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utleiepumper

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

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

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

Sikkerhet
– Pumpene er i førsteklasses stand og 
 tilhører varemerkene Flygt og Godwin
– Vårt landsdekkende serviceapparat
 sikrer problemfri drift og  rask service
– 9 filialer i Norge
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For transport av avvannet slam fra 
sentrifuger og filterpresser og annet 
materiale med høy TS (%), uavhengig av 
viskositet. Systemet er lukket og i henhold 
til god HMS- og arbeidsmiljøpraksis.
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168 timer

Av Malvin Bjorøy, styremedlem i NKF hovedstyret

Tid – hvor mye har man egentlig å rutte med? Tidsklemme sier noen, 
vel.....
En uke består av 7 dager eller 168 timer. Etter norsk målestokk så 
trekker vi bort helga, dvs 48 timer. Du står igjen med 120 timer. La oss anta at man jobber 
40 timers uke, selv om mange holder seg til 37,5 og det rykker i fritidsfoten fredag ved lunsj-
tider. Noe få jobber kanskje 10-11 timer pr dag, men undersøkelser viser at produktiviteten 
faller drastisk etter 6 timer. Jobber du 50-60 timer pr uke bør du vurdere om du jobber ef-
fektivt nok, for særlig produktivt er det ikke... Du står da igjen med 80 timer.
Søvn er undervurdert. Å sove mindre enn 7 timer er ikke lurt ift helsa, så la oss legge 7 timer 
til grunn. Du sover da 35 timer og står igjen med 45. De fleste har arbeidsreiser på 1/2 til 1 
time hver vei. La oss trekke fra 10 timer til reise, og du har da igjen 35. De fleste av oss er 
sosiale, spiser middag, tilbringer noe tid på badet, vasker og rydder hus og hjem. La oss si 
dette utgjør tilsammen 2,5 timer pr dag. Du har da igjen 20 timer.
Du har sikkert sagt til deg selv at du ikke har tid til for eksempel trening (trening gjør deg 
faktisk ennå mer effektiv). La oss si at du setter av 1,5 timer til trening 2 ganger i uka; det 
blir tilsammen 3 timer, og du har fortsatt 17 timer igjen til å bruke på det som gjør deg glad 
eller er helsefremmende. Hvis du i tillegg legger til helgen – minus soving, har du 34 timer 
til, mao 47 timer til å gjøre det du vil prioritere i løpet av uka.  Med litt planlegging burde det 
ikke være så vanskelig å balansere tidsbruken.
Så her er 1000-kroners spørsmålet: Hvorfor føler vi oss alltid strukket i så mange retninger? 
Hvorfor er ikke 168 timer nok?

Jeg kan vel nevne noen faktorer bak det: Tiden suger, tidsconfetti og teknologi. Det gir også 
tre veier ut av uføret. Sløve aktiviteter er det lett å skli inn i og bli der, trygt og komfortabelt. 
Det krever styrke å begrense for eksempel tv-titting, spill eller en halvtime på Facebook hver 
dag. Men sett opp en liten dagbok, og før opp alle timene du bruker på dette i løpet av en 
uke. Resultatet vil overaske deg.

I boken Overhwelmed av Brigid Schulte skiller hun mellom tidsbolker og tidsconfetti (å spre 
tiden utover på flere ting samtidig). Den beste måten i følge henne, er å dele tiden inn i 
bolker. En dedikert time til lek med barna oppleves som mer tid enn fire kvarter spredt ut-
over med andre gjøremål innimellom. Det store problemet med tidsconfetti i følge Schulte, 
er at dette gir "forurenset tid", og hindrer pur glede, avslapning, fokus og "mindfullness" 
(tilstedeværelse).

Smarttelefoner, e-post og andre tekniske kommunikasjonsmuligheter er nødvendige å ha 
og bruke i jobbsammenheng for mange, men de kan også skape et behov for å være tilgjen-
gelig hele tiden (24/7). Det er viktig å sette egne begrensninger. Ikke sjekk mail hele tiden, 
og ikke ta med telefon eller IPad til middagsbordet.

Det er vel ikke første gangen du har hørt at uka består av 168 timer. Det er ofte gjentatt i ef-
fektiviseringskurs og «time managere» og i bøker, men du må øve selv på å sette opp dine 
ukentlige forpliktelser. Hvis du ikke gjør det vil du trolig ikke finne de 3-4 timene du har til 
ekstra rådighet hver dag.

Men det er klart, alle har ikke lik hverdag; noen har større utfordringer enn andre, men det 
å vite at du har hele 168 timer til rådighet kan kanskje bli den motivasjonen du trenger for 
å prioritere, og gjøre de nødvendige endringene for å få en bedre hverdag. Uansett – ha en 
strålende uke!
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Ahlsell er landets største fullsortimentsgrossist, 
med et unikt produktutvalg innen VVS, VA, Elektro, 
i tillegg til Verktøy, maskiner og verneutstyr. Som 
kunde hos oss trenger du med andre ord bare å 
forholde deg til én leverandør.

ahlsell.no

Ahlsell – din 
samarbeidspartner 

på VA

TverrfagligGrossist.indd   4 1/22/2015   7:57:31 PM
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AktuELt

Norsk Vann er glad for økt opp-
merksomhet om investeringsbe-
hovet i vann- og avløpsanleggene i 
Norge, jf. ny RIF-rapport om nasjo-
nens tilstand.

I rapporten «State of the Nation», 
som er omtalt av bl.a. VG 16. mars, 
er det beregnet et forfall i infra-
struktur og offentlige bygg i Norge 
tilsvarende 2600 milliarder kroner. 
Avløpsanleggene får nest dårligste 
karakter (2), mens vannforsynings-
anleggene får middels karakter (3).

–  Vannbransjen jobber allerede in-
tenst med disse utfordringene, 
forteller direktør Toril Hofshagen i 
Norsk Vann. - En rekke kommuner 
og interkommunale selskap har 
tunge investeringer på gang, men 
det er viktig å få hele landet med 
på et krafttak. RIFs rapport bidrar 
med økt oppmerksomhet om et 
viktig tema.

Behov for investering i infra
strukturen
Tall Norsk Vann har utarbeidet viser at 
det er behov for å investere 200 mil-

liarder kr for å oppnå akseptabel stan-
dard på vann- og avløpsanleggene 
i dag. I tillegg er det behov for ytterli-
gere 290 milliarder kr frem til 2030.

 –  I Norge tar vi gjerne rent vann i 
springen og rent vann i naturen 
som en selvfølge, men slik er det 
ikke, sier Hofshagen. - Det er i 
sum behov for å investere 490 
milliarder kroner i vann- og av-
løpsanleggene frem til 2030, for å 
møte befolkningsveksten, klima-
endringene, skjerpede kvalitets- 
og sikkerhetskrav og behovet for 
økt fornyelsestakt på det omfat-
tende ledningsnettet for vann og 
avløp.

Trygt drikkevann
På ett område er ikke Norsk Vann 
enig med RIFs konklusjoner. Det 
gjelder kvaliteten på drikkevan-
net fra de offentlige vannverkene i 
Norge. Statistikk fra SSB viser at til-
nærmet 100 % av alle vannverkene 
leverte vann med tilfredsstillende 
hygienisk kvalitet, noe som er et 
oppsiktsvekkende godt resultat 
både nasjonalt og internasjonalt. 

–  Selv om det er behov for å inves-
tere mer i vannforsyningsanleg-
gene i årene som kommer, har 
drikkevannet i Norge allerede høy 
kvalitet, understreker Hofshagen. 

Trenger flere fagfolk
For å kunne levere gode vann- og 
avløpstjenester fremover, er vann-
bransjen i Norge avhengig av de fire 
P-er: Politisk vilje, penger, planer og 
personell. Når det gjelder personell, 
har vannbransjen i disse dager en 
offensiv for å fortelle ungdom om 
hvilke spennende karrieremulighe-
ter vannbransjen kan tilby, bl.a. via 
nettstedet www.jobbmedvann.no.

–  Søknadsfristen til samordna opp-
tak nærmer seg, og vi oppfordrer 
ungdom som er opptatt av vann, 
miljø og teknologi om å vurdere 
en karriere i vannbransjen, av-
slutter Toril Hofshagen.

Norske adresser blir nå stilt fritt til 
rådighet i digital form. – At vi nå fri-
gir dagferske adressedata vil åpne 
opp for smarte digitale tjenester for 
innbyggere og næringsliv. Det vil 
gjøre hverdagen enklere, sier kom-
munal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner.

Det er Kartverket som frigir adres-
sedata som til nå har kostet penger 
å hente fra eiendomsregisteret. 
Frislippet er en del av regjeringens 
strategi om å gi samfunnet tilgang 
til åpne data. Målet er å skape inno-

vasjon og næringsutvikling.
– Vi tror at tilgang på gratis adres-

sedata på nett vil åpne for mange 
nye og smarte løsninger. Nå kan 
for eksempel transportselskaper 
til ambulansetjenesten få de siste 
oppdaterte dataene, så de slipper 
å bruke gamle kart der det kanskje 
mangler en ny vei, sier Sanner.

Fra og med 2014 har det vært 
mulig å laste ned adresser fire gan-
ger i året. Nå vil oppdaterte data fritt 
kunne hentes ned når som helst.

I praksis betyr frislippet at små 

og store aktører i næringslivet vil 
kunne få løpende oppdateringer 
på de siste veiadressene som er 
lagt inn i det offisielle eiendoms-
registeret. Alle dataene er gratis for 
brukerne. Frislippet åpner for at tje-
nestetilbydere av for eksempel GPS 
og bilnavigasjonssystemer nå vil 
kunne søke direkte mot Kartverkets 
oppdaterte adresseregister.

Gratis adressedata på nett vil 
være tilgjengelig fra 1. juni i år.

Kilde: regjeringen.no

Behov for et krafttak i vannbransjen!

Gratis adressedata fornyer og forenkler



NKF bygg og eiendom er glade for å kunne informere om 
at IK-bygg nå brukes av over 100 kommuner i Norge. 

Med dette er IK-bygg nærmere målet om å bli det viktig-
ste kommunikasjonsmiddelet internt i eiendomsforvalt-
ningen, og i forhold til rådmenn og politikere.

Ny revisjon er planlagt i løpet av sommeren i år. Da vil 
sjekklisten og spørsmålene om internkontrollen oppda-
teres på gjeldende HMS-regelverk. Dette gjelder spesielt 
ny forskrift om brannforebygging fra DSB som nå er ute 
på høring.

Ellers vil NKF bygg og eiendom takke alle som bidrar til å 
fremme og støtte opp om IK-bygg som et nyttig og nød-
vendig verktøy til systematisk internkontroll. Vi håper og 
tror IK-bygg vil fortsette fremgangen og at verktøyet blir 
enda bedre – både for dagens brukere og nye kommuner 
som ønsker å få bedre oversikt over byggenes tilstand. 
Det er mye spennende som skjer på videreutviklingen av 
IK-bygg med nye løsninger og funksjoner.

Nytt om ikbygg.no

Et viktig kommunikasjons middel i forhold 
til rådmenn og politikere

Hvis det å kutte kostnader er noe for deg, er valget enkelt. Men Canter er ikke 
noe kompromiss, bare se selv: stor lasteevne, en lengde på opptil sju meter, 
og mer enn nok kraft til å takle enhver situasjon. Det er seks akselavstander, to 
lasteplanbredder, og tre motorer å velge mellom. Så velg den løsningen som vil 
maksimere effektiviteten din. Uansett hvilket kombinasjon du velger, får du en  

robust lastebil laget i Europa - for alle europeiske forhold. Det som gjør nye  
Canter helt unikt i segmentet for kommersielle kjøretøyer, er den nye DUONIC® 
dobbel-clutch automatgir. Ingen annen lastebil klarer å eliminere friksjonstap når 
du skifter gir – og samtidig garantere riktig valg hver gang med mer kraft og mindre 
kostnader som resultat. Så når vil du oppnå høyere effektivitet på din transport? 

Finn din forhandler og les mer på www.fuso-trucks.no

Bertel O. Steen – din leverandør av FUSO Canter

vår eFFektivitet – din lønnSOmhet
Canter. et arBeidSjern Uten like.

Selges av

A5_Fuso_Canter_2015.indd   1 04.03.15   09.54

Vil du ha mer penger til 

vedlikehold? 

IK-bygg kartlegger byggets tilstand og skaderisiko 
i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
 
Du kan: 
ü  Enklere rapportere til kommunestyret 
ü  Forebygge skader og uønskede hendelser 
ü  Redusere forsikringspremien 
ü  Holde orden på HMS-krav ved tilsyn 
 
IK-bygg revideres og oppdateres i samarbeid med 
tilsynsmyndighetene. 
 
For bestilling eller prøvetilgang, kontakt oss på 
support@ikbygg.no eller ring 975 30 494. 

ikbygg.no 

Oversikten over de kommunene som i dag abonnerer 
på IK-bygg ligger offentlig tilgjengelig på ikbygg.no. Der 
kan du se om din nabo-kommune bruker IK-bygg.



8 KommunalteKniKK nr.4-2015

Målene forplikter særlig vann- og av-
løpsverkene til å sørge for at folk får 
tilgang til rent vann til enhver tid, slik 
at sannsynligheten for å bli syk på 
grunn av dårlig vann blir så liten som 
mulig. 

Dette er den første internasjonale 
avtalen i sitt slag vedtatt spesielt for 
å oppnå en tilstrekkelig forsyning av 
rent drikkevann og tilfredsstillende 
sanitære forhold for alle, og effektiv 
beskyttelse av vannkilder som brukes 
til drikkevann. Siden Norge er en del 
av denne avtalen så er vi forpliktet til 
å følge den opp, bl.a. ved å fastsette 
nasjonale mål.

Helse- og omsorgsdepartementet 
er ansvarlig departement med Mattil-
synet som koordinator på direktorats-
nivå. Det må samarbeides tett med 
andre departementer, direktorater 
og organisasjoner slik at målene blir 
godt forankret innen de aktuelle sek-
torene. 

14 målområder er definert
De nasjonale målene er satt i for-
hold til 14 målområder som bl.a. 
omhandler kvaliteten på drikkevann, 
badevann, funksjonssikkerhet til VA-
anleggene, økt tilknytning til felles 
VA-anlegg og informasjon til publi-
kum.

Innen hvert målområde er det satt 
flere målsettinger. Det er totalt 50 
målsettinger med totalt 100 forslag til 

Nasjonale mål 
om rent vann er fastsatt
regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål for vann i norge. målene ble utarbeidet som 
en del av norges forpliktelser knyttet til WHos/uneCe protokoll for vann og helse. 
målene er arbeidsmål som de enkelte sektorene skal følge opp og som norge skal  
rapportere på. 

Av Morten Nicholls 

seniorrådgiver,
Hovedkontoret, mattilsynet
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tiltak. Frist for måloppnåelse varierer 
mellom 2015 og 2021. Det er derfor 
viktig at de som er tiltakshavere gjør 
seg kjent med målene og legger disse 
til grunn i sitt daglige arbeid. 

Tiltakshavere vil i hovedsak være 
kommuner og eiere av vann- og av-
løpsanlegg.

Tilsynsmyndighetene som skal bi-
dra til fremdrift er primært kommu-
ner, fylkesmenn, Miljødirektoratet og 
Mattilsynet.

De 14 målområdene er:
1.  Kvaliteten på drikkevannet som 

når forbrukerne 
2.  Reduksjon av omfanget av ut-

brudd og tilfeller av vannbårne 
sykdommer

3.  Områder med behov for økt til-
knytning til felles vannforsyning 
eller hvor drikkevannsforsynin-
gen kan forbedres på annen 
måte

4.  Områder med behov for økt til-
knytning til offentlige avløpsnett 
eller hvor avløpssituasjonen kan 
forbedres på annen måte

5.  Funksjonssikkerheten til vann- 
og avløpsnettet

6.  Kvaliteten på driftsrutiner ved 
vann- og avløpsanlegg for be-
skyttelse av vannkilder

7.  Overløp som kan påvirke vann-
kilder

8.  Utslipp av kommunalt avløps-
vann

9.  Bruk eller gjenbruk av gjødselva-
rer av organisk opphav

10.  Kvaliteten på råvann for drikke-
vann, badevann eller vann som 
brukes til matproduksjon

11.  Driftsrutiner ved bassenganlegg 
som er allment tilgjengelig for 
bading

12.  Identifisering og behandling av 
områder med forurenset grunn 
som kan påvirke vann, eller som 
kan gi opphav til vannbåren syk-
dom

13.  Effektive forvaltningssystemer, 
inkludert metoder, for å begren-
se forurensning

14.  Informasjon til publikum om kva-
liteten på drikkevann og vann til 
andre bruksformer

Utslipp av kommunalt avløpsvann
Forurensning fra sanitært avløpsvann 
antas å være en vesentlig årsak til 
vannbåren smitte som kan gi mage- 
og tarmsykdommer. Utslippene kan 
være kontrollerte eller ukontrollerte 
punktutslipp eller lekkasje gjennom 
ledningsnettet på veg til renseanleg-
get. Utslippene kan påvirke vann-
kvaliteten ved badeplasser eller i 
områder der andre tar inn vann til 
drikkevannsformål eller jordbruks-
vanning. I noen tilfeller kan slikt 
forurenset vann også komme inn i 
drikkevannsnettet, noe som kan ha 

ACO Nordic / Fornebuveien 48, Lysaker / Tlf. 94 01 07 01

aco-nordic.no

Tørre overflater ved 
ekstrem nedbør

Store flater, tett trafikk og oljeholdig 
regnvann er gjerne utfordringer på 

offentlige parkeringsplasser. Dette gir hard 
belastning på de avvanningssystemene 

som er installert i overflaten. 
ACO tilbyr komplette avvannings-  

og renseløsninger til parkeringsplasser og 
parkeringshus, kvalitetsprodukter konstruert 
for å motstå store belastninger i mange år.

ACO Stormbrixx
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alvorlige konsekvenser. Det er derfor 
viktig at det er god kontroll med det 
sanitære avløpsvannet. Kommunalt 
avløpsvann inngår i flere av målom-
rådene i tillegg til at det har et eget 
målområde (nr. 8). 

Det er to nasjonale målsettinger for 
målområde 8:
a)  Utslipp fra kommunal avløpssek-

tor skal være i samsvar med kra-
vene i forurensningsforskriften 
eller i særskilte tillatelser.

b)  Ved utslipp til drikkevannskilder 
eller vannkilder som brukes til 
vanningsvann i jordbruket skal 
rensing og utslipp fra avløpsan-
legg vurderes særskilt for å hin-
dre påvirkning av råvannskvali-
teten. 

Til disse to målsettingene er det gitt 8 
eksempler på tiltak som er aktuelle:
1.  Påse at utslippskrav overholdes, 

blant annet gjennom økt tilsyn, 
herunder oppfølging av urense-
de utslipp.

2.  Oppgradering av anlegg som 
fungerer for dårlig. 

3.  Ved utarbeidelse av ROS-analy-
ser skal hensynet til andre bru-
kere av vannsystemer ivaretas.

4.  Hensynet til brukerkonflikter 
skal tas inn i internkontrollsys-
temet til den enkelte virksomhet 
som er ansvarlig for utslipp av 
avløpsvann, og som har krav til 
internkontrollsystem.

5.  Krav til serviceavtale med god-
kjent firma for minirenseanlegg. 

6.  Kommunene må følge opp kvalite-
ten på små avløpsanlegg og sikre 
at brukerkonflikter ikke oppstår.

7.  Vurdere desinfeksjon av avløps-
vannet.

8.  Vurdere behovet for å innføre 
varslingsrutiner ved hendelser 
som kan påvirke drikkevann, 
badevann, vanningsvann eller 
vannbehandlingsanlegg.

Det er ikke gitt noen konkret tidsfrist 
for målsetting 
a)  da dette er en løpende målsetting.
For målsetting 

b) bør det foreligge kommunale planer 
basert på en risikovurdering innen 
utgangen av 2016.

Det er imidlertid satt følgende indika-
torer for måloppnåelse for henholds-
vis a) og b): 
i.  Antall avløpsanlegg med brudd 

på utslippstillatelsen til normalt 
og følsomt område langs kysten, 
og til vassdrag med moderat el-
ler dårligere miljøtilstand. 

ii.  Antall utslippspunkt som kan gi 
konflikter med drikkevannsforsy-
ning eller annen bruk. 

Som det fremkommer ovenfor så skal 
det i løpet av 2016 foreligge kommu-
nale planer for målsetting b). Det er 
derfor viktig at kommunene allerede 
nå tar høyde for å gjennomføre nød-
vendige vurderinger dersom slike 
ikke allerede foreligger i tilstrekkelig 
grad.

Prosessen videre
Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) er som nevnt ansvarlig departe-
ment ovenfor WHO/UNECE for Norges 
oppfølging av Protokoll for vann og 
helse. De nasjonale målene er imid-
lertid utarbeidet i samråd med de øv-
rige departementene. I løpet av våren 
2015 vil det komme mer informasjon 
om oppfølgingen av de nasjonale må-
lene og om hvordan nødvendig rap-
portering skal bli ivaretatt. Kommuner 
og andre aktuelle aktører må imidler-
tid allerede nå legge disse nasjonale 
målene til grunn for sitt arbeid.

All informasjon om det videre arbei-
det vil bli lagt ut på Mattilsynets in-
ternettsider http://www.mattilsynet.
no/mat_og_vann/vann/Protokoll_
om_vann_og_helse/.
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Forenklingene i loven ble vedtatt av 
Stortinget i juni 2014. De nye for-
skriftene har vært på høring, og er nå 
vedtatt av Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet.

1. juli 2015 trer nye byggesaksregler i 
kraft og det blir enklere å utføre flere 
byggetiltak på egen eiendom uten å 
måtte søke.

Fra sommeren kan innbyggerne gjøre 
flere endringer på egen tomt og byg-
ge mer uten å søke kommunen, så 
lenge de følger regelverket. Dette vil 
gjøre det enklere for alle som vil sette 
opp en garasje, en bod, en terrasse 
eller et vindfang. 

Kommunens innbyggere trenger in-
formasjon og denne informasjonen 
utvikles av NKF byggesak i samar-
beid med DiBK. Informasjonsark 
over de mest vanlige tiltakene vil bli 
tilgjengelig for alle kommuner for ut-
deling til publikum, eller ved nedlas-
ting fra nettet.

Det vil bli laget et eget ark over hva 
innbyggerne må passe på før de kan 
gå i gang med byggingen, og hva de 
må informere kommunen om når byg-
get er klart.

Bygge uten å søke?
nKF byggesak og DiBK inngår samarbeid om å utvikle 
informasjonsmateriell til kommunene som vil være 
klart i god tid før lovendringene trer i kraft 1. juli 2015.

 Vi fortsetter suksessen og utvider tilbudet:

Teknisk og kjemisk drift  
av svømmebasseng

Renhold av offentlige bad
 
Praktisk rettet undervisningsform  
m/befaring

Foreleser:
Rune Olsen

har 30 års erfaring  
innen fagområdet

 

 

Program og påmelding: www.kommunalteknikk.no

Toaletthus  
For miljøer uten tilgang 
på el, vann og avløp. 

• Drives med vakuum-    
teknologi og solceller

• Leveres med lukket 
avløpssystem

• Universell utforming

• Uten store inngrep i      
natur og landskap

Populært ved badeplasser 
og andre friluftsområder.

Danfo AS | Tel: 6997 1850 | post@danfo.no | www.danfo.com

Offentlige toaletter til friluftsområder

Av Kjersti Larsstuen

rådgiver nKF
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I fase I er det lagt vekt på å bygge 
omdømme for synlighet og rekrutte-
ring, med «Blåboka» som det mest 
sentrale virkemiddelet; her fortelles 
historien om vannbransjen.

I fase II legges det vekt på å imple-
mentere nytt språk og felles omdøm-
meplattform, og det gjennomføres 
en omfattende rekrutteringsoffen-
siv med nettstedet jobbmedvann.
no, filmer og «videosnutter» for viral 
spredning (deling på sosiale medier). 
Det er også en medieplan som skal 
realiseres fremover for økt synlighet i 
pressen om vann som tema.

Vann er verdens viktigste ressurs
På nettstedet og hovedfilmen er bud-
skapet:
«Vann er verdens viktigste ressurs og 
vannbransjen er full av spennende 
oppgaver. Enten du vil jobbe nasjo-
nalt eller internasjonalt med å løse 
miljø- og drikkevannsutfordringer, 
finnes det en jobb til deg. Du kan bo 
og jobbe i hele verden. Vann er like 
viktig i Brasil som Bergen, Singapore 
som Snåsa.”

I de fire delfilmene er budskapet:
• Vann er business
• Vann er drikkevann
• Vann er miljø
• Vann er fattigdomsbekjempelse

Hvorfor denne omdømmesatsingen?
På selveste Verdens Vanndag 22. 
mars, har vi tatt en prat med Toril Hof-
shagen, direktør i Norsk Vann.

– Hva er bakgrunnen for satsingen 
– har ikke vann i Norge et godt om-
dømme allerede?
Folk flest er fornøyd med vann- og av-
løpstjenestene de får levert, men en 
forstudie fra 2012 viste at vannbran-
sjen var lite synlig og ble oppfattet som 
«gubbete» og traust. Sentrale aktører i 

vannbransjen gikk derfor sammen for 
å få synliggjort den spennende vann-
bransjen bedre overfor allmenhet, 
presse, politikere og ungdom,.

– I «blåboka» fortelles historien om 
vannbransjen – hvorfor er det viktig å 
fortelle denne historien?
Vannbransjen står overfor viktige 
oppgaver fremover, både nasjonalt 
og globalt. Nasjonalt er det bereg-
net et investeringsbehov i vann- og 
avløpsanleggene i Norge på 490 mil-
liarder kroner frem til 2030, for å løse 
utfordringer som klimaendringer, 
vedlikeholdsetterslep på lednings-
nettet og økt befolkningsvekst. Glo-
balt mangler 780 millioner mennes-
ker tilgang til trygt drikkevann og 2,5 
milliarder mennesker har ikke egne-
de toalettforhold. Det investeres om 
lag 800 milliarder dollar årlig i vann-
bransejn globalt. Det er altså et stort 
behov for investeringer i vann, og det 
gir spennende muligheter for norsk 
vannkompetanse og vannteknologi. 

Vannbransjens felles 
omdømmesatsing gir resultater
norsk Vann samarbeider med Vannklyngen, Smart Water Cluster, riF, Vannforsk, 
iWa norge og innovasjon norge om en bredt anlagt omdømmesatsing for vann-
bransjen. rekruttering er et viktig element i satsingen, og budskapet er at vann er 
verdens viktigste ressurs og vannbransjen full av spennende oppgaver.

Av Torbjørn Vinje

direktør, nKF

Visste du at…

•  Over 70 prosent av jordkloden er 
dekket av vann. Bare 2,5 prosent 
er ferskvann

•  Verdens vannforbruk antas å øke 
med 50 prosent de neste tiårene 
pga. befolkningsvekst og økende 
levestandard. Dette vil kreve at det 
investeres 800 milliarder dollar i 
året frem mot 2020. Det gjør vann-
bransjen til en av verdens største 
næringer.

•  Befolkningsvekst, klimaendringer, 
skjerpede kvalitets- og sikkerhets-
krav samt etterslep på lednings-
nettet gjør at det må investeres 
nærmere 500 milliarder kroner i 
Norge frem mot 2030

•  Vannbransjens globale utbredelse 
gjør at du kan bo og jobbe over 
hele verden. Bare i Norge jobber 
mer enn 10.000 mennesker i bran-
sjen

Kilde: jobbmedvann.no

Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann
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Teknologi utviklet for vannbransjen 
har også et potensiale i andre næ-
ringer som fiskeoppdrett, maritim in-
dustri og offshore. Dette er det viktig 
å få oppmerksomhet om.

– Filmene og videosnuttene ble publi-
sert i februar og mars – hvem er det 
som er målgruppene, og hvordan har 
de tatt imot budskapet?
Målgruppen er ungdom mellom 16 
og 20 år, som står overfor valg av ut-
danning og karriere. Responsen har 
så langt vært utelukkende positiv. 
Den endelige tilbakemeldingen fra 
ungdommene kommer i form av søk-
nadstall til vannrelatert utdanning og 
antall kompetente søkere på vann-
bransjens ledige stillinger de kom-
mende årene.

– I tekst og filmer er det en internasjo-
nal vinkling – hvorfor er det viktig i en 
satsing i Norge? 
Undersøkelser viser at ungdommer 
gjerne ønsker seg en utdanning som 
kan gi jobbmuligheter utenlands, og 
at mange er opptatt av å bidra til å 
løse vår tids store utfordringer innen 
helse, miljø, klima og teknologi. 
Nettopp slike karrieremuligheter kan 
vannbransjen gi, og det er derfor vik-
tig å få vist det frem i kommunikasjo-
nen med de unge.

– Utfordringene er vel så store med 
rekruttering på andre fagområder i 
kommunalteknisk sektor; NKF ønsker 
å fokusere på dette framover – har du 
noe råd å gi hvis vi skal ha en tilsva-
rende satsing?

En erfaring fra vannbransjens om-
dømmesatsing er at det krever til-
strekkelige ressurser og gode sam-
arbeidsrelasjoner for å komme noen 
vei. Det er viktig å vise at det er gode 
jobbmuligheter i både offentlig og 
privat sektor, og at det finnes jobber 
både nasjonalt og globalt. Man må 
dessuten formidle budskapet på en 
måte som treffer de unge og formid-
le det via de kanaler de selv bruker, 
som ulike typer sosiale medier. 

– Kan du si noe om samarbeidspart-
nerne – hvorfor er disse valgt?
Det var ønskelig å få til en bred mobi-
lisering av vannbransjen, og vi endte 
heldigvis opp med en god og repre-
sentativ miks av vannbransjens ak-
tører.

– Hvordan har dere klart å finansiere 
denne satsingen?
Satsingen er finansiert som et splei-
selag mellom samarbeidspartnerne 
og med god støtte fra Innovasjon 
Norge.

– Hva er planene framover – hvordan 
skal dette følges opp?
Blåboka, som kan lastes ned fra 
www.norskvann.no sammen med 
ferdige powerpoint-presentasjoner 
skreddersydd for ulike målgrupper, 
skal benyttes også fremover for å 
forankre og formidle den nye måten 
å omtale vannbransjen på. Alle som 
jobber i vannbransjen er med på å 
skape bransjens omdømme gjennom 
sin kontakt med andre jobbmessig 
og privat, og det er ønskelig at flest 

mulige er gode ambassadører som 
formidler hvor viktig og spennende 
jobb vannbransjen gjør. Rekrutte-
ringssiden www.jobbmedvann.no og 
filmene og videosnuttene som er ut-
viklet, skal benyttes i årene fremover 
i vannbransjens rekrutteringsarbeid. 
Vi har dessuten en medieplan som 
skal realiseres utover året, og så skal 
samarbeidspartnerne drøfte veien 
videre mot slutten av året. Vannbran-
sjen har av natur en langsiktig hori-
sont, og arbeid med vannbransjens 
omdømme vil være en kontinuer-
lig oppgave for organisasjoner som 
Norsk Vann.

Om bransjen

Den norske vannbransjen har en om-
setning på mer enn 15 milliarder kro-
ner i året og samler over 
10 000 dyktige medarbeidere. Bran-
sjen består av fire deler:

•  Vann- og avløpsvirksomheter: Det 
er 1.600 vannverk og 2.700 rense-
anlegg i Norge som sørger for drik-
kevann til befolkningen og for å ta 
hånd om det brukte avløpsvannet. 
De fleste av disse er kommunale 
eller interkommunale, men noen 
er organisert som samvirker.

•  Private bedrifter: Det er mange 
hundre private vannteknologibe-
drifter i Norge som leverer et bredt 
sett løsninger til vannbransjen, 
og til næringer som sjømat, næ-
ringsmiddelindustri, olje, gass og 
skipsfart.

•  Rådgivende ingeniører: Mange i 
vannbransjen jobber i et rådgiven-
de ingeniørselskap med rådgiv-
ning, prosjektledelse og prosjek-
tering. De arbeider med å utvikle 
nye, samt oppgradere eksisteren-
de anlegg.

•  Forskning og utdanning: For deg 
som er interessert i forskning og 
utdanning, finnes det gode mulig-
heter for spennende vannjobber 
ved flere universiteter, høgskoler 
og forskningsinstitutter.

Kilde: jobbmedvann.no

Ferskvannsanlegg
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Når du kommer til Sørum kirke tar du 
av og kjører veien nedover mot Glom-
ma. Og det er her du finner Bingen 
lenser.

Hva har dette med SSTT og en fag-
dag som omhandler NoDig metoder å 

gjøre vil den observante leser sikkert 
tenke?

Men du leste riktig og dette er inn-
ledningen til et referat fra fagdagen 
som SSTT arrangerte tirsdag 17. fe-
bruar, i samarbeid med entreprenør 
Kjeldaas AS, fra Sande i Vestfold. 
Men det er også ordene til Berit Leik-
hammer i Bingen Lenseminnefore-
ning, som er evig takknemlig for at 
MIRA (Midtre Romerike Avløpssel-
skap IKS) valgte en NoDig løsning 
når de skulle krysse Glomma med en 

450 mm kloakkledning. De 51 lense-
karene kunne derved stå uberørt av 
det omfattende anleggsarbeidet som 
foregikk i området.

Det var ikke en hvilken som helst 
NoDig løsning som var valgt. Her fore-
gikk nemlig Norges største VA-pro-
sjekt innen styrt boring i løsmasser. 
Hele 1330 meter var lengden på den 
450 mm store avløpsledningen som 
skulle krysse Glomma ved Bingen i 
Sørum kommune. Og det var en 250 
tonns borerigg som var i funksjon.

SSTT Fagdag på Sørum tirsdag 17. februar

Norgesrekord i styrt boring
Store lensekar av tømmer og stein ligger som en armada av slagskip ute i elva sør 
for Bingsfossen i Sørum kommune. De 51 lensekarene spilte en avgjørende rolle i 
tømmerfløtinga i hele Glommavassdraget. Du opplever det mektige synet best fra 
Hammeren på vestsiden av Glomma. 

Av Odd Lieng

norsk rørsenter/SStt

Glomma sett fra vestsiden. MIRAs renseanlegg ligger på andre siden til venstre i bildet. Lensekarene i elven er verneverdige og 
i traseen for krysningen ligger også hovedledningen for råvannsinntaket til Nedre Romerike Vannverk IKS som forsyner mer enn 
120 000 mennesker med drikkevann. Med flom i Glomma og disse hindringene ville en konvensjonell sjøledning på bunnen av 
Glomma lett kunne bli et VA-teknisk mareritt.
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Det å se en av en av Europas største 
borerigger for denne type arbeider i 
aksjon var såpass interessant at SSTT 
tro til på direkten da Hendrik Panman 
i Kjeldaas tok kontakt og informerte 
om prosjektet. Det ble satt sammen 
et interessant program og sammen 
med en driftig entreprenør ble fagda-
gen avholdt tirsdag 17. februar. 

Byggherren
Tone Helland, fra Sørum kommune og 

byggherren MIRA, innledet fagdagen 
med å fortelle om prosjektet og de vur-
deringer byggherren hadde gjort i forbin-
delse med gjennomføringen så langt.

Knappe tidsmarginer kjennetegner 
dette prosjektet. Prosjekteringsfasen 
ble gjennomført i perioden 15. mai 
til 15. november 2014. Byggetiden er 
tenkt gjennomført i perioden ultimo 
september 2014 til primo juni 2016. 
I denne perioden skal det legges 
24000 meter overføringsledninger 

på land. Det skal legges 9900 meter 
sjøledninger i Glomma og sideelven 
Rømua. Det skal bygges 9 pumpe-
stasjoner og 4 dropptanker. I tillegg 
skal det bygges et nytt renseanlegg 
på Tangen. Dette anlegget leveres av 
Kruger Kaldnes og har fullrensing, i 
tråd med de EU krav som stilles. 

Hele prosjektet har en kostnads-
ramme på ca. 550 millioner kroner. 
Som rørmateriale er det i stor grad 
valgt Polyetylen, i dimensjoner fra 
315 mm til 450 mm.

Konsulenten
Olav Solheim fra konsulentfirmaet 
Cowi var nestemann til å informere 
om prosjektet. Solheim fortalte litt om 
transportsystemet og hvilke vurderin-
ger som var blitt gjort. Avløp fra de 3 
kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum 
skulle komme inn på det nye rense-
anlegget på Tangen i Sørum. Bak vur-
deringen om å benytte en styrt boring 
i løsmasser lå flere momenter, bl.a. 
vanskelige grunnforhold, med en del 
kvikkleire og ikke minst fornminner, 
som tidligere nevnt. 

 

 

 

 Betongrør og kummer 
 Basal ig-falsrør opp til Ø2400mm 
 Basal kumsystemer med glidefals 
 Gategods i støpejern 
 Slamavskillere, fett-/ og oljeutskillere 
 Fordrøyningsmagasin 
 Dreneringssystemer 
 Løfte- og monteringsutstyr 
 Trekkekummer 
 Kabelkanaler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedkontor                    –  Tlf 5377 5200 
Betongvarer Haugesund –  Tlf 5273 6590 
Betongvarer Bergen        –  Tlf 5594 6630 
Betongvarer Bærum        –  Tlf 6713 8033 
www.olenbetong.no 

 

Den hollandske driftsoperatøren for boreriggen. Navigeringen skjer med et retnings-
basert gyrosystem og signalkabel i DN 150 mm borestrengen som er uavhengig av 
kontakt fra overflaten over borehodet. Bemerk treskoene!
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Som kontraktstandard ble valgt NS 
8407, alminnelige kontraktsbestem-
melser for totalentreprise.

En fordel med denne kontraktsfor-
men er at entreprenøren kan prosjek-
tere ut fra det utstyr man disponerer.

Dropptanker ble benyttet i forbin-
delse med dykkerledninger. Dimen-
sjonene på dykkerledningene vari-
erte mellom 315 mm og 450 mm. 
Hensikten med dykkerledningene 
er å spare utgifter til kjøp og drift av 
pumpestasjoner.

Selv om det er en totalentreprise 
vil det være byggherren som har an-
svar for grunnforholdene. Det ble stilt 
spørsmål fra salen om hvem som har 
ansvar dersom entreprenøren opple-
ver et uforutsett problem og byggher-
ren i utgangspunktet har oppgitt kor-
rekte data.

Det ble ikke gitt noen konklusjo-
ner på denne problemstillingen, men 
Solheim opplyste at det kunne være 
prosjekter hvor det var mulig å av-
slutte prosjektet dersom det oppstår 
uforutsette hindringer eller andre pro-
blemer med pilotkjøring. (dette gjaldt 
ikke på MIRA prosjektet)

Byggeleder
Olav Solbjør fra Hjellnesconsult er 
byggeleder for prosjektet og startet 
med å gi ros til entreprenøren for en 
god og velorganisert byggeplass. Han 
mente at uttrykket: «We work safely 
or we don`t work at all» kunne passe 
godt for entreprenør Kjeldaas.

Det hadde vært en viss usikkerhet 
knyttet til grunnforholdene. Entrepre-
nøren ønsket å gå «dypt» pga. sikker-

het mot «blow out», dvs at bentonitt 
kunne blåse ut, pga. liten avstand til 
elvebunn.

Byggherren var bekymret for dette 
pga. fare for fjell. Ved utførelsen måtte 
piloten løftes litt, da den kom i nærkon-
takt med fjell. Det ble foretatt en del 
sonderinger, både på land og i Glom-
ma. På bakgrunn av disse sonderinger 
ble justeringer gjort. Som kontrakts-
standard ble NS 8407 benyttet, da med 
visse modifiseringer, bl.a. oppgjørsre-
gime med mengdejustering.

Rørprodusenten 
Det var Hallingplast som hadde levert 
polyetylenrørene som ble brukt i pro-
sjektet. 

Roar Sannem fra Hallingplast for-
talte litt om sine erfaringer med lig-
nende leveranser og hvilke fallgruver 
man kunne gå i. Det er mange aktører 
i et slikt prosjekt og Sannem stilte 
spørsmålet om hvem som hadde an-
svaret når noe gikk galt? 

Byggherre, konsulent, byggeleder, 
entreprenør, rørprodusent, produsent 
av rør og rørdeler?

Polyetylenrør produseres etter NS 
EN 12201. Krav oppgitt i denne stan-
darden er minimumskrav. For dette 
prosjektet hadde konsulenten spesi-
fisert strengere krav enn gitt i NS EN 
12201. Og det er bra.

Mottakskontroll er ofte mangelva-
re. På dette prosjektet gjennomførte 
entreprenøren en eksemplarisk mot-
takskontroll og det ene avviket som 
ble funnet ble meldt rørprodusenten 
umiddelbart. Mottakskontroll bør 
være regelen, ikke unntaket.

Når feil oppstår på ledningsnett 
med PE rør skjer det ofte i tilkoblings-
punktet, eksempel flens – krage. 
Viktig da å bruke pakninger som er 
beregnet for PE – rør og koblinger. 
Det er sjelden at krager, flenser og 
pakninger er spesifisert. Det finnes 
mange varianter på markedet og ved 
manglende spesifikasjon velges det 
rimeligste.

Endekryp på PE-rør, såkalt «toe in» 
er et velkjent fenomen på polyetylen-
rør. Sannem kunne vise fram eksem-
pler på rør som hadde endekryp på 
over 15 cm (røret snevret seg inn mot 
enden over en avstand på 15 cm). 
Dette kan skape problemer for entre-
prenøren på flere måter, bl.a. i forbin-
delse med skjøting. Slike endekryp 
har sammenheng med produksjonen 
og hvilke avkjølingsmetoder produ-
senten benytter når røret ekstrude-
res. Hallingplast er klar over denne 
problematikken og vektlegger sterkt 
hvordan de avkjøler rørene etter at 
de er ekstrudert. Viktig med avkjøling 
både innvendig og utvendig på røret.

Bruk av elektromuffer på større di-
mensjoner kan skape problemer og 
operatøren bør vise respekt når slike 
arbeider skal gjøres. For å sikre at rør 
og muffe får kontakt er det på større 
dimensjoner viktig å forvarme, før 
selve sveisetiden setter i gang.

Det er også viktig å passe på at led-
ningsanlegg og El-muffer har samme 
SDR verdi. Bruk av SDR 11 el-muffer 
på SDR 9 ledningsanlegg er ned-
gradering av hele anlegget og høyst 
unødvendig.

På dette anlegget ble det valgt et 

Prosjektleder Hendrik Panman hos Kjeldaas AS er hollender, 
men har tidligere jobbet i Sande kommune som brukte mye No 
Dig. Det var derfor ideelt å koble Hendrik Panman og No Dig 
– entreprenør Kjeldaas AS med en stor hollandsk entreprenør 
Visser & Smit Hanab. Den hollandske byggelederen til høyre.

Diameter til borestrengen var hele 150 mm, mens mindre prosjek-
ter i Norge har benyttet 50 mm. Borestrengen er hul og inneholder 
signalkabel samtidig som borestrengen brukes til å pumpe ben-
tonitt fram til borehode/-hull. Bentonitt transporter masser ut av 
borehull fram til overflaten. Borehull er under hele prosessen fult 
med bentonitt slik at den nye hovedledningen blir lett å trekke inn. 
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polyetylenrør med betegnelsen PE 
100 RC +. Røret har ikke beskyttelses-
kappe av PP. Man anså grunnforhol-
dene som gunstige, basert på de for-
undersøkelser som var gjort. PE 100 
betyr at PE materialet har en «minste 
krevd bruddstyrke”, MRS på 10 MPa. 
Dette gir en dimensjonerende spen-
ning på 10 Mpa/1,6 = 6,25 MPa. 
«RC» står for «Resistance to crack”, 
dvs. polyetylenmaterialet innehol-
der molekylstruktur som hindrer el-
ler demper sprekkvekst. «+» står for 
at råvareprodusenten (polyetylen) er 
medlem av en forening som har som 
formål å fremme produksjon og bruk 
av PE 100 materiale av høyeste kva-
litet. Dette innebærer bl.a. strengere 
krav til 3. parts kontroll og mer omfat-
tende krav mht. langtids egenskaper 
enn kravene i NS EN 12201. 

Entreprenøren
Totalentreprenør for prosjektet var 
Kjeldaas AS. Som underentreprenør 
for selve boringen benyttet Kjeldaas 
firmaet Visser & Smit Hanab, fra Ned-
erland.

 Grunnforhold: Entreprenøren had-
de foretatt flere sonderinger, pga. fare 

for fjell i ledningstraseen. Korrigerin-
ger var gjort slik at gunstigst mulig 
trase ble valgt.

Entreprenøren hadde på forhånd 
lagt en pumpeledning mellom «Rigg-
site» og «Pipesite”, som skulle pum-
pe boreslam fra «Pipesite» til «Rigg-
site”, for rensing og gjenbruk.

Under prosjekteringen ble følgen-
de momenter vektlagt:
• Mudtrykk
• Borelinje
• Sondering
• Trekkrefter
• Spunt – Forankring
• Boreplan
• HMS – Risikoanalyse

Når ledningen blir så vidt lang fører 
det til høyt boretrykk. Et risikomoment 
er da fare for «blowout”. Entreprenø-
rens beregninger førte til at ledningen 
måtte legges med en betydelig dybde 
under elvebunn, noe som medførte at 
fjell kunne dukke opp.

Ved boringen ble det målt mud-
trykk opp mot 15 bar, målt på pumpa.

Under boringen ble det benyttet 6» 
rør med lengde på 9,6 meter. Fronten 
på piloten er ikke helt rett, men har 

svak krumning. Når piloten roterer går 
piloten rett fram og ved å stille front-
stykket i ønsket posisjon får man til 
styring av pilotstrengen. Et moment 
for å bruke en såpass stor maskin 
som en 250 tonner, er at det lange 
strekket krever nokså kraftig og stiv 
pilotstreng. Pilotstengene hadde der-
for 6» diameter og var snaue 10 meter 
lange. Maksimal trekkraft på denne 
maskinen er 250 tonn og maksimal 
«dyttekraft» under pilotkjøring er 100 
tonn. Under etablering av denne pi-
lotstrengen ble det brukt «dyttekraft» 
opp mot 30 tonn. Før inntrekk av PE 
røret ble pilothullet opprømmet med 
en 700 mm «rømmer”. Ved inntrekk 
av «rømmeren» ble det i bakkant 
skrudd på borestenger, slik at når 
«rømmeren» kom tilbake til «Rigg-
site» lå pilotstrengen klar for inntrekk 
av PE røret. Entreprenøren måtte da 
transportere borestenger fra «Rigg-
site» til «Pipesite» etter hvert som 
«rømmeren» ble trukket fram.

Ved inntrekking av det 450 mm 
store PE røret ble det brukt en trek-
kraft på opptil 35 tonn.

Under utførelsen har entreprenø-
ren måleutstyr som bl.a. måler diver-

Entreprenøren ble forespeilet et Vinter-Norge med 1-2 meter snø og 
mange kuldegrader. Derfor skjedde hele boreoperasjonen inne i et 
stort telt på et jorde ovenfor østbredden av Glomma, nær rensean-
legget. Hovedutfordringen ble varmegrader og gjørmete arbeids-
forhold på anleggsplassen utenfor teltet.

Til alle vannverk i Rogaland og Hordaland
9. september blir det arrangert semifinale på Vestlandet i beste drikkevann.
Konkurransen skjer på VA-dagene Vestlandet i Haugesund 8. - 10. september
Arrangør: Driftsassistansen i Hordaland - Vann og avløp IKS

Påmelding: www.kommunalteknikk2016.no
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se parametre. Det ble også etablert 
basseng for mottak av bentonitt og 
overskuddsmasser, som ble pumpet 
til «Riggsite» for rensing og gjenbruk. 
Siden det var mye leire i ledningstra-
seen ble det ikke så mye overskudds-
masser å ta hånd om.

62 personer på boreriggen kan 
stadfeste at Kjeldaas og samarbeids-
partner Visser & Smit Hanab har boret 
Norges lengste pilotstrekning. For å få 
til dette benyttet man en 250 tonns 
borerigg med 150 mm og 9,6 meter 
lange rør til pilotstrengen. 

Noen dager senere, den 22. februar, 
ble det 450 mm store PE 100 RC + rø-
ret trukket inn og dermed ble det satt 
rekord i inntrekk av et 450 mm VA-rør 
i Norge. Den målte lengden viste seg 
å være 1282 meter. Selve inntrek-
ket skjedde med en gjennomsnitts-

hastighet på 3,3 meter i minuttet og 
varte i 6,5 timer. Maks trekkraft ved 
inntrekket var 35 tonn og målt maks 
boretrykk var 15 bar.

Fra renseanlegget:
Bentonitt med overskuddsmasser fra 
boringen ble pumpet til «Riggsite» for 
rensing og gjenbruk.

Pilotstrengen: 
På fagdagen hadde pilotstrengen 
kommet fram til «Pipesite» og «røm-
mer» med diameter 700 mm ble på-
montert. Etter hvert som «rømmeren» 
ble trukket tilbake ble det skrudd på 
borestenger, slik at «pilotstrengen» 
lå klar til inntrekk av det 450 mm sto-
re PE røret, når «rømmeren» kom fram 
til «Riggsite”.

Om prosjektet

•  Forprosjekt og dialog starter de-
sember 2008

•  Høsten 2012: Kommunestyrene 
(Sørum, Fet, Gjerdrum) vedtar å 
etablere MIRA IKS, med rensean-
legg lokalisert på Tangen i Sørum. 
MIRA IKS stiftet 6. desember 2012

•  Investeringsbehov: Ca 550 millio-
ner kroner (568 mill)

•  Forventet gebyrutvikling: Periode 
2010 -2014 : Økning ca 26% i året. 
Deretter ingen økning.

• Styrt boring:
  –  Øya 900 meter
  –  Sørumsand 1300 meter
  –  4 ledninger ut/inn RA
• Landledninger: 24000 meter
• Sjøledninger: 
  –  Glomma: 8700 meter
  –  Røuma: 1200 meter
• 9 Pumpestasjoner
• 4 Dropptanker
• Renseanlegg:
  –  Prosessanlegg: Kruger Kaldnes: 

48 millioner kroner
  –  Dimensjonering:
• Forbehandling: 85000 Pe
• Biologisk trinn: 63000 Pe
• 3 separate linjer
• 6 kontrakter:
  –  Grunnarbeid
  –  Bygg og utenomhus
  –  VVS
  –  Rør
  –  Luktreduksjon
  –  El anlegg

Hendrik Panman på vestsiden av Glomma der det er klargjort for inntrekkingen av 
rørledningen

Prosjektleder Hendrik Panman på 1300 meter pumpeledningen 
dagen før inntrekkingen. Snøen som skulle hjelpe som glideflate 
under inntrekkingen var smeltet, men med litt hjelp fra grave-
maskiner gikk det greit å buksere ledningen inn i borehullet.
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Bygge- og anleggsprosjekter Modul I

Byggherrens gjennomføringsstrategi
- med fokus på anskaffelsesstrategier og entrepriseformer

      9. - 10. juni, Oslo
 

Bygge- og anleggsprosjekter Modul II

Byggherrens prosjektstyring
- med fokus på økonomi og fremdriftsstyring

      22. - 23. april, Oslo
 

Praktisk rettet undervisningsform v/erfarne og jordnære forelesere:
Dr.ing. Øystein Husefest Meland, egen prosjektlederpraksis/Universitetet i Agder
Ing/bedr.øk. Yngve Eilertsen, Rambøll Norge AS, framdriftsplanlegger/byggeleder
 

Program og påmelding: www.kommunalteknikk.no

”
«Veldig nyttig og praktisk rettet kurs»«Meland og Eilertsen utfyller hverandre godt»

www.teknakurs.no

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

21. og 22. april 

SAMFUNNSSIKKERHET OG RISIKO
INNEN VA-BRANSJEN 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

28. og 29. april 

TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSER
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

9. og 11. juni 

VANNFORSYNINGSDAGENE 2015
Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

Påmelding/opplysninger: 
www.teknakurs.no

Kontakt: Prosjektleder
Bente Pedersen, Tekna

E-post:
bente.pedersen@tekna.no

Mobil: 93 25 95 57

Håper å se deg
– velkommen!
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November 2014 gikk kommunen ut 
med et offentlig anbud for utskiftning 
av sine armaturer som inneholder far-
lig kvikksølv. 

Det er lagt stor vekt på høy kvalitet 
og raske leveringstider da kommunen 
har vært utsatt for dårlig vær som har 
mørkelagt store deler av deres anlegg. 
I tillegg vil HQL lyskilder som kjent 
fases også ut i løpet av 2015 og det 
vil ikke være mulig å gjøre innkjøp av 
slike pærer i fremtiden. På bakgrunn 
av dette er det et krav fra kommunens 
side at hele anbudsprosjektet, med 
innkjøp og montering av armaturer, 
skal stå ferdig innen mai 2015.

Arendal Kommune har nå fått le-
vert 2.700 vei og gatelys armaturer, 
fordelt på 2.300 LED armaturer og 
400 natriumsarmaturer. Dette vil gi 
kommunen store besparelser på opp-
til 70 - 80 prosent og vil gi en vesent-
lig rimeligere driftskostnad av deres 
anlegg. Ved utførelse av en enkel LCC-
analyse ser man store besparelser for 
Arendal kommune.

Leveransen av armaturene skjer 
i samarbeid med Nettpartner Drift 
AS ved prosjektleder Per Øyvind Sol-
heim. 

Nettpartner Drift AS vant det of-
fentlige anbudet i hard konkurranse 
med flere seriøse aktører. 

Deres valg falt på wiik-nilsen AS 
som leverandør av vei og gatelysar-
matur til prosjektet på bakgrunn av 
armaturenes kvalitet, monterings-
vennlighet, pris og garantier, samt 
rask levering / produksjon av produk-
ter i hht krav. 

Fabrikken har virkelig levert etter 
beste evne og har klart å holde et 
strengt tidsskjema i dette prosjektet, 
sier en meget fornøyd prosjektleder 
Harald Wiik hos wiik-nilsen AS.

Jens Nilsen som også har rollen 
som teknisk sjef i selskapet, er godt 
tilfreds med at valget falt på Cariboni 
Groups kvalitetsprodukter. De nye 
KAI LED armaturene som leveres til 
Arendal Kommune er robuste arma-
turer og tilbyr verktøysfri utskiftning 
av både LED og LED-driver for senere 
drift og vedlikehold.

En ekstra fordel for Arendal Kom-
mune er at armaturene leveres med 
en intelligent LED-driver som tillater 
nattsenkning uten bruk av et eksternt 
styringssystem, som igjen gir en enda 
større kostnadsbesparelser for kom-
munen. 

KAI LED armaturene er også be-
stykket med to stykk overspennings-
vern ( OV ) på henholdsvis 10KV og 
6KVfor å sikre best mulig beskyttelse 
mot indre og ytre påvirkninger med 
tanke historikken av dårlig vær i kom-
munen som har slått ut store deler av 
anlegget. 

Om Cariboni Group 
Cariboni Group er en Italiensk produ-
sent som er lokalisert Nord i Italia.

Selskapet er en stor internasjonal 
produsent som er kjent for sin gode 
kvalitet og seriøse holdning.

Produksjonen skjer ved bruk av 
robotteknologi som er med å gi en 
meget høy standard på hvert enkelt 
produkt de leverer ut fra fabrikk.

Kilde: Wiik-nilsen 

Nye gatelysarmaturer 
i Arendal kommune
arendal Kommune har 
hatt fokus på utskiftning 
av sine eldre HQl kvikk-
sølv armaturer for gate  
og vei.
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Vi har lenge vært en ledende produsent 
av turbokompressorer for avløpsvanns
bransjen. Nå kommer vår nye turbo
kompressor HST 20, som er den tredje 
generasjonen med vår luftkjølte teknologi.
 
Med utmerket virkningsgrad på alt mellom 
ledningen og luften som kommer ut sparer 
du penger.

Og ved å integrere lyddempere og annet 
utstyr blir installasjonen mindre, mer stille
gående og kostnadseffektiv. 
 
Magnetiske lagre og intuitivt styrings
system sikrer optimal drift og gjør ABS 
turbokompressor HST 20 til selve defini
sjonen på effektivitet.

Flere løsninger i verdensklasse  
på www.ABSEffeX.com

Sulzer Pumps 
www.sulzer.com

En ny generasjon turbokompressorer i verdensklasse

Kompressoren 
somøker 
virkningsgraden

The Heart of Your Process
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Planlegging og opparbeiding av ute-
rom i byer og tettsteder er en viktig 
del av et stedsutviklingsarbeid. Byer 
og tettsteder med funksjonelle og 
tilgjengelige uteområder gjør stedet 
attraktivt for både lokalbefolkning 
og besøkende. Attraktive uterom er 
stimulerende for byliv og handel, og 
bidrar til å skape møtesteder og gode 
turområder for innbyggerne.

Arrangøren av uteromskonkurransen 
ønsker en stor og bred deltakelse frem 
mot kåring av vinnerne 20. april 2016. 

Det er mange uterom rundt om i 
landet som kvalifiserer til å delta i 
konkurransen, både små og store. Så 
meld dere på eller send inn forslag på 
kandidater.

Det er ingen påmeldingsavgift som 
har vært praksis tidligere år, og det kan 
bidra til at flere velger å melde seg på.

Etter at fristen for forslag og påmel-
dinger er gått ut, vil juryen gå gjennom 

materialet og nominere deltakere. 
Videre vil juryen gjennomføre nød-

vendige befaringer før de kårer vin-
nerne.

Norges beste uterom blir kåret 
hvert 3. år. I 2013 vant Fredrikstad 
kommune prisen i klassen for tettste-
der og friluftsområder med Bjørnda-
len.

Trondheim kommune vant prisen i 
klassen for byer med Ladeparken.

Juryen består av disse fagpersonene:

Sverre Sevaldsen, utdannet arkitekt 
fra University of Aston, Birmingham, 
England. Har vært praktiserende ar-
kitekt siden 1979, drevet eget arki-
tektkontor i Kristiansund siden 1984, 
i dag ansatt som fagansvarlig ved 
Solem:arkitektur sitt kontor i Kristi-
ansund.
Arbeidserfaring spenner over hele 
spektret fra eneboliger, større næ-
ringsbygg og offentlige oppdrag.

Tor Jørgen Askim, Prosjektleder, Nor-
ske anleggsgartnere - miljø og land-
skapsentreprenører

Marianne Skjulhaug, Marianne Skjul-
haug, arkitekt, førsteamanuensis og 
instituttleder ved institutt for urba-
nisme og landskap, Arkitektur- og 
designhøyskolen i Oslo. Hun har tidli-
gere vært rektor ved Bergen Arkitekt-
høgskole og før det har hun praksis 
fra offentlig og privat virksomhet som 
byplanlegger.

Corinna Susanne Clewing, Corinna S. 
Clewing er landskapsarkitekt, ansatt 
som universitetslektor ved Institutt 
for landskapsplanlegging/NMBU. 
Hun er utdannet ved Technische Uni-
versität Berlin og University of Green-
wich. Clewing har yrkeserfaring som 
praktiserende landskapsarkitekt fra 
både Tyskland og Norge. Siden 2005 
underviser og veileder hun studenter 
i landskapsarkitektur. Hun er sær-
lig opptatt av vegetasjon og hvor-
dan den kan brukes og formgis med. 
Forskningsinteressen hennes gjelder 
bl.a. blå-grønn infrastruktur.

20. april 2016, Miljø & Teknikk-messen på Telenor Arena

Norges beste uterom
arbeidet med å finne frem til norges beste uterom, 
som skal kåres i 2016, er nå startet.

Av Aslaug Koksvik

rådgiver nKF

Kontakt Kjell Næss på tlf. 900 35 309, 
kjell.naess@norkart.no, www.norkart.no

GISLINE VA FELT
Oppdatering av VA-kartet 
direkte fra «grøfta»
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Hvor er  Norges beste uterom?

Kåring av Norges beste UTEROM 2016
Norges beste uterom skal kåres 20. april 2016 under messen Miljø & Teknikk på Telenor Arena. 
Alle uterom, små og store, bygget av kommunene i løpet av de fem siste årene kan delta i konkurransen.
Det konkurreres i to klasser - en for byområder og en for tettsteder og friområder

Meld på ditt uterom til konkurransen, eller gi oss tips om noen du mener bør delta.
Deltakelse i konkurransen er gratis

Etter at vi har mottatt forslag og påmeldinger til konkurransen, vil juryen gå gjennom materialet og nominere 
deltakere. Videre vil juryen gjennomføre nødvendige befaringer før de kårer vinnerne.

   
Frist for å melde på eller tipse oss om kandidater er 31. mai 2015.

For å sende oss forslag eller påmeldinger gå til: 
www.kommunalteknikk.no

For mer informasjon kontakt:
Norsk Kommunalteknisk Forening
v/ Aslaug Koksvik eller Trude K. Stølan

Vinner i 2013, Ladeparken i Trondheim Vinner i 2013, Bjørndalen i Fredrikstad
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Forsinkelser fører nesten alltid til 
økte kostnader
Forsinkelser som fører til økte kostna-
der kan bli en farlig situasjon.

Dette skjer i mange bygge- og an-
leggsprosjekter, og da må fremdriften 
styres med sikker hånd, bl.a. ved å 
holde et eget fremdriftsmøte. Der kan 
nye datoer, og ny fremdriftsplan, bli 
avtalt mellom byggherre, konsulen-
ter og entreprenør, men etter slike 
møter sender noen bare ut en ny 
fremdriftsplan, uten noe møtereferat. 
Eventuelt sender de et møtereferat 
som ikke har med hva som er årsaken 
til forsinkelsen. Det kan være farlig.

Byggherre og entreprenør har jo 
da satt opp en ny dato og en ny frist. 
Men det er noe som mange glemmer: 
At lenger tid nesten alltid betyr økte 
kostnader, og at disse kostnadene 
skal fordeles etter hva som er årsak til 
forsinkelsen. Det hender at det over-
hodet ikke står noe om dette i mø-
tereferatet, og det kan være at heller 
ingen varsler, meldinger, e-mailer el-
ler annet, sier noe klart om årsaker og 
kostnadskonsekvenser. Da kan det 
lett senere bli usikkerhet og uenighet 
- noe som videre kan utvikle seg til å 
bli krevende tvister. 

Partenes krav mot hverandre
En hovedregel er at byggherren har 
krav på dagmulkt, hvis en forsinket 
ferdigstillelse skyldes forhold innen-
for entreprenørens risikoområde. En 
annen hovedregel er at entreprenø-
ren har krav på å få dekket sine økte 
kostnader, tilleggsvederlag, hvis en 
forsinkelse skyldes forhold innenfor 
byggherrens risikoområde. Unntatt fra 
begge disse reglene er hindringer pga. 
force majeure; da får begge partene 

fristforlengelse, men uten å kunne 
kreve noen betaling fra hverandre. Alt-
så verken dagmulkt til byggherren el-
ler tilleggsvederlag til entreprenøren.

Ved forlenget byggetid får byggher-
ren ofte krav fra entreprenøren om 
tilleggsvederlag for økte kostnader til 
rigg og drift, lønns- og prisstigning, 
samt ineffektiv produksjon og for-
styrrelser på annet arbeid («plunder 
og heft»). Slike krav kan bli ganske 
store. Det hender at kravene dukker 
opp selv om entreprenøren ikke tid-
ligere har varslet og krevd fristforlen-
gelse i samsvar med bl.a. NS 8405 
pkt. 24.4, NS 8406 pkt 19.4 og NS 
8407 pkt 33.4. I slike situasjoner kan 
det også oppstå usikkerhet, uenighet 
og brysomme tvister. Det er ikke all-
tid sikkert at mangelfull varsling fra 
entreprenøren vil medføre at han har 
tapt sine krav på tilleggsvederlag.

Møtereferater er viktige
Når møtereferatet ikke omtaler år-
saker eller kostnader, kan det være 
usikkert om byggherren mente å 
frafalle dagmulkt i fremdriftsmøtet. 
Frafalt han ikke dagmulkten, så kan 
det ha vært fordi han ville holde det 
åpent og bestemme seg senere. I så 
fall var meningen bare å få avklart 
hvilken dato som entreprenøren 
kunne bli ferdig til. Eller byggherren 
kan ha ment at han frafalt dagmulkt 
for å være grei mot entreprenøren, 
men da uten dermed etterpå å skulle 
få krav fra entreprenøren om tilleggs-
vederlag. Eventuelt kan byggherren 
ha ment at entreprenøren hadde krav 
på fristforlengelse og godtok det ved 
å sette en ny fristdato. (Eller kanskje 
ville byggherre eller entreprenør bare 
spekulere i den uklarheten som den 
andre parten ikke selv så i fremdrifts-
møtet?)

Her kan det være flere tolkninger 
og flere momenter som kan tale i den 
ene eller den andre retningen. Kom-
mer partene ikke til enighet, er det 
fare for at det blir en rettslig tvist.

Tvisteløsning
Normalt ønsker ikke byggherre og en-
treprenør slike tvister. Derfor bør år-
sak til forsinkelsen, og de økonomis-
ke konsekvensene, bli klarlagt mest 
mulig i fremdriftsmøtet der en ny 
frist blir fastsatt. Men årsak og kon-
sekvenser er ikke alltid klare på det 
tidspunktet. F.eks. kan det være flere 
årsaker; noen på byggherresiden, og 
noen på entreprenørsiden. 

En mulig løsning er å gi både et 
avkall på dagmulkt, og et avkall på 
tilleggsvederlag. Men ikke sjelden er 
partene uenige om årsaksforholdene. 
Da kan det bli aktuelt å innhente en 
oppmannsavgjørelse eller få hjelp av 
en tvistemegler. Dette for å slippe å 
gå til rettssak. 

Utsatt avgjørelse?
Noen ganger velger partene bevisst å 
skyve på avgjørelsen av uenigheten 
fram til sluttoppgjøret, for der kan alle 
krav og motkrav bli vurdert sammen. 
Dette kan ha både fordeler og ulem-
per. Eksempler: Har byggherren ikke 
kostnader på grunn av forsinkelsen, 
kan han da kanskje «bytte bort» dag-
mulkten ved å få entreprenøren til å 
frafalle noen diskutable krav om til-
leggsvederlag? Utsettelsen til slutt-
oppgjøret kan også være uheldig, 
hvis det innebærer at partene ikke 
treffer noen tiltak for å ta igjen forsin-
kelsen gjennom å forsere arbeidene, 
eller ved å kutte ut noen tidkrevende 
ytelser som ikke er strengt nødven-
dige.

Kurs: Totalentreprise NS 8407 og 
Anskaffelser
I samarbeid med NKF holder Cappe-
len kurs i utvalgte emner innen Tota-
lentreprise NS 8407 og anskaffelser. 
Se vår Kursoversikt for mer informa-
sjon.

Dagmulkt, tilleggs-vederlag, eller ikke noe?

Farlig fremdriftsstyring i prosjekter

Av advokat Hans Cappelen

advokatfirmaet Cappelen & Krefting



 Tel: 0046 227 319 45
info@terana.se, www.terana.se

Terana 
– en av Nordens ledende leverandører av

Rørsystemer

Terana tilbyr markedets bredeste sortiment 
av produkter for VA/VVS og Kabelvern: 

 Glatte grunnavløpsrør og rørdeler i PVC og PP

 K2 dobbeltveggede grunnavløpsrør og rørdeler av PP

 K3XL overvannsrør av PP i dim 1200 til 2400 mm

 Dreneringsrør av PP samt overvannskassetter 

 Kummer av PP opp til dim 1000 mm

 Elkabelrør og kveilrør av PE

 Trykkrør og deler av PVC og PE

 Rør og rørdeler av PP for innomhusavløp

4
4
4
4
4
4
4
4

Produkter godkjente 
i henhold til: 

Kontakt Terana for informasjon
om din nærmeste forhandler.

®

Terana er også generalagent for 
Kaczmarek i Skandinavia.
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Vannverket og unge forbrukere / 
barneskolene
«I fjor høst hadde vi 40 – 50 skule-
klasser på besøk nede i garasjen 
vår til lydutstilling – hvor elevene 
komponerte og fremførte musikalske 
innslag. Arrangementet kom i stand i 
samarbeid med kulturetaten i kom-
munen. I år retter vi innsatsen inn 
mot 7. klassingene med besøk i mai 
og juni måned. I samme forbindelse 
har vi omvisning på anlegget samt en 
presentasjon av våre vannkilder og 
deres betydning for helse og miljø. I 
tillegg viser vi også til praktiske ek-
sempler/hendelser på forurensing 
-som man ikke skal gjøre»

«Koffer gå øve bekken itte vann»
I slutten av 2013 lyste kommunen 
ut en ide-konkurranse om å lage en 
vannkampanje. To bidragsytere ble 

premiert blant annet en reklamefim 
med tittelen «Koffer gå øve bekken itte 
vann». Reklamefilmen ble vist kino-
ene i kommunen i mars måned 2014.

20. mars markerte ordfører Aase 
Simonsen og rådmann Sigurd Ei-
kje starten på Karmøy kommunes 

"vannkampanje". Formålet er å øke 
oppmerksomheten om kvaliteten på 
kommunens drikkevann samtidig 
som en vil skape respekt for vann 
som ressurs. Se filmen på Youtube.

Kampanjen lansert med en samling 
på Brekke vannbehandlingsanlegg. 
Der ble kvaliteten på Karmøyvannet 
demonstrert gjennom en blindtest 
hvor sentrale personer i kommunen 
fikk smake på tre typer flaskevann 
og kranvann. Det viste seg at Karmøy-
vannet scoret desidert best:

Olden:  8
Coop Xtra: 10 
Karmøyvann: 15 
Imsdal: 8

Prisen på disse er (pr. liter):
• Olden: kr. 11,33
• Coop Xtra: kr. 5,00
• Karmøy-vann: 0,006
• Imsdal: kr. 10,47

– Karmøyvann er både best og bil-
ligst, konkluderte ordfører Aase Si-
monsen.

«Vi har Norges beste drikkevann  

- KarmøyvaNN»
Driftsleder Knut leirvåg er en stolt mann som viser oss rundt på anlegget som han 
har vært sjef for siden 2006. Vannverket har de senere år hatt en rekke aktiviteter 
hvor budskapet er rettet mot vann og spesielt - Karmøy vann.

En strålende og positiv driftsleder 
Knut Leirvåg viser oss godt dokumen-
terte resultater for anleggets utvik-
ling både på utstyr og ikke minst det 
sosiale og personalmessige miljø. På 
fritiden har han opp gjennom årene 
har vært en kjent fotballtrener for for-
skjellige lokale lag og vært med på å 
skape et godt idrettsmiljø i kommu-
nen gjennom sitt smittende humør. 
Foto: Kjell M. Jacobsen

Vi er klare til å delta med KARMØY VANN fra venstre: driftsoperatør Knut Dyrland, driftsleder Knut Leirvåg, drifts operatør 
Jakob Helle og driftsoperatør Henry Walter Nes.

Av Kjell Jacobsen

Prosjektmedarbeider, nKF
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Brekke vannbehandlingsanlegg

–  Vannbehandlingsanlegget ble tatt i bruk august 1999.
–  Antall ansatte er 4 personer med Driftsleder Knut Leirvåg.
–  Drikkevann til husstandene i Karmøy kommune kommer 

fra 11 vannkilder og betjener 40.000 personer i tillegg til 
Hydro Aluminium på Karmøy.

–  Totalt produseres det 15 mill m3 vann årlig som fordeler 
seg på 7 mill m3 til sivilbefolkningen og 8 mill m3 pro-
sessvann til Norsk Hydro.

–  25 damanlegg inngår i vannforsyningen.
–  Dam Tistreidvatn er en stålbukkedam med tre tetning. Dette 

er en sjelden damtype. Dammen er den høyeste bukkedam-
men i landet. Selve stålbukkeseksjonen med tre tettning er 
10 m høy og 36 m lang. Dammens fulle lengde er 60 m.

–  Dammens underdel er støpt i betong. I overgangen til tre-
dekke er det støpt en fals, trevirke er dermed lagt i falsen.

–  Vannet pumpes opp i åtte høydebasseng plassert rundt 
i kommunen. Ved stopp på vannbehandlingsanlegget, 
kan høydebassengene forsyne husstandene med vann i 9 
timer.

–  Hvert sekund pumpes det 220 liter vann ut i et lednings-
nett på 420 kilometer.

–  Vannbehandlingsanlegget har eget laboratorium. Her tas 
1500 analyser hvert år fordelt på 32 vannprøvesteder i 
kommunen.

–  Det tas regelmessig prøver av vannet i Karmøy. Alle 
prøve¬resultater finner du på www.mittvann.no.

FLERBRUKER
DIESELPUMPE

• Flerbrukerpumpe med personlig kode.

• Full kontroll på dieselforbruket.

• Inntil 2000 brukere.

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

Det andre vinnerbidraget ble 5. klasse på Ådland skole. 
De sendte inn flere fine plakater og to videoer med elever 
som rap'et. om fordelene med å drikke Karmøy-vann. 

Til lanseringen av kampanjen, ble det utviklet en tema-
brosjyre om vann.

Mer om informasjon finnes på mer om vannkampanjen.

Dam Tistreidvatn er en stålbukkedam med tretening. 
Dette er en sjelden damtype. Dammen er den høyeste 
bukkedammen i Norge. Selve stålbukkeseksjonen med 
tretetning er 10 m høy og 36m lang. Dammens fulle 
lengde er 60 m. Dammens underdel er støpt i betong. I 
overgangen til tredekke er det støpt en fals, trevirke er 
dermed lagt i falsen.
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Haugesund vannverk er hovedanlegg 
for vannforsyningen i Haugesund 
kommune. Haugesund vannverk 
leverer også drikkevann til Tysvær 
og Sveio kommune. Totalt forsynes 
rundt 44 500 personer. Tidligere le-
verte Haugesund vannverk også drik-
kevann til Karmøy kommune. Vann-
behandlingsanlegget er plassert helt 
øst i Haugesund kommune, ved rå-
vannskilden Stakkastadvatn.

Vannkilden
Stakkastadvatnet ligger ca. 12 meter 
over havnivå med en overflate på ca. 
2,7 km2 og et nedslagsfelt på 27,5 
km2. Vannverket har konsesjon til å 
ta ut 15 millioner m³ vann årlig og har 
i de siste årene tatt ut i underkant av 
8 millioner m³ råvann. Drikkevanns-
kilden er et næringsfattig, humusrikt 
og surt overflatevann. Noe nærings-
salter tilføres fra jordbruksaktivitet 
og erosjon i nedslagsfeltet. Fargetal-
let på råvannet varierer gjennom året, 
men er gjennomsnittlig på rundt 30.

Renseanlegget
I 2001 ble Haugesund vannverk 

oppgradert med kjemisk felling og 
3-media filtrering, Moldeprosessen. 
Vannverket har i dag følgende be-
handlingstrinn:
–  pH senkes med saltsyre
–  Kontaktfiltrering med Kitosan og 

Zirkonium
–  Partikkelseparasjonen foregår på 

3-media filtre (8 stk.) bestående 
av antrasitt, sand og knust marmor 
(Moldeprosessen)

–  Desinfeksjon med klorgass
–  Økning av vannets pH og karbona-

tisering med lesket kalk og karbon-
dioksid

Se forøvrig prinsippskjema "Figur 1"
Drikkevannet pumpes deretter fra 

Haugesund vannverk
Stakkastadvatnet har siden 1975 fungert som drikkevannskilde for Haugesund 
kommune. Stakkastadvatnet med nedbørsfelt er klausulert. Kilden strekker seg 
inn i nabokommunene Sveio og tysvær, men klausuleringsbestemmelsene gjelder 
for hele nedslagsfeltet uavhengig av kommunegrensene. i tillegg til forebyggende 
tiltak blir råvannet behandlet i flere steg for å sikre at drikkevannet er hygienisk 
betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. 

Med hele Haugesunds drikkevann – Stakkastadvatnet  i bakgrunnen – er sentrale personer i VA-avdeling produksjon klare for nye 
utfordringer og konkurranse. Fra venstre: Driftsoperatør Henrik Hansen, Fagleder VA-produksjon Karianne Bakkevig og Driftsleder 
Egil Bertelsen. Foto: Kjell M. Jacobsen

Av Kjell Jacobsen

Prosjektmedarbeider, nKF
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renseanlegget til høydebasseng for 
å sikre jevn leveranse av drikkevann 
med tilstrekkelig trykk og i tilstrekke-
lig mengde til alle døgnets tider.

Haugesund vannverk har døgnkonti-
nuerlig driftsovervåkning.

 
Fornyingsprosjektet
Haugesund kommune skal nå opp-
gradere sitt vannbehandlingsanlegg 
ved Stakkastadvatn. Det er bl.a. 
besluttet å installere UV-anlegg for 
å oppnå økt sikkerhet i drikkevan-
net mht. parasitter. UV-anlegget skal 
desinfisere ferdig renset vann før 
det fordeles til rentvannsbasseng og 
klordosering, se prinsippskjema "Fi-
gur 2". UV –anlegget tilføres vann fra 
rentvannsrøret mellom 3- media filtre 
og dagens rentvannsbassenget.

Det skal også etableres et nytt rent-
vannsbasseng, ny kjemikaliedose-
ringsrom og lager og kontorplasser. UVanlegg

UV-anlegg som skal installeres er av 
typen Trojan UV Swift™ 4L24 UV-an-
legg. Det blir to UV- aggregat, med 6 
lamper hver. Disse aggregatene er ut-
styrt med patentert, internt kjemisk/
mekanisk viskeranlegg. Eksternt se-
parat vaskeanlegg er derfor ikke på-
krevet.

Kapasitet
Vannproduksjonen er gjennomsnittlig 
ca. 700 m3/h ved vannbehandlings-
anlegget, mens anlegget skal ved for-
nyingsprosjektet dimensjoneres for en 
maksimal vannføring på 2000 m3/h. 
Dette for å tilpasses fremtidig kapasi-
tetsøkning ved vannverket ved ev. ut-
videlse av nye 3-media filtre.

Full aktivitet ved Haugesund Vannverks byggeprosjektet for nytt UV-anlegg med eget 
lager rom. Prosjektet har ferdigstillelse 1. januar 2016 og er allerede foran skjema. 
Foto: Kjell M. Jacobsen

Haugesunds vannverks historie gjennom tidene henger sentralt plassert i vannverkets 
lokaler og forteller mye om utviklingen sier en stolt fagleder Karianne Bakkevig. Foto: 
Kjell M. Jacobsen

I disse dager er Haugesund vannverk i 
ferd med å iverksette vannkampanjen 
« Vann fra springen er tingen». Kam-
panjen retter seg mot 2. klassingene på 
barneskolene i kommunen. Ideen er en 
vannkonkurranse hvor 2. klassingene 
skal finne et navn på «vanndråpen». Vin-
neren inviteres til vannverket for omvisn-
ing og bevertning. Foto: Kjell M. Jacobsen
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Sistnevnte kommune er tillagt arbeids-
giveransvaret for ØABV og er også 
vertskommunen. I tillegg er ØABV styrt 

av Rådmannsutvalget for de samme 
kommunene. ØABV har en flott visjon: 
Din trygghet – Vår stolthet!

Framvisning av nytt bygg
Høsten 2013 ble den nye og moderne 
stasjonen åpnet. ØABV holder til ved 
Stoa like ved E-18 utenfor Arendal. En 
fin vinterdag besøkte Kommunaltek-

nikk, bygget. Bygget ble vist fram av 
brannsjefen for ØABV, Dag Svindseth. 

Svindseth har bakgrunn fra blant 
annet 18 år i Hærens Samband i For-
svaret, og har nå ansvaret for Østre 
Agder Brannvesen.

Bygget har en størrelse på 6000 m² 
og har et ytre utseende som tydelig viser 
hva bygget inneholder. Bygget har fått 

østre agder brannvesen
Østre agder Brannvesen er et samarbeid mellom de syv østre kommunene 
i aust-agder. De 7 kommunene er tvedestrand, risør, Gjerstad, Åmli, Vegårshei, 
Froland og arendal. 

Hovedstasjonen i Arendal i Østre Agder Brannvesen

Operatørtilværelsen til Agder 110 sentral Ojevernbåt fra Kystverket til bruk i IUA

Av Anne Karén Birkeland

Styremedlem, nKF hovedstyret
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fasadeplater i ulike røde og friske farger. 
I ankomsthallen er det utstilt en flott 
brann-veteranbil og gammelt brann-
utstyr. Brannbilen gir et godt bilde på 
utviklingen som har vært i bransjen, og 
bak veggen, like inntil, ligger utryknings-
garderober og garasjer der nye komplet-
te kjøretøyer står klare til innsats. 

Bygget inneholder et topp mo-
derne anlegg som tilfredsstiller både 
dagens og morgendagens krav til fasi-
liteter og HMS krav som er satt til slike 
bygg og slikt arbeid. Brannsjefen for-
teller at de ansatte hadde stor inn-
flytelse og stor grad av medvirkning 
under prosjekteringen av bygget. Re-
sultatet ble et optimalt og veldig prak-
tisk rettet bygg. 

Av spesielle finesser på den tek-
niske delen er en moderne slangevas-
ker, vaskehall for biler, vaskerom for 
klær med tørkemuligheter og flotte 
garderober fordelt på skitne og rene 
soner. 

Arendal stasjon er døgnbemannet 
og i samarbeid med de deltidsansatte 
på 7 stasjoner rundt i hele distriktet 
sørger de for at innbyggernes sikker-
het blir ivaretatt på best mulig måte.

Samlokalisering
Arendal brannstasjon er hovedbrann-
stasjon med overordnet administra-
sjon, 110–sentral for hele Agder, 
feieravdeling, beredskapsavdeling 
og forebyggende avdeling. I tillegg 

har Sivilforsvaret også lokaler i en 
sidedel av bygget. Brannstasjonen er 
også godt egnet for krisehåndtering 
med gode lokaler dimensjonert for 
tett samarbeid med andre organisa-
sjoner og etater, og redundante sam-
bands- og strømsystemer. 

Treningsrommet har topp moderne 
utstyr. Det er også en gymsal som er 
flittig benyttet av de ansatte, spesielt 
på kveldstid. Denne kan også benyt-
tes til konferanser, temadager, kurs-
virksomhet mv. 

ØABV huser også utstyr for hånd-
tering av akutt forurensing (IUA; inter-
kommunalt utvalg for akutt forurens-
ning) for åtte kommuner i Aust-Agder. 
I akutte kriser er samlokaliseringen 

Inngangspartiet/vestibylen ved hovedstasjonen Arendal

Styrketreningsrommet Arendal brannstasjon Vognhallen
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et betydelig og veldig viktig bidrag til 
raske og effektive utrykninger, også 
faglige fordeler trekkes fram som vel-
dig positivt ved samlokalisering. 

Som nærmeste nabo på Stoa får 
brannvesenet i tillegg et naturlig sam-
arbeid med politiet når den nye politi-
stasjonen i Arendal etter planen skal 
stå ferdig januar 2016. 

Samarbeidet på tvers av kommune
grensene
Kommunesamarbeid og –sammen-
slåing er et hett tema i disse dager 
rundt om i kommune-Norge. Brann-
sjef Svindseth kan fortelle at den 
største fordelen med samarbeidet 
i ØABV er den solide faglig kompe-
tansen og den økte slagkraften som 
sammenslåingen har medført. 

En forestående kommunesam-

menslåing er ikke så ulikt dette sam-
arbeidet som her er innført på tvers 
av kommunene. I oppstarten ser man 
kanskje ikke de økonomiske bespa-
relsene, men solid materiellpark i 
hele samarbeidet, samlet slagkraft, 
høy kompetanse på tvers av distrikte-
ne og en høyere grad av sikkerhet for 
innbyggerne gir i tillegg en samfunns-
messig meget stor gevinst. 

Man opplever også at det er lettere 

Slangevasker (vasker, tørker, trykktester)

Agder 110 sentral

Vaskehallen

Ny politistasjon under bygging på nabo til brannstasjonen

Til alle vannverk i Rogaland og Hordaland
9. september blir det arrangert semifinale på Vestlandet i beste drikkevann.
Konkurransen skjer på VA-dagene Vestlandet i Haugesund 8. - 10. september
Arrangør: Driftsassistansen i Hordaland - Vann og avløp IKS

Påmelding: www.kommunalteknikk2016.no
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å flytte ressursene og bruke ressur-
sene på en mer effektiv måte. Skulle 
kommunene hver for seg økt kompe-
tansen og beredskap tilsvarende ville 
dette sannsynligvis medført store øk-
ninger i budsjettene for den enkelte 
kommune. Østre Agder Brannvesen 
rykket i 2014 ut på 974 hendelser.

Branntilløp og ulykker
Det forebyggende arbeidet i ØABV 

legges for tiden om etter den nye for-
skriften for brannforebygging som er 
ute på høring. Forslaget til ny forskrift 
om brannforebygging innebærer at 
brannvesenet skal gjøre en lokal vur-
dering av risiko og sårbarhet, plan-
legge og gjennomføre egnede tiltak 
og evaluere effektene. Brannvesenet 
skal også kartlegge utsatte grupper 
som har en særlig risiko for å omkom-
me eller bli skadet i brann. 

Over 80 % av de som dør i brann 
i Norge hører til de utsatte gruppene. 
Derfor legger ØABV opp til økt samar-
beid på tvers med bl.a. ulike tjenester 
i kommunene, intressegrupper og an-
dre HMS-myndigheter. Brannvesenet 
får derfor i større grad får en pådriver-
rolle i stedet for å drive myndighets-
utøvelse f.eks gjennom tilsyn.

 

Til alle vannverk i Møre og Romsdal
20. - 21. mai blir det arrangert semifinale i Møre og Romsdals beste drikkevann.
Konkurransen skjer på Driftskonferansen i Ålesund 20. - 21. mai

Arrangør: Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal
Påmelding: www.kommunalteknikk2016.no

Utstilt og fullt brukbar veteran-brannbil i Vestibyle Brannsjef Dag Svindseth
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Plan- og bygningsloven § 31-2 fjerde 
ledd er en unntaksbestemmelse som 
åpner for at kommunen kan gi tillatel-
se til bruksendring og nødvendig om-
bygging og rehabilitering for å sikre 
hensiktsmessig bruk uten at alle tek-
niske krav er oppfylt. Hensynet bak 
pbl. § 31-2 fjerde ledd er at kommu-
nen skal ha mulighet til å legge til ret-
te for at bygninger fortsatt skal kunne 
brukes i stedet for å forfalle. Det vises 
i denne forbindelse til merknaden til 
bestemmelsen i Ot.prp. nr. 45 (2007-
2008) s. 349.

Kort om Protector Forsikring ASA og 
vår erfaring med bruksendringssøk
nader
Protector Forsikring ASA er markeds-
leder i Norge når det gjelder salg av 
eierskifteforsikringer. Vi mottar ca. 
4.500 nye reklamasjonssaker årlig, 
og antallet har vært ganske stabilt de 
siste årene. 

Det vi dog ser en økning av, er an-
tall boliger som er ulovlige (ikke byg-
gesøkt eller bruksendret) eller har en 
ulovlighet knyttet til seg. 

Denne problemstillingen er særlig 
knyttet til boliger som er seksjonert 
etter oppføringsår eller boliger som 
er reseksjonerte, men som ikke er 
omsøkt etter plan- og bygningsloven. 
Ulovligheten oppdages oftest ved en 
ren tilfeldighet, men gjerne ved eien-
domsoverdragelser. 

Konsekvensene for eier/kjøper er 
ofte svært store. Noen ganger vil ikke 
boligen bli lovlig og seksjonen må da 
tilbakeføres og kjøperen må flytte. 
Har det gått mindre enn 5 år fra kjøpet 
vil selger kunne være ansvarlig, og da 
eierskifteselskapene i selgers sted. 

Vi har lang erfaring med å søke 
bruksendring som følge av manglen-
de bruksendringssøkand i forbindel-
se med seksjonering. Vår erfaring er 
at kommunene som håndhever plan- 
og bygningsloven ofte har en svært 
ulik tilnærming til hvordan ulovlig-
heter skal forfølges, og hvordan re-
gelverket skal forstås. Slik skal det 
ikke være. Dette skaper et utilsiktet 
rettssikkerhetsmessig problem som 
borgere i landet ikke bør bli utsatt for.

Vi ønsker med dette innlegget 
å gi noen føringer for hvordan løs-
ningsorienterte kommuner fraviker 
forskriftsbestemmelser uten å over-
trå HMS bestemmelsene og derved 
ivaretar de boligpolitiske hovedhen-
synene på en god måte. Dette betyr 
selvsagt også mye for enkeltmennes-
ket; eieren som kan bebo sin bolig i 
stedet for å bli kastet ut. 

De materielle kravene. 
Plan- og bygningsloven § 31-2 regule-
rer de materielle kravene som stilles 
til tiltak på eksisterende byggverk. 
Bestemmelsen må ses i sammenheng 
med § 20-1, som regulerer hvilke til-
tak som er underlagt søknadsplikt.

Utgangspunktet etter plan- og byg-
ningsloven § 31-2 er at lovens mate-
rielle, herunder også tekniske krav, 
gjelder for de deler av byggverket 
som det aktuelle tiltaket omfatter så 
langt de er «relevante» (jfr. departe-
mentets uttalelse i sak 10/2102[1]) 
. Ved hovedombygging og bruksend-
ring vil de materielle kravene som et 
utgangspunkt kunne gjøres gjelden-
de for hele byggverket.

Forutsetningen om at de tekniske 
kravene må være «relevante» inne-
bærer at oppfyllelsen av de aktuelle 
tekniske kravene må ha en påviselig 
effekt i forhold til formålet med rege-
len.

Som nevnt innledningsvis er det 
slik at når ulovlighet konstateres er 
det, blant de plan- og bygningsansat-

te, en for variert holdning og praksis-
utøvelse til hvordan en eiendom kan 
lovliggjøres. 

I utgangspunktet er det kun en 
hjemmel i plan- og bygningsloven 
som skal tolkes, Pbl. § 31-2, 4.ledd .

Den lyder slik: 

§ 312 : Tiltak på eksisterende bygg
verk ; 4. ledd: 
«Kommunen kan gi tillatelse til bruks-
endring og nødvendig ombygging og 
rehabilitering av eksisterende bygg-
verk også når det ikke er mulig å til-
passe byggverket til tekniske krav 
uten uforholdsmessige kostnader, 
dersom bruksendringen eller ombyg-
gingen er forsvarlig og nødvendig for 
å sikre hensiktsmessig bruk. Kom-
munen kan stille vilkår i tillatelsen. 
Departementet kan gi forskrifter 
som nærmere regulerer kommunens 
adgang til å gi tillatelse etter leddet 
her.»

Plan- og bygningsloven § 31-2 fjer-
de ledd er en unntaksbestemmelse 
som åpner for at kommunen kan gi 
tillatelse til bruksendring og nødven-
dig ombygging og rehabilitering for å 
sikre hensiktsmessig bruk uten at alle 
tekniske krav er oppfylt. Hensynet 
bak pbl. § 31-2 fjerde ledd er at kom-
munen skal ha mulighet til å legge 
til rette for at bygninger fortsatt skal 
kunne brukes i stedet for å forfalle. 

Fravikelse av byggeregler, 
pbl. § 31-2, fjerde ledd

Cecilie Westby

Fagsjef Senioradvokat
Protector Forsikring aSa
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Det vises i denne forbindelse til merk-
naden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 
45 (2007-2008) s. 349.

Det å tolke denne ene bestemmel-
sen, § 31-2, 4. ledd, skulle man iso-
lert sett tro ikke ville skape så store 
forskjeller når det kommer til tolknin-
gen av innholdet. 

Alle tekniske krav som inntrer kan 
fravikes, dog med et naturlig unntak 
av de såkalte HMS-krav, herunder 
brann – og lyd. Alle de andre tekniske 
kravene kan med andre ord fravikes, 
men mange kommuner er alt for re-
striktive med fravik, og fraviker for-
skjellig tekniske krav med forskjellige 
begrunnelser.

For bestående boliger er det faktisk 
slik at fravik fra dagens byggeregler 
er og vil være hovedregelen ved søk-
nad om bruksendring eller tiltak etter 
pbl. Kap 20. Det er viktig å merke seg 
at godt over 90% av boligmassen i 
Norge er fra før TEK 10. Altså er fravi-
kelsesbestemmelsen en svært viktig 
hjemmel og bør tolkes i samråd med 
dens hensikt: fravik fra tekniske krav 

er nær å forstå som en hovedregel 
enn en unntaksregel. 

Gjennomgang av de tre kumulative 
vilkår i pbl. § 312, 4. ledd. 
•  ”uforholdsmessige kostnader”
•  ”forsvarlig”
•   ”nødvendig for å sikre hensikts-

messig bruk”

Det er søkers ansvar å sannsynliggjø-
re at vilkårene for unntak er oppfylt. 
Kravet til sannsynliggjøring er svært 
forskjellig. Her må kommunene få en 
bedre og mer ensartet praksis. 
Vilkår 1: «Uforholdsmessig kostnad.»
I forarbeidene vektlegges det at det er 
verdien på tiltaket som skal vurderes 
opp mot kostnadene ved å følge de 
tekniske kravene. Med «verdien» me-
nes markedsverdi (salg/leie) opp mot 
byggekostnader og evnt besparelser. 

Praksis i kommune-Norge spriker 
også her, både i forhold til vurderin-
gen av om det å kreve ny TEK for til-
taket vil utgjøre en uforholdsmessig 

kostnad, og til sannsynliggjøringen 
av dette. Noen kommuner setter krav 
om økonomiske sammenstillinger for 
å få tiltakshaver til å vise at vilkåret 
«uforholdsmessig kostnad» er opp-
fylt . Noen kommuner krever en avan-
sert kostnadsanalyse. Dette er både 
tidkrevende og kostnadskrevende og 
kan ikke være lovgivers mening. Vi 
har i enkelte tilfeller, (dog hører det 
til unntakene) blitt møtt med krav om 
fremleggelse av kostnadsanalyser på 
en bolig fra 1920 En bolig fra 1920. 
Analysen skal da ta sikte på å legge 
til grunn full møtt med krav om grunn 
full prosjektering av tek 10, priser og 
kalkyler. Andre kommuner har ingen 
krav om økonomiske oppstillinger, 
men bruker «sunn fornuft». ( «åpen-
bart er fordyrende å kreve TEK 10» ) 

I Ot. Prp. nr. 45 side 349 er følgen-
de lagt til grunn:

”Bestemmelsen (altså : § 31-2, 4. 
ledd. Min kommentar) her har også 
en kostnadsside. Det bør ikke stilles 
så strenge krav i tillatelsen at fortsatt 
bruk ikke blir kostnadssvarende, for 

MFTMFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

Foto: Christen Ræstad

Regnpåvirket avløpsvann. Beskyt-
telse mot kjelleroversvømmelser, 
forsøpling og forurensning

Enestående kompetanse 
 
   •   25 års samarbeid med UFT/Tyskland 
   •   Kontinuerlig produktutvikling for smarte løsninger 
   •   Skreddersydde leveranser med høy driftssikkerhet

Teknologi for klimatilpasning 

   •   Mengderegulering i avløpsteknikken
   •   Partikkelavskilling ved overløpsutslipp
   •   Nøyaktig registrering av overløpsutslipp
   •   Avlasting av store vannmengder
   •   Tilbakeslagssikring ved overløpsutslipp
   •   Tilbakeslagssikring av enkelthus
                                                                     www.mft.no



36 KommunalteKniKK nr.4-2015

eksempel må det kunne tillates lave-
re takhøyde i gamle bygg enn normalt 
anbefalt. Dette må i alle fall veies 
mot kravet til forsvarlighet, slik at det 
ikke avvikes fra vesentlige og viktige 
krav. Om nødvendig må kommunen 
da heller nekte tillatelse etter denne 
bestemmelsen.» 

Vilkår 2: Forsvarlig bruk: 
I forsvarlighetsvurderingen må helse-
messige, brann- og bygningsteknis-
ke, arkitektur- og kulturhistoriske og 
estetiske hensyn vurderes. Her spri-
ker også kommunens praksis knyttet 
til tolkning av bestemmelsen i stor 
grad. Noen kommuner har den klare 
holdningen at har en bolig fungert 
som bolig, kan det fremdeles fungere 
som bolig så lenge liv og helse er iva-
retatt. Andre kommuner setter urime-
lig strenge vilkår som snusirkler, og 
krav om heis i bygårder fra 1800- tal-
let. Legger man slike vilkår til grunn, 
vil endringer og fornying av boliger, 
bli en saga blott. Kostnadene blir for 
høye. Slik vi ser det er denne tolknin-
gen av bestemmelsen ikke i tråd med 
bestemmelsens formål. 

Vilkår 3: Hensiktsmessig bruk: 
I TEK10 er det innført en del ambisiø-
se krav, særlig med hensyn til energi 
og universell utforming/tilgjengelig-
het, og det å tilpasse dagens kvali-
tetskrav til eksisterende bygninger vil 
kunne medføre at det påløper ganske 
betydelige kostnader for tiltakshaver. 
Det kan derfor være uhensiktsmessig 
eller fremstå som urimelig hvis kra-
vene skal gjøres gjeldende fullt ut på 
eksisterende byggverk

Hensiktsmessig bruk er utelukken-
de et subjektivt element for søker/
tiltakshaver. Dog er det et objektivt 
vilkår og et boligpolitisk vilkår. I de 
fleste kommuner er det mangel på 
boliger. Særlig mangel på småbolig. 
Det er ofte de små boligene som ska-
per størst vansker. Tørkeloft og vaske-
kjellere om innredes og seksjoneres 
er eksempler på dette. 

Dog er vår erfaring at dette vilkåret 
skaper lite problemer. 

De tekniske krav hvor møter vi utfor
dringer ? 
Følgende er sjelden problematisk el-
ler utfordrende: 

1.  Brann og lyd. God forankring. TEK 
10 er det klare utgangspunkt. 

2.  Balansert ventilasjon – fravikes 
nær alltid

3.  Tetthet – fravikes nær alltid. Dog 
noen kommuner hvor vi møter dette. 

Følgende oppleves som unødvendige 
hindre: 
1.  Isolasjonskrav. Noen kommuner 

krever 40 cm isolasjon, andre 
fraviker ned til bygningsår. Det er 
viktig å huske på at bygget ikke 
er et nybygg ved seksjonerings-
tidspunktet. I tillegg kommer at 
effekten av økning i isolasjonstyk-
kelsen er svært liten sammen-
holdt med bygget for øvrig hva 
gjelder godkjennelse av bestå-
ende eiendom. Tilpasning til øvrig 
bygningsmasse kan bli vanskelig 
og unødig kostbart. Det vises her 
til forarbeidene til loven som gir 
klar anvisning på at det bare er re-
levante krav som kan stilles. Det 
tekniske kravet må oppfylle en 
funksjon og ha en effekt i byggver-
ket som her betyr at tiltaket som 
kreves må medføre at bygget blir 
mer energieffektivt, da hensett til 
vilkåret i bestemmelsen om «ufor-
holdsmessig kostnad». Her er det 
alt for mange rundt om plan- og 
bygningsavdelinger som bommer. 

2.  Takhøyde. Svært forskjellig prak-
sis eksisterer. Noen byggesaks-
behandlere aksepterer takhøyde 
ned til 2.00 m. andre kommuner 
godkjenner ikke takhøyde under 
2.40 m. Dette kravet er vanske-
ligst å komme forbi. Protector 
Forsikring ASA viser alltid til direk-
toratets uttalelser med vekslende 
hell. 

3.  Tilgjengelighetskrav. Krav om 
heis i eldre bygårder, dørene 1 m 
i bredde, snusirkelkrav på mini-
mum 60 cm, trinnfrie adkomster. 
Mange kommuner fraviker disse, 
mens andre fraviker intet. 

4.  Innsyn. Noen kommuner aksep-
terer «status quo», andre gjør 
det ikke selv med tilnærmet likt 
utgangspunkt. Noen kommuner 
krever mindre tiltak som vilkår for 
å komme nærmere de tekniske 
kravene. Vår erfaring er at det er 
mulig å oppnå tilfredsstillende og 
gode tekniske løsninger som kan 

bøte på et tekniske krav som ikke 
lar seg oppfylle. Det er gjerne der 
kommunen er gode på å gå i dia-
log og hvor det er god teknisk inn-
sikt og forståelse hos de ansatte 
at man sammen finner «bøtende» 
tiltak. I flere av disse tilfellene er 
det den plan- og bygningsansatte 
selv som kommer med forslagene. 
Det oppleves som svært troverdig 
og imøtekommende. 

5.  Utsyn. Samme som over. 
6.  Lys. Fravikes i varierende grad. 

Soverom og krav til lys blir be-
handlet på lik linje som vurderin-
gen av innsyn. 

Avslutningsvis vil jeg bemerke at 
føringene fra Regjeringen og sær-
lig KMD, er at byggereglene skal 
mykes opp. Oppfattelsen er at byg-
gereglene og tolkningen av disse er 
for rigide. Den samme retningen går 
også fylkesmannen. Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus avgjorde ganske 
nylig en sak i tiltakshavers favør. I 
denne saken kom Fylkesmannen til 
at kravet til trinnfri adkomst i TEK 10 
§ 12-4 kunne utelates i denne saken 
og opphevet kommunens vedtak. Fyl-
kesmannen la til grunn at kravet om 
trinnfri adkomst, som utgjorde 9 % av 
de totale kostnadene av tiltaket, var 
en uforholdsmessig kostnad i den 
konkrete saken. 

Det er derfor viktig at den enkelte 
byggesaksarbeider tolker reglene i 
den konteksten sammen med signa-
let om at bestående eiendom i størst 
mulig grad skal bestå slik de er, un-
der forutsetningene at HMS- reglene 
er ivaretatt. 

Vi opplever stort sett godt samarbeid 
og god dialog med den enkelte kom-
mune. Med tilnærmet lik forståelse 
og behandling av byggereglene, vil 
dialogen gå enda bedre. Vi ønsker 
eksempelsamlingen knyttet til tolk-
ningsregler av pbl. § 31-2, 4. ledd 
veldig velkommen. Det er jeg sikker 
på at dere som er ansatt i plan- og 
bygningsetaten også gjør! 

God vår! 



KommunalteKniKK nr. 4-2015 37



38 KommunalteKniKK nr.4-2015

Norske Anleggsgartnere – miljø og 
landskapsentreprenører, NAML, er 
en bransjeorganisasjon som har som 
formål å samle alle kvalifiserte an-
leggsgartnere og andre som driver 
bedrift innen grøntanleggsbransjen. 
Gjennom å sette fokus på gode og 
viktige grøntanlegg vil organisasjo-
nen styrke tilliten til næringen og 
heve dens omdømme i samfunnet. 
Prisen «Årets grønne park» ble inn-
stiftet og første gang delt ut i 1989. 
I 2015 er det følgelig for 27. gang at 
prisen deles ut. Følgende statutter 
legges til grunn ved utnevnelsen:

a)  At parken har høy estetisk og 
bruksmessig verdi, også sett i for-
hold til anleggets omgivelser

b)  At det fagmessige nivå på skjøtsel 
og drift ligger høyt

c)  At parken er tilgjengelig for all-
mennheten

Initiativ til etablering av Dyreparken i 
Kristiansand ble tatt i 1964 av Willy 
Tjomsaas og han ble dyreparkens før-
ste bestyrer. I 1965 ble nyutdannede 
anleggsgartner Edvard Moseid ansatt 
som assistent og begynte på det som 
skulle vise seg å bli hans livsverk. 

Fra 1968 avløste han Tjomsaas ble 
bestyrer og senere direktør frem til år 
2000. Dyreparken ble offisielt åpnet i 
1966, men allerede i 1965 var publi-
kumsinteressen så stor at det ble en 
uformell åpning. Det har vært en for-
midabel utvikling i besøkstall fra ca. 
50.000 i 1965 til nær en million i 2013. 

NAML har lagt følgende forhold til 
grunn for utnevnelsen:
•  Dyreparken har utnyttet et kupert 

og spennende naturområde og 
lagt stor lagt vekt på terrengtil-
pasning for å ivareta eksisterende 

NAML, Norske anleggsgartnere, miljø- og 
landskapsentreprenører, har utnevnt

Dyreparken Kristiansand
«Årets grønne park 2015»
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furuvegetasjon. Områdene for store norske rovdyr og 
hjortedyr er tilrettelagt med store trebruer for å unngå 
naturinngrep.

•  Sentrale deler av parken er opparbeidet for å kunne tåle 
stort publikumsbesøk og fremstår med faste dekker, be-
plantning og parkmessig utstyr. 

•  Dyreparken har - gjennom 50 år - utviklet seg til å bli 
et særpreget park- og rekreasjonsområde ikke bare for 
Kristiansand bys befolkning, men for hele landet. Takket 
være en kontinuerlig god planlegging og et tett og godt 
vedlikehold fremstår parkområdet fortsatt innbydende 
med nærhet til dyr og natur. 
 

Utnevnelsen av «Årets grønne park» tar i stor grad sikte på 
å fokusere på viktigheten av god skjøtsel og drift. Den er 
også ment som en honnør og påskjønnelse til administra-
sjon og mannskaper som har den daglige oppfølging og 
ansvar for drift av parken. 

Kilde:
NAML , Norske Anleggsgartnere, 
miljø og landskapsentreprenører

Overrekkelse av prisen Årets grønne park 2015 til Kristiansand dyrepark. Reidar Fuglestad, Edvard Moseid, Marit Wiig Rønning 
Karen E. Jørgensen, juryen i årets grønne park: Guri Vallevik Håbjørg og Tor Jørgen Askim
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Miljø & Teknikk 2016
19. - 21. april på Telenor Arena
Salg av stands til messen startet 12. januar 2015.

- Vi opplevde en enorm etterspørsel ut over hele dagen kan selger Kjell Jacobsen 
bekrefte. Allerede nå er det 50 påmeldte utstillere. Nærmere 1800 m2 er allerede 
bestilt. - Dette lover meget bra for det videre salget.

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

Utstillingen omfatter:
• Avfall og gjenvinning
• Brann, sikkerhet og beredskap
• Bygg og eiendom, forvaltning drift og vedlikehold
• Plan- og byggesak
• IT, kart og geodata
• Parker, idretts- og grøntanlegg
• Vannforsyning og avløp
• Veg og uteområder

For bestilling av stand, ta kontakt med Kjell Jacobsen tlf. 911 58 893 eller på 
kommunalteknikk2016.no
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25. – 26. februar ble den tradisjons-
rike årsmøtekonferansen til NKF Trøn-
delag avholdt på Skifer Hotel Oppdal. 
45 deltakere fra Trøndelagsregionen 
var samlet til faglig påfyll og hyggelig 
sosialt samvær. Det ble avholdt års-
møte, hvor blant annet Roar Paulsen 
ble gjenvalgt som leder og Bente Møl-
ler ble gjenvalgt som styremedlem. 
Mari Olden valgte å tre ut av styret, og 
vi vil benytte anledningen til å takke 
henne for den innsatsen hun har gjort 
for lokalavdelingen. 

Vi har tatt en prat med gjenvalgt sty-
releder Roar Paulsen for å høre litt om 
hvordan dagene har vært:

Gratulerer med gjenvalg som leder i NKF 
Trøndelag, Roar; hvem har du med deg 
på laget nå? 
Takk for det. I styret sitter nå Bård Kot-
heim, Verdal kommune, Sverre Fjell-
heim, Åfjord kommune, Bente Møller, 
Asplan Viak, Geir Baustad, Stjørdal 
kommune og Dag Søbstad, Søbstad AS.

Hva ser du på som den største utfor-
dringen for NKF Trøndelag i neste pe-
riode?
Vi har en utfordring i forhold til økt 
aktivisering av medlemmene, dvs få 
økt deltakelse på våre arrangement. 
Vi har satt i gang et arbeid med gjen-
nomgang av tema for våre arrange-
ment og økt samarbeid med nettverk 
og fagfora i NKF.

Fortell litt om årsmøtekonferansen? 
Er du fornøyd med dagene i Oppdal?
Faglig fokus i år var overvann. Be-
handling av overvann fra veganlegg, 
kommunale anlegg, fordrøyning og 
løsninger. Fylkesmannen i Sør-Trøn-
delag og KS hadde et om kommunere-
formen. Henrik Syse hadde et innlegg 
med tittel "Det tekniske og det etiske: 

Hvordan kan vi være virkelig gode på 
begge vis?". Disse temaene var svært 
interessante og gjorde at deltakerne 
engasjerte seg. I tillegg hadde vi som 
vanlig en hyggelig sosial del. 
Årsmøtekonferansen var dermed vel-
lykket på alle måter. Vi ønsker vel-
kommen til årskonferanse neste år.

NKF Trøndelags 
årsmøtekonferanse 2015

Roar Paulsen

Utdanning: Sivil-
ingeniør, Norges 
Tekniske Høgskole
Stilling: Daglig 
leder, ViaNova 
Trondheim AS
Alder: 49
Aktuell med: Gjenvalgt leder, NKF 
Trøndelag

Gift, 4 barn
Ser fram til båtsesongen

Medlemskommuner i
Trøndelag

Sør-Trøndelag:
Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, 
Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, 
Midtre-Gauldal, Oppdal, Orkdal, 
Osen, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, 
Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, 
Tydal, Ørland, Åfjord

Nord-Trøndelag:
Flatanger, Frosta, Grong, Høylandet, 
Inderøy, Leksvik, Levanger, Meråker, 
Namdalseid, Namsos, Namsskogan, 
Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Steinkjer, 
Stjørdal, Verdal, Vikna. 

Av Andreas Birkeland

Førstekonsulent 
nKF

Utsikt over Oppdal
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NYtt FRA NkF

KuNNsKapsdeliNg For et bedre samFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

På besøk i Kommunal og moderniseringsdepartementet

Jon Brustad, æresmedlem i NKF, har gått ut av tiden

Styreleder i NKF byggesak Elisabeth 
Kynbråthen og Aslaug Koksvik fra 
NKF administrasjonen var på besøk 
hos statsråd Per-Willy Amundsen i 
KMD torsdag 5. Mars.

Hensikten med møtet var å pre-
sentere NKF som organisasjon gene-
relt og NKF byggesak og NKF plan og 
miljø spesielt. NKF ønsker departe-
mentets støtte til nettverksarbeid og 
opplæring av kommunene innenfor 
plan- og byggsaker.

Statssekretæren og hans medar-
beidere viste stor interesse for ar-
beidet til NKF.
De kunne se at NKF byggesak og NKF 
plan og miljø er viktige organer for 
kommuene i forhold til kunnskaps-
formidling og kompetanseoverfø-
ring mellom kommuner.

Det er med sorg vi har mottatt bud-
skapet om at Jon Brustad sovnet 
stille inn 1. mars 2015.

Brustad var blant annet teknisk 
sjef og utbyggingssjef i Ullensa-
ker kommune. Han var formann for 
hovedstyret i NKF i perioden 1977-
1984, og nestleder 1985-86. Han 
ble utnevnt til æresmedlem i 2000 
for sin innsats for foreningen.

Brustad var en person med sterkt 
engasjement både som medlem og i 
tiden som formann. Han var alltid rett-
skaffen og tålmodig; hvis det var ue-
nighet i styret prøvde han alltid å finne 

løsninger som alle kunne bli enige om.
I den perioden Brustad var for-

mann var det så og si kontinuerlig 
uenighet med Norske Kommuners 
Sentralforbund (NKS, nå KS) om 
foreningens framtid og det vi skulle 
arbeide med. Han hadde en høvisk 
framferd, og en diplomatisk måte å 
være på som kom godt med i drøftin-
gene med NKS.

Brustad var alltid positiv, sosial 
og i godt humør, og hadde tid til å 
snakke med alle. Han satte stor pris 
på samværene i NKF-sammenheng, 
og bidro sterkt til å gjøre det hygge-

lig og givende. 
Vi vil savne hans glade tilstede-

værelse, og hans omsorg og inter-
esse for sine kolleger og for forenin-
gen. Vi minnest Jon sin tid i NKF med 
glede og respekt, og takker ham for 
alt det han har gjort for foreningen.

Vi sender våre tanker til Ingeborg 
og de andre som sitter igjen etter 
ham.

På vegne av Brustads tidligere kolle-
ger i Norsk Kommunalteknisk Forening

Ole Johan Krog, styreleder  
Torbjørn Vinje, direktør

Fra venstre Fagdirektør Mathys Truyen, styreleder i NKF byggesak Elisabeth  
Kynbråten, statssekretær Per Willy Amundsen og Cecilie G Sørum også fra  
departmentet. Foto: Aslaug Koksvik

NKF byggesak
NKF plan og miljø
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Kommuneveg dagene 
2015

Konstituerende møte 

Samarbeidet med 
Difi fortsetter

Bolignettverk
NKF etablerer nå egne nettverk 
innen boligforvaltning, og nettverks-
sekretær Erik Hole er godt i gang 
med arbeidet. Det finnes nå bolig-
nettverk i Nordland, Akershus og 
Buskerud, og målet er å etablere 
nettverk i Rogaland og Hordaland i 
løpet av våren.

Brukerne har forventninger om 
en gjennomgående god standard 
både på boligene og uteområdene, 
og som boligeiere bør kommunene 
være opptatt av å høyne vedlike-
holdsnivået. Dette bidrar også til å 
utjevne levekår og redusere stigma-
tisering. 

«Hvordan få mere penger til vedli-
kehold?» er et av mange aktuelle tema 
som drøftes i nettverkene. Erfaringsut-
veksling og utvikling av maler er også 
viktige bidrag til effektivisering av 
forvaltningen. Internkontrollsystemet 
Ikbygg.no har nå også et eget HMS-
skjema for boliger. 
– Deltagelse i nettverk er både tids- og 
kostnadsbesparende sier Erik Hole, 
som ser frem til det videre arbeidet.

Årets Kommunevegdager finner 
sted i Tromsø. Påmeldingen er i 
gang og i midten av mars er det 
allerede 60 påmeldte. Det blir tre 
sosiale og faglig sterke dager i 
Nordens Paris. Vi starter 18. mai 
med en bli kjent kveld på toppen 
av Fjellheisen med fantastisk ut-
sikt over Tromsø.
Blant temaene som er satt på 
dagsorden er overvann, konkurs 
hos kontraktør, vinterdrift og 
vinterdriftskontrakter, gatelys og 
trafikklys, vegnormer, hovedplan 
veg, NVDB og samordning av led-
ninger i grunn.
Gå inn på våre nettsider og meld 
deg på i dag! www.kommunaltek-
nikk.no

NKF infrastruktur
Styret avholdt sitt første styre-
møte 10. mars og er sammensatt 
av følgende personer:

Styreleder : 
Bjørn-Egil Olsen, 
Askøy kommune – veg 

Nestleder:
Kari Myrholt Skårset, 
Lillehammer kommune 
– vann og avløp

Styremedlem: 
Inger Elin Aftret
Sarpsborg kommune – byggesak 

Styremedlem: 
Sissel Enodd
Plankontoret (Rennebu, 
Oppdal og Rindal) – plan 

Styremedlem:
Iren Meli Lundby
Asker kommune – veg 

Samarbeidet med Difi fortsetter
Representanter for Direktoratet for 
forvaltning og IKT Difi vil fortsette å be-
søke nettverkene i 2015 for å bidra til 
kompetansen innen bygg- og anlegg-
sanskaffelser. Kommunene kan velge 
blant en rekke aktuelle tema:
•  Dialog med markedet før 
 konkurranse
•  LCC
•  Kjøp av rådgivere
•  Tildelingskriterier og evaluering
•  Miljøkrav og kriterier
•  Sosial dumping – 
 kort intro eller kurs
•  Sosialt ansvar
•  Innovative bygganskaffelser
Mer informasjon finnes på 
www.anskaffelser.no/bae

KuNNsKapsdeliNg For et bedre samFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

ByBo takker for gaven
Det har blitt en tradisjon å gi en 
del av overskuddet etter den årlige 
konferansen «Boliger for fremti-
den» til Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
i Oslo. 

– ByBo (Bymisjonens Boligsats-
ning) er Kirkens Bymisjons virk-
somhet for drift og utvikling av til-
bud på det boligsosiale området, 
og drifter i dag 70 boliger med 
oppfølgingstjenester i Oslo. ByBos 
fokus er at boligen har en uvurder-
lig betydning for mennesker som 
av ulike grunner er vanskeligstilte, 
og at de aller fleste kan bo i en van-
lig bolig om det legges til rette med 
nok – og gode tjenester. ByBo er i 
tillegg engasjert i videre boligsat-

sing, og arbeider aktivt med un-
dervisning, idèutvikling, politisk 
påvirkning og prosjektering av nye 
tilbud. Oppfølgingstjenestene ut-
føres i samarbeid med bydelene i 
Oslo Kommune, og virksomheten 
ser sin rolle som et supplement til 
det kommunale tilbudet.

Bybo er takknemlig for gaven og 
ønsker i år å bruke midlene til so-
siale tiltak for beboerne. Aktivite-
ter som vi ikke i utgangspunktet 
har midler til, men som vi ser har 
stor betydning, og prøver å legge til 
rette for, sier Marit Nybø, virksom-
hetsleder i ByBo.

NKF veg og trafikk NKF infrastruktur

NKF bygg og eiendom
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NKF KUrS & KONFEraNSEr
Dato  Kursnavn Sted 

APRIL 09.04 Kurs for ansvarlige foretak (søk, Pro og uTF) og kommunene  Hamar

  i plan- og bygningsloven med SAK og TeK

 20. – 21.04 NVDB innføring- og videregåendekurs oslo

 22.04 NKF byggesak - 2015

  Velkommen til etablering av byggesaksnettverk 

  i regi av NKF byggesak i rogaland v/eigersund kommune

 22. – 23.04  Bygge- og anleggsprosjekter Modul II oslo

  Byggherrens prosjektstyring

 27. – 28. 04 Nytt kurs: NVDB som grunnlag for Hovedplan veg,  oslo

  utforming av Hovedplan veg 

MAI  Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng

  energi- og vannoptimalisering av badeanlegg 

  – Har du råd til å la være? m/befaring av svømmebasseng

MAI   renhold av offentlige bad

  Viktig med riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr 

  for å unngå uheldige konsekvenser

MAI 18. – 20.05 Kommunevegdagene 2015 Tromsø

MAI  Totalentreprise NS 8407 – utvalgte emner

JUNI 02.– 04.06  FDV-konferansen 2015 oslo - Kiel 

   med Color Line

 09. - 10.06 Bygge- og anleggsprosjekter Modul I  oslo

  - Byggherrens gjennomføringsstrategi –med fokus på 

  anskaffelsesstrategier og valg av entrepriseform 

AUGUST 24. – 26.08 Fagkonferansen, NKF byggesak og NKF plan og miljø DFDS, København

  

På forespørsel IK-Bygg innføringskurs

  uavhengig kontroll

  Byggesak for førstelinjen - spesialtilpasset kurs
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mESSEr & KONFEraNSEr 2015
Dato  Aktivitet Sted 

MAI 

 03.–05.05 Vei &Anlegg 2015, www.mgf.no  Hellerud

  28.–30.05  Maskinexpo 2015, www.maskinexpo.se Stockholm

JUNI 

 02.–04.06 FDV-Konferansen2015, www.kommunalteknikk.no Kiel/Color Line

SEPTEMBER 

 01.–02.09 Norsk Vann Årsmøte 2015, www.norskvann.no Kristiansand

 09.–10.09 VA-dagene Vestlandet, www.dihva.no Haugesund

 11.–13.09  Dyrsku’n 2015, www.dyrskuen.no Seljord

OKTOBER

 14.–15.10  VA Driftskonferansen 2015, www.disfva.no Loen

  28.–29.10 VA-dagene Midt-Norge, www.va.dagene.no Værnes

NOVEMBER

 3.–4. 11  Vanndammen, www.hin.no/vanndammen Narvik

 10.–11.11  VA-dagene for Innlandet, www.dih.no Hafjell

5
Gå ikke glipp av TROMSØ 18. - 20. mai

Kommunevegdagene arrangeres i 2015 på Clarion Hotel The Edge, Tromsø. 
Det er lagt opp til et variert program som krydres med et sosialt samvær bare Tromsø kan tilby.

For mer info og påmelding se: www.kommunalteknikk.no



46 KommunalteKniKK nr.4-2015

Alt innen VA

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

AxFLOw A
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no

BASAL AS   
Lille Grensen 3, 0159 Oslo  
basal@basal.no – www.basal.no 

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

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

HEIDENREIcH AS
Industriveien 6 - 2020 Skedsmokorset
Heidenrech AS er en av de ledende 
VA&VVS grossistene i Norge.
Velkommen til en av våre 36 avdelinger i 
Norge. Besøk gjerne vår nettside 
www.heidenreich.no

NORVIA AS
E-post: norvia@norvia.no - www.norvia.no
Tlf: 64 93 69 69 – Fax: 64 93 69 60
Ventildreiemaskiner – Movere – Vann-
lekkasjesøkere –Mengdemålere –  
Redskap – Utstyr

VANN OG RØRSERVIcE AS
Pb. 1071 Flattum, 3503 Hønefoss
Tlf. 32 12 45 90 • Fax 32 12 45 91
www.vannogrorservice.no

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

wILHELmI
Tlf.: +47 46 39 40 82
E-post: frank@wilhelmi.no 
www.wilhelmi.no
Overvannkassetter, tanker og virvelkam-
mere

ØLEN BETONG AS
Ølen • Bergen • Bærum • Haugesund
Tlf. 53 77 52 00 
www.olenbetong.no • mail@olenbetong.no
ig-rør og kumsystemer i betong

ØPD GROUP AS
www.opd.no, tlf: 35 96 72 10, 
post@opd.no
ØPD Subsea AS – Sjøledninger,  
undervannsarbeid
ØPD Onshore AS – Trykkavløp,  
inspeksjoner, rehab
ØPD Solutions AS – Plastsveising, rør, 
konstruksjoner

Alt innen geosynteter

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

GEOPRO – en egen produktavdeling i 
Ahlsell med spesialkompetanse innen 
totalspekteret av GEOSYNTETER.
Geosyntetiske produkter:
Fiberduk • Veiarmering • Jordarmering • 
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: salg@tentex.no 
www.tentex.no

TenTex er et landsdekkende selskap med 
spesialkompetanse i planlegging og 
bruk av geosynteter. TenTex tilbyr teknisk 
bistand, løsningsforslag og dimensjo-
neringer. Tensar geonett til stabilisering, 
for sterking, jord- og asfaltarmering. 
Sertifiserte fiberduker (NorGeoSpec) 
til separasjon, filtrering og beskyttelse. 
Membraner og radonsperre.

Arbeidstøy

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

Automatikk/overvåk/styring

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

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

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

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

• Magnetventiler
• Trykktransmittere
• Temperaturfølere

ENDRESS + HAUSER AS
Postboks 62, 3421 Lierskogen, 
Tlf.: 32 85 98 50 • Fax: 32 85 98 51 
www.no.endress.com
Trykk-, nivå-, Mengde- og Analyse- og 
 temperatumåling.

GOODTEcH PRODUcTS AS
Kristoffer Robins vei 13, 0978 Oslo
Tlf.: 22 79 05 20 – Fax: 22 79 05 21
www.goodtechproducts.no
Ledende utstyrleverandør til VA Bransjen:
PLS systemer / Driftskontroll / SCADA 
systemer / Elektrokomponenter

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

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

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

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

Ditt måletekniske kompetansesenter. 
Komplette løsninger innen instrumentering
   
mALTHE wINJE AUTOmASJON AS
Postboks 531, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 99 61 00 • Fax 66 99 61 01
www.malthe-winje.no
Leverandør av komplette drifts/fjern-
kontroll-anlegg med SAIA-PLS-systemer 
og citect/FactoryLink skjermsystemer.

xEPTO AS
Telefon: 22 83 80 00
www.xepto.no, cityguard@xepto.no
Leverandør av CityGuard – en komplett 
produktfamilie for identifisering av 
fremmedvann, overløpsrapportering, 
nedbørsmåling og nivåmåling.

Avfall/renovasjon/kildesort.

AccON AS
Tel: 33 35 93 00
info@accon.no • www.accon.no
Leverandør av avfallsbeholdere, plast-
kasser, traller, storsekker, plastcontai-
nere og plastpaller.

NTm TRAILER & TIPP AS 
er importør av:
NTM Renovasjonspåbygg: 
Baklastere - Sidelastere - Frontlastere.
Laxo Liftdumper - CayVol Kroklift
HST Tilbringer – Botek Vektsystem
AUSA Feiebiler og Multikjøretøy.
Tlf.: 67171930 – www.ntm.no

RØROS PRODUKTER AS
Tel: +47 7240 6190
E-post:firmapost@rorosprodukter.no - 
www.rorosprodukter.no

Avløpsrenseanlegg
   
BIOwATER TEcHNOLOGY AS
Pb. 7 Kaldnes, 3119 Tønsberg 
Tlf.:911 10 600 * Fax 915 11815 
post@biowater.no – www.biowater.no 
Biologisk rensing av kommunalt og industri-
elt avløpsvann. Kjemisk rensing, konsulent-
tjenester, forstudier og utredninger.
 

BOKN PLAST AS
Postboks 177 • 4291 Kopervik 
www.bokplast.no

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

KANSTAD mEKANISKE AS
9055 Meistervik   
Tlf: 77 72 26 00 – avd sør tlf. 63 80 09 90 
firmapost@kanstad-mek.no  
www.kanstad-mek.no  
Slamcontainere, massefordeling, contai-
nervekter, vogner, m.m.

KLARO RENSEANLEGG NORGE AS
Risør Næringpark, 4994 Akland
E-post: bjs@klaro.no • www.rensing.no
Tlf: 37 15 68 00 • Fax: 37 15 34 36

Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

ODIN mASIN AS
Sørkilen 8 1621 GRESSVIK
Tlf.69361770 www.odin-maskin.no

Minirenseanlegg NS-EN 12566-3 fra 
1-hus til 10-hus
Gråvannsrenseanlegg for hytter GVR-1  
og GVR-2
Norske produkter tilpasset strenge nor-
ske rensekrav !

PRIDAK AB
Box 13113
250 13 Helsingborg
+46 706 377 157
rep@pridak.se
www.pridak.se

Har dere problemer med fett og/eller dår-
lig lukt i deres avløp, pumpestasjoner, 
fettavskillere, septiktanker eller liknende 
installasjoner. Da er Mika-Bakt den mest 
effektive og miljøvennlige løsningen på 
deres problem. 
Besøk: www.pridak.se for att finne infor-
masjon.

SALSNES FILTER AS
Postboks 279 – 7801 Namsos
Tlf. 74 27 48 60 – Fax 74 27 48 59
firmapost@salsnes-filter.no
www.salsnes-filter.no

Mekanisk utstyr – Avløpsreneanlegg – 
 Slambehandling

SOBYE mILJØFILTER AS
postboks 2, 5371 Skogsvåg
Tlf. 56 31 77 30 – Fax 56 33 75 60
post@sobyefilter.no – www.sobyefilter.no

Leverandør av Mekanisk og 
Kjemisk/Mekanisk avløpsrenseanlegg

VESTFOLD PLASTINDUSTRI AS
Haugan Nord, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 03 50 – Fax 33 43 03 54
post@vpi.no – www.vpi.no 
Nordens ledende produsent av glass-
fibertanker (GRP) til kommunale anlegg, 
industri,fritid og vann og avløp. Green 
Clean Renseanlegg, 5 – 1000 pe

Belysning

ENERGYOPTImAL AS /cREE LIGHTING
Markedsleder på LED belysning til  
kommunale veier i Norge.
Tlf: 22 49 30 31 
www.energyoptimal.no

Brann og beredskap

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

Alltid branndører på lager

Brønnboring

BRØDRENE mYHRE AS
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
Tlf. 32 11 44 80 – Fax 32 11 44 81
www.brdmyhre.no
Energiboring – Horisontalboring – Pumper
Spesialboring – Fundamentering

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.

Brøyting

SIGURD STAVE mASKIN AS
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
e-post: mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com
Tlf.: 23 26 78 00 – Fax.: 23 26 78 48
 
ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHÖRLING feiemaskiner,
FALKÖPING sand- og saltspredere, SO-
BERNHEIMER feievalser,
MACRO feiemaskiner, SCHNITT-GRIFFY 
trevirkekuttere, GS småmaskiner

VEIm a.s
Terminalen 11B, Bacetomta, 3400 Lier
Tel: 32 84 94 20 • Fax: 32 84 94 21
E-post: kjell@veimas.no • 
Web: www.veimas.no

Feiemaskiner. Salt-/sandspredere
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Dampkjeler-Tineaggregat

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

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

Deponigassanlegg

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

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

Diesel- og reservekraftaggreater

AS RESERVEKRAFT
www.reservekraft.no

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

SATEmA A/S
Komplett leverandør av strømforsyning 
siden 1963. www.satema.no –  
Tlf.: 22 57 93 00. Cummins Power Gene-
ration strøm aggregater 7-3000kVA for 
sikker og stabil nødstrøm.  

Dører, luker og porter

A/S NORFO
Postboks 128, 2021 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 68 00 – Fax 63 87 94 90
www.norfo.no – E-post: norfo@norfo.no
Alltid branndører på lager.

Entreprenør, bygg og energi

INGENIØRFIRmA PAUL ScHwARTZ A/S
Postboks 194 Røa, 0702 Oslo
Tlf. 22 51 14 00 – Fax 22 51 14 40
www.schwartz.as

Spesialfirma i olje- og gassfyring.
Weishaupt olje- og gassbrennere. 
Magra fordelersystem for varme-, kjøle- 
og oljeanlegg.

Geologi, geoteknikk og geofysikk

RUDEN AS
Moloveien 2, 1628 Engelsviken. 
Tel 69364141, mail@rudenas.com, 
www.rudenltd.com
Seismikk, resistivitet, borhullslogging, 
geologi, hydrogeologi og geotermi. 
Daglig leder: F. Ruden.

Gassmåling og åndedrettsvern

DRAGER SAFETY NORGE AS
PB 6318 Etterstad, N-0604 Oslo
Tlf.: 414 02 400 • Fax: 22 64 31 99
E-mail: safety.no@draeger.com

KROHNE INSTRUmENTATION
Tlf.:69 26 48 60 • Fax: 69 26 73 33
E-post: postmaster@krohne.no 
 www.krohne.no

VESTTEKNIKK AS
Pb 149, 4033 Stavanger
Tlf: 51 95 96 00 • Fax: 51 95 96 01
post@vestteknikk.no • www.vestteknikk.no

Gategods og gatemiljøprodukter

FURNES JERNSTØPERI AS
Uthusvn. 8 – 2335 Stange
Tlf.: 62 53 83 00 – Fax: 62 53 83 01
E-post: salg@furnes-as.no
www.furnes-as.no

HMS

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

Instrumenter

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

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

ESKELAND ELEcTRONIcS
www.detektor.no – Tlf.: 64 94 30 70 

Metalldetektorer, kabelsøkere, lekkasjesø-
kere, inspeksjonskamera og dataloggere

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

INLINE PROSESS AS
Skreppestad Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 19 29 15 • Fax: 33 19 29 19
E-post:info@inlinepro.no  
www.inlineprosess.no
 
Prøvetakere, pH, Oksygen, Ledningsevne, 
Turbiditet, Susp. Stoff, Fargetall, Fritt- og 
Total klor, KOF og BOF, Flow i åpen renne 
eller halvfylt rør.

ITAS-INSTRUmENTTJENESTEN AS
Fredrik A. Dahlsvei 20, 1432 Ås
Tlf. 64 94 98 40 – Fax. 64 94 20 33
itas@it-as.no – www.it-as.no

JUmO AS
Storgata 2B, 1767 Halden
Norway
Phone: +47 67 97 37 10
Fax: +47 67 97 37 11
e-mail: info.no@jumo.net
www.jumo.no 

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

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

IT-løsninger for kommuner

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

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

hold (FDV)
•  Bransjestandard innen utarbeidelse av  

anbudsbeskrivelser
•  Kalkulasjons- og prosjektoppfølgings-

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

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

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

Luktfjerning

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

cLAIRS - LINDUm AS 
Pb 2635 N-3702 Skien 
Rødmyrlia 16B 
www.clairs.no 
Tlf. 35544180 

HYBRIDFILTER AS – FOR mILJØET
Træt af lugten? – H2S bekæmpelse
www.hybridfilter.dk – jh@hybridfilter.dk

NORITAS-LUKTFJERNINGSANLEGG
Best på luktfjerning for VA-anlegg
Tel: 69 29 44 55
Driftsteknikk AS
Sarpsborgveien 21 – 1640 Råde
E-post: post@driftsteknikk.no 
www.driftsteknikk.no
Tel: 69 29 44 55 – Fax 69 29 44 50

mILJØ-TEKNOLOGI AS
www.mtgruppen.no
Tlf. 35 58 37 00 • Fax 35 58 37 01

Membran anlegg (væskesep.)

NOKA AS
Hegdalvn 105, Hegdal Næringspark, 
3261 Larvik
Tlf. 33 18 05 30 – Fax 33 18 05 31
noka@noka.com – www.noka.com
Krystallklart vann siden 1973

Metalldetektorer

mETALLSØKER AS
www.metallsoker.no - Tlf.: 901 46 358
 
Vanntette robuste metalldetektorer. 
Enkle å bruke. Topp ytelse.
Perfekte for tekn. etater, brannvesen mm

Miljøvern og rehab.

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

Flere tjenester på: www.tt-teknikk.no

Miljøteknologi maskiner

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.

BASAL AS   
Lille Grensen 3, 0159 Oslo  
sogge@basal.no – www.basal.no
Kontakt: Sogge Johnsen tlf. 415 47 921 

BOKN PLAST AS
Postboks 177 – 4291 Kopervik 
www.bokplast.no
Oljeutskillere NS-EN 858- 1 klasse og 
2 med Koalescensfilter. 7 – 90 liter/sek.
Fettutskiller NS-EN 1825-1. 4-60 liter/sek.

KLARO RENSEANLEGG NORGE AS
Risør Næringpark, 4994 Akland
E-post: bjs@klaro.no • www.rensing.no
Tlf: 37 15 68 00 • Fax: 37 15 34 36
Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

NORSK wAVIN AS 
Karihaugveien 89 – 1086 Oslo  
Tlf 22 30 92 00 – 
Teknisk service: 22 30 92 50 
Faks 23 50 28 91   
wavin@wavin.no, www.wavin.no

ODIN mASKIN AS   
Sørkilen 8 1621 GRESSVIK
Tlf.69361770 www.odin-maskin.no

Markedsleder i Norge på olje-og fettut-
skillere med 35 års erfaring !
Norske produkter tilpasset strenge nor-
ske rensekrav!
Oljeutskillere NS-EN 858-1 fra NS 2 til NS 100
Fettutskillere NS-EN 1825-1 fra NS 1 til NS 60

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

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

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

Park og idrett

SIGURD STAVE mASKIN AS
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
e-post: mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com
Tlf.: 23 26 78 00 – Fax.: 23 26 78 48
 
ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHÖRLING feiemaskiner,
FALKÖPING sand- og saltspredere, SO-
BERNHEIMER feievalser,
MACRO feiemaskiner, SCHNITT-GRIFFY 
trevirkekuttere, GS småmaskiner

Pumper og pumpesystemer

AxFLOw AS
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no

xYLEm wATER SOLUTIONS NORGE AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96
E-post: firmapost@xyleminc.no 
www.xyleminc.com/no

Rehab av vannforsyn., avløp og VVS

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
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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.

OLImB RØRFORNYING AS
www.olimb.no
Tlf. 69 28 17 00

PIPELIFE NORGE AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 88 00 • Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

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
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
Tlf. 32 11 44 80 – Fax 32 11 44 81
www.brdmyhre.no

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.

HOLLAND BORING AS
Tlf. 33 01 81 60 – Fax 33 01 81 70
www.holland-nodig.no

OLImB ANLEGG AS
www.olimb.no
Tlf. 69 28 17 00

Rør og rørkoblinger

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

NORSK wAVIN AS 
Karihaugveien 89 – 1086 Oslo  
Tlf 22 30 92 00 – 
Teknisk service: 22 30 92 50 
Faks 23 50 28 91   
wavin@wavin.no, www.wavin.no

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

RAUFOSS wATER & GAS AS
Boks 143, 2831 Raufoss
Tlf. 61 15 27 00 – Fax 61 15 20 62 
www.isiflo.com – info@isiflo.com

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

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

Rådgiv. ingeniører og arkitekter

ARcHI-PLAN AS
PB 117 Bryn - 0611 Oslo
E-post:post@archi-plan.no 
 
Kommuneplan og reguleringsplanleg-
ging, stedsanalyser, utenomhusplanleg-
ging, arkitekturprosjektering,
byggesaksbehandling.

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

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

AQUATEAm cOwI AS
Pb 6875 Rodeløkka - 0504 Oslo
Tel.: 22 35 81 00
E-post:aquateam@aquateam.no 
www.aquateam.no
 
Spesialfirma innen vannbehandling, 
avløpsrensing, behandling av
slam og våtorganisk avfall, inklusive 
energigjenvinning. FoU partner for
teknologiutvikling.

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

INGENIØRSERVIcE AS 
Broen 5 D - 3170 Sem
Tel.: 33 37 81 50
E-post:post@ingserv.no - www.ingserv.no
 VA - registrering, stikking og oppmåling

INGENIØRTJENESTEN AS
Risør Næringpark, 4994 Aukland
E-post: bjs@klaro.no – www.rensing.no
Tlf: 37 15 68 00 • Fax: 37 15 34 36
Vann og avløp
Søknad
Prosjektering

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

SAFE cONTROL AS
N-4993 Sundebru   
Tlf 417 24 000   
mail@safecontrol.no – www.safecontrol.no
Bruer og kaier: 
Tilstandskontroller/ 
Bruksklasseberegninger/   
Reparasjonsbeskrivelser/prosjektering 
og utarbeidelse av anbudsdokumenter/ 
Prosjektbistand

SwEcO NORGE AS
www.sweco.no post@sweco.no 
Fornebuveien 11, 1327 Lysaker 
Tlf.: 67 12 80 00
Kontorer i hele landet. Tilbyr komplett, 
tverrfaglig rådgivning i alle faser innen 
vann- og avløpsteknikk, modellering, 3D, 
miljø, hydrologi, vassdrag, plan, land-
skap, arkitektur, samferdsel, vei, bane, 
trafikk, flyplass, geoteknikk, og ingeniør-
geologi, anleggsteknikk, forurenset 
grunn, energi, dam, vannkraft, vindkraft, 
bygg og konstruksjoner, akustikk, VVS, 
brann, elektro, prosjektadministrasjon, 
prosjektledelse og byggeledelse.

  Sand/saltspredere, feiemask.,

Kant-/gressklippere, brøyteutstyr

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

NTm TRAILER & TIPP AS 
er importør av AUSA Urban Range:
Feiebiler – Gatespylere – Multikjøretøy.
2WD el. 4WD. Mange bruksområder og 
feiebil kan utrustes for vintervedlikehold/
brøyting og strøing.
Multikjøretøy for kommunal drift og 
vedlikehold: Kanklipper – Kranflak – Lift 
15 meter m/mannskapskurv – 3-veis 
tippkasse – Krokkasse – Snøbørste – 
Brøyteskjær – Saltspreder – Slamsuger 
med 1800 liters tank – Klippepadde.
Tlf.: 67171930 – Mobil: 926 52 605
www.ntm.no

SIGURD STAVE mASKIN AS
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
e-post: mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com
Tlf.: 23 26 78 00 – Fax.: 23 26 78 48
 
ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHÖRLING feiemaskiner,
FALKÖPING sand- og saltspredere,  
SOBERNHEIMER feievalser,
MACRO feiemaskiner, SCHNITT-GRIFFY 
trevirkekuttere, GS småmaskiner

VEIm a.s
Terminalen 11B, Bacetomta, 3400 Lier
Tel: 32 84 94 20 • Fax: 32 84 94 21
E-post: kjell@veimas.no • 
Web: www.veimas.no
Feiemaskiner. Salt-/sandspredere

Skrape- og avlastningsmatter

STAVANGER GUmmI-INDUSTRI AS
Tlf: 51 89 40 30 – Fax: 51 89 57 09
e-post: salg@rubberstyle.com 
webadr.: www.rubberstyle.com
Total leverandør av matter

Slambehandling

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

Problemfri tørrstoffmåling. Ta kontakt og
få tilgang til våre fornøyde referanser.

Slamsuger/spylebiler

KORP & SON INDUSTRI AB
Sverige tlf. 0046-523 18900
Avd. Norge: KORP & SØNN
Tlf. 22 32 73 95 – Fax 22 32 82 45
www.korposon.se
Slamsugere, høytrykkspylebiler, kombi-
biler.

Slanger og armatur

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

Strømaggregater

BEREmA AS
www.berema.no

Importør og distributør av Honda og Euro-
power strømaggregater i størrelsen  
1 -600 kVA. Stort utvalg, både bensin og 
diesel. Skreddersydde aggregat tilpasset 
kundens behov. Reservekraft aggregater 
med nødstrøms automatikk.

Internett: www.tess.noStyrt boring

HOLLAND BORING AS
Tlf. 33 01 81 60 – Fax 33 01 81 70
www.holland-nodig.no

KARLSEN ANLEGG AS
Tlf. 91 32 52 00 – Fax 38 38 97 41
www.karlsenanlegg.no

OLImB ANLEGG AS
www.olimb.no
Tlf. 69 28 17 00

Tilfluktsrom

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

AxFLOw AS
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no

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

NORDIc wATER PRODUcTS AB, NORGE
Drengsrudbekken 4, 1383 Asker
Tlf.: 66 75 21 10 – Fax.: 66 75 21 11
E-post: info.no@nordicwater.com
www.nordicwater.com
Leverandør av maskiner och utstyr til 
vann- och avløpsrensing, slambehandling, 
partikkel- och væskeseparasjon, 
avvanning m.m. for kommuner och industri. 
• DynaSand • Lamella • DynaDisc 
• DynaDrum • Meva •Zickert

BwT BIRGER cHRISTENSEN AS
Kunnskap om rent vann
firmapost@bwtwater.no 
www.bwtwater.no

• UV-anlegg • Automatsiler • Sjøvanns RO
• Mediafilter • Bløtgjøring • Radonfilter
• Svømmebasseng • Montering • Service

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

Vannbehandlingsanlegg basert på Ozon 
og Biofiltrering.

NOKA AS
Hegdalveien 105 – Hegdal Næringspark
3261 Larvik
Tlf. 33 18 05 30 – Fax 33 18 05 31
noka@noka.com – www.noka.com
Krystallklart vann siden 1973

STH ENGINEERING AS 
Østre Rosten 78B, 7075 Tiller 
Tlf. 73 96 99 00, 
www.sth.no – firmapost@sth.no

Et spesialfirma for vannbehandling 
Prosessløsninger for vannbehandling i 30 år.
Din naturlige servicepartner

xYLEm wATER SOLUTIONS NORGE AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96

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

YARA NORGE AS
Bygdøy alle 2, 0202 Oslo
Tel.: 90899320
e-post: espen.langerod@yara.com
www.yara.no

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

Vannforsyning, avløp og VVS

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

AmIANTIT NORwAY AS
Postboks 2059, 3202 Sandefjord
Tlf: 99 11 35 00
email: info-no@amiantit.eu
www.amiantit.eu

Leverandør av rørsystemer innenfor vann, 
avløp, kraftverk og industri.

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

Leverandør av ventiler og rørfittings til 
vann, avløp, kraftverk og industri.

BRImER AS
N-6067 Kvamsøy    
Tel.: +47 700 15 500 
Fax: +47 700 15 501
firmapost@brimer.no – www.brimer.no 

Brimer – mulighetenes tanksystem
VA – OPPDRETT – FOREDLING – INDUSTRI 
– OFFSHORE – NÆRINGSMIDDEL – MILJØ 
– ENERGI

BRUNATA AS 
Åsveien 3 – 1400 Ski  
tel.: 64 86 50 86 – fax.: 64 86 77 80 
brunata@brunata.no – www.brunata.no

Fjernavlesning, vann- og energimålere 
    
    
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 AS
Tlf.: 33 35 16 00 
dantherm.no@dantherm.com 
www.dantherm.com  
Avfukting – Ventilasjon – Stålskorsteiner

ENcONO LTD
Postboks 146 – 3054 Krokstadelva
Kontaktperson: Nils Olav Midtlien
Tlf: 913 53 850
encono@encono.no
www.encono.no

ISOTERm AS
Frya Industriområde, 2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 14 00 – Fax 61 28 14 01
isoterm@isoterm.no – www.isoterm.no
Isoterm produserer og leverer preiso-
lerte/frostsikre rørsystemer for VVS, VA 
og Industri anlegg

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

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

RAUFOSS wATER & GAS AS
Boks 143, 2831 Raufoss.
Servicesenter: 61 15 22 24/38
E-post: order@isiflo.com
www.isiflo.no

Produsent av Isiflo Sprint koblinger for 
vann og gass, Isiflo Messingkoblinger for 
alle typer rør, Isiflo Gjengefittings, Isiflo 
Anboringsssystem og Isiflo Duktilgods. 
Leverandør av Ballofix, Ballorex, Broen 
Boss, Tectite, XPress og Henco.

Gc RIEBER SALT AS
Oslo – Bergen – Ålesund – 
Trondheim – Hammerfest
Tlf. 23 03 50 90 – Fax 22 19 77 07
www.norsal.no – post@gcrieber.no

Norsal – Totalleverandør av salt

NORSK wAVIN AS 
Karihaugveien 89 – 1086 Oslo  
Tlf 22 30 92 00 – 
Teknisk service: 22 30 92 50 
Faks 23 50 28 91   
wavin@wavin.no, www.wavin.no

PAm NORGE
Saint-Gobain Byggevarer as
Brobekkveien 84 – 0614 Oslo
Tel.: 23 17 58 60
firmapost@pamline.no 
www.pamline.no   
 
Duktile rørsystemer, reguleringsventiler og 
luftventiler saint-gobain for vannforsyning 
og avløp. Trykkrør til småkraftutbygging.

SALSNES FILTER AS
Postboks 279, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 48 60 – Fax 74 27 48 59
www.salsnes-filter.no
firmapost@salsnes-filter.no

Mekanisk utstyr – avløpsrenseanlegg  
– slambehandling 
Epost: post@sigum.no

SIGUm AS
Jongsåsveien 3, 1338 Sandvika
Tlf. 67 57 26 00 – Fax 67 57 26 10
post@sigum.no – www.sigum.no

VA-TEK A/S
Engelsvollveien 264, 4353 Klepp Stasjon
Tlf. 47 47 99 50 –
www.va-tek.no –
 va-tek.as@va-tek.no

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

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

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

xEPTO AS
Telefon: 22 83 80 00
www.xepto.no, cityguard@xepto.no
Leverandør av CityGuard – en komplett 
produktfamilie for identifisering av 
fremmedvann, overløpsrapportering, 
nedbørsmåling og nivåmåling.

xYLEm wATER SOLUTIONS NORGE AS
Stålfjæra 14 – 0975 Oslo
tel.: 22 90 16 00 – fax.: 22 90 16 96
E-post: firmapost@xyleminc.no 
www.xyleminc.com/no

Vannpumper

BEREmA AS
www.berema.no

Importør og distributør av Honda vann-
pumper med 4 takts bensinmotor.
Stort utvalg av pumper designet for 
mange ulike bruksområder, også spesial-
pumper for kjemikalier og saltvann.
Alt fra små lette pumper til lensing og 
spyling, til slampumper med stor kapasi-
tet som tar partikler opp til 32mm.

Vanntetting

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

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

Veger, gater, trafikk og parkering

GRONTmIJ AS 
Trudvangveien 67, 3117 Tønsberg
Tlf: 22 20 70 66
post@gmno.no
www.grontmij.no

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

Gc RIEBER SALT AS
Oslo – Bergen – Ålesund – 
Trondheim – Hammerfest
Tlf. 23 03 50 90 – Fax 22 19 77 07
www.norsal.no – post@gcrieber.no

Norsal – Totalleverandør av salt

SAFE cONTROL AS
N-4993 Sundebru   
Tlf 417 24 000   
mail@safecontrol.no – www.safecontrol.no 
   
Bruer og kaier: 
Tilstandskontroller/ 
Bruksklasseberegninger/   
Reparasjonsbeskrivelser/prosjektering 
og utarbeidelse av anbudsdokumenter/ 
Prosjektbistand

TOTALLEVERANDØR AV SALTVekter og veiesystemer

ScANVAEGT AS   
Tel: +47 96 64 67 00 – Fax: +47 64 83 01 55
E-post:post@scanvaegt.no 
www.scanvaegt.no 

 Verne- og redningsutstyr

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

Vær-/nedbørstasjoner

ITAS-INSTRUmENTTJENESTEN AS
Fredrik A. Dahlsvei 20, 1432 Ås
Tlf. 64 94 98 40 – Fax. 64 94 20 33
itas@it-as.no – www.it-as.no
Sensorer og komplette løsninger. 

xEPTO AS
Telefon: 22 83 80 00
www.xepto.no, cityguard@xepto.no
Leverandør av CityGuard – en komplett 
produktfamilie for identifisering av 
fremmedvann, overløpsrapportering, 
nedbørsmåling og nivåmåling.
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400 påmeldte allerede - sikre deg plass nå!

« Privat og offentlig sektor SAMMEN om bransjeutvikling og felles løft “

FDV-konferansen 2015
Oslo – Kiel, Color Line 2. - 4. juni 2015

• Jobb smartere innen drift og renhold!
• Utviklingen i bransjen og markeder 
• Bygg- og eiendomsdrift
• Teknologisk endring
• Multiservice

Bestillerkompetanse 
v/Petter Furulund, Adm. Dir. NHO Service

Avanserte bygg - finest på papiret? 
v/Sverre B. Holøs, SINTEF Byggforsk

Overgang fra overtakelse til daglig drift 
v/Runar Berget, Undervisningsbygg Oslo KF

Hvordan skape Norges beste FM-organisasjon 
v/Trond Smogeli, Sykehuset Østfold

Eiendomsforvaltning og effektiviseringsprosessen 
v/Margrethe Foss, Multiconsult AS

Implementering og bruk av toppsystem for SD anlegg 
v/Lars Martin Asmyhr, Undervisningsbygg Oslo KF

Messe på FDV-konferansen: Sikre deg plass!

Påmelding: www.kommunalteknikk.no



Beisfjord Sementvarefabrikk AS · BetoNor AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde 
Sementvare AS · Hedrum Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS · 
Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI Norsk Betongindustri AS · 
Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Sortland Sementvarefabrikk AS · Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · 
Østfold Betongprodukter AS

Bare betong varer evig 

Lille Grensen 3, 0159 Oslo
www.basal.no

basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

HVOR er stoppekrana?!?

HVOR MYE lekker anboringen?

BASAL STIKKLEDNINGSKUM  
løser alle problemene!
- tilkobling i kum gir unik oversikt
- redusert lekkasje
- eliminerer bruken av anboringsklammer

Basal stikkledningskum med  
Basal Manifold F 911-5 
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Returadresse: 
Norsk Kommunalteknisk Forening 

Borggata 1 – 0650 Oslo

Smartek består av lokalt eide bedrifter som driver innen 

kommunalteknikk, industriservice, vegvedlikehold og farlig 

avfall. Vi har alle en lang historie, og vi er ledende i våre 

respektive regioner. Hos oss er eierne med i det daglige 

arbeidet. Vi er nær både kunder og medarbeidere. Vi er på 

plass når det haster. Hver gang. Samtidig oppfordrer vi til 

forebyggende vedlikehold da det ofte blir rimeligst i det lange 

løp. Vi hjelper deg å lage en fornuftig vedlikeholdsplan for 

dine spillvanns- og overvannssystemer. Kontakt oss i dag.

• Spyling, slamfjerning og rørinspeksjon på  
spillvanns- og overvannsledninger

• Døgnvakt 24 / 7
• Forebyggende vedlikehold lønner seg

Vi har utstyret og kompetansen der den 
trengs. Derfor er vi på plass når det haster. 
Hver gang

Smartek-partner

Kjelsberg Transport

Miljøservice

Johny Birkeland Transport

Ringerike Septikservice

Sandnes Transport

Septik & Miljøservice

Septikservice

Kontor / sted

Trondheim

Stryn

Sløvåg, Sogndal, Sotra, Odda

Hønefoss, Drammen, Hadeland

Nesodden

Sandefjord

Kristiansand, Grimstad

Kontakt din nærmeste Smartek-partner i dag.

Kontor

72 85 32 94

57 87 46 66 

57 78 11 70

32 17 13 90

66 96 55 10

33 48 60 00

38 00 04 90

Vakt 24/7

918 84 123

908 75 111

970 100 92

32 17 13 90

66 96 55 10

33 48 60 00

918 00 490

Fellesmail

svein@kjelsbergtransport.no

miljoservice@septik24.no

birkeland@septik24.no

mail@ringseptik.no

post@sandnes-transport.no

post@septik-miljo.no 

post@septikservice.no


