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utleiepumper

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

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

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

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

www.axflow.no   tel. 22 73 67 00   
axflow@axflow.no

Honeywell BA300 er en kontrollerbar 
TBS-ventil godkjent for væskekategori 4 
ihht. NS-EN 1717. AxFlow lagerfører og 
leverer nå et bredt utvalg av rørarmatur fra 
Honeywell.
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Morgendagens store utfordring

Etter at det landsdekkende vann- og avløpsnettet gradvis ble utvidet, har norsk 
vannbransje hatt hovedfokus på drift. En kraftig befolkningsvekst, store klima-
endringer og et betydelig etterslep på vedlikehold av ledningsnettet gjør at vi nå 
forbereder oss på å løse nye og større utfordringer.

Klimaendringene gjør at været i Norge blir stadig våtere. Økende nedbørsmeng-
de fører til at kapasiteten på dagens avløpsnett utfordres. Det utfordrer leve-
ringssikkerheten til norske husstander og fører til mye vann som koster samfun-
net store penger.

Fremover vil vi trenge en betydelig satsing på ny teknologi og oppgraderinger for 
å sikre kritisk infrastruktur. Ingen ønsker at vi havner i en situasjon der kranvan-
net ikke kan drikkes fordi det er forurenset eller toalettet ikke kan brukes grun-
net overbelastet avløpsnett. Det er ikke bare upraktisk, det er også helsefarlig.

Det er ikke bare klimaendringer og nedbør som stiller vannbransjen overfor nye 
utfordringer. SSB mener folketallet vil øke med èn million mennesker frem mot 
2030, først og fremst i og rundt de største byene. Det vil kreve en betydelig bo-
ligbygging og omfattende byutvikling. Vannbransjen har en nøkkelrolle i å reali-
sere denne by- og områdeutviklingen.

Når det kommer til vedlikehold av vann- og avløpsnettet står investeringer for 
døren. I dag forsvinner omtrent en tredel av vannet fra kilden til forbrukerne. 
Mange kommuner er i gang med å fornye ledningsnettet, men svært mange 
kommuner må styrke fornyingsarbeidet.

En rapport fra Norsk Vann viser at det må investeres nærmere 500 milliarder 
kroner i vannbransjen frem mot 2030. Omentrent 200 milliarder av dette må til 
for å hente inn vedlikeholdsetterslepet, mens det må brukes nærmere 300 mil-
liarder på nye anlegg.

Innlegget er hentet fra Vannbransjens omdømmearbeid v/ Norsk Vann, 
Vannklyngen, Smart Water, VAnnforsk, RIF, IWA Norge, Innovasjon Norge



Fagkonferansen 2016
mandag 29. - onsdag 31. august
DFDS tur-retur København

Vi utvider det faglige tilbudet med seksjoner fra 3 fagområder

NKF byggesak 
NKF plan og miljø
NKF infrastruktur

Det kan bli rift om plassene, meld deg på nå!

Program og påmelding: kommunalteknikk.no

Oslo - København, en fantastisk opplevelse i august
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AktuELt

Regjeringen ønsker å skape en 
enklere hverdag for innbyggere 
og næringsliv. Det er satt i verk en 
rekke tiltak for å styrke gjennomfø-
ringskraft og effektivitet i offentlig 
sektor. Tiltakene presenteres nå 
samlet i et nytt hefte.

– Offentlig sektor har høy tillit i 
Norge. Samtidig ser vi at framtiden 
vil kreve mer. Vi må sette politiske 
vedtak ut i livet raskere, håndtere 
endringer i samfunnet smidigere og 
tilpasse oss bedre, sier kommunal- 

og moderniseringsminister Jan Tore 
Sanner.

– Dette er bakgrunnen for arbeidet 
vårt med å fornye, forenkle og for-
bedre offentlig sektor. Vi er godt i 
gang. Fra vi tiltrådte i 2013 har alle 
departementer og statlige etater 
blant annet jobbet med tidstyvpro-
sjektet. Målet er å fjerne unødven-
dige regler og rutiner som stjeler 
tid fra innbyggere, næringsliv og 
medarbeidere. Vi har modernisert 
arbeidsgiverpolitikken og skjerpet 

ambisjonene for digitalisering av 
offentlige tjenester. Vi har også fjer-
net rapporteringer og forenklet lover 
og regler på en rekke områder, sier 
Sanner.

– Tiltakene illustrerer at det vi tren-
ger er en kultur for kontinuerlig 
forbedring, hvor det stilles spørs-
mål ved etablerte rutiner og regler 
og om vi oppnår de resultatene vi 
ønsker, sier Sanner. 

Kilde: regjeringen.no

Innsats for å fornye, forenkle og forbedre

– Målet med IKT-politikken er å ska-
pe en enklere hverdag for innbyg-
gere, næringsliv og ansatte i offent-
lig sektor. Vi legger til rette for økt 
verdiskaping og produktivitet. Vi 
øker ambisjonene og styrker gjen-
nomføringsevnen, sier kommunal- 
og moderniseringsminister Jan Tore 
Sanner som fredag la fram stortings-
meldingen Digital agenda for Norge.

I meldingen er det en omfattende 
gjennomgang av Norges digitale 
tilstand. Norge er et av de mest 
digitalt modne landene i verden, og 
har hatt en god utvikling for digitale 
offentlige tjenester. Samtidig viser 
undersøkelser at tjenestene kan bli 
mer brukervennlige. 

Produktivitetskommisjonen peker 
på at det er et stort uutnyttet poten-
sial for effektivisering i forvaltnin-
gen gjennom bruk av IKT og fremhe-
ver behovet for samarbeid mellom 
kommunene og staten på dette 
området.

– Vi har store muligheter til å gjøre 
IKT til et strategisk konkurransefor-
trinn. Ved å utnytte IKT på en bedre 
måte kan vi både frigjøre ressurser i 

offentlig sektor og skape bedre tje-
nester for innbyggere og næringsliv, 
sier Sanner.
 
Statsråden varsler et taktskifte i 
digitaliseringen. 
– Med nye virkemidler skal vi oppnå 
mer brukerrettede tjenester og en 
mer effektiv offentlig sektor, sier 
Sanner

Regjeringen presenterer fem priorite-
ringer for den nasjonale IKT-politikken: 

Brukeren i sentrum: Offentlige tje-
nester skal oppleves sammenheng-
ende og helhetlige for innbyggere, 
næringsliv og frivillig sektor. For-
valtningen skal gjenbruke informa-
sjon i stedet for å spørre på nytt. 

IKT er vesentlig for innovasjon og 
produktivitet: Næringslivet og sam-
funnet skal kunne utnytte mulighe-
tene som digitaliseringen gir. Myn-
dighetene skal legge til rette for økt 
digital innovasjon. 

Styrket digital kompetanse og del-
takelse: Gjelder fra grunnopplærin-
gen og gjennom alle faser i livet. 
Digitale tjenester skal være lette 

å forstå og lette å bruke for alle. 
Avansert IKT-kompetanse og IKT-
forskning er en forutsetning for digi-
talisering av Norge. 

Effektiv digitalisering av offentlig 
sektor: Offentlige digitaliserings-
prosjekter skal planlegges og gjen-
nomføres profesjonelt. Gevinster 
skal realiseres. Markedet skal bru-
kes når det er hensiktsmessig. Stat, 
kommune og ulike sektorer bør 
benytte fellesløsninger for å dekke 
like behov. 

Godt personvern og god informa-
sjonssikkerhet: Personvern og 
informasjonssikkerhet skal være 
en integrert del av utviklingen og 
bruken av IKT. Den enkelte innbyg-
ger skal i størst mulig grad ha råde-
rett over egne personopplysninger. 
Informasjonssikkerhet skal ivaretas 
med utgangspunkt i risikovurderin-
ger basert på trussel- og sårbarhets-
informasjon og følges opp gjennom 
god internkontroll. 
Meldingen omfatter også regjerin-
gens plan for elektronisk kommuni-
kasjon. 

Kilde: regjeringen.no

Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag
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– I åra som kjem må både offentleg 
sektor og næringslivet i Noreg bli 
meir produktive. Skytenester kan 
bidra til kostnadseffektive og flek-
sible IKT-løysingar, seier kommu-
nal- og moderniseringsminister Jan 
Tore Sanner. Sanner la i dag fram 
ein nasjonal strategi for bruk av sky-
tenester.

Skytenester er skalerbare tenester 
som blir leverte over nett. Typiske 
eksempel er tenester for lagring og 
databehandling, eller programvare 
levert over nett. Den viktigaste for-
skjellen frå meir tradisjonell tenes-
teutsetting er forretningsmodellen, 
der kundane berre betaler for den 
kapasiteten dei har brukt.

Regjeringa vil at offentlege verk-
semder skal vurdere skytenester 
som eit alternativ når dei skal skaffe 
IKT-tenester. Mange verksender har 
ønskt å ta i bruk skytenester, men 
har vore usikre på kva som er lov, 
eller om skytenester er sikre nok. 
Nasjonal strategi for bruk av skyte-
nester skal avklare desse spørsmåla.

Sanner trur strategien blir spesielt 
nyttig for kommunane. 

– Mange kommunar ser at ved å ta 
i bruk skytenester kan dei få rime-
lege IKT-løysingar, samtidig som dei 
får frigjort tilsette til meir strategisk 
viktige oppgåver, seier Sanner. Han 
understreker at samarbeidet med 
KS har vore viktig i arbeidet med 
strategien.

Difi får no i oppdrag å utvikle res-
sursar som kan rettleie offentlege 
verksemder når dei ønsker å kjøpe 

inn skytjenester. Regjeringa har òg 
sett i gang arbeid med å revidere 
arkivregelverket. Arkivlova er i dag 
den lova som stiller dei strengaste 
krava til lagring innanfor Noreg.

– Det er viktig at offentlege data 
blir lagra og behandla på ein sikker 
måte. Dette er ikkje eit hinder for 
bruk av skytenester, men det stil-
ler nokre krav til dei tenestene ein 
vel. For personopplysningar er dette 
spesielt viktig, seier Sanner.

Dei viktigaste tiltaka i strategien:
•  Det skal etablerast eit rettleiings- 

og kompetansemiljø som kan 
støtte verksemdene når dei skal 
vurdere, og eventuelt kjøpe inn, 
skytenester.

•  Rettleiinga skal blant anna 
omfatte risikovurderingar og 
tryggleikstiltak i samband med 
bruk av skytenester

•  Kommunal- og moderniserings-
departementet vil undersøke 
og vurdere ulike modellar for 
ein mogleg marknadsplass/
innkjøpsordning for skytenester 
retta mot offentleg sektor.

•  Arkivforskrifta og eventuelt delar 
av arkivlova vil bli revidert, blant 
anna for å tilpasse arkivregelver-
ket betre til digitalisering. Som ein 
del av dette vil ein vurdere behov 
for endring slik at offentlege organ 
kan ta i bruk skytenester med ser-
verar utanfor Noreg for arkiv.

•  Det vil bli gjort ei vurdering av 
grunnlaget og handlingsrommet 
for å utvide tilgangen til å lagre 

bokføringsdata utanfor Noreg. 
På dette området er det òg vik-
tige initiativ i gang i EU, som 
Noreg vil følge tett

•  Ein vil søke å harmonisere prak-
sis for tilsyn med skytenester så 
langt som mogleg, slik at verk-
semdene ikkje opplever at ulike 
tilsyn stiller motstridande krav

•  Noreg vil bidra i EU sitt arbeid 
med å få på plass sameinte kri-
terier (standardar, sertifiserings-
ordningar og liknande) for sky-
tenester og harmonisere krav til 
lagring

I fjor kartla ei arbeidsgruppe dei 
viktigaste juridiske hindra for bruk 
av skytenester. Gruppa konkluderte 
med at dei viktigaste hindra finst i 
arkivlova og bokføringslova med 
forskrifter. Ein anna utfordring dei 
identifiserte er ulik praktisering av 
tilsyn med skytenester. Personopp-
lysningslova er i utgangspunktet 
ikkje til hinder for bruk av skyte-
nester, så lenge data blir lagra og 
behandla innanfor EØS-området, 
eller i tråd med ordningar som er 
godkjende av EU. Kommunane sin 
organisasjon KS har i tillegg kart-
lagd hindringar for bruk av skyte-
nester i kommunane. 

Kilde: regjeringen.no

Offentlege verksemder skal vurdere skytenester
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– Trondheim kommune eier kjøretøy 
verdt titalls millioner kroner, som er 
innbyggernes eiendom. Ved å holde 
nøyaktig kontroll på samtlige enheter 
vet vi når ting skal fases ut i forhold 
til levetiden. Med Utstyrsportalen blir 
vi mer effektive og passer samtidig 
bedre på verdiene, sier Bjørn Mat-
hisen, driftsleder for verkstedene i 

Avdeling for maskin og transport i 
Trondheim bydrift.
 
Stavanger-selskapet Onix leverer 
Utstyrsportalen og har lagt inn alle 
enheter, slik at kommunen selv har 
spart tid og ressurser. Hvert enkelt 
kjøretøy har en 9-sifret kode som 
identifiserer enheten. Ved hjelp av 
mobiltelefon, nettbrett eller PC kan 
kommunen slå opp den aktuelle 
enheten og finne fram vognkort/
maskinkort, kontrolldokumenter og 
frister.
 

– Vi har lenge vært på jakt etter denne 
typen IT-utstyr, sier Mathisen. Trond-
heim kommune inngikk avtale med 
Onix ved årsskiftet men har i lengre 
tid benyttet Onix til å bygge opp sin 
database og programvare.
 
– Det siste året har vi virkelig tatt i 
bruk Utstyrsportalen og opprettet 
mange nye brukere. Gamle ringper-
mer med «det trygge og gode syste-
met» kan ofte være den verste løsnin-
gen, men vi har valgt en ny og bedre 
løsning, sier Mathisen.

Trondheim sparer årsverk 
på digital håndtering av kjøretøy

avdeling for maskin og transport i trondheim bydrift har lagt alle sine over 2500 
kjøretøy og andre «hjulbaserte enheter» inn i den digitale utstyrsportalen. Dermed 
kan hver enkelt bruker få personlig melding når eu-kontroll og sakkyndig kontroll 
skal gjennomføres, og avdelingen får bedre kontroll over det samlede utstyret.

Bjørn Mathisen

trondheim kommune

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 

Gå ikke glipp av 

Kommunevegdagene 2016! 
Quality Hotel Waterfront

Vi starter med Bli-kjent treff mandag 23. mai kl. 19.00 på Fjellstua med fantastisk utsikt 
over Ålesund og dets unike omkringliggende natur. 
Selve den faglige delen av konferansen åpnes av varaordfører Øvseth i Ålesund 
klokken 09.00 den 24. mai.

Tema på dagene er blant annet:
• Drift og vedlikehold i Ålesund kommune
• Samferdsel og KS
• “Enovas støtteordning for energieffektive veilysanlegg”
• vegjus.no
• Departementenes time
• Presentasjon av prosjekter i Ålesund
• Frisikt og vegetasjon
• Belysning
• Hva er NKF Infrastruktur?

• Utstillingsvandring mm.

Påmelding: kommunalteknikk.no

Ålesund 23. - 25. mai 

Foto Ålesund kommune

Fortsatt 
ledige 

plasser!
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Lang ferdstid
Stenersen er ingeniør med mange 
års erfaring fra konsulentbransjen før 

han begynte i kommunal sektor.
Han er nå ansatt i Tromsø kommune. 
Prisvinneren har jobbet mye med 
avløpshåndtering og overvannshånd-
tering.

Forgangsmann
Han er en foregangsmann innen 
mekanisk rensing av avløp og over-

vann. Stenersen blir mye brukt som 
ressursperson gjennom komitearbeid 
og foredrag. Han har hatt tre store pro-
sjekter de siste årene, herav to NOU-
er. Har har bidratt med sin komptanse 
om avløpsrensing i arktiske strøk, på 
Island, Færøyene, Grønland.

Jan Stenersen fra Tromsø 
årets kommunaltekniker
Stenersen er en «dyktig fagperson som jobber innovtivt med nye løsninger som har 
stor miljømessig betdning. Han er en inspirajonskilde nasjonalt og internasjonalt!» 
Slik grunnga juryen at Stenersen ble løftet frem som årets kommunaltekniker 2016.

Prisen ble overrakt Stenersen av styreleder i NKF, Ole Johan Krog. Foto: Mads Huseby

Av Pål Stensaas/Jan Vincens Steen

miljø & teknikk 2016
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Powel AS i Trondheim har utviklet en 
egen portal for å sikre et godt sam-
spill mellom rørleggeren og VA-eta-
ten. Powel Water Entreprenørportsal 
er en enkel løsning for rørleggere og 
andre entreprenører som håndterer 
kommunikasjon mellom entreprenø-
ren og kommuner om etablering, end-
ring og reparasjon av VA-anlegg som 
er tilknyttet eller skal tilknyttes det 
offentlige vann- og avløpsnettet.

Den IT-baserte løsningen ble presen-
tert av Anders Klungervik Berdal (t.v. 
på bildet) og Arnstein Holthe på Miljø 
& Teknikk 2016. Portalen innehol-
der ulike digitale brukerdialoger for 
å søke om eller dokumentere denne 
type arbeid. Med hjelp av løsningen 
får entreprenøren god oversikt over 
alle saker og de oppgaver som må 
utføres i pågående saker.

Powel Water Entreprenørportal set-
tes opp til å samhandle med enten 
Gemini Oppfølging eller Powel Water 
Saksbehandlerportal. Løsningen er 
integrert mot kommunens arkiv via 
disse løsningene.

Powel ble tildelt støtte fra Innovasjon 
Norge for å utvikle morgendagens IT-
løsninger for Vannbransjen. Til dette 
prosjektet har Innovasjon Norge til-
delt Powel 15 millioner kroner. Dette 
er blant de største støttebeløp som er 
tildelt noe norsk teknologiselskap i 
Trøndelag de siste årene. Utviklingen 
skal gjennomføres over de neste tre 
årene. 

Entreprenørportalen er utviklet i tett 
samarbeid med brukere hos entre-
prenører og kommuner, og er desig-
net ut fra brukernes behov. Powel 
Water Entreprenørportal tilpasser 
seg automatisk den enheten du bru-
ker – enten det er en PC, et nettbrett 
eller en smarttelefon. Dermed kan du 
enkelt dokumentere arbeidet både 
på kontoret og ute i felt.

For entreprenøren betyr løsningen:
•  Mer tid til arbeid i felt, mindre tid 

på søknadsarbeid og dokumenta-
sjon.

•  Enkel og fleksibel tilgang til kom-
munens VA-kart også ute i felt.

•  Forenklet søknadsprosess – mel-
dinger uten feil eller mangler.

•  Kortere behandlingstid av søkna-
der/meldinger hos kommunen.

•  Bedre effektivitet med enkel kon-
troll og oversikt over saker og opp-
gaver.

•  Bedre kvalitet på dokumentasjon.
•  For kommunen betyr løsningen:
•  Effektivisert saksbehandling med 

kortere saksbehandlingstid.
•  Tett integrasjon mot fagsystem, 

arkiv og kart.
•  Mindre medgått tid til oppfølging 

av feil og mangler i søknader og 
meldinger.

•  Bedre dokumentasjonskvalitet 
med mindre utestående sluttdoku-
mentasjon.

•  Bedre kontroll med entreprenø-
rene.

•  Kontroll med saker og oppgaver.

Powel Water Entreprenørportal leve-
res som en skytjeneste driftet av 
Powel i Microsofts skymiljø Windows 
Azure. For deg betyr dette:

Forutsigbar kost med alt i en pris og 
forutsigbar ytelse. Skyteknologi som 
ivaretar sikkerheten i alle deler av 
løsningen. Alltid tilgang til siste ver-
sjon av løsningen. Stabilitet og høy 
oppetid.

Powel har også utviklet Water Collec-
tor som er en frittstående applikasjon 
for rask og enkel dokumentasjon av 
kommunalt VA-nett. Denne nye data-
fangstløsningen lar deg registrere 
nye og eksisterende punktobjekter i 
kart. Utstyr og tilstand dokumenteres 
enkelt ved hjelp av bilder, tekst og 
GPS-posisjon.

Water Collector er en lavterskel regis-
treringsløsning for vannbransjen. Den 
gjør det enkelt å registrere nye data i 
felt, eller å registrere tilstand på et 
allerede registrert objekt.

Den web-baserte løsningen gjør at 
de som er inne på kontoret ser det 
samme som de er ute i felt. Data lig-
ger i skyen og kan sees og oppdate-
res fra stasjonær PC på kontoret og 
smarttelefon eller nettbrett ute i felt. 
Alle har tilgang til samme informa-
sjon, og all informasjon er samlet på 
en plass.

Nettportal 
for rørlegger og VA-etat

Av Pål Stensaas/Jan Vincens Steen

miljø & teknikk 2016
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"Det var 18 gode og høyt kvalifiserte 
finalekandidater. Og det var veldig 
vanskelig å skille ut de beste. I klas-
sen overflatekildevann var det en klar 
vinner – mens juryen måtte ha en ny 
evalueringsrunde for å kåre vinneren 
av grunnflatekildevann. ", sier juryfor-

mann Johan P Nielsen etter at konkur-
ransen var ferdig.

Konkurransen Norges beste drikke-
vann ble første gang arrangert i 2001. 
Konkurransen arrangeres av Norsk 
Kommunalteknisk forening (NKF), 
Norsk Vann og KS Bedrift. Konkurran-
sen fokuserer på lukt, smak og farge. 
Alle vannverk som leverer til mer enn 
500 innbyggere kan delta. Vannver-
ket må ha godkjenning fra det lokale 
mattilsynet.

Målet med kåringen av Norges beste 
drikkevann er å gjøre forbrukerne 
oppmerksomme på de gode kvalite-
ter som kranvann har, og hvilke for-
ventninger man skal ha til godt drik-
kevann. Konkurransen er delt inn i ni 
semifinaleområder. Alle semifinalis-
tene ble også hedret på Telenor Arena-
scenen. Konkurransen vil ha en fagjury 
bestående av en fast juryformann, og 
håndplukket ekspertise fra regionen. 
Kvaliteten på drikkevann garanteres 
av hyppige prøver, laboratoriekontrol-
ler og vannverkenes kvalitetssystem.

Norges beste drikkevann i nord
Jubelbruset slapp løs da vinnerne av norges beste drikkevann ble kåret på årets 
miljø & teknikk-messe i telenor arena i dag. alta Vannverk vant prisen for beste 
grunnvann og narvik Vannverk for beste grunnvann. nord-norge har landets beste 
drikkevann uansett kilde.

Tommy Johansen og Frank Bjørnar Berntsen. Foto Mads Huseby

Av Pål Stensaas/Jan Vincens Steen
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Finalekandidater og kontaktpersoner 
hos vannverkene:

•  ALTA VANNVERK, 
 Tommy Johansen

•  NARVIK VANNVERK, 
 Frank Bjørnar Berntsen

•  ALSTAHAUG KOMM. VANNVERK,
 Siw Kristin Berge

•  HATTFJELLDAL VANNVERK, 
 Erik Brodal / Bård Larsen 

•  OPPDAL SENTRUM VANNVERK,
 Thorleif Jacobsen 

•  FRØY KOMM. VANNVERK, 
 Ivar Meland 
•  TINGVOLL KOMM. VANNVERK, 
 Roger Ulvund

•  HJØRUNGAVÅG VASSVERK SA, 
 Martin 

•  HAFLSO VASSVERK, 
 Ingrid Marie Slindre 

•  GAUPNE VASSVERK, 
 Ingrid Marie Slindre 

•  KØRELEN VASSVERK SA, 
 Michal Forland

•  ODDA KOMM. VANNVERK, 
 Gunnvor Dagestad

•  SKJELBREIA VANNVERK, 
 Tony Amsrud

•  ELVERUM KOMM. VANNVERK, Leiv 
 Skulstad / Geir Engen

•  VANNSJØ VANNVERK, 
 Ole Martin Almvik

•  KONGSBERG KOMM. VANNVERK,  
Roar Jarness

•  KVITLA VANNVERK, 
 Jan Harald Jacobsen

•  SKIDVANN VANNVERK, 
 Anders Grimnes

Vi gratulerer både finalister og vinnere!

Visnes Kalk aS 
gratulerer narvik  kommune 

med prisen norges beste 
drikkevann i 

klassen overflatekilder. 

Visnes Kalk aS har  
leverer marmorert filter-

masse til narvik vannverk

labora aS gratulerer 
narvik kommune med 
prisen norges beste  
drikkevann i klassen  

overflatekilder. 

labora aS har leverer alle 
analysene av vannprøvene 

til narvik vannverk

Stolt leverandør av driftskontroll 
til Alta Kommune.

Gratulerer med prisen for 
Norges beste drikkevann! 

Juryen for kåring av Norges beste drikkevann, fra venstre: Stein Wold Østerhus – NTNU, Anne Kristine Medsund – 
Trondheim kommune, Svein T. Furuhaug – Mattilsynet, Johan P. Nielsen – Juryformann og Einar Melheim.
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Juryens begrunnelse Byområde:
Parken er et vellykket fornyelsespro-
sjekt. Den byr på mange kvaliteter til 
både nabolaget og bydelen og er et 
attraktivt tilskudd til byens grønns-
truktur og turveinett. Hovinbekken i 
dalbunnen danner parkens nye rygg-
rad med rislende vann og blinkende 

vannspeil. Den varierte og godt gjen-
nomarbeida utformingen av dalsidene 
skaper et langstrakt parkrom som invi-
terer til opphold og ulike aktiviteter for 
alle aldere – et frodig uterom til både 
hverdag og fest. Omfattende treplan-
tinger strukturerer parken.

Sammen med store, fargerike stau-
defelt og engarealer tilbyr de mange 
ulike opplevelser gjennom årstidene. 
Paviljongen med sittetrinn og stor ute-
plass danner en sentral møteplass. 
Den drar god nytte av de store terreng-
forskjellene som kjennetegner parken. 
Utfordringene for framkommelighe-

ten i og gjennom parken er løst på en 
svært overbevisende måte. Stisystemet 
legger opp til gode ganglinjer, mange 
valgmuligheter og variasjon i opple-
velser fra ulike nivåer i parken. Den 
sentrale promenaden samt flere andre 
gangstier er universell utformet. Valg 
av robuste og stedstilpassete materia-
ler og god kvalitet i utføringen er andre 
momenter Juryen ønsker å fremheve. 
Prosjektet skal berømmes ekstra for 
gjenåpningen av Hovinbekken og kva-
litetene dette skaper for både parkens 
brukere, økosystemet og hele byen.

Norges beste uterom 2016

Vinneren av kategori byområder ble 
Bjerkedalen Park i Oslo

Fra venstre: Sverre Sevaldsen – jurymedlem, Bjørn Arvid Lundberg – Oslo kommune, Rainer Stange – Oslo kommune, 
Tor Jørgen Askim – jurymedlem. Foto: Mads Huseby

Av Pål Stensaas/Jan Vincens Steen
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Vinneren av kategorien tettsted ble 
Saunesparken i Ulsteinvik
Juryens begrunnelse: 
Tettsted/friområde
Den nyetablerte parken er en kombi-
nasjon av flere typer av uteområder 
i et tettsted; en mer tradisjonell park 
med gress, benker og trær, elvepro-
menade, lekeplass, liten kunstgress-
bane, sandvolleyball og minigolf. 
Denne kombinasjonen åpner for 

både hverdagslig og mer feststemt, 
høytidelig bruk. Parkrommet invite-
rer først og fremst til aktiv bruk og 
introduserer en rekke muligheter for 
nye uteaktiviteter i sentrum av tett-
stedet. Det store, nye parkrommet 
utvider parkbegrepet på en svært god 
måte og juryen vil spesielt fremheve 
hvordan parken henvender seg til 

mange brukergrupper. Parken virker 
samlende for tettstedet og er med sitt 
rike innhold en ny arena til å møtes 
på tvers av generasjoner og interes-
ser. Juryen vil også fremheve parkens 
utforming som har høy estetisk kva-
litet med et godt design og valg av 
varige materialer.

Juryen har bestått av:
Tor Jørgen Askim   
Prosjektleder,  
Norske anleggsgartnere - miljø og 
landskapsentreprenører

Corinna Susanne Clewing Universi-
tetslektor, Institutt for landskaps-
planlegging

Sverre Sevaldsen   
Sivilarkitekt MNAL,  
Solem Arkitektur Vest AS

Marianne Skjulhaug 
Instituttleder ved Arkitektur- og 
designhøgskolen I Oslo, 
Institute of Urbanism and  
Landscape

Fra venstre: Sverre Sevaldsen – jurymedlem, Verner Larsen – Ulstein kommune, Aurora Dimmen Bratli – Ulstein kommune, Leif 
Ringstad – Ulstein kommune og Tor Jørgen Askim – jurymedlem. Foto: Mads Huseby
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Norges beste kommune på  
eiendomsforvaltning 2016:

Nittedal

norsk Kommunalteknisk Forening har sammen med KlP skadeforsikring kåret 
norges beste kommune på eiendomsforvaltning 2016. alle kommuner ble invitert 
til å delta i konkurransen. 

Fra venstre, daglig leder Laila Jensen, leder for renholdstjenesten Aud Berit Wikstrøm, Anita Solbakken, Alexandra Døhlie, Jørn Arild 
Karlsen, Lars Hvidsten. Foto: Mads Huseby

Av Pål Stensaas/Jan Vincens Steen
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Kommunene ble i første runde vektet 
med poeng i henhold til konkurranse-
grunnlaget der kommunene har svart 
på i alt 18 spørsmål om:

1.  Overordnede politisk bestemte 
mål inklusiv rapportering for eien-
domsforvaltningen:

2.  Samspillet med byggets brukere 
om tilfredsstillelse av prioriterte 
brukerbehov:

3.  Godt, verdibevarende vedlikehold:
4.  Lovpålagte krav overfor eier og 

bruker blir ivaretatt:

Det var tre kommuner som utmerket 
seg spesielt: Nittedal, Trondheim og 
Kongsberg. 

For å kåre en vinner har juryen vurdert 
ressursforbruk de siste tre år når det 
gjelder:

• vedlikehold
• renhold
• energiforbruk
• investeringer 

Det ble også innhentet nødvendige 
supplerende opplysninger om blant 
annet samarbeid med miljørettet hel-
severn i kommunene. 

Etter en meget jevn konkurranse vinner 
Nittedal, som utmerker seg med god 
orden, og dette er godt dokumentert:

• God brukerdialog
• God eierstyring 
• Satsning på vedlikehold over flere år 
• Godt renhold
• God internkontroll
•  Godt samarbeid med miljørettet 

helsevern

Jurien har bestått av Marianne Bjerke 
fra Helsedirektoratet, Geir Grønsholt 
fra KLP Skadeforsikring og Fredrik 
Horjen (juryformann) fra Direktoratet 
for byggkvalitet.

Daglig leder i Nittedal – eiendom KF, 
Laila Jensen, forteller hva anerkjen-
nelsen betyr:
– For kommunen er dette god omdøm-
mebygging som bidrar til å sette Nit-
tedal på kartet innenfor eiendomsfor-
valtning. For de ansatte i foretaket er 
en slik pris svært god anerkjennelse 
av den jobben de legger ned hver 
dag, og som er hovedgrunnen til at vi 
har fått utmerkelsen. 
For meg som leder betyr en slik pris 
at de valg og prioriteringer vi har tatt 
var riktige, men mest av alt bidrar en 
slik utmerkelse til at jeg blir ufattelig 
stolt over alle disse flotte og dyktige 
ansatte som jeg er så heldig å få være 
leder for.

 

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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Medlemmene av Norsk Vann gir vann- 
og avløpstjenester til 95 prosent av 
Norges innbyggere. Med SINTEF som 
rådgiver gjennomfører Norsk Vann et 
brannprosjekt over to år (2015-2016). 
Her skal det kommunale ansvar, opp-
gaver og behov for samarbeid kartleg-
ges. Forskriftene i dag skal utfordres, 
moderne slokketeknikker skal beskri-
ves og reelt behov for slokkevann fra 
nett og avstander til brannvannsuttak 
skal drøftes.

– Noen av utfordringene ved dagens 
regelverk er at vi har en ny forskrift, 
men med gammel veiledning- og 
teksten i veiledningen stemmer ikke 
med forskriftene, sa Einar Melheim.

Slokke- og sprinklervann
Det er også utfordringer knyttet til 
slokke – og sprinklervann. Store 
dimensjoner medfører store kost-
nader og lang oppholdstid. Kun den 
"almenne" brannvannforsyningen 
kan dekkes av abonnentene etter 
selvkost.

– Store uttak og tappeprøver kan gi 
spyleeffekt, trykkstøt, undertrykk 
og innsug. Utfordringen er også rør-
brudds ventiler og avbrudd på grunn 
av vedlikehold, brudd og strømstans, 
sa Melheim.

Han kom med noen anbefalinger. 
Blant annet å etablere en hydraulisk 
nettmodell (over 1000 pe), Benytte 
maksimal timebelastning. Kali-
brere nettmodellen ved normal drift, 

ekstraordinære hendelser og plan-
lagte tappeprøver. Det kreves nød-
vendig kompetanse for tolkning av 
resultater. Viktig er det også med god 
kommunikasjon til byggesak, brann-
vesen og utbyggere. Brannvesenet 
på sin side bør ha tilgang til temakart 
som viser trykk og kapasitet ved kum 
og hydrant.

Brannvann
Einar Melheim var klar på at vannka-
pasiteten må kartlegges, planlegges 
og legge premisser for arealbruken. 
Det må man ta hensyn til i plan- og 

byggesaksbehandlingen. Tilstrekke-
lig vannforsyning til sprinkleranlegg 
er en rammeforutsetning for byggetil-
latelse. Sikkerheten i vannforsynin-
gen er helt sentral.

Melheim skisserte forslag til ny vei-
ledningstekst "Vannforsyning til 
sprinkleranlegg" hvor det også frem-
går at eier av brannobjektet er ansvar-
lig for sikkerheten, inkludert tilstrek-
kelig vannforsyning. Kommunen har 
driftsansvar, inkludert melding om 
planlagte driftsavbrudd.

Brannvann og sikkerhet
– trenger vi et paradigmeskift i tenkningen rundt brannvann, utfordret einar  
melheim, konsulent i norsk Vann på miljø & teknikk onsdag. Han trakk opp linjene 
for kommunens ansvar og forpliktelser i forbindelse med vann til brannslokking og 
sprinkleranlegg.

www.ulefos.com

100 % resirkulerbar!
Filcoten avvanningsrenner er fremstilt 
av 100% rene, mineralske råvarer. 
Lav vekt - stor styrke.

FILCOTEN® self
Belastningsklasse: A15

FILCOTEN® light
Belastningsklasse: A15 - C250

FILCOTEN® tec
Belastningsklasse: A15 - C250

FILCOTEN® pro
Belastningsklasse: A15 - F900

FILCOTEN®
Den miljøvennlige avvanningsrennen!

Av Pål Stensaas/Jan Vincens Steen

miljø & teknikk 2016



KommunalteKniKK nr. 4-2016 19

Ellef Gunleiksrud fra Bærum kom-
mune guidet oss rundt på Fornebu 
hvor det er et nettverk av gangstier, 
sykkelstier og små grusveier som 
slynger seg gjennom et varierende 
naturlandskap. 

Det er perfekt lagt tilrettelagt for 
sykkelguiding på Fornebulandet. Vi 
syklet kyststien til Oksenøya, langs 
koselige grusveier til Storøyodden 
med strand, sandvolleyball og grønne 
sletter, videre innom Hundsund med 
idrettsbaner og gressletter. 

Turen fortsatte gjennom Nansen-
parken, et møtested med festplass, 
vannspeil, grønne lunger og gangstier 
som alle leder til sjøen. 

Videre gikk turen innom Rolfstangen 
og forbi Statoil-bygget og tilbake til 
utgangspunktet Quality Expo Hotell.

En sykkeltur rundt på Fornebulandet 
kan absolutt anbefales, mange av 
deltakerne ble inspirert av området 
og de opplevelsene Fornebulandet 
kan by på.

Vi takker Ellef Gunleiksrud fra Bærum 
kommune for en utmerket guidet syk-
keltur!

Fornebulandet 
– et unikt område
De som deltok på den guidede sykkelturen på Fornebulandet under  
Kommunaltekniske Fagdager fikk en utrolig fin opplevelse.

Aslaug Koksvik

redaktør nKF

Deltakere på sykkelturen, fra venstre:
Håvard Alexander Hagen – Alta kommune, Anne Bay Hansen – Fredrikstad kommune, Arne Olav Olsen – Gran kommune,  
Mats André Aas – Hadsel kommune, Linda Cecilie Johansen – Hadsel kommune, Inger Jørstadteigen – Lillehammer kommune. 
Frank Bjørkum – Tromsø kommune, Ellef Gunleiksrud – Bærum kommune – guide, Erik Øvstebø – Sola kommune,  
Inger Sandviknes – Bærum kommune, Anne Merete Haram – Haram kommune, Eli Osaland Muis – Sola kommune.
Foto: Aslaug Koksvik, NKF

Fra kyststien på Oksenøya.
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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!

SLA® Barrier Pipe
Barriererør for optimal bekyttelse av drikkevann

bekyttelseskappe i PP eller PEplus
sertifi sert aluminium barrieresjikt
PE 100-RC drikkevannsrør

egeplast nordic as • Tel.: +47 957 546 62 • www.egeplast.no

Fremtidssikre rørsystemer

Under spesielle forhold kan legionella- 
bakterien være dødelig, og vi omgir 
oss denne vanlige bakterien i vannmil-
jøer, overalt. Legionærsyken rammer 
dersom bakterien pustes inn i lungene 
via aerosoler. Derfor er kunnskap om 
legionellasikring og forbyggende tiltak 
mot bakterievekst viktig. Frøydis B. 
Aasen, produkt- og fagansvarlig des-
infeksjon i Enwa Water Technology AS 
tok opp temaet under Miljø & Teknikk 
2016 i Telenor Arena.

– Legionella trives godt i biofilm og 
amøber hvilket gjør den mindre mot-
takelig for «vanlige» desinfeksjons-
metoder. Vurdering av og valg av fore-
byggende behandlingsmetode bør ta 
utgangsEpunkt i en risikovurdering 
av anlegget. Velg riktig tiltak for ditt 
anlegg! sa Aasen.

Forebyggende behandlingsstrategier 
kan grovt deles inn i to hovedtilnær-
minger; Gjentagende engangstiltak; 
typisk fysisk rengjøring av lednings-
nett og tanker og/ eller evt. sjokkbe-
handling med biocider (eks. hypoklo-
ritt eller klordioksid)

Kontinuerlige behandlingsmetoder kan 
klassifiseres som enten mikrobakteri-
ell barriere; en «portvaktløsning» som 
inaktiverer/ dreper eller fjerner bakte-
rier i vannet når det passerer behand-
lingsenheten, men som ikke gir en 
direkte behandlingseffekt nedstrøms 

(eks. UV, AOP, anodisk oksidasjon og 
ultrafiltrering), eller kontinuerlig des-
infeksjon og rengjøring; inaktiverer og 
dreper bakterier kontinuerlig – også 
nedstrøms. Noen metoder dreper/ 
fjerner også biofilm (rengjør). De mest 
anerkjente og effektive metodene i dag 
for høyrisiko anlegg er sølv- og kobbe-
rionisering og klordioksid.

For anlegg med høy risiko anbefales 
kontinuerlig vannbehandling

Aerosoldannende installasjoner kan 
være bl.a: kjøletårn, luftskrubbere, 
boblebad, dusjer, innendørs fontener 
eller befuktningsanlegg basert på for-
støving av vann

Legionella stortrives ved 25-50 grader.

Alt norsk vann inneholder nærings-
stoffer som bakteriene kan leve 
av. Avleiringer og slam kan også gi 
gode vekstforhold. Komponenter i 
ledningssystem som bidrar til å sti-
mulere mikrobiell vekst: fiberpak-
ninger, hamp, naturgummi og andre 
oljerelaterte tetteprodukter. For øvrig 
oppløste næringsstoffer og organiske 
stoffer. Allerede eksisterende biofilm 
er ypperlige vekstområder for legio-
nella/ amøber, fortalte Frøydis B. 
Aasen.

Hvem er da mest utsatt for legionella-
bakterien?
Spesielt utsatt er kronisk lungesyke, 
immunsupprimerte (eks. personer 
som behandles med cellegift), folk 
med generelt nedsatt immunforsvar 
av andre grunner (eks. sukkersyke), 
alkoholikere, røykere og eldre perso-
ner (>55 år, fortrinnsvis menn…).

Legionella kan forårsake:
–  Legionærsyken; en alvorlig- og 

potensielt dødelig lungesykdom
–  Pontiac-feber; influensa lignende  

– ikke dødelig sykdom
–  Vanlig i mange ulike miljøer, 
 deriblant jord og vann.
–  Vokser i biofilm og amøber 
 (mikrobens «trojanske hest»).
–  Beskytter legionellabakterien 
 fra desinfeksjonsmidler.
–  Smitter/ overføres via aerosoler + 

aspirasjon

Overføring/smitte mellom mennesker 
ikke kjent. Generelt er det lav risiko 
for smitte sammenlignet med andre 
vannbårne, patogene bakterier, MEN 
dersom noen først blir syke så har 
Legionærsyken høy dødelighet.

Legionellasikring må prioriteres 
Av Pål Stensaas/Jan Vincens Steen

miljø & teknikk 2016
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Johnny Haugland, bransjerådgiver 
i renhold, CosulentPartner sa at 
renholdskostnadene ofte er under-
vurdert og at verdikjeden kan være 
belastet med ineffektivitet på områ-
der som metoder og utstyr.

– Det vil være et spørsmål om å pro-
fesjonalisere og kostnadseffektivi-
sere renholdsleveransen. Her kan det 
ligge store gevinster å hente ved å 
tilby og å legge til rette for kompetan-
seutvikling av renholdsdivisjonen, sa 
Haugland.

Betydelige kostnadsbesparelser kan 
skapes gjennom fjerning av umo-
derne prosesser, forbedring av logis-
tikk og økning av håndteringsproduk-

tivitet. Manuell arbeidskraft utgjør 
den største andelen av renholdskost-
nadene. Derfor er det lønnskostna-
dene som har størst innvirkning på 
kostnadsutviklingen.
– Tiden til renholdsarbeid, og dermed 
renholdskostnmadene, kan redus-
rees med minst 20-30 prosent ved å 
sørge for rengjøringsvennlig prosjek-
tering, mener Haugland.

Han viste til et eksempel: Renhold av 
gulv representerer 40-60 prosent av 
renholdskostnadene i offentlige mil-
jøer. 70-80 prosent av disse kostna-
dene skyldes gatesuss som trekkes 
inn via inngangspartiet. Noe inntråkk 
av smuss må selvfølgelig påregnes, 
men en riktig utforming av inngangs-
partiet kan i seg selv gi en besparelse 
på 10-15 prosent.

Nøkkeltallbasert kalkulasjon spor-
gram som tar hensyn til alle variabler 
som påvirker renholdstiden, gir mer 
effektivitet.

Estetikken
Forskriftene om miljørettet helsevern 
krever at virksomheter og eiendom-
mer blant annet skal drives og avvi-
kles på en helsemessige tilfredsstil-
lende måte slik at de ikke medfører 
fare for helseskade eller ulempe for 
helsen.

– Virksomheten skal ha tilfredsstil-
lende inneklima og skal etablere et 
forsvarlig renhold med hygienisk til-
fredsstillende metoder.  Forskriftene 
krever også at støvbelastningen skal 
være minst mulig, og at uheldig vekst 
av mikroorganismer skal forhindres. 
Derfor er det særdeles viktig å tilrette-
legge for renhold og god hygiene, sa 
Johnny Haugland. For å oppnå dette 
må forholdene tilrettelegges allerede 
under planleggingen av bygningen.

Han redegjorde for en del krav som 
stilles til utforming av offentlige bygg 
og virksomheter.

Ikke undervurder 
renholdskostnadene
Vi tenker kanskje ikke over det til daglig, men godt renhold på arbeidsplassen 
har positiv innvirkning på trivsel, arbeidsmiljø og produktivitet. men renhold er 
ressurs krevende, og kan utgjøre mer enn 25 prosent av FDV-kostnadene for en 
bygning, tilsvarende omtrent energikostnadene.

ATG UV-SYSTEM
KLART VANN AS    Tlf: 47 65 66 00    post@klart-vann.no    www.klart-vann.no

FILTERMEDIA

1 m3/t til over 5000 m3/t / aggregat

Av Pål Stensaas/Jan Vincens Steen
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Regjeringen har sendt over ny lov 
om offentlige innkjøp til Stortinget. 
Stortingsvedtak forventes å foreligge 
i midten av juni. Departementet har 
ikke tatt stilling til når det nye regel-
verket skal tre i kraft ennå. 

Den nye loven om offentlige innkjøp 
erstatter loven vi har i dag, som er fra 
1999. Noen av de viktigeste endrin-
gene i forslaget til ny lov er:
•  Nye regler som støtter miljø, men-

neskerettigheter og krav om bruk 
av lærlinger.

•  Hjemmel til å avgrense hvor mange 
ledd leverandørkjeden kan ha.

•  Klagenemnda for offentlige anskaf-
felser (KOFA) får mulighet til å gi 
gebyr ved ulovlige direkte innkjøp.

Nye forskrifter
Regjeringa vil vedta tre helt nye for-
skrifter for innkjøp som vil tre i kraft 
samtidig med loven:
•  Forskrift om offentlige innkjøp
•  Forskrift om innkjøpsregler i forsy-

ningssektorene
•  Forskrift om konsesjonskontrakter

Omfattende oppdatering på  
Anskaffelser.no
I forbindelse med regelverk, vil Difi 
gjennomføre en omfattende oppda-
tering av nettsidene. Målet er å tilby 
korrekt informasjon, og at veiledning 
på Anskaffelser.no skal være oppda-
tert når nytt innkjøpsregelverk trer i 
kraft.

– Brukerne av nettsidene kan vente 
seg å finne same tilbud av veilednin-
ger, maler og verktøy på anskaffelser.
no som i dag. På denne måten skal 
Difi bidra til at innkjøp blir gjennom-

ført i tråd med nytt regelverk, og legge 
til rette for at handlingsrommet i det 
nye regelverket blir brukt

Justerer opp terskelverdier
Nye terskelverdier for kunngjøring av 
offentlige anskaffelser i EØS-området 
trådte i kraft 9. februar.

Nærings- og fiskeridepartementet har 
nå fastsatt justerte EØS-terskelver-
dier for offentlige anskaffelser.

De viktigste endringene
•  Terskelverdien for bygge- og 

anleggskontrakter justeres opp til 
44 millioner.

•  Terskelverdien for vare- og tje-
nestekjøp for andre enn statlige 
myndigheter i klassisk sektor 
justeres opp til 1,75 millioner. 
Den nasjonale terskelverdien på 
500 000 kroner er uendret.

•  Oversikt over de tidligere og nye 
terskelverdiene finner du her (også 
i pdf-format)

I tråd med tidligere praksis, er de 
norske terskelverdiene rundet ned til 
nærmeste 50 000 kroner. For bygge- 
og anleggsarbeider er terskelverdi-
ene rundet ned til nærmeste 500 000 
kroner.

Ny Difi-veileder for kjøp av konsu-
lenttjenester
Det offentlige kjøper inn konsulent-
tjenester for flere milliarder kroner 
hvert år. Nå er en ny veleider fra Difi 
klar. Den skal gi innkjøperne mer 
kunnskap slik at de kan gjennomføre 
konsulentkjøp som bidrar til økt ver-
diskapning og effektiv ressursbruk.

– Dette er anskaffelser som nesten 
alle våre brukere sliter med. Menin-
gen er at den nye veilederen skal 
gjøre anskaffelsene enklere.

Den nye veilederen legger vekt på 

hvordan du kan gjør en anskaffelse 
og høyest mulig grad sikre at du når 
målene med anskaffelsen.

– Planlegging, gjennomføring og opp-
følging av kjøp av konsulenttjenester 
kan være krevende. Derfor har Difi 
laget en ny veileder.

Den nye veilederen er rettet mot 
offentlige innkjøpere som kjøper 
konsulenttjenester av og til. Den er 
også rettet mot fagpersoner som har 
behov for å kjøpe inn konsulenter for 
å utføre konkrete oppgaver på et fag-
område.

Veilederen gjelder alle typer offent-
lige konsulentkjøp. Den gir tips om 
utfordringer ved konsulentkjøp og råd 
om planlegging av anskaffelsen. Den 
gir også eksempler på kvalifikasjons-
krav og tildelingskriterier.

Veilederen gir også tips om hvilken 
kontrakt du bør bruke og eksempler 
på hvordan du gjennomfører en kon-
kurranse. Du får tips om oppfølging 
av et konsulentkjøp fra kontraktsig-
nering til avtalen opphører.

Les veilederen for kjøp av konsulent-
tjenester:
http://www.anskaffelser.no/sites/
anskaffelser/files/difi_veileder_kon-
sulenttjenester_web.pdf 

Ny lov om offentlige innkjøp 
er sendt til Stortinget

Av Hans Olaf Delviken

seniorrådgiver, Difi
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Tirsdag 22. mars markeres Verdens 
Vanndag over hele verden. FN har 
bestemt at temaet i år skal være «vann 
og arbeidsplasser», for å få oppmerk-
somhet om hvordan nok vann av god 
kvalitet kan endre arbeidstakeres liv 
og levebrød – og til og med forvandle 
samfunn og økonomier. Intet mindre.

Vann – en kritisk ressurs 
I følge FN arbeider nesten halvparten 
av verdens arbeidere – 1,5 milliarder 
mennesker – i vannrelaterte sektorer. 
Og det blir ikke mindre å gjøre på van-
nområdet fremover. På verdensbasis 
mangler 780 millioner mennesker 
tilgang til trygt drikkevann og 2,5 
milliarder har ikke tilfredsstillende 
avløpsforhold. Knapphet på vann er 
fremhevet som den største risikofak-
toren for verdens befolkning de neste 
10 år i «Global Risk Report 2016» fra 
World Economic Forum. Og i FNs nye 
bærekraftmål for 2030, som ble ved-
tatt i fjor, er et viktig mål å sikre til-
gang til og bærekraftig forvaltning av 
vann og sanitær for alle. 

Vannbransjen står på for deg
Rent vann i springen og i naturen er 
avgjørende for befolkningens helse, 
for naturmiljø og friluftsopplevelser og 
for industri og næringsliv. Befolkningen 
i Norge tilhører mindretallet i verden 
som har gode vann- og avløpstjenes-
ter, som en grunnleggende premiss for 
vekst og utvikling. I den norske vann-
bransjen jobber omlag 10 000 dyktige 
medarbeidere. De sørger for at de vik-
tige vann- og avløpstjenestene fun-
gerer døgnet rundt alle dager i året. 
Send gjerne en tanke til dem når du 
nyter det gode vannet fra springen på 
Verdens Vanndag!

Vann – «den nye oljen»?
I en tid med nedgang i oljeindustrien, 
er det godt å vite at det finnes vekst-
muligheter i vannbransjen. Vann 
kan bli «den nye oljen», hvis vi som 
nasjon velger å satse på vann. Ifølge 
Verdensbanken gir hver krone inves-
tert i vann og sanitær fem kroner i økt 
produktivitet. På globalt nivå er det 
årlige investeringsbehovet på vann-
området omlag 800 milliarder dollar. 
Her er det muligheter for norsk vann-
teknologi og -kompetanse!

Også i Norge har vi behov for å trappe 
opp investeringene, for å sikre rent 
vann i springen og i naturen i årene 

fremover. I de neste 15 årene må den 
norske vannbransjen investere nær-
mere 500 milliarder kroner for å ta 
igjen et vedlikeholdsetterslep i den 
omfattende vann- og avløpsinfra-
strukturen samtidig som vi skal inves-
tere for å takle økt befolkningsvekst 
og et endret klima. Denne satsingen 
må starte nå. Hvis ikke overlater vi 
utfordringene og regningene til barn 
og barnebarn.

Vann gir jobber
De store utfordringene og investe-
ringsbehovene nasjonalt og globalt 
viser hvilke vekstmuligheter det vil 
være fremover for norsk vannindustri 
og hvor fremtidsrettet det vil være å 
satse på en karriere innen vann. Hvis 
man jobber i vannbransjen, jobber 
man med verdens viktigste ressurs 
og bidrar samtidig til en bærekraftig 
samfunnsutvikling. På jobbmedvann.
no finnes mer informasjon om jobb-
mulighetene – ta gjerne en titt der. Og 
ha en riktig god Vanndag!

Vann gir arbeidsplasser
investeringsbehovene i vann nasjonalt og globalt viser at vannbransjen kan bli 
«den nye oljen» og skape vekst og arbeidsplasser i norge. 

Av Toril Hofshagen

Direktør norsk Vann

Tilbakeslagssikringer fra Honeywell

www.axflow.no   tel. 22 73 67 00   
axflow@axflow.no

Honeywell BA300 er en kontrollerbar 
TBS-ventil godkjent for væskekategori 4 
ihht. NS-EN 1717. AxFlow lagerfører og 
leverer nå et bredt utvalg av rørarmatur fra 
Honeywell.
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I Norge er det kun to organisasjoner 
som har denne rollen. Det er GIVAS i 
Kongsvingerregionen og nyetablerte 
VIVA i Lier, Røyken og Hurum. 

De andre er engros-selskaper som 

leverer drikkevann til kommuner og 
som håndterer avløp fra kommunene 
til rensing. I Sverige er det i dag 25 
regionale selskaper med totalansvar. 
Danskene har også organisert seg på 
tilsvarende måte.

– Det er helt åpenbart nødvendig å 
gjøre det samme i Norge, uavhengig 
av kommunereformen.

Vi snakker om en helhetlig innsats 
med økt profesjonalisering. Kommu-

ner med gode resultater har  dyktige 
fagfolk, kontinuitet over lang tid, 
grundig dokumentasjon og gode pla-
ner som politikerne gir sin tilslutning 
til.  Det er kun i de minste kommu-
nene politikerne tar en uheldig detalj-
styring av anskaffelser som gjør at det 
bærer galt av sted, mener Ræstad.

Det er stor enighet i norsk vann-
bransje at større enheter er veien å 
gå, uavhengig av den kommende 
kommunereformen. Ræstad mener 

Mer for pengene 
med helhetsløsning
tiden er inne for større og mer slagkraftige organisasjoner som tar et helhetlig 
ansvar for vann- og avløpstjenestene helt fram til abonnentene. Samtidig må det 
komme klare føringer på hvem som har det økonomiske ansvaret når ting går galt. 
Det mener en av nestorene i norsk vannbransje, sivilingeniør Christen ræstad.

Av Odd Borgestrand

Borg medier
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mer enn halvparten av norske kom-
muner ikke har de nødvendige ram-
mer for å løse sine utfordringer på 
dette feltet. Samtidig er det mange 
kommuner med rundt 10-20 tusen 
innbyggere som gjør en formidabel 
innsats. Ræstad trekker fram Nedre 
Eiker kommuner som et forbilde for 
de små og mellomstore kommunene. 
Denne kommunen er blitt meget god 
på klimatilpasning og overvann etter 
besøket av «Frida» i august 2012, 
med skader for 350 millioner kroner. 
Her er det mye kompetanse å hente 
for andre kommuner, mener han.

Infrastruktur i ett departementet
Ræstad har ved flere anledninger 
fremmet forslag om et eget Infrastruk-
turdepartement, og gjentar det nok 
en gang. 

– Samferdselsdepartementet har 
ansvaret for mye av vår nasjonale 
infrastruktur. Mye av vann- og avløps-
nettet ligger også knyttet opp mot 
veinettet. Derfor er det naturlig at 
Samferdselsdepartementet blir vårt 

nye Infrastrukturdepartement, mener 
Christen Ræstad. 

– Vi skal la Helse- og omsorgsde-
partementet fortsatt håndtere drik-

kevann. Drikkevannsforskriften har 
liten innvirkning på ledningsnettet, 
men det er ingen som tar seg av de 
overordnede spørsmålene om  hvor 
ledningene skal legges og hvordan, 

Sivilingeniør Christen Ræstad har vært tydelig på å samle infrastruktur i ett departe-
ment. Nå ønsker han også avklaring på hvem som skal betale regningen når ting går 
galt i norsk vannbransje. I dag er det abonnentene som alltid må betale. 
Foto: Odd Borgestrand.
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enten det dreier seg om vann eller 
avløp. Dette er det i stor grad veimyn-
dighetene som må håndtere. Vi må 
også bruke våre veier som vannveier. 
I byene har vi ingen andre muligheter. 

Infrastrukturdepartementet må 
komme, og dette departementet må 
få i oppgave å håndtere infrastruk-
turen også i norsk VA-sektor, sier 
Ræstad. 

Renseanleggene er fortsatt miljøan-
legg og bør derfor ligge under mil-
jømyndighetene. Det er på tide å få 
orden på infrastruktursystemet, for 
det er der investeringsbehovet i mil-
liardklassen ligger, mener han.

Framtidas helhetsmodell
Daglig leder i Nedre Romerike Vann-
verk IKS og Nedre Romerike Avløps-

selskap IKS, Thomes Trømborg, 
kom fra stillingen som daglig leder i 
GIVAS, før han tok over sjefsstolen i 
NRVA tidligere i år.  GIVAS er totalle-
verandør av vann- og avløpstjenester 
i de fire kommunene Grue, Kongsvin-
ger, Nord-Odal og Eidskog. Selskapet 
ble etablert i januar 2006 og eier og 
drifter alle offentlige vann- og avløps-
anlegg i de fire kommunene. GIVAS 
har overtatt alle oppgaver tilknyttet 
drift, utvikling og myndighetsutø-
velse innenfor disse områdene. 

GIVAS har tatt mål av seg å være 
Glåmdalregionens naturlige kompe-
tansesenter innen vann- og avløp. 
Vann- og avløpsanleggene i regionen 
skal være av en så god kvalitet at de 
skal komme framtidige generasjoner 
til gode. Dette innebærer at selskapet 
til enhver tid vurderer ledningsnettets 

og anleggenes beskaffenhet. Selska-
pet planlegger nyanlegg og rehabili-
tering opp mot de behov som forelig-
ger, samt de til enhver tid gjeldende 
krav myndighetene stiller. Politiker-
nes innflytelse er fortsatt tilstede som 
kommunale eiere av selskapet. 

– Jeg mener GIVAS-modellen prinsi-
pielt er eneste rette måte å drive på. 
Vi kan da heve vann- og avløp til et 
forretningsmessig bedrift der vi er 
spesialister nettopp på dette feltet. Vi 
kan jobbe på tvers av kommunegren-
ser og få en god synergieffekt. Vi kan 
skape enda mer spennende arbeids-
plasser og knytte til oss de beste fag-
folkene i et felles kompetansesenter, 
sier Trømborg.

Med denne modellen vil abonnen-
tene i en hel region kun ha èn part å 

 - GIVAS er totalleverandør av vann- og avløpstjenester i de fire kommunene Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Eidskog. Med denne 
modellen kan vann- og avløp heves til en forretningsmessig bedrift der vi er spesialister nettopp på vann og avløp, sier daglig leder 
i Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Thomes Trømborg. Foto: Odd Borgestrand
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forholde seg til. Det er store gevinster 
å hente også ved interkommunal drift 
og investeringer på ledningsnettet. Vi 
ser at de små kommunene har store 
utfordringer på grunn av spredt befolk-
ning. Med en helhetsmodell blir hele 
nettet sett under ett. Det blir enklere 
å administrere og man tar fornyings-
prosessen der behovet er størst, enten 
det gjelder ledningsnett, vannbehand-
lings- eller renseanlegg. Dette både til 
nytte og glede for alle i den aktuelle 
regionen, sier Trømborg som foreløpig 
ikke har tatt opp denne problemstillin-
gen med sitt styre eller representant-
skap i Nedre Romerike. Derfor uttaler 
han seg på et generelt grunnlag.

Ikke avhengig av kommunereform
Trømborg mener norsk vannbransje 
ikke er avhengig av en kommunere-
form. 
– Det handler om å forstå samfunns-
nytten, og dermed kan vannbransjen 
fornye seg uavhengig av kommune-
reformen.  Vann og avløpsselskaper 
er sterke kompetansesentra som får 
mer ut av hver krone dersom man fjer-
ner kommunegrenser.  

En vittig sjel har en gang sagt at infra-
struktur er for viktig til at lokalpoliti-
kere bør håndtere det. De politiske 
interessene overskygger ofte det som 
ligger i faget. Vi må ha en langsiktig 
horisont og forberede oss på de utfor-
dringene som ligger 20-30 år fram 
i tid. Det har vi i NRVA allerede gjort 
gjennom en egen studio for forventet 
situasjon i 2040.

Det er en grunn til at kraftbransjen har 
slått seg sammen til større enheter. 
Det samme har en rekke kommuner 
gjort innen renovasjon. Det er ingen 
grunn til å vente lenger, mener han.

Plassering av ansvar
Når store selskaper skal forvalte verdi-
ene i vannbransjen må det også komme 
en avklaring på hvor ansvaret skal ligge 
når ting går galt. I dag er det abonnen-
tene som betaler regningen også når 
et selskap blir ilagt bøter.  Christen 
Ræstad mener det er god grunn til å se 
på de prinsipielle sidene av dette.

En forurensingssak som det er natur-
lig å trekke fram var utslipp av 125 

kilo ammoniakk i Sandvikselven i 
Bærum i 2005. Her ble selskapet Tek-
notherm dømt til å betale en bot på 
1,2 millioner kroner. Saken gikk helt 
til Høyesterett. En ansatt ble også 
idømt en betinget fengselsstraff.  
Oslo kommune vedtok til slutt en bot 
på fire millioner kroner etter at 6.000 
liter klor lekket ut fra Oset rensean-
legg i oktober 2011.

I Østersund i Sverige ble 27.000 men-
nesker syke på grunn av en vannbå-
ren parasott-epidemi.  Kommunen 
fikk en foretaksbot på 8 millioner kro-
ner. Den regningen ble videresendt 
til abonnentene som fikk et tillegg i 

vannregningen på 300 kroner i året. 
Alle foretaksbøter går ut til abonnen-
tene. Spørsmålet er om slike bøter 
bør gå på ledelsen i et selskap. 

– I offentlig forvaltning blir du sjel-
den ansvarliggjort selv om du opptrer 
uansvarlig.

Disse dommene får norsk vannbran-
sje til å våkne, og det er viktig, mener 
Christen Ræstad.

DIN BESTE SØKEMOTOR INNEN 
MILJØOVERVÅKING

•	Monteres i skap/container 

•	Måler "alle parametre"

•	Måler direkte eller i    

vannprøve

•	Nettstrøm eller batteri/

solceller 

CHRISTIAN BERNER AS
LEDENDE PARTNER FOR TEKNISKE LØSNINGER 
www.christianberner.no 23 34 84 00

•	Verdier leses/logges 

kontinuerlig

•	Full kommunikasjon via 

4G bredbånd
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Hybelkaniner, støvet som samler seg 
i tykke lag i mangt et norsk hjem, 
yngler kraftig også på ett av Norges 
viktigste sykehus. Så kraftig at kreft-
pasienter reagerer. 

«Det vaskes ikke daglig på toppen av 
skap og hyller. Men pasientrom, bad 
og smitteoverføringspunkter som 
kraner og dørhåndtak vaskes daglig. 
Dette blir vasket etter norsk standard 
og rutiner vi har utarbeidet sammen 
med vår avdeling for smittevern og 
hygiene på sykehuset», er svaret som 
blir gitt.

Mye støv innendørs er verken hyg-
gelig eller sunt. Noen får astma- og 
allergireaksjoner, og spesielt barn er 
utsatt siden immunforsvaret ikke er 
ferdig utviklet. For å unngå helsepla-
ger er det viktig å fjerne støvet regel-
messig og så godt som mulig.

I forbindelse med bestilling eller 
anbudsinnbydelser for renholdstje-
nester kan standarden NS-INSTA 800 
brukes sammen med NS-INSTA 810 
«Krav og anbefalinger for anskaffelse 
av renholdstjenester».

Standarden beskriver et system for å 
fastsette og bedømme rengjørings-
kvalitet.

Hva oppnår en ved anvendelse av 
standarden?
Standarden NS-INSTA 800 beskriver 
et system for å fastsette og bedømme 
rengjøringskvalitet levert inn mot 
kunde. Standarden gir et felles grunn-

lag for rengjøringskvalitet som letter 
samarbeidet og kommunikasjonen 
mellom kunder og leverandør når det 
gjelder renholdsområdet. 
Et felles språk reduserer risikoen for 
at det oppstår misforståelser. 
•  Standarden gir mulighet for enty-

dig dokumentasjon av det på for-
hånd fastsatte(avtalte) kvalitetsni-
vået.

•  Standarden gir leverandøren 
mulighet til å kontrollere at avtalt 
kvalitetsnivå er oppnådd.

•  Standarden gir arbeidstakere 
muligheten til å kontrollere eget 
arbeid etter fastlagte kvalitetspro-
filer. Dermed får arbeidstakeren 
gjennom standarden mulighet til å 
bedømme sin egen innsats.

•  Standarden gir kunder mulighet til 
å beskrive sine kvalitetskrav på en 
entydig måte.

•  Standarden gir mulighet til å infor-
mere brukerne av lokalene om ren-
gjøringskvaliteten.

•  Standarden inneholder objektive 
målekriterier for å unngå usik-
kerhet om hvilken kvalitet som er 
valgt.

•  Standarden gjør det lettere for kun-
den å sammenlikne forskjellige 
tilbydere, og den gjør det lettere 
for leverandører å utforme anbud 
fordi kvalitetskravene er definert 
entydig.

I forbindelse med bestilling eller 
anbudsinnbydelser for renholdstje-
nester kan standarden NS-INSTA 800 
brukes sammen med NS-INSTA 810 
«Krav og anbefalinger for anskaffelse 
av renholdstjenester».

Når renholderne er gitt opplæring i, 
og har forståelse av, «behovstilpas-
set renhold» og/ eller «Kvalitets-
styrt renhold» (les INSTA-renhold), 
er dette med på å gi renholderne en 
langt større kontroll, kvalitet og kost-
nadseffektivisering av renholdet. Her 
vil det være store gevinster å hente, 
også økonomiske, i forhold til verdi-
kjeden.

Krav til kontrakten
Det skal klart framgå hva som er 
omfattet av kontrollen. Derfor skal 
bl.a. følgende forhold fastsettes i 

NS INSTA 800 
– kvalitetsstyrt renhold, er kommet for å bli!

Vektene i treningssenteret har 362 ganger mer bakterier enn et toalettsete! 

Av Johnny Haugland

Bransjerådgiver
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kontrakten: Renholdsomfanget av de 
enkelte objektgruppene. Eventuelle 
tilleggskrav som stilles til én eller 
flere smusstyper.

EKSEMPEL: Det kan være kunder som 
av hensyn til innemiljø vil stille spe-
sielle krav til støv, eller som av este-
tiske eller hygieniske hensyn vil stille 
spesielle krav til flekker.

Eventuell inndeling av rom i flere 
separate inspeksjonsenheter. Spe-
sifikasjon av typen stikkprøveplan 
(enkel, dobbel eller total inspeksjon). 
Personen eller personene som gjen-
nomfører kontrollen og kontrolltids-
punktet.

Omfang av kontrollen og kontrollhyp-
pighet. Angivelse av metode for valg 
av inspeksjonsenheter og angivelse 
av stratifisering hvis aktuelt. Tiltak 
som skal treffes i tilfelle avbrutt kon-
troll. Når instrumentale målemetoder 
brukes, skal typen, omfanget, hyp-
pigheten og kvalitetsnivåene som 
kreves, angis. 
 
Visuell kontroll 
Kravet for kvalitetsnivået er oppnådd 
når det totale antallet samlinger av 
urenheter pr objektgruppe er mindre 
enn, eller lik antallet av tillatte sam-
linger av urenheter for det avtalte 
nivået, og størrelsen på den aktuelle 
inspeksjonsenhet eller rom.

Dersom antallet registreringer over-
skrider kravene til nivået (kvalitetsni-
vået) som er satt – enten det er på 
LT eller VT steder – faller resultatet til 
det nivået der begge kravene innfris. 
Det betyr at det aktuelle rommet eller 
inspeksjonsenhet er underkjent – 
eller ikke godkjent / IG.

Det betyr ikke at hele kontrollen 
underkjennes/IG – det vil summen av 
antall rom som ikke er godkjent til
slutt vise – og leses ut fra Tabell. 

Støv på overflater 
Måling av støvnivået på overflater gir 
et godt instrumentelt mål for støv-
mengden på overflater.

Det kan derfor fastsettes entydige 
grenser for hvor mye støv som mak-

simalt kan godtas på de forskjellige 
typene overflater. For å sikre godt 
innemiljø med hensyn til støv skal 
målingene foretas umiddelbart før 
rengjøringen, som en kontroll av ren-
gjøringskvaliteten (renholdssytemet, 
dvs. frekvens og utførelse) og støv-
nivå 4 skal brukes.

Bruk av målinger av støv på overflater 
anbefales for rom med jevnt og kjent 
smussnivå, for eksempel kontorer, 
møterom, klasserom, sykehusavdelin-
ger, laboratorier, korridorer og liknende.

Måling av hygieniske forhold  
– fremgangsmåte og prosedyrer 
Målinger av hygieniske forhold bru-
kes til å kontrollere mengden av 
biologisk aktivt materiale (organisk 
materiale og mikroorganismer) på 
alle typer jevne, harde og halvharde 
overflater. Formålet med målingen er 
å kontrollere at rengjøring av overfla-
tene er tilfredsstillende i forhold til 
avtalte hygienekrav. 

Standarden omhandler bare måling 
av aerobe mikroorganismer. Metoden 
gir et anslag over overflatenes hygi-
eniske standard etter at rengjørings-
prosedyrene er gjennomført. Hvis 
det er nødvendig å fastslå typer og 
antall av bestemte mikroorganismer, 
skal prosedyrene og kvalitetsnivået 
framgå av kontrakten.

Bruksområder for bedømmelse 
av kimtall er produksjonsflater i 
næringsmiddelindustri.
Antall kolonier av aerobe mikroorganis-
mer som er framkommet gjennom dyr-
king av svaber eller avtrykksprøver på 
tryptonglukose-gjærekstrakt-agar(TSA). 
Målinger av hygieniske forhold utføres 
når det er beskrevet i kontrakten.

Målehyppigheten avtales med den 
enkelte kunde. Det bør måles ofte – 
f.eks. én gang pr. uke – på steder der 
dårlig hygiene kan få store helsemes-
sige og økonomiske konsekvenser.
Hygienemålinger brukes hovedsake-
lig i forbindelse med kontroll av ren-
gjøring i næringsmiddelproduksjon.

Partier som ikke godtas  
– tilleggskontroll
Hvis resultatet av stikkprøvekontrol-

len ikke oppfyller godkjenningskrite-
riene, underkjennes partiet, og det
klassifiseres som ikke godkjent/IG. 
Alle parter skal ha melding omgå-
ende hvis et parti er funnet å være 
ikke godkjent/IG. Hvis et parti blir 
funnet å være ikke godkjent/IG, skal 
det foretas en ytterligere stikkprøve-
kontroll. Den skal fullføres innen en-1 
mnd. etter datoen da meldingen ble 
gitt, under de samme forholdene som 
for den første stikkprøvekontrollen. 

Krav til tilbakemeldinger til kunder
I rapporten om kontroll av rengjø-
ringskvalitet skal bl.a. følgende gene-
relle opplysninger være med:
Resultatet for alle prøver (godkjent/
ikke godkjent). Antallet godkjente/
ikke godkjente inspeksjonsenheter 
i hver stikkprøve. Konsekvenser av 
opplysningene ovenfor, for eksempel 
en ytterligere kvalitetskontroll eller et 
avbrudd i kontrollen. Rapporten kan 
også beskrive mengden urenheter for 
hver smusstype på de enkelte objekt-
gruppene.

Det skal rapporteres hvor de enkelte 
avvikene er funnet, slik at resultatet kan 
brukes til å treffe korrigerende tiltak. 

De to sidene ved standarden gis dens 
nytteverdi ved at man på forhånd har 
fastsatt renholdskvaliteten, og ikke 
minst gjennom hele leveranseperioden 
følger opp og konstatere oppnådd kva-
litetsnivå. Gjennom INSTA får en vur-
dert belastning og/eller tilsmussing av 
lokalene, noe som vil ha stor betydning 
for å kunne gjøre korrigerende tiltak for 
å forbedre inneklima. Standarden gir 
målbarhet slik at en kan innfri kravene 
for et godt innemiljø.

Måtte derfor både innkjøper, leveran-
dører og utøvende renholdspersonell 
gå inn for – i fellesskap – å bygge 
kompetanse og forståelse av standar-
dens oppbygging, prosedyrer, og den 
praktiske bruk og gjennomføring av 
NS INSTA 800 i renholdsleveransen.
INSTA er et godt og nyttig verktøy når 
det brukes, og prosedyrene for gjen-
nomføring blir fulgt.

NS INSTA 800 – kvalitetsstyrt ren-
hold, er kommet for å bli! 
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Hva er en tjenesteanalyse?
KOSTRA (KOmmune-STat-RApporte-
ring) er et nasjonalt informasjons-
system som gir styringsinformasjon 
om kommunal og fylkeskommunale 
virksomhet. For 15 år siden ble alle 
norske kommuner pålagt årlig å rap-
portere sin ressursbruk til Statistisk 
Sentralbyrå og fra 2008 ble eien-
domsforvaltning innlemmet i denne 
rapporteringen. KOSTRA er en unik 
samling av data som brukt på den 
rette måten, er en fantastisk god kilde 
til å kunne vurdere egen ressursbruk 

opp mot andre sammenlignbare kom-
muner og egen utvikling over år. Alle 
dataene i KOSTRA publiseres av SSB 
og er offentlig tilgjengelig for alle som 
ønsker det. Statistikkene benyttes 
flittig av media og politikere for å få 
informasjon om kommunenes res-
sursbruk og tjenester. Det er derfor 
essensielt at vi også tar i bruk dette 
unike materialet til å finne og defi-
nere utviklingsmuligheter og poten-
sialer i vår tjenesteproduksjon.

Rapporteringen av nøkkeltall for eien-
domsforvaltning til KOSTRA bygger 
på NS-3454 (Livssykluskostnader for 
bygg) og omfatter alle formålsbygg 
(skoler, barnehager, institusjoner, 
administrasjonslokaler, kulturbygg 
og idrettsbygg). Kommunaldeparte-

mentet har i samarbeid med SSB, 
KS, m.fl. en egen arbeidsgruppe som 
aktivt arbeider med fortsatt utvikling 
og forbedring av statistikkene for 
eiendomsforvaltning.

I 2009 startet KS (Kommunenes Sen-
tralforbund) opp med tjenesteana-
lyser gjennom sine effektiviserings-
nettverk. De første analysene ble 
gjort innenfor helse og omsorgsekto-
ren. I 2011 opprettet så KS i samar-
beid med NKF et pilotnettverk innen 
eiendomsforvaltning i Vestfoldkom-
munene. Dette arbeidet resulterte i 
en felles mal for tjenesteanalyse og 
rapportering innen eiendomsforvalt-
ningsområdet. Samtidig i NKF regi ble 
det startet et eget KOSTRA-nettverk 
med ni deltagende østlandskommu-

Tjenesteanalyse 
i Eiendomsforvaltning
et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kom-
munen. – Hva er det? – Hvorfor skal vi gjøre det? – Hvordan kan det gjøres?

Av Unni Mogstad  
Simensen
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ner. Basert på arbeidet i Vestfoldkom-
munene utarbeidet denne gruppen 
egne tjenesteanalyserapporter.

Rapporten gir en helhetlig beskri-
velse av kommunens aktivitet innen 
eiendomsforvaltning, den dokumen-
terer status for tjenesten og vurderer 
kommunens ressursinnsats, produk-
tivitet og kvalitet. 

Hvorfor skal vi utarbeide en 
tjenesteanalyse?
Formålet med Tjenesteanalyserap-
porten er å gi eierne (kommune-
styret) og rådmannen informasjon 
og innsyn i hvordan forvaltning og 
drift gjennomføres. Det vil gi dem et 
bedre grunnlag for utøvelse av sitt 
eierskap samtidig som eventuelle 
feiltolkninger av nøkkeltall og misfor-
ståelser omkring utøvelse av tjenes-
ten kan unngås eller minimeres.. For 
eiendomsforvaltningen vil rapporten 
være et viktig virkemiddel i arbeidet 
med å forstå egen virksomhet og 
forbedre kvaliteten og ressursutnyt-
telsen i forvaltning, drift og vedlike-
hold. Utarbeidelse av rapporten bør 
bli en årlig foreteelse og innarbeides 
som en del av kommunens planpro-
sess innen Eiendomsforvaltning.

Et bærende element i tjenesteana-
lysen er Tjenesteprofilen som er en 
ensartet visuell fremstilling av de vik-
tige styringsindikatorene (grunnlag 
KS-modell). I diagrammet for tjenes-
teprofilen er snitt for de kommunene 
man sammenligner seg med satt 
til 100 % for hver indikator og kom-
munens verdi er beregnet i prosent 
av dette snittet. Høyeste og laveste 

verdi for gruppen er også avmerket i 
diagrammet. Styringsindikatorene er 
inndelt i 5 områder:
• Prioritering (økonomi)
• Behov/Dekningsgrad
• Produktivitet
• Investering
• Målt/Opplevd kvalitet
 
I tillegg gjøres trendanalyser for å 
se på utvikling over tid. Til sammen 
identifiserer dette potensialer på et 
overordnet nivå, som igjen kan danne 
grunnlag for videre detaljanalyser og 
utvikling av eget tjenesteområde.

Hvordan skal vi så gå frem for å 
kunne lage vår egen tjenesteanalyse 
og rapport? 
Et viktig kriterium for suksess er at vi 
samarbeider med andre kommuner i 
et nettverk for å få en felles forståelse 
for og viktigheten av korrekt rapporte-
ring til SSB – KOSTRA. I tillegg er det 
viktig at gruppen består av deltakere 
fra både økonomi- og forvaltnings-
funksjonene i kommunen. Ledelsen i 
de deltakende kommunene må også 
ha vilje til å prioritere arbeidet.

Kommunen kan melde seg på til del-
takelse i egne Eiendomsnettverk i regi 
av NKF og KS (Effektiviseringsnett-
verk). I disse nettverkene arbeider 
mange kommuner sammen med 3-5 
samlinger over en periode på ½ til ett 
år. KS bidrar med dokumentasjon, pro-
blemstillinger og prosessledelse, og 
kommunene deltar med fagkunnskap 
og egne problemstillinger. Ved avslut-
ning av nettverket gjør kommunene en 
vurdering av tjenestens resultateffek-
tivitet, og kommunene utarbeider en 
kortfattet tjenesteanalyse, som doku-
menterer og peker på prioriterte for-
bedringsområde i tjenesten. KS/NKF 
bidrar og bistår kommunene i arbei-
det. Arbeidet ledes av Jarl V. Erichsen 
(KS) og Harald Andersen (NKF).

Kommunen kan også samarbeide med 
de andre kommunene i ens egen nett-
verksgruppe hos NKF. Involvere øko-
nomiansvarlige i kommunen og selv 
hente ut datagrunnlag fra SSB/KOS-
TRA for analyse. Her kan NKF eventuelt 
bistå nettverksgruppene med en inn-
føring i rapporterings- og analyseverk-
tøyet og datauthentingen. 

 

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

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

•  Flerbrukerpumpe med 
personlig kode.

•  Full kontroll på diesel
forbruket.

• Inntil 2000 brukere.
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Grunnlovens § 105 sier: «Fordrer 
statens tarv at noen må avgi sin rør-
lige eller urørlige eiendom til offent-
lig bruk, så bør han eller hun ha full 
erstatning av statskassen.» Det har 
tidligere vært fullt ut akseptert at 
ekspropriasjon av areal til formål som 
bl.a. kraftutbygging representerer en 
samfunnsnytte som forsvarer inn-
grep i eiendomsretten og som skal 
erstattes etter arealenes markeds-
verdi. Som markedsverdi legger man 
til grunn verdien av påregnelig bruk, 
som normalt vil være videreføring av 
dagens bruk. I dag gis det ofte et lite 
tillegg oppå denne verdien. Men, er 
det akseptabelt med kun erstatning 
av skogverdien når det i dag ekspro-
prieres til f.eks kraftutbygging? Kraft-
utbyggeren er nå en ren kommersiell 
aktør som selger sitt kraftoverskudd 
i et internasjonalt marked, potensielt 
med god lønnsomhet. Hvis skogeier 
og kraftutbygger hadde møttes i et 
fritt marked ville de blitt enige om en 
pris som ligger langt høyere enn skog-
verdien, hvis ikke så hadde det ikke 
blitt noe av handelen og kraftutbyg-
ger hadde gått glipp av økonomisk 
gevinst. Norsk erstatningspraksis 
kanaliserer hele gevinsten til en pri-
vat eller offentlig utbygger og til stats-
kassen, men intet til grunneier. Etter 
NORSKOGs vurdering bør grunneiers 
kompensasjon for en ekspropriasjon 

til kommersielle formål omfatte en 
andel av den gevinsten som tiltaket 
generer.

Når kjøper og selger møtes i et fritt 
marked vil de bli enige om en pris 
som kan defineres som en markeds-
pris. Hvis ikke vil kjøper finne et annet 
objekt eller selger en annen kjøper. 
Norsk erstatningspraksis baserer seg 
på at grunneier skal ha erstattet mar-
kedsverdien beregnet utfra påregne-
lig bruk, altså på linje med en situa-
sjon hvor man har en villig kjøper 
og en villig selger. Men, ved ekspro-
priasjon har man ikke det, selgeren 
er uvillig. Mange er uvillige til å kvitte 
seg med en eiendom de eier selv om 
de tilbys markedspris. Den uvillige 
selgerens oppfatning av salgsverdien 
ligger vesentlig over markedsverdien. 
Differansen utgjøres av subjektive 
verdier og beskrives som eierglede 
eller besittelsesvirkning. Utfordrin-
gen er å kvantifisere dette påslaget 
på markedsverdien. Det varierer fra 
person til person og fra objekt til 
objekt. Det er grunn til å anta at for 
en ren forretningseiendom anskaffet 
som en finansiell plassering eksis-
terer det ingen tilleggsverdi ut over 
markedsverdien. For et bolighus man 
har bygget selv eller hvor familien har 
bodd i generasjoner eksisterer det 
store subjektive verdier. Nobelpris-
vinner i økonomi, Daniel Kahneman, 
har i sin forskning anslått besittel-
seseffekter for privatboliger på om 
lag 85%. Andre har kommet til at 
effekten ligger nær 40%. En skogei-
endom er som oftest en slektseien-

dom hvor det eksisterer betydelige 
subjektive verdier som både er knyt-
tet til familiebånd og gleden over å 
kunne disponere egne ressurser til 
næring og fritid.

Internasjonalt ser man en utvikling 
hvor eiendomsretten styrkes. Flere 
amerikanske delstater har innført 
begrensninger i retten til å kunne 
ekspropriere til kommersielle formål. 
Erstatning ved ekspropriasjon av 
bolig og landbruksareal økes ut over 
markedsverdien for å fange opp sub-
jektive verdier. I Sverige er det innført 
et sjablonmessig tillegg til markeds-
verdien på skog på 25% . Dette styr-
ker eiendomsretten ved å øke terske-
len for å ekspropriere. Det gir også et 
signal om at når storsamfunnet ved 
tvang erverver privat eiendom så skal 
man være sikker på at eieren får en 
tilstrekkelig erstatning. 

Norsk erstatningsutmåling er for 
snever, den fanger ikke opp tapska-
tegorier som subjektivt tap, krav på 
andel av gevinst, eller tap av fremti-
dige muligheter. NORSKOG mener at 
når lovgivning og rettspraksis ikke tar 
hensyn til vesentlige verdier for en 
eier tilsier dette behov for en styrking 
av eiendomsrettens stilling og følge-
lig også for erstatningsnivået. Det 
er på høy tid at Justisdepartementet 
oppnevner et lovutvalg for å revidere 
ekspropriasjonserstatningsloven og 
tilgrensende lovgivning slik at den 
private eiendomsretten styrkes og 
erstatningsnivået til grunneierne 
heves. 

Ekspropriasjonslovgivning 
og vederlagsregler 
må endres for å styrke den private eiendomsretten

i norge har eiendomsretten vært under sterkt press fra storsamfunnet i lang tid. 
Samfunnets respekt for privat eiendom reflekteres i hvordan båndlegging av privat 
eiendom erstattes.

Arne Rørå

adm.dir norSKoG
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Selskapet er verdensledende innen 
befolkningsvarslingssystemer og 
bruker ulike teknologier for å utnytte 
eksisterende telekommunikasjonsin-
frastruktur for å sende meldinger i kri-
tiske situasjoner. På Miljø & Teknikk 
2016 var Tor-Erling Nilsen, salgsdi-
rektør i UMS på plass for å fortelle om 
nyvinningene på varslingsområdet.

UMS er en pioner i utviklingen av 
avanserte systemer for kritiske mel-
dinger med rundt 20 års profesjonell 
erfaring og kunnskap fra koordinering 
med UNISDR, regjeringer og krise-
håndteringsgrupper. Selskapet kan 
vise til flere virkelige installasjoner 
enn noe annet firma i verden, og har 
ulike patenterte løsninger som er 
unike i bransjen for sine teknologiske 
og livreddende egenskaper

Innovasjonsprosjektene til UMS er 
spesielt relatert til optimal utnyttelse 
av telekommunikasjonsinfrastruktur 
til varslingsformål. Som kjent er infra-
strukturen svært sårbar for den type 
trafikk som geografisk baserte mas-
sevarslingssystemer genererer.

Lokasjonsbasert varsling stiller store 
utfordringer til håndtering av store 
datamengder, som løpende blir opp-
datert. Milliarder av endringer skjer 
i løpet av korte tidsintervaller og de 
skal være tilgjengelige på sekunder 
ved varsling. Optimalisering av dette 

er også eksempler på områder hvor vi 
har drevet utstrakt utviklingsarbeid.

På UMS.no står det å lese om inno-
vasjonsprosjekter som har hatt en 
betydelig innvirkning på utviklingen i 
bransjen for befolkningsvarsling:
Overbelastningskontroll (2003)
Den største utfordringen ved å benytte 
varslingssystemer med høy kapasitet 
er utvilsomt faren for overbelastning 
av den offentlige infrastrukturen. 
UMS er imidlertid det første selskapet 
som har utviklet et patentert system 
og metode for å unngå slike kritiske 
situasjoner.

Reisevarsling (2009)
I en krisesituasjon er det svært viktig 
å finne og varsle sivile på reise i utlan-
det. Ved å benytte UMS Reisevarsling 
(Traveller Alert System – TAS), kan 
nasjonale myndigheter proaktivt gi 
sine statsborgere troverdig informa-
sjon. UMS har i samarbeid med Uten-
riksdepartementet utviklet et paten-
tert system som gir en oversikt over 
nasjonale borgere på reise i utlandet, 
og samtidig muliggjør varsling av 
denne gruppen ved behov.

Lokasjonsbasert varsling (LBAS: 
Location Based Alert System) (2007)
Det vil alltid være mange mulige utfor-
dringer når en benytter mobilnettverk 
til varslingsformål. Det å være i stand 
til å formidle varsler med en aksepta-
bel hastighet uten overbelastning, og 
på samme tid opprettholde person-
vernet, har krevd enormt med arbeid 
og innsats. UMS var dog først ute med 
en slik løsning. Det er flere patenter 
knyttet til LBAS-teknologien.

Men det er nye prosjekter underveis:
 

Innendørsposisjonering
Posisjonering av objekter innendørs 
er viktig. GPS er ubrukelig for dette 
formålet. UMS har vurdert flere tek-
nologier og har landet på Bluetooth 
(BLE) som den mest egnede. Marke-
det er foreløpig umodent, men vi ser 
et stort og raskt voksende marked. Vi 
ser også sterke synergier mellom våre 
eksisterende tjenester/teknologier 
og innendørs posisjonering. Innen-
dørs posisjonering er derfor et strate-
gisk satsningsområde for UMS.

Sensorintegrasjon
Et annet område der UMS utvider 
bredden av sine tjenester, er integre-
ring av sensorer for effektivisering av 
varsling. Sensorintegrasjon bidrar til 
å helautomatisere varslingsproses-
ser der tidsfaktoren er kritisk. Sensor-
integrasjon baseres på bruk av CAP 
(Common Alert Protocol). UMS har 
etablert et fullt funksjonelt Proof Of 
Concept (POC) i vårt innovasjons- og 
utviklingssenter, der et miljø med 
mekaniske vannivåsensorer er eta-
blert for å måle stigende vannstand. 
Dersom vannet overskrider et visst 
nivå generes et varsel i form av en 
CAP-melding, som deretter blir over-
ført til vårt varslingssystem som for-
tolker denne og sender varsel auto-
matisk eller halv-automatisk til de 
berørte. Dette kan blant annet bidra 
til proaktiv og riktig varsling av regio-
ner med høy risiko for flom.

Big Data
Lokasjonsbasert varsling som løsning 
krever evnen til å lokalisere alle abon-
nenter i et mobilnettverk i «sanntid». 

UMS sikrer 
effektiv krisekommunikasjon
moderne teknologi har for lengst gjort sitt inntog for å effektivisere varsling av 
innbyggerne i norske kommuner. umS er et norsk teknologiselskap som leder an i 
utviklingen av nye metoder. Selskapet har rundt 100 ansatte over hele verden.

Av Pål Stensaas/Jan Vincens Steen

miljø & teknikk 2016



I store kriser står skalerbarhet meget 
sentralt. På den måten vil det være 
langt enklere å kunne opprettholde 
tjenestene uavhengig av antall bru-
kere innen et mobilnettverk. Enkelte 
nettverk har milliarder av transaksjo-
ner i løpet av minutter. Det å kunne 
organisere denne datamengden for 
å utnytte nettverket for en presis og 
målrettet varsling, har derfor en fun-
damental betydning i og for vårt utvi-
klingsarbeid.

Drone-integrasjon
Situasjonsforståelse er viktig for alle 
typer kriser og uforutsette situasjo-
ner. Lokasjonsbasert respons fra 
enkeltpersoner eller folkemengder 
er en viktig funksjon og virkemid-
del for våre varslingsløsninger. Dette 
bidrar til bedret situasjonsforståelse 
gjennom å gi korte beskrivelser av 
situasjonen i et geografisk område. 
Integrasjon av droner er en viderefø-
ring og en revolusjonerende metode 
for å styrke situasjonsforståelsen. 
Dronene vil motta koordinatene fra 

lokasjonsbasert respons som helau-
tomatisk vil nå destinasjonen. «Live»-
informasjon, som for eksempel bilder 
eller videoer, vil bli overført til appli-
kasjonsverten ved ankomst til det 
aktuelle området.

EMBMS/LTE Broadcast
De mobile nettene er under stadig 
utvikling. For tiden er 4G nett godt 
implementert inn i den offentlige 
mobile infrastrukturen. Slik ny tek-
nologi gir også nye og mer effektive 
måter å transportere informasjon 
mellom det mobile nettet og befolk-
ningen. EMBMS (også kalt LTE Broad-
cast) utnytter kapasiteten i et 4G 
nett på en effektiv måte, samtidig 
som den ikke belaster nettet mer 
enn nødvendig. Man kan over en slik 
kanal strømme tekst, bilder og video 
til svært mange telefoner innenfor et 
område på kort tid.

To-veis kommunikasjon med 
befolkningen
Det utvikles stadig nye og interaktive 

kommunikasjonsmetoder gjennom 
UMS sitt befolkningsvarslingssystem. 
Tilbakemelding og informasjon fra 
befolkningen må samles på en statis-
tisk måte, slik at det kan bidra til at 
myndigheter kan iverksette riktige til-
tak i forhold til befolkningens behov 
ved en kritisk situasjon.

Bruk av native apps til mobiltelefo-
ner som kanal for kritisk varsling
Man har sett en stor endring i hvilke 
kanaler befolkningen bruker for å 
dele informasjon de siste årene. I 
dagens moderne samfunn har de 
fleste smarttelefoner, og det er i den 
sammenhengen viktig å komplet-
tere dagens kanaler med nye, som 
bruker smarttelefonenes egenska-
per på best mulig måte. Native apps 
skal ikke brukes som et alternativ til 
dagens kanaler, men som et meget 
viktig supplement.

FUSO CANTER ECO HYBRID
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Det er utfordringen direktør i Norsk 
Vann, Toril Hofshagen, sender over til 
sivilingeniør Christen Ræstad og hans 
kolleger i rådgiverbransjen, som et av 

svarene på de mange spissformule-
ringene Ræstad kommer med etter 40 
års fartstid i norsk vannbransje. 

Toril Hofshagen, mener RIFs State of 
the Nation rapport i mars i år og Norsk 
Vanns egen rapport fra 2013 om 
investeringsbehov inorske vann- og 
avløpsanlegg dokumenterer enorme 
behov for investeringer, men også 

behov for nye og innovative måter å 
løse utfordringene på. 

For å møte utfordringer som befolk-
ningsvekst, sentralisering, vedlike-
holdsetterslep og klimaendringer har 
Norsk Vann estimert et samlet inves-
teringsbehov for kommuner og husei-
ere på om lag 200 milliarder kroner 
for å oppnå akseptabel standard på 

Nyskaperkraft 
vil forhindre sammenbrudd
norge trenger en rådgiverbransje som kan vise sin nyskaperkraft og som kan bidra 
til erfaringsoverføring til nybegynnerne i egen bransje. 

Av Odd Borgestrand

Borg medier

CEO i Olimb Group, Carl Christian Sibbern er bekymret over et verdisvinn på flere milliarder i året fordi kapitalen i grøfta ikke blir 
forvaltet på en god måte. -Landets entreprenører bidrar gjerne til den fornyelse som er nødvendig både i grøfta og i kommunene, 
sier han.
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vann- og avløpsanleggene i dag, og 
et ytterligere investeringsbehov på 
290 milliarder fram mot år 2030. RIF 
mener det totale etterslepet i norsk 
infrastruktur totalt er på 2600 mil-
liarder kroner. Norge trenger dermed 
et halvt oljefond for å komme seg på 
beina igjen, og ledningsnettet har 
behov for minst 210 milliarder kroner 
for å komme opp på et driftssikkert 
nivå.

Hofshagen sier det er behov for mer 
av de 3 P`er (planer, penger og per-
sonell) for å løse vann- og avløpsut-
fordringene rundt i kommune-Norge, 
men at det samtidig ligger store 
muligheter for innovasjon og tekno-
logiutvikling. Hun mener det er viktig 
at vannbransjen løser utfordringene i 
fellesskap, og hilser velkommen ini-
tiativer og bidrag fra både forsknings-
miljøer, rådgivere, produsenter og 
entreprenører.

– Det er fint at RIF setter fokus på 
vannbransjens utviklingsbehov gjen-
nom State of the Nation, sier Hofsha-
gen. – Jeg vil gi en utfordring tilbake til 
rådgiverne om å spille en viktig rolle 
i dette utviklingsarbeidet gjennom å 
bidra med nyskaperkraft og innova-
tive løsningsforslag i sine oppdrag for 
kommuner og interkommunale sel-
skaper på vann- og avløpsområdet. 
Det er også viktig at rådgiverfirmaene 
sørger for god erfaringsoverføring fra 
de erfarne rådgiverne til de mange 
yngre som nå ansettes, slik at kom-
petansen overføres og videreutvikles, 
understreker Hofshagen. 

Risikerer sammenbrudd
RIF slår fast at ledningsnettet i Norge 
er i så dårlig forfatning at vi kan risi-
kere sammenbrudd og det er ikke sik-
kert alle i dette landet vil få rent vann 
i krana i morgen.

Direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF 
ønsker med de nedslående tallene 
å formidle at vannbransjen trenger 
mange dyktige fagfolk, og at norsk 
ungdom nå må se at det er en sektor 
som virkelig trenger dem. Her er det 
en rekke spennende utfordringer, og 
det er en interessant jobb for alle som 
ønsker det, sier hun.

Når vannbransjen fikk henholdsvis 

2 og 3 i sin tilstandsvurdering i State 
of the Nation 2015 mener Skudal 
Hansteen at dette gjenspeiler en sys-
temfeil i offentlig forvaltning. Det er 
også et signal om manglende offent-
lige prioriteringer for denne delen av 
infrastrukturen, mener hun.

Fram fra gjemselen
Fra entreprenørsiden er Olimb Group 
blant selskapene med lengst farts-
tid innen fornying av det norske led-
ningsnettet. Sibbern hilser mange av 
sivilingeniør Ræstads tanker og visjo-
ner velkommen. CEO i Olimb Group 
og daglig leder i Rørfornying Norge, 
Carl Christian Sibbern, sier at samar-
beid er nøkkelen til suksess. 

Vi har alle noe å lære av kolleger og 
konkurrenter, og vi har lagt stor vekt 
på å være deltakere på faglige arenaer 
der denne typen diskusjoner foregår.

– Vi har i mange år arbeidet for å få 
politikerne på banen, og jeg er svært 

fornøyd med at Stortinget har oppret-
tet sin egen vanngruppe. Dermed blir 
det økt fokus også på «de hemmelige 
tjenestene innen vann og avløp», sier 
Sibbern.

– Vi må se på løsninger som stimule-
rer til vekst, investeringslyst og vilje i 
en bransje som har levd i skyggenes 
dal sammenlignet med eksempelvis 
satsing på vei og jernbane. 

– Vi har hørt nok av politiske festtaler 
de siste ti-årene. Vi har et verdisvinn 
på flere milliarder i året fordi kapita-
len i grøfta ikke blir forvaltet på en 
god måte. Derfor må vi få fokus på 
anbudssiden og den praktiske utøvel-
sen, med riktig produkt på riktig sted 
til riktig tid. Kompetanse på bestiller-
siden er også en kjepphest jeg stadig 
gjentar, og som politikerne må lytte 
til. Mitt mål er at politiske myndighe-
ter skal bli enda mer bevisst på vann 
som Norges og verdens viktigste res-
surs, sier Sibbern.

Direktørene Toril Hofshagen i Norsk Vann og Liv Kari Skudal Hansteen i RIF under pre-
sentasjonen av State of the Nation 2015 tidligere i år.
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– Vi har rundt 5500 gatelys i kommu-
nen. En stor del av anlegget er gam-
melt, har dårlig tilstand og svikter 
ofte. Det gir ikke den tryggheten vi 
ønsker langs veiene. Vi må moderni-
sere, både for en mer stabil og kost-
nadseffektiv drift og for lavere strøm-
utgifter, sier prosjektingeniør Steinar 
Grimsmo i Kristiansund kommune.

Kristiansund satser nå på LED som 
lyskilde. Enova, som støtter prosjek-

tet med 490 000 kroner, synes det er 
et fornuftig valg.

– LED har betydelig lavere energibruk 
og lengre levetid enn andre løsnin-
ger, så kommunene bør absolutt ta i 
bruk LED-lys der de kan. Slike anlegg 
skal stå i mange tiår. Da er det å velge 
den mest energieffektive løsningen 
som finnes på markedet i dag et 
godt energi- og klimatiltak for kom-
munene, sier seniorrådgiver Merete 
Knain i Enova.

Fra skepsis til entusiasme
LED-veibelysning er ifølge Enova 
spesielt godt egnet sammen med 
moderne styringssystemer. Disse 
systemene kan for eksempel tilpasse 

lysstyrken til vær og føre på veien, 
og selvsagt slå av lysene når det er 
tilstrekkelig dagslys. Det finnes også 
bevegelsessensorer som skrur på vei-
belysningen kun når det er trafikk på 
den aktuelle strekningen.

– Til å begynne med var jeg skeptisk 
til om nytten av et styringssystem 
ville rettferdiggjøre investerings-
kostnaden, men skepsisen ble raskt 
omvendt til entusiasme. Systemet gir 
en fantastisk fin oversikt over gately-
sene. Nå vil vi kunne styre belysnin-
gen etter tid og behov. Vi kan dimme 
enkeltlys, får automatisk beskjed 
om feil, og kan se strømforbruket for 
hvert enkelt lyspunkt, sier Grimsmo i 
Kristiansund kommune.

Fikk halv million i støtte til 
nye veilys
Kristiansund kommune fikk 490 000 kroner fra enova for å skifte ut 1800 gamle 
veilysarmaturer med leD og innføre styring og dimming.

Av Daniel Milford Flathagen

rådgiver, enova SF
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Støtte fra Enova
Kristiansund kommune trengte støtte til 
prosjektet, og kontaktet Enova.
– Med litt hjelp fra Enova, gikk søk-
nadsprosessen greit. Sparepotensia-
let hos oss er stort, men vi hadde litt 
utfordringer med å beregne energire-
sultatet i prosjektet, ettersom det er 
mange gatelys vi ikke har hatt måling 
på. Samtidig var det jo en del av pro-
sjektet vårt nettopp å skaffe oss en 
slik oversikt, sier Grimsmo.

Stadig mer lønnsomt
– Vi ser at prisen på LED går stadig 
nedover, og flere og flere prosjekter er 

såpass lønnsomme at de ikke trenger 
støtte fra Enova. Det syns vi er glede-
lig, for det viser at markedet fungerer 
godt, sier Knain i Enova.

Knain ser imidlertid at enkelte pro-
sjekter fortsatt er avhengige av offent-
lig støtte.

– Vi anbefaler kommunene til å være 
ambisiøse som Kristiansund, og inklu-
dere både styring og dimming når 
de først oppgraderer veibelysningen. 
Videre handler det om å ha en god plan 
før man går i gang, så man er sikret kva-
litet i den endelige løsningen, sier Knain.

Knain oppfordrer kommunene til å ta 
kontakt med Enova i god tid for å høre 
om mulighetene for støtte, og bedyrer 
at en eventuell søknadsprosess ver-
ken er tungvinn eller vanskelig:

– Vi vil normalt ikke trenge mer under-
lag enn det kommunen selv bør ha for 
å ta en investeringsbeslutning. Og vi 
hjelper gjerne til i søknadsprosessen, 
forsikrer Knain.

Kom på Kommunevegdagne hvor 
Enova holder foredrag om tema.



40 KommunalteKniKK nr. 4-2016

Forskriften gjennomfører EUs  
reviderte heisdirektiv
Heisforskriften kommer som en følge 
av at EUs heisdirektiv gjennomføres i 
norsk rett.
 
Direktivet (2014/33/EU om harmo-
nisering av medlemsstatenes lovgiv-
ning om heis og sikkerhetskompo-
nenter til heis) ble vedtatt i 2014 og 

er en omarbeidet og utvidet versjon 
av direktiv 95/16/EF.
 
Omarbeidelsen og utvidelsene er 
gjort fordi EU ønsker å strømlinje-
forme et harmonisert regelverk på en 
rekke vareområder. Dette gjøres ved 
å definere sentrale begreper og frem-
gangsmåter på samme måte i ulike 
rettsakter.

I det nye heisdirektivet er det gjort 
endringer på flere områder fra det tid-
ligere direktivet

•  klarere rolleinndeling og krav til pro-
dusent, importør og distributør av 
sikkerhetskomponenter for heiser

•  klarere krav til heisinstallatør
•  nye krav som teknisk kontrollor-

gan (TKO) må tilfredsstille for å bli 

Ny forskrift om heis
Heiser som installeres i norske byggverk skal oppfylle krav til sikkerhet og helse. en ny 
heisforskrift trådte i kraft 20. april 2016. Forskriften retter seg særlig mot heisinstallatører 
og produsenter, importører og distributører av sikkerhetskomponenter for heiser.

Trondheim kommune har skrevet 
avtale med Software Innovation som 
leverandør av nytt system for byg-
gesaksbehandling. Anskaffelsen er 
gjort med utgangspunkt i kravspesifi-
kasjon utviklet av KommIT-prosjektet 
eByggesak.

Kommunen har som første kommune 
tatt i bruk KS sin verktøykasse for 
omstilling og digitalisering på byg-
gesaksområdet og gjennomført en 
anskaffelse av et helt nytt verktøy for 
saksstøtte. Anskaffelsen bygger på 
brukerreiser, standarder og krav som 
er utviklet i prosjektet eByggeSak i regi 
av KS, og er første trinn på veien til en 
fulldigital byggesaksbehandling.

Dagens løsning for byggesøknader 
kan sammenliknes med selvangivel-
sen i gamle dager, der man måtte 
samle opp masse dokumenter, sende 
inn etter beste evne, og håpe at alt 
ble rett.

Dette kan være noe av grunnen til 
at hele 40 prosent av byggesøknade-
ne i Trondheim i dag er mangelfulle. 
Oppfølgingen av de mangelfulle søk-

nadene tar mye tid både for de som 
skal behandle søknadene og de som 
skal søke.

 – KS er også i dialog med andre 
kommuner som planlegger å ta i bruk 
det nye anskaffelsesgrunnlaget som 
er utviklet, forteller Michael Pande-
Rolfsen, som er prosjektleder for 
eByggesak og eByggesøknad i KS. 
Prosjektene skal bidra til at kommu-
nene samordner seg på IKT-området, 
men også at kommunene og de stat-
lige aktørene, Direktoratet for bygg-
kvalitet, Kartverket og Statistisk sen-
tralbyrå, samarbeider mot felles mål.

 – Ved å samordne interessene til 
kommunene står de bedre rustet til å 
sette krav til leverandørindustrien, ut-
taler Pande-Rolfsen.

 – Målet er tilgang til «hyllevare» 
og større konkurranse i markedet for 
denne type løsninger.

Parallelt med utviklingen av en 
verktøykasse i regi av KS, utvikler 
DiBK en ny tjenesteplattform, Felles-
tjenester BYGG, på Altinn som grunn-
lag for nye, kommersielle byggesøk-
nadsløsninger. Tjenesteplattformen 

skal etter planen settes i drift i juni. 
DiBK er i dialog med IKT-næringen.

– Vi ønsker å legge til rette for gode 
rammebetingelser for kommersiell 
tjenesteutvikling av fremtidens byg-
gesøknader – både for innbyggere og 
byggenæring, forklarer prosjektleder 
Olaug Hana Nesheim i DiBK om bak-
grunnen for den nye tjenesteplattfor-
men.

Bygningssjef Hoel forteller at 
Trondheim kommune ønsker å være 
i førersetet for å etablere en ny søk-
nadsportal så fort kommersielle løs-
ninger er tilgjengelig i markedet og 
disse kan sende digitale søknader via 
«Fellestjenester BYGG» og FIKS (fel-
les integrasjonsplattform kommunal 
sektor) til kommunens nye løsning for 
saksstøtte (eByggeSak).
 – De nye digitale løsningene skal 
være så gode at saksbehandlings-
tida blir betydelig kortere. Fokuset på 
god service til innbyggerne er stort på 
byggesakskontoret i Trondheim, for-
teller bygningssjefen.

Kilde DiBK

Trondheim først ute med eByggesak
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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

Den nye heisforskriften gjennomfører EUs reviderte 
heisdirektiv og trådte i kraft 20. april

utpekt og nye regler for å notifisere tekniske kon-
trollorgan

•  klargjøring av reglene for hvordan de tekniske kon-
trollorganene skal operere

•  strengere krav til markedsovervåkning
 
De grunnleggende kravene til helse og sikkerhet er 
fastsatt i selve heisdirektivet, mens den tekniske regu-
leringen skjer gjennom harmoniserte standarder som 
er utarbeidet på bakgrunn av de kravene som fastlagt 
i direktivet.
 
Den nye norske forskriften stiller ikke ytterligere krav 
til installasjon av heiser. Dette reguleres av det felles, 
europeiske heisdirektivet.
 
Ingen konsekvenser for andre permanente løfteinnret-
ninger
Kravene til andre permanente løfteinnretninger til bruk 
i byggverk berøres ikke av implementeringen av direk-
tivet, men reguleres av maskindirektivet. Direktoratet 
vil imidlertid også vurdere en revisjon av bestemmel-
sene som omhandler andre løfteinnretninger enn hei-
ser på et senere tidspunkt
 
Mindre endringer i TEK og DOK
Det gjort mindre endringer i byggteknisk forskrift (TEK) 
og i forskrift om omsetning og dokumentasjon av 
produkter til byggverk (DOK). Endringene er først og 
fremst henvisninger til den nye forskriften.
 
Forslaget til forskrift om dokumentasjon og omsetning 
av heiser og sikkerhetskomponenter for heis ble sendt 
på høring 8. desember 2016. Forskriften ble vedtatt 
13.04.2016 og trådte i kraft 20.04.2016.

Kilde: DiBK
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Powel lanserer Water Collector 
for enklere registrering av vann-nettet

Water Collector er en 
frittstående applikasjon for 
rask og enkel dokumentas-
jon av kommunalt Va-nett. 
Denne nye datafangstløs-
ningen lar deg registrere 
nye og eksisterende punk-
tobjekter i kart. utstyr og til-
stand dokumenteres enkelt 
ved hjelp av bilder, tekst og 
GPS-posisjon.

Water Collector er en lavterskel regis-
treringsløsning for vannbransjen. Den 
gjør det enkelt å registrere nye data i 
felt, eller å registrere tilstand på et 
allerede registrert objekt.

Den web-baserte løsningen gjør at 
de som er inne på kontoret ser det 
samme som de er ute i felt. Data lig-
ger i skyen og kan sees og oppdate-
res fra stasjonær PC på kontoret og 
smarttelefon eller nettbrett ute i felt. 
Alle har tilgang til samme informa-
sjon, og all informasjon er samlet på 
en plass.

– Bakgrunnen for utviklingen av Water 
Collector var tilbakemeldinger fra 
flere kunder som gikk på at de savnet 
muligheten til å registrere direkte ute 
i felt, sier solution manager i Powel 
Water, Frøydis Sjøvold. Slik det gjøres 
i dag må de ut med penn og papir og 
kanskje et kamera for å dokumentere. 
Observasjonene leveres så til de som 
sitter på kontoret, som igjen legger 
dem inn i datasystemet. Denne pro-
sessen, av kommunene ofte referert 
til som «gullappsystemet» er tung-
vint, medfører en risiko for at det opp-
står feil underveis, og gjør at det er 
lett at noe blir avglemt.

Water Collector er svært enkel å bruke 
og krever ingen opplæring. Brukeren 
blir veiledet gjennom intuitive valgop-
sjoner for objekter og utstyr. Alle de 
vanligste objektene er med, som kum, 
hydrant, kran, pumpestasjon, overløp 
og så videre. Etter at objekt er valgt 
kan man legge til både oversiktsbilde 
og bilde av utstyr og detaljer. Bilder 
tar man direkte eller fra kamerarull, 
og bilder og notater legges enkelt til 
observasjonen. Ved avvik kan man 
også legge til kommentarer.

En stor fordel med løsningen er at 
registreringer trenger ingen planleg-
ging. Om man kommer over noe som 
burde registreres kan man enkelt 
gjøre det på farten. Stedfesting kan 
gjøres manuelt eller ved hjelp av GPS 
og nøyaktighet på GPS-posisjon opp-
gis i hvert enkelt punkt. Hvem som 
har registrert data blir også registrert 
ettersom løsningen har navngitte bru-
kere.

– Vi mener at Water Collector vil ha 
stor nytteverdi både for kommuner 
som for eksempel har mange nye byg-
gefelt som krever registrering av nye 
objekter, men også for kommuner 
som har hull og mangler i sin registre-
ring, sier Sjøvold. Løsningen kan bru-
kes helt uavhengig av hvilke andre 
løsninger kommunen bruker i dag. 

Data samles inn til en web-klient og 
lager data til et kartlag. En kan velge 
mellom en løsning som kun viser data 
i web-løsningen, eller en løsning med 
mulighet for overføring av data til 
Gemini VA.

Fire kommuner skal være med å teste 
løsningen, og i tillegg er en gratis test-
versjon tilgjengelig for alle kommuner 
nå. Dette er en åpen demo hvor alle 
kan registrere seg, ta kontakt med 
Powel for informasjon og bruker.
Powel Water Collector er web-basert 
og driftes gjennom skyplattformen 
Microsoft Azure.

Powel AS utvikler og leverer forret-
ningskritiske programvareløsninger 
og tilknyttede tjenester til offent-
lige virksomheter, energiselskap og 
anleggsektoren. Powel er markedsle-
dende innen programvare for vann-
bransjen. 300 norske kommuner er 
kunder av Powels løsning Gemini VA, 
som gjennom 30 år har vært «bran-
sjestandard» for norske kommuner 
for drift og forvaltning av vann- og 
avløpsnettet. I tillegg er 50 dan-
ske vannselskap kunder. Powel har 
hovedkontor i Trondheim, nærmere 
400 ansatte i sju land og kunder i 17. 
For mer informasjon, se www.powel.
no
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Avløpsfri rensing for hytte-Norge

Tester BREEAM-NOR for bolig

Før sommeren skal ny Breeam-nor manual etter planen lanseres, og denne vil 
inkludere en ny byggkategori; Breeam-nor for bolig. Dette vil gi boligutbyggere 
muligheten til å dokumentere miljøkvalitet på lik linje med utbyggerne av nærings-
bygg.

Knut Hovland, daglig leder av Miljø-
bygg Norge AS, lanserte det tyske 
Busse-IS løsning for kloakkrensean-
legg uten behov for avløp på årets 
Miljø & Teknikk-messe.

Det er basert på såkalt MBR teknologi 
og kan håndterte rensing av kloakk 
for inntil 600 personer. Systemet er 
tilpasset bruk i familieboliger, og kan 
ta utgangspunkt i den tradisjonelle 
septiktanken.

– Det som kommer ut etter rensning 
er helt problematisk. Det er snakk om 
drikkevannskvalitet. Du kan legge 
avfallet hvor som helst uten fare for 
miljøet omkring, sa Knut Hovland.

Det er et tokammersystem og et filter 
med livsgaranti. Anleggene overvå-
kes av Miljøbygg 24 timer i døgnet, 
og de skifter og renser filterne.

– I Norge er det 700 000 hytter og 
det kommer stadig strengere krav til 
utslipp. Det avløpsfrie renseanlegget 
tåler godt å bli frosset ned. Etter vin-
tersesongen er det bare å starte opp 
anlegget – og det virker, forteller Knut 
Hovland.

Busse-IS installerte det første pilotan-
legget i 1998. Miljøbygg fattet inter-
esse for løsningen i fjor.

På spørsmål om hvorfor ROM nå tar 
i bruk BREEAM-NOR for bolig, svarer 
prosjektsjef Sven Kruse-Jensen, at 
bruken av BREEAM først og fremst 
handler om systematikk, metode og 
ikke minst kvalitetssikring i bygge-
prosessen.

Den nye BREEAM-NOR-manualen set-
ter tilsvarende kvalitetskrav for sertifi-
sering av bolig som for næringsbygg. 
Det innebærer blant annet dokumen-
tert god ytelse på dagslys og innen-
dørs luftkvalitet, dokumentert giftfritt 
innemiljø, god tilgang på servicetil-

bud og kollektivtransport og tilrette-
legging for gående og syklende.

– Dette er kvaliteter vi vet boligkjø-
pere er opptatt av, men som de ofte 
ikke har kompetanse nok til å følge 
opp underveis. En BREEAM-NOR-
klassifisering gir kjøper trygghet for 
at disse kvalitetene er ivaretatt i det 
ferdige bygget, og ikke bare i pro-
spektet, sier daglig leder i Norwegian 
Green Building Council, Kjersti Folvik.

I tillegg trekker hun frem kvaliteter 
som boligkjøpere kanskje ikke vet at 

de ønsker seg, som redusert forbruk 
av energi og vann, driftssikre tekniske 
anlegg, god tilrettelegging for effektiv 
kildesortering av avfall og ikke minst, 
en bolig for fremtiden med lavere mil-
jøfotavtrykk enn de boligene som fin-
nes på markedet i dag.

Kilde: bygg.no
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KuNNsKapsdeliNg For et bedre samFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

Flertallet på NKFs årsmøte stemte 
for nedleggelse av regionalavde-
lingene. – Nå er det viktig å ta vare 
på de tillitsvalgte som fortsatt 
ønsker å gjøre en innsats i for-
eningen, uttaler Ole Johan Krog, 
gjenvalgt leder for hovedstyret.

Regionalavdelingenes rolle i 
foreningen var saken som skapte 
mest engasjement og følelser på 
årsmøtet. Tidligere, før fagfora ble 
opprettet, var det fylkesavdelinger 
i hele landet, og dette var selve 
bærebjelken i NKF. Nå er det bare 
tre regionalavdelinger igjen: NKF 
Rogaland, NKF Trøndelag og NKF 
Buskerud-Telemark-Vestfold. 

Flertallet i utvalget som har vurdert 
avdelingenes framtidige rolle i 
foreningen ønsket å satse videre, 
men nådde ikke fram med sin 
argumentasjon. I avstemningen 
var det godt over 2/3 flertall som 
stemte for hovedstyrets forslag om 
at regionalavdelingene avvikles i 
dagens form, og at ressursperso-
nene overføres til nettverk eller 
arbeidsgrupper underlagt fagfora.

– Det er masse dyktige og enga-
sjerte tillitsvalgte i avdelingene, 
uttaler Ole Johan Krog, gjenvalgt 
hovedstyreleder. – Jeg håper virke-
lig at de vil fortsette å engasjere 
seg i foreningen. Vi trenger alle 
sammen!

Det ble et spennende valg på 
nytt hovedstyre på NKFs årsmøte 
20.04, med ni kandidater til syv 
plasser.

Etter valget består hovedstyret av:
•  Styreleder Ole Johan Krog  

(gjenvalg)

•  Nestleder Ann-May Berg  
(gjenvalg)

•  Styremedlem Tore Justad  
(fra vara til fast)

•  Styremedlem Cathrine Quille 
Hjerpsted (ny)

•  Styremedlem Øystein Håvar-
stein (gjenvalg)

•  Varamedlem Iren Meli Lundby (ny)

•  Varamedlem Malvin Bjorøy (fra 
fast til vara)

Anne Karén Birkeland og May Britt 
Dahl går ut, og hovedstyret takker 
dem for innsatsen.

På årsmøtet 20. april fikk styret  
følgende sammensetning:

Styreleder:
Jan-Egil Clausen, Oslo kommune 
(gjenvalg)

Nestleder: 
Anne Aaker, Trondheim kommune 
(opprykk fra vara)

Medlem: 
Torfinn Myklebust, Eid kommune 
(gjenvalg)

Medlem: 
Arvid Tangerås, Bergen kommune 
(gjenvalg)

Medlem: 
Håvard Heistad, Levanger kommune 
(opprykk fra vara)

Varamedlem: 
Rigmor Endresen, Alta kommune (ny)

Varamedlem: 
Kine Paola Sæter, Orkdal kommune 
(ny)

En stor takk rettes til de to som gikk 
ut av styret etter mange år som hen-
holdsvis nestleder og styremedlem: 
Beate Nèmeth og Rune Grindstuen. 
Tusen takk for samarbeidet og inn-
satsen!

Styret i NKF bygg og 
eiendom 2016 – 2018

NKFs årsmøte 2016, Quality Hotel Expo, 20.04

Regionalavdelingene legges ned

NKFs årsmøte 2016, Quality Hotel Expo, 20.04

Det nye hovedstyret for NKF er valgt

NKF bygg og eiendom
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IK-BYGG Brukerutvalg har hatt 2-dagers workshop

NKF bygg og eiendom

Fra venstre: Benny Bakken fra Finnmark Fylkeskommune, Yngve Bakken fra Østre Toten, sekretær Erik Hole, Jonas Havord fra 
NGC, Jürgen Spindler fra Sørum, Terje Emil Dahl, utvalgets leder Bjørn Eng fra Østre Toten, og Øyvind Melvold fra Sørum. 
Foto: Elisabeth Leikanger

IK-Bygg er 10 år, og Brukerutvalgets 
aprilmøte ble derfor lagt til Praha 
hvor et tettpakket fagprogram ble 
kombinert med sightseeing og sosi-
alt påfyll. Det ble kjørt et hektisk fag-
program begge dager nesten uten 
pauser (!). På ettermiddag/kveld ble 
det tid til å besøke St Vitus katedra-
len, en spasertur over Karlsbroen, 
og det var selvfølgelig obligatorisk 
med en visitt på det gamle bytorget 
og se den astronomiske klokken i 
tårnet på det gamle rådhuset. 

Over hyggelige middager ble det 
også servert gode historier, og det 
var vår i luften. 

En flott gjeng, en vakker by, og en 
minnerik tur!

Utdrag fra agendaen:
•  Brann og beredskap. Ny forskrift har 

trådd i kraft, og spørsmål i IK-Bygg 
må revideres

•  I hvor stor grad skal IK-Bygg inne-
holde standard sjekklister? 

•  Videreutvikle IK-Bolig. Gjennom-
gang av spørsmål med revisjon og 
endringer

•  Gjennomgang av reglene for vars-
ling av kontroll

•  Behov for instruks – som et supple-
ment til sjekklistene
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NKF KURS & KONFERANSER
Dato  Kursnavn Sted 

2016
MAI 23-25  Kommunevegdagene 2016 Ålesund 

  Gjennomføringsmodeller med fokus på 

 25-26  Samspill/Partnering, og opsjoner på OPS-elementer Oslo

 26  NS INSTA 800 – Kvalitetsstyrt renhold Oslo 

 26 Totalentreprise NS 8407 – utvalgte juridiske emner Oslo 

 26  Tverrfaglig ledersamling – Søre Sunnmøre Ørsta 

 31  Totalentreprise NS 8407 – utvalgte juridiske emner Bergen 

JUNI 2  Kurs i Byggherreforskriften Oslo 

 7  Teamledelse del 1 (ledelse – drift og renhold) Jølster 

 7  Kurs i Byggherreforskriften Ålesund 

 8  Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng Kristiansand 

 8  Renhold av offentlige bad/svømmehaller Kristiansand 

 8  Smittevern/Hygiene (renhold) Jølster 

 9  Slik får du kontroll på risikoen i utleieboligene dine Sola 

 16  Teamledelse del 2 (ledelse – drift og renhold) Drammen

 

AUGUST 29-31  Fagkonferansen for Plan og byggesak Oslo – København

 31 Utbyggingsavtaler Oslo

SEPTEMBER 23  Innføring i plansak Trondheim

OKTOBER 25-27  Jobb smartere innen drift og renhold! Oslo – Kiel

På forespørsel – Byggesak for førstelinjen – spesialtilpasset kurs

  – NKF byggesak kurs i Uavhengig kontroll

  – Renhold av offentlige bad/svømmehaller

  – Totalentreprise NS 8407: Særpreg og utvalgte emner

  – Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng

  – IK-Bygg innføringskurs
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MESSER & KONFERANSER 2016
Dato  Aktivitet Sted 

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

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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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 AUTOMATION AS
Skolmar 19, 3232 Sandefjord
33 48 84 00
www.guard.no
• Totalleverandør driftskontrollanlegg VA
•  Systemer for trådløs datakommunikasjon
• Elektro og automasjon
• Database- og rapportsystemer
• Tavleproduksjon og instrumentering
• Database- FDV- og rapportsystemer

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

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

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

Ditt måletekniske kompetansesenter. 
Komplette løsninger innen instrumentering

   
MALTHE wINJE AUTOMASJON AS
Postboks 531, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 99 61 00 • Fax 66 99 61 01
www.malthe-winje.no
Leverandør av komplette drifts/fjern-
kontroll-anlegg med SAIA-PLS-systemer 
og citect/FactoryLink skjermsystemer. 

ONEcO ELEKTRO AS
Dølasletta 5, 3408 Tranby 
Tlf: 66 76 18 50
www.OneCo.no, elektro@oneco.no
Leverandør av automatikk- og elektroin-
stallasjoner innen VA
• Trådløs datakommunikasjon
• Systemintegrasjon VA og Bygg
• SCADA og PLS-systemer
• Rapporteringssystemer for VA-bransjen. 

    
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 MASKIN 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

Gå ikke glipp av 

Kommunevegdagene 2016! 
Quality Hotel Waterfront

Vi starter med Bli-kjent treff mandag 23. mai kl. 19.00 på Fjellstua med fantastisk utsikt 
over Ålesund og dets unike omkringliggende natur. 
Selve den faglige delen av konferansen åpnes av varaordfører Øvseth i Ålesund 
klokken 09.00 den 24. mai.

Tema på dagene er blant annet:
• Drift og vedlikehold i Ålesund kommune
• Samferdsel og KS
• “Enovas støtteordning for energieffektive veilysanlegg”
• vegjus.no
• Departementenes time
• Presentasjon av prosjekter i Ålesund
• Frisikt og vegetasjon
• Belysning
• Hva er NKF Infrastruktur?

• Utstillingsvandring mm.

Påmelding: kommunalteknikk.no

Ålesund 23. - 25. mai 

Foto Ålesund kommune

Fortsatt 
ledige 

plasser!


