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avfall og gjenvinning

God jul

•  Bilvrak forsøpler nærmiljøet
•  Forurensede småbåthavner
•  Avfall gir grunnlag for samarbeid
• Biogassanlegg for gårdsbruk
• Håndtering av risiko ved ekstremvær
• «Grønn» asfalt
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Blir det kommunale vegnettet stemoderlig 
behandlet i de kommunale budsjetter?

Av Hans Martin Gullhaug 

Det kommunale vegnettet blir generelt stemoderlig behandlet i de kommunale 
budsjetter. Forfallet kan bli ganske stort før det politisk blir reagert.
Den trange kommuneøkonomien gjør at de områdene som ikke er politiske 
«løfteområder» blir de områder som må bære størstedelen av innsparinger.

Helse, barn/unge, skole, eldre for å nevne noen av de områdene som er «fredet»
Stadig nye oppgaver og forventninger til den kommunale infrastrukturen.
Utviklingen har pågått gjennom flere år, men er akselererende. I et perspektiv der 
kapitalbevaring ansees som viktig, er dette en svært utilfredsstillende situasjon. 

Til daglig handler det imidlertid like mye om å kunne opprettholde et minimum 
av trafikksikkerhet og fremkommelighet, i nærmiljøet, på skoleveg, for kollek-
tivtrafikk og for næringslivet.

Krav til bedre standard på vintervedlikeholdet blant annet på grunn av ønske om 
mindre piggdekkbruk, økt trafikksikkerhet er en utfordring dersom det ikke følger 
midler med slike krav. Kravet til «bare» sykkelveger om vinteren øker. Sikker 
skoleveg også om vinteren.

Tiltak for å imøtekomme disse kravene er ikke gratis.
Samtidig med større og større krav til effektivisering og innsparinger.
Kravet til dokumentasjon over tilstand på veinettet er stigende, det er ikke lenger 
tilstrekkelig å nevne i en bisetning i budsjettet at det står dårlig til med veinettet vårt.

Dersom vi skal kunne konkurrere med «løfteområdene» må forfallet på veinettet 
dokumenteres med harde fakta. Bergninger, bilder, økonomiske oversikter over 
utviklingen i veikapital/skadeomfang på veinettet er det eneste som har en liten 
mulighet til å nå fram i de politiske prioriteringene. Prioriteringer er vanskelig, 
spesielt når vi konkurrerer med barn, skole sykehjem o.s.v.
Da må argumentene og dokumentasjon være realistiske og gode.
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www.axflow.no

- from the best in the world

Mono Munchere for mekanisk bearbeidelse av slamMono Munchere for mekanisk bearbeidelse av slam

Vi er interessert i små og store artikler. Ta kontakt!

12 2
01

1



4
Kommunalteknikk nr. 05 – 2011

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.

Vi ønsker våre kunder en riktig 
God Jul og et Godt Nytt År!
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AktuELt

Det kan være uklart hvilke regler som gjelder når noen 
ønsker å bygge om huset sitt. De tekniske reglene er 
laget for nybygg, og passer ikke alltid. Dette gjelder for 
eksempel der det er usikker om deler av huset må iso-
leres etter nye krav. Det må også sikres at noen som bor 
i et område utsatt for fare for naturskade, for eksempel 
flom, får lov til å opprettholde en alminnelig god bo-
standard selv om nye hus ikke kan tillates. – Departe-
mentet forslår forskriftshjemler, slik at vi kan få klarere 
regler som bare slår inn hvis de har en rimelig og reell 
virkning for byggverket. 

Departementet foreslår videre hjemmel for forskrifter til 
kommunens unntak fra tekniske krav når det utføres ar-
beid på eksisterende bebyggelse. 

Forskriftene som kan gis med hjemmel i de foreslåtte 
reglene vil i all hovedsak videreføre og klargjøre en tol-
king av loven som allerede følger av veiledning og utta-
lelser. Men det vil være en fordel om reglene også kom-
mer klart til uttrykk i forskrift.

Kompost og biorest

Når slutter avfall å være avfall? Dette diskuteres i til-
knytning til Rammedirektivet for avfall, og i slutten 
av oktober gjennomførte EU-Kommisjonen enda et 
arbeidsverksted for å trekke opp grensene for kom-
post og biorest etter at biogassen er utnyttet.

Tidligere er det etablert såkalte end-of-waste-kriteri-
er (kriterier for når avfall slutter å være avfall) for jern 
og skrapmetall, og for aluminium og aluminiumlege-
ringer. Kriteriene ble foreslått etter studier og sam-
arbeid med bransjen, og fra 9. oktober i år gjelder 
disse kriteriene for hele EU/EØS-området.

Papir, kobber, plast
Ytterligere studier er gjennomført for papiravfall og 
for kobber og kobberlegeringer. Kriterier for disse 
materialene er nå til vurdering i kommisjonen. Et 
tredje arbeidsverksted er nylig gjennomført. Temae-
ne var kompost og biorest etter at biogassen er utnyt-
tet. Rapportene fra dette arbeidet forventes å være 
klart i første kvartal 2012. I slutten av november står 
nedbrytbar plast og plastavfall på programmet.

kvalitet er et mål
KS Bedrift Avfall er skeptisk til det DAKOFA refererer 
til om et krav om kildesortering. Vårt syn er at kvalitet 
er viktig, men at teknologinøytralitet fremmer inno-
vasjon, og at det derfor blir feil å velge kildesortering 
som eneste verktøy som skal føre til den nødvendige 
kvaliteten. Som kjent er kildesortering et verktøy og 
ikke et mål i seg selv.

Kilde: KS – Marianne Haugland

NCC Construction Norge har utviklet et nytt miljø-
konsept som skal innføres på alle nye byggeplasser 
i NCC fra november.

Grønn byggeplass tar hensyn til miljøet både på byg-
geplassen og i selve produksjonen, og pålegger seg 
selv og underleverandører strengere krav enn da-
gens lover og forskrifter.

Energieffektive brakker, behovsstyrt belysning og 
elektrisitet er noen av tiltakene som må innføres for 
at en byggeplass kan sertifiseres som grønn. Andre 
tiltak er å ta i bruk miljøvennlige biler og maskiner, 
begrense antall transporter og håndtere materialer 
på en miljøvennlig måte.

- Ferdigstilte hus eller bygg kan være miljøvennlige, 
men like viktig er det at de er bygget på en miljø-
vennlig måte. Grønn byggeplass setter fokus på 
hvor mye energi som brukes i selve byggeproduk-
sjonen, forteller Sigrid Strand-Hanssen.

Ved å innføre Grønn byggeplass kan energiforbruket 
i brakker halveres og avfallskostnadene senkes be-
traktelig. Byggeplassene blir renere og arbeidsmil-
jøet bedre. Miljøkonseptet gir også flere fordeler, 
som blant annet kan spare energikostnader under 
bygging.

- NCC har som visjon å være det ledende selskapet 
innen bærekraftig utvikling – økonomisk, sosialt og 
miljømessig.

Kilde: Byggeindustrien

Høring – Hjemmel for forskrifter om arbeid på bestående byggverk
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kurs & konferanser

20. januar  Kurs i plan- og bygningsloven med SAK og TEK – NKF byggesak
Buskerud/Vestfold

6.–7. februar   Tromsøseminaret 2012 – plan og byggesak – NKF byggesak/NKF plansak
Tromsø

7. februar  Kurs i plan- og bygningsloven med SAK og TEK – NKF byggesak

14.–15. februar  Konferanse: Boliger for fremtiden – Kommunal boligforvaltning – 
Oslo  NKF bygg og eiendom

22. mars   Kurs i plan- og bygningsloven med SAK og TEK + årsmøte i NKF byggesak
Oslo NKF byggesak

April Fagseminar – Ledelse/Årsmøte – NKF ledelse
Trondheim

Vår 2012  Kurs: Ledelse av byggeprosjekter – Kostnads-, fremdrifts- og kvalitetsstyring 
NKF bygg og eiendom

Vår 2012  Kurs: Bygge og anleggsprosjekter – Valg av gjennomføringsmodeller  
NKF bygg og eiendom

23.–24. mai  Kommunvegdagene – NKF veg og trafikk
Drammen

2.–4. september  NKF dagene og årsmøte i Trondheim
Trondheim Kurs i plan- og bygningsloven med SAK og TEK – NKF byggesak

2.–4. september  Koordinatorsamling NKF byggesak
Trondheim

Oktober  Kurs i plan- og bygningsloven med SAK og TEK – sted bestemmes senere
 NKF byggesak

November  Fagkonferanse plan- og byggesak til København – NKF byggesak/NKF plansak
DFDS Seaways

Desember Kurs i plan- og bygningsloven med SAK og TEK – sted bestemmes senere 
 NKF byggesak

TID/STED AKTIVITET

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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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
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Av Odd Rønningen

miljøvernleder Stryn kommune

Difor har kommunen arbeidd mykje med 
å få alle til å rydde opp etter seg der folk 
ferdast. Det målretta arbeidet går heilt 
attende til byrjinga av 90-talet, då vi fekk 
på plass tvungen renovasjon. 

Strategi
I fyrste periode i arbeidet med betre 
avfallshandsaming vart grunneigar 
kontakta og gjort merksam på utfor-
dringar med «feilplassert», skjem-
mande og farleg avfall. Ganske snart 
tok kommunen i bruk ureiningslova 
og gav pålegg.
Stryn kommune har gjennomført fleire 

aksjonsretta opplegg i samarbeid med 
politiet, med dokumentasjon av hen-
satte bilvrak og anna forsøpling. Vi har 
gjeve pålegg om opprydding i medhald 
av ureiningslova sin §28. Vi har også 
nytta §37 for å sikre at kommunen kun-
ne fjerne avfallet på eigar si rekning. Vi 
har teke beslag i vrakpant for å dekke 
utgifter til fjerning av bilvrak når eigar 
ikkje har utført dette etter pålegg. 

Vi har også gjennomført oppgraving, 
sortering og levering av ulovleg depo-
nert avfall på eigar (ureinar) si rekning.

Ulovleg brenning av hushaldsavfall 
og industriavfall har vorte påtala di-
rekte overfor den som har utført dette.

Vi har hatt betydeleg politisk ekspo-
nering av problemet i lokalmedia, 
med ordførar i spissen.

Erfaring
Erfarigane våre er mange. Unge bilføra-
rar med ferskt sertifikat har vore mykje 
fokusert i diskusjonane om høg fart og 
mange bilulykker. Dei er også ei viktig fo-
kusgruppe når det gjeld bilvrak i veggrøf-
ta. Russebilen til dømes er «oppbrukt» 
etter at feiringa er over i mai, og står ofte 
igjen med knuste ruter når sommaren er 
på sitt vakraste. Det er mykje å lære…

Størst problem har det vore å verte 
kvitt utrangerte bussar. Du får ikkje 
vrakpant på bussen, og den kostar 
mykje å hogge opp. Høg pris på me-
tall kan vera ein av årsakane til at det 
likevel ikkje har vore nokon opphop-
ning av denne typen kjørety rundt om-
kring i det offentlege rom. 

Ved å ha høgt fokus på skjemmande 
avfall i perioder, oppnår du mindre 

Skjemmande bilvrak i Stryn
Vrak eller ikkje vrak? Skjemmande i alle fall. Foto: Odd Rønningen

Stryn er ein av dei store reiselivskommunene i landet, og målet for turistane er fyrst 
og fremst Jostedalsbreen. ulike spørsje-undersøkingar viser at tilreisande kjem hit 
for å oppleve elvar, fossar og brearmar, urørt natur og levande kultur. ingen har 
kryssa av for bilvrak. Slik er det for dei fleste som bur her også.
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generell forsøpling. Men fokuset må 
gjentakast for å kunne halde aksep-
tabelt nivå. 

Forsøpling har stor smitteeffekt. Plas-
serer nokon eit bilvrak på offentleg 
stad utan at noko skjer, kjem det 
snart eit nytt. 

Etter vårt syn er ureiningslova eigna 
som reiskap for å få vekk uønska for-
søpling i naturen og i det offentlege 
rom. Dei sakene vi har teke tak i har vi 
fått rydda opp i. 

Det er også riktig at kommunen har 
dette ansvaret, fordi kommunen har 
mykje bakgrunnsinformasjon om den 
som forsøplar. Men kommunen må 
prioritere oppgåva for å få resultat.

Sannsynlegvis ville kommunen vore 
spart for ein god del arbeid med bil-
vrak dersom vrakpanten hadde vore 
høgare enn den er i dag. Minimums-
nivået på vrakpanten bør vera trans-
portkostnaden fram til bilopphoggeri.

NNV/Buskerud stiller på egne nett-
sider spørsmål ”om den kommu-
nale miljøforvaltningen fungerer 
tilfredsstillende”. Reglene er klare: 
Forurenser skal betale. 

Lovverk på plass
Det finnes lovverk som gir myndighet 
og som et utformet med gode hensik-
ter. Med tålmodighet og systematikk 
har Stryn kommune gjort et forbilled-
lig arbeid mot forsøpling av kultur-
landskap og natur i bygda. KS Bedrift 
Avfall mener det er viktig at kommu-
nene bruker regelverket som finnes. 
Kommunene kan vurdere å delegere 
oppgaven til avfallsselskapet som har 
mye kompetanse på området. 

Smitteeffekt gir gode resultater
Stryn har gjort hjemmeleksen sin. 
De har kartlagt problemer med 
ulovlige fyllinger og ulovlig bren-
ning av avfall. De har prioritert opp-
gaven og sikret seg kompetanse. 
De har også sørget for et samarbeid 
med politiet, for det har faktisk gått 
så langt at de har måttet politian-
melde noen forhold. En stor fordel 
er at signaleffekten gjør både of-
fentlig og privat næringsliv flinkere 
til å rydde opp i eget avfall.

Kilde: KS bedrift – 
Marianne Haugland

Lær av Stryn!
Ulovlig opphopning av bilvrak og annet avfall er et problem landet rundt. 
Norges Naturvernforbund (NNV) har påpekt at mange kommuner ikke tar 
fatt i problemet. Stryn kommune er imidlertid et svært godt forbilde.
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Av klima- og 
forurensningsdirektoratet

Om lag 90 prosent av bilvrakene 
gjenvinnes
I gjennomsnitt leveres det årlig inn 
om lag 110 000 bilvrak. Det gir en 
innsamlingsgrad på over 95 prosent. 

Med dagens behandling av bilvrak 
ligger gjenvinningsgraden for vrak på 
om lag 90 prosent, målt i vekt. Dette 
er hovedsakelig materialgjenvinning 
av metall, men også noe ombruk av 
deler, samt energigjenvinning. De re-
sterende 10 prosentene er lettere av-
fall som går til sluttbehandling. 

Produsentansvar for innsamling og 
gjenvinning 
For å sikre tilfredsstillende innsam-

ling og behandling av utrangerte biler 
ble det etablert en pante- og returord-
ning for kjøretøy med totalvekt under 
3,5 tonn på slutten av 1970-tallet. 
Denne ordningen ble drevet av sta-
ten og varte fram til 2007. Fra 2007 
ble det innført fullt produsentansvar 
for innsamling og gjenvinning av kas-
serte kjøretøy. 

Bilimportørene har etablert retur-
selskapet Autoretur AS for å samle inn 
og gjenvinne kasserte kjøretøy. Dette 
selskapet har god geografisk dekning 
for mottak av kasserte kjøretøy. 

Vrakpanten ble økt i statsbudsjet-
tet for 2012. Ved kjøp av ny bil beta-
les en vrakpantavgift på 1700 kroner. 
Når den utrangerte bilen blir levert til 
godkjent mottaksanlegg får bileier ut-
betalt en vrakpant på 2000 kroner. 

Bilvrak inneholder miljøgifter og 
farlig avfall 
Bilvrak inneholder en rekke deler 

som kan skade miljøet, blant annet 
batterier, balansevekter i bly, kvikk-
sølvkomponenter samt komponenter 
med andre tungmetaller og katalysa-
tor. I tillegg finnes det en rekke mil-
jøfarlige væsker som spylevæske, 
drivstoff, frostvæske, kjølemedium 
og bremsevæske.

Alle godkjente biloppsamlere skal 
fjerne disse delene og væskene fra 
bilvrak de mottar. Dette sparer miljøet 
for store mengder miljøgifter og farlig 
avfall, og gjør det mulig å gjenvinne 
de delene som egner seg for gjenvin-
ning. Med et stålinnhold på over 800 
kg per bilvrak spares miljøet for be-
lastninger knyttet til produksjon av en 
relativt stor mengde nytt stål. 

Bilvrakordningen handler altså 
både om å ta vare på ressurser, og å 
ta hånd om farlige stoffer på en god 
måte.

Etterlatte bilvrak forsøpler nærmiljøet
etterlatte bilvrak gir 
utslipp av helse- og 
miljøfarlige kjemikalier. 
innsamling og gjenvin-
ning av bilvrak er strengt 
regulert. i gjennomsnitt 
leveres det årlig inn  
110 000 bilvrak i norge.

Mer enn 20 år erfaring innen vannbehandling
filtrering | Uv-anlegg | fiskesperre | lUsefilter
tlf. 56 56 55 60 www.unikwater.com webmaster@unikwater.com

Tlf. 56 56 55 60 www.unikwater.com webmaster@unikwater.com

FARGEFJERNING
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– Tiden er inne for å se hvordan vi kan 
få en bedre avfallshåndtering som re-
duserer utslippene av klimagasser og 
miljøgifter. Vi vil også se på hvordan vi 
skal håndtere spesielle produktgrupper 
som mobiltelefoner og småleker med 
miljøskadelige stoffer i seg, sier miljø- 
og utviklingsminister Erik Solheim.
Regjeringen vil fremme en melding 
til Stortinget om avfall. Avfallsfeltet 
er en del av miljøpolitikken hvor det 
har vært en betydelig utvikling de 
siste 20 årene. Siden 1990 er det 
blitt langt mer avfall som gjenvinnes. 
Kontrollen med hvordan farlig avfall 
håndteres er blitt bedre og utslipp fra 
sluttbehandling av avfall er redusert. 
Hele avfallspolitikken ble sist be-
handlet i Stortingsmelding nr. 8 
(1999-2000) Regjeringens miljøvern-
politikk og rikets miljøtilstand. 

Siden den gang har vi fått markeder 
for omsetning av avfall som fungerer 
bedre. Avfall blir i stadig større grad 
sett på som en verdifull ressurs. Vi 
har også fått nyttige erfaringer med 
virkemidlene i avfallspolitikken, for 
eksempel ordningen med retur av 
emballasje. Den bidrar til at mer av-

fall samles inn og gjenvinnes. Samti-
dig er de teknologiske mulighetene 
for sortering og gjenvinning av avfall 
videreutviklet. Flere kommuner er i 
ferd med å innføre kildestortering, 
deriblant Oslo. 

– Vi har gjort mye for å få en bedre 
avfallshåndtering, men fortsatt er det 

mulig å gjøre mer. Veksten i avfall er en 
av de store utfordringene, og vi må se 
om det finnes muligheter for å utnytte 
avfallsressursene bedre, sier miljø- og 
utviklingsminister Erik Solheim.

Kilde: 
Miljøverndepartementet. regjeringen.no

Ny stortingsmelding om avfall
regjeringen vil legge fram en egen stortingsmelding om avfallspolitikken. Hensikten 
er å utrede hvordan vi kan redusere avfallsmengden, styrke retursystemene og 
utnytte avfallet enda bedre.

Markedsleder på overvann
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Av kristin Sørheim

Direktør Bioforsk Økologisk

Kompetansesenteret for fornybar 
energi ble samlokalisert med Bio-
forsk Økologisk på Tingvoll gard, et 
nasjonalt kompetansesenter og for-
skingsinstitutt for økologisk landbruk 
med 40 ansatte. Tingvoll gard er også 
et økologisk melkeproduksjonsbruk 

nytt fjøs 
Sist vinter ble det bygd nytt fjøs for de 
25 melkekyrne. Fjøset er et praktbygg 
i tre, uisolert, med naturlig ventila-
sjon, overbygd luftegard og gode løs-
ninger for ku og kalv. 

 

Biogassanlegg for gårdsbruk
I tilknytning til fjøset ble det bygd et 
pilotanlegg for biogassproduksjon. 
Biogassanlegget er tilpassa et vanlig 
gårdsbruk i Norge. I tillegg til hus-
dyrgjødsel skal det tilsettes avfall fra 
fiskeoljeindustrien for å øke energiut-
byttet. Anlegget er bygd for å kunne 
sammenligne biogassproduksjon ved 
ulike temperaturer og oppholdstid i 
råtnetanken, og det blir overvåka og 
drifta av avanserte styringssystemer. 
I disse dager begynner det å komme 
gass fra råtnetanken. I full produksjon 
er det ventet at anlegget kan produ-
sere ca 85 000 kWh fra gjødsla, og 
ca 420 000 kWh hvis vi tilsetter fis-
keoljeavfall. Gassen kjøles og trans-
porteres i ledninger ned til en varme-
sentral i den gamle driftsbygningen. 
Der etableres det en såkalt CHP com-
bined heat and power machine, som 

TingvOLL SOL- Og BiOEnERgiSEnTER  
– regionalt kompetansesenter for skoleelever, husbyggere og gardbrukere

Biogassanlegg for gårdsbruk
møre og romsdal fylkeskommune vedtok i 2009 å etablere tre kompetansesentra 
for fornybar energi. tingvoll ble valgt ut for satsinga på sol- og bioenergi. tingvoll 
har vært økokommune siden 1990, og hadde mye kompetanse på satsing på ener-
gisparing og vannbåren varme og bioenergi. 

Rør for vannbåren varme (tur/retur)  
legges til mottakerne av biogassvarmen. 
Foto: Anita Land, Bioforsk Økologisk.
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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

produserer elektrisk strøm og over-
skuddsvarme av gassen. Elektrisite-
ten skal forsyne Tingvoll gard, mens 
varmen brukes til å varme opp vann 
til fjernvarmeanlegget som forsyner 
Tingvoll kirke. 

Middelalderkirka fikk allerede i 
1928 innlagt vannbåren varme, som 
hittil har vært forsynt fra oljefyr og 
sjøvannsvarmepumpe. Men fra neste 
sesong blir det biovarme, ca 170 000 
kWh. For ytterligere å effektivisere 
energiproduksjonen ved biogass-
anlegget, er det montert solfanger-
anlegg på taket. Varmvann herfra 
brukes til å forvarme gjødsla slik at 
gjæringsprosessen kommer raskere 
i gang. I stedet for å bruke strøm til 
dette, bruker vi altså solenergi. I løpet 
av vinteren skal vi kunne dokumente-
re effekten av et gårdsbiogassanlegg 
når det gjelder energi, klimagassre-
duksjon og økonomi. I tillegg har vi 
forskningsprosjekt for å se på gjød-
seleffekten av bioresten (det som er 
igjen når metangassen er tatt ut). 

Tingvoll kommune har lagt inn 

vannbåren varme i alle nybygg fra 
1985, og også i en del eldre bygg. 
Det bygges nå en ny flisfyringssen-
tral, som skal forsyne disse med til 
sammen ca 3 GWh. Kommunen er 
med i ORKide krafttak, et prosjekt 
som omfatter alle nordmørskommu-

nene der målsettinga er å spare store 
mengder energi gjennom målretta til-
tak i bygg og drift. 

Undervisning
Første driftsår har sol- og bioener-
gisentret hatt besøk av mellom 6 og 

Husdyrgjødsel skal varme opp middelalderkyrkja i Tingvoll kommune på Nordmøre. 
Foto Anita Land, Bioforsk Økologisk.
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700 skoleelever fra 6. klasse. De har 
fått opplæring i el-sikkerhet og inn-
føring i fysikk og kjemi i møte med 
ulike typer solenergianlegg, bioener-
gianlegg og annet spennende utstyr 
de kan eksperimentere med. Også 
hus- og hyttebyggere er interessert i 
de nye solenergisystemene og stikker 
innom for å få en prat og en omvis-
ning. Ansatte ved Bioforsk tar også 
elevene og andre med på andre «rei-
ser» i biologien, de får lære om jord-
livet, om meitemark og edderkopper, 
om hagebruk og om kortreist mat og 
om økologisk jordbruk.

Både forvaltning, politikere og 
miljøbevisste forbrukere kommer til 
sentret for å se og lære. Bare i vår og 
sommer har det vært 2-3000 besø-
kende innom Tingvoll gard på ulike 
arrangementer.

Tingvoll Økopark
Etter at det er bygd nytt fjøs, står den 
store gamle låven med et stort flott 
uteområde fram som et eldorado 
for det vi har kalt Tingvoll Økopark. 
Økoparkkonseptet bygger på Regje-

ringens målsetting om at 15 % pro-
duksjon og forbruk i Norge skal være 
økologisk innen 2020.

Tingvoll Økopark skal være et 
kunnskaps- og opplevelsessenter. 
Gjennom bruk av praktisk læring og 
avansert teknologi for å vise fram bio-
logiske prosesser, skal opplevelsene 

være mangeartete, pedagogiske og 
unike i sitt slag. De interaktive opple-
velsene blir å finne i seks seksjoner: 
Kafé/bakeri/catering, butikk/nettbu-
tikk, opplevelsesby inne og opplevel-
sespark ute, arealer for undervisning/
kurs og områder for festivaler og ar-
rangementer. 

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!

Tingvoll Økopark, fra undring til begeistring.
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Best tilgjengelig teknologi
FluidVertic magasin

Komplett driftsvennlig løsning for
magasinering av overvann

Regnvannsoverløp
Fordrøyningsmagasin
Mengde/nivåregulering
Tilbakeslagsventiler

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS
Sivilingeniør Lars Aaby

Frøstrup mener dagens verktøy for 
flom- og skredvarsler gir for lite infor-
masjon.

– De mange årvisse ødeleggelsene i 
kjølvannet av høststormer og uvær er et 
tydelig bevis på at vi ikke er godt nok for-
beredt, sier sjefen for Statens kartverk.

Hun tar til orde for at Norge investerer 
i et nytt landsdekkende, tredimensjo-
nalt kart med stor nøyaktighet, en så-
kalt digital terrengmodell.

– Med det kan man med langt større 
nøyaktighet enn i dag beregne hvor 
langt inn og hvor høyt vannet vil stige 
ved en flom, og slik tydelig se i hvilke 
områder risikoen er høyest. Naturka-
tastrofer rammer plutselig, men det er 
mulig å forberede seg på dem gjen-

nom gode vurderinger av risiko i for-
kant. Vi kan bygge husene våre i om-
råder der de er minst utsatt for flom, 
og legge nye veier til ikke-flomutsatte 
traseer, sier kartverkssjefen.

– I Sverige er de i full gang med la-
sermålinger fra fly for å lage kart av 
denne typen, men i Norge er det så 
langt verken penger eller politisk vilje 
til denne typen satsing, legger hun til.

Statens kartverk har en terrengmodell 
i dag, men den er basert på flyfoto 
og eksisterende kartdata og er ikke 
så nøyaktig som en ny terrengmodell 
basert på laserskanning vil være. En 
ny terrengmodell vil gjøre det mulig 
å planlegge blant annet husbygging 
mye bedre enn i dag og dermed fore-
bygge flere flom- og skredskader.

Ny terrengmodell vil koste om lag  
250 millioner kroner.

kontaktpersoner:
Anne Cathrine Frøstrup, kartverkssjef, 
tlf. 906 98 960
Nils Karbø, direktør landdivisjonen 
Statens kartverk, tlf. 907 59 656

Norge for dårlig forberedt på uvær
mens store deler av norge forbereder seg mye nedbør og jordskredfare, fastslår 
kartverkssjef anne Cathrine Frøstrup at vi er for dårlig forberedt på uvær av denne 
typen.

Faktaboks om terrengmodell
En digital terrengmodell er en visualisering av høydeforskjellene i ter-
rengoverflaten, og gir en tredimensjonal digital modell av terrenget. 
Terrengmodellen gir muligheter for avanserte analyser og visualise-
ring av topografien.

noen eksempler på anvendelser:
• Finne høyde på terrenget
• Finne flomutsatte områder
• Finne skredutsatte områder
• Beregne dekningsområde for trådløs kommunikasjon
• Beregne terrengets helning og helningsretning
• Beregne hva som kan sees fra et bestemt punkt i terrenget
•  Volumberegninger, for eksempel hvor mye masse som må tas ut av 

en byggegrop
• Vegplanlegging
• Visualisering av terreng i simulatorer og dataspill

Kilde: Statens kartverk- Anne Cathrine Frøstrup
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Av Bjarne Røsjø

informasjonsrådgiver nGi

Store deler av Byfjorden og havneom-
rådene i Bergen er sterkt forurenset 
på grunn av miljøgifter i sedimentene, 
men planene for en miljøopprydding 
er ikke vedtatt ennå. Da planleggerne 
i Bergen observerte det høye konflikt-
nivået rundt de liknende miljøtilta-
kene i Oslo havn, bestemte de seg for 
å løse problemet på en annen måte 
enn kollegene i hovedstaden. Ber-
gen kommune etablerte et samarbeid 
med forskningsprosjektet Sediment 
og Samfunn, hvor målet var å inklu-
dere både lokalkunnskap og fagkunn-
skap i arbeidet med å finne løsninger 
for håndteringen av forurensede ma-
rine sedimenter.

Forurensede sedimenter er et pro-
blem i mer enn 120 norske havne- og 
fjordområder, og 24 havner og fjorder 
er så forurenset at sjømat derfra ikke 
bør spises for ofte. – Det vanlige hit-
til har vært å kartlegge miljøgiftene i 
slike områder, og deretter har vi utvi-
klet tekniske løsninger og vurdert de 
økonomiske konsekvensene. I fremti-
den bør vi kartlegge også de sosiale 
forholdene i området og undersøke 
hvem som kan tenkes å involvere seg 
i prosjektet. Alle ønsker å bli hørt i 
saker som angår dem, forteller dr. 
scient. Amy Oen ved NGIs Avdeling for 
miljøteknologi. Hun har vært leder for 
Sediment og samfunn-prosjektet. 

involverte de interesserte
Da planleggingen av en miljøoppryd-
ding i Oslo havn begynte for ca 15 år 

siden, var det ikke vanlig å tenke på 
utadvendt kommunikasjon i planleg-
gingsfasen. – Nå har tidene forandret 
seg, ikke minst på grunn av utviklin-
gen innen sosiale medier. For bare 
10-15 år siden var det hovedsakelig 
miljøorganisasjonene som hadde res-
surser til å engasjere seg i diskusjo-
ner om prosjekter, men i dag har folk 
flest mye større mulighet til å påvirke 
prosesser. Derfor bør vi tenke helt an-
nerledes når potensielt kontroversiel-
le prosjekter skal planlegges heretter, 
tror Oen.

Bergen kommune og forskerne tok 
konsekvensen av de nye tidene og be-
stemte seg for å trekke inn flest mulig 
synspunkter allerede i planleggings-
fasen. Det ble opprettet et innbygger-
panel med 30 deltakere og en interes-
sentgruppe med deltakere fra 16 ulike 
organisasjoner. Både innbyggerpanelet 
og interessentgruppen har gjennom-
ført flere møter med forskere og fagfolk 
samt representanter fra kommunens 
eget oppryddingsprosjekt, og de ulike 
alternativene for en eventuell oppryd-
ding er blitt diskutert grundig.

De tradisjonelle interessentene har 
vært tiltakshaver, aktuelle myndighe-
ter samt konsulenter og forskere som 
gir råd. Bergenserne tenkte bredere 
og tok med både velforeninger, båt-
foreninger, lokale fiskere, miljøorga-
nisasjoner, næringslivet, og så videre.

Lokal kreativitet
I Bergen er det blant annet gjennom-
ført et pilot-tiltak i Kirkebukten uten-
for Laksevåg. Det opprinnelige forsla-
get gikk ut på å dekke de forurensede 
sedimentene i bukten med rene mas-
ser, men interessentene var mer 
stemt for en kombinasjon av mudring 
og tildekking. Den lokale småbåthav-

Diskuter først, planlegg etterpå

Sediment og samfunn

Forskningsprosjektet «Sediment og 
samfunn» ble ledet av NGI (Norges 
Geotekniske Institutt). I tillegg del-
tok NIVA (Norsk Institutt for Vann-
forskning), Bioforsk og den neder-
landske partneren TNO. Prosjektet 
inngikk et nært samarbeid med Ber-
gen kommunes prosjekt Forurens-
ning og miljøgifter i Bergen havn. 
Prosjektet ble støttet av Havet og 
kysten-programmet i Norges fors-
kningsråd.

Den vanlige saksgangen ved store samfunnsprosjekter er at planene utarbeides 
først, og deretter blir de sendt på høring til berørte parter. nå står Bergen havn og 
Byfjorden foran en omfattende miljøopprydding, og der er prosessen snudd på 
hodet: interessegruppene deltar i planleggingen før prosjektet er vedtatt.

Prosjektleder Amy Oen og møtelederen 
Erik Stephansen fra Burson-Marsteller 
fikk høre mange godord om involvering 
fra både paneldebattantene og salen for 
øvrig. (Foto: NGI).



KommunalteKniKK nr. 12-2011 19

nen hadde behov for å mudre enkelte 
områder, og båtforeningen foreslo tre 
ulike deponier på sitt eget område. – 
Selv om deponeringsløsningene ikke 
kunne realiseres pga begrenset tid, 
er dette et eksempel på at lokale in-
teressenter kan utvise stor kreativitet 
og vilje til å komme med konstruktive 
løsninger, forteller Oen.

– De som blir berørt av et tiltak har 
ofte god lokal kjennskap til det ak-
tuelle området. Hvis interessentene 
og lokalbefolkningen involveres på 
et tidlig tidspunkt, kan prosjektet få 
tilført mye og verdifull informasjon. 
Interessentene er de som er berørt av 
en prosess eller har mulighet til å på-
virke den, tilføyer hun. 

involvering krever ressurser
Amy Oen er overbevist om at tidlig in-
volvering av interessenter er den rette 
veien å gå i fremtidige miljøprosjek-
ter. Men lett er det ikke. Involvering 
ut over det som er lovpålagt krever 
nemlig både tid og ressurser. Det kan 
være vanskelig å spå utfallet, og til-
takshaver må være villig til å endre 
prosjektet underveis. Dessuten kan 
det være vanskelig å finne lokale in-
teressenter som vil engasjere seg på 
et tidlig tidspunkt.

– Jeg tror likevel at det er riktig å 
investere tid og krefter i tidlig involve-
ring, blant annet fordi dette reduserer 
potensialet for senere forsinkelser og 
konflikter. I Oslo var det slik at flere lo-

kale talsmenn ble miljøoppryddingens 
hardeste kritikere, men i Bergen har lo-
kale interessenter isteden blitt viktige 
ambassadører. Det skyldes at interes-
sentene har fått mye informasjon om 
miljøproblemene, og de har fått anled-
ning til å være med på utformingen av 
løsningene, oppsummerer Oen.

Loven er blitt gammeldags
Erfaringene fra Oslo og Bergen tyder 
på at Plan- og bygningsloven snart er 
moden for revisjon. – Jeg tror vi må ta 
inn over oss at tidene har forandret 
seg. Plan- og bygningsloven legger 
opp til at kommunale myndigheter 
skal sende planer ut på papir og få 
skriftlige uttalelser tilbake, og så blir 
det arrangert et folkemøte. Dette be-
tyr som regel at «folk flest» ikke får 
anledning til å uttale seg før proses-
sen er kommet så langt at det reelt 
sett er vanskelig å justere planene. 
Plan- og bygningsloven er med andre 
ord ikke tilrettelagt for aktiv involve-
ring, antyder Amy Oen.

De nye tankene om involvering av 
interessenter blir likevel nå tatt i bruk 
i flere miljøprosjekter, uten å vente på 
en lovrevisjon. Prosjektet Ren Dram-
mensfjord 2010 bruker internett ak-
tivt, og Fylkesmannen i Buskerud har 
tatt initiativ til flere frokostmøter. Pro-
sjektet Rent Tromsøysund informerer 
innbyggerne gjennom media, web 
og informasjonsfoldere, og det hol-
des regelmessige frokostmøter med 

interessenter. Også prosjekter som 
Grenlandsfjordene i Telemark, Ren 
Harstad havn og Rene Listerfjorder i 
Agder identifiserer interessenter og 
etablerer referansegrupper.

Amy Oen understreker at aktiv invol-
vering av interessenter neppe kan fjer-
ne alle slags konflikter. – Det er nesten 
aldri mulig å finne en løsning som alle 
er enige i. Men mitt inntrykk er at folk 
kan tåle et kompromiss mye bedre hvis 
de har bidratt til prosessen ved å stille 
spørsmål, høre andres argumenter og 
få innsikt i konsekvensene av ulike løs-
ninger, konkluderer hun. 

Paneldebatt om involvering av interessenter: F.v. Marianne Olsen fra Fylkesmannen i Telemark, Laksevåg Velforenings leder Helge 
Farestveit, Tromsøs havnedirektør Halvar Pettersen, Ingeborg Rasmussen fra Vista Analyse og daværende Nesodden-ordfører Chris-
tian Hintze Holm. (Foto: NGI)
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Best tilgjengelig teknologi
FluidPond

Virvelkammer for rensedammer og 
åpne magasin

Regnvannsoverløp
Fordrøyningsmagasin
Mengde/nivåregulering
Tilbakeslagsventiler

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS
Sivilingeniør Lars Aaby
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Av gunvald Egil Matheussen

Planlegger Vann og avløp
tromsø kommune

Er dette bare noe som noen har funnet 
på av en eller annen merkelig grunn? 
Tar vi varslene på alvor, og hvor alvor-
lig er dette for kommunene? Selvsagt 
så vet vi ikke alt, men vi vet noe og må 
holde fast ved det vi vet. Klimaendrin-
gene setter langsiktig planlegging og 
tettere samarbeid mellom ulike fage-
tater I kommunene på dagsorden. Det-
te kan I seg selv ha en positiv langsik-
tig effekt på hvordan det kommunale 
planarbeidet drives.

Skråblikk på klimaendringer
Jeg antar at de varslede klimaendrin-
gene har gitt mange gode diskusjoner 
rundt kaffebordene i kommunene. Skal 
man ta klimaendringene på alvor, eller 
er det bare noe som politikere har fun-
net på av en eller annen merkelig grunn?

Klimapanelet (IPCC) har lagt frem 
vitenskapelige bevis for at endrin-
gene skjer og at det vil fortsette hvis 
vi ikke reduserer drivhusgass utslip-
pene til atmostfæren. De mener at 
endringene er menneskeskapt, men 
her møter de motstand fra skepti-
kere. Noen hevder at det er naturlige 
langsiktige svingniger i klimaet, mens 
andre hevder at andre utslipp teller 
mer. Her nevnes vulkanutbrudd, og til 
og med dyrene for ungjelde. Kuene i 
Søramerika skal visstnok fise så mye 
at de bidrar til 10 % av alle utslipp! 
Hva hvis vi tar med alle fisende vese-
ner på jorda?

Alle bidrar til debatten, og det sam-
me gjør jeg.

For noen år siden var forventa hav-
stigning på agendaen i kommunene, 
og er det fortsatt. Det hadde nettop 
kommet ut en rapport om havstigning 
langs Norskekysten og prognosene 
for den nordlige landsdelen lød på 
68 cm innen 2100. Temaet ble satt 
på dagsorden av ivrige sjeler og for å 
avslutte debatten ble det konkludert 
med at man skulle legge til grunn 40 
cm havstigning i all planlegging! De 
visste bedre en klimapanelet og nor-
ske forskere hva som var rett. Og kan-
skje får de rett til slutt? 

Når det kommer til de naturlige 

svingningene i klima så er dette ak-
septert og forklart. Men er det det vi 
ser i dag? Jeg selvfølgelig ikke det. 
Men jeg vet at Milutin Milanković  
(Serbisk ingeniør og geofyskiker  
f 1879 d 1958 – Beograd) snakket om 
sykluser på mer enn 30.000 år. Hva er 
vel 100 år i denne sammenhengen? 
Milankovic er av NASA ranket som en 
av de 10 viktigste geofysikere til alle 
tider. Hans portrett henger ved siden 
av Newton, Kepler, Galileo, og Coper-
nicus i Washington DC museum.

For et år siden ble jeg klar over at 
det var utviklet et dataprogram som 

Klima i endring
Klimaendringer betyr endringer i gjennomsnittsværet over en lengere tidsperiode. 
Villere, våtere og varmere. Som et resultat av av dette stiger haver langsomt. 
Varslene om klimaendringer har gitt mange gode og morsomme diskusjoner rundt 
lunchbordene.

Bildet viser bydelen Tomasjordneset i Tromsø ved stormflo i 2011. Selv om vann-
standen kan antyde dramatiske konsekvenser hvis havnivået stiger med en meter så 
er kanskje Tomasjordneset bedre i stand til å takle dette enn de eldre, lavereliggende 
byggene i Tromsø. Blokkene på Tomasjordneset er bygget på peler. Første etasje kan 
lett omgjøres slik at vann inntrengning for eksempel en gang pr 10 år kan aksepteres. 
Avløp fra bygningene kan lett pumpes over i kommunale avløpsnett.
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kunne simulere virkningen av klima-
endringene lokalt. Entusiaster hevdet 
at dette programmet vill overflødig-
gjøre alle som arbeidet med ROS ana-
lyse i kommunene!

Og så jeg som trodde at kommu-
nene hadde mer behov for internt og 
eksternt samarbeide mellom ulike fa-
getater for å feste grepet på og forstå 
klimaspøkelset.

Men vi er visst ved et tidsskille nå. 
Kanskje kan all fremtidig planaktivitet 
styres via en joystick å rådhusene? 

IVF kurvene er et kjent og kjært verk-
tøy for avløpsingeniørene. Den fremstil-
ler forventa nedbørshendelser og hvor 
mange år det går mellom hver gang 
hendelsene forventes å inntreffe. Be-
tingelsene for en fullgod statistikk er en 
måleperiode på mer enn 20 år. Det for-
utsettes at forholdene er stabile under 
hele måleperioden, og bruk av kurvene 
forutsetter at forholde forblir stabile i 
fremtiden. Dette matcher ikke dagens 
situasjon, og vi er litt på bar bakke.

noen paradokser
På syttitallet var ingeniørstrategien å 
samle overvannet fra et område i rør 
og lede det ut av området på raskeste 
måte. I dag er strategien å forsinke 
og infiltrere avrenningen slik at effek-
ten av nedbørstopper nede i avløpet 
dempes. Ved å lede vannet bort på 
raskeste måte flytter man problemet 
fra et sted til et annet, der det kan bli 
vanskeligerere å hanskes med og kan 
volde mer skade. Hva blir det neste?

Vi som bor og arbeider i byer med 
en topografi med sterkt hellende ter-
reng har ofte hørt at «vi har ingen 
problemer med å få ut overvannet 
med det fallet vi har på avløpslednin-
gene». Denne påstanden er i og for 
seg rett så lenge det finnes fritt utøp 
nedstrøms, men det er noen haker 
ved det. Med mye fall til disposisjon 
så kan vi få mye vann gjennom led-
ningene. Men hva hvis ledningene 
først går fulle, hva med sikkerhet mot 
oppstuvning i ledningene? Isolert sett 
har ledninger som ligger med lite fall 
forholdsvis større bufferkapasitet mot 
oppstuvning enn ledninger med stort 
fall. Dette kan kanskje virke som et 
paradoks, men er ikke det. Fig 1 illus-
trerer paradokset, som egentlig ikke 
er noe paradoks. Sikkerhetshøyden S 
er i begge tilfeller den samme og er 
den høyden vannet kan stige i øverste 
kum før skade skjer. Dette kan du lett 
kontrollere med falltapsberegning.

Nå mener jeg selvsagt ikke at avløps-
ledninger med godt fall er en ulempe. 
Men det er flere faktorer enn bare fall-
forhold som betyr noe når sårbarheten 
for overbelastning av avløpsnettet vur-
deres. Topografi som gir gode fallfor-
hold gir rask avrenning og dette betyr 
igjen at ledningsnettet blir mer sårbart 
for de korte, intense regnskyllene.

Det er forventa klimaeffekter på 
vann og avløpsanleggene som be-
kymrer beslutningstakere. Og man 
tenker da på økt nedbør. For oss i 
vann- og avløpsetatene er forventa 

urbanisering en like stor og kanskje 
større utfordring. Hvis vi tar litt kraf-
tig i og sier at nedbørsintensiteten 
vil øke med 50 % i løpet av de neste 
100 årene og sammenligner dette 
med den forventa urbaniseringen 
i samme tidsperiode så blir klima-
endringene en liten faktor. La oss si 
at et ubebygget område med busker 
og gress bebygges. Avrenningskoef-
fisienten før utbygging er ca 0.2. Etter 
utbygging er avrenningskoeffisien-
ten økt til 0.6, noe som er godt ten-
kelig. Det betyr en økning på 200 % 
i overflateavrenning. Men hva betyr 
dette egentlig i ledningsnettet? Uten 
å ha testet dette i modeller så er jeg 
fristet til å tro at urbanisering i seg 
selv bidrar med to til tre ganger mer 
i avløpet enn forventa nedbørsøkning 
hvis vi fortsetter i samme sporet som 
i dag. Kan vi da si at klimaendringene 
er den største utfordringen? Neppe, 
men klimaendringene har satt lang-
siktig planlegging på dagsorden, og 
klimaeffektene kommer på toppen av 
andre samfunnsendringer som ska-
per utfordringer for vann og avløp.

Ser vi ikke skogen for bare trær?
«Filosofien er som et par briller. Svak-
synte kan nyttegjøre seg dem med 
stort hell, men vi har eksempler på 
at normalt seende, med overdreven 
bruk av disse briller har fått sitt syn 
svekket og til og med ødelagt.»
(Franz Grillparzer 1791-1872 , Wien)

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

Best tilgjengelig teknologi
FluidVortex-R

Virvelkammeret for infiltrasjon og 
magasinering av overvann

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS
Sivilingeniør Lars Aaby

Regnvannsoverløp
Fordrøyningsmagasin
Mengde/nivåregulering
Tilbakeslagsventiler

Fig 1: Ledninger med lite fall har større bufferkapasitet
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I kjølvannet av IPCC rapporten fra 
2004 ble det fart i spekulasjonene 
om hva klimaendringene ville kunne 
bety. Fra ulike forskningshold kom 
antakelser og innspill om det globale 
dramaet. Jeg fikk noen assosiasjoner 
til dresskledde børsmeglere som over-
går hverandre i å rope ut endringer i 
aksjekurser. Dette har nå roet seg og 
et klarere fokus er satt. Kan velmente 
råd bli for mye av? Kan forventninger 
om nye rapporter om effektene av kli-
maendringer bli ei sovepute for fag-
folk i kommunene som bør handle? 
Jeg ser at internettportaler begynner 
å bli full av ny informasjon, veiledere 
og innspill om klimaendringene. Kan 
det kan rett og slett bli for mye infor-
masjon noen ganger?. Et vrimmel av 
valgmuligheter på tekniske grep kan 
lett føre til at nødvendige tiltak utset-
tes. Nye grep dukker opp til stadig-
het og krever sin egen vurdering. Det 
er neppe galt med mye informasjon, 
men som vann og avløpsansvarlige 
bør vi velge ut og holde fast det som 
betyr noe for vann- og avløpsseksto-
rene i kommunene.

Klimatilpassning.no er et utmerket 
nettsted som organiserer og gir god 
informasjon og veiledning til vann og 
avløpsetatene i kommunene.

Mange bekker små
Varslede klimaendringer har satt lang-
siktig planlegging på dagsorden. Hvis 
man først forsøker å se 50 til 100 år 
inn i fremtiden så holder det ikke å 
bare konsentrere seg om klimaeffek-
tene. Man må også prognostisere ur-
baniseringen i det samme tidsrommet 
for de områdene som kan være utsatt. 
Alle vet at maksimal regnintensitet 
opptrer over et svært kort tidsrom. Det 
faller mer regn pr tidsenhet i løpet av 
5 minutter enn 15 minutter. Urbanise-
ring gir mer tette markoverflater som 
vei, parkering og tak. Virkning av urba-
nisering er at mer vann samles opp i 
avløps systemet og avrenningshastig-
heten øker. Det tar kortere tid før hele 
avrenningsområdet bidrar med ned-
bør. Dette betyr igjen at effekten av de 
største nedbørstoppene merkes mer 
nede i avløpet. Hvis vi legger til at ha-
vet stiger med en meter, så har vi alle 
de tre onder samlet:

1. Urbanisering
2. Nedbørs økning
3. Havstigning

Dette er et velkjent secenario i Trom-
sø. Men vi står han av. 

Det er selvfølgelig andre klimaef-
fekter som kan bli vanskelige å forhol-
de seg til. Mer regn på vinteren kan gi 
sneskred i områder der det ikke gikk 
sneskred før. Sneskred kan rive med 
seg jordmasser og sette massene av 
på steder der det ikke bør ligge, og i 
verste fall skade utsatte overførings-
redninger eller installasjoner. Vær-
endringene kan også gi hyppigere 
unormale isforhold på bakken. Det 
kan også være klimaeffekter som er 
umulig å prognostisere. Denne usik-
kerheten om fremtiden må vi bare 
leve med og holde fast ved det vi vet. 
Og konsentrere planaktivitet omkring 
dette.

Havstigning
Takk til DSB med Gry Bakke og Guro 
Andersen i spissen, for deres initia-
tiv som førte til en samlet rapport om 
forventa havstigning langs norske-
kysten. Rapporten som kom i 2009 
ryddet kraftig opp i villnisset av me-
ningen om prognoser for havstigning. 
Rapporten inneholder prognoser for 
havstigning og stormflo ved alle kyst-
byer i Norge for de kommende 100 
årene. Det ble tatt et viktig og riktig 
grep fra DSB sin side, og jeg håper 
at dette initiativet beholdes og at 
prognosene justeres hvis nyere fors-
kningsdata endrer på betingelsene.

Havstigning betyr at middel-
vannstanden stiger. Stormflo betyr 
ekstreme vannstander på grunn av 
værets virkning langs kysten. Store 
lavtrykk og kraftig vind inn mot kys-
ten stuver opp vannmassene lokalt. 
På toppen av dette kommer såkalt 
bølgeflo. Bølgeflo er økt vann nivå lo-
kalt over kortere tidsrom som et resul-
tat av bølger inn mot land. Nivået kan 
stige opp til 10 % av bølgehøyden 
målt fra bølgedal til –topp. Hvis bøl-
gehøyden er 2 meter så er bidraget fra 
bølgene opp til 20 centimeter. Hvis 
man skal beregne den høyest tenke-
lige vannstanden så legger man prog-
nosene fra DSB for stormflo til grunn 
og legger på bidrag fra bølgene. Men 
er det egentlig den maksimale vann-

standen vi er sårbare for? Den maksi-
male vannstanden opptrer med svært 
mange års mellomrom. Hver gang den 
nås så står sjøen der et par timer. Og 
vi tåler dette, vi står han av, selv om 
sjø lekker inn over overløpsterskler 
og gjennom utette avløpsledninger 
i strandsonen. Nå må det også nev-
nes at de vannstandene som opptrer 
i gjennomsnitt hvert 5 år ikke er så 
langt unna de maksimale vannstan-
dene som opptrer hver 15 eller 20 år.

Hvis havnivået stiger så stiger 
grunnvannstanden langs kysten like 
mye. Hva har dette å si for stabilitet 
i jordmassene? Vil bygg og gater som 
har ligget stabilt i 100 år begynne å 
røre på seg igjen? Grunnvannstanden 
under byer tett ved strandkanten vil 
innrette seg på middelvanstanden, 
men svinge i takt med flo å fjære. I 
Tromsø er en daglig svingning på ca 
1.5 meter. To ganger i døgnet svin-
ger vannstanden med ca 1.5 meter 
365 dager i året. Vann og avløps-
grøftene har permeable soner fra 2 
til 3 meter under gatenivået Dette er 
i realiteten et fint nett med kanaler 
hvor vannstanden svinger med 1.5 
meter i døgnet. Mellom grøftene er 
avstanden ofte mindre enn 50 meter 
så jordmassene vil bli gjennomtruk-
ket av sjøvannet. Vi kan godt anta at 
grunnvannstanden vil svinge i takt 
med flo og fjære. Hva har dette å si for 
stabilitet i jordmassene? I dag merkes 
ingen ting. Men hvis havnivået stiger 
tar sjøen for seg nye jordlag som ikke 
har vært påvirket før. 

Det kan i ettertid sikkert diskute-
res om byggene på Tomasjordneset 
ble plassert for lavt. Da planleggin-
gen av området pågikk var det ingen 
bevissthet om konsekvensene av 
havstigning i de private og offentlige 
planmiljøene. I ettertid har noen slike 
byggeksempler blitt trukket frem for 
å illustrere planlegging på avveie. 
Dette er antakelig ikke fair play med 
bakgrunn i det man visste om klima-
effekter da planleggingen foregikk.

Ekstremnedbør i Tromsø
Ekstremnedbør i Tromsø er neppe ek-
stremnedbør sammenlignet med det 
som forekommer i sør Europa. Det er 
også store forskjeller mellom sør- og 
Nord norge. Vann og avløp har fått ut-
ført en analyse av gjentaksintervaller 
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av nedbørsintensiteter med 60 mi-
nutters varighet, basert på måledata 
over en 10 års periode. Etter 1998 
ble det ikke målt på korttidsnedbør 
på vervarslinga for nornorge (VNN). 
Ca en kilometer i luftlinje vest på 
Tromsøya ligger Bioforsk Nord med 
Holt Forsøksgård. Der har de målt på 
nedbør fra 1994 og opp til i dag med 
60 minutters tidsintervaller. Data fra 
målestasjonen på Holt ble kvalitets 
sikret og analysert med tanke på 
gjentaksintervaller for ulike ekstrem-
nedbør. Det var bare data etter 2000 
som kunne benyttes. Ti år betyr 11 
årsmaksima i analysen, altså inngår 
11 verdier i beregning av gjentaksin-
tervaller. Dette er for kort tid til å være 
på den sikre siden med hensyn på 
datagrunnlaget. Men hvor lenge kan 
vi vente med å lage nye statistikker? 
Vi har valgt å legge disse 10 årene til 
grunn for beregning av nye gjentak-
sintervaller, og å sammenligne dette 
med data fra Tromsøkurven av 1998. 
Denne kurven baserte seg på en må-
leserie over 20 år. Men det ble påpekt 
usikkerheter i datamaterialet da kur-
ven ble konstruert.

Resultatene fra analysen fra Holt 
antyder at nedbør over 60 minutter 
som før hadde et 50 års gjentaksin-
tervall, i dag har et 10 års gjentaksin-
tervall. Om dette kan generaliseres 

til alle regnvarigheter er 
usikkert, men vi har valgt 
å justere den opprinne-
lige Tromsøkurven opp til 
et nivå som sammenfal-
ler med analysen fra Holt. 
Det gjenstår ennå litt aka-
demisk diskusjon omkring 
funnene før vi bestemmer 
hvor den nye Tromsøkur-
ven endelig bør ligge .

Mens vi venter
Vi har bikket inn i advents-
tiden og alle de tunge ta-
kene på jobb for 2011 er 
Det er en tid for mennesker 
å komme sammen på ulike 
vis, gjerne rundt juleborde-
ne, i private selskap, eller i 
all enkelhet hjemme. Noen 
flyr til varmere strøk. Det er 
også en tid for ettertanke.

Hva har vi fått til i året 
som har gått? Kanskje ikke så mye på 
klimatilpasning, men klimabegrepet 
er kanskje avmystifisert og kanskje 
har klimadebattene satt langsiktig 
planlegging på dagsorden. Klimaend-
ringer er varige værendringer på et 
sted over lang tid. Og som en effekt 
av dette stiger havet. 

Kanskje er det på plass med et nytt 
plangrep i kommunene? Havet stiger 
svært langsomt og vi har tid til å for-
berede oss på dette. Nedbørsendrin-
ger er kanskje over oss allerede og 
krever handling fra vann og avløp al-
lerede nå. Det er sannsynlig at andre 
værfenomener enn bare nedbør må 
på dagsorden. Gjenfrysing av stikk-
renner og sluk kan nevnes som et ob-
servert problem i Tromsø. Om dette er 
tegn på klimaeffekter har kun akade-
misk interesse.

Fare for havstigning involverer alle 
kommunesektorene og er ikke noe 
som vann og avløp kan arbeide med 
alene. Det er et arealplanarbeid der 
alle sektorer i kommunene må delta, 
og det er rikelig med tid til å organi-
sere dette planarbeidet. Det forutset-
ter at byutviklings / byplankontorene 
ikke oppfører seg som høytidelige lo-
sjer der bare anbefalte brødre slipper 
til, og det fordrer at vann- og avløp-
setatene ikke oppfører seg som reli-
giøse sekter som eier den rette tolk-

ningen. Tradisjonell og omfattende 
ROS analyse på havstigning der alle 
sektorer deltar vil gi kommunene en 
samlet forståelse av utfordringene. 
Det holder ikke at et dataprogram for-
teller hvor høyt havet kan stå om 100 
år, for det vet vi. Det er mye mer som 
ligger under.

Nedbørsøkning er i prinsippet mest 
interessant og viktig for den sektoren 
som handterer nedbøren, men det 
involverer i høyeste grad arealplanar-
beid og alle de andre kommunesek-
torene. Kanskje skal vann- og avløp i 
kommunene ta dette ansvaret og sitte 
i førersetet på dette temaet? Vann og 
avløp kan godt ta ansvaret for å få 
gjennomført en gjennomgripende 
drøfting med de andre planmiljøene 
i kommunen om problemer knyttet til 
ekstremnedbør. Ros metoden egner 
seg godt til dette da IVF kurvene gir 
sannsynlighetene og konsekvensene 
kan identifiseres som kjellerover-
svømmelser, overløpshendelser eller 
overskridelse av kommunens egne 
krav til sikkerhet. Dette kan ende ut 
i en samlet ROS analyse på de mest 
utsatte nedslagsfeltene der 50 års og 
hundreårsperspektivet benyttes.

Byutviklingsenhetene kan helt ut 
ta ansvaret for å kjøre en ROS prosess 
på havstigning helt gjennom, involve-
re de andre sektorene i kommunen, 
og oppsummere konsekvensene. Og 
kanskje skal en slik analyse se litt 
kritisk på havnivåprognosene? Hvis 
havet stiger 30 cm mer enn sannsyn-
lig etter prognosene og konsekven-
sene av disse 30 cm blir enorme, ja 
da må dette på bordet. I en slik pro-
sess vil de ulike etatene bidra med 
sin fagkunnskap og identifisere kon-
sekvensene for sitt fagområde. Sann-
synligheten for at hendelsene opptrer 
er her også gitt i de prognosene som 
foreligger for havstigning.

Kanskje kan systematisk arbeid 
med klima som tema bringe noe nytt 
og verdifullt inn i måten kommunene 
samarbeider internt. Det kan hende 
at tiltak på regionalt nivå kan løfte de 
kommunene som sliter med å forstå 
klimaspøkelset?

Ha en fredfull jul, og et godt nytt 
kommunalteknisk år!

Fig 2: Funn fra Holt plottet mot dagens Tromsøkurve
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– Foreløpig er det fritt fram for den 
som vil bore energibrønn på egen 
eiendom. Det kreves ingen tillatelse 
fra offentlig myndighet. Mye taler for 
at man i det minste burde innføre en 
form for forhåndsvarsling, sier Gaute 
Storrø, forsker i Norges geologiske 
undersøkelse (NGU).

Energibrønner bores 100 til 250 
meter ned i bakken for å utnytte var-
me som er lagret i grunnen. Varmen 
hentes opp ved at vann pumpes ned 
i brønnen og hentes opp med høyere 
temperatur. Systemet kobles til en 
varmepumpe som kan forsyne boliger 
og næringsbygg med grønn, fornybar 
energi.

– Interessen for jordvarme har økt 
sterkt de siste årene. Vi har registrert 
om lag 13 000 slike brønner i Norge, 
men vekstkurven blir stadig brattere. 
I år bores det rundt 3000 nye energi-
brønner, sier Storrø.

NGU legger brønnene inn i sin 
grunnvannsdatabase. Det er borefir-
maene som har ansvaret for innrap-
portering av nye brønner.

konflikter 
Utbyggingen er ikke problemfri.

– Brønnhullene kan komme i veien 
for fremtidige tunneler, vann- og av-
løpsledninger og annen infrastruktur. 
Kollisjoner mellom offentlige tiltak og 
privat bruk åpner for konflikter, me-
ner advokat Line Kornmo i advokatfir-
maet Grette. 

Selv om eiendomsretten gjelder så 
langt ned i grunnen som en energi-
brønn strekker seg, har det offentlige i 
en del tilfeller rett til å ekspropriere når 

samfunnsmessige hensyn tilsier det. 
– Resultatet kan bli at en energi-

brønn må fjernes eller at retten til 
fremtidig bygging av en slik brønn 
bortfaller, sier hun.

I slike tilfeller kan grunneieren ha 
krav på erstatning.

– Størrelsen på erstatningen kan 
det imidlertid bli vanskelig å beregne. 
Brønnen inngår jo i et regnestykke 
der investeringskostnader og energi-
besparelser må ses i et svært langt 
tidsperpektiv. Blant utbyggere er det 
nå økende interesse for å vite retts-
lig status på dette området, sier Line 
Kornmo.

nabotvister 
Også mellom naboer er energibrøn-
ner et potensielt stridstema, etter-
som de faglige anbefalinger går ut på 
at avstanden mellom dem bør være 
minst 20 meter.

– Foreløpig er det prinsippet om 
først til mølla som gjelder, så energi-
brønn på den ene tomten kan teore-
tisk sett bli til hinder for naboen. Med 
økt interesse for denne energikilden 
kan det tenkes at en mer overordnet 

styring tvinger seg fram, sier Are An-
denæs Huser, juridisk leder i Norges 
Takseringsforbund (NTF).

Samtidig tror han at det etter hvert 
vil slå positivt ut på eiendomsverdi-
ene når oppvarmingen skjer ved hjelp 
av grønn, fornybar energi.

– Ordningen med energimerking 
av boliger og næringsbygg er nok bare 
en første føling med et tema som på 
lengre sikt vil bety langt mer for takst-
verdien enn i dag, sier Huser.

En svært høy andel av Norges 
varme- og kjølebehov kan dekkes av 
grunnvarmebaserte varmepumpe-
løsninger, ifølge en rapport utført av 
Asplan Viak for Norges vassdrags- 
og energidirektorat. Likevel ligger vi 
langt bak vårt naboland Sverige på 
dette området, til tross for at de na-
turgitte forholdene er minst like gode 
hos oss. I Sverige har mer enn 300 
000 boligeiere installert grunnvarme-
anlegg og over 30 000 gjør det hvert 
år.

Kilde: Newswire

Frykter bråk om jordvarme
Boring av dype energi-
brønner for bolighus kan 
gi konflikter i fremtiden, 
frykter fagfolk. Bare i år 
bores det rundt 3000 nye 
brønner.
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…at for hver kilo plast som gjenvinnes, SpareS det  
2 kilo olje. Vi unngår utslipp av 450 kilo C02 for hvert 
tonn plast som blir gjenvunnet. Av gjenvunnet plast  
lages bl.a. bæreposer og fleece-produkter. 
(Kilde: Grønt punkt) 

…Vefsnfjorden er den første forurensa fjorden i Norge som 
etter aktivt miljøarbeid har blitt friSKmelDT av Mattil-
synet?

…ei glødelampe stråler ut 10 000 ganger så mye varme-
stråling per areal som et legeme med romtemperatur?

…den vel tusen kilometer lange elva Tsju i Kirgisistan 
og Kasakhstan ikke munnar ut i en innsjø eller ei elv, 
men bare TørKer uT på den kazakhstanske steppen?

…temperaturen i London midtvinters er ca fem grader 
høyere enn i området rundt, grunnet all varmen StorByEN 
genererer?

…ei nautisk mil er omkrinsen til Jorda ved polane delt 
på 360 grader og deretter på 60 minutt, altså 1852  
meTer?

…dersom noen har vært gifte i 75 år kan de feire 
AtomBryllup?

…planeten Uranus roterer moTSaTT vei av de andre 
planetene i solsystemet?

…ordet olje kommer fra det latinske ordet for oliven?

Kilde: Wikepedia

Visste du… ????????????

Kompakt rensing av overvann og avløpsvann
Salsnes Modulær Design

Salsnes Filter leverer i dag meget kostnads
effektive  løsninger for  
overløpsvann og avløpsmengder opp till 15 
000 l/sekundet.

Løsningene tilfredsstiller krav til  
passende rensing, primærrensing eller bedre 
med bruk av kjemisk forbehandling.

Løsningene krever svært lite plass og kan bygges for anlegg 
med gravitasjon eller pumping. 
Anleggene kan bygges innomhus, ute eller under bakken og 
har full automatisk styring av alle funksjoner. 
Vi har erfaring med små anlegg fra 1000 PE i Ørsta  
kommune til Store anlegg for 5 millioner PE i Guadalajara, 
Mexico.

Smart Water Community ClusterIWAsponsor

Watch our online presentation
of the SFK modular Salsnes Filter™
solution on your smartphone or iPhone
We recommend the ScanLife app
available in Apple™ App Store™
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Gammel olje, bunnst-
off og batterier er bare 
noen av båtlivets po-
tensielt miljøskadelige 
bivirkninger. alle har en 
plikt til ikke å forurense. 
nå ber Klif båteiere og 
småbåthavner ta ansvar. 

Klima- og forurensningsdirektoratet 
har sendt ut brev til flere hundre mari-
naer og småbåthavner for å understre-
ke plikten marinaene har for å hindre 
forurensning. I tillegg informeres også 
kommunene om hva de bør gjøre for å 
bidra til et mer miljøvennlig båtliv. 

Småbåthavnene har en plikt til at 
virksomheten ikke skader miljøet. 
Mange år med båtpuss og dårlig av-
fallshåndtering har vist at denne opp-
gaven har vært forsømt.

– Nå må båthavner og båteiere ta tak 
i situasjonen og sørge for at kjemikalier 
og farlig avfall håndteres forsvarlig. Vi 
har sendt ut brev til alle kommuner og 
flere hundre marinaer om hva som må 
gjøres for å stanse forurensningen til 
grunnen i småbåthavnene, sier Ellen 
Hambro, direktør for Klif.

Mange småbåthavner forurenser
Våren 2011 ble det gjennomført en 
undersøkelse for å få mer kunnskap 
om miljøtilstanden i småbåthavnene. 
Den omfattet bare 13 av de mange 
hundre norske småbåthavnene, og et 
begrenset antall prøver i hver havn. 
Resultatene tyder likevel på at foru-
rensning er et problem mange steder, 
både i grunnen på land og i sjøbun-
nen utenfor. Den viktigste kilden til 
forurensning ser ut til å være spyling 
og vedlikehold av båtskrog. 

– Partiklene fra skrogene kan inne-
holde høye konsentrasjoner av flere 
tungmetaller og organiske miljøgifter, 
tjærestoffer, tinnorganiske forbindel-
ser (TBT) og PCB. Flere av disse stoffe-
ne har vært forbudt i produkter i flere 
år, for eksempel TBT.

Opprydding i forurensede sedimenter
I mange fjorder blir det i dag ryddet 
opp i forurensede sedimenter. Denne 
oppryddingen bidrar til å gi oss rene-
re fjorder. 

– Før vi setter i gang med storstilte 
oppryddingsprosesser i forurensede 
fjordbunnssedimenter, er det viktig at 
vesentlige kilder til forurensning fra 
land stoppes. Derfor kan det i noen 
småbåthavner også bli stilt krav til 
opprydding av grunnen på land, og 
det er viktig å hindre ny forurensning 
sier Hambro. 

Tiltak og plikter
Havnenes miljøforpliktelser fører til at 
de må få på plass praktiske innretnin-
ger som gjør at brukerne kan levere 
kjemikalierester, bunnstoffrester, 
batterier, spillolje etc. på plassen, og 
etter beste evne samle opp bunnstoff 
som fjernes fra skrogene.

– Det er viktig få på plass systemer 
som sikrer at kjemikalier og farlig av-
fall håndteres miljømessig forsvarlig. 
Miljøgifter som kommer ut i sjøen kan 
fort ende opp i bunndyr, fisk og til 
slutt på matbordet til oss mennesker, 
avslutter Ellen Hambro.

Kommunen skal føre tilsyn med 
forsøpling i båthavnene, og vi ber 
kommunene passe på at havnene har 
tilstrekkelige mottaksordninger for 
ordinært og farlig avfall. Her har kom-
munene allerede en del relevante lov-
hjemler: 
•  forurensningsloven § 28 om 
 forbud mot forsøpling

Vil ha slutt på 
forurensede småbåthavner
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•  forurensningsloven § 30 om 
 kommunal innsamling av hus-
 holdningsavfall m.v.
•  forurensningsloven § 31 om 
 håndtering av spesialavfall
•  forurensningsloven § 37 om på-

legg om å rydde opp i avfall o.l. el-
ler betale for opprydding

•  forurensningsloven § 48-52 om til-
syn med forurensninger og avfall

kommunene har i tillegg myndighet 
etter en del forskrifter:
•  forurensningsforskriften kapittel 2 

om opprydding i forurenset grunn 
ved bygge- og gravearbeider

•  forurensningsforskriften kapittel 
20 om levering og mottak av avfall 
og lasterester fra skip

•  avfallsforskriften kapittel 11 om 
farlig avfall.

Lian Scandinavia AS, Postboks 497, 1411 Kolbotn
Tlf.: 64 97 69 00 - E-post: harry@lian-scandinavia.no
www.lian-scandinavia.no Se også Lian Scandinavia

på Facebook

Rekkverksrigg for Gravemaskin,  
lastebil og beltemontertKun en original Rotomaster

Dette skal kildesorteres:
•  Spillolje, motoroljer og 

smøre oljer (bør holdes atskilt 
fra olje med vann, så blir det 
billigere å levere på grunn av 
refusjonsordning)

•  Oljeforurenset masse og 
vann med olje-/dieselrester, 
for eksempel fra bunnen av 
båter

•  Oljefilter, bensinfilter og die-
selfilter

•  Blandet drivstoff
•  Blybatterier
•  Andre batterier
•  Malingsrester, løsemidler,  

fugemasser, avskrapt bunn-
stoff, filler og koster med 
maling/bunnstoff

•  Spraybokser
•  Elektrisk- og elektronisk 

utstyr (såkalt EE-avfall)

Kilde: Klif.no

vi oppfordrer også kommunene til å:
•  være fleksible når marinaer søker om å sette opp avfallsinnretninger 

som krever søknad etter plan- og bygningsloven
•  være aktive pådrivere og samarbeide med båtforeninger om gode 

renovasjonsløsninger 
•  legge inn reguleringsbestemmelser som ivaretar miljøhensyn i 

småbåthavner i nye reguleringsplaner, for eksempel kreve fast dekke 
(asfalt/betong) og sedimenteringskummer der det skal spyles båter, 
eller hvor båter skal pusses/skrapes. Hjemmel for dette er forurens-
ningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning 

•  skaffe seg oversikt over småbåthavner i kommunene og renovasjons-
løsninger disse baserer seg på Klif vil ha en tettere oppfølging av 
forurensing fra småbåthavner og vi vurderer også å gjennomføre en 
tilsynsaksjon i 2012 sammen med fylkesmennene.



28 KommunalteKniKK nr. 12-2011

Av grethe Olsbye

renovasjonssjef Hias iKS

På Hamar har Eidsiva Bioenergi AS 
satt i drift et forbrenningsanlegg som 
omgjør restavfall fra husholdninger 
og næringsliv til miljøvennlig energi 
i form av fjernvarme, elektrisitet og 
damp. Årlig vil anlegget forbrenne 
over 70.000 tonn restavfall fra hus-
holdninger og næringsliv. Energi-

mengden som produseres tilsvarer 
energibehovet til rundt 10.000 ene-
boliger. Et slikt løft, i form av en in-
vestering tett oppunder 1 milliard 
kroner, er blant annet gjort mulig på 
grunn av regionalt samarbeid mellom 
interkommunale avfallsselskaper. 

Selskapene Hias IKS (Hamar, Lø-
ten, Stange og Ringsaker kommune), 
GLØR IKS (Gausdal, Lillehammer og 
Øyer), GLT-Avfall IKS (Gjøvik, Land 
og Toten) og Søir IKS (Elverum, Trysil 
og Åmot) gikk i 2009 sammen om et 
anbud på forbrenning av 30.000 tonn 
restavfall. Eidsiva Bioenergi AS vant 

anbudet, og mye av grunnlaget for 
realisering av planene om et avfalls-
forbrenningsanlegg var lagt.

volum gir levedyktighet
Det kreves volum som grunnlag for 
etablering av levedyktige industrielle 
anlegg også i avfallsbransjen. Dette 
er andre gang samarbeid mellom de 
interkommunale avfallsselskapene i 
Innlandet bidrar til anlegg av denne 
typen. Det forrige anlegget, Mjøsan-
legget AS, ble etablert i 2000 og lig-
ger på Lillehammer. Selskapet eies 
av Hias IKS, GLT-Avfall IKS og GLØR 

Avfall gir grunnlag for regionalt  
samarbeid og miljøriktig verdiskapning
i området rundt mjøsa har det dukket opp flere anlegg siste årene som sikrer lokal 
verdiskaping av lokalt avfall. et viktig stikkord i den sammenheng er samarbeid.

Fire avfallselskap rundt Mjøsa lagde felles anbud på energigjenvinning av restavfallet sitt. Eidsiva Bioenergi vant, og fra sist 
sommer produserer Trehørningen Energisentral i Hamar kortreist fjernvarme, elektrisitet og damp
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IKS og behandler blant annet 14.000 
tonn våtorganisk avfall fra eierkom-
munene. 

fra matrester til gjødsel, jord og 
biogass
Mjøsanlegget er et utråtningsanlegg, 
og biogassen brukes i dag til varme 
i produksjonsprosessen og til strøm 
tilsvarende behovet til ca. 200 enebo-
liger. Restproduktene er kompost og 
våtgjødsel. Sammen med hageavfall 
blir komposten brukt til produksjon 
av hagejord, anleggsjord, biotak og 
biokompost i samarbeid med Mjøs-
vekst AS. Den våte delen brukes som 
gjødsel av det lokale jordbruket. Slik 
bidrar anlegget også til at verdier i 
avfall blir gjenvunnet og viktige næ-
ringsstoffer går tilbake i kretsløpet. 

GLØR IKS, som drifter anlegget på 
vegne av eierne, er i et spennende 
samarbeidsprosjekt med selskapet 
MemfoACT. Målsettingen er å bygge 
fullskala pilotanlegg for produksjon 
av drivstoff fra biogass. Om noen år 
går kanskje bussene på Lillehammer 
på biogass fra matavfallet fra hus-
holdningene i regionen!

Sparer transport
Eidsiva Bioenergi AS planlegger også 

et forbrenningsanlegg for blant an-
net returtre på Gjøvik. Anlegget skal 
gi fjernvarme til kunder på Gjøvik. 
Avfallsselskapene i regionen planleg-
ger levering av returtre dit. Når dette 
prosjektet er realisert, er også siste 
pilar i en trekant-visjon fra noen år til-
bake på plass, nemlig muligheten for 
å optimalisere transporten tur-retur 
mellom behandlingsanlegg i regio-
nen. I tillegg til at dette er økonomisk 
gunstig, bidrar det til at kommunene 
når sine målsettinger om reduksjon i 
utslipp av klimagasser.

Myndighetene gir retningslinjer for 
hvordan avfall skal behandles. Én av 
dem er avfallshierarkiet som er både 
en nasjonal og internasjonal retnings-
linje. I hierarkiet går gjenvinning av 
materialer foran energigjenvinning. 
Det sikres ved at det våtorganiske 
avfallet blir gjødsel og jord på Mjøs-
anlegget. Restavfall er ikke egnet for 
materialgjenvinning, men sikres nå 
en lokal energiutnyttelse på forbren-
ningsanlegget på Hamar. Returtre blir 
lokal varme med energigjenvinning 
på Gjøvik. 

På denne måten bidrar avfalls-
selskapene til at denne typen avfall 
behandles både i tråd med avfalls-
hierarkiet og nasjonale og lokale mil-

jømål. Gjennom sine forbrennings-
anlegg bidrar Eidsiva Bioenergi til 
oppnåelse av nasjonale målsettinger 
om redusert miljøbelastning gjennom 
satsing på alternative energikilder.

Vi kan alltid bli bedre, men skal 
også være fornøyde med vårt arbeid 
for å oppnå regionale og lokale mål-
settinger innen miljø, økonomi og 
verdiskapning.

I elleve år har Mjøsanlegget sørget for at næringsstoffene fra det våtorganiske avfallet til Hias, GLT-Avfall og GLØR blir resirkulert og 
kan brukes på nytt via kompost, gjødsel og varme. 

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

Best tilgjengelig teknologi
FluidCon SUn

Virvelkammer for magasinering av 
overvann – middels/store vannmengder

Regnvannsoverløp
Fordrøyningsmagasin
Mengde/nivåregulering
Tilbakeslagsventiler

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS
Sivilingeniør Lars Aaby
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Gjenvinning av asfalt  
skaper en vinn-vinn-
situasjon for alle parter. 
alternativet til sluttdeponi 
gir store innsparinger 
rent økonomisk, og virker 
positivt på miljøet. 

Av Per Syvaldsen 

Seniorrådgiver Veiteknisk institutt

– Gevinsten ved gjenvinning av asfalt er 
stor. Dette er en ressurs det er penger i, 
i tillegg til at man unngår høye avgifter 
ved sluttdeponiet. Når asfalten brukes 
om igjen, slipper man også å ta ut nytt 
fjell, og beskatte naturen. Miljøfokus 
handler også om å ha tanke for fremti-
dige generasjoner, forteller Per Syvald-
sen, senior rådgiver i Veiteknisk Insti-
tutt og prosjektleder for KFA ordningen. 

Kontrollordningen for asfaltgjen-
vinning, KFA, ble iverksatt 1. januar 
2001. Målet for kontrollordningen er 
å oppnå 80 % asfaltgjenvinning fem 
år etter at ordningen er iverksatt. 

Dette ble oppnådd allerede etter 3 år. 

Miljøfokus 
– Det ligger mye kunnskap bak den 
asfalten som befinner seg ute på nor-
ske veier. Vi ser det som vår oppgave 
å hjelpe entreprenørene å tenke grønt, 
og å være katalysatorer overfor myndig-
hetene. Vi jobber for at flere skal etter-
spørre gjenbruksasfalt, sier Syvaldsen. 

Kontrollordingen For Asfaltgjenvin-
ning (KFA) er et prosjekt som Veittek-
nisk Institutt administrerer på vegne 
av foreningen KFA. Dette er en frivil-
lig ordning som har fått tilslutning fra 
alle aktører i bransjen. Prosjektet pro-
moterer, oppretter og fører kontroll 
med mellomlagre, sørger for miljø-
regnskap og årsrapport. KFAs viktig-
ste oppgave er å holde oversikt over 
all gammel asfalt, og informere om 
hvordan asfalt kan brukes om igjen. 

KFA ble egen stiftelse i 2006. 

Ordningen 
– En forutsetning for at ordningen skal 
fungere er at alle vegholdere krever at 
returasfalt blir levert til godkjent mel-
lomlager. Levering til deponi må unn-
gås, dessuten er det dyrt. Levering til 
mellomlager vil normalt være betyde-
lig billigere enn deponering. 

KFA er basert på myndighetenes 
målsetning om de nasjonale resultat-
mål fastlagt for genereringen av avfall 

og gjenvinningsgraden. Det tas sikte 
på at mengden avfall til sluttbehand-
ling innen 2010 skal være om lag 25 % 
av avfallsmengden. Dette betyr at 75 
% av alt avfall skal gjenvinnes. Kon-
trollordningen for Asfaltgjenvinning 
finansieres ved et gebyr på bitumen til 
vegformål på kroner fem per tonn. 

Målsetningen skal oppnås gjen-
nom en rekke virkemidler, som om-
fatter lover og forskrifter, avgifter, 
tilskuddsordninger og informasjons-
tiltak. Innføring av bransjeløsninger 
anses som en viktig strategi for å 
oppnå gjenvinningsmålene. 

Asfaltprodukter 
Det kreves ulike asfaltvarianter til uli-
ke oppgaver. Store punktbelastninger 
på en flyplass, og ekstrem slitasje på 
de store byenes hovedferdselsårer, 
krever svært ulike asfaltvarianter. Det 
er derfor viktig med en systematisk 
oversikt over hvilken type asfalt som 
befinner seg på mellomlagrene. 

kfA; kontroll ordningen for Asfaltgjenvinning 

Grønn asfalt 

Utlegging av kalde gjenbruksmasser. Foto:  Johannes Oddenes.
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– Vi har rundt hundre og femti mel-
lomlager i Norge som tar imot asfalt 
for gjenvinning. Frest asfalt eller opp-
gravd asfalt, såkalt asfaltflak, er et 
avfall som kan gjenvinnes. Dersom 
asfalten ikke inneholder steinkull-
tjære, er den ikke å regne som farlig 
avfall. Steinkulltjære er kreftframkal-
lende, og ikke lenger tillatt brukt som 
bindemiddel. (Og ble forbudt i 1963) 
Etter 1970 er bare bitumen benyttet.. 

Unngå villfyllinger 
– Det er ikke tillatt å legge asfaltflak 
i fylling, i stedet skal den leveres til 
godkjent mellomlager for mellomla-
gring eller gjenvinning. Dersom den 
ikke gjenvinnes, skal den deponeres 
forskriftsmessig, og deponiavgift be-
tales til staten. Dersom man har in-
dikasjoner på at asfalten inneholder 
steinkulltjære, må konsentrasjonen 
bestemmes. Ved lave verdier kan den 
gjenbrukes i kaldblandet asfalt. Ved 
høye verdier må den deponeres ved 
spesialavfallsmottak. 

Avrennings problematikk: 
På initiativ fra Foreningen KFA ble det 
avholdt et møte med Klif (tidligere 
SFT) 3.7.2009 hvor KFA orienterte om 
KFA-prosjektet. 

KFA har erfaring med at det prak-
tiseres ulike krav vedrørende både 
søknad om opprettelse av et mellom-
lager for returasfalt, behandlingen av 
en søknad, krav til mottaksstedet og 
krav til driften av et etablert mellom-
lager. KFA har inntrykk av at miljøav-
delingene har helt ulik oppfatning av 
og kunnskap om hva returasfalt er, 
samt forurensningspotensialet knyt-
tet til lagring av denne massen. Dette 
kan resultere i ulik behandling av 
søknader. 

På møtet ble Klif derfor anmodet 
om å rette en ensartet informasjon 
om gjenbruksasfalt til Fylkesmen-
nene, andre instanser og internt. KFA 
fremmet også ønske om at Fylkes-
mennenes miljøavdelinger etablerer 
en felles prosedyre knyttet til søknad 
om opprettelse av mellomlagre for 
returasfalt og krav rettet til driften av 
mellom-lagre. 

For å skaffe bakgrunnskunnskap 
om emnet ble en enige om at KFA gjen-
nomfører et litteraturstudium for å 
presentere nasjonal og internasjonal 
kunnskap og dokumentasjon omkring: 

–  Utlekkingsverdier (målt på labora-
torieprøver og i felt). 

–  Forurensningspotensialer 
–  Utslippskonsekvenser fra lagring og 

bruk av returasfalt. 

Litteraturstudiet er avgrenset til even-
tuelle miljøpåvirkninger fra returasfalt 
knyttet til avrenning av PAH, PCB og 
tungmetaller med hovedvekt på PAH. 
Dette gjelder så vel avrenning fra 
masser lagret på mellomlagre eller 
fra gjenbruksasfalt utlagt på veger og 
plasser. 

konklusjoner fra litteraturstudiet 
Litteraturstudiet har innhentet kunn-
skap og dokumentasjon på måling av 
eventuell miljøgifter fra utlegging av 
gjenbruksasfalt. Dette er gjort basert 
på internasjonal og nasjonal litteratur 
og referanser. Hovedfokus har vært 
eventuell utlekking av PAH, PCB og 
tungmetaller fra gjenbruksasfalt. 

Asfalt består av vanligvis av 94-95 
% tilslag (steinmaterialer) og 5-6 % 
bindemiddel (bitumen). Tilslag til as-
falt skal være bestandig og deklarert 
mhp på helseskadelige stoffer. Bi-
tumen inneholder PAH i relativt små 
mengder (30-40 ppm) og med en 
innblanding av bitumen på 5-6 % vil 
asfalten få et innhold av PAH på rundt 
2 ppm, dvs normen for mest følsom 
arealbruk. 

Siden bitumen i tillegg ikke er 
vannløselig er ulekking av PAH lav. 
PCB er ikke en bestanddel i bitumen 
og vil derfor ikke finnes i ny asfalt. På 
grunn av sin manglende vannløselig-
het benyttes asfalt og en del andre 
bitumenbaserte materialer til fukti-
solering av broer, tak, deponier og 

dammer, bl.a. vannreservoarer. Det er 
derfor ikke avdekket dokumentasjon 
på utlekking av PAH, PCB og tungme-
taller over noen normer fra asfalt som 
er nyprodusert. 

Før 1970 ble det i en del tilfeller 
produsert asfalt basert på steinkull-
tjære som bindemiddel. Slik tjære 
kan inneholde opptil 150 000 ppm 
PAH16. Disse dekkene vil med et bin-
demiddelinnhold på 6 % inneholde 
ca 9000 ppm PAH16, dvs langt over 
grensen til farlig avfall som for PAH16 
er 1000 ppm. 

Utlekkingsforsøk gjennomført i 
laboratorie på tjæreholdig returas-
falt med konsentrasjon av PAH16 
under 1000 ppm viser, med Klif/
SFTs simuleringsverktøy for miljørisi-
kovurdering, at det kan forekomme 
utlekking som kan gi overskridelse 
av grenseverdier for PAH i miljøet 
rundt der gjenbruksasfalt er tenkt 
benyttet/ benyttes. På den andre si-
den kan konsentrasjonen av PAH16 
i gjenbruksmaterialer ligge godt over 
normverdien for mest farlig arealbruk 
(> 2 ppm) uten at det resulterer i ut-
lekking fra gjenbruksasfalt som over-
skrider grenseverdier. Målinger i felt 
tyder på at man får verdier under det 
miljørisikovurderingene gir. For dette 
grenseområdet opp til grensen for far-
lig avfall må det gjøres vurderinger ut 
i fra innhold, mengder materiale med 
forhøyde verdier og miljøet rundt an-
vendelses-/lagersted. 

Sverige og Norge anbefaler at retu-
rasfalt ikke gjenvinnes varmt ved hhv 
PAH-konsentrasjon > 70 ppm og > 100 
ppm. Over disse konsentrasjonene 
bør gjenbruk foretas kaldt for å unngå 
skadelig avdampning ved produksjon 
og utlegging. PAH/ PCB kan også på-
vises på og langs veger og kan ha sitt 
opphav fra bileksos, bilgummislitasje 
og oljespill. 

KFA-ordningen i Norge er et godt 
verktøy for å promotere for kontroll 
av mottak av gjenbruksasfalt, valg av 
lokaliteter ved etablering av nye mel-
lomlagre samt for å gi råd til valg av 
utstyr og teknikker ved bruk av gjen-
bruksasfalt. I tillegg tilbyr KFA-ordnin-
gen gratis testing av returasfalt på det 
enkelte mottak/ mellomlager. Det er i 
løpet av ca. 2-3 år kun avdekket tjæ-
reholdig asfalt midlertidig lagret på 
ett mottak.

Utlegging av kalde gjenbruks masser. 
Foto:  Jan Ulvund,  Molde kommune.
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Av Esben Jonsson og Tor Hegle

utsendinger for nKF byggesak.

Åpning
Frankrikes myndigheter orienterte 
om hvordan landets bygningskontroll 
sikrer at lovverket blir effektuert, og 
hvordan 3.part kan bidra i kontrol-
lutviklingen. Det er en allmenn for-
ståelse om at en byggesak handler 
om «1., 2., og 3.part», der 1.part reg-
nes tiltakshaver og dennes hjelpere. 
«2.part» er behandlingsregime, mens 
«3.part» er en uavhengig kontroll av 
både prosjektering og utførelse. 

Frankrikes kontor for forsikringsre-
laterte spørsmål (AOC) orienterte om 
byggeskadeutviklingen i landet. AOC 
er en nonprofit organisasjon som har 
som mål å redusere antall og stør-
relse på byggesaker og øke kvaliteten 
på bygg og konstruksjoner.

foredrag
Foredraget fra Yves Pianet fra SECO 
om hva som er «godkjenning» og hva 
som er «kontroll» var meget bra. Han 
forklarte og poengterte forskjellen 
mellom kvalitetssikring av byggepro-
sessen og forskjellige kontroller. Kort 
uttrykt: Kvalitetssikring er styring eller 
forsøk på styring som kan inneholde 
egenkontroll, andre interne kontroller 
og godkjenninger, men det er ingen 
bygningskontroll (uavhengig kontroll). 
Foredraget er tilgjengelig på CEBC sine 
hjemmesider www.cebc.eu. Det om-
handlet at ulike ord som godkjenning, 
kvalitetssystem, verdisikring, ansvars-
rett, tilsyn, etterprøving, verifikasjon, 

materialtest, befaring, produktbevis, 
dokumentasjon, sporbarhet, vedtak, 
egenerklæring, legalisering, ferdigat-
test – der alle ordene kan oppfattes 
som en eller annen form for kontroll, 
men som ikke er det samme som byg-
ningskontroll av prosjektering, utførel-
se eller det ferdige bygg. Myndighetene 
i de enkelte land har dårlige verktøy for 
å styre utviklingen gjennom «godkjen-
ning» fra sted til sted. Kontrollen i det 
enkelte land er formet ut fra det enkelte 
lands kultur, og er noe ulik over hele Eu-
ropa. Ordet – Kontroll – er ofte blitt de-
finert negativt som en «politirolle» der 
oppgaven er å ta utøvere i å gjøre feil. 

Skadeanalyser i Europa viser at 
30% av skadene skyldes prosjekte-
ring, 23% – utførelse, 23% – materi-
alfeil, 14% – feil bruk av materialer og 
10% – diverse annet. Skadene utgjør 
10-15% av investeringene. Mer om-
fattende og mer komplisert lovverk 
og reguleringer samt flere og flere nye 
og kompliserte byggemetoder – gir 
økende risiko for skader. 

Antall økende byggeskader viser at 
kunnskap om gode løsinger er synken-
de eller at kunnskapene ikke blir brukt.

Vellykkede bygg krever – åpenhet 
mellom partene – dynamisk samhand-
ling og teknisk kompetanse på begge 
sider. Det bør være avtalt på forhånd 
hva som skal være kontrollert i hvert 
enkelt prosjekt. Det bør være et likt 
skjema over alt for alle byggesaker. 
Skjema bør innebære en risikosjekk 
med få punkt basert på risikostatistikk. 

gruppearbeid
Paul Everall ledet gruppearbeid koplet 
opp mot spørsmål knyttet til verdien som 
bygningskontroll tilfører samfunnet.

Hovedretningene som skjer i Europa 

er at lovverket får stadig mer tekst og 
blir mer komplisert, informasjonsbeho-
vet øker og det holdes økende antall in-
formasjonsmøter, det lages stadig mer 
hjelpeverktøy. Det settes mer fokus på 
risiko ved prosjektering, kommunenes 
medarbeidere har mindre kunnskap 
om teknikk. Hva er så nytten med kon-
troll / nytten av regelverk?

Gruppearbeidet var veldig given-
de. Det ble arbeidet med spørsmål 
knyttet til merkevarebygging, Hva får 
tiltakshaver igjen for byggesaksge-
byret, når det gjelder service? Hva er 
kost/nytte-forhold? Hva er byggesak 
ansvarlig for? Vi får stadig flere opp-
gaver fra staten uten at det følger med 
penger – hva skal vil forenkle/slutte 
med å gjøre? 

Vi bidrar i å forebygge ulykker, ver-
ner den som skal bruke bygget. Vi 
anbefaler bruk av gjeldende lovverk, 
standarder og god praksis (gjennom 
byggedetaljblader).

Mange har ment at dersom utbygger 
har en kvalitetsforsikring for byggepro-
sessen – så trenger man ingen byg-
ningskontroll og at bygningskontrollen 
bare øker kostnadene for bygget uten 
at det tilfører byggeprosessen noe. I 
«min gruppe» var vi helt uenige i det.

Alle mente at kvalitetssikring på 
ingen måte kan erstatte bygningskon-
troll og at feiloppfatningen må bero 
på manglende innsikt i virkeligheten 
og/eller politiske agendaer. 

Tyske undersøkelser, i regi av den 
nasjonale kontrollingeniørforening, 
har funnet at en investering på 1 kro-
ne i «bygningskontroll» gir 4-5 sparte 
kroner i byggeskader. Problemet er at 
når man ikke ser eller skjønner spa-
ringen, så anser man 1 krone for å 
være en bortkastet krone.

Oppsummering fra møte i CEBC (Consortium of European Building Controlers)

Skadeanalyser i Europa viser at 30% 
av skadene skyldes prosjektering
Det var samlet 37 delegater fra 18 land i europa til CeBC møte 8-11.oktober 2011.
alle delegatene deltok også på en byvandring i Paris, der det bor 2 millioner  
mennesker innenfor «store ringveg». Hele Paris har 13,5 mill innbyggere.



KommunalteKniKK nr. 12-2011 33

VAnndammen har som mål å bedre 
rekrutteringen av studenter til VA-ut-
danningen, bidra til å oppdatere VA-
undervisningen, etablere en mulighet 
for etterutdanning samt gjøre høgsko-
len til et VA-møtested for Nord-Norske 
VA-virksomheter, VA-leverandører og 
VA-studenter. VAnndammen er en del 
av grunnkurset i VA-teknikk.

Vann og avløp er et stort og viktig 
fagområde i Nord-Norge som i resten 
av verden. Innbyggerne i et moderne 
samfunn er helt avhengig av tilgang 
på godt vann med liten helserisiko og 
at det brukte vannet blir transportert 
bort og behandlet på en miljø- og hel-
semessig god måte. 

 
Forbrukerne, gjennom politiske myn-
digheter, stiller stadig større krav til 
kvalitet og sikkerhet. I tillegg har det 
vært en enorm teknologisk utvikling 
på fagområdet. VA teknikk i dag kan 
sammenlignes med en avansert in-
dustriproduksjon. Det kreves derfor 
avansert teknologisk kompetanse 
innen fagområdet. 

 

Den største utfordringen VA-indus-
trien står overfor er å få tilstrekkelig 
med ingeniører i framtiden. I stedet 
for å øke ingeniørtettheten risikerer 
vi en kraftig reduksjon i framtiden 
hvis ikke flere studenter velger dette 
fagområdet. Dette er hovedgrunnen 
til at VAnndammen ble etablert. Ved 
å invitere studenter til et seminar der 
sentrale fagtema blir tatt opp, håper 
man at flere får interesse for faget og 
velger det som et framtidig arbeids-
område. 

 
I tillegg til det faglige ble det også ut-
delt en ærespris til en person som har 
gjort en stor innsats for VA-faget. I år 
ble den tildelt Odd-Arne Gundersen 

som er en person som er engasjert 
langt utover sitt fagområde. Vedkom-
mende er lojal i forhold til VA-faget og 
bedriften han jobber i. Årets VAnn-
mann har et bredt nettverk og er godt 
kjent og synlig ut i kommunene.

  
Samarbeidsparnere 
Nordland fykeskommune, Troms fyl-
keskommune, Tromsø kommune, 
Narvik kommune, Alta kommune, 
Bodø kommune, Lenvik kommune, 
Harstad kommune, Helgeland drifts-
assistanse VA, driftsassistansen VA i 
Nordre Nordland, Høgskolen i Narvik 

Kilde/mer informasjon: 
www.hin.no/VAnndammen2011

VAnndammen 2011 – EN SuKSESS
totalt var det 173 deltakere på Va(Vann og avløps)-konferansen den 8. og 9.  
november på Høgskolen i narvik. Det var også 31 leverandører som hadde stand i 
Glassgata. Hotellkapasiteten i narvik gjorde at mange ikke kunne komme på kon-
feransen. Det er allerede besluttet at Vanndammen 2012 skal gjennomføres den  
6. og 7.november. Sett av disse dagene til en ny og enda bedre Vanndamm i 2012.

Åretts VAnnmann: Odd Arne Gundersen, 
distriktssjef i ITT Norge AS

Deler av programkomiteen for Vanndammen 2011: Bak fra venstre: Rune Grov – HIN, 
Marvin Johansen – Bodø kommune, Geir Helø – Tromsø kommune.
Foran fra venstre: Elin Nicolaisen – Hinnstein AS (tidligere Harstad kommune), Trude 
Berknes – Narvik VAR KF, Trude Haug – Driftsassistansen VA i Nordre Nordland, Erling 
Reinslett – HIN.
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Hvordan ser din arbeidsdag ut?
Med 20 hyggelige og dyktige medar-
beidere er det for meg som sjef en 
glede å komme på jobben hver dag. 
Vanligvis begynner jeg kl 07.30 og går 
fra jobben et sted mellom 15.30 og 
16.00. I en kommune som Sola, hvor 
det skjer så mye er det selvsagt stort 
trøkk innen mitt virksomhetsområde 
arealbruk som består av seksjonene 
byggesak, plan, landbruk og miljø 
samt kart og oppmåling. En vanlig 
dag dreier seg om besvarelser av e-
poster, lesing av sakspapir, gå i mø-
ter, planlegge driften og drøfte faglige 
problemstillinger med medarbeidere. 

Hva ser du på som de største utfor-
dringene i framtida for ditt fagfelt?
Her er det lett å bli politisk, men dersom 
vi ikke skal drøfte kommunestørrelse-
ne gjelder det å videreutvikle kommu-
nen som attraktiv arbeidsplass. I dette 
ligger solide fagmiljø, tilrettelegge for 
interessante arbeidsoppgaver og kon-
kurranse dyktige betingelser. 

Hvordan tilegner du deg ny kompe-
tanse?
Gjennom NKF, deriblant fagbladet 
Kommunalteknikk. Men også andre 
fagblad som Kommunalrapport for å 
nevne noen. Ellers har jeg og vår virk-
somhet en aktiv holdning til kompe-
tanse, gjennom vår «enkle kompetan-
seplan» har vi en aktiv holdning til å 
bygge kompetanse enten det gjelder 
nye medarbeidere, seminar og rele-
vante kurs eller etterutdanning. Men 
kompetanse kan også bygges internt 
med egne ressurser, derfor legger jeg 
opp til at vi internt holder foredrag for 
hverandre, samt jobbe i team der det 
er naturlig. 

Hvorfor valgte du ditt fagfelt?
Det stod mellom kommunallinjen på 
kommunalhøyskolen og studere na-
tur og miljøvernfag. Jeg hadde lyst 
til begge deler, men valgte til sist ut 

fra hjertet. Det har jeg ikke angret på. 
Ferdig utdannet stod nyoppretta na-
tur- og miljøvernkonsulentstillinger 
ledig i alle landets kommuner. Jeg 
var i 1992 heldig å få god jobb som 
natur- og miljøvernkonsulent i Eiger-
sund kommune. Siden har jeg jobbet 
mest med natur, miljøvern, arealfor-
vatning samt tekniske tjenester innen 
stat, fylke og kommuner i Rogaland. 

 
Hva mener du er det viktigste «kom-
munalteknikere» kan gjøre for å 
bidra til et bærekraftig samfunn?
Som planlegger har jeg klokketro på 
gode og langsiktige planer. Stikkor-
det for å oppnå bærekraftig utvikling 
innen byer og tettsteder er samordnet 
areal- og transportplanlegging: Bygg 
miljø- og energivennlig, bygg tett med 
vett, opp mot kollektivakser og gang 
og sykkelstier. Ta vare på grønne om-
rådet i et sammenhengende perspek-
tiv, ta vare på bymarka og landbruksa-
realene. Legg til rette for kortreist by 
med både handel og næringsområder. 

Hvis du skulle jobbet som noe annet, 
hvilket yrke ville du da valgt?
Jeg har i mine snart 20 år i arbeidsli-
vet vært innom mange spennende yr-
ker som blant annet naturforvatning, 
arealplanlegging, teknisk sjef, regio-
nalplanlegger, plan- og bygningssjef. 
Felles for disse yrkene er at de hand-
ler om fellesskapet, de handler om 
samfunnsutvikling. Skulle jeg valgt 
igjen kunne jeg godt valgt det sam-
me, men ville nok tatt en doktergrad 
før jeg begynte i arbeidslivet. Livet er 
livslang læring, så skolebenken kan 
jeg godt komme tilbake til – en gang!

Hvordan er forholdet ditt til fagmil-
jøet utenfor arbeidsplassen?
I NKF plansak og gjennom plan- og 
byggesakskonferansene i nord (Trom-
sø i feb. ) og sør (danskebåten i nov) 
har jeg blitt kjent med dyktige og 
hyggelige personer fra Alta i nord til 

Som planlegger har jeg klokketro 
på gode og langsiktige planer

Navn: Ståle Undheim 
yrke: Naturforvalter – 
etter utdanning i Samfunnsplan-
legging 
Alder: 44 år
Stilling: Plan- og bygningssjef i 
Sola kommune, samt leder i NKF 
plansak
Bakgrunn: Ferdig utdannet na-
turforvalter begynte jeg å jobbe 
i 1992 som naturforvaltnings-
konsulent, en jobb jeg hadde 
i flere år. Deretter gikk turen til 
fylkesmannen, hvor jeg jobbet 
som plan- og naturforvaltnings-
konsulent i noen år. Så gikk 
veien videre til øysamfunnet 
utenfor Stavanger, Kvitsøy kom-
mune. Her jobbet jeg som tek-
nisk sjef i 2 år – det er kanskje 
den mest utfordrende jobben jeg 
til nå har hatt, men veldig moro 
var det. Fra Kvitsøy gikk turen til 
Sandnes kommune der jeg i 5 år 
arbeidet som fagleder ved areal-
planavdelingen. Etter gode år i 
Sandnes fristet Rogaland fylkes-
kommune, hvor jeg jobbet som 
regionalplanlegger i 1 år for så 
å skifte over til nåværende stil-
ling i Sola kommune. En stilling 
jeg tiltrådte sommeren 2009.  
Siden 2005 har jeg vært med 
i styret i NKF plansak og siden 
2007 leder i NKF plansak. 

PROFILEN
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Hvaler i sør. På jobben reiser vi en til 
to ganger i året på sosiale utflykter, 
og så har vi fredagspils på utestedet 
Newmann i Stavanger noen ganger i 
året, det prøver jeg å få med meg. 

Når du tenker deg tilbake, hva burde 
det vært mer av i utdanningen din?
Vi lever i en tid der mye av planleg-
gingen i Norge gjøres av privat sek-
tor, dette burde også utdanningen 

gjenspeilet. Kort sagt det som på 
fagspråket kalles for Government og 
Governance burde det vært lagt mer 
vekt på. Ellers er jeg fornøyd med ut-
dannelsen min. 

 
Hvem kunne du tenke deg å legge bro-
stein sammen med en dag, og hvorfor?
Prosessor Ottar Brox, jeg hadde han 
som foreleser på Samplan for snart 6 
år siden og jeg har lest noen av bø-

kene hans, blant annet boken «Dit vi 
ikke vil». Han har mye å tilføye sam-
funnsdebatten og det hadde vært 
utrolig givende å fått tilbrakt en dag 
sammen med en slik kapasitet. 

PROFILEN

 anleggs-
dagene 
 2012

Påmelding og mer informasjon: 
www.anleggsdagene.com
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Clarion Hotel oslo airPort, gardermoen

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

Best tilgjengelig teknologi
FluidVertic

Virvelkammer for magasinering av 
overvann - små/middels vannmengder

Regnvannsoverløp
Fordrøyningsmagasin
Mengde/nivåregulering
Tilbakeslagsventiler

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS
Sivilingeniør Lars Aaby
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Av: Jenny Ann flø
overarkitekt oslo kommune Bymiljøetaten

Beret Aspaas
arkitekt i aCK / aspaas Cooper Kind arkitekter aS

Historisk byrom
St. Olavs Plass i Oslo ble anlagt som 
en femkantet plass i 1868 som del 
av byakser fra Rådhuset til plassen 
og fra Slottsparken til den katolske 
domkirke. Fem bygninger omkranset 
plassen som var utsmykket med en 
fontene på midten. Ny og uensartet 
bebyggelse svekket med tiden helhe-
ten. Etter omlegging av kjøremønster 
var St. Olavs Plass redusert til et lys-
kryss og fontenen var fjernet. 

ny design
Oslo kommune ved Samferdselseta-
ten inviterte til åpen arkitektkonkur-

ranse. Målet var å gjøre plassen mer 
synlig i bybildet og utvikle St. Olavs 
Plass fra «trafikkryss» til moderne 
møteplass for opphold, sosialt liv, 
bevertning, teater, handel og begi-
venheter. Alle 37 innsendte bidrag 
ble stilt ut for publikum. Vinneren, 
«Lysfontene» av Aspaas Cooper Kind 
Arkitekter AS, ble valgt i januar 2002.

Elementer i prosjektet
«Lysfontene» har blitt et nytt lande-
merke i Oslo og synliggjør St. Olavs 
Plass i forhold til nær- og fjernvirk-
ning. Nytt femkantet plassdekke i na-
turstein definerer plassens historiske 
utstrekning. Sirkelformen binder de 
fem svært ulike bygningene rundt 
plassen sammen. Det er tilrettelagt 
for uformelt opphold og uteserve-
ring på plassen. En sentralt plassert 
lysbrønn inneholder nedfelte belys-
ningsarmaturer som belyser reflekto-

rer i Lysfontenen. Selve konstruksjo-
nen er spent opp i wire fra takene på 
tre av fem omliggende bygninger og 
er innspent i en obelisk i midten av 
lysbrønnen.

Prioritering av fotgjengere
Bilkjøring over St. Olavs Plass foregår 
nå på fotgjengernes premisser – ga-
teløpene er snevret inn – brosteins-
dekket fungerer som fartsreduseren-
de tiltak med samhandling mellom 
kjørende og gående etter «shared 
space» prinsippet. Fortausarealene 
er prosjektert med henblikk på uni-
versell utforming, med retningsindi-
katorer langs kantsten i gangsonen 
rundt plassen og til eiendommenes 
hovedinnganger. 

natursteinsbelegg i kjøreareal
Plassen er definert med nedsenket lys 
grå granittlisene mellom asfalt uten-

Det gode byliv på St. olavs plass

Bredbånd som et samlende element. 
Foto: Arne Langleite.

Femkantet plass. 
Foto: Arne Langleite. 

Byggeplass januar 2008. 
Foto: Samferdselsetaten. 

oppgraderingen av St. olavs plass har skapt stor begeistring. Plassen har utviklet 
seg til en attraktiv og funksjonell møteplass for oslos beboere og et godt uterom i 
nærmiljøet.
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for og brostein innenfor femkanten. 
Fortauskant mot kjørebane er lys grå 
granitt, 50 cm bred, 28 cm tykk, satt i 
sementmørtel. Smågatestein av lys grå 
granitt er satt i bue og fuget med grus. 

natursteinsbelegg på fortau
To størrelser lys grå granitt fortausbe-
legning, med tykkelse 10 cm, er lagt i 
fallende lengder.

Et 2 meter bredt sirkulært beleg-
ningsbånd i sort radiushugget basalt 
fungerer som gangsone rundt plas-
sen. Plassen er uten oppmerkede fot-
gjengerfelt, der sirkulært sort beleg-
ningsbånd er nedsenket i kjøreareal, 
med tykkelse 15 cm, satt i mørtel. 

gateutstyr og trær
Det er montert 10 nye lysmaster med 
LED-teknologi som gatebelysning 
rundt plassen. Lysmastene er lave, 
moderne og enkle i formen og er valgt 
fordi gatelyset ikke skal konkurrere 
med effektbelysningen i lysfontenen. 
Stammevern og avfallsbeholdere fra 
Vestre. Nigra stoler fra Escofet i ar-
mert støpt stein, med nedsenket lys-
armaturer under stolene. Tokyo kirse-
bærtrær er etablert på fortau.

Lysfontene
Lysfontenen er 12 meter høy, 5 meter 
i diameter øverst, og montert 16,5 
meter over bakken. Reflektorplatene 
har en overflate på til sammen 60 m2. 

Utforming av Lysfontenens elementer 
som reflekterer lyset henger nøye 
sammen med lyskunsten.

Lyskunst
Plassering, utforming og overflatebe-
handling på reflektorplatene er resultat 
av et samarbeid mellom arkitekt, lys-
kunstner, ingeniører og byggherre. Vi 
startet med stålrør og netting – vurderte 
plane aluminiumsplater og stålplater. 
Vi endte opp med bølgende stålplater 
som gir gode skulpturelle dagslyskva-
liteter, tilstrekkelig avstiving av kon-
struksjonen, driftssikkerhet og ønsket 
refleksjon med et variert lysspill.

Lysbrønn
Lysbrønnen ivaretar funksjonskrav for 
belysning av Lysfontenen. Lysbrøn-
nen har blitt et yndet sted å oppholde 
seg på «piazzaen», med naturlige sit-
teplasser, gode solforhold og utsikt 
til rådhuset og slottet. Konstruksjo-
nen er plasstøpt betong med kled-
ning av sort basalt. Obelisk i senter 
av lysbrønnen er en hel sten, hentet i 
Indre mongolia. Glassplater er varme-
forsterket herdet glass. 

noen erfaringer
Smågatestein i bue i sirkel var ønske-
lig for å signalisere til bilister å senke 
farten samtidig som sterk belastning 
av turistbuss og vareleveringer rundt 
plassen krever et slitesterkt belegg.

Etter 3-4 år ligger det fortsatt bra. 
Det fantes ikke noe kjent eksempel på 
belegget og det krevende arbeidet ble 
utført av dyktige håndverkere. Store 
heller på fortau nødvendiggjorde ki-
nesisk håndprikking. Arkitektoniske 
valg og produksjonsmetoder henger 
nøye sammen. Resultatet er at beleg-
get har en meget høy kvalitet og er 
svært lik gammel kantstein i området. 

Prosjektet hadde en lang utvikling 
og noen hovedelementer som var 
valgt tidlig i prosjektet ville vært ut-
ført annerledes syv år senere. Dette 
gjelder spesielt detaljer rundt univer-
sell utforming. En geometrisk plan, 
femkant og sirkel, stiller høye krav til 
gjennomførelse. 

Modellarbeid. 
Foto: Samferdselsetaten.

Et sosialt møtested. 
Foto: Arne Langleite.

Nattstemning. Foto: Samferdseletaten. 

Faktaramme

Byggherre: Oslo kommune ved  
Samferdselsetaten
Arkitekt: ACK/Aspaas Cooper Kind AS
rådgivende ingeniør: Rambøll Norge AS
Grunnentreprenør: Oslo Vei AS
Belegning: Wermlands Utemiljö AB
Steinleverandør: Jogra Steinindustri
Stålkonstruksjon: Hamy Sveis AS
lyskunst: Sven Påhlsson, One Bucket 
Production AS
Byggeår: Plassdekke 2007–2008, 
Lysfontene 2009
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Av kjersti kildal

prosjektleder i avfall norge

Slik oppsummerer en typisk kilde-
sorterer kort og presist holdningen 
til svært mange nordmenn. Gjennom 
hjertesukket beskriver han samtidig 
bakgrunnen for vårens store motiva-
sjons- og holdningskampanje, «Alle 
skal sortere.no.» Folk savner nemlig 
ofte bekreftelse på at sortering nytter. 
I undersøkelser sier fire av ti at kon-
krete eksempler på hva gjenvunnet 
avfall blir til, eller brukes til, vil øke 
motivasjonen. De ønsker også å vite 
hvor mye av det sorterte avfallet som 
blir resirkulert. 

Avfall er en ressurs
Aktørene i avfallsbransjen er derfor i 
full gang med å planlegge en storstilt 
kampanje som skal møte folks behov 
for å vite mer om hva som skjer med 
avfallet. Kampanjen skal vise at avfall 
er en råvare, og dokumentere at folks 
daglige sorteringsinnsats gir miljø-
gevinst. Folk skal kunne stole på at 
sortert avfall kommer til nytte i ny pro-
duksjon, og at etter husholdningene 

har levert fra seg avfallet, så sørger 
det lokale renovasjonsselskapet for 
at det skjer. 

Kampanjen utvikles i disse dager 
i regi av bransjeorganisasjonen Av-
fall Norge i samarbeid med Loop og 
returmiljøet, altså de som har ansvar 
for gjenvinning av de forskjellige av-
fallstypene. Rett over årsskiftet settes 
kampanjen i produksjon. Etter påske 
skal den gjennomføres nasjonalt, og 
tas ut lokalt av alle landets mer enn 
hundre renovasjonsselskap og –eta-
ter. Det er disse kommunale repre-
sentantene som vil være kampanjens 
fremste ambassadører. 

Målet med kampanjen er å stimu-
lere til økt og bedret sortering ved å 

vise at avfall er en ressurs, og gjen-
nom dette også styrke tilliten til gjen-
vinning faktisk skjer. 

Sorterer, men ikke fanatisk
I en landsdekkende undersøkelse 
utført av Opinion som et ledd i plan-
leggingen av motivasjons-kampanjen 
‘Alle skal sortere.no,’ sier to av tre at 
de sorterer det meste eller alt av av-
fallet sitt. Likevel vet vi i bransjen at 
dette neppe er tilfelle. Undersøkelsen 
viser at tidsklemme, latskap, dårlig 
tilrettelegging og skepsis til miljøge-
vinsten er med på å undergrave sorte-
ringsmotivasjonen, og fører til spora-
disk ‘unnasluntring.’ Dessuten viser 
det seg at i forhold til praksis, altså 

Storstilt motivasjonskampanje undervegs
eg tenkjer sjølv at eg kanskje er litt dum som står der og gjer dette. Det er fordi eg 
ikkje veit om det er nokon vits i. eg velgjer å tru det.
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Tar du sikkerhet på 
alvor?

Selvfølgelig.

Hver dag blir hundrevis av mennesker alvorlige skadet eller dør på grunn av lysbue-
ulykker. Med TVOC-2 lysbuevakt installert i tavlefelt, vil systemet sørge for rask 
utkobling av berørte brytere og dermed redusere faren for skade på mennesker og 
utstyr. Systemet er fleksibelt, enkelt og pålitelig, og er sertifisert i henhold til SIL 2. 
www.abb.no/automasjonsprodukter 

ABB AS
Low Voltage Products
Telefon: 03500

Utvalgte hovedfunn fra Opinions holdnings- og atferdsundersøkelse

• På spørsmål om den (ene) viktigste årsaken til man kildesorterer, sier: 
 –  20 prosent at de gjør det fordi kommunen har innført kildesortering. 
 –  18 prosent at de gjør det for å spare globale ressurser.
 –  17 prosent at de gjør det fordi gjenvinning av materialer er viktig.

• 79 prosent mener at kildesortering av avfall gir stor miljøgevinst. 
•  56 prosent har tillit til at avfallet de sorterer faktisk blir gjenvunnet. Her ligger kampanjens utfordring: 
  Å bidra til at flere får tillit til at gjenvinning faktisk skjer, slik at det blir større sammenfall mellom de som tror 

kildesortering gir miljøgevinst, og de som tror at gjenvinning faktisk skjer. 

hva folk faktisk motiveres til handling 
av, er opplevelsen av sorteringssyste-
met like viktig som holdningene man 
har. 

Det er en klar sammenheng mel-
lom folks tilfredshet med tilrette-
leggingen for kildesortering, deres 
adferd og tilliten til at gjenvinning 

skjer. Blant de som kildesorterer lite, 
oppgis mangelfull tilrettelegging som 
viktig årsak.

På spørsmål der man kun får oppgi 
én grunn til hvorfor man kildesorte-
rer, fordeler svarene seg likt mellom 
‘fordi kommunene har innført kildes-
ortering’ og ‘det er bra for jordkloden/

viktig med gjenvinning.’ Altså er både 
kommunikasjon og tilrettelegging 
viktige faktorer for å påvirke motiva-
sjon. Verken kommunikasjon eller kil-
desorteringssystem er nok alene, her 
gjelder både – og. 
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Ansvarlig søker har ansvaret 
for at søknaden inneholder 
nødvendige opplysninger 
for at kommunen skal 
kunne tas stilling til om 
tiltaket er i samsvar med 
bestemmelser og tillatel-
ser gitt i eller i medhold 
av denne lov. (pbl § 23-4 
1. ledd). 

Ansvarlig søker har som 
følge av dette en viktig 
og omfattende rolle i 
byggesaken. 
Det er visse mini-
mumskrav vi stiller til 
ansvarlig søker, men 
det er også begrens-
ninger i ansvaret. 
Kravene er relativt 
entydige og forståbare, men byg-
gesøknader kan likevel ha mangler som gjør det nødvendig 
å be om tilleggsdokumentasjon, noe som forsinker den kommunale 
saksbehandlingen. 

Dersom en søknad inneholder vesentlige feil og mangler – bør kommunen føl-
ge dette opp som avvik. En slik feil eller mangel kan være oppdaget gjennom 
mottakskontroll eller kontroll/tilsyn av dokumentasjon i saksbehandlingen. 
Kommunen bør kreve at ansvarlig søker lukker avviket i den hensikt å unngå 
gjentagelser før videre saksbehandling/eller som en del av denne – uten av 
tidsfristene løper. 

Gjentatte feil/mangler vil kunne indikere svikt i foretakets system, eller ved 
bruk av det og/eller manglende kvalifikasjoner hos den faglige ledelsen, al-
ternativt manglende vilje til å etterkomme plan- og bygningslovgivningen.

Ved alvorlig eller gjentatte feil/mangler bør kommunen vurdere avslag på 
ansvarsrett som ansvarlig søker. Ved avslag på søknad om ansvarsrett som 
ansvarlig søker skal det ikke foretas realitetsbehandling av søknaden, men 
saken avsluttes/arkiveres.

Det er da viktig å merke seg at foretaket kan inneha rollen som ansvarlig sø-
ker i samme prosjekt, forutsatt at de kan dokumentere at de har behandlet/
lukket avviket. Før kommunen godkjenner en evt. fornyet søknad om god-
kjenning som ansvarlig søker, skal dokumentasjon på hva foretaket har gjort 
for å forhindre gjentagelser av samme type feil være forelagt kommunen.

Malpakke til bruk 

i byggesaksbehandlingen

Pakke med 24 maler innen  
fagområdene tillatelser/slutt-
kontroll (8), forhåndskonferanse 
(2), klage (5), tilsyn (3) og ulov-
ligheter (6). Alle er skrivbare.
Gratis for nettverksmedlemmer i 
NKF byggesak. Andre kr 5000,-

Malpakken er utarbeidet høsten 
2011. Malpakken tar blant 
annet utgangspunkt i den nye 
plan- og bygningsloven. 

gratis for nettverksmedlemmer 
nkf byggesak 
Malene kan lastes ned fra intra-
nettet av alle som er nettverks-
medlem i NKF byggesak. Les om 
nettverk for NKF Byggesak Er du 
interessert i å delta i nettverket? 

Ta kontakt med: 
kjersti.larsstuen@kommunalteknikk.no

Universell utforming 
for de kommunal-
tekniske fagområdene

NKF har utgitt temaheftet Univer-
sell utforming på de kommunal-
tekniske fagområdene. Heftets 
mål er blant annet mer tverrfaglig 
samarbeid mellom plansak, byg-
gesak, bygg- og eiendomsforvalt-
ning og veger og uteområder.
Ved bestilling av 10 eksemplarer 
eller flere av samme hefte gis 20 
% rabatt på utsalgspris. Porto 
kommer i tillegg.

I Kommunalteknikk nr 9-10 er 
det en artikkel om temaheftet, 
skrevet av Hans Petter Olsen, 
prosjektleder for universell ut-
forming i Gjøvikregionen og fag-
sekretær for temaheftet.

NYtt FRA NkF

NKF – KuNNSKApSDElING For Et BEDrE SAmFuNNNO
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Foreningens første VA-nettverk er en realitet. Etableringen fant sted på 
lampeland Hotel i Flesberg kommune 22. november 2011. 

Den første delen av møtet var en felles seanse med deltakere fra nettverk i 
NKF bygg og eiendom og renholdsledere, og fagpersoner innen VA. Torbjørn 
Vinje, direktør i NKF, orienterte kort om foreningen og nettverksvirksomhe-
ten, før de tre gruppene avholdt hvert sitt møte.

Syv av kommunene i regionen var representert på etableringsmøtet. Det er 
til sammen 11 aktuelle kommuner som er potensielle medlemmer i VA-nett-
verket. Det ble tydelig gitt uttrykk for at det er ønskelig med en møteplass 
der deltakerne kan drøfte felles utfordringer, og gjerne samordne innsatsen 
på en del aktuelle områder. Små kommuner har få ansatte innen fagfeltet. 
Oppgavene er mange, og det er viktig å kunne dele erfaringer og forslag til 
løsning av oppgaver fra hverandre.

Øyvind Lyngroth, NKFs nettverkssekretær, gjennomgikk organisering og av-
talen som vil bli inngått mellom NKF og hver kommune. Vinje orienterte om 
kostnadene ved deltakelse. 

Møtet konkluderte med å starte opp Øvre Buskerud VA-nettverk med Thor 
Inge Nagelsaker som kontakt/leder. Det første ordinære møtet avholdes på 
Gol 1. februar 2012, med temaene ledningskartverk og sanitærreglement.

Før møtet var det avklart med Einar Melheim, direktør i Norsk Vann, at eta-
blering av VA-nettverk i Buskerud ikke er i konkurranse med Norsk Vann sin 
virksomhet. Norsk Vann kan gjerne orientere på nettverksmøter når de har 
anledning.

VA-nettverk i Øvre Buskerud
Kommuneveg-
dagene 2012
23 – 24. mai blir Kommuneveg-
dagene arrangert i Drammen.
Ny komite er på plass og det ar-
beides nå med tema for dagene i 
mai. Vi ber aller interesserte sette 
av datoen så treffes vi i Drammen 
til nye vegdager.

NYtt FRA NkF
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Kommuner representert: Flesberg, Gol, Hol, Krødsherad, Nes, Sigdal, Rollag 
(ikke med på bildet). Foto: Øyvind Lyngroth

Vi takker alle bidragsytere 
til faglige artikler i tids–

skriftet Kommunalteknikk i 
året som gikk. 

Du er hjertelig velkommen 
til å ta pennen fatt igjen!  

God Jul og 
God nytt år

Takk for bidraget 
i 2011
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Aslaug koksvik

norsk Kommunalteknisk Forening
redaktør Kommunalteknikk

Rapporten tar blant annet for seg uli-
ke ekstremværsituasjoner som flom, 
tørke og ekstremt høy vannstand – og 
hvordan vi kan forebygge tap og ska-
de i ekstremværsituasjoner.

Asgeir Sorteberg fra Bjerknes-
senteret og Universitetet i Bergen og 
Farrokh Nadim fra International Cen-
ter for Geohazards i Oslo la fram ho-
vedkonklusjonene i rapporten, før de 
overleverer sammendraget til miljø- 

og utviklingsminister Erik Solheim.
I arbeidet med rapporten har kli-

mapanelet gått gjennom all tilgjenge-
lig publisert forskning om håndtering 
av risiko ved ekstremvær og klimare-
laterte katastrofer.

når blir ekstremvær en katastrofe?
Rapporten legger vekt på at det ikke 
bare er intensiteten på ekstremværet, 
men også graden av sårbarhet og ek-
sponering, som avgjør hvor store ska-
dene på menneskelige og naturlige 
systemer blir.

Tilpasning nytter
Rapporten er tydelig på at risikoen ved 
ekstremvær og klimarelaterte katas-

trofer kan reduseres ved å redusere 
sårbarheten og eksponeringen. De 
mest effektive tilpasnings- og katas-
trofehåndteringstiltakene er de som 
gir utvikling på relativt kort sikt og som 
reduserer sårbarheten på lang sikt.

Rapporten peker på en rekke tiltak 
som allerede er tilgjengelige til lave 
kostnader i forhold til de gevinstene 
de gir: 
•  systemer for tidlig varsling og risi-

kokommunikasjon
•  bærekraftig forvaltning av arealer 

og økosystemer
•  overvåking av befolkningens helse
•  vannforsyning
•  vann- og avløpssystemer
•  klimasikring av infrastruktur

ny delrapport fra fns klimapanel

Håndtering av risiko ved 
ekstremvær og katastrofer
Fredag 18. november la Fns klimapanel fram en spesialrapport om håndtering av 
risiko ved ekstremvær og katastrofer. miljø- og utviklingsminister erik Solheim fikk 
overrakt rapporten på en pressekonferanse i oslo.

Asgeir Sorteberg og Farrokh Nadim er blant hovedforfatterne av spesialrapporten, som blir lagt fram av FNs klimapanel. 
Foto: Aslaug Koksvik
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•  klimakrav til bygg
•  utdanning, opplæring og bevisst-

gjøring

Utfordringer i norge
Når det gjelder våre utfordringer i for-
hold til klimaendringer er det VANN.

Vi har flere flommer og en generell 
økning av nedbør som hvert år gjør 
stor skade, det er den økte vann-
mengden som er vår største trussel.

Behov for fornying av rørsystem
I Norge har vi ikke et rørsystem som 
takler nedbørsmengden som kom-
mer.

Vi har et system for å håndtere klo-
akk og vanntilførsel, når det regner 
ekstremt mye renner vannet inn i kjel-
lere til folk noe som gir ødeleggelser 
og påfølgende store kostnader.

Norske kommuner må forbedre 
vannhåndteringssystemene sine slik 
at det de blir dimensjonert for større 
vannmengder. Dette vil bli en enorm 
kostnad for kommunene.

Økte gebyrer for innbyggerne 
Miljø- og utviklingsminister Erik Sol-
heim var helt tydelig på hvem som 
skal betale regninga for et nytt og 
bedre rørsystem. Det er innbyggerne 
som må finne seg i at gebyrene blir 
økt for at kommunene skal klare å ta 
investeringene i å forbedre vannsys-
tem.

Dette vil også si at ansvarsforhol-
det må tydeliggjøres. Kommunene 
skal levere et godt nok system til be-
folkningen slik at overflatevann ikke 
renner inn i kjellere og boliger. Hvis 
det fra kommunenes side skjer «grov 
vannskjøtsel» vil en kommune kunne 
bli erstatningsansvarlig overfor inn-
byggere, mente Solheim.

Forsikringsbransjen sitter på mye 
kunnskap om flom og vannskader. 
Det samme gjør flere private og of-
fentlige institusjoner. Det arbeides 
nå med en egen melding om Klimatil-
pasning i Norge som skal legges frem 
i 2012.

Pålitelig og kompakt, 
med momentstyring?

Selvfølgelig.

PSE er verdens første kompakte mykstarter utstyrt med momentstyring som sikrer
utmerket start og stopp av pumper. Avanserte algoritmer sørger for optimal 2-fas 
styring, og innebygd by-pass for minimalt effekttap. PSE har lakkerte kretskort for å 
tåle tøffe/korrosive miljøer, som for eksempel kan være tilfelle i avløpsanlegg.
Leveres i 15 strømstørrelser fra 18 til 370A, som dekker motorspenning 208-600V. 
www.abb.no/automasjonsprodukter 

ABB AS
Low Voltage Products
Telefon: 03500

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 
Foto: Aslaug Koksvik
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På grunn av økt trafikkmengde på Oslo 
Lufthavn, utvides kapasiteten til å 
kunne håndtere 28 millioner passasje-
rer i året, mot rundt 20 millioner i dag.

– Prosjektet er omfattende på alle 
nivåer, og krever en vesentlig utvidel-
se av infrastrukturen på lufthavnen 
som er minst like omfattende som i 
Oslo sentrum, sier prosjektleder for 
banesiden av OSL T2, Helge Midtun. 
Rør for å frakte overvann legges i fire 

forskjellige systemer, hvorav Flowtite 
GRP-rør benyttes i tre av systemene.

grunnvannet setter kravene
Gardermoen benytter formiat til avis-
ing av rullebaner og taksebaner om 
vinteren. Avisingskjemikalier kan 
ikke slippes ut til grunnvannsmaga-
sinet, da det stilles strenge krav om 
at grunnvannet ikke skal forurenses 
som følge av aktiviteter på flyplassen. 
Vann eller smeltet snø som innehol-
der formiat renses i eget anlegg, og 
OSL vil få et anlegg på 150.000 ku-
bikkmeter for lagring av dette vannet. 

– Med lange rørlengder får man et 
rørsystem med få skjøter. Dette var 
blant egenskapene som ble vektlagt 
ved innkjøp av rørmaterialer til T2, i 
tillegg til at rørene er korrosjonsfrie 
og har en meget lang forventet leve-
tid, spesielt med tanke på lekkasje av 
vann som eksempelvis kan inneholde 
formiat, påpeker Midtun. 

viktige rørsystemer
Det er ikke bare formiatholdig vann 
som trenger eget renseanlegg. Også 
oljeholdig overvann, overvann med 

glykol etter avising av fly trenger egne 
renseanlegg. Videre er det krav om å 
opprettholde grunnvannsbalansen 
som også krever eget pumpe – og 
rørsystem da grunnvannet senkes 
i forbindelse med jernbanen under 
flyplassen. I tillegg til et omfattende 
rørsystem for håndtering av regnvann 
og vann fra snøsmelting. Ledningsan-
legg og pumpeanlegg for å håndtere 
disse forskjellige overvannssyste-
mene er omfattende og med mange 
tekniske installasjoner. 

OSL T2 benytter GRP-rør i dimen-
sjoner fra 300 til 1200 millimeter. De 
fleste rørene leveres i lengder på 14 
meter, og bidrar til raskere leggehas-
tighet, som igjen bidrar til kostnads-
besparelser. 

flyr om to år
– Den nye terminalen er forventet å 
stå ferdig i 2017, men allerede i 2013 
skal de første flyene bruke de nye tak-
sebanene. Det blir vår første milepæl. 
Til nå er 40 prosent av rørene lagt, og 
vi har om lag 300 personer i arbeid på 
flysiden for å få taksebanene klar til 
bruk om to år, avslutter Midtun.

med rør i lange baner

Det stilles strenge krav om at 
grunnvannet ikke skal forurenses
oslo lufthavn aS utvider 
kapasiteten med ny  
terminal samtidig som 
banesystemene må ut-
vides. Det stilles strenge 
krav til rørmaterialer og 
anleggssystemer når det 
skal legges 17 kilometer 
rør for å frakte overvann 
fra den nye terminalen t2 
på Gardermoen.

Totalt skal det legges 17 kilometer med Flowtite GRP-rør i forbindelse med utbyggin-
gen av ny terminal på Gardermoen. Foto: APS Norway AS

Helge Midtun er prosjektleder for bane-
siden på OSL T2
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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
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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

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, Miljø og Natur, Landskap 
og Arealplanlegging, Samferdsel (bane, 
veg og flyplasser), Avfall, Forurenset jord,
Byggerier, Industri og Energi  
Kontorer i hele landet.

DHI AS
Abelsgt.5, 7030 Trondheim
Tlf. 73 54 03 64 – 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.

pÖyry INDuStry AS
Hundskinnveien 96, 1711 Sarpsborg
Tlf: 69 97 34 00, www.poyry.no
E-post: firmapost@poyry.no
 
Prosjektledelse, Geologi – Hydrologi, 
Elektro – Instrumentering – Automatikk,
SD/PLS/SCADA, Drikkevannrensing, 
Komm. og Industr. Avløpsvann,
Biogass, 3D mod. av vannsystemer.

rAmBØll NorGE AS
Engebrets vei 5, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00 – www.ramboll.no
24 kontorsteder spred over hele Norge.
Tilbyr komplett, tverrfaglig rådgivning 
innen hele verdikjeden, fra planlegging 
og design til drift og vedlikehold.
• Vann og miljøteknikk 
• Landskapsarkitektur 
• Trafikk • Samferdsel
• Prosjektledelse • Avfall og renovasjon 
• VVS • Elektro • Bygg og design 
• Geoteknikk og ingeniørgeologi
• Arkitektur, arealplanlegging og analyse

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
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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

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.: 90899320
e-post: espen.langerod@yara.com
www.yara.no

Nutriox – for HMS, mot lukt og korrosjon
Marmor – for korrosjonsbeskyttelse
Polymer – vann- og slambehandling

Vannforsyning, avløp og VVS

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

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

2012
10. januar Hold Norge rent konferansen om marin forsøpling, Oslo Kongressenter

18. januar Miljøgiftkonferansen 2012, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i Oslo

24.–26. januar Anleggsdagene 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

9.–13. mai Vei og Anlegg 2012, Hellerudsletta

24.–26. mai Maskinexpo, Stockholm – www.maskinexpo.se

4.–10. juni 2012  IFME World Congress on Municipal Engineering

11.–13. juni 2012 Internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo. www.ud2012.no

2.–4. sept. NKF-dagene, Trondheim

18.–20. sept.  VA-messen , Gøteborg.  www.vamassan.se

2013
13.–15. mai Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk – Telenor Arena
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av: torbjørn Vinje, prosjektleder/direktør nKF

– På Telenor Arena (TA) har vi over 10 
tusen m2 å boltre oss på, sier selger 
av stands Kjell Jacobsen. – Jeg har nå 
vært ute på arenaen flere ganger, og har 
blitt mer overbevist for hver gang om at 
dette vil gi messen et skikkelig løft. Hal-
len er lys og luftig, og det er bokstavelig 
talt meget høyt under taket. 

norsk vann, vvP og Brødrene Dahl
Grunnlaget for en vellykket messe er 
lagt med Norsk Vann og VA- og VVS-
produsentene VVP med i det nyopp-
rettede messeforumet. I tillegg arbei-
des det med å få med representanter 
for maskin- og anleggssiden. Forumet 
bidrar med sin kompetanse og sine 
ressurser for å skape en best mulig 
messe både mht utstilling, semina-
rer og andre arrangementer. Torbjørn 
Lothe Vik, markedsdirektør VA i Brø-
drene Dahl, er sikker på at de kommer 
til å være tilstede på messen.

All lokal infrastruktur
Messen er trolig den eneste i sitt slag 
som omfatter all lokal infrastruktur:
• administrasjon og ledelse
• avfall og gjenvinning
•  forvaltning, drift og vedlikehold av 

bygg og eiendom
• brann, sikkerhet og beredskap
• byggesak
• fysisk planlegging 
• IT, kart og geodata
• vann og avløp
• veg, trafikk og samferdsel 
• utemiljø, idrett og grøntanlegg

Sentralt møtested
Målet er å tilby næringsliv og kommu-
naltekniske virksomheter et sentralt 
møtested for kunnskapsheving om 
produkter, fag og fagpolitiske spørs-
mål. 

norges beste…
Konkurransene Norges beste drik-
kevann og Norges beste uterom har 
vært arrangert en rekke ganger i til-
knytning til messen. I tillegg lanse-
res trolig konkurransen Norges beste 
bygg. Målet er å motivere til bygg som 
blant annet er energieffektive og uni-
verselt utformet. Det satses på regio-
nale delfinaler i alle tre konkurranser 
i løpet av 1. kvartal 2013, og finaler 
under messedagene, med én finale pr 
dag. Invitasjoner til de tre konkurran-
sene sendes ut i uke 43, med frist 20. 
desember 2012 for påmelding. 

Seminarer
Det blir en rekke seminarer under 
messedagene, både for fagfolk og po-
litiske og administrative ledere. Semi-
narkapasiteten i TA er tilstrekkelige til 
å dekke behovet, noe som gir en kom-
pakt messe med alt under samme tak.

kamp om de beste plassene
– Jeg gleder meg til salgsstart, sier  
Jacobsen entusiastisk. – Vi satser på å 
få plass til alle utstillere i hallen, også de 
som tradisjonelt står ute, men som van-
lig blir det kamp om de beste plassene. 
Jeg vil også nevne at TA har over 40 flotte 
møterom/losjer av ulik størrelse, og 
dette gir rike muligheter for at utstillerne 
kan ha egne arrangementer for kunder 
og kontakter. Vi satser på at en del av 
disse rommene følger med på kjøpet for 
de som er raskt ute med påmeldingen…

Husk salgsstart 16. januar 2012, og 
sett av 13. – 15. mai 2013! Den 20. 
kommunaltekniske messen blir en 
ny og positiv opplevelse!

miljø & teknikk/Kommunalteknikk 2013, 13.-15. mai

Viktig melding! Salgsstart 16. januar 2012

Salg av stands til miljø & 
teknikk/Kommunal teknikk 
2013 starter 16. jan. 2012! 
– Vi er med, uttaler  
torbjørn lothe Vik, 
markeds direktør Va i 
Brødrene Dahl.

Fra venstre: Einar Melheim, Bjarne 
Haugland og Torbjørn Vinje. 
Foto: Aslaug Koksvik

Messen i 2013 flyttes til Telenor Arena.

kontaktpersoner og informasjon:
•  Torbjørn Vinje, prosjektleder, 
 959 63 903, 
 torbjorn.vinje@kommunalteknikk.no
•  Kjell Jacobsen, salgsansvarlig, 
 911 58 893, 
 annonser@kommunalteknikk.no 
•  Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk: 
 kommunalteknikk2013.no
•  Telenor Arena: telenorarena.no



B-POSTABONNEMENT
Returadresse: 

Norsk Kommunalteknisk Forening 
Boks 1905 Vika, 0124 Oslo

Ønsker du å bli medlem av NKFs fagfora?
NKF har fagfora innen:
– Ledelse
– Byggesak
– Plansak
– Offentlige bygg og  
 eiendommer
– Veg og trafikk

Som medlem får du:
–  Mulighet til å delta i en  

nettverksgruppe
– Tidsskriftet  
 KOMMUNALTEKNIKK
–  Nyhetsbrev med aktuelle temaer
–  Lavere pris på kurs og  

seminarer
–  Et bredt kontaktnett,  

nasjonalt og internasjonalt
– Temahefter
–  Tilgang til  

diskusjonsforum på nett

Årskontingent:
– Virksomhetsmedlemskap  
 kr 2 550,-
– Personlig medlemskap  
 kr 510,-

Tlf.: 22 04 81 40 – nkf@kommunalteknikk.no – www.kommunalteknikk.no

NKF fagfora
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