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Xylem Water Solutions Norge AS

www.xyleminc.com/no

utleiepumper

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

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

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

Sikkerhet
– Pumpene er i førsteklasses stand og 
 tilhører varemerkene Flygt og Godwin
– Vårt landsdekkende serviceapparat
 sikrer problemfri drift og  rask service
– 9 filialer i Norge
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Trykksak

LEDER

Wilden og Almatec luftdrevne membranpumper 
For alle typer væsker med kapasitet opp til 
60 m/h og trykk opp til 17 bar. Pumpene 
som er enkle i oppbygging og selvsugende, 
kan tørrkjøres, brukes i eksplosjonsfarlige 
(ATEX) områder og kjøres mot stengt ventil. 

www.axflow.no   tel. 22 73 67 00   
axflow@axflow.no
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Ole Johan Krogh
styreleder hovedstyret

2016 – ET BEGIVENHETSRIKT ÅR

NKF har lagt bak seg et historisk godt år i 2015 med stor aktivitet og gode resul-
tater. Det er lagt ned en solid innsats i vårt tillitsvalgapparat og i administrasjo-
nen som vi kan være meget stolte av. Våre kurs- og konferanser har stor oppslut-
ning i et krevende marked. Nettverksvirksomheten vår får også større geografisk 
utbredelse på alle fagområder og har blitt en attraktiv møteplass rundt om i vårt 
langstrakte land.  Dette er helt i tråd med den strategien NKF har lagt opp.

Denne store aktiviteten fortsetter i 2016 og toppes med  messen Miljø & Teknikk 
og Kommunaltekniske fagdager i perioden 19.-21. april. Vi har som et nytt stunt 
lagt begge disse arrangementene samtidig og til Fornebu/Telenor Arena i håp 
om å ta ut store synergieffekter mellom disse to arrangementene. 

I skrivende stund har vi over 120 utstillere. Telenor Arena framstår i ny drakt og 
har investert rundt 50 mill kr for å  tilrettelegge anlegget bedre til messer for ut-
stillere og publikum. Både messa og NKF dagene har et rikholding og spennen-
de seminarprogram som jeg håper treffer mange.  Bærum kommune har også 
vært en viktig samarbeidspartner og bidragsyter til begge disse arrangemen-
tene.  Jeg håper mange kommuner og andre aktører innen vår bransje setter av 
disse dagene for å få faglig og sosialt påfyll i en travel hverdag. La oss bli 300 
deltakere på NKF-dagene og 8.000 besøkende på messa. 

NKF har også lagt bak seg årets leder- og samhandlingsmøte som i år ble lagt 
til Angvik Gamle Handelssted, et fantastisk sted på andre siden av fjorden ved 
Tingvoll.  Dette er NKFs viktigste arena for å drøfte framtidige mål og strategier. 
Det ble stor oppslutning om målbildet inn i 2020 som er neste strategiperiode. 
Kommunereformen vil helt klar påvirke NKF sin virksomhet framover, og vi står 
godt rustet til å serve sterkere fagmiljøer i kommune-Norge. Vi har også årsmøte 
i NKF under NKF-dagene hvor flere viktige saker skal opp. Noen av disse er ikke 
minst hvordan NKF skal utvikle og organisere seg de neste årene for å møte nye 
utfordringer. Jeg håper på stort engasjement på årsmøtet.

Allerede nå kan vi slå fast at 2016 blir et begivenhetsrikt år og jeg håper mange 
finner interesse og stiller opp på våre arrangementer i april. Dette må dere rett 
og slett ikke gå glipp av . Velkommen til NKF-dagene og kommunalteknisk mes-
se 19.-21. april. Vi sees der!
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Beisfjord Sementvarefabrikk AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS · Hedrum 
Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS 
Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI AS · Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS ·  
Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Bare betong varer evig 

Lille Grensen 3, 0159 Oslo
www.basal.no

basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Ekstreme nedbørsmengder må håndteres for å ikke gjøre skade på veg og eiendom. 
Store betongrør er det optimale valget når en har behov for å etablere stikkrenner, 
overvannsledninger eller solide, varige og effektive fordrøyningsmagasin. Betongrør 
har ekstrem styrke og lang levetid. På grunn av sin egenvekt ligger de stabilt og har 
ingen oppdriftsfare. Betongrørene kan også legges i kurve!

BASAL ig-rør DN2400 

NORGES STØRSTE  
AVLØPSRØR! 
MED INNSTØPT GUMMIPAKNING

2400 mm

Basal ig DN2400.indd   1 06.01.2016   09.43
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Atlas Copco Compressor 
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GPA Flowsystem AS 163
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Guard Systems AS 108

Hallingplast AS 196
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Helnor AS 111

Holms Industri AB 158

Huberpress Huber AB 142

Hybridfilter A/S 192

IKM Instrutek AS 138

Inline Process AS 166

Innva AS 140

J. Hvidved Larsen A/S U-9B

Kamstrup A/S 194

Kanstad Mekaniske AS U-02

Karcher AS 178

Klaro Renseanlegg AS 175

Klart Vann AS 115

Krohne Automation AS 102

KSB Norge AS 162

KS Bedrift 202

Kvanne Industrier AS 134

Magne Gitmark & Co AS U-06

Malthe Vinje Automation AS 165

Methrom Nordic AS 187

MFT Miljø og Fluidteknikk 161

MITTET AS 193A

Mowic AS 119

MiljøBygg Norge AS 137

Miljø-Teknologi AS 167

Multimaskin AS U-04

NAML U-05

NAML 179

Nessco AS 164

Nettec AS 205

Nomi-Tek AS U-13

Nordic Water Products AB 150

Norkart AS 123

Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Vann 203

Norva 24 AS U-07

Norsk Vann 

Odin Maskin AS 112

Olimb Group AS 193B

OP SYSTEM NORGE AS 181

PAM Norge AS 148

Pelias Norsk Skadedyrkontroll DA 204

Powel AS 118

Proresult AS 136

Prominent Norge AS 116

PSO AS U-1

Pumpeservice AS 176

Purac AB 145

Rianor AS 189

Safezone AS 103

Satel Norge AS 198

Salsnes Filter AS 168

Seepex Nordic 130

Servitech AS 114

Sigum Fagerstad AS 146

S. Risa AS UTE U-08

Sima AS 195

Sterner AS 125

Stiftelsen VA / Miljø-blad 169

STUBBESERVICE AS U-10

Sulzer Pumps Wastewater Norway AS 160

Termorens AS 141

Unified Messaging Systems AS

Medutstiller Powel AS 118

VA-systemer AS 197

VA Teknik Sweden 144

Hydria Water 

Veg Tech Norge 200

Vera Tank 170

Vestfold Plastindustri AS 188

Vestteknikk 122

VIANOVA SYSTEMS AS 128

Volvo Maskin AS 158

Vågen AS 191

Våre Veger 182

Yara Norge AS 156

Østraadt Rør gruppen 151

Utstilleroversikt – Miljø & Teknikk
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Miljø & Teknikk 2016
19. - 21. april på Telenor Arena

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

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

Utstillingen omfatter:
• Avfall og gjenvinning
• Brann, sikkerhet og beredskap
• Bygg og eiendom, forvaltning drift og vedlikehold
• Plan- og byggesak
• IT, kart og geodata
• Parker, idretts- og grøntanlegg
• Vannforsyning og avløp
• Veg og uteområder
For bestilling av stand, ta kontakt med Kjell Jacobsen tlf. 911 58 893 eller på 
kommunalteknikk2016.no

Har du bestilt utstillerplass?
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Hallkart – Miljø & Teknikk



www.dahl.no

Velkommen til vår 
STAND NR 157
Telenor Arena 19. – 21. april 2016

BD_Miljø&Teknikk_2016_Annonse.indd   1 24.02.2016   14.31
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A-aqua
Haukeliveien 48 , 1415 Oppegård
Tlf: 66 99 61 00
Fax 66 99 61 01
E-post: sales@a-aqua.no
Web: www.a-agua.no
 
Totalleverandør av vannløsninger
Beredskapscontainere for vannren-
sing og distribusjon
Nødhjelpskonsepter og katastrofe-
beredskap
 
n Vannforsyning og avløp

ABB AS
Ole Deviks Vei 10
0666 Oslo
Telefon 03500 /+47 288 72 000
Web: http://www.abb.no

ABB er et ledende selskap innen 
kraft- og automasjonsteknologi. Våre 
løsninger gjør det mulig for kundene 
å øke effektiviteten, produktiviteten 
og kvaliteten i sine virksomheter 
samtidig som man reduserer miljø-
påvirkningen. ABB forsøker alltid å 
ligge i forkant når det gjelder innova-
sjon, og mange av de teknologiene 
som er drivkraften i et moderne sam-
funn, er utviklet av ABB.
Med sine energieffektive løsninger 
bidrar ABB´s motorer, frekvensom-
formere og instrumenter,  i kom-
binasjon med smarte styringspro-
grammer, til at kunden oppnår en 
energigevinst uten at det går på be-
kostning av prosesskravene.  På vår 
stand vil du finne mer om pumpesty-
ring, mengdemåling, driftskontroll-
systemer samt hvordan disse kan 
integreres.

n Vannforsyning og avløp

Aco-Nordic A/S
Fornebuveien 46-48
1366 Lysaker
Tlf: +47 94010701
Fax: +47 66901012
E-post : firmapost@aco-nordic.no
Web: www.aco-nordic.no

Aco er en ledende leverandør av 
totalløsning for behandling av over-
flatevann. Vi er spesialister på kom-
plette systemløsninger,
installasjon og vedlikehold innen 
drenering. Vi tilbyr trygge og effekti-
ve løsninger for å håndtere overvann,
kloakk og avløpsvann. Vi 
samler,holder,renser og slipper vann 
til det offentlige avløp.

n Vannforsyning og avløp

Alfsen og Gunderson AS
Brynsveien 5, 0667 Oslo
Tlf. 22 70 77 00
post@ag.no
  
Alfsen og Gunderson har et stort 
produktprogram innen vann- og pro-
sessteknikk.
I leveringsprogrammet inngår filtre, 
miksere og utstyr for desinfeksjon 
av vann basert på klordosering eller 
UV-bestråling. Utstyret kan leveres i 
mange materialkvaliteter.
AG leverer enkeltprodukter og kom-
plette sammensatte vann- og væske-
behandlingsenheter. Vi designer og 
leverer komplette filtersystemer og 
renseanlegg for drikkevann og av-
løpsvann. Våre produkter er tilpasset 
kravene i kommunaltekniske vann- 
og avløpsanlegg.

n Vannforsyning og avløp

Amiantit Norway AS
Postboks 2059, 3202 Sandefjord
Webadresse: aps-sales.no 
Email: info-no@aps-sales.no
Leverandør av rørsystemer innenfor 
vann, avløp, kraftverk og industri.

n Vannforsyning og avløp

Amphi-Tech AB
Metallvägen 3
SE - 694 60 Åsbro
(+46) 582- 68 68 90
info@amphi-tech.se
www.amphi-tech.se
 
Amphi-tech utför besiktning, under-
håll och utredning av dricksvatten-
reservoarer och andra vattenbygg-
nader.
Vi anlitas idag av mer än 200 sven-
ska, finska och norska kommuner.
Vår samlade erfarenhet från över 
2000 besiktigade objekt ger
oss en unik kompetens för professio-
nell skadediagnos och åtgärdspro-
jektering.
Vi tillhandahåller även följande pro-
dukter anpassade för dricksvattenre-
servoarer:

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidBend
Bevegelig terskel for ekstremnedbør –
sikring mot kjelleroversvømmelser

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44
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Utstillerliste – Miljø & Teknikk

Komplette løsninger innen instrumentering

• Mengdemåling

• Nivåmåling

• Trykk- og temperaturmåling

• Analyseinstrumenter

• Gassdeteksjon

www.krohne.no

 

KROHNE Instrumentation
Tlf: 69 26 48 60  |  postmaster@krohne.no

Ditt måletekniske 
kompetansesenter

Vi gleder oss til å vise frem den siste utviklingen 
innen mengde-, masse- og nivåmåling.  
I tillegg vil innovative løsninger innen gassdetek-
sjon og vannanalyse bli presentert.

 

WATERFLUX
Sonevannsmåling/
wasteoverløp

 
 

TIDALFLUX
Utslippsmåling

GasAlert-serien 

 

Robuste og pålitelige 
gassdetektorer

OPTIWAVE 5200
For nivåmåling

•      Service

•      Opplæring
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– Amphi-Safe - Säkerhetslucka
–  Amphi-Vent – Ventilationsanord-

ning
 
n Vannforsyning og avløp

Ara Maskin AS
Sommerro Industriområde
1798 Aremark
69 19 90 99
post@aramaskin.no
www.aramaskin.no
 
Ara Maskin AS er landsdekkende le-
verandør av unike PIXY kompaktlas-
tere, helgalvaniserte YSTA veiskraper 
i størrelser fra ATV- til Proffskraper, 
AFT kjedegravere for graving til vann, 
kabel og fiberoptikk, ARADREN dre-
neringsrør med filter, Flingk selvles-
sende utleggerskuffer, VAL6 infra-
røde byggvarmere med ekstremt god 
utnyttelse av drivstoffet, MAROLIN 
kantklippere i alle størrelser til bruk 
på kompaktlastere til rene proffmas-
kiner for entreprenørbruk. Se våre 
nettsider for flere spennende pro-
dukter!
 
n  Utemiljø og veg, parker, idretts- 

og grøntanlegg

Arstec AS 
Søvikhaugen 20
5251 Søreidgrend 
Tel: +47 55 12 00 51
E-post: post@arstec.no

Leverandør av produkter og utstyr til 
vedlikehold i og rundt kummer. Vi 
har løsninger for justering av kum-
rammer, støping av toppringer, tet-
ting av vanninntrengning mm.

n Parker, idrett og grøntanlegg
n Vannforsyning og avløp

Atlas Copco Compressor 
Technique Scandinavia
Berghaga Industriområde
1405 Langhus, NORWAY
Tel:+47 64 86 08 60
Fax:+47 64 86 02 39
E-mail:
kompressor@no.atlascopco.com
Internet:www.atlascopco.no

REDUSER DINE ENERGIKOSTNADER 
OPPTIL 30% MED ATLAS COPCOS 
SKRUEBLÅSEMASKINER.
Alt innen lavtrykk - Lober, Skruer, 
Turbo og Multistage.
Vi finner den beste løsningen for ditt 
behov for lavtrykksluft.

n Vannforsyning og avløp

Avavi AS
Myrveien 6, 1430 ÅS
Tlf. 64946030, fax 64946031
post@avavi.no / www.avavi.no

Leverandør av varer og tjenester til 
vann- og avløpsbransjen
Anboringsmuffer, anboringsklam-
mer, flensedeler, kuplinger, flen-
semuffer, ventiler, kamera for rør-
inspeksjon, test- og tetteballer fra 
Cherne, verktøy, utstyr og materiell 
for kvalitetssikring av VA-anlegg
Vi utfører tetthetsprøving, desinfise-
ring, anboringer, rørinspeksjon,
lekkasjesøk, trasèsøk, måling av 
brannvannskapasitet med mer.
(Besøk gjerne våre hjemmesider for 
mer informasjon – www.avavi.no) – 
kan sløyfes dersom det ikke er plass.

n Vannforsyning og avløp

AQUAGAIN NORGE
Aslakveien 14 B, 0753 Oslo
Mailadresse: info@aquagain.dk
www.aquagain.dk
 
 
Aquagain er en profesjonell og an-
nerkjent produsent og leverandør av 
effektive og miljøriktige løsninger, 
som bl.a. håndterer:
– Avløpsvann og slam
– Drikkevann
– Biogass
Løsningene omfatter alle aspekter 
fra rådgivning, design, konstruksjon, 
produksjon, levering, montering og 
idriftsettelse, med en selvstendig 
ekspertavdeling til efterfølgende ser-
vice og vedlikeholdelse.
Aquagain inngår i prosjekter som ho-
ved- og totalentreprenør, som leve-
randør av sveise- og maskinentrepri-
ser og som komponentleverandør.
Aquagain leverer industrielt sveise-
arbeid, utvikler og produserer unike 
kundetilpasssede løsninger og seri-
eproduksjoner, f.eks.:

– Deksler
– Maskinutstyr

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidCon Sun
Virvelkammer for magasinering av over-
vann – middels/store vannmengder

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44
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Utstillerliste – Miljø & Teknikk

 Tlf: 33 35 16 00        dantherm.no@dantherm.com        www.dantherm.com

Som hovedforhandler i Norge av Munters sorpsjonsavfuktere og med Dantherms egne kondensavfuktere
og klimaaggregater kan vi nå tilby landets største utvalg av komplette løsninger på området avfukting.

AVFUKTING                              VARME OG KJØLING                              VENTILASJON                              STÅLSKORSTEINER                              SERVICE  OG LOGISTIKK

STØRST I NORGE INNEN AVFUKTING
God og målrettet rådgiving gir løsninger som dekker kundens behov og forutsetninger,

noe som igjen gir stabilitet og en økonomisk gevinst i det lange løp. 

Velkommen til oss!

STANDPLASS 

NR. 149

Vi har levert over

3000 
aggregater til 

kommunal sektor
 i Norge

Ann.Kommunalteknikk 2016_A4utf..indd   1 03.03.2016   16.34.24
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– Rør- og anleggsinstallationer
– Tanker, siloer og filtre
Løsningene leveres i aluminium, sort 
stål, rustfritt stål og fiberkompositt, 
som ofte efterbehandles hensigs-
messigt med f.eks. dyppebeising, 
passivisering, oliering, glassblåsning 
eller galvanisering. Alt iflg. miljøgod-
kjendte metoder og nødvendige ser-
tifiseringer.
Kundene er kommunale- og indus-
trielle virksomheter i inn- og utland, 
som har høye krav til kvalitet, leve-
ringssikkerhet og dokumentasjon, 
funktionalitet og driftssikkerhet samt 
service.
Hos Aquagain møter du fagfolk med 
viktig kunnskap og solid erfaring. Du 
møter mennesker, som arbeider med 
engasjement, og som forstår dine 
krav og ønsker. Medarbeiderne kjen-
ner prosessene, forstår dine målsett-
ninger og innfrir forventningene til 
kvalifiseret sparring og den riktige 
løsning.
Mer enn 1000 leverte anlegg og opp-
samlet kunnskap siden 1956 gjør at 
Aquagain er en sikker samarbeids-
partner.

n Vannforsyning og avløp

Aquatools AS
Postboks 18, 1321 Stabekk,
Tlf: 67170090,
info@aquatools.no,
www.aquatools.no

–  Rørinspeksjonsutstyr med tilbehør, 
deler etc

–  Høytrykkspyleutstyr med tilbehør, 
deler etc

–  Trykkprøvingsutstyr med tilbehør, 
deler etc

–  Høytrykkspyledyser alle typer,
–  Packere for punkreparasjon,
–  Punktreparasjonsutstyr, og utstyr 

for rørfornying

n Vannforsyning og avløp

AxFlow AS
Postboks 98 Lilleaker 0216 Oslo
Lilleakerveien 10 0283 Oslo
Tlf: 22 73 67 00
Fax: 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no
Web: www.axflow.no

AxFlow er best i Norge på spesial-
tilpassede løsninger og produkter 
innen pumpesystemer,
kompressorsystemer, prosessin-
strumentering, miksere, doserings-
systemer, UV desinfeksjon, vannmå-
lere og rørarmatur og løsninger for 
fjernavlesning av målere.
AxFlow er din totalleverandør av 
pumper og instrumentering.

n Vannforsyning og avløp

BAGGES AS
Tlf: 64 83 50 00
E-post: post@bagges.no
Webside: www.bagges.no
 
BAGGES AS leverer ventiler og pak-
ninger til vann og avløp. Vår kunn-
skap og erfaring har gjort oss til en 
ledende leverandør av flere kvalitet-
smerker. Fra vårt lager i Norge leverer 
vi blant annet utstyr fra VAG Arma-
turen, Stafsjö AB, EBRO Armaturen, 
Klinger Gmbh, ARI Armaturen og Air 
Torque. Flere av disse vil vi ha utstilt 
på vår stand.
 
n Vannforsyning og avløp

Blinken AS
Østkilen 4, 1621 Gressvik
Tlf: 90 70 11 00
Fax: 69 36 09 20
E-post: blinken@blinken.no
Web: www.blinken.no

Blinken AS er totalleverandør av må-
leinstrumenter og forbruksmateriell 
til landmåling-, bygg- og anleggs-
bransjen.

Vi leverer avansert måleutstyr som 
GPS, enmannsstasjoner og totalsta-
sjoner, lasere, skannere, avstands-
målere, feltcomputere, nivellerer, 
håndholdte GPS-mottakere, droner 
(UAV) og landsdekkende posisjons-
tjeneste på centimeters nøyaktighet.

I tillegg leverer vi forbruksmateriell 
som planimeter, bormaskiner, fukt-
målere, kompass, stigningsmålere, 
håndkikkerter, målebånd, merke-
spray, stikningsutstyr, grensemerker, 
forbruksmateriell m.m.

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidFlap
Bevegelig terskel for ekstremnedbør -
sikring mot kjelleroversvømmelser

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44
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BRIMER KVAMSØY AS
N-6087 KVAMSØY NORWAY
Tel: +47 700 15 500
Fax: +47 700 15 501
Web: www.brimer.no
E-mail: firmapost@brimer.no
BRIMER TANKSYSTEM: 
Komplette GRP-tanker og store bas-
seng for; vannforsyning, avløp, avfall, 
miljø, energi, industri og fiskeoppdrett
 
n Avfall og gjenvinning
n Brann, sikkerhet og beredskap
n Vannforsyning og avløp

BRØDRENE DAHL AS
Brynsengveien 5
Postboks 6146 Etterstad
N-0602 OSLO – NORWAY
E-mail: terje.moe@dahl.no
Tlf: 22 72 55 14
Fax: 22 64 25 59
www.dahl.no

Brødrene Dahl står for hurtig og påli-
telig levering av VA-og trafikkmateriell 
til kommuner og entreprenører over 
hele landet. Stikk innom vår stand for 
informasjon om VA-produkter, over-
vannshåndtering, grønne tak, verktøy, 
arbeidsklær, trafikkskilt, varslingsma-
teriell, parkbenker, sykkelparkering, 
midlertidig veisikringsutstyr, autovern 
mm.
Hver dag kl 10, 12 og 14 holder vi 
produktinformasjon i et eget møterom 
om våre produkter innen Samferdsel 
(Trafikkmateriell) som f.eks vår nye 
satsning innen autovern. Ta kontakt 
med vår stand for mer informasjon

n Utemiljø og veg
n Parker, idrett og grøntanlegg
n Vannforsyning og avløp

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidClari
Mengderegulator for åpne dammer – 
redusert magasinbehov

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

www.pamline.no

Tønsberg -
Norges eldste by

42 000 innbyggere
345 km vannledning

PAM leverer støpejernsrør/delerUniversal VeUniversal ViUniversal Tyton

Universal 2-kamret muffe og utvendig PE-belegg
- Den ultimate støpejernsløsning!
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Båsum Boring AS
Slettemoen ind.omr.
3535 Krøderen
Tlf: 32147820 post@basum.no
www.basum.no
 
–  Blokking (utskifing/oppdim. av rør 

uten graving.
–  Gjennomboring i fjell og kombina-

sjonsmasser.
–  Fundamentering med RD og stål-

kjerner.
–  Vannforsyning og avløp

n Vannforsyning og avløp

Cipax AS
Holtermoen Industrimoråde
NO-1940 Bjørkelangen
Tlf: +47 63 85 30 00
Fax: +47 63 85 30 01
E-post: bjorkelangen@cipx.com
Web: www.cipax.no
Kontaktperson: 
Christian Kaas Bredal
Christian.kaasbredal@cipax.com

Cipax AS er produsent innen rota-
sjonsstøpte tanker og beholdere.
Cipax har gjennom sin lange erfaring 
og nære samarbeid med ledende in-
dustri skaffet seg en lederposisjon 
innen rotasjonsstøping i Norden og 
Baltikum.
Rotasjonsstøping er en metode som 
gjør det mulig å produsere alt fra en-
kle til veldig kompliserte plastproduk-
ter i ett stykke. Ved etterbearbeiding 
kan vi spesialtilpasse produkter etter 
kundens ønske og behov med kom-
plekse monteringer og løsninger.
Kundespesifikke produkter står for 
den største delen av Cipax virksom-
het. Vi har også prosjekter med kun-
der fra ide til logistikkløsninger.Ved 
siden av kundespesifikke produkter 
fins også et bredt sortiment av stan-
dardprodukter som tilfredsstiller be-
hov i et bredt spekter av bransjer og 
til ulike kundegrupper.

n Vannforsyning og avløp

CLAIRS – Lindum AS
Rødmyrlia 16B
3740 Skien
Tel: 948 57 209
post@clairs.no
www.clairs.no
 
CLAIRS utvikler, produserer og selger 
luktreduksjonsanlegg for avløps- og 
avfallsanlegg og til industri.  
Luktreduksjonen via scrubbere, bio-
filtre, fotooksidasjon og kullfiltre, - i 
kombinasjon, eller hver for seg. Vi 
leverer også vifter og annet materiell 
tilpasset våre systemer(plast eller 
syrefast stål). I tillegg rådgivning og 
gassrensing.

n Luktreduksjon
n Avfall og gjenvinning
n Vannforsyning og avløp

Dacon AS
Gamle Ringeriksvei 6
1369 Stabekk
21 06 35 00
inspeksjon@dacon.no
www.dacon.no
 
Dacon AS er leverandør av rørinspek-
sjonsutstyr og rørfornyingsprodukter. 
Vi representerer flere av Europas 
ledende produsenter, blant annet 
Kummert og Trelleborg. Dacon kan 
tilby kvalitetsprodukter, utleie, ser-
vice, veiledning og opplæring.

n Vannforsyning og avløp

Danfo AS
Ringtunvn. 2, 1712 Grålum
Tlf: 69 97 18 50
Fax: 69 97 18 51
E-post: post@danfo.no
Web: www.danfo.no

Kontaktperson: Vidar Edvardsen
Danfo AS er Norges ledende leve-
randør av toalettløsninger til stat 
og kommune. Vi leverer komplette 
modulvegger til ferdige toaletthus 
for bruk i byer, badestrender, parker, 
golfbaner, etc. Våre toaletthus byg-
ges etter kundens ønsker og fasader 
tilpasses miljøet det skal stå i.

n Parker, idrett og grøntanlegg
n Utemiljø og veg

Dantherm AS
Postboks 4
3101 Tønsberg
Besøksadr.: Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Tlf.: 33 35 16 00
E-post: dantherm.no@dantherm.com
Web: www.dantherm.com

Dantherm AS er størst i Norge innen 
avfukting! Med egne kondensavfuk-
tere og hovedforhandler i Norge av 
Munters sorpsjonsavfuktere tilbyr 
vi komplette løsninger. Klimaanlegg 
til svømmehaller/badeland, venti-

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidHose
Mengderegulator for overvann – redusert 
magasinbehov, små/middels vannmengder

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44



lasjonstårn i stål, vifter, luftvarmer 
og luftporter. Frikjøling (Telecom), 
Stasjonære/mobile varmluftsaggre-
gater, kjøle- og varmeaggregater for 
forsvar/nødhjelp. Stålskorsteiner 
(også rehabilitering). Høy kvalitet 
og god rådgivning, en velutbygget 
serviceavdeling og hurtig levering fra 
eget lager, er viktig for både kunden 
og oss.

n  Forvaltning, drift og vedlikehold 
av bygg og eiendom

Dräger Safety Norge AS
P.B. 6318 Etterstad
0604 Oslo
Tlf: 414 02 400
Fax: 22 64 31 99
Mail: safety.no@draeger.com
www.draeger.no
 
Dräger Safety er ett av verdens stør-
ste konsern innen sikkerhetsteknikk 
med hovedkontor i Tyskland. Vi sel-

ger utstyr for åndedrettsvern, filtre, 
røykdykkerutstyr, alkomålere og in-
strumenter for måling og varsling av 
gasser.
Dräger Safety Norge AS har 35 an-
satte med hovedkontor i Oslo og 
avdelingskontorer i Bergen, Skien og 
Stavanger.

n Brann, sikkerhet og beredskap

Egeplast Nordic AS
Asdalstrand 171
3960 Stathelle
Tlf: 45210066
Epost: morten@egeplast.no
www.egeplast.no

Leverandør av PE rør for vann, avløp og 
gass. Leverer blant annet: Diffusjonstet-

te PE rør (SLA), rør med lekasjekontroll 
og rør med integrert sveisemuffe.
 
n Vannforsyning og avløp

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidCon Sut
Tørroppstilt virvelkammer for regnvanns- 
overløp og utjevningsmagasin

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

Tlf. 61 14 54 00 
Teknologiv. 12

Nettbasert deltidsstudium i

ForvaltNiNg, driFt 
og vedlikehold

For deg som:
  har forvaltningsansvar for bygg og eiendommer.
	står for den daglige driften av bygg.
  har ansvar for vedlikehold/utvikling av  
 bygningsmasse.

Toårig studium med seks samlinger på Gjøvik per år.  
Kan bygges på med to år og gi tittelen fagskoleingeniør.

www.fagskolen-innlandet.no

Radonett AirGap

Markedets minste hjørnemodell! 
AirGap 60/5 – Pumpestasjonsmodell

Brutt vannspeil 

Radonett Airgap oppfyller 
NS-EN 1717 kategori 5 
og har mer enn 80 millioner
driftstimer siden 1994. 

+ innvendig rustfri dykkpumpe,
 beskyttet for aggressive miljø

+ styring via følere og PLS

+ mykstengende magnetventil

+ leveres komplett 

+ driftsikker, rask installasjon

+ typegodkjent i hht NS-EN 1717

+ kan leveres med frekvens
 regulering

+ alarmovervakning, ved høyt nivå, 
pumpe feil og tørrkjøringsvakt

+ tank i syrefast stål (Aisi 316)

+ kapasitet opp til 100 m3/h 

+ 13 forskjellige modeller

41
8,
41

191

418,50

11
9,
44

488,46

38
0

NYHET!
Hjørnemodell

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

Tlf: +46 248 107 00
info@radonett.se – www.radonett.se
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Endress+Hauser AS
Dølasletta 4
3408 Tranby
Tlf. 32 85 98 50
Fax 328598 51
info@no.endress.com
www.no.endress.com
Endress+Hauser AS leverer måleut-
styr og servicetjenester innen:
– mengdemåling
– nivåmåling/styring
– væskeanalyse
– temperaturmåling
– trykkmåling
– prøvetagere
– kalibreringstjenester
– serviceavtaler
 
n Vannforsyning og avløp

Enova SF, 
Post: Postboks 5700 Sluppen, 
N-7437 TRONDHEIM
Besøk: Prof. Brochs gt 2, N-7030 
TRONDHEIM tlf.: 73 19 04 30, 
epost: post@enova.no
webside: www.enova.no

Det finnes en smart måte å opp-
gradere kommunal eiendom på. Så 
smart at investeringene kommer 
med sparegaranti. Måten heter EPC. 
Med EPC-modellen kan dere opp-
gradere kommunale bygninger med 
energitiltak som reduserer driftskost-
nadene så mye at tiltakene finansi-
erer seg selv. 
Og garantien? Den står entreprenø-
ren for, slik at kommunen ikke tar 
økonomisk risiko. 
Enova gir investeringsstøtte til gjen-
nomføring av en rekke energi- og kli-
matiltak i eksisterende og nye bygg. 
Les mer om våre støtteprogrammer 
på www.enova.no

n  Forvaltning, drift og vedlikehold 
av bygg og eiendom

Enwa AS
Nordre Kullerød 9,
N-3205 SANDEFJORD
Tlf: 33 48 88 50
post@enwa.com
www.enwa.com
Energi & Vann:
Enwa PMI AS er en av landets ledende 
entreprenører innen bygging av pro-
sessanlegg og ledningsanlegg for 
fjernvarme, fjernkjøling, vann og avløp.
 
Badeanlegg
Enwa designer og bygger komplette 
svømmebasseng med utrustning for 
svømmehal, badeland og SPA-an-
legg, til privat og offentlig bruk.
 
Industri & Eiendom
Trygt drikkevann, rent prosessvann, 
korrosjonsbeskyttelse og energief-
fektivitet i varme- og kjøleanlegg er 
noen av områdene hvor vår kompe-
tanse, produkter og løsninger tilfører 
kundene verdi. Hver kunde har unike 
behov og derfor jobber vi alltid tett 
sammen med kundene fra begynnel-
sen til systemet er levert.
 
Maritim & Offshore
Maritim & Offshore er en internasjo-
nal bransje og derfor finnes denne 
delen av våre nettsider kun på en-
gelsk. Velg derfor "English" i språkval-
get oppe til høyre på denne siden.
 
Service & Ettersalg
Selv om vi leverer gode produkter, er 
ikke det nok for å sikre oss fornøyde 
kunder. Derfor er kundenes erfaringer 
med oss avhengig av våre evne til å le-
vere toppklasses ettersalg og service.

n Vannforsyning og avløp

Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1, 1400 Ski
Tlf: 64 97 30 70
Epost: post@detektor.no
www.detektor.no

Eskeland Electronics er spesialist på 
utstyr for driftsovervåkning, lokalise-

ring og feilsøking. Metalldetektorer, 
rør- & kabelsøkere, kabelfeilsøkere, 
utstyr for lekkasjesøking, datalog-
gere, innstikksmålere, utstyr for 
trykkprøving og målere for test av 
brannvannskapasitet for pumper og 
hydranter.

n Vannforsyning og avløp

EUROFUSION AS –EFAS
Kongeveien 129
N-1407 Vinterbro
Tlf. 64 00 70 60
Fax. 64 00 70 69
info@efas.no
www.efas.no
 
Eurofusion AS – EFAS, leverandør av 
rør, rørdeler, flenser, bolter, ventiler,
gjennomføringer, el-muffe systemer, 
sveisemaskiner og verktøy til instal-
lasjon av kompl. rørsystemer i Polye-
tylen PE. Med ca 2000 artikler tigjen-
gelig fra lager og et omfattende
leverandørnettverk internasjonalt 

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidPond
Virvelkammer for åpne dammer – redusert 
magasinbehov

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44
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ønsker EFAS å være ditt naturlige 
valg som leverandør av plastrørsys-
temer i PE.
 
n Vannforsyning og avløp

Fiberprodukt as
Tlf. 61235590    
E-post: post@fiberprodukt.no
www.fiberprodukt.no
 
Slamavskillere – samletanker –  
pumpekummer og spesial-
produksjoner i glassfiber
ATD Fettutskiller
Produksjon i nye moderne lokaler på 
Otta i Gudbrandsdalen.

n Vannforsyning og avløp

Focus Software AS
Billingstadsletta 19B
1396 Billingstad
Tlf.66 77 84 00 
firmapost@focus.no 
www.focus.no

Vi er en norsk programutvikler og 
leverandør av programvare til byg-
gebransjen. Spesielt er vi gode på 
prosjektering av infrastruktur, blant 
annet leverer vi Focus VARDAK for 
detaljprosjektering av rør og kum-
mer, AutoCAD®, AutoCAD® Civil 
3D® med Focus CAT for VA-anlegg, 
Focus Arealplan for planarbeid og 
InfraWorks® 360 for store utom-
husprosjekter. Ønsker du å få bedre 
oversikt i dine prosjekter, mer kor-
rekte planer og tegninger? Vi er ek-
sperter på BygningsInformasjons-
Modellering (BIM) og har 20 år i 

bransjen. Ta kontakt med oss for en 
hyggelig prat!

n IT, kart og geodata

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidSep
Virveloverløp med lukket virvel –  
driftserfaringer fra 1995

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

 

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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Fram Web AS
Besøksadresse:
Leirfossvegen 27, Trondheim
T: +47 56 90 14 80
E: salg@framweb.no
www.framweb.no 
 
Befolkningsvarsling og Beredskaps-
varsling.
Varsling 24 er dialogbasert, telefo-
nisk varsling (SMS-varsling og tale-
melding til fasttelefon), som vars-
ler ansatte, bedrifter, innbyggere, 
besøkende i et geografisk område, 
mannskaper og kunder. Varsling 24 
er SMS-varsling med høy funksjona-
litet, enkelt brukergrensesnitt og ren 
brukerflate.
 
n Avfall og gjenvinning 
n Brann, sikkerhet og beredskap
n  Forvaltning, drift og vedlikehold 

av bygg og eiendom
n Vannforsyning og avløp

Froster AS
Sandviksveien 30
5036 BERGEN
TLF: +47 55 36 58 55
FAX: +47 55 21 51 60
E-post: post@froster.no
WEB: www.froster.no
Froster AS er et industrirelatert inge-
niør og salgsfirma innen pumper og 
ventiler. Vår spesialitet er å skred-
dersy pumpeløsninger for spesielt 
krevende brukere, innenfor landba-
sert industri-segment og offshorein-
stallasjoner.
 
VVS-sortimentet vårt er skilt ut i 
eget selskap, Froster VVS AS, som 
lagerfører standard-pumper, dykk-
pumper, reduksjons/sikkerhets-ven-
tiler, og innehar spesialkompetanse 

vedrørende NS-EN1717 og tilbake-
strømsbeskyttere.

n Vannforsyning og avløp

Fuglesangs AS
Caspar Storms vei 21, 0664 Oslo
Tlf: 22 54 20 00
E-post: office@fuglesangs.no
Website: http://www.fuglesangs.no/ 
  
Fuglesangs AS, som feirer 100 år i 
år, leverer alle pumpetyper til vann, 
avløp og prosessapplikasjoner. Be-
driften er basert på Alnabru i Oslo. 
Der finner kunden vårt salgsapparat, 
kundeservice, ingeniører og vårt nye 
verksted. Her har vi 25 tonn kran-
kapasitet, test-senter for pumper, 
sandblåsings, lakk og moderne kom-
positt-belegg fasiliteter samt en be-
tydelig mengde verktøy, opprettings, 
måle og analyseutstyr. Dette gjør oss 
i stand til å reparere og oppgradere 
alle merker pumper og mekaniske 
tetninger hos oss eller ute hos kun-
den.
  
n Vannforsyning og avløp

Geosyntia AS
Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka
Telefon: 67159290 
Telefax: 67145846
Web: www.geosyntia.no 
Epost: post@geosyntia.no

Leverandør av geosynteter og rørpro-
dukter.Geosynteter er en felles be-
tegnelse for fiberduk, geonett, geo-
duk, geomembraner, drenerings og 
erosjonssikringsprodukter. Produk-

tene brukes i veibygging, VA anlegg, 
søppeldeponier og til jordarmerings-
konstruksjoner. Rørproduktene er 
laget av plast (opptil Ø3500 mm) og 
galvanisert stål og brukes til kulver-
teringer, mindre bruer, gang-/ski tun-
neler og trafikk-/jernbanetunneler. 
I tillegg leverer vi gabioner, fordrøy-
ningskassetter og høystyrkeduker til 
marine applikasjoner som siltskjørt  
og til tildekking og armering av sjø-
bunn. 
    
n Avfall og gjenvinning
n Utemiljø og veg
n Parker, idrett og grøntanlegg
n Vannforsyning og avløp

Gjertsen Tunnel AS
Nygårdsviken 1
Pb.78 Laksevåg
5847 BERGEN
e-post : tunnel@giertsen.no 
www.tunnelsealing.com.
Kontaktperson: Peder M. Dale 
tlf. 913 99377
e-post: peder.dale@giertsen.no

Giertsen Tunnel AS er en spesialen-
treprenør som jobber med vann- og 
frostsikring av tunneler og fjellanlegg. 
Vi leverer og monterer våre egenut-
viklede duk- og membransystemer. 
Vi har de siste 30 år levert systemet 

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidSlot
Tilbakeslagsventilen for ekstremnedbør og 
springflo – middels/store vannmengder

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44
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innenfor en rekke vann- og kloakkren-
seanlegg i fjell i inn og utland. Vil du 
vite mer, Velkommen til vår stand.

n Vannforsyning og avløp

Goodtech Environment AS
Farexvegen 19
N-2016 Frogner
kontakt@biovac.no
www.biovac.no
 
Goodtech Environment AS leverer 
produkter og skreddersydde løsnin-
ger for behandling av avløpsvann, 
rensing til drikkevann og prosess-
vann til private, kommunale og 
industrielle kunder. Forretningsom-
rådet er et av de ledende i Norden 
innen sitt segment.
 
n Vannforsyning og avløp

GPA Flowsystem AS
Verkstedveien 23, 1400 Ski
Tlf. +47 64 85 68 00 
Faks. +47 64 85 68 01
E-Post : info@gpa.no
Web: www.gpa.no
GPA er en av Skandinavias ledende 
leverandører av rør, rørdeler og venti-
ler i termoplaster og verktøy til vann 
og avløp.  Vi tilbyr våre kunder høy 
kompetanse, kostnadseffektive løs-
ninger og raske leveranser fra vårt 
lager i Norge. 

n Vannforsyning og avløp

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidSwing
Tilbakeslagsventilen for ekstremnedbør 
og springflo – små/middels vannmengder

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

...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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Guard Automation AS
Skolmar 19, 3232 Sandefjord
33 48 84 00
info@guard.no
www.guard.no

Guard Automation er en markeds-
ledende aktør innen driftskontroll-
anlegg for VA, og har sine systemer 
installert hos mer enn 100 kommu-
ner. Guard er en uavhengig syste-
mintegratør, og leverer automasjon, 
kommunikasjon og PLS-systemer. 
Deres leveranser er basert på åpne, 
industrielle løsninger som enkelt kan 
skaleres og utvides med integrerte 
rapport- og FDV-systemer.

n Avfall og gjenvinning 
n  Forvaltning, drift og vedlikehold 

av bygg og eiendom
n IT, kart og geodata 
n Vannforsyning og avløp

GSGroup AS
Nordre Kullerød 5B
3241 Sandefjord
Tel: 33482800
E-post: kundeservice@gsgroup.no
www.guardsystems.no 
www.gsgroup.no

Guard Systems er en ledende eu-
ropeisk leverandør av tjenester og 
systemer for søk og gjenfinning, 
flåtestyring og elektronisk kjørebok. 
Guard Systems er del av GSGroup 
AS, som består av 130 svært enga-
sjerte mennesker som utvikler og 
leverer løsninger for ressursoptima-
lisering. Selskapet er lokalisert i 8 

land og har svært solide eiere som 
bidrar til langsiktighet.

n IT, kart og geodata 

Hallingplast AS
Kleivi Næringspark
3570 Ål
Tlf: 32 09 55 99
Fax: 32 09 55 94
e-post: post@hallingplast.no
Web: www.hallingplast.no
Hallingplast AS er en norsk produ-
sent av rør og deler i PE og PP.
sentralt plassert; Ål i Hallingdal lig-
ger midt mellom Oslo og Bergen.
Produktene er PE og PP Rørsystemer 
for Vann-, Avløp- og Kabel.
Vi har lang erfaring fra rørleveranser 
til både konvensjonelle
VA-anlegg, samt No-Dig anlegg, sjø-
ledninger og veiprosjekter.
På standen vil vi bl.a. vise frem fer-
dig belastede rør for sjøledninger.
 
n Vannforsyning og avløp

HEIDENREICH AS
Industriveien 6, PB 84
2021 Skedsmokorset
Tlf: (+47) 22 02 42 00
Fax:(+47) 22 02 42 01
Kontaktperson: Kai Johnsen
E-post: firmapost@heidenreich.no
Web: www.heidenreich.no
Heidenreich er en av Norges ledende 
VVS og VA grossister med 36 av-
delinger på landsbasis. Selskapet 
har høy kompetanse og betydelig 
erfaring fra VA-relaterte prosjekter 
for oppdragsgivere innen privat og 
offentlig sektor. Heidenreich satser 
kun på kjente merkevareleverandø-
rer innen vannforsyning, avløp, over-
vann, drenering og kabelvern. 

n Vannforsyning og avløp

Helnor AS
Tlf. 62 35 68 00. 
salg@helnor.no
www.helnor.no 
  
Den komplette produsent av spindel-
forlengere.
Brann og spyleposter
Norges største utvalg innen over-
vannshåndtering.
Norges bredeste utvalg innen luker 
og lokk.
Bredt utvalg i Løsninger for tilbake-
slag av kloakk/overvann.
Komplette løsninger for rensing av 
overvann.
Unike deler for drensrør.
Velkommen til vår stand for flere ny-
heter.
 
n Vannforsyning og avløp

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

NYHET!

FluidVertic PUR
Mengderegulator for små tette flater 
Standardisert løsning til hyggelig pris

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

NYHET!
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Holms Industri AB
Box 924
SE-591 29 Motala
Sverige
Tel: +46 141 224100
www.holms.com
sales@holms.com
 
Holms Industri är ett familjeföretag 
grundat 1927.
Vi tillverkar sopmaskiner, sopval-
sar, vikplogar, diagonalplogar och 
sandspridarskopor.
Vi producerar alla våra produkter i 
egen fabrik i Sverige.
Årets nyheter Swish och DustBuster.
 
n  Utemiljø og veg, parker, idretts- 

og grøntanlegg

Dipl. ing. Houm AS
Grefsenveien 64,
0487 Oslo
Tlf: + 47 22 09 40 00
E-post: post@houm.no
www.houm.no
 
Houm har levert teknisk kompetanse 
og kvalitets produkter i 90 år (1926 
-2016)
Vi leverer høykvalitets produkter 
innen vann (VA), luft og miljø til; 
Kommunal VA, industri, akvakultur, 
veg, anlegg og meteorologi.
Vi er opptatt av at våre produkter gir; 
problemfri drift, lang levetid og høy 
tilgjengelighet
– med kunden i fokus.
 
n Utemiljø og veg
n Vannforsyning og avløp

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidVortex-R
Virvelkammer for infiltrasjonsanlegg til små 
flater og enkelthus

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

 
REDUSER DINE ENERGI
KOSTNADER OPPTIL 30% 
MED ATLAS COPCOS  
SKRUEBLÅSEMASKINER

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

Vi finner den beste løsningen for  
ditt behov for lavtrykksluft.

Kontakt oss i dag!
  

Telefon: 64 86 08 60
alexander.larsen@no.atlascopco.com 
www.efficiencyblowers.com

207_AC_NOannons_185x130.indd   1 2015-11-06   10:41
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HYBRIDFILTER A/S
Industrivej 8, 8740 Brædstrup
Tlf: +45 86571700
E-post: info@hybridfilter.dk
Web: www.hybridfilter.dk
 
Hos Hybridfilter A/S lægger vi vægt 
på at tage hånd om miljøet.
Ved hjælp af vores Hybridfiltre kan 
man blandt andet fjerne svovlbrinte 
fra luften i ledningsnettet og pumpe-
stationer. 
Ét filter fjerner lugten - flere skaber 
luftcirkulation og sænker hermed 
svovlbrinteniveauet betragteligt.
Det forlænger hermed levetiden på 
betonrør og betonoverflader i led-
ningsnettet, pumpestationer og 
slamhuse.
Vores filtre kan håndtere luftmæng-
der fra 6-8 m³/t til 3000 m³/t.

Hydropress Huber AB avd.Norge
Postboks 33
Søndre torv 2
N-3502 HØNEFOSS
Tlf: 959 25 444
info@huber.no
 
Hydropress Huber AB er et heleid 
datterselskap av Huber SE i Ber-
ching, Tyskland.
HUBER-konsernet er en pioner innen 
vannrenseteknikk som i dag tilbyr av-
ansert og velutprøvd vannrensing over 
hele verden. Huber jobber utelukken-
de med produkter i rustfritt stål.
 
Hydropress Huber AB skal tilby be-
hovstilpassede produkter og syste-
mer for utskilling av faste partikler 
fra vann, til kommunale, industrielle 
og desentraliserte vannrenseanlegg/
vannbrukere.
Vi skal sikre pålitelige, effektive og 
skreddersydde løsninger ved å tilby høy 

kompetanse og god service.
HUBER eier blant annet varemerkene 
ROTAMAT®, Step Screen® og Coanda.
 
n Vannforsyning og avløp

IKM Instrutek AS
Elveveien 28
3262 Larvik
33 16 57 00
IKMinstrutek@IKM.no
www.ikm.no/ikm-instrutek
 
IKM Instrutek er en samarbeidspart-
ner med fokus på kvalitet, bredde og 
kompetanse som leverer produkter 
og tjenester til blant annet shipping, 
offshore, industri, offentlig sektor og 
øvrige virksomheter med ulike måle-
tekniske behov.
Vi har kompetanse innenfor målein-
strumenter, maritim navigasjon og 
kommunikasjon, prosessinstrumen-
tering, tilstandskontroll, kalibrering 
og skaffevarer

n Forvaltning, drift og vedlikehold
n Vannforsyning og avløp

InLine Prosess AS
Skreppestad Næringspark
3260 Larvik
Tlf. +47 33192915
Fax +47 33192919
e-post info@inlinepro.no
Web. www.inlineprosess.no

Inline Prosess AS og J.S.Cock AS er 
selskaper i Jotobico Holding gruppen
med spesial kompetanse på produk-
ter for ulike applikasjoner og måle-
tekniske utfordringer.
 

Våre markeder:
Vann & Avløp
Fiskeoppdrett
Vannkraft
Skip & Skipsverft
Landbasert Industri
Olje & Gass
Næringsmiddel industri
 
Produkter:
Analyse Instrumenter, nivåmåling, 
ventiler, gassmåling m.m.

n Vannforsyning og avløp

INNVA AS
Årenga 10/12, 1340 Skui
Postboks 94, 1314 Vøyenenga
Tlf: 67 80 00 00 
E-Post: post@innva.no
Web: www.innva.no
 
INNVA AS er spesialisert innen VA-
teknikk og er Norges distributør av 
de anerkjente Hawle produktene, 
som er markedsleder innen flere om-
råder.

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

FluidWing
Terskelprofil for regnvannsoverløp - 
nøyaktig registrering av overløpsvann

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44
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Bedriften leverer varer til VA-grossis-
ter over hele landet. INNVA AS ble 
etablert i oktober 2014 og har hatt 
en god mottakelse i markedet.
Bedriften har i dag 8 ansatte med 
lang erfaring innen VA-faget.
I løpet av det kommende året vil 
salgsstaben styrkes med ytterligere 
to nye mennesker.
INNVA AS holder til i lyse lokaler på 
Skui i Bærum. Der har vi også et stort 
og komplett lager med ventiler og 
rørdeler, og kan derfra hjelpe kun-
dene på kort varsel.  
Bedriften har en egen vakttelefon 
som operativ 24 timer i døgnet.
De Tysk/Østeriske Hawle produktene 
har vært på det norske markedet i 
over 50 år, og er godt kjent for sin 
høye kvalitet og innovative løsnin-
ger.
Som et bevis på den høye kvaliteten, 
har leverandøren, som eneste aktør 
på markedet, 10 års garanti på alle 
sine produkter. 
 
n Vannforsyning og avløp

J. Hvidtved Larsen A/S
Lillehøjvej 15
DK – 8600 Silkeborg
+45 86 82 12 11
info@hvidtved.com
www.hvidtved.dk
facebook/hvidtvedlarsen 

  
Hvidtved Larsen udvikler, produce-
rer og sælgere slamsugere til det 
meste af verden. Vi har eksisteret i 
mere end 100 år og har de sidste 50 
år opnået indgående kendskab til 
branchen gennem teknologisk nys-
gerrighed og konstant fokus på høj 
kvalitet . 
Vi er altid åben for dialog og har kun-
den i fokus.
 
n Vannforsyning og avløp Kamstrup AS

Grenseveien 88 
0663 Oslo
Norway
T: +47 23 37 18 80
info@kamstrup.no
www.kamstrup.no
 

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

MFT sideoverløp
Store vannmengder – lavtliggende kjellere – 
liten nivåforskjell innløp/utløp

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

STANDARDUTSTYR: 

 Helgalvanisert for lang levetid 
 245 cm skrapebredde 
 Hydraulisk justering av høyde 
 Ramme med hydraulisk justering 

av alle branner samtidig for riktig 
profil pa  veien! 

 Hydraulisk justering av slepedrag 
(rammestyring) 

 Hjul 26 x 12-12/6  
 6 stk. betongvekter a  100 kg 

(totalvekt 1650 kg) 
 Hardox 500 i slitesta l 
 Ramme produsert i svensk sta l 
 Fullt lysutstyr 

 Grusspreder m/hydr. løft, store 
hjul og led-lys      

NORSK  IMPORTØR: VI LEVERER OVER HELE LANDET OG HAR GODE FRAKTAVTALER 
Oppgitte priser er eks. mva. og frakt. 

VEIVEDLIKEHOLD?
PRØV YSTA YVS 245 

VI HAR SKRAPER PÅ LAGER! 

Pris komplett kun kr. 108 900,- 

WWW.ARAMASKIN.NO 
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Kamstrup er blant verdens ledende 
leverandører av løsninger til måling 
og styring av energi- og vannforbruk. 
Våre løsninger anvendes på ver-
densplan av forsyningsselskap og 
eiendomsadministratorer og sørger 
for pålitelig og omkostningseffektiv 
måling. Ved å forutse våre kunders 
utfordringer gir vi dem mulighet for 
å drive en bedre forretning og inspi-
rere til mer intelligente og ansvar-
lige løsninger til de samfunn som 
de forsyner. Våre løsninger omfatter 
forbruksmålere, fjernavlesningssys-
temer, hosting og service, analyse og 
smart grid-applikasjoner. Alle pro-
dukter produseres i Danmark med de 
høyeste sertifiseringer innenfor miljø 
og kvalitet.
 
n Vannforsyning og avløp

Kanstad Mekaniske AS
Mestervik
9055 Meistervik
Tlf.: +47 77 72 26 00 
E-post: firmapost@kanstad-mek.no
Web-side: www.kanstad-mek.no
Kontaktperson: Elin Kanstad
 
Avd. Sør:
Stasjonsv. 1, 2010 Strømmen
Tlf.: +47 48 48 03 59
E-post: kjell@kanstad-mek.no
Kontaktperson: Kjell-Roger Øksnes
Tilbyr smarte og innovative con-
tainerløsninger for oppsamling og 
transport av slam:
•  Slamcontainere med masseforde-

lingssystem
•  Slamcontainere, containervogner 

og ventilasjonshetter
•  Slamcontainere og hydrauliske 

lokk for omlasting.
•  Plattformvekter for slamcontainere
 
n Vannforsyning og avløp

Kärcher AS
Stanseveien 31
0976 Oslo
Pb. 114, Grorud, 0905 Oslo
Tlf.: 815 20 600
Fax: 800 30 033
E-post: karcher@karcher.no
Web: www.kaercher.com/no  
 
Kärcher er i dag verdens ledende le-
verandør av effektive og ressursbes-
parende rengjøringssystemer. Kär-
cher oppnår resultater takket være 
topp ytelse, innovasjon og kvalitet. 
På Kommunalteknikk 2016 fokuserer 
vi på våre park og anleggsmaskiner 
med bruksmuligheter til både som-
mer- og vinterstid. Kärcher viser frem 
en viktig nyhet – vår kompakte feie-
maskin som er perfekt for gangveier, 
uteområder og parkeringshus.
 
n  Utemiljø og veg, parker, idretts- 

og grøntanlegg

Klart Vann AS
Nikkelveien 10, 4313 Sandnes
Tlf: + 47 47 65 66 00
Epost: post@klart-vann.no
Web: www.klart-vann.no
 
Vi er en etablert løsningsorientert 
samarbeidspartner på vannbehand-
lingsprodukter og løsninger.
Våre tekniske løsninger, faglige kom-
petanse, og erfaring bidrar til å flytte 
grensene for bedre vannteknologi 
innenfor filtrering, rensing, desinfise-
ring og service. 
Besøk vår stand 115  for å slå av en 
prat!
 
n Vannforsyning og avløp

Klaro Renseanlegg Noreg AS 
4994 Akland
Tlf 37156800
E-post. bjs@klaro.no. 
Nettside www.rensing.no
 
n Vannforsyning og avløp

Krohne Instrumentation
Ekholtveien 114, 1526 Moss
Tlf. 69 26 48 60
e-post: postmaster@krohne.no
Web: www.krohne.no

I mer enn 30 år har KROHNE levert 
instrumentering til VA-bransjen i Nor-
ge. Mengde-, tørrstoff-, nivå, trykk- 
og temperaturmåling samt væskea-
nalyse og gassvarsling er vårt fag. 
Med høyeste krav til kvalitet og må-
lenøyaktighet sammen med ustrakt 
prosess- og applikasjonskompetan-
se er vi i dag en foretrukken partner i 
hos svært mange kommuner og VAR-
selskaper. Kompetanseoverføring 

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

TBS klaffeluke
Tilbakeslagsventilen for overvann – 
små/store vannmengder

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44
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og opplæring er en viktig del av alle 
våre leveranser.

n Avfall og gjenvinning
n Brann, sikkerhet og beredskap
n Vannforsyning og avløp

KS Bedrift  
www.ksbedrift.no 
tel.: 24 13 26 00  

Vi er den ledende organisasjonen for 
bedrifter i kommunal sektor
Vi organiserer over 500 kommunalt 
eide bedrifter i en rekke bransjer
Vi har også stiftelser og ideelle be-
drifter blant medlemmene
Våre medlemmer leverer grunnleg-
gende tjenester til sine lokalsamfunn
Vårt nære samarbeid med KS gjør 
oss til en del av "KS-familien"  
Samfunnsansvarlig forretningsdrift 
er vår visjon

Hva tilbyr KS Bedrift?
ARBEIDSGIVERSERVICE. Vi støtter 
deg i rollen som arbeidsgiver.
MYNDIGHETSKONTAKT. Vi kan jobbe 
for at din bransje skal få bedre ram-
mevilkår.
JURIDISK RÅDGIVNING. Vi gir råd som 
er tilpasset selskaper i kommunalt 
eie.
KOMMUNAL KOMPETANSE. Vi er 
gode på kommunalt eierskap og sel-
skapsetablering.
GODE NETTVERK. Medlemmene våre 

deler erfaringer i ulike nettverk og 
bransjer.  
  
n Avfall og gjenvinning 

KVANNE INDUSTRIER AS
www.kvanne-industrier.no/

produserer dører i glassfiber og som 
tilfredsstiller de strenge kvalitets- og 
miljøkrav som blant annet nærings-
middelindustrien stiller, og har siden 
1985 levert ca 30000 dører som blir 
brukt i de fleste bygg der fukt og 
hard bruk er en utfordring.
Badeanlegg, kjøkken, sjukehus, du-
sjanlegg, idrettsanlegg og landbruk 
etc.
Kias-dørene er hygieniske, sterke og 
fuktbestandige dører som hverken 
kan ruste eller råtne.

Lobe ApS
Fabriksvej 15
6580 Vamdrup - Danmark
Telefon: +45 76 84 34 84
Mail: info@lobe.dk
Web: www.lobe.dk
Eksperter i fortrængningspumper og 
neddelere til slam, spildevand og 
andre krævende opgaver.

Börger – Servicevenlige loberotor 
pumper
Börger – Servicevenlige neddelere/
hakkere
Sydex – Ekcentersnekke pumper i 
høj kvalitet
Vi leverer komplette pumpeanlæg, 
inklusiv montering, opstart og service

n Vannforsyning og avløp

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

TBS stengeluke
Luker for kommunaltekniske anlegg og 
industrien

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

VENTILASJONSFILTER
FILTER MEDIE AV SYNTET OG GLASS TIL BOLIG OG INDUSTRI
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Magne Gitmark & Co
Tingsaker
4790 Lillesand
Tlf 37 26 89 00
www.gitmark.no
e-post: m@gitmark.no
 
 
Magne Gitmark & Co er importør og 
forhandler av Fico sug- og spylebiler 
designet for Nordiske forhold 
ROM spylehengere og mindre kom-
bibiler
KOKS Tørrsugere / Vakuumlastere
Warthog og Enz spyledyser
Spartan stakemaskiner
Spesialmaskiner for avfallsbehand-
ling
Kverner, avfallspresser, sikteverk, 
flishuggere m.fl 

n Avfall og gjenvinning
n Vannforsyning og avløp

Metrohm Nordic AS
Sandviksveien 26
1363 Høvik
Telefon: 67103630
E-post: firmapost@metrohm.no
Web: www.metrohm.no
Kontaktperson: Odd Arne Jonasmo
  
Metrohm er en ledene produsent av 
laboratorieinstrumenter og analysa-
torer for on- line måling på drikke- og 
avløpsvann.
Metrohm Nordic leverer instrumenter 
og tjenester til kjemisk industri, olje 
og gass, samt kommunale drikke- og 
avløpsanlegg.
Typiske parametere for on-line må-
ling er orto/ total- fosfor, nitritt/ ni-
trat, ammonium, KOF og alkalinitet.
Med den nyeste teknologien i ana-
lysatorene kan blant annet nitritt, 
nitrat og KOF måles kontinuerlig uten 
bruk av kjemikalier.
Besøk vår stand 187 og få en presen-
tasjon av den nyeste teknologien for 

on- line måling på drikke- og avløps-
vann.
På standen er det utstilt typiske on-
line analysatorer og laboratoriein-
strumenter for måling av blant annet 
pH, konduktivitet, alkalinitet og an-
dre parametere.
 
n Vannforsyning og avløp

Miljø- og Fluidteknikk AS
Tlf: 66 84 88 44
Postboks 356, 1379 Nesbru
Nye Vakåsvei 78, 1395 Hvalstad
post@mft.no
www.mft.no

MFT ble grunnlagt i 1992 av sivilin-
geniør Lars Aaby. MFT er del av den 
tyske UFT gruppen som er ledende 
internasjonalt på området regnpå-
virket avløpsvann. Vår visjon er å 
beskytte bygninger, infrastruktur og 
vannforekomster mot oversvømmel-
se og forurensning. Vi er markedsle-
dende på mengderegulering, tilbake-
slagssikring og nøyaktig og effektiv 
avlastning av ledningsnettet under 
nedbør. Vår ambisjon er å levere 
"Best tilgjengelig teknologi" gjennom 
driftssikre produkter der rådgiving og 
problemløsning står sentralt.

n Vannforsyning og avløp

Miljø-Teknologi AS
Rødmyrsvingen 82
3740 Skien
Tlf: 35583700
post@mtgruppen.no
www.mtgruppen.no
  
Miljø-Teknologi AS har arbeidet si-
den 1994 med lukt og gassrensing. 
Vi er eksperter innen disse feltene. 

Ingen tilbyr et så bredt utvalg av løs-
ninger og ekspertise. Det er derfor vi 
er ledende. 
Gjennom produktutvikling og service 
skal vi forbli ledende. Sammen med 
oss kan du være trygg på at vi kan 
finne rett løsning for deg!
Vår visjon er: "Vi skal gi mennesker 
i kontakt med forurensende miljø en 
bedre hverdag»
Miljø-Teknologi AS - din ekspert på 
lukt & gassrensing!
  
n Avfall og gjenvinning 
n Vannforsyning og avløp

MOWIC AS
Industriveien 6 B, 
2020 SKEDSMOKORSET.
Tlf: 900 92 177 , Faks: 947 70 955
post@mowic.no , www.mowic.no og 
www.utkallingstjenesten.no
 
Komplette systemer for drift og 
vedlikehold til kommuner og entre-
prenører. GPS, Tiltaksrapportering, 

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

MFT tverroverløp
Fast terskelhøyde - førstevalg mhp. pris – 
liten nivåforskjell innløp/utløp

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44
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Ruteplanlegging, Realtid oppfølging, 
Utkalling, Rutenavigering, UE-økono-
mioppfølging, Arbeidsordresystem, 
Veivokterfunksjoner, Friksjonskon-
troll og værsystemer for tiltaksprog-
nose til utkalling.
Lett tolkede grafer, diagrammer og 
rapporter om alle mobile aktiviteter 
og hendelser.
 
n IT, kart og geodata
n Utemiljø og veg

Multimaskin AS
Brobekkveien 113
0582 Oslo
Tlf 22657940
Fax 22724406
E-post: post@multimaskin.as
http://www.multimaskin.as
 
Wille redskapsbærerere samt red-
skaper og utstyr til disse for ved-
likehold av vei og park. Bomford 
kantklippere for redskapsbærere og 
traktorer. Ravo og Azura feie/vaske/
suge maskiner, Brodd-Son slepe 
feiemaskiner for rengjøring av vei/
parkerings anlegg.
 
n Utemiljø og veg

NESSCO AS
Professor Birkelandsvei 24D
Postboks 3 Furuset
1001 Oslo
Tlf: 22 91 85 00
E-post; firmapost@nessco.no
www.nessco.no
 
Nessco er Norges eneste totalleve-
randør av kompressorer, blåsemas-
kiner og vakuumpumper med tilhø-
rende servicetjenester.
Som totalleverandør kan vi betjene 
ditt komplette anlegg for trykkluft, 
blåseluft eller vakuum tilpasset dine 

behov og ønsker, samt foreta nød-
vendig service.
Nessco representerer noen av ver-
dens mest anerkjente og ledende 
produsenter av kompressorer, blå-
semaskiner og vakuumpumper, og 
stiller høye krav til produktkvalitet og 
kostnadsbesparende løsninger for 
brukeren.

n Avfall og gjenvinning
n Brann, sikkerhet og beredskap
n  Forvaltning, drift og vedlikehold 

av bygg og eiendom
n Vannforsyning og avløp

Nomi-Tek A/S
Postboks 21
1421 Trollåsen
Besøksadresse Trollåsveien 8
Tlf. 66820900
Faks. 66820901
www.nomi-tek.no
 
Nomi-Tek A/S selger spyle og suge-
biler fra Amphitec, FFG-Flensburg og 
Feierabend & Fock.
Rørinspeksjonsutstyr fra CIS-Technik 
i Sverige og dyser fra Brendle
 
n Avfall og gjenvinning
n Vannforsyning og avløp

Nordic Water Products AB
Dølasletta 7, 3408 Tranby  
Tlf.: 66 75 21 10 
E-post: info.no@nordicwater.com 
Web: www.nordicwater.com 

Nordic Water Products er en leve-
randør som har hele verden som sitt 
marked.  Vi har levert fra Svalbard 
i nord til Australia i sør. I Norge har 
vi i levert nær 50 "turn-key" drikke-
vannsanlegg, hovedtyngden av dette 
i de siste 15 årene. 
Vi leverer komponenter og komplette 
prosessanlegg for filtrering av av-
løps- og drikkevann innen industri 
og kommunal sektor.  Vi har også 
utstyr for primærrensing, slambe-
handling, avvanning og partikkel- og 
væskeseparasjon.

• DynaSand • Lamella • DynaDisc • 
DynaDrum • Meva •Zickert

Norkart AS
Postboks 145, 1300 Sandvika
Tlf: 67551400
E-post: info@norkart.no
Web: www.norkart.no

Vi tilbyr markedsledende løsninger 
inne kommunalteknikk, kart- og 
eiendomsinformasjon til offentlig 
og privat sektor.
 
n Avfall og gjenvinning
n IT, kart og geodata
n Brann, sikkerhet og beredskap
n  Offentlig bygg og energi, plan og 

byggesak
n Vannforsyning og avløp

Norsk Kommunalteknisk Forening 
(NKF)
www.kommunalteknikk.no  
Telefon: 22 04 81 40
  
Norsk Kommunalteknisk Forening er 
en ideell organisasjon som formidler 
kunnskap innenfor de kommunal-
tekniske fagområdene. Foreningens 
kjerneområder er bygg og eiendom, 
byggesak, plan og miljø, vann og av-

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

WaBack
Tilbakeslagsventilen for enkelthus – 
WaBack mini for kjellermontasje

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 
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løp, veg og uteområder.
NKF gir sine medlemmer kunnskap, 
nettverk og påvirkningsmulighet! 
NKF ble stiftet i 1907.

n Avfall og gjenvinning 
n Brann, sikkerhet og beredskap
n  Forvaltning, drift og vedlikehold 

av bygg og eiendom
n Vannforsyning og avløp
n Parker, idrett og grøntanlegg
n IT, kart og geodata
n  Offentlig bygg og energi, plan og 

byggesak

Norsk Vacuumgraving AS
Kongeveien 127, 1407 Vinterbro
Tlf: 41 10 30 50
Epost: post@nvg-max.no
Web: www.nvg-max.no

Landsdekkende entreprenør som 
tilbyr vacuumgraving teknologi. Vi 
tilbyr maskiner med ekstreme kapa-
siteter som åpner for nye muligheter 
man ikke har med tradisjonelle su-
gebiler.
Kraften i maskinene vi tilbyr gjør at 
man kan utføre prosjekter langt ras-
kere en hva som var tilfellet tidligere. 
 
Vi forhandler også MTS vacuum tek-
nologi i Norge og Sverige. 
n Avfall og gjenvinning
n Utemiljø og veg
n  Offentlig bygg og energi, plan og 

byggesak
n Vannforsyning og avløp

Norsk Vann BA
Norsk Vann er en aktiv samfunnsaktør

Norsk Vann er en ikke-kommersiell 
interesseorganisasjon for vannbran-
sjen.
Vannbransjen er Norges største næ-
ringsmiddelprodusent og miljøaktør. 
Samfunnet er helt avhengig av gode 
og sikre vann- og avløpstjenester for 
å fungere. Tenk deg selv hvordan en 
dag uten vann og avløp ville være…
Vann- og avløpstjenestene i Norge 
har god kvalitet. Likevel har sektoren 
krevende utfordringer med å tilpasse 

seg et endret klima, med å levere 
tjenester til stadig flere innbyggere, 
med å fornye ledningsnettet og med 
å innfri stadig økte kvalitets- og sik-
kerhetskrav.
Norsk Vann arbeider aktivt for å:
–  Informere om vannbransjens sta-

tus og utfordringer
–  Påvirke regelverk og myndighets-

utøvelse
–  Forbedre tjenestene gjennom ben-

chmarking og kompetanseutvikling
–  Forbedre utdanningssystemet og 

øke rekrutteringen

n Vannforsyning og avløp

NORVA24
Telefon: 91 00 43 33
Faks: 57 87 46 60
Besøksadresse:
Grandevegen 13, 6783 Stryn
www.norva24.no
 
Siden oppstarten i april 2015 har 
Norva24 rukket å bli markedsleder 
på Vest- og Østlandet. Etter sammen-
slåingen med Septik24 er vi ti solide 
bedrifter som tilbyr bred kompetanse 
og bredt tjenestetilbud innen fagom-
rådene slamsuging, høytrykksspy-
ling, rørinspeksjon, kontroll, rensing 
og industriservice.
 
Stadig strengere regelverk og økende 
kundekrav gjør det vanskelig å være 
liten bedrift i dette markedet. Ved å 
gå sammen kan selskapene utveksle 
informasjon, system, kapasitet og 
kompetanse på tvers av virksomhe-
tene. Sammen skal vi tilby et bredt 
tjenestetilbud i et større marked ved 
å tenke nytt, være framtidsrettete og 
konkurransedyktige.

Norva24 AS skal være et godt sted 
å jobbe, og vil nå bestå av 250 an-
satte. Sammen har vi lokal kunnskap 
om hele Vest- og Østlandet, lang 
erfaring og stort engasjement for job-
ben som utføres.

Med 175 kjøretøy i utstyrsparken har 
vi størst kapasitet i bransjen, og vi vil 

nå ha enda bedre forutsetninger for 
å sørge for at infrastruktur som ligger 
under bakken fungerer. Vi skal bygge 
videre på den lokale kunnskapen 
selskapene har og slik stadig levere 
upåklagelig kvalitet og service til 
våre kunder 24 timer i døgnet. Vårt 
motto er: «Vi hjelper alltid».

n Avfall og gjenvinning 
n Brann, sikkerhet og beredskap
n  Forvaltning, drift og vedlikehold 

av bygg og eiendom
n Parker, idrett og grøntanlegg
n Vannforsyning og avløp

Odin Maskin AS
Sørkilen 8
1621 GRESSVIK
Tlf. 69361770
E-post: epost@odin-maskin.no
Web: www.odin-maskin.no

Vi er i dag Norges ledende produsent 
og leverandør av olje-og fettutskillere
– snart 40 års erfaring !

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

WaStop Access
WaStop D110 - D160 – enda tryggere ved 
inspeksjon på bakkenivå

MFT
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Hendel for løfting av 
tilbakeslagsventilen 
WaStop
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Vi leverer også egenproduserte mini-
renseanlegg for hus og gråvannsren-
seanlegg for hytter.
Vårt mål er å levere kostnadseffekti-
ve og solide løsninger som tilfredstil-
ler strenge norske rensekrav.
Rent vann vårt felles ansvar !

n Vannforsyning og avløp

Olimb
Sarpsborgveien 115, 1640 Råde
69 28 17 00
post@olimb.no
www.olimb.no
 
Olimb startet i 1957 som firmaet  
Kristian Olimb AS og er i dag ledende 
i Norge innen fornying av vann- og 
avløpsledninger. Olimb er også blant 
de ledende innen boring i fjell og 
løsmasser. Firmaet har hovedkon-
tor i Råde, har over 140 ansatte og 
en omsetning på over 250 millioner 
kroner i 2015. Virksomheten har økt 
stabilt og Olimb er i dag etablert i 
bland annet Canada, Holland, Island 
og Sverige ved sitt datterselskap Oli-
ner System. Olimb har egen offshore-
avdeling og egen avdeling for F&U.
  
n Vannforsyning og avløp

OP System Norge AS
Tlf. +47 992 68 1 86
E-mail: info@opsystem.no
Website: opsystem.no
 
OP System Norge AS leverer kom-
plette løsninger av utstyr, bade mo-
bilt og stasjonært til avfalls og gjen-
vinningsindustrien.

Selskapet ble etablert i 2014, og hol-
der til på Frogner, rett nord for Oslo. 
Vi er en del av OP Gruppen som er en 
av de største aktørene i Sverige.
Nye tider stiller nye krav til Gjenvin-
ning. Det gjelder for eksempel ergo-
nomi og miljø for de som håndterer 
avfall. Vi følger nøye med på den tek-
niske utviklingen som kan forenkle 
arbeidet med avfallshåndtering.
Vårt verksted kompletterer og tilpas-
ser produkter for det norske mar-
kedet. Samtidig tilbyr vi service og 
reservedeler.
Vår viktigste leverandør er Doppstadt 
som er verdens største leverandør, 
har et bredt utvalg av produkter for 
fragmentering, sortering, flising og 
rengjøring av forurensede materialer. 
Sortimentet omfatter både mobile og 
stasjonære løsninger.
 
n Avfall og gjenvinning 

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll
Martnsvegen 59
2409 Elverum
tlf.: 33 33 00 00
E-post: post@pelias.no
Web: www.pelias.no

n Forvaltning, drift og vedlikehold

Powel AS
Klæbuveien 194
7037 TRONDHEIM
Tlf +47 73 80 45 00
E-post: info@powel.no
 www.powel.no
 
Med unik IT-kompetanse og omfat-
tende bransjekunnskaper er Powel 
en ledende leverandør av program-
vareløsninger til kommuner, energi-
selskaper, entreprenører.
Powel leverer forretningskritiske 
programvareløsninger som vi ut-
vikler i nært samarbeid med våre 
kunder. Vi utveksler kunnskap med 
våre brukere og partnere hver eneste 

DISPENSER 
DIESEL

Multibruker dispenser med 
kortsystem

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

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

Full kontoll på diesel
forbruket

Utstillerliste – Miljø & Teknikk
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dag, og vi driver kontinuerlig innova-
sjon i samarbeid med institusjoner 
og forskningsorganisasjoner. Vårt 
mål er å hjelpe våre kunder med å 
arbeide smartere og mer effektivt. 
Dette gjør vi blant annet ved å skape 
brukervennlig løsninger tilpasset 
den arbeidsoppgaven som skal utfø-
res. Omtrent 250 norske kommuner 
benytter Gemini VA som fagsystem 
for VA. Powel ble grunnlagt i Norge 
i 1996 og har siden vokst til å bli et 
internasjonalt konsern med 380 an-
satte og kontorer i seks europeiske 
land.

n IT, kart og geodata

ProMinent Norge AS
Klöverveien 9, 9016 TROMSØ
Tlf: 32 21 31 30 / 77 18 57 00
E-post: info@prominent.no
Web: www.prominent.no
 
Vi er en pålitelig partner for løs-
ninger innen vannbehandling og 
kjemikaliehåndtering. Gjennom å 
tilby våre kunder så vel komponen-
ter som systemer, baseres på våre 
innovative produkter, tjenster og 
industrispesifikke løsninger, tilbyr vi 
økt effektivitet og sikkerhet for våre 
kunder – globalt. Vi sørger for hel-
heten: Måle- og regulering, pumper, 
desinfeksjon, membranfiltrering, 
kompletter doseranlegg, kjemikalier 
og lagringstanker.

n Vannforsyning og avløp

ProResult AS
6800 Førde
Tlf 57820006
www.proresult.no
post@proresult.no

ProResult AS er en programvareleve-
randør som i over 10 år har utviklet 
smarte løsninger for elektronisk re-
gistrering. Med vårt system kan du 
på din mobil, nettbrett eller pc raskt 
registrere timer, fylle ut dokumenter/ 
sjekklister (KS - HMS), vareforbruk, 
kjøring, verktøy og utstyr, reisereg-
ning m.m. Vi leverer også en pro-
gramvare for elektronisk mannskaps-
registrering.  

n IT, kart og geodata 

PSO AS
Oddahagen 36 
4031 Stavanger 
Tel: 95 75 55 46 
kontakt@pso.no
www.pso.no 
 
PSO tilbyr et spekter av produkter 
innen: Rørteknikk: Rørfornying, Tette-
plugger, Rensepigger, Stakefjærer.
Visuell inspeksjon: Prober, Stakeka-
mera, Traktorkamera, Mini-ROV og 
tilstandskontroll.
Gassdeteksjon: Portabel og fastmon-
tert.
Lekkasjesøk: Marklytter, Korrelator 
og sniffer.
Påvisning: Lokalisator, kabelfeil, me-
talldetektor og sonder.
 
n Vannforsyning og avløp

Pumpeservice
www.pumpe-service.no
Tel:23 33 84 00
Pumpe-service AS 
Stålfjæra 12,
0975 Oslo

Salg/Utleie av alle typer pumper.
Importør av:
– Afec pumper.
– Selwood diesel drevne pumper.
Forhandler av:
WEDA pumper.

Service partner for: KSB
Vårt velrenommerte verksted har 
med snart 40 års erfaring foretatt 
service og reparasjon av de fleste 
kjente lense, kloakk, grunnvann og 
sirkulasjonspumper.
Vi utfører med faglig kompetanse 
rutinemessig eller avtalefestet et-
tersyn av eksisterende system etter 
kundens ønske, rehabilitering av 
gamle pumper og anlegg eller total 
ny installasjon.

Våre serviceteknikere løser akutte 
situasjoner. Med velutstyrte biler og 
et rullerende 24 timers vaktsystem, 
ivaretar vi våre nåværende og fremti-
dige kunders sikkerhet.

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

WaStop
Tilbakeslagsventilen som passer de 
fleste steder – enkel å ettermontere

MFT
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PURAC
Box 1146, 221 05 Lund 
Tel: 046 -19 19 00, Fax: 046 -19 19 19 
e-mail: info@purac.se
web: www.purac.se

Purac har utfört över 4 000 entrepre-
nader för vattenrening och biogas-
framställning i över 70 länder. 
Som totalentreprenör besitter vi 
kompetensen att vara med hela 
vägen från projektering till genom-
förandet och efterföljande driftsopti-
mering och support.

Vår långa erfarenhet i branschen 
kombinerat med ett nära samar-
bete med uppdragsgivaren ger oss 
en djup förståelse för varje projekts 
unika behov och ser till att lösnin-
gen alltid blir den optimala oavsett 
om vi uppför ett avloppsreningsverk 
i Bergen, en Förbehandling/Bioga-
sanläggning i Lillehammer eller en 
modern filteranläggning som Lacka-
rebäcks vattenverk i Göteborg

Vi levererar morgondagens optimala 
lösningar för rent vatten och biogas 
redan idag!

n Vannforsyning og avløp
n Avfall og gjenvinning 

Rianor AS
Vardheivegen 58 C
4340 Bryne
Tlf: 51 77 90 60
Mob:48 11 03 79
firmapost@rianor.no
www.rianor.no

Stort utvalg i sluse, spjeld og ku-
leventiler for ethvert behov til fis-
keindustri og oppdrettsnæringen. 
Materialer: PE/PVC-plast og rustfritt/
syrefast eller spesialstål. Vi sveiser 
PE rør komponenter etter behov.  
Se mer på www.rianor.no

n Vannforsyning og avløp

Saint-Gobain Byggevarer AS – 
PAM Norge
Brobekkveien 84
0582 Oslo
Tlf.: 23 17 58 60
Fax: 23 17 58 61
E-post: firmapost@pamline.no
Web: www.pamline.no

PAM er verdens største produsent og 
teknologileverandør av duktile stø-
pejernsprodukter.
Vi leverer kvalitetsrør produsert i Eu-
ropa tilpasset aktuelle applikasjoner 
innenfor VA-sektoren. Rådgivning og 
løsningsorientering er en naturlig del 
av vårt arbeid, og vi ønsker å bidra 
til bærekraftige løsninger med god 
samfunnsøkonomi.
PAM Norge – din leverandør av duk-
tile støpejernsrør.

n Vannforsyning og avløp

Salsnes Filter AS
7800 Namsos
Tlf.: + 47 74 27 48 60
e-post: firmapost@salsnes-filter.no
web:  www.salsnes-filter.no
 
Salsnes Filter AS – utvikler, produse-
rer og markedsfører et patentert me-
kanisk vannrensesystem for avløps-
vann og industrielt prosessvann.
 Bedriften opererer i Norge og inter-
nasjonalt.
 
n Vannforsyning og avløp

SEEPEX Nordic A/S
Krakasvej 7C
3400 Hillerød
Danmark
Tlf. +45 49192200
Info.nordic@seepex.com
www.seepex.com

 
SEEPEX, kendt som markedets 
innovative og ledende producent af 
excentersnekkepumper, maceratorer 
og kontrolsystemer for applikationer 
indenfor miljø som spildevand og 
biogas, den kemisk og farmaceutisk 
industri og føde- drikkevare bran-
chen foruden olie og gas sektoren, 
minedrift, papirindustri og skibs-
branchen, hvor højviskose og endog 
slidende medier behøver nænsom 
og pulsationsfri håndtering.
Senest med den revolutionerende 
SCT (Smart Conveying Technology) 
teknologi for både ét og to trins pum-
per med splittet stator og plug-inn 
rotor, hvor rotor og stator levetiden 
forlænges op til 200%  og servicear-
bejdet reduceres tidsmæssigt til et 
minimum og håndteringen er redu-
ceret til et hyggeligt afbræk i hverda-
gen.
 
n Vannforsyning og avløp

Utstillerliste – Miljø & Teknikk

WaBack Acess
Tilbakeslagsventilen for enkelthus – 
tryggere ved inspeksjon på bakkenivå 

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

Hendel for løfting av 
tilbakeslagsventilen 
WaBack
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Utstillerliste – Miljø & Teknikk

Sigum Fagerberg AS
Tlf: 41 50 11 00
E-post: post@sifag.no
Web: sifag.no
 
Sigum Fagerberg er en leverandør 
med stort utvalg av ventiler, aktua-
torer og instrumenter for vann- og 
avløp.
Vi har kjente merkevarer som Er-
hard/TALIS, Auma, Orbinox, Inte-
rApp, Pulsar, Baumer, Badger, mfl.
Vår serviceavdeling som utgår fra 
Moss og Sandvika utfører service, 
reparasjoner og vedlikehold.
 
n Vannforsyning og avløp

Sima AS
Karoline Kristiansens vei 1
0661 Oslo
Tlf; 22 19 90 20
www.sima24.no
 
«Sima leverer programvare for navi-
gasjon, dokumentasjon og oppføl-
ging av drift/kontrakt for smarttelefo-
ner og nettbrett. Våre løsninger gjør 
det enkelt å få oversikt over etatens 
virksomhet via registreringer i klien-
ten, og gir en effektiv samhandling 
mellom kontor og drift. Produktene 
omfatter bl.a. Sima24 Navigator, 
Sima24 Registrer og Sima24 Arbeids-
ordre. Sima24 er fleksibelt og finnes i 
både App Store og Google Play.»

n Forvaltning, drift og vedlikehold
n IT, kart og geodata

Sterner AS
Anolitveien 16, 1400 Ski
Tlf: 64 85 94 20
E-post: post@sterneras.no
Web: www.sterneras.no
 
Vi er i dag en ledende bedrift innen-
for vannbehandling. 
Vi leverer prosess-komponenter og 
komplette systemer innen 
gassutveksling, filtrering, avløpsren-
sing, primærrensing og 
desinfeksjon av vann innenfor mar-
kedene for drikkevann,
prosessvann og avløpsvann. Våre 
kjerneområder er innen
akvakultur, industri og kommunal 
VA.
Vår visjon er å tilpasse moderne tek-
nologi i en økonomisk,
brukervennlig og sikker løsning, der 
både levetid og driftskostnader er 
fordelaktige.
 
n Vannforsyning og avløp

Stiftelsen VA/Miljø-blad
Scheitliesgt 14
3045 Drammen
Tlf: 32 80 79 30
Fax 47 36 77 56
E-post: odd.lieng@rorsenter.no
Web: www.va-blad.no

n Vannforsyning og avløp

Sulzer Pumps Wastewater 
Norway AS
Industriveien 40, 1337 Sandvika 
Tlf. 67 55 47 00 
Fax 67 54 86 03 
E-post info.abs.no@sulzer.com  
Website www.sulzer.com
 
Sulzer Pumps Wastewater (tidligere 
Abs Pumper) er en ledende global 
pumpe- og løsningsleverandør som 

utvikler, produserer, selger og utfører 
service på utstyr til vann og avløp. 
Produktsortiment med høykvalitets 
pumpeløsninger og tilhørende utstyr 
med fokus på lavt energiforbruk og 
problemfri drift.
 
n Vannforsyning og avløp

Termorens AS
Bjørnstadkroken 5
3736 Skien
Tlf.: +47 35 59 21 77
Fax + 47 35 59 85 43
E-post: thore@termorens.no
Web: www.termorens.no

Energisparing i varme- og kjølesys-
temer.
Rens av alle typer rørsystemer
Legionella kontroll og utstyr for fjer-
ning av legionella.

n Forvaltning, drift og vedlikehold

VA-Systemer AS
Industrivegen 36
2680 Vågå
Tlf.: + 47 974 20 101
E-post: va-systemer@va-systemer.no
Web: www.va-systemer.no

n Vannforsyning og avløp

Veg Tech
- for grønnere byer

Veg Tech
Tlf.: 926 96 515
E-post: info@vegtech.no
Website: www.vegtech.no 
  
Veg Tech er Nordens største produ-
sent av sedummatter til grønne
tak og leverer vegetasjon og løsnin-
ger for naturlig overvannshåndtering, 
vannrensing og et grønnere bymiljø.
Vi har produkter for tak, fasader, 
veianlegg og parker; – et bredt sorti-
ment av planter, frø og prefabrikerte 
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vegetasjonsmatter fra naturlig flora, 
tilpasset nordisk klima. 
  
n  Utemiljø og veg, parker, idretts- 

og grøntanlegg

Vera Tank AS
Søndre Kullerød 2
3241  SANDEFJORD
Tel: +47 924 19 800
E-post: post@veratank.no
Web. www.veratank.no
 
n Brann, sikkerhet og beredskap
n  Forvaltning, drift og vedlikehold 

av bygg og eiendom

Vestfold Plastindustri AS
Produksjonssteder:
3158 Andebu
5561 Bokn
Tlf: +47 33 43 03 50
Fax: +47 33 43 03 54
E-post: post@vpi.no
Web: www.vpi.no
 
Komplett leverandør av:
Oljeutskillere
Fettutskillere
Slamavskillere
Samletanker
Villapumpestasjoner
Kommunale pumpestasjoner
Drikkevannstanker
Spesialtanker
Renseløsninger
 
VPI skreddersyr løsninger og proses-
ser, relatert til VA/ VVS og Industri. 
De største enkelt tankene vi leverer 
er opptil 100m³, men kan lage ve-
sentlig større total løsninger. Vi tar 
gjerne en utfordring fra deg. Kontakt 
oss å stand X.

n Vannforsyning og avløp

Vestteknikk AS
Røynebergsletta 20
4052 Røyneberg
Tlf.: +47 51 95 96 00
E-post: post@vestteknikk.no
Web: www.vestteknikk.no

n Brann, sikkerhet og beredskap

Vianova Systems AS
Leif Tronstadsplass 4 
1302 Sandvika 
Tlf. 67 81 70 00
Epost: contact@vianova.no
Web: www.vianovasystems.no
 
Vianova Systems er en internasjonal 
pionér og markedsleder i Norden 
innen programverktøy for samferd-
selsinfrastruktur. Novapoint Vann og 
Avløp er markedets mest komplette 
verktøy for VA-prosjektering.

n IT, kart og geodata
n Vannforsyning og avløp

Volvo Maskin AS
Mellomåsveien 1, 1414 TROLLLÅSEN
Postboks 603, 1411 KOLBOTN
Tlf: 66 81 86 86
www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS er Norges ledende 
leverandør av anleggsmaskiner. Vi 
har landets største serviceorganisa-
sjon med 21 serviceverksteder,  ca 
490 ansatte derav ca 250 mekanike-
re, 180 servicebiler og 19 lærlinger 
over hele Norge. Vi utfører alle typer 
reparasjoner, service, klargjøringer 
og påbygginger innenfor ettermarke-
det av anleggsmaskiner i tillegg til 
salg av reservedeler.
Våre produktområder er: Gravemas-
kiner, hjullastere, dumpere, kom-

pakte gravemaskiner, kompakte 
hjullastere, asfalt- og anleggsvaler, 
asfaltutleggere og spesialløsninger.

n Avfall og gjenvinning 
n  Forvaltning, drift og vedlikehold 

av bygg og eiendom
n  Utemiljø og veg, parker, idretts- 

og grøntanlegg

Vågen AS
Vågsmarka 9
5680 Tysnes
Tlf +47 53 43 02 00
Web: www.vagen.no
 
Vi leverer produkter og løsninger for 
massehåndtering. I tillegg til tradisjo-
nelle transportskruer, konstruerer og 
leverer vi utstyr for pressing/avvan-
ning, rensing, miksing, dosering etc. 
Vår erfaring med utvikling- og produk-
sjon av transportutstyr strekker seg 
tilbake til 1962. Vi forholder oss til kre-
vende leveranser nasjonalt og interna-
sjonalt, der alt utstyr blir designet og 
dokumentert etter kundens behov.
 
n Avfall og gjenvinning
n Vannforsyning og avløp

Våre Veger
Nordens største fagblad for veg, an-
legg og trafikk
www.vareveger.no
Pb 5844 Majorstua, 0308 Oslo
Tlf redaksjon: 913 72 670
Tlf annonser: 913 10 36

n Utemiljø og veg
n Parker, idrett og grøntanlegg

Utstillerliste – Miljø & Teknikk
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Yara Norge AS
Drammensveien 131, 0277 Oslo
Tlf: 24 15 70 00
e-post: industrialnorge@yara.com
Web: www.yara.no
 
Yara: Industri- og miljøbevissthet
Yara utvikler industri- og miljøløsnin-
ger som gir bedre luft- og vannkva-
litet ved å redusere utslippene fra 
industri, transport og renseanlegg. 
Yara tilbyr kundene sine en fullser-
vice løsning som skreddersys den 

enkelte kundes behov. Hydrogensul-
fid, eller H2S, er en toksisk gass som 
ofte finnes i avløpsvann, avløpsren-
seanlegg og renseanlegg for indus-
trispillvann. Den utvikles på grunn 
av biologisk aktivitet i avløpsvannet. 
Yara tilbyr Nutriox® som forebygger 
dannelsen av H2S. Yara tilbyr også 
næringsstoffer til biologisk vann-
rensing og polymerer til partikkel-
separasjon og slamavanning. Yaras 
Acticarb har vært brukt til drikke-
vannsbehandling i mer enn 20 år og 
motvirker korrosjon på ledningsnet-
tet og farge på vannet.

n Vannforsyning og avløp

Østraadt Rør Gruppen
Svilandsveien 92
4308 Sandnes
Tlf.:00 47 51 97 16 00
Fax.: 00 47 51 97 16 01
E-post: ror@ostraadtror.no
Web: www.ostraadtror.no

n Vannforsyning og avløp

Offentlige toaletter for by og landskap
Vi sees på Kommunalteknikk 2016 – Stand 154!

 www.danfo.com –Tlf: 69 97 18 50
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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
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Vi treffer glade og smilende represen-
tanter for begge vannverkene dagen 
etter kåringen og spør først delta-
kerne fra  Alstahaug kommune

Helgelands beste drikkevann – hva 
skal dere gjøre med prisen? 
Gunnar Andre Hoff – oppsynsmann 
spretter fort frem og forteller at «Drik-
kevannprisen skal vi spre ut over hele 
Helgeland. Vi skryt uhemmet av vannet 
vårt. Vi har et vannverk vi er stolt. Vi har 
jo forgjengere som har gjort en kjempe-
jobb med å bygget ut vannverket».

Markedsføringsmessig?
«Vi har vannflasker og sprer det til 
alle våre nye innbyggere. Vi skal jo ha 

dette Artic Race (internasjonalt syk-
kelritt) i august og vi vil lage en god 
promotering. Målgangen er i Sand-
nessjøen og det blir en markering i 
den forbindelse. Det blir ikke verdens 
største banner – men en klar marke-
ring blir det»

Overrasket at dere vant?
«Faktisk ble vi overrasket over at det 
gikk så bra. De moværingene har nytt 
vannverk med Akersvannet og Vefsn 
(Mosjøen vannverk) er jo også et for-

Vann fra «Syv søstre» i Alstahaug og «Sørvollen»  
i Hattfjelldal har

HELGELANDS BESTE DRIKKEVANN 2016

i forbindelse med HeVa’s vinterkoneranse i mosjøen medio februar måned-  ble 
Helgelands beste drikkevann kåret. Konferansen som hadde samlet et 80-tall 
deltakerne - fikk se at alstahaug kommunale vannverk med vann fra «de syv sø-
tre» stakk av med seieren i klassen overflatekilder, mens Hattfjelldal vannverk vant 
klassen grunnvannskilder. «Det er inGen Som SlÅr De SYV SØStre»

I stiv kuling og tett snødrev med Vefsnfjorden og Øyfjellet i bakgrunnen -  viste stolte representanter utmerkelsene - Helgelands 
beste Drikkevann fra venstre: Paul Tønder – driftsoperatør, Even Lorentsen – driftsoperatør, Siv Kristin Berge – ing., Gunnar Andre 
Hoff – oppsynsmann , Jan Terje Westvik – rørlegger – alle fra Alstahaug kommune. Videre fra venstre fra Hattfjelldal kommune: Erik 
Brodal- ing. og Fred Brennbakk (med diplom) – driftsoperatør. Foto: Kjell M. Jacobsen

Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider nKF
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holdsvis nytt vannverk – men det er 
ingen som slår de «syv søstre». Litt 
overrasket – men egentlig så visst 
vi jo at vi har det beste vannet» sier 
umåtelig stolt oppsynsmann Gun-
narAndre Hoff - mens hans kolleger 
rundt han nikker samstemt

HATTFJELLDAL VANNVERK
Vannverket var de eneste som stilte 
opp i klassen grunnvannskilder. Jury-
formann Johan P Nielsen hadde på 
forhånd avtalt med de øvrige jury-
medlemmene at vannverket i denne 
klassen måtte oppnå en bestemt 
poengsum for å være kvalifisert. 
Resultatet av smaksprøvene fra vann-
verket- viste at vannet var kvalifisert 
med god margin. 

Vi spør de to representantene fra 
Hattfjelldal – Erik Brodal ing. og Fred 
Brennbakk – driftsoperatør:

Hvordan oppleves det å ha vunnet pri-
sen – Helgelands beste drikkevann?
«Det er en ting som vi setter pris –vi jo 
fikk tips på forhånd  om at det ikke var 

så mange konkurrenter i vår klasse.  Vi 
vet vi har godt vann. Det var et håp om 
at det skulle gå bra. Det gjorde det jo.»

Neste tur går til Oslo?
«Vi får en liten utfordring der p g a 
ferieavvikling s – men vi får se hvor-
dan vi ordner det.»

Vil dere gjøre noe på kommunesi-
dene med prisen? 
«Vi har ikke tenkt på noe enda – men 
du skal ikke se bort fra at det vil skje 
noe der nå. Vi har registrert og fått 
tilbakemeldinger tidligere på at Hatt-
fjelldal er en veldig rein kommune 
med flott natur – rein natur og reine 
og fine veier – og vi skal se hvordan vi 
kan utnytte dette.»

Fakta Alstahaug vannverk 

Alstahaug vannverk forsyner i dag 98 
% av kommunens innbyggere og næ-
ringsvirksomheter med vann. Forsy-
ningsnettet går fra Sandnessjøen i 
nord til Offersøy, Tjøtta og Mindland i 
sør. I tillegg forsynes Austbø, Blomsøy, 
Hestøysund og Åkerøy i vest. 
Vannkilden er Storvatnet som ligger 
207 m.o.h. i fjellkjeden "De syv søs-
tre". Maks. dybde i vannet er 44 meter. 
Vanninntak skjer på 22 meters dyp. 

Fra Storvatnet ledes vannet til be-
handlingsanlegget på Milan som lig-
ger på kote 90. Anlegget er dimensjo-
nert for 100 l/s. Snittet på forbruket 
ligger i dag på ca 55 l/s. Produsert 
vannmengde lå i 2010 på 1.7 millio-
ner m3. 

Selve behandlingsanlegget består av 
følgende trinn:
–  Karbonatisering (CO2-tilsetting) og 

partikkelfjerning i marmorfiltre 
–  Desinfisering i UV-aggregat

I tillegg finnes et reservedesinfek-
sjonsanlegg som skal igangsettes 
dersom ikke de ordinære desinfek-
sjonsprosessene fungerer. Dette er 
et kloreringsanlegg som benytter kal-
siumhypokloritt.

Fakta Hattfjelldal vannverk

Vannkilde er grunnvann i løsmasser 
ved Vefsna
Det er 2 brønner med synkepumper
Kvaliteten på grunnvannet er så bra 
at vannet sendes ubehandlet ut på 
ledningsnettet.
Ledningsnettet er 16,1 km
Antall abonnenter er 800.
Forbruket er på 12-14l/sek

SLAMCONTAINER 
MED MASSEFORDELING

Opptimal 
utnyttelse av 

container

Inntil 
halvering av 

transportbehov

Betydelig 
arbeidsmiljø-
forbedringer

• Ingen manuell fordeling i container
• Reduserte lukt problemer

Optimal 
fyllegrad 
på 93 %

N-9055 Meistervik
Telefon (+47) 77 72 26 00
E-post fi rmapost@kanstad-mek.no
www.kanstad-mek.no

Møt oss på messen:

Miljø&Teknikk
19.–21. APRIL • STAND U02

UTVIKLET OG PRODUSERT I NORGE

SLAMCONTAINER 

container transportbehov forbedringer på 93 %

MED MASSEFORDELING

Opptimal 
utnyttelse av 

container

Inntil 
halvering av 

transportbehov

Betydelig 
arbeidsmiljø-
forbedringer

Optimal 
fyllegrad 
på 93 %
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Hva kan vi tilby deg?
FDV - utdanningen er et nettstøttet 
deltidsstudium som er delt i to nivåer:
- tekniker FDV: 2 år
- fagskoleingeniør FDV: totalt 4 år.
Den nettbaserte utdanningen har 
seks samlinger hvert år, tre dager hver 
gang. Mellom samlingene arbeider 
du med fagstoffet alene eller i grup-
per, og lærerne formidler lærestoffet 
på forskjellige måter i form av digitale 
læremidler. Deler av undervisningen 
tas opp og kan streames av studen-
tene når de måtte ønske det.

Det er over seks hundre studenter 
som tar den nettbaserte utdanningen 
på de forskjellige linjene. En av forde-
lene ved å ta utdanning over to eller 
fire år, er at den kan tas ved siden av 
full jobb. Det er naturligvis krevende, 
men hos oss på Fagskolen Innlan-
det er ordningen blitt en suksess, og 
antallet studenter øker for hvert år.

Faglig innhold
En utdanning i Forvaltning, drift og 
vedlikehold vil gi deg en kompetanse 
som er etterspurt i arbeidslivet, enten 

du tar en 2-årig teknikerutdanning 
eller en 4-årig ingeniørutdanning på 
deltid. Det er et stort behov for kom-
petanse innen drift og vedlikehold. 
Våre studenter forteller at de er veldig 
godt fornøyd med studieinnholdet og 
lærernes kunnskaper og engasjement
Sentrale temaer i teknikerutdannin-
gen er grunnleggende FDV, energi og 
miljø i bygg og metoder i eiendoms-
drift. Hvis du går videre er byggesa-
ken, ledelse, økonomi og markeds-
føring samt kommunikasjon viktige 
temaer.

et skritt videre?
Ønsker du å ha en jobb med flere utfordringer? Ønsker du mer utdanning?
Da har vi på Fagskolen innlandet et tilbud til deg dersom du har fagbrev eller minst 
fem års relevant praksis.
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Gjennom utdanningen får du kompetanse til å vite når 
du må tilkalle ekspertise og når du kan klare å gjøre job-
ben selv. Etter endt utdanning er du i stand til å håndtere 
kompliserte systemer som representerer store driftskost-
nader for din bedrift.

Tilrettelegging under studiet
Mange sliter med lesing og skriving. Og mange vegrer seg 
mot å gå mer på skole på grunn av dette. På Fagskolen 
Innlandet har vi et tilbud om hjelp og tilrettelegging for 
dem som sliter med disse problemene, et tilbud som har 
vært og er veldig godt mottatt av studentene. Alle nye 
studenter kan, hvis de vil, få testet sine lese- og skrive-
ferdigheter. På bakgrunn av resultatene får studentene 
ulike tilbud innen lese- og skriveopplæring. De får også 
en samtale med PP-rådgiver og rådgiver. Alt dette gjør at 
studentene føler seg ivaretatt, og de trives veldig godt på 
skolen.

Hva så?
Høres dette fristende ut? I så fall er du hjertelig velkom-
men til å søke studieplass på skolen. Søknadsfristen er 
15. april.

Vi har alltid
sentrifugalpumper på lager

Sentrifugalpumpe CPI 
· CPI er en flertrinns sentrifugalpumpe for trykkøkning, 
 vannforsyning, vanning og sirkulasjon av rent vann.
· Sentrifugalpumpen er en økonomisk og effektiv pumpe 
 med lavt lydnivå som gjerne brukes i anlegg hvor det 
 kreves et høyt trykk og mye vann samtidig.
· Booster anlegg : Bruk to eller flere pumper sammen 
 for å anpasse pumpekapasiteten til vannuttaket.
· IE3 motor - Energibesparende
 

33 33 11 20 ems@ems.no33 33 11 33 www.ems.no

Vi skreddersyr Booster anlegg 
tilpasset ditt behov
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AktuELt

I 2016 og 2017 skal kommunene 
prioritere tilsyn med produktdoku-
mentasjon og kvalifikasjoner. Til-
synet med produktdokumentasjon 
skal avdekke om ansvarlige foretak 
kan legge frem tilstrekkelig doku-
mentasjon for byggevarene som er 
brukt i norske byggverk.
Veiledningen gir sentrale førin-
ger for kommunenes tilsyn med 
produktdokumentasjon. I tillegg 
beskriver veiledningen på en enkel 
måte hva som kreves av dokumen-
tasjon for byggevarer som skal bru-
kes i norske byggverk. Veiledningen 
til DOK-forskriften gir ytterligere 
informasjon.
 
Ulike tilsynsnivåer
–  Veiledningen foreslår tre ulike til-

synsnivåer:

–  Dokumentasjonskontroll (tilsyns-
nivå 1)

–  Kontroll av produktdokumenta-
sjonens innhold (tilsynsnivå 2)

–  Kontroll av samsvar mellom pro-
duktdokumentasjon og prosjekte-
ringen. (tilsynsnivå 3)

 
Kommunen kan selv velge nivå på 
tilsynet ut fra ressurser og behov. 
Hensikten med nivådelingen er å 
bidra til og senke terskelen for at 
kommunene skal drive tilsyn med 
produktdokumentasjon.
 
Veiledningen er praktisk orientert
- Direktoratet har tilstrebet at veiled-
ningen blir så praktisk som mulig, 
sier seniorrådgiver Mathieu Veule-
mans.
 

Veiledningen inneholder
–  En beskrivelse av en enkel frem-

gangsmåte for kommunens tilsyn
–  En sjekkliste for innsamling og 

vurdering av produktdokumenta-
sjon

–  20 produktspesifikke sjekklister
–  En beskrivelse av sanksjoner ved 

en rekke overtredelser
 
I veiledningen finner du også en 
enkel liste over de vanligste bygge-
varene som brukes i norske bygg-
verk. Listen viser om byggevarene 
skal være CE-merket eller ikke, og 
hvilken form for tredjepartsvurderin-
ger er påkrevd. Listen letter kommu-
nens arbeid med å undersøke hva 
som kreves av dokumentasjon for de 
enkelte byggevarene under tilsyn. 

Veiledningen for kommunenes tilsyn med 
produktdokumentasjon er klar

Tomme lokaler fører til sentrumsdød 
i norske kommuner over hele landet. 

Lille Lærdal i vest, sommerbyen Aren-
dal i sør og arktiske Tromsø i nord er 
svært forskjellige kommuner som alle 
sliter med det samme: Tomme lokaler 
i sentrale områder. Butikkene flagger 
ut til kjøpesentre, netthandelen øker, 
lagerfunksjoner flyttes ut av byene og 
kontorer legges i klynger. Det som en 
gang var folksomme gater og torg, lig-
ger øde igjen.

Det skal det bli en slutt på. Lær-
dal, Arendal og Tromsø er pilotkom-
muner i prosjektet Levende lokaler 
fra Norsk design- og arkitektursen-
ter. Sammen med forskere og fag-
folk skal de finne løsninger.

– Mange norske kommuner gjør 
veldig mye bra for å revitalisere 
sentrum, men dessverre ser det ut 
til at det er vanskelig å knekke ko-
den for å få til varige løsninger, sier 
prosjektleder Marte Dorothea Mar-

strand ved DOGA. Norske kommu-
ner er ikke ukjent med pilotprosjek-
ter, utredninger og initiativer med 
gode hensikter. Marstrand hevder 
Levende lokaler skiller seg fra andre 
tiltak i måten de angriper problem-
stillingen på: På oppdrag fra DOGA 
har Eriksen og Skajaa arkitekter 
utarbeidet en rapport som samler 
gode tiltak på aktivering av tomme 
lokaler i Norge og Europa. Denne 
rapporten ligger til grunn når Aren-
dal, Lærdal og Tromsø skal ekspe-
rimentere med forskjellige tiltak for 
å få liv i sine lokaler. Kommunene 
følges opp tett av DOGAs fagfolk og 
en referansegruppe med relevante 
aktører fra privat- og offentlig sek-
tor. I tillegg blir det hele fulgt med 
argusøyne av følgeforskere.

– Målet vårt er at disse tiltakene 
skal være veldokumenterte og ha ef-
fekt på kort og lang sikt. Vi vet mye 
om hva som tradisjonelt skaper et 
godt sentrum, for eksempel at det 

må være gode forhold for både næ-
ringsvirksomhet, men også andre 
aktiviteter som kunst, kultur og sosi-
ale møter. Det vi ikke vet så mye om, 
er om dette også gjelder for det fram-
tidige bysentrumet. Vi vet heller ikke 
nok om hvordan vi kan tilrettelegge 
bedre for at de tomme lokalene kan 
bli tatt i bruk av ulike grupper som 
trenger dem. For eksempel er midler-
tidig bruk av lokalene et verktøy som 
kan føre til mer permanent bruk på 
sikt, sier prosjektlederen.

For å sikre en god prosess vil DOGA 
legge opp til at kommunene tar i bruk 
designtenkning som metode. Det be-
tyr blant annet at brukerne alltid skal 
stå i sentrum, det skal være rom for å 
prøve og feile og ikke minst: Kommu-
nene må lære seg å være i en ekspe-
rimenterende fase lenge, slik at de får 
opp så mange gode løsninger som 
mulig, før de konkluderer.

Kilde:doga.no

DOGA lanserer tidenes største tiltak for hå fylle 
tomme lokaler
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Målet med eksempelsamlingen er 
å bidra til en mer enhetlig praksis i 
kommunene vedrørende spørsmål 
om tiltak på eksisterende byggverk, 
og hvilke tekniske krav som kommer 
til anvendelse. Eksempelsamlingen 
skal også kunne gi hjelp til tiltaksha-
ver ved søknad om fravik. 

Fravik fra tekniske krav i byggteknisk 
forskrift er ofte hovedregelen ved til-
tak i eksisterende bygninger.  Eksem-
pelsamlingen legger opp til et anbe-
falt sikkerhetsnivå. Anbefalingene 
oppfyller ikke nødvendigvis kravene 
i TEK 10 fullt ut, men tar hensyn til 
praksis, hva som er teknisk og øko-
nomisk mulig, og som etter en total 
vurdering gir et forsvarlig sikkerhets-
nivå.

Anbefalingene i eksemplene er ikke å 
betrakte som preaksepterte ytelser i 
forskriftene. Akseptabelt nivå må vur-
deres i den konkrete saken det gjel-
der.

Kom med synspunkter og innspill i 
skjemaet som ligger på nett. Du kan 
velge selv om du vil svare anonymt 
eller ikke. Vi er avhengig av tilbake-
meldinger for videre revisjon og utfor-
ming av nye eksempler.

En gruppe er allerede i gang med revi-
sjon av første utgave.
Revidert utgave skal være klar til  
våren 2016.

eksempelsamling
- Tekniske krav ved tiltak på eksisterende bygg

eksempelsamlingen kan lastes gratis ned på:  
www.kommunalteknikk.no

Lastes 
ned fritt
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NYtt FRA NkF

KuNNsKapsdeliNg For et bedre samFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

Jobb smartere innen  
drift og renhold

Kommunevegdagene 2016
Ålesund 23. – 25. mai

Fagkonferansen i
plan- og byggesak 2016

Med DFDS til København 
29.-31. august

nkF bygg og eiendomnkF veg og trafikk nkF byggesak

Årets drifts- og renholdsleder-
konferanse går med Color Line fra 
Oslo til Kiel 25. – 27. oktober. 

Programkomiteen utarbeider i 
disse dager et spennende og mat-
nyttig program som vil bli publisert 
i sin helhet om ikke så lenge. 

Miniutstilling
Leverandører inviteres også med 
på konferansen, og det er begren-
set plass, så her gjelder først til 
mølla-prinsippet.

Takk
Svein Vatn fra Sarpsborg kom-
mune, Aud Berit Wikstrøm fra Nit-
tedal kommune og Tor Enok Lund-
quist fra Skedsmo kommune har 
etter mange års deltagelse i pro-
gramkomiteen overlatt plassene 
sine til nye krefter. NKF takker med 
dette for engasjementet og den 
nedlagte innsatsen.

Sett av datoene allerede nå! 

Bli med på årets høydepunkt for 
deg som jobber med kommunal 
vei! 

Årets konferanse har blant annet 
følgende tema: 
– Veglys 
– Overvann 
– Vegjus
– Prosjekter i Ålesund 

Vi starter med Bli-kjent treff man-
dag 23. mai kl. 19.00 på Fjellstua 
med fantastisk utsikt over Ålesund 
og dets unike omkringliggende 
natur. 

Selve den faglige delen av kon-
feransen åpnes av varaordfører 
Øvseth i Ålesund på Quality Hotel 
Waterfront klokken 09.00 den 24. 
mai.

Med et variert program fyller vi to 
hele dager i Ålesund med avslut-
ning klokken 15.00 dag 2, med 
mulighet for felles busstransport 
tilbake til Vigra Lufthavn (Tilpasset 
til flyavganger)

Vel møtt til tre innholdsrike dager 
i Ålesund.

Årets store begivenhet innen plan 
og byggesak

Med DFDS tur retur København 
mandag 29. – onsdag 31. august

Det vil også i år bli utvalgte tema 
til fordypning i plan og byggesak 
begge dager.  I tillegg to parallelle 
seksjoner, en med innføring i byg-
gesaksbehandling og en innføring 
i arealplanlegging. 

I tillegg vil det bli faglige ekskur-
sjoner i København for de som 
ønsker det. 

Ellers kan kanskje en tur på Strø-
ket i augustsolen være et godt 
alternativ! I tillegg vil det bli hyg-
gelig kollegasamvær med om bord 
på båten!

Programmet er under arbeid og vil 
bli lagt ut i løpet av april/mai.

Sette av datoen!

Foto: Color Line
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KuNNsKapsdeliNg For et bedre samFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF byggesak avviklet sitt årsmøtet 
den 8. Februar i forbindelse med 
Tromsøkonferansen.

Erik Ottvik fra Lillehammer kom-
mune gikk ut av styret. Mette Cecilie 
Nystrøm Brox som er byggesakssjef 
i Sandnes kommune ble innvalgt 
som ny vararepresentant.

Styret består nå av:
Leder: Elisabeth Kynbråten,  
byutviklingssjef Haugesund  
kommune (gjenvalg)

Nestleder: Tor K. Hegle, rådgiver, 
Lindås kommune (gjenvalg)

Styremedlemmer: 
Malvin Bjorøy, teknisk sjef Karmøy 
kommune (gjenvalg)                            

Eilert Eilertsen, advokat  
Byadvokaten i Fredrikstad  
(gjenvalg)                           

Laila Falck, byggesakssjef,  
Tromsø kommune (gjenvalg) 

Vararepresentanter:   
Venke Mo, plan- og bygningssjef 
Kristiansand kommune (gjenvalg)

Mette Cecilie Nystrøm Brox,  
byggesakssjef i Sandnes  
kommune (ny)

Hele styret er valgt for 2 år.

Det innkalles til årsmøte i Norsk Kom-
munalteknisk Forening. Årsmøtet er 
foreningens høyeste organ. 

Alle medlemmer kan være  
representert. Frist for forslag: 
Mandag 21. mars 2016.

Sted: 
Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 
1360 Fornebu

Dato/tid: 
Onsdag 20. april 2016 kl. 17:30

Dagsorden
1.   Velkommen og godkjenning av 

innkalling
2.   Valg av møteleder
3.   Godkjenning av dagsorden og for-

retningsorden

4.   Valg av to representanter som skal 
føre og underskrive protokollen 
sammen med møtelederen

5.   Godkjenne årsberetning og regn-
skap fra hovedstyret for 2014 og 
2015 inkludert revisjonsberetnin-
ger og kontrollkomitéens beretnin-
ger

6.   Behandle hovedlinjene for forenin-
gens virksomhet og økonomiplan 
for kommende årsmøteperiode

7.   Fastsette medlemskontingenten i 
foreningens ulike organer

8.   Velge leder, nestleder, tre medlem-
mer og to varamedlemmer til ho-
vedstyret

9.   Velge valgkomité med tre medlem-
mer

10.   Velge offentlig godkjent revisor
11.   Velge kontrollkomité med tre med-

lemmer

12.   Behandle innkomne saker

Forslag sendes innen mandag 21. 
mars 2016 til nkf@kommunalteknikk.
no, eller til Norsk Kommunalteknisk 
Forening, Borggata 1, 0650 Oslo (ved 
sending av fysisk post skal forslaget 
være administrasjonen i hende senest 
21. mars).

Møteinnkalling med dagsorden er 
gjort kjent for medlemmene gjennom 
nyhetsbrev og på foreningens nettsted 
www.kommunalteknikk.no minimum 
28 dager før møtet, jfr vedtektene.
Alle saksdokumenter som skal be-
handles av årsmøtet legges ut på for-
eningens nettsted og gjøres kjent
blant medlemmene gjennom nyhets-
brev innen onsdag 13. april kl 17:30.

Norsk Kommunalteknisk Forening – innkalling til årsmøte 2016

Mette Brox, ny i styret i NKF byggesak

nkF byggesak
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NKF KURS & KONFERANSER
Dato  Kursnavn Sted 

2016
MARS 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

 14.  nS inSTA 800 - kvalitetsstyrt renhold Oslo

 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

OKTOBER  25. - 27.  jobb smartere innen drift og renhold! Oslo - kiel

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



48 KommunalteKniKK nr. 3-2016

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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lEVERANDøRGUiDE

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

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

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

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

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

Et valg for generasjoner
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