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IK bygg – fra visjon til virkelighet

Av Fredrik Horjen 
Dr.ing, Nettverkssekretær NKF bygg og eiendom

Alle virksomheter er pålagt å følge norsk lov i sin virksom-
het. De skal selv påse gjennom sin internkontroll at dette skjer i praksis. Stadige 
lovendringer har gjort det vanskelig å holde seg oppdatert. 

Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet, Branntilsynet, El-tilsynet, Fylkesmannen, Klima- 
og forurensingsdirektoratet, Bygningstilsynet med flere kommer uavhengig av 
hverandre. De krever dokumentasjon og opererer med forskjellige sanksjonsmidler. 

Pålegg om retting forstyrrer den kommunale dagsorden. Manglende internkontroll 
i kommunene har ført til stadige overraskelser. Resultatet er at man blir løpende et-
ter for «å slukke branner» istedenfor å ligge i forkant. Kommunene har måttet ta fra 
vedlikeholdsbudsjettet til å gjennomføre pålegg istedenfor å tette taket som lekker. 

For å gjøre noe med dette startet NKF bygg og eiendom i 2007 et prosjekt for å 
samle de offentlige kravene i en sjekkliste med trafikklys som markerer om kravet 
er helt, delvis eller ikke oppfylt. Statens bygningstekniske etat ga støtte med 
midler fra KOBE-programmet. Brannvernforeningen og Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap har deltatt aktivt for at kravene til brann og el-sikkerhet 
skulle bli ivaretatt i sjekklisten. Brannvernforeningen anbefaler og gir nå op-
plæring i IK bygg gjennom deres fyrtårnkommuneprosjekt. I 2010 kom Arbeidstil-
synet med og i 2011 har Helsedirektoratet blitt med i revisjonsarbeidet for å 
ivareta sine krav. Universell utforming er også ivaretatt. 

Alle ser nytten av å ha et felles kommunikasjonsverktøy for å vise om de offen-
tlige kravene er ivaretatt. Det gjør det lettere for forvalteren å fortelle om tilstand-
en på byggene. Det gjør det lettere for de folkevalgte å prioritere, og det gjør det 
lettere for tilsynsmyndighetene å føre tilsyn.   

IK bygg kom på web i 2011. Med web er det mulig å gi innbyggerne, presse og 
andre lesetilgang. Tilstanden på kommunens bygninger er ingen hemmelighet. 
Det er vi, innbyggerne, som eier og betaler det hele.  
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Din grossist 
på Vann og Avløp

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

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

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

og løsninger innen sitt fagområde.

Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger

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

Vi har stor kompetanse innen spesialavdelinger som Havbruk, Vannkraft, Geopro, 
Verktøy og Elektro. Avdelingene har lang erfaring med produkter og løsninger innen 
sitt fagområde.
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AktuELt

Ny kåring skal hedre 
kommune 

Det er lansert en ny pris: 
«Statens pris for attraktiv stad». 

Den nye årlige kåringa skal fram-
heve og hedre kommuner og an-
dre som har vist vilje og evne til 
å skape et levende og attraktivt 
sted for å bo, arbeide, drive næ-
ring og besøke. 

Kåringa skal bidra til å løfte fram 
forbilder, som kan inspirere an-
dre til innsats. Prisen er en pen-
gegave på 250.000 kroner, som 
skal gå til videre opprusting av 
det aktuelle stedet. Kommuner 
og andre, som har involvert of-
fentlige, private og frivillige kref-
ter kan få prisen. 

Mer informasjon på 
www.distriktssenteret.no 

Nytt bibliotek på nett 

Det finnes stadig mer informa-
sjon om universell utforming. 

Det er laget publikasjoner om alt 
fra busstransport til kulturliv. På 
nettstedet www.universell-utfor-
ming.miljo.no er det laget et bi-
bliotek på nett. Der kan mange 
publikasjoner lastes ned som 
pdf-filer. Det finnes for eksem-
pel over 50 publikasjoner under 
temaet «Bygg og anlegg». 

Ny energisentral på Hamar

I august åpnet en ny energisentral på Hamar, Trehørningen Energisentral 
(TES). Anlegget er et helhetlig energi- og miljøprosjekt i innlandet. Hver dag 
leveres 200 tonn restavfall på TES – cirka 10 biltransporter. Avfallet omdan-
nes til fjernvarme, prosessdamp og elektrisitet, til sammen 200 GWh/år. 

Prosjektet er støttet med 33 millioner kroner fra Enova.
 – Trehørningen Energisentral er et godt forbildeprosjekt og en fremtids-
rettet løsning for å svare på energi-, miljø- og klimautfordringene. Det å 
utnytte energiressursene fra avfall er viktig i lys av disse utfordringene. 
Derfor er det en stor glede for meg å åpne dette anlegget i dag, sa olje- og 
energiminister Ola Borten Moe under åpningen, i følge www.regjeringen.no 

Kan havne i EFTA-domstol 

Den norske energimerkeordningen kan havne i EFTA-domstolen. I som-
mer fikk myndighetene en siste advarsel fra ESA om å endre de norske 
reglene i forhold til Energimerkeordningen. Årsaken er at reglene bryter 
med bygningsdirektivet. 

– Dagens ordning blir som om folk selv skulle gjennomføre EU-kontroll 
på bilene sine, uttaler Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i en pres-
semelding. 

Hvis ikke Norge gjør de nødvendige endringene kan ESA bringe lan-
det inn for EFTA-domstolen. Fristen var satt til 18. september. Et sentralt 
ankepunkt har vært at Norge tillater huseiere selv å merke sine private 
boliger. Dette er et klart regelbrudd, i følge ESA.

Vurderer kvalitet på nett 

Nær 700 offentlige nettsteder skal vurderes nærmere i 2011. Det er utar-
beidet et kriteriesett med totalt 33 kriterier. For eksempel tilgjengelighet, 
brukertilpassning, og nyttig innhold, skriver www.difi.no. 

Gjennomgangen av nettstedene startet i august. Kriteriesettet var på 
høring i mai. Det kom inn mange nyttige svar, noe som er avgjørende for 
kvaliteten og legitimiteten. 

Framtidige energikrav 

Rapporten «Konsekvensanalyse 
av å innføre nye forskriftskrav til 
energieffektivisering av bygg» er 
lagt fram av Kommunal- og re-
gionaldepartementet. 

Departementet hadde engasjert 
Analyse & Strategi og Multicon-
sult til å se nærmere på konse-
kvenser av mulige framtidige 
energikrav. Rapporten viser at 
det er mulig å halvere energibru-
ken i norske bygg innen 2040. 

Derfor er det foreslått skjer-
pede energikrav til både nybygg 
og eksisterende bygg. I regi av 
departementet ble rapporten 
nylig lagt fram for fagmiljøer 
innen energibruk i bygg. Fag-
miljøene la også fram innspill til 
rapporten. 

Utviklet ny kalkulator 

Det er samfunnsøkonomisk lønn-
somt å bygge leskur på buss-
holdeplassene, ha belysning og 
holde dem fri for snø og is selv når 
det er relativt få som bruker holde-
plassene, i følge Transportøkono-
misk institutt. 

Instituttet har utviklet en kalku-
lator og regneark som kan brukes 
til å regne ut lønnsomhet av trans-
porttiltak. Les mer på www.toi.no, 
der du også finner kalkulatoren. 
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avløpspumpe XFP med IE3 høyeffektiv motor er fullført. 
Nå tilbyr vi en komplett serie pumper som kan dekke 
alle dine behov innen avløpsvann.
 Med effekt fra 1,3 kW til 350 kW gir disse unike 
pumpene helt enestående fordeler for optimal økonomi  
i hele pumpens levetid:

• Langsiktig driftssikkerhet
• Større energibesparelse
• Førsteklasses håndtering av filler o.l.
• Fremtidsrettet konstruksjon
• Bærekraftig produksjon og drift

Disse ettertraktede fordelene har resultert i at over 
5000 XFP-pumper nå er i drift over hele verden for  
å tilfredsstille kravene til avløpsbransjen.

Du kan også dra nytte av de mest innovative og  
ressursbesparende løsningen fra ABS ved å bli en  
del av ABS EffeX Revolution!

Besøk www.ABSEffeX.com for mer informasjon 
og be om en demonstrasjon.

JointheABSEffeXRevolution
Ta det riktige valget hvis du vil være først ...
... eller viktigere, førstevalget for deg som vil gjøre det riktig! 

Sulzer has acquired Cardo Flow Solutions including its brands  
(ABS, Scanpump, Pumpex and other well known product names). 
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Høstens kurs & konferanser
TID/STED 

20-21. september 
Trondheim

28-29. september 
Trondheim

4-5. oktober
Bergen

6-7. oktober
Ålesund 

18-19. oktober
Oslo 

20. oktober
Lillestrøm 

25-26. oktober
Oslo

27-28. oktober
Trondheim

28. oktober
Bergen 

2-3. november
Trondheim

7-9. november
DFDS Seaways

8-9. november
Kristiansand

10. november
Gardermoen

22-23. november
Trondheim

29-30. november
Oslo

2. desember 
Fredrikstad

AKTIVITET

Den nasjonale skoleanleggskonferansen
Arrangeres av NKF bygg og eiendom/Utdanningsdirektoratet/Rådgivingstjenesten

Drifts- og renholdslederkonferansen
Arrangeres av NKF bygg og eiendom med Trondheim som vertskommune

Kurs: Enøk og energiledelse i praksis
Arrangeres av NKF bygg og eiendom

Kurs: Enøk og energiledelse i praksis
Arrangeres av NKF bygg og eiendom

Kurs: Kostnads-, fremdrifts-, og kvalitetsstyring av byggeprosjekter
Arrangeres av NKF bygg og eiendom

Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen «Smartere innkjøp gir bedre bygg»
Arrangeres av NKF bygg og eiendom/samarbeidspartnere

Kurs: Enøk og energiledelse i praksis
Arrangeres av NKF bygg og eiendom

Servicekonferansen 2011: Samarbeid for profesjonell service 
Arrangeres av Forum for offentlig service i samarbeid med NKF. 
Program og påmelding på www.offentligservice.no

Kurs: Plan og- bygningsloven med SAK og TEK
For ansvarlige foretak og kommunene. Arrangeres av NKF byggesak 

Kurs: Kostnads-, fremdrifts-, og kvalitetsstyring av byggeprosjekter
Arrangeres av NKF bygg og eiendom

Fagkonferanse plan- og byggesak 
Holdes ombord på DFDS Seaways Oslo-København-Oslo
Arrangeres av NKF plansak/NKF byggesak

Kurs: Enøk og energiledelse i praksis
Arrangeres av NKF bygg og eiendom

IK-Bygg konferansen
Arrangeres av NKF bygg og eiendom

Kurs: Enøk og energiledelse i praksis
Arrangeres av NKF bygg og eiendom

Kurs: Valg av gjennomføringsmodell for bygge- og anleggsprosjekter
Arrangeres av NKF bygg og eiendom

Kurs: Plan og- bygningsloven med SAK og TEK
For ansvarlige foretak og kommunene. Arrangeres av NKF byggesak 

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

nKF – kunnskapsdeling for et bedre samfunn
Tlf.: 22 04 81 40 • nkf@kommunalteknikk.no • www.kommunalteknikk.noNO
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Weholite prefabrikerte plast rørsystemer 
brukt som fordrøyningsmagasin på 

Løkkemyra Handelspark, Kristiansund

Vi leverer fordrøyningsmagsiner etter mål • Rask installasjon 
• Fleksible konstruksjoner • Lang levetid • God økonomi 

• Rørdiameter opp til 3500 mm
Kontakt oss på tlf. 67 15 92 90 eller post@geosyntia.no

www.geosyntia.no
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Av Ola næprud

Plan- og beredskapssjef, 
Sel kommune

Pinsen 2011
Deler av Gudbrandsdalen ble hardt 
rammet av flom og skredhendelser i 
perioden 10- 12.juni i år. Øvre del av 

Gudbrandsdalen ligger i et nedbørs-
fattig område, til tross for dette er om-
rådet blitt rammet av både store flom-
mer og jordskred de senere år. 

De mest kritiske situasjonene som 
oppsto kan relateres til høyt grunn-
vannsnivå. Høy grunnvannstand er 
ikke bare et resultat av nedbør, men 
også snødekke og teleforhold før snø-
en legger seg i dalsidene. 

Det spesielle med hendelsene i 

pinsen 2011 var at det ble stor flom 
i hovedvassdragene samtidig som 
mindre bekker gikk langt ut over sine 
bredder, dette skyldes at det kom 
mye nedbør på kort tid. Nedbøren ble 
etterfulgt av mange og til dels drama-
tiske jordskred.

Organisering
Sel kommune er organisert etter en 
falt struktur med 24 virksomheter/

Sel kommune:

Krisehåndteringen under flom 
og skredhendelsene
Sel kommune har gjennom en rekke hendelser de senere år fått testet sine bered-
skapsplaner og sin krisehåndteringsevne. Det kan her nevnes raftingulykker i Sjoa 
elv, flom, skredhendelser, gasseksplosjon og trafikkulykker.

Deler av Gudbrandsdalen ble hardt rammet av flom og skredhendelser i pinsen i år. Foto: Ola Næprud, Sel kommune
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virksomhetsledere som rapporterer til 
tre kommunalsjefer. Virksomhetsom-
råde «Plan og beredskap» rapporterer 
direkte til administrasjonssjefen.

Beredskapsplan
Kommunen har et godt oppdatert plan-
verk som følge av en ny risiko- og sår-
barhetsanalyse som ble vedtatt i 2010. 

Beredskapsplan med vedlegg er 
utarbeidet som en samlet plan etter 
«Lov om kommunal beredskapsplikt 
«(§ 15 a,b,c). Beredskapsplanen sam-
ler kommunens ulike delplaner og det 
er lagt vekt på at delplaner skal kunne 
iverksettes uavhengig av om den kom-
munale kriseledelsen er etablert.
•  Varslingslister og ressursoversikter 

er felles for alt beredskapsplanverk, 
samt for de ulike fagplaner som er 
utarbeidet i Sel kommune. En slik 
redigering sikrer arbeidet med årlig 
revisjon og kvalitetssikring. 

Beredskapsråd
Beredskapsrådet møtes en–to ganger 
per år uavhengig av saksmengde. 

I kommunens beredskapsråd er 
følgende medlemmer: 
• Politi
•   Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe
•  Forsvaret
•  Røde Kors hjelpekorps
•  Sanitetskvinnenes omsorgsgruppe 

og lokalt brann- og redningsvesen

Alle disse aktørene er sentrale i kom-
munens samlede beredskapsres-
surser. Det er svært viktig at det er 
etablert en arena der de i fellesskap 
kan diskutere kommunens ulike ut-
fordringer knyttet til ulike hendelser 
og beredskapssituasjoner. 

kommunal kriseledelse
Kommunal kriseledelse er klart defi-
nert og terskelen for å etablere den 
kommunale kriseledelsen er lav. Kri-
seledelsen har en fast definert kjer-
negruppe, denne utvides med nød-
vendig fagpersonell avhengig av type 
hendelse.

Støtteapparatet rundt kommunal 
kriseledelse er også klart definert. 
Støtteapparatet klargjør lokaler og 
nødvendig utstyr, har ansvar for logg-
føring, betjening av sentralbord og 
kontakttelefoner samt informasjon til 
kommunens hjemmeside og sosiale 
medier som Facebook og Twitter.

Nedbøren ble etterfulgt av mange og til dels dramatiske jordskred.
Foto: Ola Næprud, Sel kommune 

Forts. neste side

Suksesskriterier
•  Et planverk tilpasset kommunens 

organisering. (Unngå ukritisk kopi-
ering av «standardmaler». ) 

•  Plassér det administrative ansvaret 
for beredskapsarbeidet sentralt i 
kommunens organsisasjon.

•  Kontinuerlig fokus på arbeidet med 
sivil beredskap. 

•  Årlige øvelser 
•  Politisk forankring. I Sel kommune 

rapporteres status for beredskaps-
arbeidet direkte til kommunestyret 
som fastsetter mål og retningslin-
jer for arbeidet.

Kompressorer • Vakuum • Service

Nessco er totalleverandør av vakuumpumper, 
blåsemaskiner og kompressorer fra 0,01 mbar til 13 bar. 

Vi tilbyr også service og har stor kompetanse på 
miljø- og sparetiltak for trykkluft- og vakuumsystemer.
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Vi tar vare på dine verdier!   www.nessco.no
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•  Det er en klar arbeidsdeling mellom 
ordfører og administrasjonssjef når 
kriseledelsen er etablert. 

•  Etter hver hendelse gjennomføres 
det systematiske evalueringer både 
internt og eksternt. 

Evalueringene er grunnlaget for revi-
sjon av beredskapsplaner i etterkant. 

kriseteam
Kommunen har et kriseteam som ak-
tiveres når behov oppstår, her har en 
rekke ressurspersoner stilt seg til dis-
posisjon. 

Vår erfaring er at et velfungerende 
kriseteam er en av de viktigste fakto-
rene for å kunne yte den nødvendige 
bistand til de som er rammet både 
under akuttfasen og ikke minst i et-
terkant av en hendelse. Kommunens 
kriseteam har ikke fast organisert 
vaktordning, det er en situasjon som 
er under løpende vurdering.

Informasjonsberedskap
Informasjonshåndtering er den en-

keltfaktoren som betyr mest i den 
kommunale krisehåndteringen. 

Informasjonsbehovet endres umid-
delbart ved enhver større hendelse 
og tidsfaktoren er kritisk. 

Det opprettes en informasjonsstab 
i de situasjoner der dette er nødven-
dig for å ivareta den samlede infor-
masjonshåndteringen. Det å ha nok 
ressurser til informasjonshåndtering 
er erfaringsmessig undervurdert i de 
fleste situasjoner. 

Sel kommune legger betydelig vekt 
på informasjonshåndtering i enhver 
beredskapssituasjon og har fått gode 
tilbakemeldinger fra både riksmedia 
og lokale media. 

Dette skyldes i hovedsak at vi har 
personell tilgjengelig for media til en-
hver tid. Ordfører og stedlig lensmann 
er sentrale personer i enhver krisesi-
tuasjon inkludert informasjonshånd-
teringen.

 
Politiets ansvar
•  Det er viktig å ha en avklart an-

svarsdeling mot politiet. Det er po-

litiet som har informasjonsansvaret 
i redningsaksjoner hvor det er fare 
for tap av menneskeliv, fare for ska-
de på mennesker eller tap av store 
verdier og i saker der det er begått 
straffbare handlinger, eller det er 
mistanke om dette.

Sel kommune

Sel kommune ligger sentralt i Nord-
Gudbrandsdalen med Otta som by- 
og regionsenter. 

Gjennom kommunen renner Sjoa 
elv, best kjent som en attraktiv elv 
for rafting og padling, samt Otta-
elva og Gudbrandsdalslågen som 
har sitt samløp ved Otta.  

Sel kommune har cirka 6000 inn-
byggere.

VIANOVA SYSTEMS | LEIF TRONSTADS PLASS 4 | 1337 SANDVIKA | TELEFON 67 81 70 00 | WWW.NOVAPOINT.NO

NOVAPOINT 
�BELGRØFT

Nå lanserer vi verdensnyheten

For ytterligere informasjon kontakt Produktkleder Roger Nilsen på telefon: 91882372 eller mail: roger.nilsen@vianova.no

Det perfekte 
verktøy for å 
prosjektere 

kabeltraseer i 3D!
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Nye og oppdaterte 
VA-Konsept finner du på: 
www.dahl.no/va-konsept

• PE- rør og deler 
• Betong
• Duktile rør og deler
• eKanaler
• Kabelvern
• UV-fi lter
• Plastkummer
• Renseløsninger
• Trykk og test
• Vann under trykk
• Vannkraft
• Vei og bane
• Overvannshåndtering
• Radonsystem
• Snøproduksjon
• Nedstigningskummer
• Strekkfaste duktile rør
• Park & Hage

Brødrene Dahl skal fremstå som ledende 
innen miljøarbeid og tilbud av miljøvennlige 
produkter innen vår bransje som grossist.

Komunnalteknikk_2011.indd   1 18.07.11   12.16
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Av Marianne Reusch

institutt for privatrett, Juridisk 
fakultet, universitetet i oslo

Artikkelforfatteren er i sluttfasen med 
et doktorgradsarbeid om allemanns-
retten. Hun skal utgi en bok om frilufts-
livets lover og regler i løpet av høsten.

Innmark og utmark 
Friluftsloven bygger på et grunnleg-
gende skille mellom innmark og ut-
mark. 

Allemannsrettens hovedregel føl-

ger av friluftsloven § 2 som sier at: 
«I utmark kan enhver ferdes til fots 

hele året». 
Men det finnes også et stort antall 

unntak fra dette, i medhold av andre 
lover og forskrifter. I områder som de-
fineres som innmark, har grunneieren 
større råderett, blant annet til å reser-
vere området for egen bruk. 

kommunal uttalelse ved tvil
Uenighet knyttet til om et område skal 
vurderes som innmark eller utmark, er 
et vanlig tvistetema. Etter friluftsloven 
§ 20 kan kommunen avgi veiledende 
uttalelse i slike spørsmål. Men kom-
munene kan ikke med bindende virk-

ning eller etter eget skjønn avgjøre i 
hvilken av disse kategoriene et om-
råde skal vurderes. 

Vurderingen av hva som er innmark 
og utmark er lovbunden, og innehol-
der ikke fritt forvaltningsskjønn. Det 
betyr at vurderingen skal følge lovens 
kriterier, supplert med avklaringer fra 
Høyesterett. 

kommunens avtalekompetanse
En konsekvens av at innmarks- og 
utmarksvurderingen er lovbunden, er 
begrensninger i kommunens adgang 
til å inngå avtaler på allemannsret-
tens område. 

For eksempel kan ikke kommunen 
gi en grunneier rett til å sperre av et 
skogsområde til privat bruk, i bytte 
mot at kommunen får andre fordeler 
i retur. Det kan godt tenkes situasjo-
ner hvor slike byttehandler totalt sett 
er gunstige for innbyggerne. Men 
friluftslovens regler er likevel til hin-
der for denne typen avtaler. På dette 
punktet ser det ut til å herske misfor-
ståelser, og det dukker innimellom 
opp avtaler som bryter med frilufts-
loven. Disse vil ikke være bindende 
for allmennheten. Men kommunen 
vil i mange tilfeller kunne oppnå det 
ønskede resultatet gjennom plan- og 
bygningslovens regler. 

Reguleringsplanens betydning
Kommunens viktigste redskaper for 
håndtering både av friluftslivets og 
grunneierens interesser, er utvilsomt 
den kompetansen som ligger i plan- 
og bygningsloven. Mange av kon-
fliktene som oppstår i praksis, kan 

retten til fri ferdsel i naturen forbindes ofte med forhold mellom allmennheten og 
grunneieren. men kommunen spiller også en nøkkelrolle på dette området.
Her ser jeg på noen av de områdene der kommunen er sentral i forvaltningen av 
allemannsretten og friluftsloven.

Allemannsretten og friluftsloven 
– kommunenes viktige rolle

Kommunen kan stille vilkår av hensyn til friluftslivet ved tillatelser og dispensasjoner 
etter plan- og bygningsloven. Foto: Marianne Reusch
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forebygges gjennom mer forutseende planlegging. Noe av 
kunsten er å være tilstrekkelig detaljert i planarbeidet. 

I pressområder handler ofte friluftslivets interesser om 
små, men sårbare passasjer som er lette å overse i plan-
arbeidet, blant annet fordi de ikke er kartfestet. En mer 
utstrakt bruk av hensynssoner og planbestemmelser er en 
viktig del av arbeidet for å verne om friluftslivets interesser 
i utbyggingsområder. 

kostnader ved regulering til friluftsliv
Å ta hensyn til friluftslivsinteresser allerede i regulerings-
planen er kostnadsmessig lønnsomt. Noen kjente eksem-
pler kan illustrere poenget: 

•  I 2005 kjøpte den daværende regjeringen en strand på 
Bygdøy i Oslo til markedspris, for å tilrettelegge for ba-
ding og allment friluftsliv. Prislappen på stranden ble til 
slutt cirka 5 millioner kroner, etter at bygningen ble fra-
delt og videresolgt. 

•  Til sammenligning avgjorde Høyesterett i Retstidende 
2002 side 1045 (Sonia Henie), at kommunen bare skulle 
betale erstatning for verdien av ubebygget friområde, 
og ikke tomtepris, ved innløsning av strandområdet ved 
Sonja Henies tidligere privatbolig. 

•  Like før sommeren i år bekreftet Høyesterett det sam-
me utgangspunktet, nemlig at erstatning skal utmåles 
på bakgrunn av reguleringsplanen. Et område på 700 
kvadratmeter over en landbrukseiendom var regulert 
til friområde med underkategori turvei, og erstatningen 
skulle utmåles med utgangspunkt i denne bruken. (Høy-
esteretts dom 23. juni 2011).

Vilkår av hensyn til friluftslivet ved tillatelser
Etter at kommuneplanens arealdel, og ikke minst regu-
leringsplanene er vedtatt, innsnevres kommunens sty-
ringsmuligheter noe. Men kommunen har fortsatt en me-
get viktig rolle i styringen av arealbruken, og avveiing av 
forskjellige brukergruppers interesser. Tillatelser til tiltak 
i samsvar med plan innebærer i de aller fleste tilfeller ele-
menter av kommunalt forvaltningsskjønn. 

Det kan også gi åpning for å stille vilkår knyttet til til-
latelsen. Tillatelse til å oppføre gjerde kan for eksempel 

Kommunen kan vedta begrensninger i allemannsretten gjennom 
lokale forskrifter. Foto: Marianne Reusch

Få mer info her:
Dette er en QR-kode. Last ned en gratis  
QR-leser til din smarttelefon, scan koden  
og du blir tatt direkte til Veistål-seksjonen 
på kvx.no hvor du finner mer informasjon. 
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gis på vilkår om å sette inn ulåst port, 
eller skilte til alternative passerings-
punkter. Hovedreglene ved vilkår er 
at de skal stå i saklig sammenheng 
med tiltaket, og at de ikke skal være 
urimelig tyngende. 

Vilkår ved dispensasjoner
Ved dispensasjoner etter plan- og 
bygningsloven er vilkårsadgangen 
større, fordi tiltaket i utgangspunktet 
ikke er tillatt. Dispensasjon til bygg-
verk i strandsonen må for eksempel 
kunne gis på vilkår om at det skal leg-
ges til rette for allmenn ferdsel forbi, 
eventuelt med skilting og merking. 

Et eksempel fra høyesterettspraksis 
er en dom i Retstidende 2003 s. 764 
(Bærums Verk). En utbygger av en forret-
ningseiendom fikk dispensasjon fra re-
guleringsplanen, på vilkår om å bekos-
te gang- og sykkelvei forbi det aktuelle 
området. Høyesterett kom til at vilkåret 

ikke var uforholdsmessig tyngende eller 
utslag av myndighetsmisbruk.

ferdselsregulering 
(lokale forskrifter)
Kommunen kan på en rekke måter be-
grense retten til fri ferdsel og opphold 
i utmark. Det følger av friluftsloven § 
19 at regulering av allemannsretten 
gitt i annen lovgivning eller i forskrif-
ter gitt i medhold av lov, har forrang. 

Ferdselsforbud kan for eksempel 
følge av drikkevannsrestriksjoner, og 
teltforbud kan være hjemlet i natur-
vernbestemmelser. 

Politivedtekter og havnelovgiv-
ning er eksempler på to blant mange 
grunnlag som gir kommunene hjem-
mel for å vedta lokale forskrifter. Med 
hjemmel i friluftsloven § 2, § 15 og § 
16, kan kommunen med samtykke fra 
grunneieren vedta ferdselsrestriksjo-
ner eller forbud i lokale forskrifter.

Kommunene er i mange tilfeller 
også selv grunneier. Jeg har gjennom-
gått de aller fleste lokale forskriftene 
som er gitt i medhold av friluftsloven, 
og har da observert at kommunene i 
hovedsak vedtar bestemmelser om 
atferdsregler, teltrestriksjoner og så 
videre på egen eiendom. 

Det finnes bare få eksempler på 
at slike forskrifter gjelder på privat 
grunn. Derfor er det grunn til å minne 
om at hensikten med bestemmelsene 
er at de skal benyttes aktivt av kom-
munen for å demme opp for eventu-
elle større ulemper ved friluftslivet på 
enkelte områder. 

Høyesterett har også understreket 
betydningen av at kommunene tar 
ansvar for å følge opp at allmennhe-
ten respekterer begrensningene som 
følge av friluftsloven (se Retstidende 
2007 side 102, avsnitt 91). 

Kommunen har en viktig rolle for å sikre ferdselsårer for friluftslivet. 
Foto: Marianne Reusch

Reguleringsplanen kan brukes for å sikre stier og ferdselsårer. 
Foto: Marianne Reusch

Effektiv drift og vedlikehold av 
VA-ledningsanlegg
18.-19. oktober 2011, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Påmeldingsfrist: mandag 3. oktober

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

PÅMELDING www.teknakurs.no22 94 75 57 bente.pedersen@tekna.no



KommunalteKniKK nr. 9-2011 17

Bare sanksjon i Statsråd gjenstår i skrivende stund, 
før endringene formelt er på plass.

 For kommunene er det en viktig nyhet at de er 
gitt myndighet til å gi friluftsorganisasjoner rett til 
å rydde og merke stier og løyper, såkalt inngreps-
løyve (friluftsloven § 35). 

Dette er en mulighet for enklere tilrettelegging 
for friluftsliv, i tilfeller der grunneieren ikke vil sam-
tykke. Tidligere var denne myndigheten lagt til de-
partementet, og delegert til Direktoratet for natur-
forvaltning. 

Tvangsmulkt 
Videre har kommunen etter lovendringen fått hjem-
mel for å ilegge tvangsmulkt i tilfeller der stengsler 
eller skilt som hinder for lovlig ferdsel, bading, 
opphold eller høsting, ikke fjernes etter pålegg. 
(friluftsloven § 40). 

Det er imidlertid ikke etablert noen tilsvarende 
hjemmel for tvangsmulkt for tilfeller der represen-
tanter for allmennheten bryter reglene, for eksem-
pel ved ulovlig og langvarig telting, opplag av båt 
eller lignende.

nyheter i 
friluftsloven
i juni 2011 vedtok Stortinget  
enkelte endringer i friluftsloven. 

God arealplanlegging er viktig for å verne om ferdsels-
retten. Foto: Marianne Reusch

Flergassdetektor med enkel 
énknappsbetjening
Den robuste og pålitelige GasAlertQuattro kombi-
nerer et omfattende utvalg av funksjoner med enkel 
énknappsbetjening.

Måleren egner seg til en rekke industrielle bruks- 
områder og er fullt kompatibel med MicroDock II  
automatisk test- og kalibreringssystem.

•	 Énknappsbetjening og enkelt brukergrensesnitt  
reduserer behovet for opplæring

•	 Kompakt og lett design gjør den komfortabel å bære

•	 Vanntett og med lyssterke, vidvinklede lysalarmfelter

•	 Strømalternativer som kan brukes om hverandre,  
med forlenget levetid på batteri for lengre skift

•	 Stort utvalg av tilbehør

Håper vi sees i løpet av høsten!
VA-dagene på Vestlandet (Voss 21 - 22 sept.)
FLOW-SKOLEN (Ålesund 11 - 12 okt.)
VA-dagene Midt-Norge (Stjørdal 25 - 26 okt.)
NSFMW (Tønsberg 25 - 28 okt.)
VA-konferansen Sogn & Fjordane (Stryn 2 - 3 nov.)
VA-dagene for Innlandet (Hafjell 8 - 9 nov.)
Fagtreff vann & avløp (Drammen 15 - 16 nov.)

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

Robust og pålitelig
flergassdetektor	

Les mer om GasAlert-serien på www.krohne.no
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et utdrag fra nytt tema-
hefte om vedlikeholds-
planlegging.
Hva skal til for at  
bygninger blir godt  
vedlikeholdt? 

Av Marit Støre Valen

instituttleder/førsteamanuensis, 
institutt for bygg, anlegg og transport, ntnu 

NTNUs senter for eiendomsutvikling 
og forvaltning har laget temaheftet 
for å sammenstille erfaringer fra plan-
legging og utførelse av vedlikehold av 
bygninger. Vedlikeholdsplanlegging 
er et viktig redskap for å få til økt ver-
diskaping.

flere års forskning 
Ved NTNU har man gjennom flere år 
arbeidet med forskning knyttet til byg-
ningers tilstandsgrader, vedlikeholds-
planer samt synliggjøring av konse-
kvensene ved utsatt vedlikehold. 

Man har også gjennom flere år un-
dervist i dette temaet på masternivå 
og utviklet et utdanningstilbud for å 
bidra til kompetanseheving og pro-
fesjonalisering av praksis på disse 
fagområdene. Det holdes blant an-
net kurs i kommunal eiendomsfor-
valtning 12.-14.oktober og 14.-16.
november. (les mer på www.videre.
ntnu.no) 

Strategi og sterkere eierstyring 
I flere undersøkelser fra kommuner 
og fylkeskommuner de 10 siste årene 
er det avdekket et stort behov for en 

strategisk tilnærming og en sterkere 
eierstyring for å ivareta den kom-
munale bygningsmassen på en god 
måte. 
•  I NTNUs undersøkelse av 31 kom-

muner oppgir kommunene at ved-
likeholdsinnsatsen er lav (langt 
under normtallet på 100 kr/m2) og 
at de har et stort etterslep i eksiste-
rende bygningsmasse og store opp-
graderingsbehov for å tilpasse byg-
ningsmassen til dagens funksjon. 

•  De største kommunene oppgir noe 
høyere vedlikeholdsinnsats. 

•  Over halvparten av de undersøkte 
kommunene oppgir at de tar etter 
etterslepet gjennom oppgraderin-
ger og nyinvesteringer heller enn 
gjennom en langsiktig planlagt ved-
likeholdsstrategi. 

En av hovedkonklusjonene 
En av hovedkonklusjonene fra under-
søkelsen er at det er behov for mer 
forskning rundt det å finne gode sty-

ringsdata, gode modeller og systemer 
for å håndtere informasjonsflyt og ru-
tiner for oppfølging av vedlikeholdet. 

Her er det behov for modeller som 
håndterer styringsinformasjon om 
bygningers verdi, tilstand og egnba-
rhet som kan kobles opp mot bud-
sjetteringsprosessen og handlings-
planen. På dette punktet er det stor 
variasjon i praksis i de ulike kommu-
nene (Valen og Olsson, 2009).

Positiv utvikling 
Rambøll (2011) har på oppdrag av 
Statens Bygningstekniske Etat gjen-
nomført en undersøkelse som går på 
det politiske eierskapet til eiendoms-
forvaltningen (svarprosent 40 %). De 
bekrefter også at det er stort behov 
for styring. 

De viser til at det har vært en po-
sitiv utvikling de senere 10 årene. De 
bekrefter at det siden NOU undersø-
kelsen i 2004 har vært en bedring av 
tilstanden og eiendomsforvaltningen 

God planlegging 
gir bedre vedlikehold
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gjennom økt bevissthet og økt fokus 
på vedlikehold. 
•  Mer enn 60 % mener dette er et vik-

tig politikkområde og at standarden 
på bygningsmassen har bedret seg. 

•  52 % mener at økt oppmerksom-
het har gitt sterkere prioriteringer av 
midler til vedlikehold. 

•  90 % av alle rådmenn og ordførere 
er samstemte i at langsiktig plan-
legging og planmessig vedlikehold 
gir lavere kostnader til eiendoms-
drift og vedlikehold i det lange løp.

Øke bevisstheten 
Dette temaheftet er et ledd i å øke be-
visstheten rundt planleggingen samt 
å tenke mål og strategier i samsvar 
med eiers overordnede målsettinger 
for bygningsmassen. 

Temaheftet diskuterer sentrale be-
greper innenfor vedlikehold, og dis-
kuterer vedlikeholdsplanlegging og 
strategier for dette. 

Heftet tar også opp begrepet eien-
domsledelse som tema hvor behovet 
for en langsiktig og bærekraftig øko-
nomisk og funksjonell utvikling av  
eiendommene er påpekt.

En profesjonalisert eiendomsforvaltning 
– økt fokus på FM (Facility Management) 

Planlegging er viktig  
Forfatterne tror at en viktig forutset-
ning for god eiendomsforvaltning er 
bedre planlegging av vedlikeholdet, 
basert på et godt beslutningsgrunn-
lag og samspill mellom eier, forvalter-
organisasjonen og bruker. 

Nøkkelen ligger i å tenke langsik-
tig gjennom samspillet mellom eiers 

målsetting med bygningsmassen og 
hvordan forvalter tenker rundt en bæ-
rekraftig utvikling og opprettholdelse 
av bygningenes verdi. Dette fordrer at 
man har gode strategier og bevisst-
het rundt hva som er god eiendoms-
forvaltning. 

Forfatterne håper at dette temahef-
tet kan bidra til en bedre og mer om-

www.mft.no    laaby@mft.no    tlf: 66 84 88 44

Best tilgjengelig teknologi

Regnpåvirket avløpsvann, 
ekstremnedbør, springflo

Regnvannsoverløp
Fordrøyningsmagasin
Mengde/nivåregulering
Tilbakeslagsventiler

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS
Sivilingeniør Lars Aaby

regnvannsoverløp
overvannsmagasin
mengderegulering
nivåregulering
tilbakeslagsventiler
luker
spylesystemer

Figur 12: Sammenhengen mellom vedlikeholdskostnader og bygningens verditap som funksjon av valgt tilstand. Viser også total
levetidskostnad som en konsekvens av valgt tilstand

Kostnader

TG0
Ingen symptomer

TG1
Svake symptomer

TG2
Middels kraftige
symptomer

TG3
Kraftige symptomer

Stor sannsynlighet for at
følgeskader inntreffer

Tilstand
(NS3424)

Vedlikeholdskostnad
Kapitalkostnad (tap i verdi)
Totalkostnad

Figur 12: Sammenhengen mellom vedlikeholdskostnader og bygningens verditap som funks-
jon av valgt tilstand. Viser også total levetidskostnad som en konsekvens av valgt tilstand.

KLPs miljøbygg i Trondheim, som ble ferdig i 2009. (Foto: KLP Eiendom)
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forent forståelse av begrepene drift, 
vedlikehold og utvikling i bygnings-
sammenheng og øke forståelsen for 
betydningen av å planlegge vedlike-
holdsoppgavene i tråd med eiers mål 
og strategier for bygningsmassen. 

Godt vedlikehold er god eiendoms
forvaltning
God eiendomsforvaltning begynner 
med bevisste eiere som vil noe med 
bygningsmassen sin. 

Her er et utdrag fra temaheftet:
«En vedlikeholdsstrategi er en kon-
kretisering og videreføring av eien-
domsenhetens overordnede strategi 
og målsetting for hvordan bygnings-
massen skal tjene organisasjonen. 
Denne strategien beskriver hvordan 
disse målene skal nåes og er en del 
av eiers ansvar og som minimum må 
tilfredsstille de lovpålagte kravene i 
plan- og bygningsloven.

En forankring av strategi hos eiere 
(og politikere) gir et mål på hvordan 
de ønsker å forvalte bygningskapita-
len sin på en bærekraftig måte. Det å 
sette fokus på å drive god eiendoms-
forvaltning gjennom et verdibevaren-
de vedlikehold begynner med bevis-
ste eiere og forvaltere som vet hva de 
vil med bygningsmassen sin.»

Ved en bevisst eller ubevisst utset-
telse av vedlikeholdet vil bygningens 
verditap etter hvert bli synlig ved at 
de totale levetidskostnadene øker og 
etter hvert at følgeskader inntreffer. 
Det vil si skader som inntreffer som 
en følge av utsatt vedlikehold eller 
utsatte reparasjoner. Hvordan fanger 
man opp slike enkle utbedringer på 
et tidlig tidspunkt? Nøkkelen ligger 
i god planlegging og gode systemer 
som fanger opp informasjonen gjen-
nom de årlige tilsynsrundene. 

God eiendomsforvaltning baserer seg 
på at man har følgende informasjon 
tilgjengelig:
•  En god oversikt over byggene sine 

med nøkkeldata om areal, tilstand, 
i hvilken grad bygningene fungerer 
for brukeren, data om tilpasnings-

dyktighet og egnethet i bruk.
•  Strategi og mål for eiendomsmas-

sen som understøtter kjernevirk-
somhetens formål.

•  Handlingsplaner på kort og lang 
sikt (ettårig og fire–femårige vedli-
keholdsplaner) for å kunne utvikle 
bygningene i tråd med strategien.

Så hvordan skal man få til en langsik-
tig og bærekraftig utvikling av eien-
dommene i tråd med samfunnets og 
brukerens krav innenfor kommune-
økonomiens rammer? 

Svaret ligger i å ha en profesjona-
lisert eiendomsledelse som utøver 
eierskap og god forvaltning gjennom 
blant annet et planmessig verdibe-
varende vedlikehold. På den måten 
kan man forvente at byggene til kom-
munene er like formålstjenelige som 
private aktørers. 

Kilder:
Valen, M. S., Olsson, N, Bjørberg, S. 
og Gissinger H. K. (2011) Bygnings-
vedlikehold. Bedre planlegging – en 
nøkkel til bedre vedlikehold, NTNU, 
Senter for eiendomsutvikling- og for-
valtning, Temahefte 4, Tapir akade-
miske forlag, Trondheim.

Valen, M.S. og Olsson, N. (2009) Ved-
likeholdskostnader og tilstandsgra-
der i norske kommuner. En studie av 
årsakssammenhenger i kommunal 
eiendomsforvaltning. Inst for bygg, 
anlegg og transport, NTNU, Trond-
heim.

Rambøll (2011) «Det politiske eier-
skap til eiendomsforvaltningen». 
Spørreundersøkelse for Statens byg-
ningstekniske etat, 2011 http://kobe.
be.no/kobedokumenter/koberappor-
ter/politiskeierskap.pdf

Figur 11 Flytdiagram for viser stegene i vedlikeholdsplanleggingsprosessen på kort (0-5 år) og lang sikt (5-10 år) 
(Bjørberg og Kampesæther 2008). 
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Stegene i vedlikeholdsplanleggingsprosessen kan illustreres som:

Figur 11: Flytdiagram viser stegene i vedlikeholdsplanleggingsprosessen på kort- 
(0–5 år) og lang sikt (5–10 år) (Bjørberg og Kampesæther 2008).
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Slike møteplasser er viktige for det 
sosiale livet på stedet og kan gi mu-
lighet for et mangfold av aktiviteter. 

fem nominerte 
Det var foreslått 16 kandidater da fris-
ten utløp, det var en gledelig økning 
sammenlignet med de siste årene. 

Fem av kandidatene ble plukket 
ut til andre runde og ble nærmere 
vurdert. 

De fem var Hamar, Larvik, Moss, 
Ringebu og Skien, i følge en presse-
melding fra Miljøverndepartemen-
tet. 

Imponert jury 
Juryen er imponert over det enga-
sjementet som mange kommuner 
nå legger i å utvikle gode møteste-
der i byer og tettsteder. 

Den har lagt særlig vekt på hvor-

dan enkeltprosjekter utgjør en del 
av en helhetlig strategi, konkrete 
resultater og gjennomføringsvilje.

Juryen består av: sivilarkitekt Pe-
ter Butenschøn, landskapsarkitekt 
Christine Gjermo, byplansjef Jomar 
Langeland og samfunnsgeograf 
Guro Voss Gabrielsen.

ringebu kommune har 
skapt et bysenter som gir 
folk lyst til å samles. 

Ringebu kommune vant Statens by-
miljøpris 2011 for sitt arbeid med 
uterom og møteplasser. 

Årets vinner ble offentliggjort av 
Miljø- og utviklingsminister Erik Sol-
heim i juni. Bymiljøprisen består av en 
plakett og 250.000 kroner, og deles ut 
i høst. 

– Det er med stor glede jeg kan si at 
Ringebu er vinneren av Statens bymil-
jøpris 2011. Befolkningen, næringsli-
vet og kommunen har sammen gjort 
mye for å skape et bysenter som gir 

befolkningen lyst til å samles. Dette 
kan inspirere utallige norske småbyer 
og tettsteder til fortsatt innsats for et 
bærekraftig bymiljø, sa Solheim.

Juryens kriterier 
Juryen har i sitt arbeid lagt særlig vekt 
på seks vurderingskriterier: 
•  Strategi. Foreligger det en helhetlig, 

tydelig og kommunisert kommunal 
strategi? 

•  Gjennomføring. Hva er de faktisk 
oppnådde resultater i forhold til 
ambisjoner og planer? 

•  Bærekraft. Strategi og prosjekter 
målt i forhold til bærekraftig, miljø-
vennlig byutvikling. 

•  Møteplasser. Hvordan fungerer til-
takene for byens sosiale liv, som 
møtesteder? 

•  Estetikk. Kvalitet i utforming, byg-
ging og drift av tiltakene. 

•  Prosess. Prosess for planlegging og 
gjennomføring, samarbeid og bred-
de i deltakelse. 

Juryens beslutning 
«Juryen har vært opptatt av å utrope 
en vinner for Statens bymiljøpris 
2011 som kombinerer en klar og sam-
menhengende fremtidsrettet strategi 
for aktiv bruk av byens og stedets 
uterom, med en tydelig demonstra-
sjon av at en slik satsing nytter og at 
resultatene blir gode og holder høy 
kvalitet. Juryen ser at en satsing på 
utviklingen av uterom og møteplasser 
kan være et slagkraftig virkemiddel til 
å utvikle en miljøvennlig og bærekraf-
tig bypolitikk, i samspill mellom by-

STATEnS BymIljøPRIS 2011 

Årets tema var 
uTERom og møTEPlASSER
Hensikten med årets pris er å løfte fram den betydningen parker, plasser, 
gågater og gangveier har i byer og tettsteder. 

Vinneren er Ringebu kommune!
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ens befolkning, politikere, adminis-
trasjon og engasjerte fagfolk. 

Det foregår en betydelig omstruktu-
rering av norske bysamfunn gjennom 
blant annet omlokalisering av handel 
og utbygging av transportkanaler for 
veg og jernbane, ofte lokalisert uten-
for byenes sentrale områder.»

«De fem finalistene til Statens by-
miljøpris har alle, på ulike måter, søkt 
å møte disse utfordringene med fan-
tasi, gjennomføringskraft og konse-
kvens. Slik sett er alle fem finalister 
prisverdige som vinnere.»

Statens bymiljøpris 2011 tildeles 
en kommune som med særlig stor 
energi og dyktighet har etablert et for-
bilde for en slik satsing, nemlig Rin-
gebu kommune i Oppland fylke.

I juryens begrunnelse for Ringebu 
står det blant annet:
«Europavei E6 planlegges nå lagt 
utenfor landsbyen Ringebu. 

Kommunen og lokale organisasjo-

ner har satset på at stedet blir gitt 
kvaliteter som gjør at folk har behov 
for og lyst til å samles der, bosette 
seg og gjøre sin handel der, og delta i 
det sosiale og kulturelle livet. 

Det har vært en satsing som har 
båret frukter, befolkningstrenden er 
snudd, gågate og parker er utformet 
med høy og varig kvalitet, det er stor 
aktivitet i husene, og festivaler og mar-
kedsdager aktiviserer fellesrommene. 

Det er god grunn til å gratulere Ringe-
bu kommune og dens innbyggere med 
dyktig utført arbeid gjennom flere år.»

Vinnere de seneste årene:
2010: Trondheim kommune
2009: Kongsvinner kommune
2008: Trondheim kommune
2007: Asker kommune
2006: Stavanger/Sandnes
2005: Stavanger kommune
2004: Årdal kommune 
2003: Drammen kommune 
2002: Kristiansand kommune 

Les mer om prisen og juryens vurderin-
ger på www.regjeringen.no. Klikk videre 
til Miljøverdepartemenet, Planlegging, 
By og tettsted, og Statens bymiljøpris. 
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Av Britt Åse Høyesveen

tjenesteleder Fellestjenesten, 
ringebu kommune

Det er lørdag morgen rundt kl. 8.30 og 
noen gjenkjennende lyder kan høres 
gjennom verandadøra fra gata.

Sola skinner så vidt inn over hus-
takene, det er noen som hilser «hei». 
Du hører lyder av utstyr som lastes ut 
av biler, noen roper «er det her jeg 
skal stå» og alle i nærheten skjønner 
at nå rykker Torghandlerne inn i Rin-
gebu. 

Vår målestokk 
Ringebu har tatt i bruk «rommene 
mellom husene» og gjort dem til en 
uformell møteplass for folk i ulik alder 
og med ulike interesser. Dette har vi 
gjort på vår måte og i vår målestokk. 
Etter hvert har vi fått ei helårs gågate 
og i 10 år har vi arrangert «Torghan-
del» i gågata hver lørdag i sommerfe-
rien. 

Torghandel er vårt navn på marked 
og her kommer torghandlere. De sel-
ger brukt og antikk, lokale ullproduk-
ter og kniver, brukte bøker, tre- og ne-
verarbeid, grønnsaker og poteter fra 
gårdene og håndverksabeider i tek-
stil. Noen baker lefse og stomp, mens 

HuRRA – Ringebu vant! 
For første gang er et tettsted, i stedet for en by, blitt tildelt den prestisjefylte utmer-
kelsen «Statens bymiljøpris». ringebu i Gudbrandsdalen klarte med sine varierte 
møteplasser og sentrumsaktiviteter å sikre seg denne gjeve prisen i 2011.

Bakgrunn

•  Ringebu sentrum ble første gang re-
gulert i kvartalstruktur av en mann 
ved navn Krom i 1899. Fra 1900 ble 
det oppført koselige hus i Sveitser- 
og Jugendstil i sentrum. 

•  Mange av disse husene står her i 
dag og takket være denne planen 
fra 1899 har vi i dag et sentrum 
med mange unike spesialbutikker i 
1.etg og boliger i 2.etg i de små og 
gamle trehusene.

•  Dette er det visuelle hovedtrekket i 
sentrum, som også legger grunnla-
get for et levende og aktivt sentrum.
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Lørdager med Torghandel i Ringebu.
Foto: Britt Åse Høyesveen/Ringebu kommune
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barn i 10-15 års alderen steker de et-
terspurte vaflene. – Vafler er en vare 
som må være på plass hver lørdag.

Aktivitet og lokal kultur 
I tillegg til at torghandlere kommer 
og selger, har vi i løpet av årene gjort 
flere lørdager mer aktive gjennom å 
ha små tilleggsarrangement. Disse er 
stort sett lokalt basert og har ofte en 
tilknytning til vår lokale kultur eller ar-
rangeres med tanke på å treffe ulike 
type interesser. 

Vi har for eksempel arrangementer 
som «Ull og tull», «Småtraktormøn-
string», «På ambolten», «2&4 hjul», 
«Mat i hagen», «Rosens dag» og «Luf-
tige svev». 

I tillegg til dette har vi selvsagt stør-
re sentrumsarrangementer som går 
over flere dager slik som Ringebuda-
ger, Julegateåpning, Vinterfesten med 
World Cup i Kvitfjell, Fårikålfestival og 
mye annet. Til sentrum kommer både 
fastboende og tilreisende for å nyte 
spesielt lørdagen, rusle rundt, treffe 
kjente og sette seg ned og ta en prat 

– rett og slett glemme tid og bare nyte 
her og nå. 

forskjønnet sentrum 
Vi har hatt prosjekter for å gjøre sen-
trum mer attraktivt visuelt sett. I 1999 
fikk området ved jernbanestasjonen 
og selve bygningen en viktig forskjøn-
ning. Dette var et spleiselag mellom 
Oppland Fylkeskommune, Jernbane-
verket, Statens vegvesen, NSB Eien-
dom og Ringebu kommune. I bygnin-
gen er det en kro med uteplass som 
blir et møtested spesielt for folk i 
transportbransjen. 

Lekeplass og møteplass
Ringebu hadde 100-års jubileum i 
1999. Da ble de gamle husene i sen-
trum kartlagt, i tillegg til noen andre 
mindre tiltak. 

Samtidig anla vi en lekeplass i sen-
trum. Dette er blitt et unikt område 
og møteplass for foreldre enten med 
barn via åpen barnehage eller for 
hjemmeværende det første året med 
små barn. Det kan også være som en 

avslutning på handleturen eller som 
stoppested for å la barna leke mens 
de voksne nyter en kopp kaffe på en 
av benkene. 

Prosjektet ble finansiert av blant an-
dre Ringebu kommune, Fylkesmannen i 
Oppland og Oppland Fylkeskommune. 

Brosteinsfrokost 
I 2003 begynte private å jobbe med 
en «brosteinaksjon» med brosteins-
frokost og salg av brosteinaksjer. 

Ballen begynte å rulle og i 2007 
var byggetrinn 1 av en helhetlig sen-
trumsforskjønning ferdig. Da hadde 
kommuneparken, parkeringsplassen 
og cirka 100 meter av gågata med in-
frastruktur blitt forskjønnet. 

Det framstår i dag som et solid og 
veldig pent område i sentrum. 

Trinn 2 skal planlegges i 2012. Pro-
sjektet starta som et privat initiativ 
der private og næringsdrivende ga 
og samla inn totalt 450.000 kroner, 
Oppland Fylkeskommune ga 1 mil-
lion og Ringebu kommune stod for 5 
millioner. 
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Lekeplassen er en mye brukt møteplass i sentrum.

Landsbyen Ringebu en sommerdag. 

Småtraktormønstring med selvbygd motorisert småtraktor i 
spissen av opptoget.

Gågata med visning av klær fra lokale butikker.
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Den gledelige nyheten 
spredte seg i ringebu 
noen få minutter etter at 
vinneren var kåret. 

16.juni dro tre Ringebuinger til Oslo 
for å overvære offentliggjøringen av 
årets pris. 

Da statsråd Erik Solheim leste opp 
vinneren i Oslo gikk det bare noen mi-
nutter før den store og gledelige ny-
heten spredte seg til Ringebu. 

Spontant løp de første ut på gata 
og ropte utover «Hurra Ringebu vant 
Statens bymiljøpris». Mange hentet 
sine ballongflagg, som de satte opp, 
og gleden var stor i Ringebu. 

Alle bidrar 
Vi er alle enige om at vi alle bidrar til 
denne prisen på vår måte, som aktive 
i det som foregår i sentrum, politikere 
som bevilger, administrasjon som 
utfører, torghandler som kommer til 
sentrum, butikkeiere som kjøper inn 
blomster og holder gata i orden eller 
som publikum og nyter av sentrum.

Oppmerksomhet 
Denne prisen har vakt oppmerksom-
het både blant fastboende, hytteei-
ere, besøkende og andre steder i 
Norge. De har vanket mange og veldig 
hyggelige gratulasjoner i etterkant. Vi 
inviterte alle til feiring i kommunepar-
ken med marsipankake fra vår lokale 
baker dagen etter den 17.juni. 

Vi har også hatt en del oppdrag og 
foredrag for andre steder i Norge i et-
terkant og vi stiller oss selvfølgelig til 
rådighet i en slik sammenheng.

Så hvorfor fikk Ringebu «Statens 
bymiljøpris 2011»? er det noen som 
spør seg.

Svaret er nok sammensatt av flere 
elementer:
•  Vi er et mindre sted, men med 

kvartalstruktur som gir uterom mel-
lom gamle små og koselige trehus. 
Disse små husene gir stedet sitt 
særpreg og i 1.etg er det spesialbu-
tikker som innbyr til en sentrums-
vandring og dermed opplevelse. 

•  Stedet har et uterom som innbyr til 
å oppholde seg i. Her er det koselig 
og intimt og tilrettelagt med mange 
sittemuligheter. 

•  I gågata er det aktiviteter som ap-
pellerer til ulike brukergrupper og 

som blir underholdning for andre. 
•  Store deler av sentrum er blitt for-

skjønnet, et prosjekt er i gang og vi 
har planer for fortsettelsen.

•  I selve arbeidet ser vi også at vi har lyk-
kes fordi vi har fått til å gjøre dette som 
en stor dugnad. Private og nærings-
drivende har bidratt både økonomisk 
og praktisk. Sammen med kommune, 
Fylkeskommune, Fylkesmann og an-
dre har vi klart å gjennomføre og finan-
siere prosjekt etter prosjekt. 

Velkommen til Ringebu for å oppleve 
vårt sentrum!

STATEnS BymIljøPRIS 2011 

«På ambolten» en Torghandel-lørdag.

Hvorfor 
vant vi? 
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lokale forhandlere 
over hele landet.

www.dustex.no 
Tlf. 62 59 11 00 

post@fl agstad-as.no

 I januar i år startet vi opp et sen-
trumsprosjekt som heter «Våla – 
elva i landsbyen». 

Våla renner rett gjennom sen-
trum og denne skal tas fram og 
vitaliseres igjen som ei landsbyelv 
med mange gode kvaliteter. 

Her skal det opp gangbru med 
lyssetting, gangsti langs elvekan-
ten med rasteplasser der en kan 

sitte og nyte vannet som renner, se 
på botaniske sjeldenheter eller ta 
en tur opp i et fugletårn lenger ned 
ved elvemunningen mot det fiske- 
og fuglerike området ved Laugen. 

Her kan fastboende og besø-
kende gå rett inn i et naturområde 
som starter i sentrum av Ringebu 
og dermed oppleve enda en natur-
dimensjon ved Ringebu sentrum. 

«Våla-elva i landsbyen»
i tillegg til det vi har gjennomført har vi framover 
planlagt videre forskjønning av sentrum i 2012.
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Effektiv forvaltning 
Målet med nettverket er å drive mer ef-
fektiv eiendomsforvaltning i den enkelte 
kommune gjennom såkalt «bench-le-
arning». Det innebærer at kommunene 
sammenligner seg med hverandre og 
med seg selv over tid og utveksler erfa-
ringer og god praksis på de ulike områ-
dene innen eiendomsforvaltning. 

Som utgangspunkt for arbeidet be-
nyttes tilgjengelige nøkkeltall i KOS-
TRA, supplert med utvalgte nøkkeltall 
fra kommunene. I et slikt arbeid er det 
viktig med en felles plattform for sam-
menligninger. 

nytt fokus 
KOSTRA fikk nytt fokus på nøkkeltall 
for eiendomsforvaltning i 2008. Erfa-
ring fra nettverket viser at det er store 
ulikheter i hvordan kommunene regn-
skapsfører ulike typer kostnader. Ved 
systematisk gjennomgang av regn-
skapspraksis, både for forvaltning, 
drift, vedlikehold og investeringer, 
blir nøkkeltallene gradvis mer sam-
menlignbare, men det er fortsatt et 
stykke igjen på mer detaljert nivå. 

Effektiviseringsnettverk 
for kommunale bygg

•  KS er sekretariat og prosessleder 
for KS Effektiviseringsnettverk i en 
rekke av landets kommuner på uli-
ke fagområder. 

•  Effektiviseringsnettverkene er red-
skap for å finne forbedringsmulighe-
ter i sammenhengen mellom innsats-
faktorer og resultater i tjenestene. 

•  For eiendomsforvaltning er det 
igangsatt ett effektiviseringsnett-
verk i regi av landets ti største kom-
muner, ASSS-nettverk (ledernett-
verk for de 10 største kommunene) 
med KS som sekretariat.

•  Nettverket ble etablert i desember 
2009 og første ordinære samling 
ble arrangert i april 2010.

Utarbeider tjenesteprofiler 
Kostnader og arealer per type for-
målsbygg ble første gang publisert i 
mars 2009 for regnskapsåret 2008. 
Per juni 2011 foreligger altså en tids-
serie på tre år med nøkkeltall innen-
for området. I nettverket utarbeides 
såkalte tjenesteprofiler, der utvalgte 
nøkkeltall blir presentert per kom-
mune i forhold til et snitt i nettverket, 
som er indeksert (det vil si at snitt i 
nettverket = 100 og kommunens nøk-
keltall er fordelt prosentvis i forhold 
til snittet). Eksempel på grafisk frem-
stilt tjenesteprofil, se ovenfor.

Ulikt forbruk 
Som vi ser av profilen, har eksempel-
kommunen 30 prosent høyere energi-
kostnader enn snittet i nettverket og 
har høyest kostnad til dette. 

Mens kommunen som har lavest 
kostnader til energi ligger på 79 pro-
sent av snittet, altså 21 prosent la-
vere enn gjennomsnittet. 

Gitt at innrapporterte tall er riktig, 
kan det være flere årsaker til ulikhe-
ter mellom kommunene i nettverket. 
Når det gjelder energi, kan noe av 
ulikheten skyldes ulike energikostna-
der ulike steder i landet og/eller ulikt 
energiforbruk.

 Årsak til ulikt forbruk kan skyldes 
ulike klimatiske forhold, men om 
man korrigerer for dette, vil hovedfor-
klaringene på ulikhetene kunne ligge 
i kommunenes grad av satsing på 
energieffektivisering. 

Tidsserie på tre år 
I tillegg til tjenesteprofilen utarbeides 
en tidsserie på tre år for å se utvikling 
i kommunene over tid. Slike tidsse-
rier og egne analyser av disse, vil gi ut-
gangspunkt for å sette mål og å måle 
hvorvidt målene nås. Denne type dis-
kusjoner og analyser vil kunne føre til 
mål og tiltak i kommunene for å effek-
tivisere drifts- og vedlikeholdsarbeidet. 

Det er altså dette som er hovedmål-
settingen med nettverksarbeidet; å sam-
menligne seg med andre kommuner og 
med seg selv over tid for derigjennom å 
bli mer oppmerksom på hvor kommunen 
kan drive mer effektiv ressursutnyttelse.

Ikke robuste nok 
Både politikere, presse og admi-
nistrasjon benytter nøkkeltall for 
sammenligninger og som (del av) 
beslutningsgrunnlag blant annet i 
budsjettsalderingen. Vår erfaring er 
at svært mange av nøkkeltallene per 
i dag ikke er robuste nok til å brukes 
som beslutningsgrunnlag per i dag. 

Derfor er det viktig at kommu-
nenes administrasjon, gjerne ved 
eiendomsforvalterne og regnskaps-
ansvarlige, finner gode rutiner og 
retningslinjer for å følge veilederen i 
KOSTRA ved kontering av utgifter til 
eiendomsforvaltningen slik at kvali-
teten på disse nøkkeltallene bedres. 

Sammenligning og samarbeid mel-
lom kommuner er et godt verktøy for å 
lære av hverandre og for å bedre prak-
sis, slik at kommunesektorens realkapi-
talverdier forvaltes best mulig. 

Av Margareth Belling

rådgiver, analyse og 
økonomi, KS
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Atlas Copco’s nye ZS blåsemaskiner med moderne skrueteknikk er i gjennom-
snitt 30% mer energieffektive enn tradisjonelle lobeblåsemaskiner. I tillegg får 
du eksepsjonell driftssikkerhet samtidig med at du reduserer dine kostnader og 
bidrar til et lavere kulldioxidutslipp. Kort sagt, bærekraftig produktivitet for deg 
og miljøet rundt deg.
 
For mer innformasjon, besøk www.atlascopco.no  
eller www.efficiencyblowers.com

Vil du redusere dine energikostnader med 30 prosent?

irit TAT 

- en miks av teknikk, organisering og motivasjon

      
    

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

Bergen  Ålesund  Oslo  Kristiansand  Trondheim  Tromsø
4. - 5. oktober  6. - 7. oktober   25. - 26. oktober  8. - 9. november  22. - 23. november    6. - 7. desember

Program/påmelding:  www.kommunalteknikk.no     Informasjon:  932 90 031

              Høsten 2011:     

w
w

w
.htr.no

E n ø k  o g  E n E r g i l E d E l s E
 i  p r a k s i s

l Enøk & Drift
l Enøkinvesteringer
l Suksessfaktorer

Målgruppe: 
•	 Energiledere, driftsledere, vaktmestere

•	 Byggforvaltere

•	 Tekniske entreprenører

•	 Byggherrer / ledere innen eiendom

•	 Arkitekter og rådgivere

•	 Beslutningstakere / politikere
Kursholder:  Rune Rosseland, Enøktotal AS  
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Av Margareth Belling

rådgiver, analyse og 
økonomi, KS

Kommunesektoren eier, og har ansvar for, om lag 80 000 
kilometer vei og 25-30 millioner kvadratmeter bygg. 

Vedlikeholdsetterslepet på denne realkapitalen er nå 
på minst 150 milliarder kroner. 

I kampen om kronene i kommunesektoren, ser det ut 
til at drift og vedlikehold av sektorens realverdier taper. 

kan få svi 
Dette kan innbyggerne få svi for på mange måter: 
For det første vil de oppleve slitte veier og bygg, for det 
andre vil nedslitte veier føre til dyrere drift og vedlikehold 
over tid og for det tredje vil tidligere investert kapital i vei 
og bygg gå tapt. 

I neste omgang fører dette til økt investeringsbehov, og 
trolig dårligere tjenestetilbud til innbyggerne. Dette er dårlig 
utnyttelse av fellesskapets midler.

Undersøkelser viser en rekke årsaker til at kommune-
sektorens bygg og veier ikke er blitt ivaretatt på en til-
fredsstillende måte. 

Realkapital-
forvaltning 
– et stebarn i kommune
sektorens forvaltning?

Vedlikeholdsetterslepet i bygg og vei er 
formidabelt, gjelden fortsetter å øke i  
kommunene og prisutviklingen i 
byggenæringen har vært langt høyere 
enn lønns- og prisvekst i øvrige sektorer. 
Dette er tre viktige faktorer som om 
noen år vil føre til stor innskrenking i 
kommunesektorens handlingsrom.

forts. side 32

Dantherm Air Handling AS har et komplett utvalg avfuktere 
med både kondensasjon og adsorpsjon. Kombinert med over 
30 års erfaring innen avfukting finner vi den beste løsningen. 

Lang erfaring - hurtig levering!

Tlf: 33 35 16 00   www.dantherm-air-handling.no 

Standnr: D01-19

AD mobile adsorpsjonsavfuktere

CDT mobile 
kondensavfuktere

CDF stasjonære kondensavfuktere

Bruksområder:
Byggtørking • Kjellere • Vannforsyning • Vannskader • Lagerrom

 Fjellanlegg • Museer/historiske bygg • Svømmebasseng
 Tørking av materialer, matvarer m.m. 

Avfukting hindrer 
fuktproblemer!

Samleannonse 90x265 Avfukting 1.indd   1 25-08-11   10:55:45



Oppgrader nå og oppnå 
store besparelser
I 2015 blir den ineffektive HPL-lampen fjernet fra markedet.
Hvis du framtidssikrer belysningen allerede nå, kan du både spare penger og gjøre noe for miljøet.

Philips hjelper deg med et godt tilbud på våre mest effektive armaturer. 

www.philips.no/greenoutdoor

CitySpirit Koffer2 Mini Iridium StreetSaver

Les mer på 
philips.no/greenoutdoor

Vinn 
100 trær 
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Tre viktige faktorer er: 
•  Prisutviklingen i byggenæringen
•  Lokalpolitikernes lojalitet til sentrale politikeres sat-

singsområder 
•  Noe mangelfull kompetanse om bygg og veier 

Prisutviklingen i byggenæringen
En studie KS fikk gjennomført i januar 2008 viste at utvik-
lingen i byggekostnader for næringsbygg økte med 100 
prosent fra 1998 til 2008.

SSBs byggekostnadsindeks for boligblokker viste en øk-
ning på 42,5 prosent i samme periode. Det er sistnevnte kost-
nadsindeks som legges til grunn ved Finansdepartementets 
beregning av kommunal deflator, men den fanger kun opp 
entreprenørenes kostnader, ikke kostnadene for byggherre. 

Finansdepartementets deflator har dermed undervur-
dert kostnadsveksten for kommunesektoren. 

Driftskontrakter på fylkesveiene 
I 2011 har KS fått beregnet kostnadsutvikling på fornying 
av såkalte driftskontrakter på fylkesveiene. Dette gjelder i 
overkant av halvparten av driftsutgiftene på veiene. 

Kostnadsøkningen på de kontraktene som fornyes det-
te året øker med nær 70 prosent. 

Gapet mellom virkelig kostnadsutvikling i vegsektoren 
og den kommunale deflatoren kompenseres heller ikke i 
kommunens inntekter fra staten, ettersom kostnadsveksten 
knyttet til vei ikke inngår i Finansdepartementets beregning. 

Kommunesektoren må kompenseres for all utgiftsvekst 
og derfor bør det vurderes å ta hensyn til alle disse forhold 
ved beregning av kommunal deflator.

krevende prioriteringer 
Lokalpolitikernes lojalitet til sentrale politikeres satsings-
områder – og krevende prioriteringer. 

Sentrale politikere har bidratt til å øke befolkningens 
forventninger til hva kommunesektoren kan levere av 
tjenester. Gjennom løfter til innbyggerne har politikerne 
pålagt kommunene en rekke oppgaver som kommunene 
forventes å prioritere i sine budsjetter. 

Med knappe ressurser fra før har dette gitt knallharde 
prioriteringer for mange kommuner. 

I kampen om kronene har det vært lettere å kutte bevilg-
ninger til drift og vedlikehold av bygningsmassen enn å gjøre 
mindre av andre oppgaver. Kutt i vedlikehold synes jo ikke 
på kort sikt. Ved langvarige kutt i drift og vedlikehold av vei 
og bygg, sier det seg selv at disse forfaller og det må enten 
foretas omfattende rehabilitering eller bygges helt nytt. 

I tillegg til at en unnviker å måtte kutte i tjenester, er 
det ytterligere to forhold som taler for at lokalpolitikerne 
velger denne løsningen: 
•  De kan ta opp lån for rehabilitering og nybygg 
•  Det framstår som mer attraktivt å ferdigstille nye bygg 

eller veier enn å vedlikeholde det man en gang bygde. 
Dette er forståelig, men neppe «god butikk». Sentrale po-
litikere må bidra til mer realistiske forventninger- det vil 
gagne alle.

Radonett AirGap finnes i 5 modeller: AirGap 60/5, AirGap 

120/5, AirGap 200/5, AirGap350/6 og AirGap 666/5,5.  

Vi produserer også andre størrelser etter ønske

Fordeler med Radonett AirGap
+ Ikke behov for trykktank

+ Driftsikker og rask installasjon.

+ Innvendig monterte rustfrie dykkpumper, 
beskyttet mot et aggressive miljø

+ Leveres komplett og testkjørt fra fabrikk
 med førmontert trykkvakt og magnetventil

+ Mykstart eller frekvensregulert

+  Alarm ved høyt nivå og feil på pumpe

+ Typegodkende i hht NS-EN 1717

+ Tank i syrefast stål (Aisi 316)

+  Kapasitet opp til 100 m3/h

RADONETT

Radonett AirGap
Tilbakestrømingsbeskytter

Interessert i våre lett installerte
og driftsikre tilbakestrømningsbeskyttere?

Brutt vannspeil 

Siden 1994 har produsert tilbakestrømningsbeskyttere 

med vår Radonett radonutskiller som i dag har mer 

enn 30 millioner driftstimer i 7 europeiske land.

Radonett AirGap oppfyller NS-EN 1717 Kategori 5

Ingen 

Trykktank

Nødvendig

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

Tlf: +46 248 107 00
info@radonett.se
www.radonett.se
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kompetanse 
Tilstrekkelig kompetanse i kommunesektoren på bygg og vei?

Mange kommuner og fylkeskommuner har kompetan-
se til å ivareta veier og bygninger som de har ansvar for, 
mens andre mangler tilstrekkelig kompetanse for å lage 
langsiktige planer for godt verdibevarende vedlikehold.

 Dersom det mangler et godt grunnlag for gode, strategiske 
beslutninger, er det stor sjanse for at realkapitalforvaltningen 
ikke ivaretas tilfredsstillende. Det samme skjer om ikke po-
litikerne tar hensyn til utarbeidet beslutningsgrunnlag. Poli-
tikernes etterspørsel etter – og tilgang til – et godt grunnlag 
for nødvendig prioritering av vedlikeholdet, er avgjørende for 
kloke beslutninger om god forvaltning av realkapitalen.

Skal kommunene ha mulighet for å reversere etter-
slepet og drive god eiendomsforvaltning fremover 
må de gis rammebetingelser som gjør dette mulig. 

Det sier seg selv at sektoren trenger både økono-
misk og annen bistand for å komme ut av uføret. 

Det er viktig at staten og kommunesektoren i sam-
arbeid finner frem til mekanismer for hvordan dette 
skal gjøres. 

Slike mekanismer kan være: 
•  at det med jevne mellomrom foretas en kartlegging 

av status for vedlikehold og etterslep på bygninger 
og veier. Finansieringen av dette ivaretas sentralt.

•  at langsiktige investerings- og vedlikeholdsplaner 
inngår som et eget kapittel i kommunenes økono-
miplan og presenteres på en måte som gir et godt 
grunnlag for langsiktige strategiske valg for kommu-
nens realkapitalforvaltning.

•  at kommuner og fylkeskommuner settes i stand til 
å utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner, som 
inneholder oversikt over eiendommene, tilstan-
den på eiendommene, saneringsforslag, oppgra-
deringsbehov og nyinvesteringer – alle med kost-
nadsoverslag og forslag til prioriteringer.

•  at alle kostnader til eiendomsforvaltning synliggjø-
res i regnskapet

•  at det gis økonomisk tilskudd over en periode for å 
reversere vedlikeholdsetterslep.

Et løsningsorientert og forpliktende samarbeid mellom 
staten og kommunesektoren ville være et første steg.

Referanser:
FoU 2008 om kostnadsutvikling i byggenæringen
FoU 2008 om Vedlikeholdsetterslep i kommunesektorens bygg
FoU 2009 om Vedlikeholdsetterslep i kommunesektorens veier
FoU 2011 om Kostnadsutvikling i driftskontrakter for veger

mekanismer for god 
forvaltning av realkapitalen

WATERFLUX fra KROHNE 
Vannmåler med unike fordeler
Den nye elektromagnetiske vannmåleren er spesielt 
utviklet for applikasjoner i vann- og avløpsindustrien. 

•	 Erstatter mekaniske vannmålere

•	 Godkjent for kjøp og salg - nøyaktig i et stort  
måleområde

•	 Lang driftstid uten behov for omkalibrering

•	 Robust målerør med Rilsan®-belegg godkjent for  
drikkevannsapplikasjoner

Håper vi sees i løpet av høsten!
VA-dagene på Vestlandet (Voss 21 - 22 sept.)
FLOW-SKOLEN (Ålesund 11 - 12 okt.)
VA-dagene Midt-Norge (Stjørdal 25 - 26 okt.)
NSFMW (Tønsberg 25 - 28 okt.)
VA-konferansen Sogn & Fjordane (Stryn 2 - 3 nov.)
VA-dagene for Innlandet (Hafjell 8 - 9 nov.)
Fagtreff vann & avløp (Drammen 15 - 16 nov.)

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

  Nå også i IP68

Ny for gammel
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Av kjetil furuberg

norsk Vann

Forekomst av virus i drikkevannskilder 
i Norge er i svært liten grad kartlagt. 

Videre er det vanskelig å finne 
sikre tall på sammenhengen mel-
lom virusspredning via drikkevann 
og sykdom i befolkningen. Mange av 
de vannbårne sykdomsutbruddene 
i Norge og Sverige lykkes det ikke å 
fastslå kilden til. 

VISK tar for seg en del av denne 
problemstillingen, nemlig spredning 
av virus til drikkevannskilder fra av-
løpsvann. 

Endret nedbørsmønster i form av 
mer nedbørsintensive episoder vil 
medføre økt utslipp av urenset av-
løpsvann i form av økt overløpsdrift. 
Vil dette medføre en økt risiko for 
spredning av patogene virus i be-
handlet drikkevann? 

Omfattende arbeid 
For å kunne svare på dette gjøres det 
et omfattende arbeid i prosjektet. 

Prosjektets ulike arbeidspakker 
tar for seg virusets «vei» fra utslipp 
til vannkilden, via modellering av 
transport i kilden, verifisering av mo-
dellering gjennom analyse av virus i 
råvann, pilotforsøk for å bestemme 
virusreduksjon ved deltagende vann-
verk og risikovurdering utfra estimer-
te verdier i rentvannet. 

Forebyggende tiltak for å redusere 
risiko beskrives.

 I tillegg legges det inn betydelige 
ressurser i metodeutvikling av virusa-
nalyser. 

Materiell utarbeides til bruk for an-
satte ved vannverkene i sin kommuni-
kasjon med eiere og egne kommuner, 
og opp mot de ansvarlige for utslipp 
av avløpsvann. 

Prosjektet er knyttet til vannkilde-
ne Göta Elv og Glomma. 
På norsk side er Norges Veterinær-
høgskole (NVH) prosjekteier. 

Andre partnere i Norge er: 
•  Nedre Romerike vannverk (NRV IKS) 
•  MOVAR IKS, (interkommunalt sel-

skap som eies av kommunene 
Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler 

•  FREVAR KF (Fredrikstad vann-, av-
løps- og renovasjonsforetak)

•  NTNU (Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet)

•  UMB (Universitetet for miljø- og bio-
vitenskap)

•  Norsk Vann og Veterinærinstituttet 
(VI)

•  Gøteborg Stad er hovedpartner i 
Sverige. De har med seg Statens 
vetrinärmedisinska anstalt (SVA), 
Livsmedelsverket (SLV), Länssjuk-
huset Ryhov, Göteborgsregionens 
regionalförbund (GR), Lilla Edets 
kommun, Kungälvs kommun, Chal-
mers tekniska högskola (CTH) og 
Svenskt Vatten 

•  I Danmark er Danmarks Tekniske 
Universitet deltager i prosjektet. 
 
Prosjektet gjennomføres innen ram-
men av EU-programmet Interreg IV 
A Öresund-Kattegat-Skagerrak og 
pågår i perioden 2010 till 2013. 
Prosjektets totalbudsjett er på 4.3 
millioner euro. Mer informasjon er 
tilgjengelig på www.visk.nu.

VISK-prosjektet 
VISk står for «Virus i vann, Skandinavisk kunnskapsbank» 

endret nedbørsmønster som følge av klimaendringene vil kunne medføre økte ut-
slipp av urenset avløpsvann i drikkevannskildene. Økt kunnskap om forekomst og 
spredning av virus, og hvilke tiltak som bør iverksettes, er viktig for å sikre en god 
og trygg vannforsyning for fremtiden. ViSK er et treårig prosjekt hvor man arbeider 
med disse problemstillingene.

THE EUROPEAN UNION
The European Regional

Development Fund
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Av Lena Solli Sal

nedre romerike Vannverk

Både Glomma og Göta elv fungerer som 
råvannskilder og resipienter for avløps-
vann og vil kunne inneholde humanpa-
togene virus, spesielt i perioder hvor 
det har gått urenset avløpsvann i elven. 

Ved at NRV og Göteborg vatten 
samarbeider vil vi få to uavhengige 
forsøksrekker som vil resultere i re-
presentative data for nordiske for-
hold og typisk nordisk vannrensing. 

VA-bransjen er forholdsvis liten i 
Norge, Sverige og Danmark, og lande-
ne vil ha stor nytte av å kunne trekke 

veksler på den kompetanse som fin-
nes i nabolandene. 

nRVs motivasjon
«Det har vært stor fokus på forholds-
vis store mikroorganismer, parasitter, 
i Norge de siste årene. La oss ikke 
glemme de minste.»

NRV IKS leder den delen av prosjek-
tet som omhandler virusfjerning i vann-
behandlingsanlegg. NRV har Glomma 
som råvannskilde. Siden elven også er 
resipient for renset avløpsvann fra flere 
renseanlegg vil råvannet til tider kunne 
inneholde ulike typer virus. 

I perioder med mye nedbør, og på 
grunn av økt total nedbørsmengde i 
fremtiden, vil mengden avløpsvann 
som går i overløp til Glomma øke. 

Dette vil kunne føre til økte virus-

forekomster i Glomma. Det er viktig å 
få en nærmere kartlegging av hvordan 
renseprosesser i vannbehandlings-
anlegg påvirkes av dette. 

NRVs renseprosess består av kje-
misk felling og sedimentering i su-
perpulsator, filtrering i to-mediafilter, 
kullfilter og til sist tilsettes klor (hypo-
kloritt) for desinfeksjon. 

forsøk ved pilotanlegg 
Kjemisk felling med påfølgende filtre-
ring er en fullgod hygienisk barriere 
mot bakterier, virus og parasitter ved 
normal, god drift. Virusfjerning under 
suboptimale forhold er ikke like godt 
kartlagt. Her vil forsøk ved bruk av NRVs 
pilotanlegg kunne gi svar på i hvor stor 
grad virus fjernes fra vannet i de ulike 
rensetrinnene under ulike betingelser. 

nedre Romerike Vannverk 
fokuserer på virus
nedre romerike Vannverk iKS er en av de norske partnerne i prosjektet ViSK, «Virus 
i Vann, Skandinavisk kunnskapsbank». nrV iKS leder den delen av prosjektet som 
omhandler virusfjerning i vannbehandlingsanlegg.

Befaring på vannverket. Foto: Kjetil Furuberg
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Ved mindre brudd i filtreringen 
(ved «større» brudd forsynes ikke 
vann fra det aktuelle filteret), kan 
man anta at virus kan slippe gjennom 
til påfølgende kullfilter i NRVs rense-
prosess. Det finnes svært lite data om 
virusadsorpsjon i kullfilter. Forsøk på 
virusfjerning i et kullfilter (under va-
riasjon av ulike parametre) vil gi oss 
mer kunnskap om virusadsorpsjon. 
Dette vil kunne benyttes til en mer 

presis vurdering av kullfiltre som bar-
riere mot virus. 

Ved bruk av klor som desinfek-
sjonstrinn i vannbehandling har vi 
i Norge et krav om en restklorverdi i 
vannet på 0,05 mg/l etter 30 minut-
ters kontakttid. Ulike typer virus rea-
gerer ulikt på klor. Det vil derfor også 
være nyttig å få data på hvilke klor-
doser som må til for å inaktivere de 
typer virus som opptrer i vårt råvann. 

forsøk med ulike virus 
NRV har gått til anskaffelse av et UV-
anlegg (installeres og idriftsettes i 
2012) som en andre hygienisk barrie-
re mot parasitter. UV-behandling er ef-
fektiv mot bakterier og parasitter, men 
kan ha varierende virkning på virus. 
Enkelte sykdomsfremkallende virus er 
vist å kunne tåle UV-doser langt over 
det man vanligvis benytter ved norske 
vannverk (krav min. 40 mJ/cm2), men 
lite er kjent om tilstedeværelsen av sli-
ke typer virus i norske vannkilder. Det 
er også begrenset kunnskap tilgjenge-
lig om hvordan partikler påvirker des-
infeksjon med UV. 

Vi ønsker derfor å utføre forsøk i pi-
lotskala med forskjellige typer virus. 

Målet er å bestemme hvorvidt UV-an-
legget, under optimale og suboptimale 
forhold, er i stand til å inaktivere de virus 
vi blir utsatt for i tilstrekkelig grad. Gjen-
nom disse forsøkene vil konsekvensen 
av, og risikoen ved, fremtidig vannkvali-
tetsendringer kunne vurderes nøyaktig. 

Arbeid i prosjektgruppene. Foto: Kjetil Furuberg
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Pågående aktiviteter tilknyttet  
drikkevannsproduksjon
Vår samarbeidspartner, Statens Ve-
terinärmedicinska Anstalt (SVA, Upp-
sala), jobber nå med en omfattende 
forsøksrekke hvor vann fra NRV, Lac-
karebäcksverket og Alelyckan i Göte-
borg blir benyttet. 

Disse forsøkene er designet for å 
teste inaktiveringseffekten av klor på 
forskjellige typer virus og under ulike 
betingelser. 

Vår partner og norske prosjekteier, 
Norges Veterinærhøgskole (NVH), har 
siden nyttår tatt ut råvannsprøver fra 
NRV, som så er blitt analysert for ulike 
typer sykdomsfremkallende virus. 

I tillegg produserer de et virus (en 
bakteriofag) hvor NRVs pilotanlegg 
skal benyttes i forsøk som beskrevet 
over. Vi håper også på å få gjennom-
ført lignende forsøk på MOVARs pilot-
anlegg. NTNU har gjort forsøk med in-
jeksjon av virus til grunnvann og sett 
på log-reduksjon av virus i løsmasser. 
Göteborg Vatten har gjort forsøk i pi-
lotskala på ultrafiltrering. 

Hovedandelen av resultatene ven-
tes å foreligge i løpet av 2011 og før-
ste halvdel av 2012. Andre halvdel av 
2012 og ut prosjektperioden til april 
2013 vil gå med til sammenstilling og 
publisering av resultater. 

forventninger til resultatene
VA-bransjen i Norge og Sverige får økt 
kunnskap på et område som vi i dag 
vet svært lite om. Dette gjør bransjen 
bedre i stand til å kunne verne sin be-
folkning mot vannbårne virusutbrudd. 
Med kunnskap om effektiviteten av 
virusfjerning/inaktivering i delproses-
ser i vannbehandling, vil vannbehand-
lingsanlegg bedre kunne dimensjone-
re renseprosessene og desinfiseringen 
med hensyn til henholdsvis virusfjer-
ning og virusinaktivering. 

Kunnskapen vil i tillegg bidra til at 
man kan lage beredskapsprosedyrer 
for hvordan vannbehandlingsanlegget 
bør driftes når det mistenkes at råvan-
net inneholder humanpatogene virus. 

Det viktigste med prosjektet er å 
skape håndfast kunnskap, til nytte 
for driften av anleggene, spesielt i 
ekstremsituasjoner hvor risikoen for 
tilstedeværelse av sykdomsfremkal-
lende virus i råvannet øker. 

Resultatene som blir produsert 
gjennom disse forsøkene vil bli sam-
menstilt og målet er å produsere en 
håndbok som kan benyttes ved nor-
diske vannverk. 

Denne skal gi kunnskap om når det 
er risiko for tilstedeværelse av virus i 
råvannet, hvordan man best kan drif-
te vannverket i slike situasjoner og 
generelt øke forståelsen til bransjen 
rundt denne problemstillingen. 

NRV inviterte prosjekt-
gruppen til Hauglifjell

De to første prosjektmøtene ble av-
holdt i april og august 2010 i Göte-
borg hvor prosjektledelsen for VISK 
har hovedsete. 

På det tredje møtet i februar 2011 
fikk vi æren av å invitere prosjekt-
deltagerne til vannverket vårt i 
Hauglifjell i Skedsmo kommune. 

Møtet ble avholdt i portalbygget 
utenfor fjellanlegget og prosjekt-
deltagerne fikk selvfølgelig også 
en omvisning på vannverket. Til 
sammen 21 deltagere fra norske, 
svenske og danske partnere var re-
presentert. 

Neste møte vil bli avholdt i oktober 
2011 i Helsingør, Danmark. www.isiflo.com 

WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY 

På lager hos din nærmeste grossist!

Dimensjon 35-50x40mm 
NRF 256 42 06

Dimensjon 49-63x50mm 
NRF 256 42 07

Nå løser vi alle
problemeNe

  mellom
15 - 63mm!
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Av Arve Hansen og 
Ellen Margrethe Jahren

asplan Viak as

40 års levetid
Langs Gamle Jonsvannsveien ble det 
i perioden 1969-1977 lagt DN 600 
duktile støpejernsrør uten innven-
dig sementmørtelforing, som del av 
Trondheim kommunes hovedforsy-
ning fra Jonsvatnet. 

Når man i dag er nede på rørene og 
ledningsfornyer 40 år gamle rør, kan 
anleggsleder Knut Skorta fortelle «De 
gamle duktile rørene har godstykkel-

se på cirka 11 mm. Noen rør knekker, 
mens andre rør bøyer seg.»

Rør av duktilt støpejern ble tatt 
i bruk i Norge rundt 1960, men da 
uten innvendig sementmørtelforing. 
Produksjonsmessig var det også ut-
fordringer med å holde «temperatur-
vinduet» for å oppnå duktilt jern, slik 
at flere kommuner har opplevd «grå-
jern» i rør merket «duktilt». 

Avhengig av rørklasse, varierer 
veggtykkelser for DN 600 SjK fra 9,9 
til 12,7 mm, ref. NORVAR-rapport 
135/2004.

Grunnforhold og lekkasjer
Grunnen beskrives som fyllmasser i 
variabel mektighet over fast leire, og 

med avstand til fjell på 5-6 meter. 
I forprosjektet er det beskrevet: 

«Lekkasjer oppstår i korrosjonshull 
på grunn av utvendig tæring (SRB-
korrosjon).» Kommunen har utført 
mer enn ti lekkasjeutbedringer på 
strekningen ved montering av repa-
rasjonsklammer, eller utskifting med 
nye rørlengder. Som følge av gjentat-
te, hyppige lekkasjer og for å sikre for-
syningssikkerheten, ble det besluttet 
ledningsfornyelse av cirka 900 meter.

Anleggsleder Knut Skorta beskri-
ver grøfteutførelsen i gravepunkter: 
«Det har ikke vært nødvendig med 
vannlensing, men vannivået ligger 
like under rørene i noen gravepunkt. 
Rundt den gamle vannledningen ty-

Utblokking av Dn 600 vannledning

«Verdenspremiere» i Trondheim

trondheim kommune har tatt skrittet fullt ut, og gjennomfører utblokking av en Dn 
600 hovedvannledning, med innføring av Dn 710 Pe 100 SDr 13,6. Prosjektet med 
trasélengde 900 meter ser ut til å havne på i underkant av 8 millioner kroner.
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Utblokking av Dn 600 vannledning

«Verdenspremiere» i Trondheim

der det på tilbakefylling med stedlige 
masser, som kan karakteriseres som 
leirholdige blandingsmasser.»

Type ledningsfornyelse?
Ledningen ligger parallelt med en 
sterkt trafikkert vei, og konvensjo-
nell graving / utskifting ble vurdert til  
cirka 12.000 kroner per meter inklu-
siv reetablering av overflate. 

I tillegg kommer trafikkmessige 
ulemper og ikke minst betydelig an-
leggsvirksomhet i nærområdet for 
beboere. Det er avgjørende å opprett-
holde dimensjonen, slik at det eneste 
alternativet er utblokking. 

Trondheim kommune er aktivt 
SSTT-medlem (Scandinavian Society 

for Trenchless Technology), og led-
ningsfornyelse i 2011 ønskes utført 
med minimal graving. Det ble vurdert 
utblokking og innføring av strekkfas-
te, duktile støpejernsrør, som et alter-
nativ til innføring av helsveiset PE-rør. 

Erfaringer 
Erfaringer i Norge med innføring av 
støpejernsrør begrenser seg til 90 
meter DN150 på Hamar i 2009. I Eu-
ropa er det også minimale erfaringer 
med utblokking av større vannled-
ninger og innføring av duktile støpe-
jernsrør. Av hensyn til mangelfulle 
erfaringer og korrosive grunnforhold 
ble det valgt innføring av DN710 PE-
rør SDR13,6.

Prosjekteringsfasen
Jobben ble definert som et «pilotpro-
sjekt» på grunn av manglende refe-
ranser og erfaring med slike dimen-
sjoner hos alle aktører. 

Trondheim kommune ønsket å 
sjekke ut entreprenørers satsings-
vilje, og selv bidra til en NoDig-
utvikling overfor store vannlednin-
ger i Norge. Mange kommuner har 
erfaringer med fornyelse av vann-
ledninger inntil DN300, men større 
vannledninger mangler gode NoDig-
løsninger. 

Feltarbeidet ble konsentrert om:
•  Kumregistrering, både på hoved-

vannledningen og nabosystem

Dette er et resultat av en ledningseier som ser mulighetene, en rådgiver med kreativt prosjektgrunnlag, en entreprenør som alltid 
ønsker «å ligge et hestehode foran» og en rørleverandør som alltid strekker seg langt for «å henge med i utviklingen». Foto: Sandum AS

Fakta 
 Etat/Firma
Byggherre Trondheim kommune – Enhet for kommunalteknikk

Byggeledelse Trondheim kommune – Bydrift

Hovedentreprenør Sandum as

Underentreprenør Søbstad as

Rørleverandør Hallingplast as

Rådgivende ing. Asplan Viak as
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•  Avgreninger og forsyningssyste-
met i området

•  Kvalitet og beliggenhet på naborør
•  Bekkekryssing i bru
•  Areal for utlegging av rør

Igjen viste det seg at gamle lednings-
kart fra byggetiden (cirka 1974) var 
en verdifull korreks til dagens digi-
tale kartverk. Detaljer om rørbend, 
avstander og så videre ble tydeligvis 
høyere prioritert i «gamle dager».

«Teststrekning» 
Med utfordringene i foreliggende 
prosjekt, ble et detaljert konkurran-
segrunnlag utarbeidet og organisert 
som tilbud med forhandlinger. 

Det ble også lagt opp til en «test-
strekning», med opsjon på viderefø-
ring av prosjektet. I så vidt risikofylte 
prosjekt, må både ledningseier og en-
treprenør gis muligheten til å avbryte, 
dersom utfordringene blir for store.

Byggefasen
Entreprenør ble kontrahert for utførel-
sen og startet anleggsarbeidene i mai 
(anleggsperiode mai – august 2011).

 Det benyttes en Grundoburstmas-
kin med trekkapasitet på 250 tonn. 
Det er kun sju slike maskiner på ver-
densbasis, og etter at entreprenøren 
anskaffet utstyret i 2008 har det vært 
en forsiktig utvikling for større dimen-
sjoner. Med noe erfaring fra større 
avløpsrør og stikkrenner, søkes nye 
utfordringer i dette prosjektet på en 
hovedvannledning. I tillegg til tilgjen-
gelig trekkapasitet, blir utviderhoder, 
skjærekniver, bruk av bentonitt for 
begrensning av friksjon og så videre 
utprøvd ut fra de stedlige forhold. 

For å gi gunstige innføringsforhold 
for PE-røret, er utblokkerhodet dimen-
sjonert for en utvidelse på 10-20 %. 

Av erfaringer hittil kan nevnes:
•  Installasjonsetapper på inntil 170 

meter er mulig for aktuelle dimen-
sjoner

•  Måling av trekkrefter på utblokker 
og rør registreres fortløpende

Totalt 900 meter 
I skrivende stund er over halve job-
ben utført. Det startet med en strek-
ning på cirka 120 meter, deretter 
cirka 170 meter. 

Med positive erfaringer på disse 
etapper, ble opsjonen aktivisert og 
prosjektet fullføres med utblokking 
av totalt 900 meter. 

Anleggsleder Knut Skorta betegner 
prosjektet slik så langt: «Utblokking 
har jeg jobbet med i mange år, og alle 
aktivitetene er kjent fra før. Men her 
er absolutt alt så enormt mye større».

Rørleveransen
Rørene er produsert i RC-materiale 
som DN 710 PE-rør SDR13,6 med 
utvendig PP-kappe og i lengder à 18 
meter. 

Røret har en veggtykkelse på cirka 
52 mm og veier cirka 121 kg/meter. 
Umiddelbart etter at medierøret er 
kalibrert i produksjonen, påføres den 
5 mm tykke utvendige kappen av po-
lypropylen. 

Denne skal beskytte medierøret 
under buksering og installasjon, slik 
at medierøret starter sin 100-årige 
driftstid uten ytre påvirkninger. 

Tilknytning i endepunkt og mot 
bend foretas med elektrosveisemuf-
fer, som krever funksjonelt monte-
ringsverktøy for så vidt store dimen-
sjoner. 

fabrikkbøyde bend 
I dette prosjektet leveres det også fa-
brikkbøyde bend, som kvalitativt er 
bedre enn segmentsveisede løsnin-
ger og gir en bedre hydraulisk utfor-
ming på anlegget. Med så vidt store 

dimensjoner har rørleverandøren en-
gasjert seg aktivt sammen med en-
treprenøren i grøfta, slik at de monta-
sjemessige arbeidene også skal «gli 
lettere» etter hvert.

«Verdenspremiere»
Tracto-Technik GmbH & Co KG i Tysk-
land utvikler og leverer maskinutrust-
ning til NoDig-firma over hele verden. 
Eksportmanager Carola Schmidt i 
Tracto-Technik forteller at prosjektet i 
Trondheim er en «verdenspremiere».

«Grenser sprenges»
I dette prosjektet får man testet ut 
flere ubesvarte spørsmål for samtlige 
aktører. 

Hovedpoenget er å skaffe PE-røret 
en innføring med minimale friksjons-
krefter, for å kunne oppnå maksimal 
installasjonslengde. 

Når man passerer lengder på 150 
meter og mer, kan man trygt si at man 
nå har en kostnadseffektiv lednings-
fornyelse av store vannledninger. To-
talkostnaden i prosjektet utgjør cirka 
8.700 kroner per meter, mens selve 
utblokkingen med rør og innførings-/
mottaksgroper er cirka 5.500 kroner 
per meter. 

Fortsatt vil man vinne nye erfarin-
ger under anleggsgjennomføringen. 
På SSTT-temadagen i Trondheim 
30.august fikk bransjen innsyn i yt-
terligere detaljer gjennom konferanse 
og anleggsbefaring.

Prosjektet med trasélengde 900 meter ser ut til å havne på i underkant av 8 millioner 
kroner. Foto: Sandum AS
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Overflatevann på avveie kan føre til oversvømmelse, 
stygge sår i terrenget, ras og sprengte kloakkledninger. 
ACO StormTank er et rasjonelt og kostnadseffektivt system 
for infiltrering og kontrollert avrenning av overflatevann.

ACO StormTank er designet for bruk på en rekke områder, 
f.eks. distribusjonsanlegg, parkeringsplasser, kommersielle utbygginger 
og boligutbygginger. ACO StormTank har mange fordeler;

•	 Nyskapende	design	som	fri	tilgang	ved	inspeksjon	og	vedlikehold	
•	 97%	lagringskapasitet	gir	lavere	utgravingsvolum
•	 Fleksibelt	modulsystem	som	passer	en	rekke	anlegg	og	planutforminger
•	 Laget	av	100%	resikulerbar	plast
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Av Erik Bøhleng

sivilingeniør Var, 
Hias iKS

I 1975 ble det i forbindelse med Mjøs-
aksjonen lagt mange nye avløpsled-
ninger i Hamar-regionen. Blant annet 
ble det lagt en ny selvfallsledning på 
åtte kilometer fra Ilseng til Hias avløps-
renseanlegg. Starten på denne selv-
fallsledningen er en ledning av DN400 
betongrør med gjennomsnittlig fall på 
4 ‰. Ledningen ligger primært over 
dyrket mark og i utmark, og har i 35 år 
mottatt avløpsvann fra lange pumpe-
ledninger. Rørtilstanden kan oppsum-
meres til stedvis betydelig innvendig 
tæring og gjennomgående belegg og 
begroing. Det var imidlertid ikke regis-
trert noen form for rørdeformasjoner. 
Vi hadde dermed et ledningsstrekk 
med en restlevetid, som åpner for fle-
re alternative ledningsfornyelser. Led-
ningsstrekket som skulle rehabiliteres 
var på 920 meter. 

norgesrekord på 333 meter i Hamar og Stange

noDig ikke bare for storbyene
noDig-metoder brukes 
primært i områder der det 
er kostbart eller umulig å 
grave. men må en alltid 
grave utenfor slike om-
råder? Hias iKS tenkte i 
nye baner da det skulle 
legges ny ledning over  
dyrket mark og utmark. 
Det sparte oss for tid, 
penger og Co2-utslipp. 
norges rekord ble det attpå.

Hias fikk 45 prosent lavere pris, 50 prosent kortere anleggstid og 87 prosent mindre 
CO2-utslipp ved å velge NoDig kontra graving. Her mates strømpa inn i eksisterende 
DN 400 betongledning. Foto: Siv Vassdal, Hias
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konkurransen
Hias IKS, som en av de største VA-ak-
tørene i innlandet, ønsket å gå foran 
og sjekke ut om NoDig- løsninger er 
et storbyfenomen som kun egner 
seg der det er veldig dyrt eller umu-
lig å grave. Da vi la ut konkurransen 
for konsulentdelen av jobben, var det 
flere av de lokale konsulentene som 
var skeptiske. De mente at dette var 
et typisk grave-prosjekt, og at Hias 
kastet bort både tid og penger med 
å legge dette ut som en konkurranse 
mellom konvensjonell graving og No-
Dig-løsning. 

I samarbeid med valgt konsulent ble 
det utarbeidet et konkurransegrunn-
lag, hvor følgende aktuelle metoder 
ble beskrevet:
•  Konvensjonell graving / utskifting
•  Utblokking og innføring av PE-rør
•  Strømpeinstallasjon

Kvaliteten på ferdig installasjon ble 
likt definert for innvendig diameter og 
ringstivhet for å kunne sammenligne 
tilbudene.

Resultatet
Konkurransen resulterte i fem kvalifi-
serte entreprenør-tilbud. Tabellen vi-
ser tre utvalgte tildelingskriterier. 

Noen utfyllende kommentarer til tallene 
i tabellen:
• Pris: NoDig-metodene ligger lavest, 
men på grunn av relativt stor rørdi-
mensjon er forskjellene noe utlignet. 
Høyeste tilbud ligger cirka 80 % høy-
ere enn laveste tilbud. 
På grunn av at det er gjennomført for-
holdsvis få store NoDig-arbeider i Inn-
landet, har Hias IKS en følelse av at 
billigste tilbud er noe lavere enn mar-
kedspris, for at entreprenør ønsker å 
komme inn i markedet i Innlandet.

• Anleggstid: NoDig-metodene har 
til dels vesentlig lavere anleggstid en 
konvensjonell graving. Dette er blant 
annet en fordel ved at ledningseiere 
binder opp mindre ressurser til admi-
nistrasjon og byggeledelse. Kanskje 
bør dette kriterium tillegges noe stør-
re vekt i fremtiden.
 
• Co2-utslipp: De store forskjellene på 
NoDig og graving har sin årsak i kortere 
anleggstid, minimalt med massetran-
sport-/masseforflytting ved NoDig-
løsningene og mindre ulemper for pu-
blikum. Erfaringer Asplan Viak har gjort 
fra andre NoDig-anlegg viser et beregnet 
CO2-utslipp per meter for NoDig på cirka 
10 kg. Tilsvarende prosjekt utført med 
konvensjonell graving ligger på cirka 
100 kg CO2-utslipp per meter. Dette 
stemmer brukbart med de tallene vi fikk 
i vårt prosjekt, selv om de spriket mye.

Valg av entreprenør 
På bakgrunn av tilbudene valgt Hias 
IKS å gå for strømpeløsning fra den 
billigste entreprenøren. Billig er defi-
nitivt ikke alltid bra, men her var den 
billigste entreprenøren også en entre-
prenør med lang og god erfaring og 
mange gode referanser. 

norgesrekord i strømperehabilitering
Arbeidet med strømperehabiliteringen 
startet i oktober 2010. Selve arbeidet 
gikk raskt og meget bra. Entreprenør 
benyttet en uke på selve installasjo-
nen av de 920 meterne med ledning. 
Rørinspeksjon i etterkant av utførte 
arbeider viste gode resultater, så dette 
ser lovende ut. I forbindelse med selve 
strømpeinstallasjonen ble det satt ny 
norsk rekord i antall meter med innført 
strømpe på ett strekk. Norgesrekorden 
lyder på 333 meter. 

Bare gode erfaringer
Hias IKS har etter prosjektet bare gode 
erfaringer med både selve konkurran-
seformen, valgt NoDig- løsning og en-
treprenør. Det er meget lærerikt og in-
teressant å tenke litt annerledes, og vi 
fikk bevist at NoDig-løsninger definitivt 
ikke trenger å være et storbyfenomen!

Ved valgt løsning fikk Hias IKS en 
«Kinderegg-løsning» med tre ting i 
ett. Vi fikk 45 % lavere pris enn gra-
ving, vi fikk 50 % kortere anleggstid 
enn graving, og sist, men ikke minst 
fikk vi miljøeffekten med 87 % mindre 
CO2-utslipp enn graving.

SLIK BLE STRØMPA LAGT

Det graves hull ned på de punktene på røret der 
strømpa går inn og ut. En hjelpeledning fører 
kloakkvannet forbi, slik at det gamle røret kan 
tømmes. Strømpa blir så ved hjelp av vanntrykk 
vrengt inn i røret fra den ene enden, og den leg-
ger seg tett inntil betongveggen. Deretter var-
mes vannet i strømpa opp til 80 grader. Strømpa 
er laget av filt, innsatt med polyester. Når vannet 
varmer den opp, herdes den og blir steinhard. 
Slik blir strømpa en hard, tett plastvegg inni rø-
ret, og røret skal vare nye 50 til 80 år.

For å pumpe avløpsvannet forbi om-
rådene der rehabiliteringen ble gjen-
nomført, måtte en 1000 meter lang 
«by-pass» ledning etableres. Byggeleder 
Siv Vassdal kontrollerer her «by-passen». 
Foto: Erik Bøhleng, Hias

Slik ser enden på strømpa 
ut før tilpassing og kapping. 
Foto: Siv Vassdal, Hias

metode: Pris (mill. kroner): Anleggstid (uker): Co2-utslipp (Tonn):

Graving 1 3,3  14  63

Graving 2 3,8 16 160

Utblokking 3,2 6  2

Strømpe 1 2,1 8  11

Strømpe 2 3,3 10  28
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Koliforme, termotolerante 
koliforme eller e.coli  
bakterier – hvilke er  
relevant indikator av fekal 
forurensing?

Av Adam M. Paruch
seniorforsker Bioforsk

Trond Mæhlum
forskningssjef i Bioforsk

Vi har nylig sett eksempler på alvorlige 
sykdommer og dødsfall i Tyskland som 
per dato antas skyldes forurenset vann, 
grønnsaker eller frø (for eksempel buk-
kehornkløver – Trigonella foenum- 
graecum). Ettersom det tar tid å finne ut 
den egentlige kilden til forurensning er 
dette fortsatt usikkert og ukjent.

Visse typer tarmbakterier i varm-
blodige dyr og mennesker kan være 
årsak til disse og andre sykdommer. 
Det er generelt økende fokus på å 
overvåke mat, drikkevann, badevann 
og vanningsvann for å unngå alvor-
lige sykdommer. 

Indikatororganismer 
Det er viktig å benytte gode indika-
tororganismer som kan benyttes i slik 
overvåkning. Vårt inntrykk er at det er 
en viss mangel på kunnskap om grup-
peringer innen koliforme bakterier og 
hva analysedata kan fortelle om foru-
rensningsrisiko. 

Dette gjelder ikke minst de som er 
ansvarlige for overvåkningsprogram 
av vann og vassdrag. 

Artikkelen gir en kort innføring i 
dette tema og kan også være inter-
essant for alle som ser spøkelser når 
E.coli omtales i media.

kolibakterier
Det er både fellestrekk og karakteris-
tiske egenskaper av koliforme bakterier 
(KB), termotolerante koliforme bakte-
rier (TKB) og Escherichia coli (E. coli). 
Egenskapene gjør det mulig å definere 
en fekal forurensning basert på bakte-
rielle indikatorer. Koliforme bakterier 
beskriver en stor gruppe av gram-ne-
gative, stavformede bakterier som ikke 
danner sporer. Disse tilhører en enkelt 
taksonomisk familie Enterobacteriace-
ae som omfatter mange slekter og arter. 

Salmonella og Shigella er også 
slekter i denne familien, men de er 
ikke regnet som KB. Opprinnelig var 
KB-gruppen definert som de bakterier 
som er i stand til å vokse og produ-
sere syre og gass fra laktose innen 24 
– 48 timer ved 36 – 37 ºC. 

Denne biokjemiske definisjonen 
fungerte i lang tid, men ble endret 
nesten to tiår tilbake og kan ikke be-
nyttes til å gi en omfattende karakte-

Fekale indikatorbakterier

Utslipp av avløpsvann nær strender kan medføre en risiko for sykdommer som kommer via fekale smittestoff. Indikatorbakterien 
E.coli benyttes til å påvise fekal forurensning i vann. Foto:Trond Mæhlum
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ristikk av KB. Gassproduksjonen ble 
utelukket i den endrede definisjonen. 
KB gruppen økte da med flere arter. 
Den siste er definisjonen av KB refe-
rerer til bakterier som er i stand til ae-
rob og anaerob fakultativ vekst, gjære 
laktose ved 37 ºC innen 48 timer, har 
enzymet B-galaktosidase og er oksi-
dase-negative.

Miljøbakterier
Denne enzymbaserte definisjon har 
økt omfanget av bakterier anerkjent 
som KB. Mange av disse bakteriene 
finnes i hovedsak i miljøet. De kan 
påvises i vannprøver, i forurenset og 
ikke-forurenset jord og planter, samt 
fra avføringen til mennesker og andre 
varmblodige dyr (pattedyr og fugler). 

Derfor representerer KB ikke bare 
tarmbakterier (fekal opprinnelse), men 
også andre frittlevende koliforme bak-
terier (ikke fekal opprinnelse). De kan 
forenklet omtales som «miljøbakterier».

TkB
Felles for TKB og KB er at den første 
representerer en undergruppe av den 

andre (Fig. 1). TKB er resistente mot 
høye temperaturer og dermed i stand 
til å vokse og gjære laktose ved 44 ºC. 
TKB er ofte om hverandre kalt fekale 
koliforme bakterier da forholdene 
med høy temperatur skulle under-
trykke bakterier av ikke-fekal opprin-
nelse. Men selv under disse forholde-
ne er tilstedeværelsen av ikke-fekale 
(frittlevende, miljø-) bakterier fortsatt 
mulig. TKB er derfor fortsatt mer rele-
vant navn enn fekale koliforme bakte-
rier på denne gruppen. 

Siden denne gruppen omfatter koli-
forme bakterier som kan være tilstede 
i miljøet, så vel som i avføring, for ek-
sempel arter av Klebsiella, Enterobac-
ter og Citrobacter vil mikrobiologiske 
tester for disse bakteriene ikke garan-
tere funn av virkelig fekal forurensning 
selv om det blir gjort funn.

Harmløse E. coli i milliarder
E. coli er den viktigste bakteriegrup-
pen innenfor TKB gruppen (Fig. 1). 
Disse er til stede i stort antall i avfø-
ringen der den kan finnes i konsen-
trasjoner på 109 per 1 g av avføring. 

E. coli vokser vanligvis i tykktarmen 
hos mennesker og varmblodige dyr. 
De fleste E.coli-stammer er ufarlige og 
utgjør en viktig og naturlig del av den 
normale mikrobielle flora i tarmen. 

Vi har gjennom en årrekke arbeidet med 
å utvikle kvalitet i alle prosesser for 
å håndtere og bryte ned organisk materiale. 
Dette er noevi finner i både plast- 
og adipoceregraver.  
Det er lagt vekt på et nært samarbeide 
med norske myndigheter og forskningsmiljøer 
for å utvikle nye metoder og ny teknologi. 
Rehabiliteringen av gravlunder 
og kirkegårder er skånsom og setter ikke 
nevnerdige spor etter seg. 
Vi har høye krav til sikkerhet, både til vårt 
arbeidsmiljø og for omgivelsene, samt at vi har 
et lavt støynivå.  Dette gjør metoden fordel-
aktig for kommuner rundt om i landet som 
ønsker å gjenbruke sine kirkegårder 
og gravlunder.

Vi muliggjør gjenbruk

Kontakt oss for mer informasjon

Telefon: 99 51 01 10
post@nomias.no - www.nomias.no

Rehabilitering av kirkegårder og gravlunder
-vår teknologi er basert på naturens eget miljøverktøy

En miljøvennlig og kostnadsbesparende prosess

Seniorforsker Adam M. Paruch demon-
strerer utstyr som kan analysere indikator-
bakterien E.coli i løpet av 18 timer. 
Foto: Bioforsk



46 KommunalteKniKK nr. 9-2011

Men noen av stammene er knyttet til 
sykdommer hos mennesker og dyr.

farlige E.coli
Den mest patogene stammen omta-
les som Verocytotoxic E.coli (VTEC), 
også kjent som Shigatoksinproduse-
rende E.coli (STEC). De VTEC / STEC-
gruppen har over 200 ulike serotyper, 
inkludert den svært sykdomsfrem-
kallende Enterohemorrhagisk E.coli 
(EHEC). Denne E.coli typen er den vik-
tigste patogene som forårsaker he-
morrhagisk kolitt med blodig diaré og 
hemolytisk uremisk syndrom (HUS). 
Det finnes også andre patogene som 
Enterotoksinproduserende E.coli 
(ETEC), Enteropatogene E. coli (EPEC), 
Enteroinvasive E.coli (EIEC), Entero-
aggregative E.coli (EAggEC), og Diffus 
adherente E.coli (DAEC).

Dårlig hygiene og sanitære forhold fa-
voriserer utbrudd rundt om i verden, for 
eksempel reisendes diaré forårsaket av 
ETEC, infantile diaré forårsaket av EPEC, 
og en inflammatorisk, vannaktig lang-
varig og vedvarende diaré forårsaket av 
EIEC, EAggEC og DAEC, henholdsvis. 

Det er derfor av stor betydning å ha 

et oppegående miljørettet helsevern 
som kan oppdage E.coli-smitte straks 
for å redusere eksponering for fekal 
forurensning for å minimalisere even-
tuelle helserisiko.

Rask analysering av E.coli
Analysering av patogene E.coli stam-
mer og arter krever spisskompetanse 
og kan være både tid- og ressurskre-
vende. Det finnes flere relativt enkle 
laboratorietester for å analysere for 

tarmbakteriegruppen E.coli. For å 
iverksette tiltak som kan begrense ut-
slipp av fekal forurensning er det viktig 
å oppnå raske og pålitelige analyser. 

Et eksempel på en hurtig metode 
for påvisning og telling av E.coli er Co-
lilert 18/Quanti-Trays2000 Method. 
Colilert-18 er den eneste USEPA-god-
kjente 18-timers testen som inngår i 
standard metoder for undersøkelse 
av vann og avløp. Dette systemet har 
blitt implementert i en rekke land 

Skjematisk gruppering av koliforme bakterier (KB), termotolerante koliforme bakterier 
(TKB), E.coli og den svært sykdomsfremkallende E.coli typen EHEC.

www.ramirent.no/ecosolution

Spar miljøet, 
energi og penger  
i byggeprosessen!
Les mer på www.ramirent.no

Ramirent 
EcoSolutionsTM
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over hele verden, også i Norge. Den 
er tilgjengelig på kommersielle labo-
ratorier og i flere FoU-miljø. 

I teorien er det nå mulig å ta ut 
prøver tidlig om morgenen, levere til 
analysering og motta resultater om 
kvelden slik at eventuelle tiltak kan 
iverksettes. Dette gjelder for eksempel 
badestrender som ligger i risikosonen 
for fekal forurensning etter kraftige 
nedbørsepisoder sommerstid.

E.coli – en god indikatorbakterie!
Til tross for de sykdomsframkallende 
artene av E.coli er det svært viktig å 
være klar over at forekomsten av E.coli 
i miljøet ikke nødvendigvis medfø-
rer en trussel om sykdommen. E.coli 
har i mange år blitt benyttet som en 
indikator på fekal forurensning siden 
det er det eneste medlemmet av ko-
liforme-gruppen som finnes uteluk-
kende i fekalier og ikke formerer seg 
nevneverdig i miljøet utenom tarmen. 
Hovedforskjellen mellom KB, TKB og 
E.coli er derfor at E.coli nærmest gir 
en garanti for fekal forurensning.

Overføring av fekal forurensning til 
miljøet skjer hovedsakelig via avløps-
vann og slam (human fekal opprin-
nelse), og via slam og husdyrgjødsel 
(animalsk fekal opprinnelse). Fra dis-
se kildene kan et høyt antall av E.coli 
forurense vannkilder (drikkevann, 
vanning og bading), jord (under jord-
bruks avrenning, vanning og organisk 
gjødsling) og vegetasjon (under van-
ning og organisk gjødsling). E.coli kan 
overleve lenge i ulike miljø utenfor 
tarmen og bli oppdaget flere måneder 
og kanskje år senere. 

Bruk E.coli for badevann – ikke TkB!
E.coli er det eneste medlemmet av 
koliforme-gruppen som tilfredsstiller 
de fleste av kriteriene for den en ide-
ell bakteriell indikator på fekal foru-
rensning. Den har en eksklusive fekal 
opprinnelse, er universelt til stede 
i stort antall i avføring fra mennes-
ker og varmblodige dyr, er til stede i 
kloakk, men kan ikke vokse i natur-
lig vann, og påvises ved enkle meto-
der. Dermed er E.coli er regnet som 
den mest sensitive indikatoren for 
fekal forurensning i naturen i vann, 
jord og planter. Derfor er også E.coli 
valgt som den primære og obligato-
riske mikrobielle indikatoren på fekal 

forurensning i USA, Canada, EU og 
Australia. E.coli og intestinale entero-
kokker er de eneste to obligatoriske 
parametere som er definert i det nye 
EU-direktivet om badevannskvalitet 
(EU-parlamentet, 2006). Tidligere var 
KB og TKB inkludert blant 19 ulike 
kvalitetsparametere for badevann.

konklusjon
Oppsummert kan vi slå fast at E.coli 
er TKB og dermed også KB, men det 
er IKKE gitt at KB representerer TKB og 
videre E.coli, som vist i figur 1. 

Både KB og TKB definerer et bredt 
spekter av bakterier som kan stamme 
fra både avføring og ikke-fekal kilder. 
Den mest relevante indikator for fekal 
forurensning i miljøet er E.coli som ikke 

stammer fra miljøet, men finnes uteluk-
kende i stort antall i avføring fra men-
nesker og varmblodige dyr. Selv om de 
fleste E.coli-stammer er harmløse er det 
noen typer som er knyttet til alvorlige 
menneske- og dyresykdommer. 

E.coli som hovedgruppe kan i dag 
oppdages relativt raskt med moderne 
analysemetoder og en god logistikk 
for prøvehåndtering og rapportering. 
Dette kombinert med tiltak kan be-
skytte mennesker og miljø fra poten-
sielt patogene stammer av E.coli og 
andre sykdomsfremkallende organis-
megrupper som finnes i avløpsvann 
fra dyr og mennesker. 

E.coli bør derfor være standard 
analyse i overvåkningsprogram hvor 
det søkes etter fekal forurensning.
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Av Odd Borgestrand

BorG meDier aS. 
Skrevet på oppdrag

Noen vil betegne satsingen som gal-
skap, andre mener Lars Kristoffer Loe 
har gjennomført en genistrek. Hans 
drøm er at fabrikken på Hokksund 
utenfor Drammen skal bli et flaggskip 
for betongbransjen. Derfor har han 
lagt hele sjela si i realiseringen av fa-
brikken. 

Totalkostnaden på 150 millioner 
kroner har vært mulig fordi fabrikken 
nærmest er bygget på «dugnad». 

Betong er kult
– Jeg syns betong er kult, og dette er 
livet mitt, innrømmer fabrikkdirektør 
Loe. 

– Hovedmålet med den nye fabrik-
ken er selvfølgelig å utvikle bedriften 
til en industriell aktør. Vi skal være best 
både på kvalitet og pris, og informasjon 
skal raskt ut til våre kunder. Vi er nå i 
stand til å påta oss nesten alle typer 

oppdrag, enten det er standardproduk-
sjoner eller spesialprodukter, sier Loe. 

Betydelig markedsandel 
Loe Rørprodukter AS har en betydelig 
markedsandel på Østlandet, og reg-
ner en radius på 300 km fra Drammen 
som sitt nærområde. 

Etter at firmaet kjøpte opp B. Bry-
nildsen & sønner i Moss i 1998 fikk 
bedriften et større marked og volum. 

I dag har bedriften hovedkontor og 
salgskontor i Hokksund, og dessuten 
salgskontorer i Oslo, Lillestrøm, Råde 
og Skien. Et nytt kontor etableres i lø-
pet av kort tid i Trondheim.

Moderne biofyringsanlegg 
Anlegget varmes opp med et topp 
moderne biofyringsanlegg, og det er 
vannbåren varme i hele fabrikken. Der-
med kan gulvarealet effektivt benyttes 
til herding av betongproduktene. 

– Med en gulvtemperatur på 20 
grader er det ideelle forhold for her-
deprosessen, mener Loe.

Reduksjonen i utslipp og avfall er 
kraftig redusert, og selskapet utarbei-
der nå et eget miljøregnskap.

Blanderi og jernbane 
Blanderi og jernbane er en egen en-
het, med kapasitet på 100 kubikk i 
timen. Anlegget er utstyrt med auto-
matisk selvrens. Restene av denne 
selvrensen går inn i vårt sedimen-
teringssystem, hvor slammet sorte-
res. Vannet som er igjen renses og 

bRANsjENytt

Lars Kristoffer Loe har realisert sin drøm om å bygge det som skal være Europas mest 
avanserte betongfabrikk. Foto: Odd Borgestrand 

Hovedmålet med den nye fabrikken er selvfølgelig å utvikle bedriften til en industriell 
aktør, og nå produseres det i både små og store dimensjoner. Foto: Odd Borgestrand

En ny standard for betongbransjen
loe rørprodukter aS har åpnet en ny betongfabrikk i Hokksund. De setter en ny 
standard for europas betongindustri. i fem år har innehaver og fabrikksjef lars 
Kristoffer loe jobbet mer eller mindre døgnkontinuerlig for å realisere sin drøm.
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benyttes videre i betongproduksjo-
nen.

En egen «jernbane» går gjennom 
lokalene og frakter betong rundt til de 
ulike produksjonslinjene. Det meste 
er helautomatisert, og produksjons-
personalet er i stor grad fagfolk som 
overvåker prosessene og sørger for 
god kvalitetskontroll. 

Dresskledde gjester
– Folk forventer smuss og støv i en 
betongfabrikk, men i vår fabrikk kan 
folk gjerne gå dresskledd når de er 
på omvisning, sier fabrikkdirektøren, 
i det et nytt rør med dimensjon på 

3000 millimeter heises opp fra støpe-
formen, settes på et gulv med vann-
båren varme, og er klar for 24 timers 
herding før det automatisk løftes opp 
og fraktes ut gjennom en sluse til fri-
luft og det 50.000 kvadratmeter store 
lager-arealet. 

Hele fabrikkområdet er på 80 de-
kar. Betongindustrien er en volum-
krevende produksjon, og Loe Rørpro-
dukter AS leverer nå om lag 300 ulike 
produkter som alle skal produseres 
og lagerføres. Bedriften har også fått 
et nytt administrasjonsbygg på 1000 
kvadratmeter. Her er det rom for vekst 
i en bedrift som i dag har totalt 50 an-

satte. Svært mange av disse er uten-
landske statsborgere. 

Selv om Lars Kristoffer Loe mener det 
skal være kult og macho og jobbe med 
rør og betong er det vanskelig å få lokal 
arbeidskraft. Han gleder seg over høy 
kompetanse og sterk grad av lojalitet 
hos sine utenlandske medarbeidere.

Stor fest
1.september var 250 personer invitert 
til offisiell åpning av betongindustri-
ens nye utstillingsvindu i Norge. Det 
kom representanter fra samtlige 17 
betong VA-produsenter som sammen 
utgjør paraplyorganisasjonen BASAL. 
BASALS funksjon er å videreutvikle en 
felles produkt- og kvalitetsstandard 
som medlemsbedriftene bruker i sin 
produksjon.

I tillegg var en rekke VA-konsulen-
ter, rådgivere og samtlige VA-sjefer 
på det sentrale Østlandet invitert, 
sammen med ulike leverandører og 
samarbeidspartnere. 

Tidligere ordfører i Øvre Eiker, An-
ders Warp, hadde æren av å klippe 
snoren. 

Fabrikkdirektør Lars Kristoffer Loe 
holdt selv et foredrag han hadde kalt 
«fra håndverk til industri», for dette 
var en stor industridag for Øvre Eiker 
og Norge, sa han.

bRANsjENytt

Den nye fabrikken er på 7.300 kvadratmeter og delt inn i tre langsgående skip, ett 
for håndarbeid og spesialprodukter og to for maskinproduksjon, med totalt åtte 
produksjons linjer. Foto: Odd Borgestrand

Loe skal være best og billigst på betongrør for VA-bransjen. Foto: Odd Borgestrand

Bakgrunn

•  Fabrikken åpnet 1.september. Fa-
brikken er et av verdens mest mo-
dere fremstillingssteder for disse 
produktene som bringer hele be-
tongbransjen til et nytt nivå. 

•  Den nye fabrikken på 7.300 kva-
dratmeter er delt inn i tre langsgå-
ende skip, ett for håndarbeid og 
spesialprodukter og to for maskin-
produksjon. 

•  Fabrikken er et utstillingsvindu og 
har åtte produksjonslinjer hvorav 
fem er helautomatisert. 

•  Forventet omsetning i år er på cirka 
160 millioner kroner.

•  Loe Rørprodukter AS er Norges 
største produsent av betongvarer 
til vann- og avløpssektoren. 



50 KommunalteKniKK nr. 9-2011

Nytt FRA NkF

nKF – KunnSKAPSDElIng FoR ET BEDRE SAmFunn

- Vi er sikre på at valget 
av telenor arena vil gi  
miljø & teknikk/ 
Kommunalteknikk et 
skikkelig løft, sier  
torbjørn Vinje, prosjekt-
leder for messen  
og direktør i nKF.

All lokal infrastruktur
Messen eies av KS og NKF, og er tro-
lig den eneste i sitt slag som omfat-
ter all lokal infrastruktur: 
•  Avfall og gjenvinning
•  Brann, sikkerhet og beredskap
•  Forvaltning, drift og vedlikehold 

av bygg og eiendom
•  Plan og byggesak
•  IT, kart og geodata
•  Utemiljø og veger
•  Vannforsyning og avløp

Sentralt møtested 
Målet er å tilby næringsliv og kom-
munaltekniske virksomheter et 
sentralt møtested for kunnskapshe-
ving om produkter, fag og fagpoli-
tiske spørsmål. 

Det vil også bli arrangert semina-
rer for fagfolk og ledere, konkurran-
ser og premieutdeling. 

10 000 m2

– Hos Telenor Arena kan vi boltre oss 
på mer enn 10 000 m2, de har en 
takhøyde som gir luft under vingene 
og tilbyr en rekke seminar- og møte-
rom av høy kvalitet, fortsetter Vinje. 

– Jeg er glad, men ikke overras-
ket over at valget falt på oss, sier 
Claus Johannsen, salgsansvarlig for 
messer og events i Telenor Arena. 
Det er en flerbruksarena, som har 
huset en rekke utstillinger de siste 
årene. 

Tilstrekkelig hotellkapasitet
– Jeg er sikker på at de fleste blir 
positivt overrasket når de ser hva 
denne arenaen og området rundt 
har å by på, sier Johannsen. 

Overnattingsmulighetene blir 
også mer enn tilstrekkelige. I 2012 
åpner det to nye hoteller, slik at det 
i alt blir tre hoteller i umiddelbar 
nærhet. 

God kommunikasjon
Flytoget og andre tog stopper på 
Lysaker stasjon, tre minutters av-

stand fra messeområdet med buss 
eller taxi. Det går i tillegg en rekke 
busser fra Oslo, og det er gode par-
keringsmuligheter for de som vel-
ger å komme med egen bil. 
 
«Best ever»
Telenor Arena ligger i naturskjønne 
omgivelser med nærhet til vannet. 

– Fornebulandet i midten av mai 
gir en vakker og flott ramme rundt 
arrangementet, og vi vil legge vekt 
på hyggelige sosiale aktiviteter, i til-
legg til det rent faglige. Jeg er over-
bevist om at messen i 2013, som 
er den 20. i rekken, blir den beste 
noensinne for oss som arrangør, 
for utstillerne og ikke minst for de 
besøkende, avslutter Vinje entusi-
astisk.

Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk
arrangeres 13.-15. mai 2013 på Telenor Arena

Claus Johannsen, salgsansvarlig for messer og events i Telenor Arena (t.v.) og 
Torbjørn Vinje, som er prosjektleder for messen og direktør i NKF. 
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Nytt FRA NkF

nKF – KunnSKAPSDElIng FoR ET BEDRE SAmFunn

Hva skjer der du jobber? 
Kanskje noe nytt, eller noe interes-
sant? 
Har dere høstet erfaringer som an-
dre kommuner kan dra nytte av? 

Tidsskriftet Kommunalteknikk utgis 
ti ganger i året.
Vi dekker fagområder som vann, av-
løp, bygg, eiendom, vei, trafikk, ute-
rom, brannvern, byggesak, plansak 
og ledelse. 
Mange av artiklene skrives av fag-
personer som arbeider i ulike nor-

ske kommuner. 
kunne du tenke deg å skrive en 
artikkel i kommunalteknikk?
Vi er interessert i store og små arti-
kler. Ta kontakt for å avtale nærmere. 

Frist for utgave 11 vil være 
17.oktober.
Frist for utgave 12 vil være 
14.november. 

Utgave 12 planlegges med hoved-
tema avfall og gjenvinning. I tillegg 
vil det inneholde annet fagstoff. 

NKF bygg og eiendom kan denne høsten presentere to 
nye kurs i samarbeid med Dr.ing Øystein H. Meland.

•  Valg av gjennomføringsmodell for bygge- og 
 anleggsprosjekter
•  Kostnads-, fremdrifts-, og kvalitetsstyring av byggeprosjekter

Meland har både siv.ing. (bygg- og anlegg) og dr.ing-grad (prosjektstyring) 
fra NTH/NTNU. 

Han har betydelig erfaring innen utarbeidelse av styringssystemer for 
prosjekter. Herunder prosesstyring, økonomistyring, fremdriftsstyring, 
kvalitetsstyring og alternative gjennomføringsmodeller basert på partner-
skap/nettstrukturer. 

Meland har leder erfaring fra arbeid i større prosjektorganisasjoner i 
offentlig og privat virksomhet, spesielt innenfor skolesektor og helse/om-
sorg og på avdelingsledernivå med resultat- og personalansvar. 

Ved Universitetet i Agder underviser og forsker Meland innenfor faget 
prosjektledelse/-styring.

for mer informasjon: 
Se vår kursoversikt på www.kommunalteknikk.no

IK-Bygg Web: Bli abonnent!
For en 4-ukers gratis og uforpliktende prøveperiode, 
send e-post til: support@ikbygg.no
For å bestille abonnement på IK-Bygg Web, se: www.ikbygg.no

Lyst til å skrive i Kommunalteknikk?

Kurs om prosjektstyring og 
gjennomføringsmodeller

Opplæringspakke 
for folkevalgte
Tidligere har NKF utgitt to tema-
hefter knyttet til plan- og byg-
ningsloven.

Heftene er nå revidert og oppda-
tert i henhold til det nye lovver-
ket.
•  Det ene heftet gir en oversikt 

over fagområdene «Plan- og 
prosess». 

•  Det andre heftet presenterer 
«Byggesaksbehandling».

I tillegg består pakken av to CDer 
med PowerPoint-presentasjoner. 
De kan for eksempel brukes til 
kurs og opplæring i de politiske 
utvalgene som behandler plan- 
og byggesaker.

Heftene kan bestilles via vår nett-
side www.kommunalteknikk.no 
Begge heftene med begge CDer, 
kr 3000,-
10 hefter (5 av hvert hefte, uten 
CD) kr 1000,- (pakkepris)
20 hefter (10 av hver, uten CD) 
kr 1500,-
1 hefte (uten CD) kr 300,-
2 hefter (uten CD) – ett av hvert 
hefte kr 500,-.
Halv pris for de som kjøpte 
opplæringspakken i 2007. 

Porto kommer i tillegg
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nkf byggesak har utarbeidet 
totalt 24 maler som er gruppert 
slik: 

•  Tillatelser/sluttkontroll – 8 maler
•  Forhåndskonferanse – 2 maler
•  Klage – 5 maler
•  Tilsyn – 3 maler
•  Ulovligheter – 6 maler

Bakgrunn: 
Høsten 2010 fikk NKF byggesak hen-
vendelser fra en del kommuner om 
bistand til å få laget maler som kan brukes 
i byggesaksbehandlingen. 

Styret i NKF byggesak så på dette opp-
draget som svært viktig for kommunene, 
blant annet med utgangspunkt i den nye 
plan- og bygningsloven. I tillegg kjenner vi 
jo til at ikke alle har nødvendige resurser 
til å oppdatere det som er nødvendig ved 
lov- og forskriftsendringer.

Derfor besluttet styret i NKF byggesak 
at vi skulle tilby malene som en del av te-
mastoffet til nettverkskommunene i 2011. 
Standardisering og effektivisering er jo 
også noe av målsettingen med nettverks-
samarbeidet.

Intranett nkf byggesak 
Malene kan lastes ned fra intranettet til 
NKF byggesak. Det gjelder de som deltar i 
nettverkssamarbeidet. 
 
Vi håper og tror at malene blir godt mot-
tatt. 
Hvis responsen blir som forventet, vil vi 
utvikle flere maler i løpet av året etter inn-
spill fra kommunene. 

Slik skaffer du malene: 
Malene er tilgjengelig for deltakerne i nett-
verkssamarbeidet i regi av NKF byggesak. 
Kommunene som ikke er medlem vil kunne 
få tilgang til malene ved å henvende seg til 
NKF. Da er prisen 5000 kroner for hele pak-
ken (24 maler). Malene kan bestilles via 
www.kommunaltenikk.no 

NKF byggesak har som temastoff til nettverksgruppene 
i 2. halvår utviklet to nye tema. 

Første tema som blir lagt ut på intranettet er: Saks-
kostnader etter forvaltningsloven § 36, deretter følger 
ansvarlig søker. 

kort om det første temaet:
Forvaltningsloven gjelder som kjent for den virk-
somhet som drives av forvaltningsorganer når ikke 
annet er bestemt i eller i medhold av lov. 

Loven gjelder blant annet for all byggesaksbe-
handling i kommunene, jf. plan og bygningslovens 

§ 1–9. Loven har som formål å ivareta/sikre innbyggernes grunn-
leggende interesser og rettigheter i saksbehandlingen. Loven er et 
viktig redskap for å sikre at demokratiet og forvaltningen fungerer 
tilfredsstillende. 

Forvaltningen, herunder byggesaksbehandlerne, forvalter et stort og 
til tider komplisert regelverk og innehar i kraft av sine stillinger mye 
faktisk og formell makt.

Dersom forvaltningen selv handler i strid med det regelverket de er satt 
til å forvalte, er det både naturlig og rimelig at den enkelte innbygger 
ikke skal måtte ta kostnadene ved å få endret vedtak i tråd med lo-
ven. Forvaltningslovens § 36 bestemmer derfor at en part skal tilkjen-
nes sine nødvendige saksomkostninger dersom et vedtak blir endret 
til gunst for parten. Bestemmelsen er videre enn de privatrettslige er-
statningsreglene, idet bestemmelsen gir rett til dekning av kostnader 
parten har hatt, uten at parten må dokumentere uaktsomhet i forvalt-
ningen. Bestemmelsen inneholder også en del begrensninger og vilkår 
som vil bli omtalt i korte trekk nedenfor.

Regelverket er relativt komplisert og det er viktig at kommunen har ru-
tiner for hvordan man både informerer og behandler spørsmål knyttet 
til § 36. Bestemmelsen har vært i utvikling og anvendelsesområdet er 
gradvis blitt utvidet på enkelte områder. 

Sivilombudsmannen har vært sentral i denne prosessen ved behand-
ling av klager over forvaltningens vedtak. 

Last ned alle dokumentene til temastoffet og les mer på intranettet til 
NKF byggesak.

kontaktperson: 
Er du interessert i å delta i nettverket, eller vil du kjøpe malene/temapakken?

Ta kontakt med: 
kjersti.larsstuen@kommunalteknikk.no

Sakskostnader etter  
forvaltningsloven § 36

Nytt FRA NkF
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Alt innen VA

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

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

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

noRVIA AS 
E-post: norvia@norvia.no • www.norvia.no
Tlf.: 64 93 69 69 • Fax: 64 93 69 60
Ventildreiemaskiner • Movere  
• Vann lekkasje søkere • Mengdemålere • 
Redskap • Utstyr

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

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

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

Alt innen geosynteter

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

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

TEnTEX AS
Postboks 394 – N-1471 Lørenskog
Kontaktperson: Terje Rykhus
Tlf.: +47 67 91 60 53 • Fax: +47 67 91 60 55
E-post: posttentex@feiring-bruk.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.

Arbeidstøy

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

Automatikk/overvåk/styring

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

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

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

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

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

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

• Magnetventiler
• Trykktransmittere
• Temperaturfølere

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

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

ESKElAnD ElECTRonICS
www.detektor.no • Tlf.: 64 94 30 70 

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

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

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

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

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

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

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

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

mjK AuTomATIon AS
Prins Chr. Augusts plass 1, 1530 Moss
Tlf. 69 20 60 70 • Fax 69 20 60 71
mjk@mjk.no • www.mjk.no

Instrumenter for vann og avløp

KommunalteKniKK nr. 9-2011 53



54 KommunalteKniKK nr. 9-2011

leverandørguide

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

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

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

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

RogAlAnD InDuSTRI-AuTomASjon AS
Haugåsstubben 5, 4016 Stavanger
Tlf. 51 90 61 30 – Fax 51 90 61 31
www.ria.no • ria@ria.no

Total leverandør av driftskontroll for vann 
og avløp.

Avfall/renovasjon/kildesort.

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

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

ConTAInERPRoDuSEnTEn
Kanstad Mekaniske AS
9055 Meistervik
tlf.: 77 72 26 00 – Fax 77 72 26 01
firmapost@kanstad-mek.no
www.kanstad-mek.no
Avd.sør: Skedsmo, tlf. 63 80 09 90
Dekker behovet for smarte og innovative 
 containerløsninger innen miljøvennlig 
 avfallshåndtering.

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

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

Avløpsrenseanlegg

BIoWATER TECHnology AS
Pb. 7 Kaldnes, 3119 Tønsberg
Tlf.: +47 911 10 600 • Fax.: +47 915 11 815
www.biowater.no

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

BoKn PlAST AS
Postboks 177 • 4291 Kopervik 
www.bokplast.no

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

gooDTECH EnVIRonmEnT SøRumSAnD AS
Tlf.: +47 63 86 64 60 • Fax.: +47 63 86 64 61
E-post: sorumsand@goodtech.no
www.goodtech.no

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

(5-10.000 pe)
•  Naturbaserte avløpsrenseanlegg 

(HACO)
•  Konsulenttjenester for utarbeidelse av 

 avløpsplaner for utbyggere og kom-
muner

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

joTnE Hollung AS
Haldenveien 6 – 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 35 20 20 – Fax 69 35 20 21
jvm@jotne.no – www.hollung.jotne.com
Leverandør av maskiner og utrustning for 
vann- og avløpsrensing, slambehandling 
og avvanning

KlARo REnSEAnlEgg noRgE AS
Risør Næringpark, 4994 Aukland
E-post: bjs@klaro.no • www.rensing.no
Tlf: 37 15 68 00 • Fax: 37 15 34 36
Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

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

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

avløpsrenseanlegg
•  Slambehandlingsanlegg
•  Vannbehandling

SAlSnES FIlTER AS
Postboks 279 – 7801 Namsos
Tlf. 74 27 48 60 – Fax 74 27 48 59
firmapost@salsnes-filter.no
www.salsnes-filter.no
Mekanisk utstyr – Avløpsreneanlegg – 
 Slambehandling

SoByE mIljøFIlTER AS
postboks 2, 5371 Skogsvåg
Tlf. 56 31 77 30 – Fax 56 33 75 60
post@sobyefilter.no – www.sobyefilter.no
Leverandør av Mekanisk og 
Kjemisk/Mekanisk avløpsrenseanlegg

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

WEDECO UV-anlegg, AquaZone Ozon/
biofilter, Hydrotech filtrering, Azud 
trykkfiltrering, Avløpsrensing/Primærren-
sing. Nijhus avløpsbehandling/biogass, 
biologiske renseanlegg, flotasjonsanlegg, 
CO2 lufting

VA TEKnIK I BoRÅS AB
Box 858, 501 15 BORÅS, SVERIGE
Tel.: 00 46 33 23 67 25 
Fax: 00 46 33 23 67 25
E-post: marko.kunerus@vateknik.se
www.vateknik.se 
 
VA Teknik er et kjent svensk selskap som 
er anerkjent på det skandinaviske vann-
behandlingsmarkedet.
Selskapet er markedsledende i Sverige 
på områdene slam skraper og produktut-
styr til sedimenteringsbassenger.
VA Teknik har levert slamskraper til mer 
enn 2500 bassenger verden rundt de 
seneste 30 årene.

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
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Belysning

CATEnA A.S
Vi leverer miljøvennlig LED belysning for 
kommune, industri og samferdsel
LED belysning for gater og vei
LED belysning for lagerhaller, idrettshal-
ler, garasjer og større rom
LED belysning for skoleområder, 
 parkeringsplasser og uteplass generelt
Tlf.: 22 80 42 60 
Hjemmeside: www.catena.no 
E-post: vp@catena.no

Betongrehabilitering

Bm oVERFlATETEKnIKK AS
Tlf: 32 77 09 30 – Fax: 32 77 09 25 
E-post: firmapost@bm-as.no 
www.bm-as.no

Brann og beredskap

HoFSTADS A/S
Postboks 25 Haugenstua
Gateadresse: Ringnesveien 23,  
0915 Oslo
Tlf. 22 10 10 50 – Fax 22 21 55 75
arild.ostby@hofstads.no
www.hofstads.no

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

Brurehabilitering

Bm oVERFlATETEKnIKK AS
Tlf: 32 77 09 30 – Fax: 32 77 09 25 
E-post: firmapost@bm-as.no 
www.bm-as.no

Brønnboring

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

Energiboring – Horisontalboring – Pumper
Spesialboring – Fundamentering

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

HAllIngDAl BERgBoRIng AS
Gullhagen, 3570 Ål
Tlf. 32 08 59 00 – Fax 32 08 59 01
firmapost@hallingdal-bergboring.no
www.hallingdal-bergboring.no

• Grunnvannsbrønner
• Grunnundersøkelse
• Energibrønner for varmepumper
• Pumpeanlegg

Brøyting

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

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

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

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

VEImA.S
Industrigt 11 • 3400 Lier
Tel: 32 84 94 20 • Fax: 32 84 94 21
E-post: kjell@veimas.no 
Web: www.veimas.no
 
Feiemaskiner. Salt-/sandspredere

Dampkjeler-Tineaggregat

glomSRøD mEK. VERKSTED A/S
Grønland 1, 1767 Halden
Tlf. 69 21 36 30 – Fax 69 21 36 33 
www.glomsrodmek.no

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

Deponigassanlegg

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

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

Diesel- og reservekraftaggreater

AS RESERVEKRAFT
www.reservekraft.no

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

SATEmA A/S
P. boks 21, Manglerud, 0612 Oslo
Tlf.: 22 57 93 00 – Fax: 22 57 93 01
www.satema.no – E-post:satema@satema.
no
Dieselaggregater 7 – 3300kVA.  
Stasjonære og mobile. Nødstrøms-
installasjoner.  Representerer CPG  
(Cummins Power Generation)

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

Bm oVERFlATETEKnIKK AS
Tlf: 32 77 09 30 – Fax: 32 77 09 25 
E-post: firmapost@bm-as.no 
www.bm-as.no

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.
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FDV – forvaltning, drift, vedlikehold

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

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

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

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

VESTTEKnIKK A/S 
Røynebergsletten 20, 4052 Røyneberg
pb 149 4065 Stavanger
Tlf. 51 95 96 00 – Fax 51 95 96 01
www.vestteknikk.no
morten@vestteknik.no
Gassmåling & Åndedrettsvern

Gategods

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

HMS

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

yARA noRgE AS
Bygdøy alle 2, 0202 Oslo
Tel. 24 15 70 00 – Fax 24 15 75 50
yara@yara.com • www.yara.no
Forebygging mot toksisk gass og lukt:
HMS-Rådgivning, H2S-kartlegging, 
 Nutrioxkonsept

Instrumenter

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

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

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

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

Ledende utstyrleverandør til VA Bransjen

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

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

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

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

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

mjK AuTomATIon AS
Prins Chr. Augusts plass 1, 1530 Moss
Tlf. 69 20 60 70 • Fax 69 20 60 71
mjk@mjk.no • www.mjk.no

Instrumenter for vann og avløp

IT, GIS, DAK og elektronisk arkiv

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

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

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

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

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

hold (FDV)
•  Bransjestandard innen utarbeidelse av  

anbudsbeskrivelser
•  Kalkulasjons- og prosjektoppfølgings-

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

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

PoWEl ASA
Edvard Griegs vei 3, N-5059 Bergen
Tlf. 55 36 19 00 – Fax 55 36 19 01
www.powel.no
Utvikling, salg og bistand ved innføring 
av GIS-systemet Gemini for fagområdene:
• Kommunalteknisk forvaltning
• Service og publikumsbetjening
• Oppmåling
• Prosjektering
• Entreprenørbransjen

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

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

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

• Deponigassanlegg 
• Gassprosess-systemer
• Bio-mekanisk avfallsbehandling

Legionellakontroll og -bekjempelse

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

Luktfjerning

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

ClAIRS-ClEAn AIR SySTEmS
Pb 2635, N-3702 Skien /
Kjørbekkdalen 15 A, N-3735 Skien
www.clairs.no
Tlf: 35 54 41 80

DT DRIFTSTEKnIKK AS
NORITAS – Luktfjerningsanlegg
Best på luktfjerning for VA-anlegg
www.driftsteknikk.no
Tlf: 69 29 44 55

mIljø-TEKnologI AS
www.mtgruppen.no
Tlf. 35 58 37 00 • Fax 35 58 37 01

noRITAS- luKFjERnIngSAnlEgg
Best på luktfjerning for VA-anlegg

www.driftsteknikk.no
Tlf: 69 29 44 55

Maskiner, biler, utstyr

RAmIREnT AS
Norges største utleier av maskiner og 
utstyr. Se www.ramirent.no for våre løs-
ninger og produktoversikt.

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

Massehåndtering

VÅgEn AS
Tlf.: 53 43 02 00
www.vagen.no 
E-post: vagen@vagen.no
Vågen Transportskruer og Presser

Membran anlegg (væskesep.)

gooDTECH EnVIRonmEnT SøRumSAnD AS
Tlf.:+4763866460 – Fax.: +4763866461
E-post: sorumsand@goodtech.no
Web: www.goodtech.no

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

•  Biovac® biologiske avløpsrenseanlegg  
(5-10.000 pe)

•  Naturbaserte avløpsrenseanlegg 
(HACO)

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

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

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

Krystallklart vann siden 1973

Metalldetektorer

ESKElAnD ElECTRonICS
www.detektor.no – Tlf.: 64 94 30 70 

Metalldetektorer, lekkasjesøkere & led-
ningssøkere

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

Miljøvern og rehab.

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

Flere tjenester på: www.tt-teknikk.no

Miljøteknologi maskiner

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

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

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

Flere tjenester på: www.tt-teknikk.no

Olje/fettutskillere

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

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

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

BoKn PlAST AS
Postboks 177 – 4291 Kopervik 
www.bokplast.no

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

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

Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

TESS AS
Grønt nummer 800 83 777 Fax: 32 84 40 01
E-post: tess@tess.no
Internett: www.tess.no
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VESTFolD PlASTInDuSTRI AS
Haugan Nord, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 03 50 – Fax 33 43 03 54
post@vpi.no – www.vpi.no 

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

Park og idrett

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

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

Pumper og pumpesystemer

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

Radio- og telekommunikasjon

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

SATEl noRgE AS
Høydaveien 17, 1523 Moss
Tlf. 69 27 70 40 – Fax 69 27 70 41
www.satel.no – dag@satel.no

Distributør av Satel radio datamodem, 
GSM datamodem, antenner. Vi tilbyr og 
utfører konsulentoppdrag innen radiofelt-
målinger og radionettverk design.

Rehab av vannforsyn., avløp og VVS

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

HoRDAlAnD AQuATECnIC A/S
5640 Eikelandsosen
Tlf. 56 58 08 80 • Fax 56 58 11 11
www.no-dig.no 
post@hordaland-aquatecnic.no
Sentralgodkjent rørteknisk entreprenør.
Utblokking/ inntrekking av vannledninger.
Rørfornying med BEROLINA liner.
Medlem SSTT.

KRISTIAn olImB AS
www.olimb-as.com
Tlf. 69 28 17 00 • Fax 69 28 17 01

nCC lEDnIngSREnoVERIng
Sjekk ut PU-liner og våre andre produkter.
www.ncc.no/led
Tlf.: 22 98 68 00 
E-post: oyvind.enger@ncc.no

PIPElIFE noRgE AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 • Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

SAnDum AS
Apalveien 1, 3360 Geithus
Tlf.: 32 77 85 50 – Fax: 32 77 85 51
post@sandum.no – www.sandum.no 
 
Utblokking og inntrekking av nye rør
uten graving – NoDig

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

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

TT-TEKnIKK AS
Tel.: 02490
Rørfornying – Rørinspeksjon – 
 Høytrykkspyling – Miljøsanering.  
Flere tjenester på: www.tt-teknikk.no

Rørpressing

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

HollAnD BoRIng AS
Tlf. 33 01 81 60 – Fax 33 01 81 70
www.holland-nodig.no

KRISTIAn olImB AS
www.olimb-as.com
Tlf. 69 28 17 00 – Fax 69 28 17 01

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

Rør og rørkoblinger

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

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

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

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

PIPElIFE noRgE AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 – Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

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

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

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

Rådgiv. ingeniører og arkitekter

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

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

AQuATEAm – noRSK VAnn
TEKnologISK SEnTER AS
Postboks 6875 Rodeløkka, 0504 Oslo
Tlf. 22 35 81 00 – Fax 22 35 81 10
www.aquateam.no
Spesialfirma innen vannbehandling, 
avløpsrensing, behandling av slam og 
våtorganisk avfall.
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BARlInDHAug ConSulT AS
Postboks 6154, 9291 Tromsø
Besøksadr.: Sjølundvn. 2
Tlf: 77 62 26 00 • Fax: 77 62 26 99
Kontorer: Alta, Vadsø, Kirkenes, Svalbard, 
Bodø, Sortland
firmapost@barlindhaug.no
www.barlindhaug.no

• VAR • Havn
• VVS • Samferdsel
• Elektro • Landskap
• Bygg • Konsekvensutredninger
• Arealplanlegging • Arkitektur

CoWI
Tlf 02694 – www.cowi.no 
 
En komplett, tverrfaglig leverandør!
Alle Vannfag, Mijø 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 – Fax 73 54 02 01
www.dhi.no – www.dhigroup.com
Kontor i Trondheim og Drammen
Spesialfirma innen modellering av 
vann- og avløpssystemer, vassdrag, fjord 
og hav områder, Hydrologisk, hydrau-
lisk, vannkvalitetsmessig og økologisk 
 modellering. Tiltaksanalyser.

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

Vann og avløp
Søknad
Prosjektering

HjEllnES ConSulT AS
Postboks 91, Manglerud, 0612 Oslo
Tlf. 22 57 48 00 – Fax 22 19 05 38
www.hjellnesconsult.no
Samferdsel, vann og avløp, avfall, miljø, 
areal og byplan, 3D, landskapsarkitek-
tur, utredning, bruer, bygg, elektro, vvs, 
energi.

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 • Landskapsarki-
tektur 
• Trafikk • Samferdsel
• Prosjektledelse • Avfall og renovasjon 
• VVS • Elektro • Bygg og design 
• Geoteknikk og ingeniørgeologi
• Arkitektur, arealplanlegging og analyse

SWECo noRgE AS
Postboks 400, Fornebuvn. 11, 1327 
Lysaker
Tlf.: 67 12 80 00 – Fax 67 12 58 40
www.sweco.no – post@sweco.no

Vann og miljø • Areal- og transport-
planlegging • Energi • Bygg og konstruk-
sjoner • Installasjon

Sand/saltspredere, feiemask.,

Kant-/gressklippere, brøyteutstyr

ASFAlT & BETong mASKInER AS
Boks 43 Heimdal – 7472 Trondheim
Tlf 72894400 – fax 72894410 
www.abm.as

SLAGKRAFT kantklippere. ASSALONI og 
STARK snøploger, skjær, skuffer. ACOME-
TIS og CONTRANO spredere for sand og 
salt. RAIKO isrivere.

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

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

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

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

TEllESDAl A.S
4993 Sundebru
Tlf.: 37 11 92 00 – Fax 37 15 85 40
www.tellesdal.no
Ploger • Fester • Spredere • Underlig-
gende skjær • Spyleutstyr • Tunnelvasker 
• Kantklippere • Feiekoster • Kjetting • 
Sand og saltspredere fra 1m3 til 8 m3

VEImA.S
Industrigt 11 • 3400 Lier
Tel: 32 84 94 20 • Fax: 32 84 94 21
E-post: kjell@veimas.no • 
Web: www.veimas.no
Feiemaskiner. Salt-/sandspredere

Skrape- og avlastningsmatter

STAVAngER gummI-InDuSTRI AS
Tlf: 51 89 40 30 – Fax: 51 89 57 09
e-post: salg@rubberstyle.com 
webadr.: www.rubberstyle.com

Total leverandør av matter

Slambehandling

joTnE Hollung AS
Haldenveien 6 – 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 35 20 20 – Fax 69 35 20 21
jvm@jotne.no – www.hollung.jotne.com
Leverandør av maskiner og utrustning for 
vann- og avløpsrensing, slambehandling 
og avvanning

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

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

avløpsrenseanlegg
•  Slambehandlingsanlegg
•  Vannbehandling

VA TEKnIK I BoRÅS AB
Box 858, 501 15 BORÅS, SVERIGE
Tel.: 00 46 33 23 67 25 • Fax: 00 46 33 
23 67 25
E-post: marko.kunerus@vateknik.se
www.vateknik.se 

VA Teknik er et kjent svensk selskap som 
er anerkjent på det skandinaviske vann-
behandlingsmarkedet.
Selskapet er markedsledende i Sverige 
på områdene slam skraper og produktut-
styr til sedimenteringsbassenger.
VA Teknik har levert slamskraper til mer 
enn 2500 bassenger verden rundt de 
seneste 30 årene.

Slanger og armatur

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

Sprøytesåing/revegetering

A. mARKuSSEn AS
Postboks 113, 8502 Narvik
Tlf 76 95 41 94/ fax 76 95 43 10
amark@amarkussen.no 
www.amarkussen.no
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Styrt boring

HollAnD BoRIng AS
Tlf. 33 01 81 60 – Fax 33 01 81 70
www.holland-nodig.no

KARlSEn AnlEgg AS
Tlf. 91 32 52 00 – Fax 38 38 97 41
www.karlsenanlegg.no

KRISTIAn olImB AS
www.olimb-as.com
Tlf. 69 28 17 00 – Fax 69 28 17 01

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

Tilfluktsrom

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

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

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

noRDIC WATER PRoDuCTS AB, noRgE
Drengsrudbekken 31, 1383 Asker
Tlf.:66 75 21 00 • Fax.: 66 75 21 11
E-post: sales@nordicwater.com  
www.nordicwater.com

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

gooDTECH EnVIRonmEnT SøRumSAnD AS
Tlf.:+4763866460 – Fax.: +4763866461
E-post: sorumsand@goodtech.no
Web: www.goodtech.no

Ledende i Norge på minirenseanlegg 

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

•  Biovac® biologiske avløpsrenseanlegg  
(5-10.000 pe)

•  Naturbaserte avløpsrenseanlegg (HACO)
•  Konsulenttjenester for utarbeidelse av 

 avløpsplaner for utbyggere og kom-
muner

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

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

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

avløpsrenseanlegg
•  Slambehandlingsanlegg
• Vannbehandling

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

HoH WATER TECHnology 
Birger Christensen AS
Kunnskapen om rent vann
www.hoh.no firmapost@hoh.no
• UV-anlegg • Autmatsiler • Sjøvanns RO
• Mediafilter • Bløtgjøring • Radonfilter
• Svømmebasseng • Montering • Service

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

Vannbehandlingsanlegg basert på Ozon 
og Biofiltrering.

ITT noRgE AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96

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

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

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

WEDECO UV-anlegg, AquaZone Ozon/
biofilter, Hydrotech filtrering, Azud 
trykkfiltrering, Avløpsrensing/Primærren-
sing. Nijhus avløpsbehandling/biogass, 
biologiske renseanlegg, flotasjonsanlegg, 
CO2 lufting

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

Prosessløsninger for vannbehandling i 25 år.
Din naturlige servicepartner

VA TEKnIK I BoRÅS AB
Box 858, 501 15 BORÅS, SVERIGE
Tel.: 00 46 33 23 67 25 
Fax: 00 46 33 23 67 25
E-post: marko.kunerus@vateknik.se
www.vateknik.se 
 
VA Teknik er et kjent svensk selskap som 
er anerkjent på det skandinaviske vann-
behandlingsmarkedet.
Selskapet er markedsledende i Sverige 
på områdene slam skraper og produktut-
styr til sedimenteringsbassenger.
VA Teknik har levert slamskraper til mer 
enn 2500 bassenger verden rundt de 
seneste 30 årene.

yARA noRgE AS
Bygdøy alle 2, 0202 Oslo
Tel. 24 15 70 00 – Fax 24 15 75 50
www.yara.no • yara@yara.com

Mikronisert marmor

Vannforsyning, avløp og VVS

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

APS noRWAy AS
Postboks 2059, 3202 Sandefjord
Tlf. 99 11 35 00 – Fax 33 44 92 00
www.aps-sales.no
Leverandør av rørsystemer innenfor vann, 
avløp, kraftverk og industri.

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

Leverandør av ventiler og rørfittings til 
vann, avløp, kraftverk og industri.
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BRImER KVAmSøy AS
N-6087 Kvamsøy • Tel: + 47 700 15 500
E-mail: firmapost@brimer.no • www. .no
BRIMER Vannbasseng(10 års tett garanti) 
BRIMER Vannrensesystem (komplette 
anlegg) 
BRIMER Slamavskillere, 
BRIMER Samletanker

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

DAnTHERm AIR HAnDlIng AS
Postboks 4, 3101 Tønsberg
Tlf. 33 35 16 00 – Fax 33 38 51 91
www.dantherm-air-handling.no

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

ITT noRgE AS
Stålfjæra 14, 0975 Oslo
Tel.: 22 90 16 00 – Fax.: 22 90 16 96

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

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

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

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

Ventiler, rørdeler, brannarmatur, lek-
kasjesøk

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

Kompressorer, blåsemaskiner, vakuum 
og service.

PIPElIFE noRgE AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 – Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

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

Produsent av ISIFLO messingkoblinger for 
alle typer rør. ISIFLO Sprint innstikkskob-
linger for PE-rør, ISIFLO
Gjengefittings, ISIFLO Duktilgods og 
ISIFLO Anboringssystem. Leverandør av 
Ballofix, Ballorex, Broen Boss.
Tectite, VSH pressfittings, Henco og 
Electrofusion.

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

SAInT-goBAIn VAnn og AVløP AS
www.saint-gobain-va.no
jan.svendsen@saint-gobain.com
Tlf: 900 41004 – Fax 23 17 58 61
Duktile rørsystemer, reguleringsventiler 
og lufteventiler for vannforsyning og 
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

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

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

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

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

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

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

WAVIn 
Postboks 82, 1477 Fjellhamar
Tlf. 67 91 49 00 – Fax 67 90 26 06
wavin@wavin.no, www.wavin.no

Vannmeisling

Bm oVERFlATETEKnIKK AS
Tlf: 32 77 09 30 – Fax: 32 77 09 25 
E-post: firmapost@bm-as.no 
www.bm-as.no

Vanntetting

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

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

Veger, gater, trafikk og parkering

gRonTmIj PAVEmEnT ConSulTAnTS AS 
Trudvangveien 67, 3117 Tønsberg
Hot-line: 22 20 70 66
www.rosy.no

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

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

Ice&DustAway – miljøvennlig alternativ 
til salt for binding av svevestøv og til 
isfjerning.
Dustex – for støvbinding av grusveier og 
som bærelag før asfaltering.
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gC RIEBER SAlT AS
Oslo – Bergen – Ålesund – 
Trondheim – Hammerfest
Tlf. 23 03 50 90 – Fax 22 19 77 07
www.norsal.no – post@gcrieber.no
Norsal – Totalleverandør av salt

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

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

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

TOTALLEVERANDØR AV SALTVekter og veiesystemer

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

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

Verne- og redningsutstyr

PRoCESS PARTnER AS
Kanalgata 3, 3263 Larvik 
Tlf. 33 14 03 30 – Fax 33 14 03 31
www.processpartner.no

Gassmåling, Flow/nivå/temperaturmå-
ling

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

VESTTEKnIKK A/S 
Røynebergsletten 20, 4052 Røyneberg
pb 149 4065 Stavanger
Tlf. 51 95 96 00 – Fax 51 95 96 01
www.vestteknikk.no
morten@vestteknik.no
Gassmåling & Åndedrettsvern

Vær-/nedbørstasjoner

InSTRumEnTTjEnESTEn AS
Fredrik A. Dahlsvei 20, 1432 Ås
Tlf. 64 94 98 40 – Fax. 64 94 20 33
itas@it-as.no – www.it-as.no
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Messer & konferanser
Flere arrangementer finner du på: www.kommunalteknikk.no
Kommunalteknikk tar forbehold om eventuelle feil. Interesserte anbefales å innhente opplysninger hos arrangørene.

TID AKTIVITET

20.–21. september  Den nasjonale skoleanleggskonferansen, Trondheim. www.kommunalteknikk.no 

20.–22. september Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor. www.nokios.no 

21.–22. september VA-dagene på Vestlandet 2011 (Voss). www.dihva.no 

27.–28. septembe PEA-messen 2011, Norges Varemesse, Lillestrøm. www.pea-messen.no 

28.–30. september Den grønne sunde by, København. www.parkognatur.dk 

27.–30. september Cumbre Industrial y Tecnológica, Bilbao.  www.cumbreindustrialytecnologica.com 

28.–29. september Drifts- og renholdslederkonferansen, Trondheim. www.kommunalteknikk.no 

4.–7. oktober Tekniska Mässan i Stockholm www.tekniskamassan.se
 
5. oktober International miljøkonferanse, Aarhus Universitet. www.enviroment2011.dmu.dk

11.–12. oktober  Futurebuilt 2011, Drammen. 
 Konferanse om klimaeffektiv arkitektur og byutvikling. www.futurebuilt.no 

20. oktober Bygg-,anleggs- og eiendomskonferansen 2011, Lillestrøm. www.kommunalteknikk.no 

19.–23. oktober Bygg reis deg, Norges varemesse, Lillestrøm. www.messe.no 

24.–26. oktober UrbanTec, Köln. www.koelenmesse.de 
 
26. oktober Gassarena 2011, Haugesund. www.gassarena.no 

27.–28. oktober Servicekonferansen 2011, Trondheim. www.offentligservice.no 

4. november Rural inovation and entrepreneurship – theory and practice. www.sl.life.ku.dk/kurser 

7. november Natur- & Sundhedskonference 2011 Humlebæk/Nødebo, Danmark.
 www.sl.life.ku.dk/kurser 

7.–9. november  Fagkonferanse plansak/byggesak med kurs for ansvarlig søker,
 DFDS Seaways. www.kommunalteknikk.no 

10. november IK-Bygg konferansen, Gardermoen. www.kommunalteknikk.no 

7.–12. november  BAtimat 2011 Paris Expo. www.batimat.com 

17. november  Bytræseminar 2011, Fredriksborg, Danmark. www.sl.life.ku.dk/kurser 

2012 

4.–10. juni 2012  IFME internasjonal kongress i Helsinki, Finland. www.ifme2012.com 

11.–13. juni 2012  Internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo. www.ud2012.no 

18.–20. september  VA-messen 2012 , Gøteborg. www.svenskamassan.no
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B-POSTABONNEMENT
Returadresse: 

Norsk Kommunalteknisk Forening 
Boks 1905 Vika, 0124 Oslo

Bare betong varer evig

Velger du rør og kummer av betong får du en sterk og massiv løsning  
med innebygget ringstivhet. Betong er lett å legge, og stedlige masser  
kan brukes så lenge de ikke er telefarlige. Du unngår også problemer  
med svanker, retningsavvik, steininntrenging og deformasjoner, og får  
en mer stabil løsning med tanke på telehiv.

Betong har vært brukt i over tusen år, og har gjennom stadig videre  - 
utvikling beholdt sin posisjon som et moderne, sterkt og langt mer  
holdbart materiale enn lette rørmaterialer med slitesjikt på 1–2 mm.

Betong. En løsning som er like god om 100 år!

Kikkut..no

Det finnes et materiale som lever 
like lenge som betong




