, noe begge parter finner 
verdifullt.

Anlegget planlegges med et bruttoa-
real på ca. 16 000 m2. Sambruk av 
rom skal gi arealeffektivitet og fleksi-
bilitet for bruken. Går alt etter planen 
vil anlegget ferdigstilles i 2019/2020.

 Felleshuset ved Torget er i en etasje. Grendehus, kafe og klubber har fleksible romløsninger for ulik bruk. En av boligene  ligger 
i 2. etasje over trim og velværefunksjoner. Illustrasjon: Planforum Arkitekter
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Det sier en godt fornøyd overingeniør 
Arild Rydh i prosjektenheten i Bærum 
kommune. Nå har han håndfaste 
resultater av entreprenørenes «eksa-
mensoppgaver» etter sju dager med 
testing i mai i fjor. 

– 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, sier Rydh. Senioren i pro-
sjektenheten i Bærum kommune får 
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 Kjel-
daas AS utførte totalt 8 ulike strøm-
perenoveringer med filtstrømper og 
glassfiber-foringer i en spesialkon-
struert testrigg i Bærum. Testperio-
den gikk over sju dager, etterfulgt av 
omfattende kvalitetskontroller av det 
uavhengige testlaboratoriet Norner i 
Stathelle. Totalt ble det gjennomført 

Bærum, en 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

Frilansjournalist

Ny strømpeforing inne i et eksisterende deformert rør. Her er det TT-teknikk som gjennomfører sin test for Bærum kommune.



100 ulike laboratorietester. Bærum 
kommune vil ikke gå i detalj på hvert 
enkelt testresultat knyttet opp mot de 
ulike entreprenørene, men slår fast 
at resultatene var noe bedre enn for-
ventet. Kommunen ønsker ingen nye 
runder i rettsapparatet for å rydde 
useriøse aktører av banen, slik tilfel-
let 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 
markedet er sterke nok til å motstå 

Godt fornøyd med samarbeidet. Foran Bærum kommunes Svein Erik Kjeksrud, Arild 
Rydh, Dan Gjerstad og Bjørn Pandum sammen med prosjektleder hos entreprenør-
firmaet Kjeldaas AS, Hendrik Panman (bak) Foto: Odd Borgestrand.
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utvendige krefter i bakken. Rørenes 
ringstivhet (styrke) og elastisitetsmo-
dul er beskrivende for et materiales 
motstandsevne mot deformasjon. Et 
avløpsrør 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 strømpe-prøver 
for testing av ringstivhet og E-modul. 
Kun på den måten kan ledningsei-
eren kontrollere at levert produkt er i 
samsvar med det som er bestilt. Han 
mener bransjen også bør jobbe frem 
en norsk godkjenningsordning slik at 
ledningseiere blir tryggere på at entre-
prenørens mannskap har nødvendig 
kompetanse og at installasjonene til-
fredsstiller 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 entreprenørene 
har denne kompetansen, mener pro-
sjektlederne 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 rings-
tivhetsverdiene, er konklusjonen at 
de fleste resultatene innfridde kra-
vene som Bærum kommune stiller. 
Nå mener prosjektets rådgiver, VA-
ingeniør Kristin Hamre i VA teknikk 
AS, at Norge trenger nye retningslin-
jer for strømperenovering. Bærum 
kommune 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 entreprenø-
renes framlegg i sine tilbud, basert på 
bestillerens krav i forespørselen. Det 
har blitt lite diskusjoner om produkt-
kvalitet i det enkelte prosjekt. Gjen-
nom denne satsingen har vi kommet 
tettere på den enkelte entreprenør, og 
da er det mye enklere å diskutere seg 
frem til kvalitetskrav og forbedringer. 
Dette er også avgjørende for at bestil-
lere og byggeledere skal bli bedre på 
denne type ledningsfornyelse.

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. Entreprenørene 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.
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NCC: – Vi opplevde testen i regi av 
Bærum som et seriøst og godt initia-
tiv fra en ledningseier. Det sier avde-
lingsleder 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 Pan-
man 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 teknikk, 
Stein Schanke, mener Bærum kom-
mune er blitt en foregangskommune 
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. 

Entreprenørene vil bli kvalitetssikret

Seniorforsker i Norner, Javad Nadimi, 
forklarer testresultater til Bærum kom-
munes Dan Gjerstad og VA teknikks  
råd giver Kristin Hamre. 
Foto: Odd Borgestrand
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I 2012 stod en høyteknologisk og 
mer effektiv Isi gjenvinningsstasjon 
ferdig. Det er fortsatt tilkoblinger på 
avfallssuget under bakken på For-
nebu, og i 2015 ble det vedtatt ny 
renovasjonsordning, der Bærums 
innbyggere blant annet skal sortere 
matavfall som skal gå til produksjon 
av biogass. 

Endelig kildesortering av matavfall i 
Bærum
Etter flere runder har kommunestyret i 
Bærum vedtatt ny renovasjonsordning 
for sine innbyggere. Den nye ordnin-
gen innebærer blant annet utsortering 
av matavfall, og sekkerenovasjonen 
skal erstattes med beholdere for inn-
samling av avfall. 46 000 husstander 
skal ha nye beholdere i 2017. I likhet 
med flere andre kommuner skal mat-
avfallet fra husholdningene i Bærum 
gå til produksjon av biogass. Biogass 
er klimanøytralt og vil erstatte fossilt 
drivstoff til eksempelvis busser, reno-
vasjonsbiler og andre kommunale 
kjøretøy. Hvem som skal samle inn og 

behandle matavfallet gjenstår å se, 
anbudsprosessene er godt i gang. For 
å sikre den mest effektive måten å 
samle inn husholdningsavfall, har det 
vært flere dialogmøter med aktørene 
i bransjen. Det er viktig for oss å lytte 
til aktørene og på den måten komme 
frem til gode løsninger.

– Flere tiltak har blitt gjort for å effektivisere og sørge 
for bedre håndtering av husholdningsavfallet i Bærum. 

Tone Bye Moen, 

tjenesteleder, Forurensning og 
renovasjon, Bærum kommune

Mottak for farlig avfall, Foto: Bærum kommune

En todelt beholder til rest- og matavfall 
og en beholder til papp/papir. 
Illustrasjon: Millimeterpress

Bærum kommune 
moderniserer avfallshåndteringen
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Isi gjenvinningsstasjon under tak, Foto: Bærum kommune

Husholdningsavfall vakumsuges i rør 
under bakken
Innbyggerne på Fornebu er tilknyt-
tet sentralsugeanlegget for hushold-
ningsavfall. Dette anlegget er likt 
«Bossnettet» som nylig ble innført av 
BIR i Bergen. Avfallet legges i nedkast 
som igjen går til rørsystem under bak-
ken, og ved jevne mellomrom vakum-
suges avfallet til oppsamlingssentra-
lene på Fornebu. Denne løsningen er 
enkel i bruk, bruker mindre uteareal 
og fjerner trafikken med renovasjons-
biler.

Avfallssuget på Fornebu har ikke egne 
nedkast for matavfall, men det blir kil-
desortering av matavfall også her. Et 
alternativ er at matavfall og restavfall 
går i samme nedkast, med sortering 
i etterkant. For å sortere ut matavfall, 
må det legges i egne fargede poser. 

Gjenvinningsstasjon for fremtiden
I september 2012 stod nye Isi gjen-
vinningsstasjon klar. 130 millioner 
kroner ble investert for å bygge en 
gjenvinningsstasjon med god kapa-
sitet og et toppmoderne mottak for 
farlig avfall. 
Hele stasjonen er bygget med 

tanke på brukervennlighet. Med ca. 
120.000 besøkende pr år er god 
logistikk og effektivitet viktig. 

Norge er innovativt og har nådd langt 
når det kommer til smarte løsninger 
for avfallshåndtering. Dette skaper 
inspirasjon og er nyttig kunnskapsde-
ling med andre land. 
På Isi gjenvinningsstasjon har vi hatt 

flere besøkende for å se de ulike 
løsninger som er valgt. Kort tid etter 
åpning kom representanter fra Dan-
mark, Kina og Russland. Det siste 
besøket var fra Sør Korea. 

Illustrasjon av avfallssuget på Fornebu. Illustrasjon: Millimeterpress
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Multiconsult og Analyse & Strategi 
fikk i 2015 i oppdrag av KS å kart-
legge samlet vedlikeholdsetterslep 
på kommunale veier i Norge. Denne 
kartleggingen er en oppfølging av 
tilsvarende kartlegging som ble gjen-
nomført i 2009 og omfatter både kjø-
reveier, gang- og sykkelveier og bruer. 

Gjennomføringen av kartleggingen 
var en teoretisk øvelse uten bruk av 
befaringer og praktiske målinger. 
Veielementer som ble vurdert var 
veidekke, veifundament, veiutstyr 
og miljøtiltak, sideanlegg og bære-

konstruksjon på bruer. I tråd med 
fremgangsformel fra Multiconsult ble 
det fastsatt en tilstandsgrad på alle 
ovennevnte elementer. Tilstandsgra-
dene strekker seg fra 0 – meget god 
tilstand til 3 – meget dårlig tilstand. 
En tilstandsgrad mellom 0,75 og 1,5 
tyder på akseptabel standard. 

Utgangspunktet for kartleggingen var 
å besvare følgende spørsmål:
–  Hva er dagens tekniske tilstand?
–  Er det endringer siden 2009?
–  Hvilket behov er det for oppgradering?
–  Hva er nødvendige tiltak?
–  Vil eksempelvis klimaendringene 

utløse endret behov for oppgrade-
ring av veinettet?

–  Hvilket bevilgningsbehov vil even-
tuelle tiltak kreve?

–  Hvordan arbeider kommunene med 
sin infrastruktur?

Bærum kommune deltok både i 2009 
og 2015. I Bærum er det 497 km vei 
og 2,2 km bruer. Gjennomføringen av 
kartleggingen var en teoretisk øvelse 
uten bruk av befaringer og praktiske 
målinger. Resultatet av kartleggingen 
viser at det samlet sett er en økning 
i vedlikeholdsetterslepet i Bærum 
kommune, hvor vi finner det største 
oppgraderingsbehovet på de kom-
munale samleveiene. Det er størst 
endring i tilstand på kategorien gate 
med tosidig fortau. Dette kan forkla-
res med at sentrumsoppgradering i 
Sandvika vest og Fornebu ble oppfat-
tet som relativt nytt i 2009, mens det 
ikke lenger er tilfellet i 2015. 

Ut fra rapportens målekriterier har 
Bærum kommunes veier totalt sett 
en akseptabel standard, men med et 
samlet vedlikeholdsetterslep på 90,2 

Vedlikeholdsetterslep 
på kommunale veier

Bærum kommune har fått kartlagt sine 500 km vei og broer og forbereder seg på å 
møte morgendagens utfordringer.

Alexander Vatnehagen

Fagleder, Vei og trafikk
Bærum kommune
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millioner og et økt etterslep siden 
forrige måling er det et tydelig opp-
graderingsbehov. Dette kroneansla-
get er et teoretisk anslag for hva det 
vil koste å få veitilstanden opp til et 
akseptabelt nivå.

Bærum kommunes bruer er vurdert til 
å ha god tilstandsvurdering, men det 
er allikevel bruer som i de nærmeste 
årene som skal oppgraderes. Dette er 
enten som følge av behov for reha-
bilitering, eller at den aktuelle brua 
har en utdatert geometrisk utforming 
og må med det tilpasses dagens og 
fremtidens behov.

Til å møte morgendagens utfordringer 
med tanke på klimaendringer er det 
en egen bevilgning til overvannshånd-
tering i Bærum kommune. Disse mid-
lene blir brukt til dreneringstiltak som 
for eksempel grøfting eller nye sluk. 
Ved at vannet ledes bort fra veilege-

met fører dette til mer stabil veiover-
bygning som er mindre sårbar på sikt. 
Både kort- og langsiktig planlegging 
er meget viktig for å kontinuerlig ha 

oversikt over oppgraderingsbehovet, 
og legger til rette for fornuftig bruk av 
midler ved reparerende tiltak.

 

Amphi-Vent
TM

Kraftig rustfri 
konstruksjon

Trykksikring
Beskytter ved 
undertrykk

Bøyle for 
hengelås

Sikkerhetsskue
Vanskeliggjør ad-
komst for uvedkom-
mende

Filterinnsats
Klasse F7/H13

Ventilasjonssystem for 
drikkevannsreservoar

Oppgraderer reservoarets ventilasjon
i henhold til Norsk Vanns rapport
181/2011 Veiledning i bygging og 
drift av drikkevannsbasseng.

Beskytter vannet mot:
• Hærverk og sabotasje
• Forurenset luft
• Pollen
• Insekter og dyr

Kan monteres på eksisterende 
lufterør

Montasje på svanehals
Forhindrer kondens og 
forurensninger i filteret å 
falle ned i bassenget

+46 582-686 890
www.amphi-tech.no

Arbeide forebygging • Heve sikkerheten • Vannsikkerhet20 års
erfaring i 

drikkevann 
behandling

Dokumentert over 10 år
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Åpning av Solbergbekken
Som følge av gamle og dårlige led-
ninger, samt behov for separering 
av overvann og kloakkholdig avløps-
vann, besluttet kommunen i 2012 å 
utrede muligheten for separerings-
tiltak i nedslagsfeltet. Alternative 
muligheter ble vurdert og følgende 2 
hovedalternativer ble framlagt i for-
prosjektet:

1.  Separering av spillvann og over-
vann ved full oppgraving, med alt 
vann i rørledninger

2.   Kombinasjon av full oppgraving, 
rehabilitering og bekkeåpning

Grunnforholdene er stedvis så dår-
lige, at etablering av bekk på deler av 
strekningen ble ansett som økonomisk 
likeverdig med full oppgraving. I tillegg 
ble det antatt at et slikt alternativ med 
åpen bekk ville berike landskapet og 
det omkringliggende miljøet. 

1. Denne lukkete bekkestrekningen 
har sannsynligvis Bærums største 
potensial for å kunne gjenåpnes fordi 
så mye av den ligger i en grønnstruk-
tur hvor mye er eiet av Bærum kom-
mune. Kommuneplanbestemmelsene 
legger føringer for at det skal søkes å 
gjenåpne bekker der det er mulig. En 
gjenåpning vil dessuten være et viktig 
tiltak for klimatilpasning /flomdemp-
ning.

Naturvernforbundet, Bærum natur- 
og friluftsråd, Skui vel og Bærum 
elveforum har utarbeidet «Bærums 
blågrønne liste» og Vassdragsatlas 

Solbergbekken i Bærum
Solbergbekken har et 
nedbørsfelt på ca 2 
kvadratkilometer, og det 
antas at den opprinnelige 
bekken hadde en gjen-
nomsnittlig vannføring på 
40 l/s. med tiden ble bek-
ken et miljøproblem som 
følge av avløp fra hush-
oldninger. Den ble derfor  
gradvis lukket og det an-
tas at hele bekken var lagt 
i rør rundt 1950.

Frode Berteig og Rune Berge

Bærum kommune, Vann og avløp
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for Bærum. Solbergbekken er definert 
som én av tre prioriterte bekker med 
tanke på gjenåpning.

Det blir lagt inn betydelige ressurser til 
landskapspleie langs bekken samt at 
eksisterende tursti blir oppgradert. I til-
legg blir det etablert en rekke klopper 
og dammer samt en viktig gangtunnel 
under Solbergveien for å sikre turveien. 
Som grunnlag i flomsituasjonen er 
200-årsflom tillagt en sikringssone på 
en halv høydemeter lagt til grunn.

Grunneieravtaler
Prosjektgjennomføringen har vært 
svært kompleks med krevende 
grunneierforhandliger. Kommunens 
og allmenhetens ønske om bekkeåp-
ning som et positivt landskapsele-
ment, ble vurdert annerledes av flere 
berørte grunneiere. Det ble argumen-
tert med innskrenket eiendomsrett, 
sikkerhet for barn, økt forsøpling, 
myggproblemer etc. 
For å sikre fremdrift i prosjektet ble 
det derfor valgt å legge opp til 2 paral-
lelle løp:

•  grunneierforhandlinger med avta-
ler for enkelt eiendom

•  regulering dersom forhandlinger 
ikke lot seg gjennomføre

For å spare tid, ble grunneierforhand-
linger prioritert framfor regulering. De 
fleste forhandlingene fikk en grei og 
rask løsning. Forhandlingene med et 
større sameie, bød imidlertid på flere 
utfordringer. Etter flere forhandlings-
runder og noen kameler spist kom 
imidlertid avtalen i havn. Dette inn-
befattet at vi måtte legge en kortere 
strekning av bekken i rør.

Framdrift og kostnader
Det er etablert 2 større entrepriser, 
hvorav den ene startet opp somme-
ren 2015 og den andre like før jul 
2015. Prosjektet er planlagt ferdig 
innen utgangen av 2016. I tillegg er 
det gjennomført noen mindre tilstø-
tende entrepriser.

Samlet prosjektkostnaden er 80 mill 
kr. For dette får vi:
•  Ca 1250m bekk med flere innlagte 

dammer/fordrøyningsmagasiner 
som ivaretar 200-årsflom

•  Ny avskjærende spillvannsledning 
i lengde ca 900m

•  Rehabilitert eksisterende felle-
sledning med strømpe i lengde 
900m

•  I tillegg separeres og rehabiliteres 
et nærliggende boligfelt med totalt 
1200m ledningsgrøft

•  Ny gangkulvert for turvei under 
Solbergveien

Bilde og illustrasjon: Bekkene i Bærum. Kjell Baalsrud

Vi treffes på stand 105

ROTASJONSSTØPTE 
TANKER OG BEHOLDERE

Holtermoen Industriområde 
N-1940 Bjørkelangen 
Office phone: +47 63 85 30 00
Mobile phone: +47 913 96 590
Fax: +47 63 85 30 01 
Email: h.h@cipax.com 
Web: www.cipax.no

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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Vinteren 2014/2015 ble det for 
Bærum kommune demonstrert en 
alt-i-ett-løsning hvor det ble kjørt 
med etterhengende sweeper med 
saltløsningsspreder. Resultatet ble 
svart asfalt og er noe Bærum kom-
mune ikke har erfaringer med. Det 

ble derfor besluttet at for vinteren 
2015/2016 skulle vi gjennomføre en 
fullskalatest. Formålet var å gjøre seg 
erfaringer tilknyttet høy vinterdrifts-
standard, samt få en oversikt over 
kostnadsbildet. Med dette grunnlaget 
skal det gjennomføres en kost/nytte-
vurdering med tanke på eventuell 
videreføring. 

Strekningen som ble valgt er en gang- 
og sykkelvei på ca. 1,7 km mellom 
Bekkestua og Stabekk, og er en viktig 

tverrforbindelse for syklister som skal i 
retning Lysaker, Fornebu og Oslo. 
Strekningen blir normalt sett brøytet 
på utkall ved 3 cm snødybde, samt 
strødd etter behov. Kravet som ble satt 
til entreprenør var funksjonsmessig 
med krav om svart eller bar asfalt. Det 
ble derimot ikke satt fastpris da mye 
av intensjonen var å finne de eksakte 
kostnadene. Det ble samtidig stilt krav 
til god dokumentasjon fra entreprenør i 
form av bilder, tidsbruk, vær og føre og 
kalibrering av utstyr. Kommunens GPS-
system ble brukt for å registrere detaljer 
i forbindelse med driften. 

For å danne seg et grunnlag for å si 
noe om effekten av tiltaket ble det 
gjort friksjonstester langs pilotstrek-
ningen i tillegg til to referansestrek-
ninger mellom Bekkestua og Griniv-
eien. Den ene referansen ble brøytet 
like ofte som pilotstrekningen, mens 
den andre forholdt seg til eksiste-
rende standard med utkall ved 3 cm. 
Det ble utført tellinger før og etter 

Pilotprosjekt svart sykkelvei
Bærum kommune har en sykkelstrategi som stadfester at det skal satses på økt 
drift og vedlikehold av sykkelanlegg, som også sikrer helårsbruk.

Håvard A. Eriksson

rådgiver, Bærum kommune
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iverksettelsen av tiltaket, samtidig 
som at kommunen gikk ut i lokala-
visen og på Facebook og etterlyste 
syklister som syklet strekningen til 
daglig. Mellom 10 og 15 engasjerte 
syklister meldte seg og har gitt verdi-

fulle tilbakemeldinger underveis. En 
spørreundersøkelse ble sendt ut ved 
prosjektslutt. 

Erfaringene med prosjektet vil bli 
oppsummert i en kost/nytte-analyse 

før sommeren 2016. Konklusjonen 
her vil danne grunnlag for om Bærum 
kommune vil videreføre dagens stan-
dard eller prioritere enkelte streknin-
ger med bedre vintertilbud.



28 KommunalteKniKK nr. 2-2016

«Marka» er et begrep for friluftslivet - 
og betyr for mange opplevelser i form 
av turer på ski, sykkel eller til fots. I 
tillegg til skogbruksvirksomhet, har 
marka verdi som allsidig matkammer 
med rikt innhold av bær, sopp, fisk og 
vilt og byr på opplevelse av stillhet, 
og natur med rike muligheter til fysisk 
utfoldelse gjennom hele året. Marka 
har også store opplevelseskvalite-
ter i form av stort biologisk mangfold 

Nedre Gupu 
– plassen for det enkle friluftslivet

nedre Gupu ligger i Bærum kommunes del av marka, nærmere bestemt Vestmarka.

Tekst og foto Terje Johannessen

natur og idrett
Bærum kommune

Åpning av lavvo: Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, var tilstede under åpningen. Foto Terje Johannessen

Nedre Gupu. Foto Terje Johannessen
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og kulturminner. Bruken av marka er 
økende. Det bekrefter besøkstallene 
fra til våre dagsturhytter. Også aktivi-
teten på Nedre Gupu er økende.

Nedre Gupu er i dag et aktivitetsom-
råde for det enkle friluftslivet og er et 
gratis tilbud til friluftslivet i området. 

Siden 2011 har kommunen samar-
beidet med DNT Bærum Turlag om 
oppsyn og drift av plassen.

Nedre Gupu – på finsk betyr Gupu 
høyde, hvelving eller kul, og Gupu – 
ble trolig ryddet under finneinnvand-
ringen på første del av 1600-tallet.

Gupu hørte tidligere til Asker, men ble 
i 1738 sammen med skogen overført 
til Vøyen gård i Bærum kommune. 
Asker forsøkte å få Gupu og skogen 
tilbake og anla sak som gikk til høy-
esterett. Dommen den 25.2.1932 
favoriserte Bærum. 

Foto Terje Johannessen

Foto Terje Johannessen
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Nedre Gupu ble bygget i 1855 og hus-
mannsplass under Vøyen gård. Vøyen 
gård ble Bærum kommunes eiendom 
i 1918 hvor husmannsplassen fulgte 
med på handelen. Fra den tid har 
Nedre Gupu vært brukt som husvære 
for kommunens skogsarbeidere, 
mens ett rom ble disponert av styret 
for de kommunale skogene. 

Bygningsmassen på Gupu består av 
bolighus og uthus fra 1855. Uthuset 
har rommet fjøs, stall vedskjul og 
do. Fra 1985 til 2010 sto boligen på 
Nedre Gupu tom, og tunet ble brukt til 
kommunal lagerplass. Stedet forfalt 
og i 2010 startet kommunen restau-
reringsarbeidet av boligen, som sto 
ferdig totalrenovert høsten 2011. 
Samtidig ble tomta ryddet og det ble 
satt opp fem store gapahuker med 
bålplasser og toalett til glede for mar-
kabrukere i alle aldre.

Nedre Gupu er et eksempel på godt 
samarbeid med kommune og frivil-
lige organisasjoner. Vi lar Einar Skage 
Andersen i Bærum Turlag kommen-
tere plassen og samarbeidet med 
kommunen…

«Bærum kommune har inngått et lang-
siktig samarbeid med Bærum Turlag 
om tilsyn og drift av den nylig rehabi-

literte husmannsplassen Nedre Gupu 
i Vestmarka. Plassen ligger ca. en kilo-
meter fra parkering med et rikt sti- og 
løypenett som enkelt kan bringe all-
menheten inn til stedet.
Samarbeidet med kommunen er ned-
felt i en skriftlig avtale som helt kon-
kret forteller hvilke arbeidsoppgaver 
partene har ansvar for. Bærum Turlag 
føler at de etter hvert har fått et slags 
eierskapsforhold til plassen og bidrar 

til utvikling av stedet for eksem-
pel ved å ha kjøpt inn sofabenker i 
hovedhuset og at bilder er plassert 
på veggene og gardiner hengt opp 
foran vinduene. Bokhylle som etter 
hvert blir fylt opp med markalitteratur 
finner man også. Dessuten er et stort 
og velutstyrt seminarrom med plass 
til omkring 15 deltakere tilgjengelig. 
Når man etter hvert får utstyrt lofts-
etasjen med køyesenger, vil Nedre 

Foto Terje Johannessen

Foto Terje Johannessen



KommunalteKniKK nr. 2-2016 31

Gupu bli særdeles egnet for kurs- og seminarvirksomhet. 
Foreninger og lag i Bærum, i hovedsak knyttet til frilufts-
livet, vil her kunne finne muligheter for sin virksomhet. 
Velegnet vil det også etter hvert kunne bli for en leirskole 
i kommunal regi.

Nedre Gupu er blitt særdeles viktig for det enkle frilufts-
livet i Bærum. Spesielt vil barnefamilier kunne finne mye 
å glede seg over. Barnehager og skoleklasser er også 
flittige brukere av stedet. Her finner man fem gapahuker 
med gulv og solid tak. Her er det muligheter for fem-seks 
overnattende i hver gapahuk og lett tilgang til ved som 
kommunen jevnlig frakter inn. Fem tilrettelagte bålplasser 
er velegnet for grilling og matlaging.

I 2015 ble det satt opp en gedigen lavvo av tre der det 
er overnattingsplass for en hel skoleklasse. Lavvoen er 
finansiert med midler fra turlaget og kommunen og er 
blant annet utstyrt med reinskinn som gjør oppholdet der 
inne mykt og varmt, og en effektiv peisovn holder kulda 
ute.

Med overnattingsmuligheter både i hovedhuset, gapa-
hukene og lavvoen vil Nedre Gupu også ha et betydelig 
potensiale til å fungere som leirskole for Bærum kom-
mune. Et bedre sted for opplæring i det enkle friluftslivet 
kan man ikke finne».

Ulefos er et nordisk selskap som har sitt 
hovedvirke innenfor den kommunaltekniske 
vann- og avløpssektoren. Vi leverer via grossit 
til konsulenter, arkitekter, entrepenører, kommuner
og industri.

www.ulefos.com

Vårens snøsmelting kan gi store 

mengder overflatevann, og risikoen

for flom er stor. Dette stiller krav til 

kvaliteten på avvanningsprodukter, 

som renner, rister og sluk.

Det hadde ikke gått 

så greit ... 

... uten oss.

...langs hver en vei

www.dahl.no

Et helårsprodukt -
for en enkel, rask og varig løsning!

Potmix reparasjonsasfalt

På  
lager
 nå!

Reparer i dag!

Ser asfalten din slik ut?

KONTAKT OSS:
Brødrene Dahl

Bentsrudveien 19,
3083 Holmestrand

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

BD SF_anno_Kommunalteknikk utgv3.indd   1 22.02.2016   11:11:42
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Mange ansatte i Bærum kommune 
ønsker kompetanseheving og relevant 
karriereveiledning. Enkelte enheter 
har større utfordringer enn andre.

– 95 prosent av de kommunale 
renholderne er fremmedspråklige, 
sier enhetssjef hos Eiendom renhold, 
Nina Røer. 

– Deres ulike bakgrunner gjør det 
ekstra viktig med opplæring, kurs og 
fellesskap. Derfor tilbyr vi tre ulike 

kurs – rengjøringskvalitet, språkkurs 
og fagbrev.

Obligatorisk kvalitetskurs
Alle renholderne har gjennomført 
kurs innen kvalitet og målemetode for 
renhold. Kurset er et «fagbrev light», 
med praktisk og teoretisk undervis-
ning, og kursbevis til slutt.

– Kurset handler om kvalitetsstan-
darden renholdet i Bærum kommune 
skal ha som heter NS INSTA 800:810, 
sier Nina Røer.

Viktig med språk
Ved hjelp av økonomisk støtte fra sta-
ten igangsatte programområdet våren 
2015 egne norskkurs med renholds-

faglig innhold. Kursene holdes hver 
tirsdag i egne lokaler med lærerkref-
ter fra Voksenopplæringen i Bærum.

– Det er viktig å kunne kommuni-
sere med dem jeg jobber for og også 
ellers i samfunnet. Jeg trenger å bli 
bedre, sier elev Derya Erik.

Deltakerne er svært fornøyde med 
kurset og er glade for muligheten til å 
få mer kompetanse.

– Det er et bra kurs og jeg lærer 
mye, sier Lah Bwae.

Fagbrev innen renhold
Derya Erik og Lah Bwae har som mål 
å ta fagbrev innen renhold. Denne 
våren har vi 15 renholdere som skal 
prøve å ta fagbrevet. Kommunen har 

Riktig renhold er viktig!
nøkkelen til et godt liv i norge er språket. Bærum kommune har lagt til rette for å 
øke språklig og faglig kompetanse innen renhold. – Våre medarbeidere har mange 
ulike bakgrunner. Fellesnevneren for å få et godt arbeidsliv i norge er å kunne 
norsk, sier nina røer, enhetssjef hos eiendom renhold.

VIGDIS BJØRKØY
Journalist

SOFIE META
Kommunikasjonsmedarbeider

Pawel Wrzosek, Areta Szczepanska, Lah Bwae og Derya Erik deltar i norskkurs med renholdsfaglig innhold, et kurs som Bærum kom-
mune tilbyr. Alle har som mål å ta fagbrev i renhold. FOTO: NINA RØER
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leid inn en offentlig godkjent lærer 
og stiller lokaler til disposisjon. 

– Vi er veldig fornøyde med så stor 
respons på vårstudiet, sier Nina Røer. 

Fagbrev innen renhold er et offent-
lig godkjent fagbrev. Kurset består av 
syv moduler fordelt på ett halvt år, i 
motsetning til tidligere hvor kurset 
inneholdt elleve moduler fordelt på 
ett år.

Spennende og lærerikt
Selv om svært mange av kursdelta-
kerne har vært ansatte i kommunen 
i mange år er responsen fra «skole-
benken» at de lærer mye nytt. Det 
kreves mye disiplin og hjemme-job-
bing med oppgaver.

– Det er kjempemoro, lærerikt og 
spennende! Det er et utrolig bra ini-
tiativ fra kommunen, sier 

avdelingsleder Jan Morten Sund-
bakken, som deltar på kurset. Vi ville 

ikke fått så stor respons hvis vi som 
arbeidsgiver ikke hadde valgt å legge 
til å ta fagbrev. Fagbrev skal deltager-
ne betale selv, og det søkes om sti-
pend for deltagerne, sier Nina Røer. 

God oppfølging
– Det er viktig med god oppfølging 
slik at vi sikrer at medarbeiderne bru-
ker riktige arbeidsverktøy og utfører 
jobben som avtalt. Vi er også opptatt 
av at brukerstedene legger til rette 
slik vi er enige om, sier Nina Røer. 

Hun understreker at renholderne 
har som oppdrag å levere renhold i 
henhold til avtalt kvalitetsstandard. 
Uansett bakgrunn, opprinnelsesland 
eller språk.

Nina Røer, enhetssjef hos Eiendom renhold i Bærum kommune. FOTO: SOFIE META

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

BIODIESEL HVO

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

9400 l dobbelvegg

Multibruker dispenser med 
kortsystem
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Foruten ovennevnte haller og baner 
har idrettsparken ca. 70 mål med 
utendørs arealer. Bærum Kommune 
ser på dette som 70 mål med «akti-
vitets-flater». Siden 2013 er det på 
disse aktivitetsflatene satt opp:

–  Tufte park, treningspark med egen-
vektstrening

–  Sandvolleyball baner
–  Frisbee golf bane
–  Street basket
–  Inline hockey bane
–  Rulleski løype – preparerte skiløy-

per om vinteren
–  Gratis publikumstid på kunstisba-

nen
–  Parkour anlegg kommer våren 2016

Det jobbes også med en kombinert 
skate/BMX park.

Det er noen kriterier som har vært sty-
rende når det gjelder utnyttelsen av 
disse aktivitetsflatene:

–  Legge til rette for egenorganisert og 
organisert aktivitet

–  Stort spekter av aktiviteter, skal 
fenge unge og gamle

–  All aktivitet skal være gratis

Bærum Idrettspark
70 mål med utendørs aktivitetsflater
25. april 2013 ble Bærum idrettspark offisielt åpnet. Det nye bygget består av: 
friidrettshall, fotballhall, flerbrukshall samt garderobeanlegg, møterom og sosiale 
rom. totalt rundt 16.000 kvadratmeter. Dette er et av norges største idrettsbygg. 
Fra tidligere ligger Bærum ishall og en utendørs kunstisbane, tennisbaner i  
sommerhalvåret, i parken. Parken har videre en cricket bane og en baseball bane.

Daglig leder Mikkel Røsok viser stolt frem deler av Bærum idrettspark.

Av Mikkel Røsok

Daglig leder Bærum idrettspark
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Bærum idrettspark, hvor bl.a. fresbee golf er inntegnet.

Disse kriteriene har vært en suksess-
faktor, vi opplever at den uorganiserte 
leken på «løkka» er tilbake. Det viser 
et stort behov for arealer til nettopp 
dette formål. Ungdom som faller ut 
av den organiserte idretten etterspør 
dette i stadig større grad. Dette bør 
være en del av planleggingen av alle 
nye idrettsanlegg.

Samtidig er det flere utøvere innen 
forskjellige idretter som benytter akti-
vitetsflatene til alternativ egentrening. 
Tilbudene appellerer til mange.
Aktivitetsarealene benyttes fra tidlig 
morgen til sent på kvelden. Ofte er det 
aktivitet fra kl. 06.00 om morgenen. Det 
er dagligdags at noen legger lunchen til 
idrettsparken for en runde frisbee golf.

Mye ungdom blir også igjen etter endt 
skoledag for å benytte de forskjellige 
aktivitets areal.
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PROFILEN

Å være kommunalsjef  
er utrolig spennende og lærerikt
Hvordan ser din arbeidsdag ut?
Først må jeg si litt om porteføljen til 
stillingen min. Som kommunalsjef for 
tekniske tjenester har jeg et overord-
net ansvar for 6 tjenesteområder. Det 
er Vei og trafikk, Vann og avløp, Foru-
rensning og Renovasjon, Natur og 
Idrett, Transport og Prosjektenheten. 
Disse er igjen inndelt i 17 avdelinger. 

Min arbeidsdag består mye av in-
terne møtet med de 6 tjenesteområ-
dene og avklaringer i deres hverdag. 

Det være seg både faglige og økono-
miske spørsmål.

Jeg bruker også en del tid mot råd-
mannen og rådmannens stab. Det er 
handlingsprogram for kommende år, 
økonomimeldinger eller innhold i po-
litiske saker.

Det tredje området er samfunns-
utvikling. Her inngår reguleringer, 
utvikling av områder, støy, massefor-
valting m.m.
I de snart 4 årene jeg har hatt denne 
stillingen i Bærum er det to store sa-
ker som har tatt mye tid. 

– Det var avklaring om kommunens 
policy når det gjaldt å eie bilparken 
med et eget verksted, fremfor å lease 
biler.

– En annen sak er vedtaket om å 
innføre kildesortering av matavfallet 
og innføring av beholdere til mat- og 
restavfallet. Denne saken har tatt 
mange år og det er gjennomført flere 
studiereiser, både utlands og innen-
lands.

Hverdag er til tider hektisk og da 
merker en tidsklemma. Men ved å 
planlegge godt og ha en oppdatert 
kalender, går det bra. 

Det å være kommunalsjef for et 
slikt område er utfordrende, kreven-
de, men også utrolig spennende og 
lærerikt. Samfunnet er i utvikling, og 
kommunens tekniske sektor må også 
utvikle seg i takt med samfunnet. 
Dette er drivkraften min, og jeg har nå 
jobbet som kommunalsjef innen tek-
nisk sektor i ulike kommuner i over 12 
år. 

Hva ser du på som de største utfor-
dringene i framtida for ditt fagfelt?
Den største utfordringen er å følge 
med på den tekniske utviklingen og 
klimaendringen. 

Klimaendringen merkes ved mer 
overvann på avveier, og dette blir et 
viktig tema i den nye hovedplanen for 
Vann og avløp. Overvann på avveier 
merkes også innen Samferdsel med 
oversvømte veier, eiendommer og 

parker, men det er utgraving og øde-
leggelser som er viktigst å forebygge.

Videre er fornying og rehabilitering 
av vann- og avløpsnettet viktig, da 
det er mange gamle ledninger som 
ligger i bakken.

Et annet områder er utvikling innen 
transport og satsing på riktig drivstoff, 
da levetiden på bilene må være 10 år 
for å få god økonomi. Er det EL-biler 
som er fremtiden for kommunens 
hjemmetjeneste eller er det biogass 
eller hydrogen? Dette spørsmålet vil 
stå på agendaen de neste årene.

For å møte utfordringen i fremtiden 
må vi satse på innovative løsninger. 
Bærum har satt dette på utviklings-
programmet. Innovasjon er ikke bare 
å gjøre noe som ingen andre har gjort 
før, men også å gjøre ting på en an-
nen måte, som andre har hatt suksess 
med. Poenget er å arbeide og gjøre 
arbeidsoppgaver på en bedre måte, 
samtidig som en frigjør ressurser. Da 
blir det en vinn - vinn situasjon, som 
gjør oss i stand til å møte fremtiden.

Hvordan tilegner du deg ny kompe-
tanse?
Ny kunnskap får jeg gjennom kurs, 
seminar og tidsskrift. Det er viktig å 
holde seg orientert om nye trender, 
både innenlands og trender fra utlan-
det. Utviklingen går raskere enn noen 
gang, sies det, og da må en holde seg 
godt orientert.

Det er også viktig å holde seg ori-
entert om politiske prioriteringer. Nye 
E18 gjennom Asker og Bærum er en 
slik sak som politikerne, media, ek-
sperter har ulik mening om. Det som 
er viktig å få frem er at prosjektet først 
og fremst skal bedre miljøet langs 
E18, samtidig som en bygger sepa-
rate kjørefelt for buss og separat vei 
for sykkel. Støymålinger og beregnin-
ger viser at mange tusen er plaget. 
Likeledes er mange tusen plaget av 
luftforurensning.

I det siste året har jeg vært på flere 
møter og seminar, der hydrogen som 

Navn: Jan Willy Mundal

Yrke: Sivilingeniør

Alder: 52 år

Stilling: Kommunalsjef tekniske 
tjenester, Bærum kommune

Bakgrunn: Ingeniørhøgskolen på 
Gjøvik, NTH Trondheim, De tre 
siste jobbene er - Kommunalsjef 
for tekniske tjenester i Oppegård 
kommune, kommunalsjef for 
Samfunn i Ski kommune og nå 
snart 4 år som kommunalsjef for 
tekniske tjenester i Bærum kom-
mune.
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drivstoff har vært tema. Jeg er blitt 
overbevist om at dette er ett av frem-
tidens drivstoff for biler. For å lage og 
lagre hydrogen brukes vann og strøm. 
Ved å bruke overskuddsstrøm fra sol-
cellepanel, overskudd fra riksnettet, 
overskudd av strøm ved høy vann-
stand om høsten og våren, blir hydro-
gen en miljømessig og økonomisk god 
løsning. Denne måten å lagre energi 
på, er mange ganger bedre enn bat-
teri. Grunner til at hydrogen er blitt en 
god løsning nå, er at de store bilpro-
dusentene endelig kan lage rimelige 
serieproduserte hydrogenmotorer. 

Hvorfor valgte du ditt fagfelt?
Jeg har min styrke i realfagene. Matte 
og fysikk har alltid vært de morsom-
ste fagene. Derfor ble jeg ingeniør 
i bygg og anlegg og så sivilingeniør. 
Jeg jobber noen år i det private, men 
så ble det kommunen, der jeg nå har 
jobbet i over 20 år. Det å jobbe i det 
offentlige, i en kommune, har vært 
spennende og lærerikt og jeg har tri-
ves i alle år.

Hva mener du er det viktigste «kom-
munalteknikere» kan gjøre for å 
bidra til et bærekraftig samfunn?
Det er mye, men ett område vi «kom-
munalteknikere» kan jobbe med, 
det er å bidra til at grønne områder 
i tettstedene/byene blir «fredet» for 
nedbygging. Det gjelder også midler-
tidige lån/bruk. Et annet områder er 
å forvalte sjøen, innsjøene og elvene 
våre, slik at også fremtidige genera-
sjon får glede av disse. 

Den største trusselen for fremtiden 
er mangel på enkelte ressurser. Der-
for er kildesortering for alle typer ma-
terial viktig og innleveringsordninger 
for alle utslitte produkter nødvendig. 

Her er innlevering og henteordnin-
ger for blant annet farlig avfall helt 
avgjørende. 

Et bærekraftig samfunn er for meg, 
at uttaket av ressurser ikke er større 
enn det som tåles over tid. En annen 
måte å se dette på, er at forvaltningen 
blir bedre for hver generasjon.

En bonde har som mål å gi gården 
videre til neste generasjon, i bedre 
stand enn da han selv overtok. Slik 
kan også vi «kommunalteknikere» 
tenkt. Kommunens tekniske tjenester 

skal være i bedre stand når neste ge-
nerasjon overtar, enn de er i dag. 

Hvis du skulle jobbet som noe annet, 
hvilket yrke ville du da valgt?
Dette spørsmålet var det ikke lett å 
svare på. Før jeg ble kommunalsjef 
har jeg blant annet vært eiendoms-
sjef og bygningssjef (byggesaksbe-
handling). Hvis det skulle vært noe 
annet innen teknisk, måtte det være 
reguleringssjef.

Hvis jeg kunne/skulle velge noe 
utenfor teknisk, måtte det bli lærer. 
Jeg søkte en gang på en lærerstilling, 
men fikk den ikke. Det å være lærer/
foreleser for ingeniørstudenter hadde 
vært flott. Vært med å utdanne mor-
gendagens ingeniører hadde vært 
flott.

Hvordan er forholdet ditt til fagmil-
jøet utenfor arbeidsplassen?
Jeg kommer borti mange av de andre 
fagmiljøene i kommunen, via de 
områdene jeg er leder for. Det å sitte 
i rådmannens ledergruppe gjør at jeg 
også får innblikk i andre fagmiljøer og 
muligheten til å delta i diskusjoner 
om fremtidens løsninger.

Et annet fora er fagmiljøene innen 
Akershus fylkeskommune. Der har jeg 
vært innom støyproblematikk langs 
veier og jernbane, luftforurensing 
langs hovedveien og masseforvalt-
ning. 

Til slutt vil jeg nevne at forvaltning 
av overskuddsmasser, fra de ulike 
tunellprosjektene som skal komme i 
Bærum kommune de kommende år, 
er viktig. Hvordan kan disse massene 
bidra til en bærekraftig utvikling?

Når du tenker deg tilbake, hva burde 
det vært mer av i utdanningen din?
Via ingeniørhøgskolen og NTH i Trond-
heim har jeg fått utdanning i mange 
fag. Det jeg ikke hadde på skolene, 
men som jeg har brukt mange år på å 
opparbeide meg, er ledelse.

Ledelse er nødvendig som en ba-
siskunnskap, for å kunne ta gode 
avgjørelser. Avgjørelser som er balan-
sert mellom ulike forhold som tids-
bruk, økonomi, personell, m.m., har 
et bedre utgangspunkt for å lykkes. 
Ledelse kan ikke bare studeres, det 
må også praktiseres. Det er ved prak-

sis en utvikler seg og kan ta på seg 
nye oppgaver.

Hvem kunne du tenke deg å legge 
brostein sammen med en dag, og 
hvorfor?
Det må bli kona mi, som jeg er stolt 
av, og vi har lagt mange «brosteiner» 
sammen. Massene i innkjørselen til 
huset vårt er skiftet ut, og nå planleg-
ger vi å legge stein der til sommeren. 
Da kan vi ligge på knærne å legge 
steinen sammen, og etterpå kan vi gå 
på steinene og minnes.

Hvis jeg skulle valgt noen fra histo-
risk tid, måtte det bli Leonardo di ser 
Piero da Vinci, eller Leonardo da Vinci 
som han vanligvis omtales som. Leo-
nardo da Vinci var også en fremragen-
de ingeniør og oppfinner, med ideer 
som lå langt forut for hans tid. På 
tegnebordet oppfant han blant annet 
helikopteret, stridsvognen, bruken av 
konsentrert solenergi, kalkulatoren, 
dobbeltskroget og en grunnleggende 
teori for platetektonikk. 

Få av tegningene hans ble konstru-
ert og realisert i løpet av hans levetid. 
Et prosjekt som er realisert i senere 
tide er Leonardo Da Vinci-broen, et 
prosjekt i regi av maleren og kunst-
neren Vebjørn Sand. Da Vinci-broen 
er en gangbro som ligger i Nygårds-
krysset i Ås kommune over Europavei 
E18. Broen er 108 meter lang. Det å 
møte en slik person hadde vært fas-
cinerende, selv om vi ikke fikk lagt 
noen brostein.

Til slutt vil jeg gjerne møte Therese 
Johaug. Det hun har utrettet er helt 
fantastisk. Hun trosser de fysiske lo-
vene og leverer i en idrett, der ingen 
trodde hun hadde noe å gjøre. Tenk å 
gå opp slalåmbakken i Val di Fiemme 
og slå de andre med rundt ett minutt. 
Den som har vært nærmeste på tid, 
var 46 sekunder bak. Hun har også 
satt løyperekord i Birkebeinerrennet 
og nå i år vant hun Holmenkollen med 
tre minutter og 46 sekunders margin. 

Det hun har levert gjør henne til en 
av de største vinteridrettspersonene i 
norsk historie. Det hadde vært hygge-
lig å møtt henne, ikke for å legge bro-
stein, men for en lunsj og snakke om 
bærekraft, arbeidsmarkedet, kommu-
nens oppgaver, idrettens betingelser 
og litt næringspolitikk.



38 KommunalteKniKK nr. 2-2016

Ny turvei i Sandvika
Turveien langs Engervannet i Sand-
vika ble ferdigstilt i oktober 2012. Den 
ble bygget av Jernbaneverket i sam-
arbeid med Natur og idrett i Bærum 
kommune i forbindelse med opp-
arbeiding av dobbeltsporet mellom 

Sandvika og Lysaker. Etableringen av 
turveien var en del av rekkefølgebe-
stemmelsene i reguleringsplanen for 
dobbeltsporet. Turveien strekker seg 
fra Sandvika bussterminal i sørvest, 
langs jernbanesporet ved Engervan-
net og kobles via Engerjordet inn på 
en turvei som går videre nordover 
langs Øverlandselva. Den nye tur-
veien gjør det mulig å gå til fots fra 
Sandvika sentrum, langs hele Øver-
landselva og videre inn i marka. 
Arealet mellom jernbanesporet og 

Engervannet er på det smaleste ti 
meter bredt. Det var utfordrende å få 
til en godt utformet turvei samtidig 
som det også var ønskelig å bevare 
mest mulig vegetasjon. Enkelte ste-
der er turveien lagt på bordgang for å 
unngå for store terrenginngrep. 

Naturverdier ved Engervannet
Engervannet er ett av Bærums viktig-
ste fuglevann, med store forekomster 
av spesielt andefugler. I juli og august 
er det observert opptil 350 våtmarks-

Nytt jernbanespor 
gir nye turmuligheter
etter at jernbanelinjen mellom Sandvika og lysaker ble utvidet i 2011, kom også 
en ny turveistrekning på plass. nå kan du gå på turveier fra Sandvika sentrum til 
marka!

Martine Knudsen, 

landskapsarkitekt, natur og idrett, 
Bærum kommune

Åpning av turveien 12. oktober 2012. Foto: Bærum kommune
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Informasjonsskilt om fuglelivet ved Engervannet. Illustrasjoner av Trond Haugskott.

fugler på stedet. Turveiprosjektet 
møtte motstand hos ornitologer og 
naturvernere, og det ble derfor lagt 
stor vekt på hensynet til fuglelivet i 
prosessen. Det ble blant annet satt 
opp et gjerde langs deler av turveien 
for å skjerme fuglene fra hunder og 
turgåere. 

Informasjonsskilt med illustrasjoner 
av fuglearter og tekster om naturver-
diene ved Engervannet oppfordrer 
publikum til å vise hensyn og holde 
hunder i bånd så ikke fuglelivet blir 
forstyrret. Bevaring av eksisterende 
vegetasjon var også et viktig tema 
under planlegging av turveien, da 
både Engervannet og områdene rundt 
er regulert til naturvernområde. Det 
ble plantet inn stedegne arter som 
kompensasjon der man måtte fjerne 
vegetasjon. 

Overvåkingsprogram for fuglelivet
Før oppstart av arbeidene med jern-
banen, ble det igangsatt et overvå-
kingsprogram for fuglelivet i Enger-

vannsområdet. Hensikten var å holde 
øye med fuglelivet før, under og etter 
anleggsfasen, og å observere hvilke 

eventuelle konsekvenser anleggsar-
beidet og turveien ville få for fuglene. 
Konklusjonen i rapporten var at 

Turveien ligger tett på jernbanesporet mellom Sandvika og Lysaker. 
Foto: Bærum kommune
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anleggsarbeidet og opparbeidingen 
av turveien ikke har hatt varig nega-
tiv konsekvens for fuglelivet i Enger-
vannet. Det ble imidlertid registrert 
noe nedgang i arter under den mest 
intensive delen av anleggsperioden. 
Et forbehold er at dersom antallet tur-
gåere øker betraktelig, vil dette kunne 
gi større negative konsekvenser. Det 
understrekes at det er viktig at gjerdet 
som er satt opp holdes ved like for å 

unngå forstyrrelser for fuglene. 
 

En viktig snarvei
Turveien langs Engervannet er i dag 
mye brukt. Den er blitt en viktig grønn 
snarvei og et godt alternativ til for-
tauet langs den trafikkerte Enger-
vannsveien på nordvestsiden av van-
net. 
Turveien er et godt eksempel på vik-
tigheten av å komme med innspill og 

krav i reguleringsplanprosesser. På 
den måten har man kunnet forsterke 
turveiforbindelser og bedre tilgjen-
geligheten for turgåere og andre fot-
gjengere i Sandvikaområdet. 

Høststemning. Foto: Bærum kommune

Utsikt fra turveien over Engervannet. Foto: Bærum kommune
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Feilmelding foregår enten via Bærum 
kommunes nettsider, eller ved bruk 
av mobilapplikasjon for iPhone eller 
Android. Når en feil er innmeldt vil 
bruker få oppdatert status på sin hen-
vendelse i applikasjonen, eller ved 
kartløsningen på Bærum kommunes 
nettsider. I kartet har innmeldte saker 
et ikon som illustrerer sakens status, 
og dette ikonet endres straks det har 
vært en utvikling i saken. Når en sak 
er ferdigbehandlet ligger den synlig i 
14 dager før ikonet forsvinner.

Innkomne henvendelser behandles i 
eget nettbasert saksbehandlingspro-
gram. Her er det et program tilpasset 
administrativt ansatte, samt et eget 

program tilrettelagt for tjenesteufø-
rende arbeider. Administrasjonspro-
grammet har et større fokus på planleg-
ging av oppgaver, mens det operative 
programmet enkelt kan benyttes som 
arbeidsliste på en praktisk måte. Kom-
munens ansatte kan også benytte sys-
temet for å registrere feil og mangler, 
for å senere kunne utarbeide arbeids-
planer basert på henvendelser fra 
publikum og egenregistrerte mangler.
Når en feilmelding er registrert vil den 
gå direkte til riktig saksbehandler 
basert på regler tilknyttet ulike hen-
vendelsestyper. Det er også etablert 
regler som informerer innmelder der-
som en vei ikke er kommunal. Ved 
hjelp av disse reglene sparer kommu-
nen tid på saksfordeling og avskriv-
ning av saker som er feilinnsendt.

Samtlige registrerte henvendelser 
lagres i et arkiv når de er ferdigbe-
handlet. Dette åpner for å kunne 

hente ut historikk på henvendelses-
typer, enten som statistikk, eller for 
eksempel for å se om det er gjengan-
gere blant innmeldte feil og mangler.

Innledningsvis har det vært anledning 
til å melde inn feil på seks kategorier, 
herunder kjøreveier, skilt/trafikksikker-
het, vegetasjon, veidrenering, gang- og 
sykkelveier, samt parkering. Det er 
planlagt utvidelse av antall kategorier 
etter hvert som behovet melder seg. 
Ved innmelding av feil må innmelder 
markere lokalisasjon i kart. Videre må 
type feil registreres ved hjelp av de for-
håndsbestemte kategorier og emner, 
før eventuelt bilde og tekst kan legges 
til. Ved bruk av mobilapplikasjonen må 
det tas bilde for å illustrere feil.

På sikt er ambisjonen at flere tjeneste-
steder i kommunen skal ta i bruk tjenes-
ten, da den ikke er begrenset til det vei-
faglige området. Å samle feilmeldinger 
i samme saksbehandlingssystem vil 
være gunstig for kommunens innbyg-
gere som får færre kontaktpunkter å for-
holde seg til. Kommunen selv vil kunne 
se en gevinst ved at det etableres kor-
tere kommunikasjonslinjer internt og 
effektivisering av planleggingsrutiner. 
Bærum kommune tar også initiativ for å 
invitere eksterne parter inn i tjenesten. 
Dette betyr eksempelvis at sakstyper 
enkelt kan videresendes til entreprenør 
for utførelse, eller til en annen ekstern 
ansvarlig part ved behov.

Tjenesten leveres av 
SWECO Danmark A/S.

Meld en feil
Bærum kommune har  
lansert «meld en feil». 
tjenesten der innbyg-
gere kan melde inn feil og 
mangler på det kommunale 
veinettet. 

Alexander Vatnehagen

Fagleder, Vei og trafikk
Bærum kommune
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Biladministrasjon 
i Bærum kommune
Bærum kommune har valgt et konsept som muligens skiller seg fra andre  
sammenlignbare kommuner. Forvaltning og administrasjon av biler og maskiner er 
sammen med øvrige transporttjenester sentralisert i en enhet, Bærum kommune 
transport.



KommunalteKniKK nr. 2-2016 43

Enheten består av 2 avdelinger, Utleie 
og Transport og Teknisk Verksted.
Bil- og maskinparken består av rundt 
500 enheter.

Transport står for anskaffelser, intern 
utleie, administrasjon og avhending 
av biler og maskiner ovenfor øvrige 
tjenestesteder i kommunen. 

Enheten skal være en rådgiver i valg 
av utstyr gjennom utarbeidelse av 
kravspesifikasjoner og gjennomfø-

ring av anbudskonkurranser. Avde-
lingen har i oppgave å påse at man 
fører en nøktern investeringspolicy 
og handler utstyr som er «godt nok».

Et annet viktig element er imple-
mentering av miljøvennlig tekno-
logi innenfor transportsektoren, et 
område Bærum kommune var tidlig 
ute med å sette måltall på.

Allerede i 2008 definerte man mål 
for utviklingen av en mer miljøvenn-
lig bilpark gjennom å definere mål-
tall nedfelt i handlingsprogrammet. I 
dag er dette et sentralt element i alle 
anskaffelser. I 2015 ble det imple-
mentert 25 elbiler innen pleie- og 
omsorgssektoren. Så langt virker 
dette som en suksess.

«All inclusive»
Konseptet baseres på et «all inclu-
sive» prinsipp med mulighet for til-
pasninger. Dette for å avlaste bruker-
stedene slik at disse kan konsentrere 
seg om sine kjerneoppgaver og bruke 
minimal tid utover daglig vedlikehold 
av biler og maskiner.

Et «all inclusive» konsept innebærer 
at forhold som service, reparasjoner, 
dekkskift, tilgang til bilvaskemaskin 
og drivstoff er inkludert.

Kjøretøyene blir innkalt til service, 
og periodisk kjøretøykontroller blir 
koordinert og utført samtidig. Feil og 
mangler forsøkes utbedret umiddel-
bart på eget verksted evt. på merke-
verksted. Transport har et «knippe» 
lånebiler som stilles til disposisjon 
dersom driftsstansen er av lenger 
varighet. 

Vår og høst kalles bilene inn til Tek-
nisk Verksted, som står for dekkskift. 
Dekkene vaskes, merkes og plasse-
res på eget dekkhotell. Verkstedet 
er dimensjonert til 9 personer. Foru-
ten bilverksted består det også av et 
sveise- og plateverksted som er svært 
sentralt i forhold til å holde maskin- 
og utstyrsparken operativ.

Verkstedet er oppsatt med servicebil 
som rykker ut ved driftsstans som 
punktering, flatt batteri, etc.
Eierskap og økonomi

Bærum kommune har gjennom lange 
og omfattende prosesser vurdert eier-
skap opp mot leasing. Konklusjonen 
ble at man fant det mest økonomisk 
at bil- og maskinparken er i kommu-
nens eie. 

Som mal holdes bilene i drift i 10 år. I 
tillegg til driftskostnader blir brukerste-
dene belastet med avskrivning. For å 
finansiere og fornye bil- og maskinpar-
ken bevilges det årlig et beløp til forny-
else gjennom handlingsprogrammet. 

De største økonomiske utfordringene 
er knyttet til utvidelse av bil- og mas-
kinparken.

Gjennom et eget logistikksystem har 
man kontroll på alle kostnader som 
er tilknyttet hvert enkelt kjøretøy. 
Dette er med på å gi en oversikt over 
når kjøretøy eller maskin blir så kost-
nadskrevende at det er fornuftig med 
utskifting. Brukerstedene mottar en 
årlig samlefaktura for sitt bilhold. 

Bærum kommune ved Transport har 
gjennom anbudskonkurranser ram-
meavtaler med 5 leverandører av 
personbiler. Dette gjør innkjøpene av 
kjøretøykategorien rasjonell.

I tillegg er det etablert rammeavtaler 
innen skadeutbedring og lakkering, 
samt dekk og dekkrelaterte produk-
ter.

Fordeler og ulemper
Den største fordelen med ordningen 
er at øvrige brukersteder kan benytte 
særdeles lite ressurser på bilhold. 
Andre fordeler er fleksibilitet i forhold 
til tilbakelevering, omplassering av 
kjøretøy internt i kommunen, øko-
nomi og det at man kan opprettholde 
og utvikle et kompetanse miljø innen 
fagområdet. Likeledes at kommunen 
har et organ som påvirker innkjøpene 
slik kjøpelysten ikke tar overhånd og 
påvirker hva som er «godt nok».

Ulempene er knyttet til at man i noen 
sammenhenger kunne tenke seg en hyp-
pigere utskifting av deler i bil og maskin-
parken, samt de økonomiske utfordrin-
gene som oppstår knyttet til utvidelser i 
form av ekstra biler eller maskiner.

Tom Roa
tjenesteleder transport,
Bærum kommune
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NYTT FRA NKF

KuNNsKapsdeliNg For et bedre samFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

ESTETIKK
Når man diskuterer eller vurderer 
formgivning i fysiske omgivelser 
møter man ord som byggeskikk, 
-kunst, estetikk og arkitektur. Disse 
begrepene er knyttet til arkitektur, 
landskapsarkitektur, kunsthistorie 
og etnografi og kan forårsake omfat-
tende diskusjoner rundt betydnin-
gen. 

Vurdering av estetikk i plan- og byg-
gesaker er styrket i lovverket de 
senere årene og det har kommet 
signaler om at kommunenes praksis 
ved vurdering av estetikk må skjer-
pes (jf. § 1-1 og 29-2). 

Krav til tiltakenes estetiske utfor-
ming kommer til uttrykk i formåls-
paragrafen, i kapittelet om kom-
muneplan, reguleringsplan og i 
byggesaksdelen.

Estetisk utforming er et av temaene 
som alltid skal vurderes i en byg-
gesak. I noen tilfeller er det veldig 
enkelt å utforme et tiltak estetisk 
godt, mens det i andre tilfeller kan 
være veldig krevende. Som bygge-
saksbehandlere må vi ha evnen til å 
skille god utforming fra dårlig og kre-
vende utformingsoppgaver. Dersom 
vi i en sak vurderer den estetiske 
utformingen som krevende, må vi gå 
opp i tiltaksklasse for denne funk-
sjonen for å sikre nødvendig kom-
petanse for dette området. 

Estetikk er ikke målbart, og det kan 
derfor være vanskelig å argumen-
tere for hva som er godt og dårlig. Vi 
blir ofte møtt med argumenter som:

–  «Smak og behag kan ikke disku-
teres.»

– Det kommer til å bli pent – 
 tror du vi vil ha det stygt?

I dette temastoffet skal vi prøve å gi 
noen momenter på hvordan estetisk 
utforming kan drøftes ut fra objek-
tive kriterier, og hvordan vi kan 
bygge opp en saklig argumentasjon.

Lovhjemmel
Loven skal fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidig generasjo-
ner og estetisk utforming av omgi-
velsene (§ 1-1 lovens formål). 

§ 1-1 Lovens formål
«… Byggesaksbehandling etter 
loven skal sikre at tiltak blir i sam-
svar med lov, forskrift og planved-
tak. Det enkelte tiltak skal utføres 
forsvarlig.

Prinsippet om universell utforming 
skal ivaretas i planleggingen og kra-
vene til det enkelte byggetiltak. Det 
samme gjelder hensynet til barn og 
unges oppvekstsvilkår og estetisk 
utforming av omgivelsene.»

Paragrafen sier noe om hensyn som 
skal ivaretas. Formålsparagrafen 
klargjør at loven gjelder for all sam-
funnsplanlegging, arealstyring og 
byggesaksbehandling. Det er et vik-
tig formål med loven å legge til rette 
for private tiltak, men sikre at deres 
interesser utfolder seg innenfor 
rammer trukket opp av folkevalgte 
organer, slik at allmenne interesser 
ivaretas.
Byggesaksbehandling etter loven 
skal sikre at offentlig krav som stil-
les til det enkelte tiltak overholdes. 
Bebyggelse skal utføres forsvarlig 
ut fra estetiske og økonomiske hen-
syn. Estetiske hensyn er beholdt i 
formålsparagrafen. Det er av stor 
betydning at både bygning, bo- og 
bymiljøer og selve steds- og land-
skapsforming viser ønske om å 
skape eller ivareta det som selv er 
vakkert men også sammen med 

omgivelsene. Loven er den viktig-
ste for å styrke og ivareta estetiske 
verdier i samfunnsutviklingen. I nye 
bygge- og anleggstiltak vil det være 
mulig å stille estetiske krav og at det 
i eksisterende miljøer tas vare på 
verdier ved planlegging og byggesa-
ker (www.regjeringen.no). 

§ 11-9. Generelle bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel
Kommunen kan uavhengig av areal-
formål vedta bestemmelser til kom-
muneplanens arealdel om: ...
6. miljøkvalitet, estetikk, natur, 
landskap og grønnstruktur, her-
under om midlertidige og flyttbare 
konstruksjoner og anlegg…»

Bestemmelsene i kapittel 11 om 
kommuneplan understreker at 
grunnlaget for beslutninger for 
utvikling skal skje med utgangs-
punkt i retningslinjer der hensyn til 
langsiktige samfunnsutviklingen er 
vurdert. Det kan gis bestemmelser 
til deler eller nærmere angitte områ-
der i kommunen. Generelle kom-
muneplanbestemmelser skal være 
utgangspunkt for videre konkreti-
sering i reguleringsplan. Likeledes 
kan det gis bestemmelser om este-
tiske hensyn for både bygninger og 
anlegg, og ikke minst for landskaps-
utforming og landskapsestetikk, 
f.eks. i områder med viktige kultur-
landskapskvaliteter. Retningslinjer 
har tidligere vært knyttet til § 74 nr. 
2 i pbl. 1985 (www.regjeringen.no).

Temastoffet er tilgjengelig for nett-
verkskommunene i regi av NKF byg-
gesak. Last ned resten av artikkelen 
og vedleggene fra NKF byggesaks 
intranett. Har du ikke tilgang?

Kontakt nkf@kommunalteknikk.no

NKF byggesak
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KuNNsKapsdeliNg For et bedre samFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF deler ut prisen Årets kommu-
naltekniker hvert 3. år. I 2016 blir 
utdelingen 20. april under Kommu-
naltekniske fagdager på Quality Ho-
tel Expo, Fornebu.

Bakgrunn
De fleste kommuner opplever util-
strekkelige budsjetter på de kom-
munaltekniske områdene. Det er for 
eksempel vanskelig å tilby konkur-
ransedyktige lønninger for å rekrut-
tere fagutdannende personer, og til 
dels store vedlikeholdsetterslep på 

blant annet kommunale veger, byg-
ninger og vann- og avløpsnettet. 
Målet med prisen er økt fokus på 
kommunalteknikk som fag, og en 
bevisstgjøring for hvor viktig kom-
munalteknikken er for både innbyg-
gere og næringsliv i et velfungeren-
de lokalsamfunn.

Retningslinjer (utdrag)
1.  Prisen deles ut til personer som 

har utmerket seg innen det kom-
munaltekniske området

2.  Alle medlemmer kan foreslå kan-
didater, og forslagene skal be-
grunnes

3.  Beslutning og tildeling av prisen gjø-
res av NKFs hovedstyre

Forslag 
Har du/dere forslag til en kandidat, fyll 
ut og send inn skjemaet på kommunal-
teknikk.no innen 4. april 2016.

Hvem blir Årets kommunaltekniker 2016? Send inn forslag!

14. – 15. mars
INNFØRING I AREALPLANLEGGING – KURS I OG II
Britannia Hotel, Trondheim

6. – 7. april
VEGTEKNOLOGI 2016
Scandic Hell Hotel, Værnes

12. – 13. april
TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSER 2016
Ingeniørenes Hus, Oslo 

10. – 11. mai
KONSEKVENSANALYSER FOR INFRASTRUKTURPROSJEKTER
Ingeniørenes Hus, Oslo

24. – 25. mai
INFRASTRUKTURDAGENE 2016
Clarion Hotel, Stavanger

13. – 14. juni
RASKT VOKSENDE BYSAMFUNN OG TETTSTEDER GIR 
UTFORDRINGER FOR VA-INFRASTRUKTUREN
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

KONTAKT

Prosjektleder:
Bente Pedersen

E-post: 
bente.pedersen@tekna.no

Telefon: 
93 25 95 57

For mer informasjon og 
påmelding, se Tekna.no.

Håper å se deg
– velkommen!

ARRANGEMENTER
Innen samferdsel, arealplanlegging og vann/avløp
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NKF KURS & KONFERANSER
Dato  Kursnavn Sted 

2016
MARS 9.  Teamledelse del 1 (renhold) Mosjøen

 9.   Slik får du kontroll på risikoen i utleieboligene dine KLP og NKF, Oslo  

 9.  Vårkonferanse med årsmøte - NKF Rogaland Haugesund

 10. Smittevern/Hygiene (renhold) Mosjøen

 30. - 31. Hovedplan veg - Utforming og NVDB som grunnlag Oslo

 31.  Teamledelse del 2 (renhold) Oslo

 

APRIL 6. Teamledelse del 1 (renhold) Jølster

 7. Slik får du kontroll på risikoen i utleieboligene dine KLP og NKF, Kongsvinger

 7.  Smittevern/Hygiene (renhold) Jølster

 19.-21. Kommunaltekniske fagdager 2016 - tverrfaglig møteplass! Fornebu

MAI 23. - 25. Kommunevegdagene 2016 Ålesund

AUGUST 29- 31 Fagkonferansen for plan- og byggesak DFDS til København

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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MESSER & KONFERANSER 2016
Dato  Aktivitet Sted 

APRIL 

13.-14.04  VA-dagene på Sørlandet  Kristiansand

19.-21.04  Miljø & Teknikk 2016, www.kommunalteknikk2016.no Fornebu/

   Telenor Arena

MAI 

26.-28.05  MaskinExpo 2016, www.maskinexpo.se Stockholm

27.-29.05  MEFA 2016 www.mef.no

JUNI 

01.-03.06  IFAT 2016, www.messe-muenchen.de Munchen

02.-04.06  Svenska Maskinmessan www.maskinmassan.se

SEPTEMBER 

06.-07.09  Norsk Vann Årskonferanse 2016 www.norskvann.no

09.-11.09  Dyrsku’n 2015 – www.dyrskuen.no Seljord

21.-22.09  VA-dagene Vestlandet – www.dihva.no Haugesund

27..29.09  VA-messan / Elmia www.elmia.se/va-massan Jønkøping

OKTOBER 

12.-13.10  VA Driftskonferansen 2016 www.disfva.no Loen

26.-27.10  VA-dagene Midt-Norge www.va.dagene.no Værnes

NOVEMBER 

01.-02.11  Vanndammen, www.hin.no/vanndammen Narvik

08.-09.11  VA-dagene for Innlandet – www.dih.no   

16.-17.11  VA-dagene Østlandet 2015 – www.ramboll.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

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 • 
Gressarmering • Erosjonssikring  
• Geomurer • Asfaltarmering • Dre-
neringsmatter • Betongmadrasser • 
 Geovoller • Bentonittmembraner • 
Membraner • Gabioner • Siltgardiner • 
Varlslingsgjerder • Grønne tak

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. 

   
ØwRE-JOHNSEN AS
Øvre Flatåsvei 16 - 7079 Flatåsen
E-post: firmapost@owre-johnsen.no 
http://www.owre-johnsen.no
Tel:72 59 61 00
Ekspert på pumper og automatikk, over 
60 års erfaring.

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

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

GREEN ROCK AS
Hordnesveien 260 - 5244 Fana
E-post: jan@greenrock.no - 
web: www.greenrock.no
Telf.: 95 988 988
Renseanlegg 5 - 200 pe. Testet i.h.h.t. NS 
EN12566-3 og SINTEF godkjenning.

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

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
P.B. 21 - Manglerud - 0612 Oslo
E-post: satema@satema.no 
www.satema.no
SATEMA AS - Komplett leverandør av 
strømforsyning siden 1963.
Strømaggregater 7 - 3000kVA for sik-
ker reservekraft, spesialist på mobile 
løsninger.
Eneleverandør av SDMO aggregater i 
Norge. 

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
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

Høydebasseng

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.

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
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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

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

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
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fuGLESANGS AS
Caspar Storms vei 21 0664 Oslo
Reparerer/sandblåser/belegger også
ALLE TYPER PUMPER
E-post: office@fuglesangs.no
www.fuglesangs.no

   
ØwRE-JOHNSEN AS
Øvre Flatåsvei 16 - 7079 Flatåsen
E-post: firmapost@owre-johnsen.no 
http://www.owre-johnsen.no
Tel:72 59 61 00
Ekspert på pumper og automatikk, over 
60 års erfaring.

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

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

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

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

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.

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.

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.
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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

Skilt- og trafikkmateriell

BRØDRENE DAHL AS
BD Samferdsel
Bentsrudveien 19, 3083 Holmestrand
Tlf.: 33 06 66 00
E-post: post.samferdsel@dahl.no
 
Totalleverandør av trafikkskilt fra egen 
fabrikk, oppsettingsmateriell, varslings- 
og sikringsutstyr, bommer, bilsperrer, 
LED-skilt, autovern, støyskjerming, 
byggegjerder, leskur, utemiljø o.l. Ef-
fektiv logistikk fra sentrallager samt god 
tilgjengelighet over hele landet gjennom 
52 servicesenter.»

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

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
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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
Dølasletta 7, 3408 Tranby
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

   
ØwRE-JOHNSEN AS
Øvre Flatåsvei 16 - 7079 Flatåsen
E-post: firmapost@owre-johnsen.no 
http://www.owre-johnsen.no
Tel:72 59 61 00
Ekspert på pumper og automatikk, over 
60 års erfaring.

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-6087 Kvamsøy
Tel.: +47 700 15 500
email: firmapost@brimer.no
www.brimer.no
 
VI SKAPER FREMTIDENS TANKSYSTEMER
Leverandør av glassfibertanker og kar til
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 
  

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

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

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

Kompressorer, blåsemaskiner, vakuum 
og service.

PIPELIfE NORGE AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 – Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

RAufOSS wATER & GAS AS
Boks 143, 2831 Raufoss.
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
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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 rør og deler til vannforsyning, 
avløp, småkraftverk og innvendig avløp.

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

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.
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Returadresse: 
Norsk Kommunalteknisk Forening 

Borggata 1 – 0650 Oslo

www.kommunalteknikk.no

Kommunaltekniske fagdager

Dagene samler kommunalteknikere fra hele 
landet, og er årets viktigste møteplass for 
alle som arbeider i og sammen med kom-
muner!

Vi tilbyr inspirerende foredrag og befarin-
ger, nettverksbygging, møte med utstillere, 
kulturelle innslag… Dagene er rett og slett et 
«must»!

Seminarer og befaringer tar utgangspunkt i:
• Bygg og eiendom 
• Plan og byggesak
• Infrastruktur
• Veg og uteområder

Sted: Quality Expo Fornebu

Påmelding: www.kommunalteknikk.no

Fornebu, 19. - 21. april

Fornebu - fra fly til by

Tegning av elvepromenaden i Sandvika

Fra Nansenparken på Fornebu

Foto: Obos


