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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!
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– Pumpene er i førsteklasses stand og 
 tilhører varemerkene Flygt og Godwin
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 sikrer problemfri drift og  rask service
– 9 filialer i Norge
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Torbjørn Vinje, direktør

Høsten bærer bud om 
endring og fornyelse 

Det er søndag morgen kl 8, og stille i huset. De eneste lydene er fra 

katten som maler. Fred og fordragelighet avbrytes av Aftenpostens 

overskrifter: «Enorme nedbørsmengder over Østlandsområdet. Skadeflom etter styrt-

regn. Regnskader økt med 200 prosent siste ti år.» «– Klimaendringer fører til at det bare 

er å forberede seg på at vi får flere situasjoner som dette i fremtiden,» sier Sigmund Cle-

menz i If skadeforsikring i en av artiklene.

Overskriftene forteller oss hvor viktig det er med en god infrastruktur, og at kommunal-

teknisk sektor er avgjørende for at vi har velfungerende lokalsamfunn. Overskriftene for-

teller oss hvor viktig det er at NKF fortsetter å levere tjenester som kommunalteknisk 

sektor etterspør, i form av kunnskap og erfaringsoverføring. Overskriftene forteller oss 

hvor viktig det er at NKF sammen med andre organisasjoner fortsetter å presse på for 

nødvendige bevilgninger til investeringer, drift og vedlikehold. 

Det er 7. august, og nok en sommer er på hell. Høsten bærer bud om endring og forny-

else. Hvordan skal foreningen organiseres for å få mest mulig gjennomslag som sam-

funnsaktør, og være en effektiv leverandør av kunnskap og erfaring? Hvilken betydning 

får et delvis endret kommunekart?

Når du leser dette har hovedstyret akkurat gjennomført styreseminar over to dager, og 

arbeidet aktivt med disse sakene, blant annet utforming av ny strategiplan for perioden 

2017-20. Planen blir et viktig grunnlag for organisasjonen framover.

Høst betyr også budsjett, og hele organisasjonen med hovedstyret, fagfora og adminis-

trasjon skal nå aktivt inn i prosessen med utforming av aktivitetsplaner og budsjett for 

2017. Første halvår 2016 byr på røde tall. De siste seks årene har det blitt lagt et solid 

økonomisk fundament, men det er en gammel sannhet at ingenting vokser inn i him-

melen. Det er viktigere enn noengang med høy bevissthet rundt kostnader og inntekter. 

Det er flere årsaker til at vi ikke ligger så godt an økonomisk i år, men en hovedårsak er 

et langt tøffere kurs- og konferansemarked enn i 2015. Mange tegn i økonomien tilsier at 

det ikke blir lettere framover, og at det blir en stadig strammere økonomi i kommunene. 

Det er avgjørende at NKF klarer å gjøre de rette grepene både på kort og lang sikt, gjen-

nom de årlige aktivitetsplanene og en fremtidsrettet strategiplan som staker ut kursen 

for neste fireårsperiode. NKF må organiseres på en optimal måte for å møte behovene, 

og for å fortsette å være relevant for medlemmene.
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VI GJENTAR SUKSESSEN 
OG INVITERER TIL NYTT 
360° SYMPOSIUM

www.360.no

GRØNN FREMTID
- VÅRT FELLES ANSVAR

22. - 23. MARS 2017
THE QUBE, CLARION HOTEL GARDERMOEN
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AktuELt

Hvem skriver vi egentlig for i det 
offentlige? Og hvordan kan vi skrive 
så mottakerne forstår? Med nettkur-
set «Den gylne pennen» får stat og 
kommune nå et gratis kurstilbud, til 
hjelp i kampen mot byråkratspråk 
og språktåke.
Kurset er en del av Difis satsing «På 
nett med læring», og lanseres i dag 
som ett av flere nye nettkurs fra Difi.

– Med dette nettkurset får vi nå et 
nytt verktøy i arbeidet med klart 
språk, sier assisterende direktør i 
Difi, Vivi Lassen. – Med denne flek-
sible formen for læring kan vi nå ut 
til mange og dekke et kursbehov vi 
vet finnes.
Det er Difi og Språkrådet som har 
utviklet kurset sammen og Språkrå-
det har ansvaret for det språkfaglige 
innholdet.

– Vi har jobbet med klarspråk i 
over et tiår nå, men det er fortsatt 
et stort behov for bevisstgjøring 
og grunnleggende informasjon 
om gode skriveteknikker i forvalt-
ningen, sier Språkrådets direk-
tør Åse Wetås. – Klarspråk er et 
demokratiprosjekt. Klart forvalt-
ningsspråk bidrar til at flere forstår 
hvilke rettigheter og plikter de har. 
Med dette kurset kan mange flere 

Difi og Språkrådet lanserer nettkurs i klarspråk

Kommunal- og moderniseringsde-
partementet har fordelt 50 millio-
ner kroner i støtte til infrastruktur 
i 36 kommuner som skal slå seg 
sammen. Tilskuddene går blant 
annet til digitalisering, utbedring 
av fylkesveier og planlegging av 
gang- og sykkelveier. – Dette vil 
kunne bidra til å knytte de nye kom-
munene bedre sammen, sier kom-
munal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner.

Tildelingen er fra ordningen for 
«veier, bredbånd og andre digitali-
seringstiltak i kommuner som skal 
slå seg sammen", som ble vedtatt 
i Stortinget ved behandlingen av 
statsbudsjettet for 2016. Intensjo-
nen er at bedre infrastruktur kan 
legge til rette og forsterke effekten 
av en ny og mer hensiktsmessig 
kommunestruktur.

– Jeg vil gi honnør til kommunepo-
litikerne som nå har tatt en viktig 
og fremtidsrettet beslutning om å 
slå seg sammen med en eller flere 
naboer. Kommuner som slår seg 
sammen får god økonomisk støtte, 
og denne støtten til infrastrukturtil-
tak kommer i tillegg. Jeg håper disse 
tilskuddene kommer godt med i 
etableringen av nye og sterkere 
kommuner, sier Jan Tore Sanner.

For 2016 gis det tilskudd til 14 sam-
menslåinger som involverer totalt 
36 kommuner. Størrelsen på til-
skuddene varierer mellom 1 og 5 
millioner kroner.
Noen søknader kom sent inn. Derfor 
har enkelte kommuner fått noe min-
dre penger i denne omgang. 

Kommunene har kunnet søke om 
støtte til veier, bredbånd og andre 
digitaliseringstiltak. Departemen-
tet har mottatt 41 søknader fra til 
sammen 106 kommuner. Vedtak 
om sammenslåing innen 1. juli har 
vært en forutsetning for å kunne 
motta tilskudd.

I forbindelse med behandlingen av 
kommuneproposisjonen for 2017 
vedtok Stortinget å sette av 100 mil-
lioner kroner til ordningen i 2017. 
Disse midlene vil bli lyst ut senere. 
Kommuner som mottar tilskudd i 
2016 vil kunne søke om tilskudd 
også i 2017. Dette gjelder også de 
kommunene som har fått noe min-
dre grunnet sent ankomne søknader.

Disse kommunene får støtte til 
infrastrukturtiltak:
•  Agdenes, Meldal, Snillfjord, Ork-

dal: Digitalisering og desentrali-
serte tjenester – 5 millioner kro-
ner

•  Rissa, Leksvik: Utbedring fylkes-
vei – 5 millioner kroner

•  Asker, Røyken, Hurum: Digitali-
sering – 5 millioner kroner

•  Larvik, Lardal: Bredbånd – 4 mil-
lioner kroner

•  Sandefjord, Andebu, Stokke: 
Bredbånd – 5 millioner kroner

•  Nøtterøy, Tjøme: Digitalisering – 
4 millioner kroner

•  Førde, Gaular, Naustdal, Jølster: 
Digitalisering, desentraliserte 
tjenester og planlegging bred-
bånd – 5 millioner kroner

•  Roan, Åfjord: Planlegging av 
utbedring fylkesvei – 5 millioner 
kroner

•  Holmestrand, Hof: Utbedring av 
veikryss – 4 millioner kroner

•  Trondheim, Klæbu: Planlegging 
gang- og sykkelvei – 1,5 millio-
ner kroner

•  Drammen, Svelvik: Planlegging 
gang- og sykkelvei – 1,5 millio-
ner kroner

•  Lindås, Radøy, Meland: Regule-
ringsarbeid «Sambandet Vest» – 
2 millioner kroner

•  Verran, Steinkjer: Utbedring/
nybygging fylkesvei – 2 millioner 
kroner

•  Namsos, Fosnes, Namdalseid: 
Planlegging bro – 1 million kro-
ner

50 millioner kroner til bedre infrastruktur 
i sammenslåtte kommuner
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Veiledningen til byggteknisk for-
skrift (TEK10) § 14-4 om krav til løs-
ninger for energiforsyning er endret 
fra 1. juli 2016. I tillegg er det gjort 
presiseringer for å tydeliggjøre vei-
ledningene til både TEK10 og byg-
gesaksforskriften (SAK10).

Ny veiledning til løsninger for  
energiforsyning
I kapittel 14 om energi i TEK10 er 
veiledningen til § 14-4 om preak-
septerte ytelser til energifleksible 
varmesystemer, endret. I veiled-
ningen til annet ledd heter det nå 
at «Energifleksible systemer må 
dekke minimum 60 % av normert 
netto varmebehov, beregnet etter 
NS 3031:2014".
 
Asplan Viak har på oppdrag fra DiBK 
utredet konsekvenser av ulike valg 
av prosentsats i den preaksepterte 
ytelsen. Rapporten fra denne utred-
ningen kan leses her.
 
Mindre presiseringer i veilednin-
gen til TEK10
Brannmyndighetenes rolle i bygge-
saker er presisert i veiledningen til 
TEK10 11-17 første ledd.
 
Det er i tillegg gjort mindre presi-
seringer i veiledningen til kapittel 
14 om energi. Dette gjelder § 14-1 
tredje ledd, § 14-2 annet og sjette 

ledd, § 14-3 annet ledd, § 14-4 
annet ledd og § 14-5 fjerde ledd. 
Presiseringene er nærmere forklart 
i endringshistorikken som ligger 
under de forskjellige bestemmel-
sene.
 
Byggesaksforskriften: Presiserin-
ger i veiledningen om utdanning 
og praksis
I veiledningen til § 11-3 om krav til 
utdanning og praksis i byggesaks-
forskriften er det gjort presiseringer 
om relevant utdanning og praksis. 
Her heter det nå at «[...] Det kan 
også legges vekt på relevant og kva-
lifiserende praksis som er opparbei-
det før utdanningen er avsluttet.
 
15. juni ble det gjort en presisering i 
§ 11-1 om kravet til at faglig ledelse 
er fast ansatt i foretaket.
 
I § 13-5 annet ledd bokstav g er 
henvisning til prosjektering etter 
energitiltaksmetoden og energiram-
memetoden tatt ut av veiledningen.
 
I tillegg har veiledningen til § 20-3 
fått et nytt avsnitt om overgangs-
bestemmelser. Bestemmelsen 
gjelder sentralt godkjente foretak 
som hadde et godkjenningsom-
råde som etter 1.1.2016 er splittet 
i to eller flere. I veiledningen presi-
seres det at disse foretakene fram 

til 1.7.2018 kan «[...] søke og bli 
vurdert i de nyetablerte godkjen-
ningsområdene på grunnlag av kva-
lifikasjonskravene som gjaldt før 1. 
januar 2016."
 
Veiledningen til kapittel 20 er opp-
datert med informasjon om over-
gangsbestemmelser som gjelder 
forenklingene som trådte i kraft 1. 
juli 2015.

Kilde: DiBK

Endringer i veiledningene til TEK og SAK 1. juli

få grunnleggende kunnskaper om 
klarspråk.
Målgruppen er medarbeidere i 
offentlig forvaltning som skriver i 
jobben sin, og kurset er rettet mot 
både kommunal og statlig sektor. 
Men det er selvfølgelig fritt fram å 
bruke kurset for alle som ønsker det.

Kurset er et grunnkurs som gir en 
innføring i de viktigste klarspråks-
teknikkene. I et tegnet univers møter 
kursdeltakerne innbyggere som i 

ulike situasjoner mottar tekster fra 
det offentlige. En fagperson veileder 
og forklarer gjennom forelesninger 
og eksempler, og gjennom oppgaver 
får deltakerne trene på å følge fag-
personens råd.
Kurset er gratis, og man kan ta det 
enten alene eller som gruppe. Det 
tar 45–60 minutter å gjennomføre 
hele kurset. I tillegg kan man velge 
å jobbe med en egen tekst parallelt.
Ledere har en avgjørende rolle i klar-
språksarbeidet, blant annet fordi de 

kan tilrettelegge og bidra til å bygge 
klarspråkskultur. Dette kurset har 
derfor også en egen del for ledere, 
med råd og veiledning om ledernes 
rolle i klarspråksarbeidet.

Kilde: Difi
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Fet RA renseanlegg på Øya er i gang 
med å planlegge nedleggelse av det 
gamle renseanlegget i løpet av 2016. 
Selvrenseprosessen blir da overført 
til MIRA IKS et selskap som eies av 
kommunene Fet, Sørumsand og Gjer-
drum. På de gamle renseanleggene 
vil det stå nye pumpestasjoner for 
overføring av kloakk til MIRA IKS.

Bakgrunn
Etter en henvendelse fra Fet kom-
mune avtaler vi et besøk en vakker 

sommerdag i juni. På kommune huset  
treffer vi Brita M. Hellerud, fagan-
svarlig vann, som er i full gang med 
å planlegge nedleggelsen av Fet RA 
renseanlegg. 

Hun forteller at hennes avdeling 
har gjennomgått endringer organisa-
sjonsmessig i forbindelse med det 
nye renseanlegget på Tangen i Sø-
rum kommune. Av 3 driftsoperatører 
på nåværende anlegg går en over til 
MIRA IKS, en fortsetter i avdelingen 
på kommunehuset og en går av med 
pensjon.

Vi spør om hva bakgrunnen for ned-
leggelsen er og hun forteller: 
«De tre kommunen har alle slitt med 
utdaterte renseanlegg, som har levd 
på overtid med sprengt kapasitet og 

tungvint drift. Det har heller ikke vært 
like lett og alltid overholde rensekra-
vene. Men snart er dette et avsluttet 
kapittel. Det nye interkommunale 
renseanlegget MIRA (Midtre Rome-
rike Renseanlegg) skal være klart og 
kjøres i gang i løpet av september 
2016. Da ventes en tre måneder lang 
periode med testkjøring og justerin-
ger, før anlegget skal være klart til å 
ta imot avløpsvann for fullt fra Sørum 
og Fet. Avløpsvannet fra Gjerdrum er 
planlagt tilkoblet fra medio 2017. 

Etter dette skal det altså ikke lenger 
renses kloakk på Øya i Fet eller i Vest-
byveien på Sørumsand. Der hvor de 
gamle renseanleggene ligger vil det 
kun bli pumpestasjoner som pumper 
avløpsvannet videre til MIRA.»

«GARASJESALG» – VA-UTSTYR
FET ra renseanlegg i 2016 

Klare for stort «Garasjesalg» av VA-utstyr ved Fet RA renseanlegg er fra venstre: Cato Burhol, formann og driftsoperatør og  
Brita M. Hellerud, fagansvarlig vann

Av Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider nKF
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Før vi drar videre til renseanlegget, 
som ligger noen kilometer sør for 
kommunehuset, forteller Brita at det 
er her i Fet kommune den nye satire-
drama TV-serien (alias Lilyhammer) 
skal ha innspilling nå i sommer. Den 
nye serien skal lages i den fiktive 
kommunen «Roeng» som sliter med 
økonomien og veksten. Blant sen-
trale skuespillere er Fridtjof Såheim, 
ordfører, mens driftssjef blir OJ – Otto 
Jespersen. Kanskje det er sistnevnte 
vi møter på renseanlegget?
Fet RA renseanlegg (se faktaramma)

 
Cato Burhol, formann og driftsopera-
tør, viser oss smørblid rundt på anleg-
get som er i full drift og har vært hans 
arbeidsplass i snart 40 år. Her er det 
mye flott utstyr som:

Alfalaval G3 Sentrifuge, Automatikk til 
sentrifuge, Sandavvanner, 2 stk Polymer 
bereder, 4 stk Blåsemaskin Robuschi, 
Fortrykker Alfalaval, 4 stk Seepex eksen-
terskrue pumpe, 2 stk Kjemikalitank 
7m3, 2 stk Doserer for kjemikaler, 4 stk 
strømsettere, Automatskap til fortryk-
ker, 2 stk Seepex eksenterskrue pum-
per for polymer, 2 stk Container slam og 
Container Ristegods

Vi spør Brita M. Hellerud om hvordan 
hun ser på potensialet for salg av 
denne type utstyr:

«Vi vet at det er mange eldre anlegg 
rundt omkring som fortsatt må drif-
tes i mange år. Det vil koste både å 
demontere, frakte og montere utsty-
ret på nytt. Hensikten er å slippe å 
kaste brukbare ting som kan få ny 
plass på andre steder».

Henvendelse
Interesserte som kunne tenke seg å 
se nærmere på utstyret i Fet RA ren-
seanlegg kan ta kontakt med Brita M. 
Hellerud, fagansvarlig vann i Fet kom-
mune.

Blant mye utstyr er en Alfalaval G3 Sentrifuge «kronjuvelen» som nå skal selges.

Fakta – FET RA renseanlegg

Bygget i perioden 1974 – 1977
Mekanisk /kjemisk bygningstørrel-
se: 912 M2
Rensekapasitet: ca. 9500 pe 
Bio: 60 m3
Buffer: 60 m3
Sedimenteringsbasseng: 360 m3
Sandfang: 37,5 m3
Flokkulering: 37,5 m3
Septikkammer: 912 m3
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Å sende lyd gjennom vannrør for å 
lokalisere lekkasjer er en velkjent 
metode som landets VA-etater alle-
rede benytter seg av. Ved å bruke den 
samme teknologien har man også 
lykkes med å anslå aktuell veggtyk-
kelse på vannrør. Utfra dette skal man 
kunne sannsynliggjøre restlevetiden. 

For fire år siden utviklet kana-
diske teknologer en ny metode for 
å bestemme kvaliteten på vannrør. 
Metoden går ut på å sende lydbøl-
ger gjennom røret og ut fra målinger 
av lydhastigheten kan tykkelsen på 
rørveggen bestemmes. Metoden er 
utviklet for bruk på støpejernsrør og 
asbestrør.

Teknikken og metoden benyttes al-
lerede i en rekke store byer i utlandet 
for å kartlegge ledningsnettet. 

En viktig fordel med metoden er at 
rørnettet er i normal drift mens målin-
gen pågår. Det gir kommunen fleksi-
bilitet i forhold til gjennomføring av 
undersøkelsen, og man slipper opp-
startsprosedyrer inkludert klorering, 
som andre metoder krever.

Stort nett i støpejern
De første målingene med metoden 
ble nylig utført på en rekke streknin-
ger i det kommunale vannlednings-
nettet i Stavanger kommune.

Stavanger har lange tradisjoner for 

Tester ny målemetode 
for å sjekke restlevetiden til vannrør

Å bestemme gjenstående levetid på vannrør er i dag en krevende operasjon.
Stavanger kommune har nylig gjort innledende forsøk med en ny metode for dette, 
som bygger på bruk av allerede kjent teknologi. man håper metoden skal gjøre det 
lettere å planlegge vedlikehold og oppgradering av vannforsyningen.

Tommy C. Olsen

Borgvin aS

Måler tilstanden på vannledningsnettet med lydeffekt
Frode Berteig fra Bærum kommune og Håkon Killerud fra PAM følger nøye med når 
Mark Loveday lager lydene som brukes til å anslå veggtykkelsen på rørgodset.
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støpejern i vannforsyningen og har til 
sammen 650 kilometer vannrør fra 
ulike tidsepoker i distribusjonsnettet. 
Som andre kommuner har man ikke 
like pålitelig informasjon om kvalite-
ten for alle deler av nettet. Pr i dag blir 
fornyelsen i hovedsak styrt av brudd-
historikk, lekkasjenivå i aktuell sone 
og alder på ledning.

– Vi syntes den nye målemetoden 
virket spennende fordi den er rela-
tivt enkel å utføre og den kan gjøres 
på rør i normal drift. Det er altså ikke 
nødvendig å stenge vanntilførselen 
eller føre måleutstyr inn i selve røret. 
Vi bestemte oss derfor for å teste ut 
metoden for å se hva vi kunne få ut 
av den, sier Bjørn Zimmer Jacobsen, 
seksjonsleder i Stavanger kommune.

Mangfoldig kvalitet
Vannledningsnettet i Stavanger er 
lagt gjennom flere etapper, i ulike 
fabrikater og kvalitet. I nyere tid har 
man benyttet seg av duktile støpe-
jernsrør tilpasset de aktuelle grunn-
forhold, mens i tidligere år var det 
ikke alltid slik. På de eldre delene av 
nettet er det slik at grunnforholdene 

i større grad påvirker rørenes tilstand 
enn på de nyere rørene.

– Vi har fortsatt rør i drift som er 
over hundre år gamle og som funge-
rer tilfredsstillende, mens vi samtidig 
har rør som er under femti år som 
dessverre er i svært dårlig forfatning, 
forteller Jostein Berggraf ved Vann og 
avløpsavdelingen i kommunen. 

Plukket ut deler
Berggraf har hatt hovedansvaret for 
å plukke ut områder for undersøkel-
sen med den nye metoden. I første 
omgang har man valgt ut fire rør-
strekk, etter ulik alder på rørene og 
etter grunnforhold. I tillegg gjør man 
målinger på et femte sted hvor det lig-
ger et nytt rør. 

– Vi gjør dette for å kalibrere inn-
stillinger for korrekte målinger. Eldre 
rør som har ligget i sjøvannspåvirket 
sone, eller i annet aggressivt miljø 
(myr etc), er betydelig mer utsatt for 
korrosjon enn tilsvarende ledninger 
som har ligget i gode grunnforhold, 
sier Berggraf.

Stavanger kommune arbeider et-
ter en strategi der man har samordnet 

fornyelse av vei, vann og avløp. Tan-
ken er å få mest mulig igjen for res-
sursene som brukes. 

Bedre beslutningsgrunnlag
Når det gjelder vannrør har kommu-
nen hatt hatt lite informasjon å gå ut 
i fra. Til sammenligning er avløpsrør 
enklere å inspisere. Derfor har det 
vært en tendens til at behovet for 
oppgradering av avløp har lagt pre-
missene. 

– Vi håper metoden skal hjelpe oss 
å plukke ut vannrør som er dårlige og 
modne for utskifting, samt identifi-
sere rør som er så bra at vi kan la de 
ligge en god stund til. Hvis et vannrør 
må utbedres eller skiftes ut har vi da 
to alternativer; enten å gjøre tiltak 
på vannrøret koordinert med vei- og 
avløpsarbeidene eller kun utbedre 
vannrøret, forklarer Zimmer Jakobsen. 

Gevinsten man håper å oppnå er et 
bedre beslutningsgrunnlag, som kan 
redusere unødvendig graving og der-
med effektivisere kommunens res-
sursbruk på vannledningsnettet.

– Vi håper at resultatene kan veri-
fiseres ved fysiske målinger og at vi 

Jostein Berggraf og Bjørn Zimmer Jacobsen ved Stavanger kommune ønsker mer informasjon om kvaliteten på rørnettet
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skal kunne bruke målingene til å for-
bedre vår planlegging av vedlikehold 
på vannledningsettet.

Lyd og korrelasjon
Det er Saint-Gobain selskapet PAM 
Norge som har tatt initiativ til prøve-
målingene i Stavanger. 

– Vi ønsker å hjelpe kommunene 
til enhver tid å ha et best mulig vann-
ledningsnett. PAM, som er verdens 
ledende leverandør av duktile støpe-
jernsrør, har inngått en samarbeids-
avtale med det kanadiske selskapet 
Echologics, som også utfører målin-
gene, forklarer Thomas Birkebekk hos 

PAM Norge. 
Selve måleutstyret er kjent fra tra-

disjonell lytting etter lekkasjer på 
vannledninger. To korrelatorer festes 
på vannrøret, f.eks. på ventiltopp 
i kum, med ca 100-150 meters av-
stand. Man etablerer så en lydkilde 
i form av «kakking» på røret/armatu-
ren i en avstand av ca.100m fra den 
ene korrelatoren. Lyden forplanter 
seg i vannrøret før den registreres av 
de to korrelatorene som har trådløs 
forbindelse til en PC hvor lydbildene 
logges.

Den som styrer registreringen kan 
både se lydbølgene på skjermen og 

høre den via øretelefonene. Lyden fra 
kakkingen vil høres som to lydhen-
delser, en fra hver korrelator ettersom 
lyden fanges opp.

Øretelefoner på
Det krever litt erfaring å finne riktig 
lydbilde. Lydbildene som registreres 
brukes til å bestemme veggtykkelsen 
i røret og dette gjøres ved en avansert 
tolkning og kalkulasjon. En lekkasje 
vil også kunne høres som et lite «hyl» 
når lydbølgen bryter i rørbruddet. 

– Enkelt forklart kan man si at jo 
tykkere gods desto hurtigere vil lyden 
vandre, forklarer Stefan Verchure fra 
Echologics.

Selve monteringen av korrelatorer 
og rigging av utstyr krever ikke lang 
tid og utstyret som brukes er heller 
ikke spesielt kostbart. Det er selve 
tolkning av dataene som er krevende 
og hvor erfaring er helt avgjørende for 
å få et godt resultat.

– Målingene vil indikere minimum 
gjennomsnittlig veggtykkelse på røret 
som måles og gi ledningseier viktig 
informasjon om forventet gjenståen-
de levetid på røret, forklarer Verchure.

Del av en strategi
Det anbefales at den som ønsker mer 
informasjon om vannledningsnet-

Mark Loveday fra Echologics viser en mikrofon som fanger opp lyden fra røret.

En av to mikrofoner som settes i kontakt 
med rørgodset.
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tet først gjør en jobbe med å sortere 
deler av nettet i kategorier etter alder, 
lekkasjetall og grunnforhold. 

– Deretter kan man bruke metoden 
til å kartlegge utvalgte strekninger, 
gjerne i forkant av planlegging eller 
andre tiltak, sier Iain Davies hos fir-
maet Echologics, som kan fortelle at 
målingene inntil videre krever spesi-
alutdannet personell.

Metoden er relativt hurtig og der-
som forholdene ligger til rette kan 
trent personell klassifisere inntil èn 
kilometer med rør i løpet av en ar-
beidsdag.

– Dette er et viktig bidrag overfor 
ledningseier i forhold til kartlegging 
og prioritering av tiltak på eget led-
ningsnett og vi ønsker i samarbeid 
med kundene å gjøre oss kjent med 
både metodene og mulighetene. Vi 
er svært takknemlige for at Stavanger 
kommune ønsker å være partner i et 
felles prosjekt, sier Håkon Killerud 
i PAM Norge. I forbindelse med de-
monstrasjonen av metoden i Stavan-
ger kom representanter fra en rekke 
kommuner for å gjøre seg kjent med 
metoden.

Vil verifisere
– Gjennomføringen av inspeksjonen 
gikk bra og var like enkel og grei som 
vi hadde håpet på, og resultatene ble 
presentert på en grei måte i en lettlest 
rapport. Hvor nøyaktige og pålitelige 
resultatene er, har vi imidlertid ingen 
entydig konklusjon på, sier Jostein 
Berggraf i Stavanger kommune. 

Evalueringen av prosjektet var ba-
sert på at noen av ledningene som 
ble inspisert skulle graves opp i etter-
kant og inspiseres visuelt. For andre 
rørstrekk skulle resultatene sammen-
lignes med tidligere utførte inspek-
sjoner av mer omfattende og nøyaktig 
karakter. 

– Dessverre fikk man av ulike årsa-
ker ikke inspisert de aktuelle strek-
kene som skulle brukes til vurdering 
av resultatene, forteller Berggraf.

I det videre vil kommune vurdere 
å grave opp noen aktuelle ledninger 
som ble inspisert for å få et klarere 
bilde av resultatene fra dette prøve-
prosjektet. 

– Basert på dette og avklaringer i 
forbindelse med revisjon av hoved-
planen vil vi vurdere videre og mer 
systematisk bruk av metoden i forbin-
delse med fornyelsesplanleggingen i 
kommunen, sier Bjørn Zimmer Jacob-
sen.

Lyttepunktene plasseres med ca 150 meters mellomrom, her markert ved de to 
kjøretøyer. 

Stefan Verschure fra firma Echologics registrerer lydsporene fra mikrofonene som er 
plassert ut.

Spettet formidler et støt, som forplanter 
seg i godset og måles med mikrofoner.
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Stolt historie til tross, var det men-
neskelig, smart og klimavennlig byut-
vikling som stod i fokus da kontorsjef 
for byrom og mobilitet i Odense kom-
mune, Tine Christensen var vertskap 
for sine norske kolleger. Tine er for-
øvrig tidligere medlem av NKFs plan 
og miljøs nordiske nettverk for små 
og mellomstore kommuner innen 
planlegging, den gang var hun plan-
sjef i Slagelse kommune. Odense er 
i dag Danmarks fjerde største by på 
godt over 197.000 innbyggere. Under 
besøket i Odense var vi innom svært 

Studietur for NKF plan og miljø

Odense, den grønne byen i Danmark

Av Ståle Undheim

Styreleder nKF plan og miljø

odense, odin sin by, vikingbyen og eventyrfortelleren HC andersen sitt fødested 
var vertsby for nKFs styre i plan og miljøs studietur den 13. og 14. juni 2016.

«Den røde boks» – Odense sin flyttbare modulbaserte formidlingssentral innen byutvikling). Foto: Ståle Undheim

Nylig etabler lekeplass midt i sentrum av Odense, legg merke til hvor nært den er plas-
sert bilgaten og her er ingen gjerde/sikring. Foto: Ståle Undheim
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mange viktige byutviklingstemaer, vi 
velger her å presentere seks av dem: 

Formidling
Midt i byens sentrum besøkte vi «Den 
røde boks», som var Odense sitt opp-
legg for byutviklings formidling om 
pågående byutviklingsprosjekt. For-
midler Betinna Barslund tok imot oss. 
Hun og 3-4 andre jobbet med å formidle 
planlagt og pågående byutvikling til 
byens turister, innbyggere, næringsliv, 
skoleklasser og andre interesserte. 
Inne i modulbygget var det møterom, 
et stort formidlingsrom med bymodell, 
interaktive kart og gode illustrasjoner. 
Det smarte med «Den røde boks» er at 
den blir flyttet rundt i byen etter som 
utviklingen skrider frem. (Se bilde nr 1 
og 2 – «Den røde boks» – Odense sin 
flyttbare modulbaserte formidlings-
sentral innen byutvikling). 

Fra gate til by
Rett utenfor «Den røde boks» forgikk 
det en gigantisk bytransformasjon 
fra sterkt trafikkert gate til by. I 1952 
startet planleggingen av en gjennom-
gangsgate for biltrafikk i sentrum, som 
da den ble åpnet i 1970 hadde rasert 
mange av byens middelalderbygnin-
ger. For to år siden ble veien stengt og 
er nå under transformasjon til en ny og 
bilfri sentrumskjerne midt i Odense 

by. Foreløpig er en gigantisk parke-
ringskjeller for 1000 biler etablert, 
med dekke som utgjør grunnmur til 
den kommende nye by (Se bilde nr 3 
-4 fra trafikkert gate til bilfri by).

Smart og kraftig sykkelsatsing
I 2015 ble Odense kåret til årets syk-
kelby i Danmark. Tine tok oss med på 
en variert og faglig interessant sykkel-

tur 1,5 mil rundt om i Odense, vi syklet 
over gigantiske gang- og sykkelbruer, 
suste langs en av byens sykkelmotor-
veier, med fire felt, to i hver retning. 
Her var det satt opp verdens største 
elektroniske sykkelbarometer. Altså 
stor satsing på sykkel, byen hadde 
også en sykkelandel på hele 24 % 
av alle reisende i 2014, og hadde 
mål om å øke denne prosent ande-

Fra trafikert gate til bilfri by. Foto: Ståle Undheim

Sykkelbro over jernbanestasjonen i Odense, forbinder havnen for gående og syklister 
med byens kjerne. Fra venstre byplanlegger Ragna Fagerli, fra Trondheim kommune, 
prosjekt leder for Transportnett Tromsø kommune, Tone Hammer, sammen med kon-
torsjef for byrom og mobilitet i Odense kommune, Tine Christensen. Foto: Ståle Undheim
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len til 28% i år 2028. (Se bilde nr 5 
– sykkelbro over jernbanestasjonen i 
Odense, forbinder havnen for gående 
og syklister med byens kjerne).

Områdeløft i Østerbro
Dag to av NKFs plan og miljøs besøk i 
Odense utgjorde en tre timers guidet 
gåtur. Først ut var et områdeløft i Øst-
erbro, denne delen av byen var tidlige 
svært forfallen. Her tok Lene Skouw 
hos byplan i Odense kommune imot 
oss. Hun viste oss et slitt område som 
var bevist pusset røft opp, og gjort 
trygt og tilgjengelig. Et områdeløft 
som hadde tatt hensyn til den vanlige 

innbygger, hatt dialog og vist respekt 
for områdets brukere bestående av 
narkomane og prostituerte, samt 
også tilrettelagt for dem. (Se bilde 
nr 6 – styret i NKFs plan og miljø ser 
på deler av områdeløftet i den slitte 
bydelen Østerbro). 

Odense havn
Det er ca. 1 km fra sentrum av Odense 
til Odense havn. Her hadde deler av 
havnen skiftet karakter fra havn til tri-
velig boligområde, med kontakt med 
vannet, gode idretts anlegg, uteplas-
ser, torg og et nytt offentlig oppvar-
met utendørs bad, som åpner 1 juli 

2016. (Se bilde nr 7 – nytt offentlig 
utendørs bad åpner 1 juli i sentrum 
av Odense havn).

«Den grønne boks»
Kontakt og dialog med ungdommen 
i byen. I vår frie del av verden står 
dagens unge ovenfor mange mulig-
heter og vanskelige valg rundt hva 
de skal satse på i fremtiden, hvilken 
utdanningsvei de skal ta og de tren-
ger dermed menneskelig og faglig 
veiledning. Dette har Odense kom-
mune gjort noe med og har etter 
samme modell som den «Røde boks» 
etablert den «Grønne boks» nært sen-
trum i Odense. I dette modulbaserte 
bygget kan ungdom treffe kyndige 
karriereveileder hele uken igjennom. 
(Se bilde nr 8 – «Den grønne boks» 
modul basert karriere veilednings tje-
neste for ungdom).

Vi kunne nevnt så mye mer om 
Odense by og kommune, blant annet 
den høye standarden på kommunale 
utleieboliger, nytt konserthus i byens 
kjerne under ferdigstillelse, storsat-
sing på grøntområder, ny bybane 
under realisering, gigantisk satsing 
på nytt sykehus, universitets utbyg-
ging lokalisert til bybanen, en gammel 
fabrikk som nå var omdannet til basar 

Deler av styret i NKFs plan og miljø sammen med ansvarlig prosjektleder Lene Skouw hos byplan i Odense kommune, ser på deler 
av områdeløftet i den slitte bydelen Østerbro. Foto: Ståle Undheim

Kommunale utleieboliger i Odense under oppføring, høy standard både innen estetikk 
og kvalitet. Foto: Ståle Undheim
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Nytt offentlig utendørs bad åpner 1 juli i sentrum av Odense havn. Foto: Ståle Undheim

med stort innendørs bondens marked 
og storsatsing på midlertidige og per-
manente lekeplasser og møtesteder 

i sentrum av byen. Odense by lever 
med en stor smart fot i fremtiden og 
er super aktuell for studietur for Kom-

munalteknikk sine lesere. Ta gjerne 
kontakt med NKFs plan og miljøs kon-
takt i Odense, Tine Christensen.

Program og påmelding: www.kommunalteknikk.no

2. november, Oslo

SETT AV DATOEN!

Praktisk fagdag

Bygg- og anleggsanskaffelser 2016

l  Mer effektive anskaffelser?

l  Vil nytt regelverk gjøre anskaffelsesprosessen enklere?

l  Hvilken betydning får det for tilbydere innen bygg og anlegg?

gdesign.no
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I en ny rapport forteller energispe-
sialisten Schneider Electric om 
mulighetene i fremtidens Internet of 
Things (IoT). Rapporten er basert på 
en undersøkelse blant 3000 ledere 
i 12 land og på selskapets egen IoT-
ekspertise, i tillegg til tilbakemeldin-
ger fra kunder og samarbeidspart-
nere.
 
– Internet of things har gått fra å være 
et buzzword til å bli en del av hver-
dagen enhver fremtidsrettet bedrift 
må forholde seg til. Det er for sent 
å spørre seg om IoT, eller tingenes 
internett, har verdi. I 2016 må spørs-
målet være hvordan vi kan få mest 
ut av det. Nettopp derfor har vi laget 
rapporten IOT 2020, forteller Dagfinn 
Ringås, Country President i Schneider 
Electric Norge.
 
Dette mener energispesialisten er de 
fem viktigste mulighetene med frem-
tidens IoT:
 
1. Mobile medarbeidere
Med morgendagens IoT får vi en ny 
digital bølge som nettopp kobler 

dingser (Things) sammen ved hjelp av 
Internett. Dette gjør oss mer mobile 
og mer digitale enn noen gang. Den 
digitale bølgen får fart av sammenko-
blete sensorer til lavere pris, enheter 
med kunstig intelligens, raskere nett-
verk, skytjenester og økt kapasitet til 
avansert dataanalyse. Med den nye 
bølgen trenger ikke bonden å være i 
fjøset for å sjekke om kua er fornøyd. 
Om Dagros har det bra, kan ses på 
iPad.

2. Kundetilfredshet og -lojalitet
IoT gjør oss i stand til å dra nytte 
av hittil uutnyttede datakilder for å 
styrke kundeopplevelsen. Selv om 
mange bedrifter tenker effektivitet og 
lavere kostnader når de vurderer ver-
dien ved IoT, er tilgangen til enorme 
datamengder og evnen til å hente 
sanntidsinformasjon kanskje det 
viktigste. IoT kan gi enda bedre kun-
deservice og nye muligheter for kun-
detilfredshet og -lojalitet. Hvem vil 
vel ikke like et kundesenter som har 
løsningen klar i det øyeblikk vi kom-
mer gjennom telefonkøen?

3. Kombinerer sikkerhet og  
fleksibilitet
En åpen, kompatibel og hybrid 
arbeidsmåte er grunnlaget for mor-
gendagens IoT. Det forutsetter sam-
arbeid om globale standarder for 
cybersikkerhet. I tillegg vil skybasert 
IoT vokse, både i popularitet og i 
mangfold, på tvers av systemer. Når 
IoT-løsninger blir tilgjengelig for folk 
flest, vil løsningene bli tilpasset både 
sikkerhetsbehov og oppgavene som 
skal løses. Med litt flaks kan vi til-
passe sikkerheten til jobben og ikke 
omvendt.

4. Nye inntektskilder og nye  
forretningsmodeller
Akkurat som innovasjon og utvikling 
har blitt drevet av den industrielle 
revolusjonen, mobiltelefonen og inter-
nett, vil IoT føre til nye måter å tjene 
penger på og nye forretningsmodeller. 
Schneider Electrics software Energy 
Operations og Building Analytics er 
to gode eksempler på IoT anvendt på 
drift av eiendommer. Takket være net-
tilkoblede sensorer kombinert med 
analyseprogramvare og assistanse 

Internet of things (IoT)

5 måter morgendagens IoT 
vil påvirke din bedrift
energiselskap spår ny bølge av digitalisering med internet of things (iot). 
mer fornøyde kunder, grønnere miljø og nye inntektskilder kan bli resultatet.

SLA® Barrier Pipe
Barriererør for optimal bekyttelse av drikkevann

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

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

Fremtidssikre rørsystemer



KommunalteKniKK nr. 6-2016 19

fra selskapets energirådgivere, kan 
driftsansvarlige nå få umiddelbar 
beskjed om feil i anlegg og gripe inn 
øyeblikkelig før de forårsaker nedetid 
eller energisløsing. Datastrømmen 
fra anleggene aggregeres i månedlige 
rapporter som påpeker konkrete effek-
tiviseringstiltak. Systemet er tatt i bruk 
av blant annet NTNU på Campus Gløs-
haugen i Trondheim med glimrende 
resultater.  Selskaper, byer og ikke 
minst utviklingsland vil dra nytte av 
IoT-løsninger, siden disse løsningene 
står friere og ikke må forholde seg til 
tradisjonelle lover og regler. Ifølge kon-
sulentselskapet McKinsey vil det som 
i dag er utviklingsland stå for hele 40 
prosent av markedet for IoT-løsninger.

5. Hjelper miljøet
IoT-løsninger bidrar til å takle noen 
av våre største utfordringer, nemlig 
global oppvarming og forurensning. 
Schneider Electrics rapport viser fak-
tisk at forventningene til IoT er høyest 
når det gjelder effekten på klima og 
miljø. Både offentlig og privat sektor 
tar i bruk IoT-løsninger i kampen mot 
global oppvarming. For eksempel har 
Universitetssykehuset i Nord-Norge 

automatisert Europas største pasien-
thotell og leverer energieffektivitet i 
verdensklasse. 

Fortsatt ubrukt potensiale
Selv nå i 2016 gir IoT resultater av 
stor verdi. Likevel, mener energisel-
skapet, er det stort potensiale for 
mer. Ifølge Schneider Electric er det 
mest å hente med IoT-løsninger innen 
disse fire områdene:
 
1. Maksimert energieffektivitet og 
bærekraft gjennom smartere syste-
mer og raskere beslutningsprosesser. 
Gigantiske Excel-ark er i dag erstattet 
av real-time kontroll på mobilen.

2. Optimalisert maskin- og system-
bruk som følge av god overvåkning 
og analyse. Med sensorer på kritisk 
materiell og temperaturmåling kan 
du for eksempel finne svakheter og 
unngå nedetid.
3. Smart, produktiv og lønnsom drift 
gjennom kutt i bruk av tid og ressur-
ser. Med sanntidsanalyser kan du til-
passe driften eller produksjonen etter 
behovet der og da.
4. Mobil overvåkning og redusert 

risiko som følge av simulering og digi-
talisering. Med dagens IoT-løsninger 
kan du sjekke fabrikkens maskineri 
på mobilen i sofaen og være på aler-
ten når ulykken skjer.

Kilde: Schneider Electric Norge

NYHET!
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99 % av bedrifter sjekker ikke for 
legionella som er en sykdom som kan 
gi PONTIAC-Feber, og gjør at folk blir 
hjemme fra jobb.

Vestby kommune
Vi så nærmere på problemstillingen 
og kom i kontakt med Vestby kom-
mune som for en tid tilbake hadde 
hatt besøk av Miljø- og helsevern 
på en av skolene. Kommunen har 8 
skoler hvorav en skole har idretts- og 

svømmehall. I tillegg har Vestby kom-
mune et forholdsvis nytt og rehabi-
litert sykehjem. Kommunen har for-
skriftsmessig fulgt opp pålegg med 
rutine og tiltak for legionellatesting 
og sendt vannprøver til laboratorium.

På skolene har man frem til nå bare 
tidvis hatt legionellatesting med prø-
ver til laboratorium uten å ha et fast-
lagt program for prøvetaking.

Nå har kommunen hatt ansatte på 
kurs og lagt opp til et mer strukturert 
og rutinemessig opplegg for legionel-
latesting på alle offentlige bygg som 
kommunen eier.

Legionellatesting
Legionellatesting skjer enten gjen-
nom helkontinuerlige anlegg, klor-

dioksid anlegg (mest vanlig på 
sykehjem) med vannprøver til labo-
ratorium eller ved stikkprøver med 
legionellasvar på stedet etter 25 
minutter. Sistnevnte alternativ benyt-
ter Vestby kommune ved anlegg som 
skoler og idrettsanlegg og som ikke 
har behov for så hyppige prøver til 
laboratorium. Metoden er enklere og 
rimeligere enn den helautomatiske, 
men er kun et supplement til vanlige 
legionellatester med vannprøver til 
laboratorium.

Grevlingen skole – kultur og idretts-
hall – Son
 En vakker sommerdag treffer vi 
driftstekniker Svein Ivar Odden og 
driftssjef Rune Hesthammer på Gri-

Legionellatesting – i system 
Vestby kommune

Sykdom og skader på jobb koster norge 30 milliarder årlig ifølge rapport fra Sintef 
etter oppdrag fra arbeidstilsynet. 

Av Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider nKF

To smørblide, staute og fornøyde representanter fra Vestby kommune som nå har legionella testing i et strukturert system fra  
venstre: Rune Hesthammer – driftssjef og Svein Ivar Odden driftstekniker. Foto: Kjell M. Jacobsen
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mebakken skole-, kultur- og idretts-
hall. De forteller oss entusiastisk 
hvordan de her på dette anlegget har 
satt legionellatesting i system på en 
rimelig og effektiv måte.

På vei inn i bygget spør vi Odden 
hvilke dimensjoner bygget, og svøm-
mehallen, har og han svarer kvikt:

«Grimebakken svømme- og idretts-
hall er på 2850m2 – har et basseng 
på 25m x 12,5 m som inneholder 650 
m3 vann. I kjelleren er det til skylling 
og sandfilter 50 – 70m3. Det er 5 
sandfilter i tillegg til klor og desinfek-
sjonsfilter.»

Svein Ivar Odden viser oss hvordan 
han tar prøvene ved å helle vann i en 
målepose, ta en vanndråpe fra posen 
over på en prøvestripe som etter al-
lerede etter 25min indikerer med 1 
strek for negativt eller 2 streker for 
positivt utslag for legionella. 

Hvor mange tester har dere tatt?
«Dette er den andre testen vi tar 

nå. Det gir bare en indikasjon, men 
vi får fort svar og kan da sjekke om vi 
må sette i gang nye tiltak. Dette er et 
veldig godt supplement til de vanlige 
laboratorietestene som vi sender inn 
en gang en i året. Forrige gang var det 
negativt og det håper jeg det også blir 
nå.» Etter 25 minutter viser prøven 
negativt utslag – 1 strek.»

Videre forteller Odden:
«Virker som et veldig greit system og 
vi har kontroll. Skulle noen spørre 
oss, kan vi vise til prøver vi har tatt. Vi 
hadde besøk av miljø- og helsevern-
tilsynet for litt siden og det gikk veldig 

bra. Vi fikk et lite avvik på legionella 
på rørstrekket vårt og satte i gang 
konsekvens- og risikoanalyser. Vi ble 
bedt om å legge opp noen nye kon-
trollsystemer. De har vi nå lagt opp», 
forteller en ivrig Svein Ivar Odden, 
driftstekniker.

Driftssjef Rune Hesthammer smetter 
inn og utfyller:
«Dette er et supplement til eksiste-
rende metoden. Svein Ivar har vært 
på kurs, så nå skal han lære oss 
andre hvordan vi skal gjøre det. Og så 
er jo dette adskillig billigere og mer 
effektivt enn å sende inn til laborato-
rium hver gang»

 Vestby sykehjem 
Generelt er sykehjem eiendommer 
som rommer personer med svakere 
immunforsvar enn den øvrige befolk-
ningen og hvor bruken av vann tilsier 
kontrollrutiner med sjokkvarme og 
gjennomspyling av rørsystemene. I 
dagens situasjon er det energikre-
vende og økonomisk ikke en optimal 
metode.

Vestby sykehjem ligger praktfullt til 
på en høyde i et stille, idyllisk natur-
område. Kommunen har søkt og fått 
midler fra Enova for energioptimali-
sering og mengderegulering av enhe-
tene. Dette arbeidet starter nok rett 
over sommeren.

Helautomatisk legionella kontroll
Sykehjemmet har 60 rom og hvor pro-
sedyrene tidligere var regelmessig 
sjokkvarme med gjennomspyling av 

systemene. Dyrt og tidvis resursmes-
sig krevende.

I det nye tilbygget på 3.500 m2 
står det helautomatiske klordioksid 
anlegget som ble tatt i bruk i fjor som-
mer og vi spør hvilke erfaringer man 
har gjort.

 

Vestby kommune 
– kystperlen i Follo

Enten du er bosatt i Vestby kommu-
ne, har arbeid her eller er her som tu-
rist, så er forholdene lagt til rette for 
at du skal ha det godt.
Vestby er den sydligste av Follokom-
munene med svært godt utbygd tje-
nestetilbud. Her er trygge oppvekst-
vilkår, allsidige fritidsmuligheter og 
du møter en næringsvennlig kom-
mune med varierte og attraktive bo-
miljøer.

Med næringsområdene på Verpet og 
Deli Skog, dobbeltsporet jernbane, 
firefelts motorvei (E6) og nærhet til 
fjord og flyplass, fremstår Vestby 
kommune som en av de mest attrak-
tive kommunene for næringslivseta-
bleringer og næringsutvikling.
I 2016 teller Vestby kommune 16 
859 innbyggere (pr. 31.03 2016) og 
kommunens totale areal er på 133 
km2. Her finner du flotte rekreasjons- 
og friluftsområder, her er et dusin 
flotte strender langs Oslofjorden og 
egen sykkelsti som går gjennom hele 
kommunen. Både kysten, kulturland-
skapet og de store utmarksområde-
ne inviterer til rekreasjon og flotte 
opplevelser.

Vestby kommune består av stedene 
– Garder – Hvitsten – Hølen – Son – 
Vestby.

Kommunen har 8 skoler av nyere dato. 
De eldste skolene er fra 2006
Moderne sykehjem på 9.000m2 inklu-
sive nytt tilbygg i 2015 på 3.500 m2

Du behøver ikke reise lenger – i Vest-
by finner du alt du trenger!

Kilde: Vestby kommune

Vannprøve opp i tilmålt pose, en vanndråpe fra pose over på prøvestripe og etter 25 
minutter får man negativt eller positivt utslag for legionella. Foto: Kjell M. Jacobsen
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«Viktig å ha alt på stell»
Hesthammer understreker at «På et 
sykehjem som dette med pasienter 
med svakt immunforsvar er det viktig 
at man har gode kontrollrutiner. Det 
er stadig mer fokus på HMS og legio-
nella, dette er et sykehjem og vi vil ha 
det i orden. Vi liker å ha alt på stell.»

Videre forteller han: «På dette klor-
dioksid anlegget får vi 2 servicebesøk 
i året for etterkontroll i tillegg sender 
vi vannprøver til laboratoriet. Vi er 
fornøyd med anlegget, det er litt mer 
kostbart enn den andre metoden og 
hadde noen innkjøringsutfordringer, 
men alt rettet seg etter kort tid»

Hva er forskjellen på de to kontroll-
systemene?

«På skoler og idrettsanlegg med 
for det meste barn og friske voksne 
er stikkprøvekontroll best egnet. Ikke 
minst når man ser på det økonomis-
ke. Selv om det bare er et supplement 
for vi må fortsatt sende vannprøve til 
laboratoriet en gang i året.

Mens på dette sykehjemmet med 
til dels svake personer med nedsatt 
immunforsvar er det mer hensikts-
messig med et helautomatisk klor-
dioksid anlegg. Det er kostbart, men 
det må til» svarer Hesthammer. 

Folkehelseinstituttet/Arbeidstilsynet 
– Lov og veiledning
I Norge er den viktigste kilden til infor-
masjon om legionella og hvordan det 
skal overvåkes fra Folkehelseinstitut-

tet som gir ut legionellaveiledningen 
(sist oppdatert i starten av 2016). Vei-
ledningen inkluderer generell infor-
masjon om legionella og smitte, en 
del om lover og regler som gjelder i 
Norge, samt mer spesifikke anbefa-
linger for forskjellige områder. Hoved-
poenget med veiledningen er å gi 
hjelp og råd til alle som jobber med 
vannsystemer og dermed må ha kon-
troll med legionella.

Innenfor Forskrift om miljøret-
tet helsevern er det kapittel 3 a som 
handler spesifikt om legionella. Her 
står det at de virksomhetene som 

omfattes av loven skal «planlegges, 
bygges, tilrettelegges, drives og av-
vikles slik at hele innretningen, alle 
tilhørende prosesser, og direkte og 
indirekte virkninger av disse, gir til-
fredsstillende beskyttelse mot spred-
ning av Legionella via aerosol.» Den 
som står ansvarlig for eiendommen er 
også ansvarlig for at punktene i loven 
følges, og at det innføres og utføres 
internkontroller for sjekk av legio-
nella.

Brudd på loven vil føre til sanksjo-
ner. Mest vanlig er pålegg om retting 
av avvik, pålegg om tilsyn, og sten-
ging av anlegget om helsefaren blir 
overhengende. I alvorlige situasjoner 
kan tvangsmulkt, bøter, og fengsel i 
inntil 3 måneder bli konsekvensen.

Arbeidstilsynet
Det er lovpålagt fra Arbeidstilsynet 
at enhver arbeidsgiver/kommune 
skal sørge for vedlikehold om man 
er ansvarlig for innretninger som kan 
spre legionella. Videre skal kommu-
nen/arbeidsgiver skaffe seg kunnskap 
om smittefaren, teknisk kunnskap om 
anlegget og hvilken rengjøringsme-
tode som er riktig.

Det skal utarbeides en driftshånd-
bok med klare rutiner og prosedyrer 
for arbeidet. Dette skal inngå som en 
del av det systematiske arbeidet med 
helse, miljø og sikkerhet.

I 2015 tok sykehjemmet i bruk et nytt tilbygg på 3.500 m2 med en flott uteromplass- 
Sansehagen – tegnet og designet av Trude Westby Normark (2015). Totalt er syke-
hjemmet på 9 000 m2. Foto: Kjell M. Jacobsen

Veldig fornøyd med klordioksid anlegget er fra venstre: Martin Seter – driftstekniker og 
Rune Hesthammer – Driftssjef Foto: Kjell M. Jacobsen
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Praktisk prosjektledelse
Kurset tar for seg prosjektet som 
arbeidsform. Sentrale temaer er orga-
nisering og strukturering av prosjek-
ter, anskaffelser og kontrakter samt 
metoder og teknikker for planlegging 
og oppfølging av prosjekter. Kurset 
inngår i masterprogram for organisa-
sjon og ledelse ved NTNU. Kurset pas-
ser for alle som trenger kompetanse 
på planlegging og oppfølging av pro-
sjekter.

Brannvern i bygninger
Kurset gir grundig innføring i temaet 
brannsikkerhet med fokus på brann-
last/respons samt bakgrunn for og 
gjennomføring av brannteknisk pro-
sjektering, rådgivning og kontroll. 
Kurset passer for branntekniske 
konsulenter, kommunale byggesaks-
behandlere, branninnspektører, byg-
ningsforvaltere og andre som trenger 
kompetanse innen bygningsmessig 
brannvern.

Drift og vedlikehold av veger og 
gater
Kurset gir oppdatert kunnskap innen-
for drift og vedlikehold av veger og 
gater og passer for deltakere fra Sta-
tens vegvesen, kommuner, entrepre-
nører og konsulenter innen fagområ-
det.

Rehabilitering, forvaltning, drift og 
vedlikehold av VA-anlegg
Kurset gir en innføring i ulike meto-
der for rehabilitering av VA-anlegg og 
innsikt i arbeidsoppgaver innen for-
valtning, drift og vedlikehold av infra-
struktur for vannforsyning og avløp. 

Kurset passer for deltakere fra kom-
muner, entreprenører, konsulenter og 
andre som arbeider i VA-bransjen. 

Avfall og kretsløpsteknologi
Kurset tar for seg innsamling, behand-
ling og deponering av husholdnings- 
og næringsavfall. Det fokuseres på 
biologiske, kjemiske og termiske 
metoder for behandling av avfall. 
Videre tar man opp kretsløpstekno-
logi og miljøvurdering av avfallssys-
temer. Kurset passer for personer 
som arbeider med avfallsbehandling 
i renovasjonsselskap, kommuner og 
rådgiverfirmaer.

Kursene kan gjennomføres som 
enkeltemner med eksamen som gir 
10 studiepoeng, eller som EVU-kurs 
med kursbevis. 

Søknadsfristen er 1. august 2016 for 
deltakere som ønsker å ta eksamen 
og 20. august 2016 for andre delta-
kere. For kurset Praktisk prosjektle-
delse er fristen 1.august for alle del-
takere.

For mer informasjon og påmelding, 
se www.ntnu.no/videre/enkeltkurs-
ts/alesund 

 

Lær noe nytt i høst
avdeling for ingeniør- 
og realfag ved ntnu i 
Ålesund tilbyr en serie 
etter- og videreutdan-
ningskurs innen bygg og 
anlegg høsten 2016
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10-års visjon til oppfyllelse
Glommaregionen er en av 16 vannre-
gioner med Østfold Fylkeskommune 
som vannregionmyndighet. Forvalt-
ningsplan for vannregion Glomma er 

vedtatt av de berørte fylker og stad-
festet av Miljøverndepartementet. 

I begynnelsen av 2000-tallet var det 
mange kommuner på Romerike som 
hadde gamle, nedslitte avløpsrense-
anlegg som ikke tilfredsstilte krav stilt 
i Rammeverk for vann. Allerede i 2006 
begynte derfor noen kommuner å son-
dere muligheten for et samarbeid. Det 
gikk et par år, så i slutten av 2008 ble 

det tatt initiativ til å vurdere mulighe-
ten for å bygge et felles avløpsrense-
anlegg. Etter noen innledende møter 
hvor også Ullensaker og Nittedal kom-
mune var med, ble det Fet, Sørum 
og Gjerdrum kommune som valgte å 
utrede renseprosjektet videre.

I første utredningsfase ble det i sam-
råd med Fylkesmannen sett på for-
skjellige løsninger blant annet:

Innlandets nye store renseanlegg 

miRA ikS 
Vi treffer noen sentrale personer av prosjektgruppen en vakker dag i juni på 
Sørumsand kommunehus. Det lyser ut av øynene av forventning og lettelse når de 
forteller at de nå er klare for prøvedrift 1. september av det nye renseanlegget på 
tangen. en 10-års visjon og en drøm for mange går dermed i oppfyllelse, rensean-
legget går inn i en ny implementerings- og operativ driftsfase.

Av Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider nKF

Klare for prøvedrift 1. september er fra venstre: Vidar Hellerud – rådgiver MIRA IKS, Kirsten Mortensen – prosjektleder MIRA IKS og 
fra eiersiden Brita M. Hellerud – fagansvarlig vann Fet kommune. Foto: Kjell M. Jacobsen
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1.  Det bygges separate anlegg og 
ulike fellesløsninger. Beslutnings-
grunnlaget skulle ha samme for-
utsetninger for alle alternativene. 
Aktuelle lokaliseringer for et eller 
flere renseanlegg skulle belyses, 
beskrive traseer og løsninger på et 
nivå som gjorde at man kunne se 
hvilken løsning som var den øko-
nomisk optimale for kommunens 
innbyggere.

2.  En interkommunal løsning – et fel-
les avløpsselskap overtar ansvar 
for avløpsvann fra samarbeids-
kommunene (Fet, Sørum og Gjer-
drum). Et selskap med ansvar for 
transport og rensing til en lik pris 
for alle kommunene, uavhengig 
av avstand til renseanlegget.

3.  Et selskap med totalansvar for 
både renseanlegget, eksterne og 
interne ledningsnettet.

I 2012 ble det vedtatt opprettelse av 
et interkommunalt selskap kalt Midtre 
Romerike Avløpsselskap (MIRA IKS) i de 
respektive eierkommunene. MIRA IKS 
er ansvarlig for rense- og overførings-
anlegg på land, i Glomma og i Rømua. 
Eierkommunene er fortsatt ansvarlige 
for det interne ledningsnettet.
«Tidlig i prosessen vurderte også 

Sørum å bygge videre og utvide det 
gamle anlegget, men vi fikk klar anbe-
faling fra konsulenter å bygge nytt. 
Den innsatsen som ble lagt ned for å 
få samarbeidet med kommunene har 
vært betydningsfullt. Vi er veldig for-
nøyd med å bygge nytt istedenfor å 
utvide eksisterende anlegg. Eidsvoll 
har et anlegg som de har oppgradert 
og rehabilitert, de gikk andre veien», 
forteller Vidar Hellerud rådgiver i MIRA 
IKS.

Robust, innovativt og brukervennlig 
med prøvestart 1. september
«Med en investeringsramme på 543 
millioner kr. har eierne (Fet, Sørum-
sand og Gjerdrum) fått et flott anlegg. 
Vi har fått veldig mye for pengene» 
fortsetter Hellerud, før han legger 
til et sammenlignende eksempel: 
«Skulle man ruste opp en gate i Oslo 
får du ca. 250 m for den samme sum-
men. Fetsund Lenser ville hatt samme 
investering. Når vi tenker på at vi 
har fått 35 km ledningsnett, 8 pum-
pestasjoner, nytt renseanlegg, nytt 
administrasjonsbygg, mye ny teknikk 
og store møte-/konferanserom med 
plass til pilotprosjekter fra leverandø-
rer synes jeg vi har fått mye for pen-
gene» 

Renseanlegget på Tangen er på 
6.500m2 fordelt på to soner. Rense-
prosessanlegget for avløpsvann er en 

FAKTA – MIRA IKS

–  10 års prosjekt 2006 – 2016
–  3 eiere – Fet, Sørumsand og Gjer-

drum kommune
–  3 separate linjer som kan driftes 

uavhengig av hverandre – kan ut-
vides med en 4. linje

–  Dimensjonert for 82.000 PE i forbe-
handling og 63.000 PE i det biolo-
giske trinnet.

–  Hydraulisk sett – kapasitet på 
1260m3 / time, d v s 420m3 / time 
for hver linje

Ledningsnett
–  35 km ledning fra Gjerdrum og Fet 

til Tangen
–  8,1 km sjøledninger i Glomma, 

Rømua og Leira
–  2 styrt boring under Glomma med 

lengde på 1300m og 750 m
–  8 pumpestasjoner og 4 dropptan-

ker
–  Kommunikasjon med Fibe

To sentrale representanter for MIRA IKS – Kirsten Mortensen prosjektleder (venstre) og Vidar Hellerud – rådgiver. Mortensen har 
bakgrunn fra Fet kommune og var tidlig med i prosjektfasen før hun ble ansatt som prosjektleder i 2012. 
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uren sone, ren sone er administra-
sjonsdelen med driftsovervåkning, 
garderober, laboratorium, verksted 
og garasje. 

Det har vært et ønske at kultur- og 
naturlandskapet skulles oppleves 
når man var inne i bygget. Store vin-
dusflater og siktlinjer flere steder er 
virkemidler som har skapt dette. De 
ulike arbeidssituasjonene har gode 
dagslysforhold. 

Trevirke har opp gjennom historien 
vært svært tilgjengelig på Tangen på 
grunn av Glomma og Bingen Lenser 
(historisk verneverdig). Opp til nyere 
tid har store deler av landets trevirke 
blitt lagret og fraktet forbi Tangen. Tre 
var derfor et naturlig valg som fasade-
materiale.

Vi spør hva som kjennetegner rense-
anlegget med to ord. 

«Robust, innovativt og brukervennlig 
– vil jeg si» svarer prosjektleder Kir-
sten Mortensen. 

Hellerud er enig, selv om han mener 
han kunne holdt et timelangt foredrag 
om emnet før han tillegger «Vi har 
lagt veldig mye vekt på arbeidsmiljø 
og hvordan anlegget skulle betjenes 
samt kommunikasjon og adkomst-
muligheter»

«Anleggets størrelse»
Hva har dere stusset mest over i for-
bindelse med prosjektet?

«Oj» – kommer det med engang fra 
Hellerud, før han fortsetter

«Det må være størrelsen på anleg-
get. For oss som kommer med praksis 
fra de små anleggene er størrelsen 
på prosjektet noe som imponerer. 
Omfanget og størrelsen, mye koor-
dinering, forskjellige prosjekter og 
mange aktører i prosjektet.»

Stordriftsfordeler – 3 dobling rense-
kapasitet.
Mortensen svarer «Primært er det 
pålegg fra Fylkesmannen at vi skal ha 
et miljørettet anlegg, jeg vet ikke om 
man har tenkt så mye stordriftsforde-

ler i utgangspunktet. Vi blir ikke færre 
ansatte i MIRA IKS heller, faktisk flere 
enn det nåværende antall ansatte 
i de respektive kommunene. Det vi 
oppnår med dette anlegget er en tre-
dobling av rensekapasiteten i forhold 
til dagens system og det er vi meget 
fornøyd med.»

 
Vidar Hellerud er mangeårig virksom-
hetsleder for renseanleggene i Sørum 
kommune og har ivaretatt interes-
serollen som bindeledd mellom pro-
sjektgruppe-/ledelse og de ansatte 
på nåværende renseanlegg. Han har 
vært med på prosjektet fra første start 
og vært en viktig ressurs i samordning 

av prosjektene med driftsavdelingene 
i eierkommunene. Han er på fritiden 
blant annet en ivrig hobbysnekker og 
vant til å holde «mange baller i lufta 
samtidig». Foto: Kjell M. Jacobsen

Hvilke utfordringer og muligheter 
har prosjektet skapt?
«Samarbeidet med nærområdet har 
vært viktig, det som er verdt å nevne 
er samarbeidet med Bingen lense-
minneforening og MIRA IKS. Prosjek-
tet hadde utfordringer i forbindelse 
med kryssing av Glomma ved ver-
neverdige lensekar som ble løst på 
en tilfredsstillende måte. En NoDig-
løsning viste seg å være den beste 
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løsningen da Glomma skulle krysses 
med 450 m kloakkledning», forteller 
Hellerud.

Ny adkomstvei.
Videre forteller Mortensen:
«Ny adkomstvei på 1500 m måtte 
bygges til anlegget. Arbeidet omfattet 
også omlegging av et nytt kryss mot 
fylkesvei. I tillegg måtte det utvidelse 
av bekk/elv i miljøømfintlig område, 
kryssing av VA-ledninger under jern-
banen, samt høy estetikk med kant-
stein gjennom et lokalt gårdstun.» 

Turveier / skoleklasser.
«Det planlegges nye turveier i områ-
det rundt og omkring anlegget på 
Tangen. Ikke alt er avklart med kom-
munen, men prosessen er i gang.»

Hva med besøk fra skoleklasser? 
«Det har vi snakket om. I prosjektet 
er det lagt opp til at vi skal være en 
fagressurs og det er tilrettelagt med 
store møtelokaler og konferanserom 
i administrasjonsbygget. Vi skal være 
et fag- og kompetansesenter for fag-
miljøet og leverandører skal kunne få 
sette inn pilotprosjekter i anlegget. 

Skoleklassebesøk må planlegges 
nøye og kvalitetssikres. Det er mange 
driftssoner som er urensede og som 
man må ha beskyttelse på grunn av 
hygieniske betingelser. Men vi er 
enige om at alt ligger til rette for sko-
leklasser, vi er bare ikke ferdige med 
detaljplanleggingen» forteller Mor-
tensen

Hva har gledet dere mest med pro-
sjektet?
«Alle de ansatte i renseanleggene får 
en helt ny hverdag, ikke minst helse- 
og miljømessig. Det er veldig viktig. 
Det gir kommunene vekstpotensial 
og alle kommunene som er vekst-
kommuner har kniven på strupen når 
det kommer til rensing og miljøvenn-
lighet. Det er jo fagfolk vi har med oss 
som har driftserfaring og som nå får 
ny fagkompetanse med ny prosessty-
ring. Prosessleverandøren skal kurse 
de ansatte og stå for opplæringen. Vi 
har også en garantiordning som varer 
et år. Dette er det vesentlig i opplæ-
ringen» svarer Hellerud og Mortensen

MIRA valgte Krüger Kaldnes som totalentreprenør for 
prosess-pakken. MIRA vil etter utbyggingen bli 
et av Norges mest moderne renseanlegg med 

spennende, nye teknologiske løsninger. 
Vi takker for tillit og samarbeid!

www.krugerkaldnes.no

rådgivende konsulenter for 
prosjekteringen av det nye 
renseanlegget på tangen. 

Vi gratulerer mira iKS 
med nytt renseanlegg.

Johan Galten aS
har stått for grunnarbeider, 
ny adkomstvei, overførings-
ledning B1, B2 i forbindelse 
med det nye renseanlegget 

på tangen.

Vi gratulerer mira iKS med 
nytt renseanlegg.

Stolt leverandør av driftskontroll 

med integrert FDV- og  

rapportsystem til MIRA IKS
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Hva ville dere gjort annerledes i dag 
– dersom dere kunne startet på nytt 
med prosjektet?
Mortensen smetter raskt inn og sier 
spontant «Masse, sikkert mange 
detaljer som kunne vært annerledes. 
Det har gått litt kjapt i svingene med 
mye tidspress til tider og det har vært 
ting som man kunne ha jobbet mer 
grundig med. Et viktig parameter som 
ikke var på plass ved prosjektstart var 
grunnareal. Det medførte at prosjek-
tet stoppet opp av og til.»

Hellerud tilføyer «Men i forhold til 
resultatet til slutt er det veldig bra. 
Jeg synes det har vært et godt klima 
gjennom hele prosjektperioden hvor 
alle innspill har vært hørt og vurdert 
før beslutning har blitt tatt.

Vi fikk for eksempel markedet mot 
oss i første halvdel av 2014 da vi ikke 
lykkes med å få inn tilbud på entre-
prisen for oppføring av selve drifts-
bygget på Tangen. Vi måtte bruke litt 
tid på å områ oss. Siste del av 2014 
utarbeidet vi derfor ny forespørsel for 
utlysning. Vi fikk på andre forsøk inn 
mange tilbud, og byggekontrakt ble 
tildelt i februar 2015 (6 måneder for-
sinket). De fleste komplekse og store 
kontraktene er nå tildelt. Det betyr at 
vi også kan være sikrere i vår vurde-
ring av ferdigstillelsen av anlegget.»

«Dyktige prosjektledere»
Hellerud avslutter med å si at «Vi har 
hatt en godt sammensatt prosjekt-
gruppe med to dyktige prosjektledere 
som har hatt god erfaring med tilsva-
rende opplegg. De har holdt et godt 
tak i prosjektet og nå gleder vi oss til å 
komme i gang med prøvestart 1. sep-
tember.»

Før vi reiser videre lover vi å komme 
tilbake innen et år for å høre hvilke er-
faringer man har gjort seg etter ett års 
drift, vi ser frem til det i spenning.

 

MIRA IKS – Ledningsnettet 
(kilde:MIRA IKS)

Fet kommune
I Fet er lagt ca. 1.850m avløpsledning 
i grøfter på land fra Øya til Glommas 
vestbredde ved Lensemuseet, ogg 
langs østsiden av Glomma fra Stran-

denga og opp til Sundevja, like nord 
for Fetsundbrua på rv 22. Det er lagt 
Ø315mm PE avløpspumpeledning fra 
eks. pumpestasjon PA1/ny PA131 på 
Øya i Fet til Glommas vestside, hvor 
ledningen ble koblet sammen med 
ledning som var boret under Glomma.

På Glommas østside ble det lagt led-
ning fra Strandenga og opp til eks. 
PA7/ny PA 130 ved Sundevja. Total 
traselengde for avløpsledningen er 
ca. 1075m. Av dette ble ca. 480m 
av ledningen lagt med styrt boring. 
Siste delen er lagt som selvfallsled-
ning Ø400 PE. Denne er boret i bue 
på store deler av strekningen for å 
redusere inngrepene i terrenget, og 
for å spare kostnader og tid. Under fv. 
172 ble det boret og lagt varerør som 
denne ledningen ble trukket inn i. Det 
er satt ned fem nye avløpskummer.

Det er også lagt ny pumpeledning 
Ø110 PE for Fet kommune, fra eks. 
PA13 på Øya opp til PA1 på Øya, 
lengde 465m.

Fra ny pumpestasjon ved Sundevja er 
det boret og gravd ny pumpeledning 
Ø450 PE ut i Glomma, og denne går 
videre på elvebunnen opp til rensean-
legget på Tangen. Overløpsledning er 
lagt et stykke ut i Glomma fra ny pum-
pestasjon.

Det ble lagt ned ny hovedvannledning 
Ø355 PE 100 fra Øya i Fet og over til 
Kirkeveien ved Østersund skole for 
Fet kommune. Fire vannkummer ble 
satt på strekningen.

Sørumsand kommune
I Sørumsand er det lagt ny pumpesta-
sjon Ø355 i PE og overløpsledning 
Ø355 ut i Glomma fra ny pumpesta-
sjon ved det eksisterende rensean-
legget – totalt på ca 170 m. Pumpe-
ledning videre ned til renseanlegget 
er lagt på elvebunnen i annen entre-
prise.

Det er også lagt ny vannledning Ø180 
PE fra fotballbanene/idrettsparken 
ved og langs jernbanen, ned til det 
nye renseanlegget på Tangen. Store 
deler av denne ble lagt ved hjelp av 
styrt boring.

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

BIODIESEL HVO

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

9400 l dobbelvegg

Multibruker dispenser med 
kortsystem
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Drifts- og renholdsleder-

konferansen 2016

JOBB SMARTERE
Åpning v/Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21

 25. - 27. oktober 

 Oslo - Kiel med Color Line

Påmelding/mer info: 
www.kommunalteknikk.no

Sikre 

deg plass!

gdesign.no
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En sentral person i prosjektet de 3 
siste årene er arkitekt Sara Hage-
rup i Moss kommune. Hun forteller 
at hun kom rett fra arkitekthøgsko-
len og ble opprinnelig ansatt for å 
behandle plan og byggesaker, men 
fikk etter et par måneder ansvaret 
for å følge opp opprustingen av det 
sentrale Kirketorget i Moss. Hun har 
hatt rollen som prosjektleder/byg-
geleder/byggherres representant, 
og vært koordinator mellom land-
skapsarkitekter, konsulenter, og 
entreprenører. Offentlige anskaffel-
ser har vært en stor del av det hele 
da prosjektet best kan beskrives 
som en samarbeidsentreprise med 
flere entreprenører og underentre-
prenører.

Vi treffer henne en tid før den of-
fisielle åpningen og lar oss begeistre 
av den entusiasmen og energien som 
prosjektet har gitt henne.

Etisk handel –  
Prisen «Ikke for enhver pris» i 2015
Det nye Kirketorget har allerede vun-
net en pris. I november 2015 vant 
prosjektet prisen «Ikke for enhver 
pris» på DIFI’s anskaffelseskonfe-
ranse. Dette er en pris innstiftet av 
KLP som setter fokus på etisk handel. 

Moss kommune har vært medlem 
av Initiativ for etisk handel (IEH) si-
den 2009 og da det ble besluttet at 
Kirketorg-prosjektet skulle gjennom-
føres med krav om etisk handel tok 
kommunen kontakt med IEH for vei-

Det nye kirketorget – alles torg
Moss kommunes nye storstue

i disse dager er det offisiell åpning av det nye Kirketorget i moss sentrum. 
Det er et prosjekt som ble påbegynt i 2012 og som nå etter 4 år har blitt byens nye 
«storstue».

Prosjektleder Sara Hagerup viser oss de siste blomsterbedene som gjøres i stand til den store åpningen av det nye Kirketorget. 
Foto: Kjell M. Jacobsen

Fakta – Det nye kirketorget

Tiltaks grense – 7900 m2

Granittheller – 2350 m2

Storgatesten – 480 m2

Lekareal – 850 m2

Staude- og buskfelt – 580 m2

Snøsmelte anlegg – 1010 m2

Drosjeholdeplass
Total kostnad – 21,2 mill kr

Av Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider nKF
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ledning. Sammen med IEH inviterte 
vi flere norske steinleverandører til et 
møte der vi gikk gjennom våre forven-
tinger til leverandørens arbeid med 
etisk handel.
Hvordan var følelsen av å ha vunnet en 
pris allerede før prosjektet er ferdig?

«Det var en pris for etisk handel. 
Jeg må innrømme at jeg tenkte – 
wow. Torget var ikke åpnet engang. 
Vi er veldig stolte av den prisen, fordi 
kommunen har jobbet så mye med 
etisk handel og miljøkriterier i utlys-
ningen.»

Kirketorget
Kirken er bygd og reist opp i 1861 
etter bybrannen i 1858. Kirken har en 
sentral plass i prosjektet. 

I slutten av mai i år fikk kirken i 
gave fra sparebankstiftelsen Østfold 
Akershus kr. 400.000. Dette var til 
Moss kirkes utvikling som kultursce-
ne og er øremerket investeringer i ut-
styr til scenelys og multimedia. 

Gaven gir kulturkirkesatsingen i 
Moss et enormt løft, og vil gjøre Moss 
kirke til en av landets mest attraktive 
kirkelige kulturscener. 

Prosjektet – Det nye Kirketorget
Forprosjektet til det nye Kirketorget 
ble utarbeidet og vedtatt i 2013. Vå-
ren 2014 har kommunen via aviser, 
radio, hjemmesider, Facebook, møter 
og åpen workshop bedt om innspill 
fra innbyggerne i Moss.

Det er kommet mange verdifulle 
innspill i tillegg til mange positive 
kommentarer til forprosjektet.

«Det viste seg at de som hadde laget 

prosjektinnbydelsen, var også de 
som vant anbudet. Vi følte derfor 
at for å få nye innspill måtte vi søke 
andre steder. Vi fikk ikke så mange 
innspill som vi hadde håpet på, men 
de vi fikk tok vi godt vare på», forteller 
prosjektleder Sara Hagerup.

Metodevalg
Videre forteller prosjektlederen:
«Vi har hatt mange utlysninger. Grun-
nen til det er at prosjektet opprinnelig 

Grovrisset av det kommende – Pergola-torget – hvor blant annet byens drosjeholdeplass vil holde til. I tillegg blir det benker, 
sykkelstativer. Foto: Kjell M. Jacobsen

Valg av granitt ble det lagt ned mye tid og ressurser. Det er en av de 3 «tunge vektin-
gene» i total investringen på 21,4 mill kr. Foto: Kjell M. Jacobsen
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ikke har vært utført som en totalentre-
prise.

Moss drift og anlegg KF har vært 
hovedentreprenør. Vi har hatt fokus 
på mange ting og i metodevalg har 
vi valgt å vektlegge de der pris og 
kvalitet i sammen med estetikk har 
vært hovedfokus. Spesielt har vi prio-
ritert tidsmessig de elementene som 
vektes tungt, det vil si elementet må 
være 25-30 % av totalkostnaden for 
prosjektet.

Valget av granitt var en «tung vek-
ting» og vi var bevisste på det etiske. 
I samme kategori var også lekeplass-
prosjektet. Det sistnevnte ble nesten 
som en designkonkurranse. Opprin-
nelig var det 3 forskjellige lekeområ-
der som nå har blitt til 2. 

I forbindelse med lekeområdet 
kommer det en fontene. Denne fon-
tenen skal utformes for lek og moro 
for små og store, altså være noe mer 
enn en tradisjonell fontene. Men for 
å få råd til denne fontenen, så har vi 
måtte fjerne granittsteinen som var 

planlagt rundt kirken. I stedet kom-
mer det en finkornet, hardpakket grus 
som skal gi et godt underlag også for 
dem med rullatorer og rullestoler.

Et tredje viktig element med som 
ble lagt mye vekt på i prosjektet er 
belysningen og lyssetting. Det er vi 
veldig fornøyde med. Både på torget, 
rundt kirken og ikke minst i forbindel-
se med Pergola-systemet.»

 
«Det skal være alles torg»
«Vi ligger rett ved en videregå-
ende skole og elevene der gav tidlig 
beskjed om hva de syntes om å ha 
lekearealer og grønt areal. De mente 
at det ikke passet å ha lekestativer 
der, de ville heller ha et sted å «henge 
på».

Det er mange blomsterbed på det 
nye torget, har det vært egne pro-
sjekt også?
«Vi har mange blomsterbed, blant 
annet har vi et samarbeidsprosjekt 
i sammen med barnehagene som vi 

har kalt «humlebed». Det er en kol-
lega av meg som står for det. Prosjek-
tet går ut på at barnehagene har sitt 
eget bed. Det er vi veldig stolte av. Vi 
føler på en måte at vi har fått mye til 
og vil at dette skal være alles torg».

Hva har de største utfordringene 
vært?
Det kommer kjapt fra Hagerup: «Orga-
nisasjonsformen, det at det ikke var 
en totalentreprise fra starten av fikk 
senere konsekvenser med blant 
annet i oppfølging av prosjektet. Det 
gav en del forsinkelser. Men samtidig 
har vi jobbet tett med hovedentrepre-
nør, Moss vei og drift KF, og samarbei-
det har fungert veldig bra»

Avslutningsvis spør vi: «dere har 
allerede vunnet en pris, «Prisen ikke 
for enhver pris» den neste bør vel bli 
«Norges beste uterom i 2019»?

«Vi satser på det», svarer en blid 
og stolt prosjektleder.

 
REDUSER DINE ENERGI
KOSTNADER OPPTIL 30% 
MED ATLAS COPCOS  
SKRUEBLÅSEMASKINER

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

Vi finner den beste løsningen for  
ditt behov for lavtrykksluft.

Kontakt oss i dag!
  

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

207_AC_NOannons_185x130.indd   1 2015-11-06   10:41
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Det har vært en rekke oppslag i pres-
sen de siste ukene om vannlekkasjer 
og behovet for bedre vedlikehold av 
vannledningsnettet. Norsk Vann hil-
ser debatten velkommen og vil bidra 
til en faktabasert debatt med noen 
«våte» tall i sommervarmen.

God vannkvalitet
I Norge drikker vi vann fra springen 
med den største selvfølge. Landets 
1950 vannverk benytter vannet i natu-
ren, behandler det til riktig kvalitet og 
pumper ut hele 740 millioner kubikk-
meter vann årlig gjennom et sinnrikt 
ledningsnettsystem. Vannverkene 
overvåker vannkvaliteten i henhold 
til et program som Mattilsynet har 
godkjent, og innrapporterte tall viser 
at drikkevannskvaliteten i Norge aldri 
har vært så god som nå. Hele 99,6 
% av befolkningen, som får vann fra 
kommunalt eide vannverk, fikk vann 
med tilfredsstillende hygienisk kvali-
tet gjennom hele 2015. Det er svært 
gode resultater uansett hvilket land vi 
sammenlikner oss med. 

De viktige ledningene
Det kommunale vannledningsnet-
tet har en lengde på 45.700 km og 
en gjennomsnittlig alder på 33 år. Til 
sammenlikning er jordens omkrets 
ved ekvator 40.000 km. Hvis vi sum-
merer lengden av vannledningene 
som huseierne selv eier, som normalt 
går fra husveggen og til kommunal led-
ning i gata, ville vi kommet mer enn to 
ganger rundt jorden ved ekvator. 

De siste årene har vi i snitt fornyet 
0,69 % av det kommunale vannled-
ningsnettet årlig, som er en svak øk-
ning i forhold til tidligere år. Anbefa-
linger fra en ekspertgruppe nedsatt 
av Norsk Vann, er at fornyelsestakten 

for vannledningene bør økes til hele 
1,2 % årlig i en periode frem til 2040. 
Fornyelsesbehovet i den enkelte 
kommune vil imidlertid variere mye 
og må baseres på lokale analyser og 
planer. Fornyelsesbehovet for husei-
ernes vannledninger vil også variere, 
men mye av lekkasjene skjer nettopp 
på huseiernes egne ledninger. 

Selv om ca. 30 % av vannet lek-
ker ut fra ledningene i dag, er det in-
gen stor risiko for å bli syk av vannet 
i springen. Normalt vil vanntrykket 
inne i ledningene sikre at det kun kan 
renne vann ut og ikke trenge foruren-
set vann inn. Ved reparasjoner av led-
ningsnettet eller ved uforutsette hen-
delser som gir risiko for forurensning, 
skal berørte abonnenter varsles. 

Behov for krafttak
De fleste av oss må betale noe mer for 
vannet i springen i årene fremover for 
at vi skal få finansiert nødvendige tiltak 
og slik at vi ikke overlater en stor reg-
ning til barn og barnebarn. Men trøsten 
er at en gjennomsnittshusholdning 
betaler i dag kun 25 kr døgnet i sum i 
vann- og avløpsgebyr til kommunen. 
Det er mindre enn hva en flaske vann 
koster på bensinstasjonen. 

Fornyelsen av det omfattende led-
ningsnettet for vann og avløp er en stor 
jobb som vannbransjen er i gang med, 
der vi ønsker velkommen engasjementet 
som har kommet til syne i pressen den 
siste tiden. Og mens vi som samfunn må 
brette opp ermene og ta et krafttak for å 
forbedre infrastrukturen for vann og av-
løp i årene fremover, kan vi fortsatt nyte 
det gode drikkevannet i springen. 

Fakta om vannledningene våre
Vi har godt drikkevann i norge, men det er behov for å øke fornyelsestakten for 
vannledningsnettet for å sikre godt vann også fremover. 

Toril Hofshagen

direktør, norsk Vann

www.ulefos.com

Ipek Agilios dekker alle behov ved inspeksjon i rør fra Ø50 mm - Ø300 mm
Velg mellom 2 ulike Vision Control (VC) styringspaneler.
Aksial- eller sving & drei-kamerahoder er også tilgjengelig.

Bestilling eller spørsmål
Mikko Nilsen • Tlf: 468 300 75 • E-post: mni@ulefos.com

Ipek Agilios
 Et avansert stakekamerasystem for rørinspeksjon

VC50

VC200

• Styringspanel 

  (VC 200 eller VC 50)

• Trommel med stativ

• 90 m glassfiberforsterket

  stakefjær

• AC40 kamerahode

• 2 batterier med lader

Frem til 01.08.16

Fra kr. 149 999,-
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PROFILEN

arkitekten

Det er mennesker som skaper miljø

Hvordan ser din arbeidsdag ut?
Den er veldig varierende, mye møter, 
men mitt viktigste prosjekt akkurat 
nå er kirketorget som ligger bare et 
steinkast fra kontoret. Der bruker jeg 
bruker mye tid og er til tider daglig 
tilstede. Jeg tror at prosjektleder har 
mye å hente fra å være tilstede der 
hvor prosjektene gjennomføres. Fra 
erfaring har jeg lært at uansett hvor 
mye man jobber med et prosjekt så er 
det mye som i praksis ikke stemmer 
og da er det bedre å være tilstede i 5 
min, istedenfor å vente til neste bygg-
møte.

Hva ser du som de største utfordrin-
gene i framtiden for ditt fagfelt?
Da blir det som prosjektleder og 
som arkitekt. For meg har det vært 
en aha-opplevelse å se hvor mye 
tid og føringer som legges ned i en 
offentlig anskaffelse. Spennende å få 
jobbe med det. Etisk handel og mil-
jøkrav setter jeg høyt. Jeg er opptatt 
av design og at det er sosial bære-
kraft. Eksempel: at de miljømessige 
arbeidsforhold der hvor man i vårt til-
felle henter granittsteinen fra er kor-
rekte, det er viktig for meg. 

Ønskeprosjekt? 
Ikke nødvendigvis store, de kan være 
små. Det er mennesker som skaper 
miljø og jeg er opptatt av at folk skal 
kunne bevege seg. Jeg spør meg selv 
mange ganger: «hva skal til for å få 
folk til å gå?» Jeg født og oppvokst i 
Oslo med mange mennesker, det er 
det jo ikke så mye av her i Moss, men 
et prosjekt som vi har i planene er et 
sykkelveiprosjekt. Vi har noen sykkel-
veier inn fra boligområder til sentrum, 
men det er på langt igjen før vi kan si 
oss tilfredse. 

Hvis du skulle jobbet som noe annet, 
hvilket yrke ville du da valgt? 
Seiling, nei det kan man ikke leve av. 
Det måtte bli som prosjektleder for en 
spennende utfordring.

Hvordan er forholdet ditt til fag-
miljøet utenfor arbeidsplassen? 
Vanskelig å svare på, opprinnelig ble 
jeg ansatt for å behandle plan og byg-
gesaker, men fikk etter et par måneder 
ansvaret for å følge opp opprustingen 
av det sentrale Kirketorget i Moss. 

I plan og byggesak er det jo et fag-
miljø, mens innenfor arkitektur/pro-
sjektledelse er det mindre.
Det er ikke vanlig at arkitekter er 
prosjektledere i dag, det er først og 
fremst ingeniører og økonomer. Det 
snakket jeg med fagforbundet om 
for litt siden. Arkitektens rolle er mer 
overordnet, det er de som har det 
overblikket, selv om rollen ikke tilde-
les i dag. Jeg ser på hvordan jeg møter 
meg selv i døren, «hva har landskaps-
arkitekten tenkt her?», «dette får dere 
endre på og det ikke».

Når du tenker deg tilbake, hva burde 
det vært mer av i utdanningen din? 
Jeg satt i styrings og undervisnings-
utvalget og stort sett de fleste utval-
gene på skolen. Den faglige delen 
lærer du på arbeidsplassen, på sko-
len lærer du konseptene. Prosjektle-
delse kunne vi hatt mer av. 

Hvem kunne du tenke deg å legge 
brostein sammen med en dag, og 
hvorfor?
Det måtte bli en filosof, Arne Næss, 
men han lever jo ikke lenger.

Navn: Sara Hagerup

Stilling: Arkitekt og prosjektle-
der for Det nye Kirketorget, Moss 
kommune

Alder: 39 år

Bakgrunn/tidligere 
arbeidserfaring: 
Grafisk design, daglig leder i et 
Kino-teknikkselskap, Arkitektur 
og designhøgskolen i Oslo. Moss 
kommune fra 2013 – første jobb 
etter arkitekthøgskolen. Opprin-
nelig ansatt for å behandle plan 
og byggesaker, men fikk etter et 
par måneder ansvaret for å følge 
opp opprustingen av det sentrale 
Kirketorget i Moss. Har siden fun-
gert som prosjektleder/byggele-
der/byggherres representant, og 
vært koordinator mellom land-
skapsarkitekter, konsulenter, og 
entreprenører. Offentlige anskaf-
felser har vært en stor del av det 
hele da prosjektet best kan be-
skrives som en samarbeidsentre-
prise med flere entreprenører og 
underentreprenører. 

I november 2015 vant prosjektet 
prisen «Ikke for enhver pris» på 
DIFIs anskaffelseskonferanse. 
Dette er en pris innstiftet av KLP 
som setter fokus på etisk handel.
Hobby: Seiling, Moss seilforen-
ing.

Av Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider nKF
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Sara Hagerup, arkitekt og prosjektleder for Det nye Kirketorget, Moss kommune

Kurset inneholder blant annet:
– Hvordan skal man sikre at planer gjennomføres?

– Temaet holdes atskilt fra selve byggesaken

– Grunnlaget er reguleringsplanen

– Planer tar lang tid

– Planer kan bli uaktuelle før de gjennomføres

– Eiendomsverv, bl.a. ekspropriasjon

– Utbyggingsavtaler

– Refusjon for utgifter til vei, vann og avløp

– Andre gjennomføringsmuligheter

– Hvordan fungerer reglene i praksis?

Kurs i Oslo: 

Utbyggingsavtaler og annen 
gjennomføring av plan

Du finner mer informasjon og påmelding på www.kommunalteknikk.no

Onsdag 31. august fra kl 10:15 til kl 16:00

Arrangeres samme dag som vi kommer tilbake fra Fagseninaret i København.  

Benytt anledningen og utnytt dagen. Kurset holdes like ved DFDS terminalen. 

Clarion Collection Hotel Bastion, Oslo
Halv pris for de som deltar på 

Fagkonferansen
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Arbeidsledere innen renhold har ofte 
selv begynt som renholder. Deres 
kompetanse som leder er derfor i liten 
grad basert på erfaring fra ledelse av 
mennesker. En leder skal være en til-
rettelegger som via andre og sammen 
med andre skaper resultater. Vi for-
står da viktigheten av at lederen er 
i stand til å identifisere den enkelte 
medarbeiders behov. Dette er en 
betydelig utfordring for enhver som 
ønsker å bli oppfattet mer som leder, 
enn som sjef. Hvordan kan da et 
menneske bli moralsk og emosjonelt 
akseptert som leder, og et annet bli 
fullstendig avvist? Er det slik at godt 
lederskap kan tilskrives en X-faktor i 
individet?

 
Hva skaper ledelse?
Vi har alle sett og erfart mennesker 
som tror de leder andre, men som 
egentlig bare har fått tildelt makt 
og myndighet. Ledelse handler om 
mennesker. Å lede mennesker skjer 
først og fremst gjennom dialog og 
samspill, og samhold og visjonær ret-
ningsenergi er ikke noe som kan dik-
teres. Alt dette handler om emosjonell 
innsikt og ærlighet i forholdet mellom 
mennesker i et skjebnefellesskap. 
Når mennesker av fri vilje og begeist-
ring vil skape resultater sammen, kan 
vi tale om vellykket ledelse. Vi trenger 
ikke ledere som oppfatter medarbei-
dere og kroner som likeverdige parter. 
Moderne arbeidstakere kan utmerket 
godt styre seg sjøl uten tilsyn og over-
våking. De som spesialiserer seg på 
menneskeledelse må ha evner og 
innsikt som skiller seg fra administra-
torene. Fokus på relasjoner til medar-
beidere er selve grunnlaget for ekte 
påvirkning. All annen påvirkning kan 
forklares ut fra posisjon og maktba-
ser.

Renholdsbransjen, herunder både 
offentlige virksomheter og private be-

drifter, bør etter vår oppfatning i stør-
re grad fokusere på kompetansehe-
ving ikke bare innen renholdsfaglige 
temaer, men også innen personalle-
delse. Ledere på alle nivå, med godt 
utviklede mellommenneskelige fer-
digheter, vil i stor grad være en grunn-
leggende suksessfaktor. Det kan ofte 
synes som at aktørene i bransjen i 
liten grad er oppmerksom på det po-
tensiale som ligger i en sterkere utvik-
ling av arbeidslederfunksjonen. 
 
Renholdsledelse
Ledelse krever psykologisk innsikt og 
forståelse av enkeltmennesket, hvor 
hvert individ skal bli ivaretatt ut fra 
egne forutsetninger. Ledelse hand-
ler om kjennskap til hvert individ, 
og den løpende mellommenneske-
lige dialogen blir derfor vesentlig for 
at lederen skal kunne identifisere 
de individuelle behov, for så å nyt-
tiggjøre seg den kunnskapen på en 
riktig måte. Ledelse er både krevende 
og omfattende og det stilles høye 
krav til både talent, etiske holdninger 
og menneskesyn. I tillegg bør lede-
ren ha nødvendig formalkompetanse 
innen renholdsfaget. Det er således 
ikke hvem som helst som bør prøve 
seg på ledelse av mennesker. Like-
vel, vi rekrutterer ofte renholdsfaglig 
eller verbalt dyktige mennesker til å 
ivareta andre menneskers behov for 

selvrealisering, trivsel, utvikling og 
motivasjon. Dette kan fremstå både 
som et risikabelt og uansvarlig spill 
med andre sin skjebne. 

Renhold er «ferskvare», og en le-
der må raskt kunne tilpasse sitt leder-
skap til situasjoner og mennesker. En 
leder som kun delegerer vekk ansvar 
vil bli sett som fraværende eller lite 
involvert. En som autoritært gir ordre 
i enhver situasjon vil stort sett kun bi-
dra til økt gjennomtrekk og høyt syke-
fravær. Men når en står i vanskelige 
situasjoner vil arbeidere se til lederen 
og forvente å bli dirigert. I slike si-
tuasjoner er det essensielt at lederen 
også mestrer å gi direkte, konkrete 
handlingskrav. 

Det handler om å bry seg
Gode ledere tenker «vi» heller enn 
«jeg». De inviterer til samarbeid, 
medvirkning og ansvar. Medarbeide-
ren utfordres til nytenkning og søken 
etter nye utfordringer. Lederen gir rom 
for mangfold, og tåler selv å bli mindre 
synlig. Lederen setter i gang en pro-
sess der «vi» utfordres – og «vi» mes-
trer. Samtidig vil den dyktige leder 
innse og erkjenne sine egne begrens-
ninger, og ser derfor nytten av å for-
løse krefter hos medarbeiderne ved å 
dyrke en inkluderende kultur. Stadig 
flere hevder at lederens viktigste opp-
gave er å skape et emosjonelt klima 

Arbeidsledelse innen renhold
Trond Husby

Cleaning.no
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som fremelsker helhjertede arbeids-
prestasjoner og varme og varige rela-
sjoner. Er det dermed lederens opp-
gave å gjøre medarbeidere lykkelige, 
og stimulere til iver, arbeidsglede og 
arbeidslyst? At ledelse er en sterk 
miljøfaktor er hevet over enhver tvil. 
At ledelse påvirker helse, selvtillit, 
yrkesstolthet, arbeidsglede og inn-
sats er også dokumentert. Derfor er 
det et kritisk etisk bedriftsanliggende 
å velge ut og utdanne ledere før man 
slipper dem løs på folk. Like etisk 
krevende bør det være for de samme 
lederne å medvirke til positiv påvirk-
ning av de ledede.

Kvalifikasjoner
Skoler utdanner i stor grad admi-
nistratorer, og i mindre grad ledere. 
Lederutdanning blir oftest begrenset 
til refleksjon og kunnskapsformid-
ling. Ledelse er å forløse krefter hos 
andre. Da må du investere i mennes-
kekunnskap generelt og kjennskap til 
enkeltmennesket spesielt. Relasjoner 
som gir energi kan bli til noe som for-
tjener å bli kalt ledelse, og en avgjø-

rende kvalifikasjon for god ledelse 
er derfor den genuine interessen for 
medmennesker.

Hvis du tenker igjennom din ak-
septfølelse for nåværende og tidligere 
ledere, vil du helt sikker ende opp med 
noe som kan karakteriseres som høy, 
middels eller lav X-faktor. Denne fø-
lelsen vil oppleves som sammensatt, 
vanskelig å beskrive, og du vil kan-
skje gi deg til å splitte opp og skille 
ut kvaliteter og svakheter. Men denne 
X-faktoren unndrar seg intellektuell 
behandling. Den er en sum av inntrykk 
og mellommenneskelige reaksjoner 
som har fått feste seg i deg. Trolig er 
den mest emosjonell, og inneholder i 
stor grad historiske interaksjoner. Det 
er likevel noe ubevisst ved etablerin-
gen av X-faktoren. Vi må trenge dypere 
inn i emosjonelle sider ved ledelse. 
Emosjonell intelligens er et tilskudd 
som kom på slutten av hundreåret 
som gikk, og vi er trolig i startfasen av 
noe som kan forklare vårt behov for å 
avdekke X-faktoren hos ledere. I mel-
lomtiden kan målinger, samtaler og 
tilbakemeldinger gi oss en anelse om 

at noe danner god basis for ledelse i 
en bestemt situasjon eller generelt i de 
fleste ledersituasjoner.

En administrativ utdanning vil 
alltid være et godt grunnlag for ren-
holdsledere, men virkelig lederskap 
læres hovedsakelig gjennom erfa-
ring. Skal bedriften først bruke midler 
til utdanning av sine ledere, prioriter 
kanskje heller workshops, coaching, 
utflukter og seminarer foran skole-
benken med bøker og forelesninger. 
Det finnes dessverre ingen fasit på 
hvordan ledelse best kan utøves, 
men det burde være åpenbart at en 
ikke utelukkende kan lese seg til slik 
kompetanse. Selvinnsikten er din 
beste venn. Sett deg relasjonelle mål 
og beskriv for deg selv hvordan du 
skal nå de. Be dine medarbeidere om 
konstruktive tilbakemeldinger på ditt 
lederskap. Og, det er vel alltid slik at 
det er medarbeiderens faktiske opp-
levelse av lederen som er av betyd-
ning, og ikke hvordan han selv ønsker 
å bli oppfattet gjennom sin adferd og 
lederstil? Kartlegg dine utfordringer 
nå, og gjør noe med det!

SINUS.infra og NVDB 

Veibilder 360° - NVDB

360° Panorama foto 

Teknisk:
Foto hver 5 meter. 
Koordinatfestet. 
Internet-basert. 
Måltaking direkte i 
veibilde. 
Registrer i NVDB 
direkte fra veibilde.  

Bruksområder:
Registrering i NVDB.
Byggesak. 
Befaring. 
Beslutnings-støtte. 
Drift og forvaltning 
av veinett. 
Hovedplan vei. 

Web-basert datasystem som kombinerer 360ᴼ veibilder, kart og NVDB for 
effektiv forvaltning, drift, dokumentasjon og vedlikehold av veinett mv. 

SINUS.infra med direkte kobling mot NVDB gjør det enkelt å registrere og vedlikeholde 
data i NVDB, ut fra veibilder. Registrering av skade/tilstand på veiobjekter kan gjøres ute 
i felt med mobiltelefon. NVDB-data lagres direkte på server hos Statens vegvesen.  
SINUS.infra har funksjoner for å ta mål av legder, bredder og areaer direkte i veibildene 
som medfører at «enkle befaringer» kan gjennomføres på en datamaskin. 

Gjerstadveien 398, 4993 Sundebru 
Telefon: 900 42 298 

Epost: odd@safecontrol.no 

mail@safecontrol.no - www.safecontrol.no 
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White Arkitekters bidrag – i samar-
beid med det norske ingeniørfirmaet 
Florian Kosche AS/DIFK – vant Nordic 
Built Cities-konkurransen i kategorien 
Vertical Challenge. Vinneren ble kåret 
16. juni i Helsinki i Finland. Tegnin-
gene, som viser et nytt og bærekraftig 
boligområde på Færøyene, ble inspi-
rert av tradisjonelle, lokale jordbruks- 
og bosettingsmåter samt de lokale 
klimatiske og geologiske forholdene.

Bratt terreng med utsikt over fjor-
der og øyer, sterke vinder, geotermisk 
varme, lavastein og saueull er noen 
av elementene som ble vurdert nøye 
under utformingen av boligprosjek-

tet «The Eyes of Runavik". Konkur-
ransens jury – bestående av Nordic 
Innovation, de nordiske regjeringene 
og Nordisk ministerråd – roser bidra-
gets «ikoniske karakter» og merket 
det etterlater seg i samfunnet, der det 
«skaper ny tenkning i forhold til tradi-
sjonell bygging i Runavik".

Prosjektet omfatter fem hus med 
totalt 100 boenheter – bygget i bratt 
terreng – hvor engen ("hagi") bru-
kes til sommerbeite og den dyrkede 
marken ("bøur") vanligvis brukes til å 
dyrking. Ved å velge et slikt konsept, 
bidrar den nye utviklingen til å skape 

en unik harmoni mellom vill natur og 
menneskeskapt landskap.

«Minimal påvirkning starter med å 
forstå forholdene i den færøyske kon-
teksten, akseptere dem og gjøre mest 
mulig ut av dem. Vi spurte oss selv – 
hvordan kan vi skape noe på en slik 
bratt skråning med tøffe værforhold? 
Vi bestemte oss for å snu utfordrin-
gene på hodet, slik at de ble verktøy-
ene våre og fungerer som identitets-
markører,» sier Morten Vedelsbøl, 
kreativ direktør hos White Arkitekter i 
Danmark.

White arkitekter vant Nordic Built Cities 
med det færøyske prosjektet 

«The Eyes of Runavik»
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Dette er andre gang White Arkitekters 
går helt til topps i løpet av to uker, 
begge ganger skjer det i samarbeid 
med det Oslobaserte byggingeniør-
firmaet Florian Kosche AS/DIFK. Dette 
grenseoverskridende, skandinaviske 
samarbeidet har tidligere vunnet den 
internasjonale konkurransen for Skel-
lefteå kultursenter og hotell i Nord-
Sverige.

«The Eyes of Runavik» bruker nye 
byggeteknikker som bruker minimalt 
med fundament, men som fortsatt 
står i stil med tradisjonelle, færøyske 
bygninger som er bygget på steiner 
for å motvirke de bratte skråningene 
og la regnvann renne fra fjellene og 
forbi bygningene.

«Vi ønsket å minimere negative inn-
virkninger på naturen og foreslo å 
bygge veier der det påvirker naturen 
minst og basert på parameterstudier. 
Bygningene kan lett tilpasses ujevnt 
terreng. Alt i alt bidrar løsningene vi 
har foreslått til et bærekraftig pro-
sjekt", sier Florian Kosche, bygnings-
ingeniør. 

Nesten helt uten sprengning og mini-
mal utgraving av masse bevares de 
naturlige konturene, samtidig som 
det biologiske mangfoldet styrkes. 
Det sirkulære prosjektet passer godt 

inn i det ville, færøyske landskapet og 
ligner på øyner når de individuelt for-
andrer seg i forhold til det unike ter-
renget og den rådende vinden. Selv 
konturene av de grønne takene ligner 
formen av terrenget under.

Hver bygning er formet som en ring 
– eller et øye – og er et selvsten-
dig boligområde, omgitt av en eng 
– «hagi"- med få færøysk natur og 
omkranser dyrket mark – «bøur". Sist-
nevnte fungerer også som et sosialt 
utendørsområde for beboerne.

«Vinden er en allestedsnærværende, 
naturlig kraft som pisker over Færøy-
ene fra det åpne havet, de smale fjor-
dene og de bratte fjellsidene. Dette 
har tradisjonelt gjort at innbyggerne 
treffes innendørs. Forslaget vårt ska-
per beskyttede, sosiale områder som 
er skjermet mot uvær", sier Morten 
Vedelsbøl.

Uteområder som ligger inne i hver ring 
endrer delvis klimasonene og øker 
det biologiske mangfoldet i området. 
Dette er et nøkkelelement som gjør 
det mulig å dyrke et bredt utvalg av 
grønnsaker og andre planter.

De treetasjes bygningene vil få et 
areal på 17 550 kvadratmeter og vil 
bli bygget med tømmer og lokal saue-

ull. Kombinert med effekten fra en 
passivhustype og fornybar energi vil 
dette skape forutsetninger for boliger 
som gjør det mulig å leve med null 
utslipp på lang sikt.

Hovedveien som forbinder «øynene» 
til landskapet og byen vil være en 
gågate, noe som gjør at biler får en 
mindre fremtredende rolle på veien.

Lang erfaring med grenseoverskri-
dende samarbeid i Skandinavia
Et annet ferskt eksempel på grenseo-
verskridende, skandinavisk samar-
beid er kulturhuset Väven, et sam-
arbeidsprosjekt mellom White og 
Snøhetta, som ble fullført i Umeå i 
Nord-Sverige i 2014. Prosjektet vant 
den prestisjetunge Kasper Salin-pri-
sen.

Blant Whites prosjekter i Norge er 
havnepromenaden i Oslo, Bråtejor-
det skole, Færder videregående skole 
i Tønsberg og regjeringskvartalet i 
Oslo, der bedriften var et av seks sel-
skaper som ble invitert til å utvikle 
området etter bombeangrepet i juli 
2011.

Kilde: Byggindustrien
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NYtt FRA NkF

KuNNsKapsdeliNg For et bedre samFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtatt på hovedstyremøte nr 4-16, 
08.06.

Bakgrunn for etablering av fondet
De fleste kommuner opplever store 
utfordringer med å rekruttere nok 
fagfolk på de kommunaltekniske 
fagområdene. Målet med NKFs 
utdanningsfond er å bidra til finan-
siering av utdanningssektorens 
studietilbud på disse områdene. 

Avsetning til og bruk av fondet
Avsetning til fondet avgjøres av 
hovedstyret i forbindelse med års-
oppgjørsdisposisjonene.
Bruken av fondet avgjøres av 
hovedstyret, og gis gjennom samar-
beidsavtaler med en/flere utdan-
ningsinstitusjoner.

Søknader
Søknader fra utdanningsinstitusjo-
ner skal inneholde en beskrivelse 
som inneholder:
•  Bakgrunn/behov (tilbudets rele-

vans sett i forhold til kommunal-
tekniske virksomheters behov)

•  Beskrivelse av studiet (eksiste-
rende eller planlagt)

 o  Hva som læres/fagområder.
 o  Opptakskrav.
 o  Oppbygging og gjennomføring.
 o  Studieprogram (gradsnivå, stu-

diepoeng, undervisningsform, 
studiestart).

 o  Jobbmuligheter.
 o  Videre utdanningsmuligheter 

(bachelor, master).
• Antall studenter
•  Søknadsbeløp, og hva beløpet 

skal dekke
•  Søknader til/tilsagn fra ev andre 

eksterne samarbeidspartnere
Tildeling
Tildeling av midler avgjøres av 
hovedstyret for ett eller flere år av 
gangen, og vurderes på grunnlag av 
kriteriene:
1.  Det antas at utdanningstilbudet 

vil bidra til at det ansettes flere 
fagfolk på det aktuelle kommu-
naltekniske fagområdet.

2.  Det antas at kapasiteten i 
utdanningstilbudet blir større 
som en følge av støtten fra NKF. 

Avtale og rapportering
Det inngås avtale med utdannings-
institusjonen og ev andre partnere. 
I avtalen forplikter institusjonen 
seg til å fokusere på aktuelle 
kommunaltekniske virksomheter 
gjennom studieløpet, f eks ved 
studiebesøk, praksistid og semes-
teroppgaver. 
Utdanningsinstituasjonen skal 
levere en kort rapport hvert år med 
beskrivelse av:
•  Antall studenter i utdanningslø-

pet og/eller som er ferdige.
•  Økonomirapport for perioden.
•  Behov for ev endringer i videre 

studeieløp.
•  Ev finansieringsbehov neste 

semester/år, hvis det er behov 
for ny eller forlengelse av eksis-
terende avtale.

Ev oversikt over ferdigutdannede 
som er ansatt i kommunaltekniske 
virksomheter.

Retningslinjer for tildeling av reise- 
og utdanningsstipend:

1.  Stipendet deles ut til en/flere 
personer som tar utdannelse 
med relevans innen de kommu-
naltekniske fagområdene

2.  Hovedstyret avgjør på hvert års 
budsjettmøte rammen for det 
påfølgende året, og hvor mye ett 
stipend maksimalt kan utgjøre

3.  Ubrukte midler overføres ikke til 
året etter

4.  Søknader behandles løpende av 
hovedstyret på styremøtene

5.  Hovedstyret legger disse kriteri-
ene til grunn for sine avgjørelser:

 i.   Resultatet må tilføre fagfeltet 
noe som har interesse for 
medlemmene

 ii.   Resultatet må kunne publi-
seres som en/flere artikler i 
tidsskriftet Kommunalteknikk

Resultatet må kunne presenteres 
som foredrag på en/flere aktuelle 
fagseminar i regi av foreningen

Statutter for NKF utdanningsfond

Retningslinjer for NKFs reise- og utdanningsstipend 



Reform eller ikke reform 
- utfordringer og muligheter i teknisk sektor

Konferansen fokuserer på ulike veier, på behovet for god planlegging både på kort og lang sikt, og 
nødvendigheten av tilstrekkelig kompetanse både hos ledere og medarbeidere.

Noen av foredragsholderne på konferansen

Per Willy Amundsen
statssekretær, 
Kommunal- og modern-
iseringsdepartementet.

Reform eller ikke reform 
– tjenestene skal leveres 
med god kvalitet

Vivi-Ann Hilde
partner, Considium

Hvordan lede kompe-
tente medarbeidere?

Kurt Houlberg
programchef, Det Nation-
ale Institut for Kommun-
ers og Regioners Analyse 
og Forskning

Hvordan lede 
kompetente 
medarbeidere?

Tina Skarheim
prosjektkoordinator Nye 
Sandefjord, og Torunn 
Årset, kommunalsjef, Nye 
Sandefjord

Ta vare på og utvikle 
kompetansen!

28. - 29. september på Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotell

Meld deg på årets lederkonferansen på
kommunalteknikk.no

Lederkonferansen 
2016
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Resultatet er en «ny», tett og varig kum 
som fornyes på kort tid – uten graving. 
De første fjorten kummene er allerede 
installert i friluftsområdet Mærradalen 

i Oslo.  Nettopp i områder der det er 
ønskelig med minimal graving er dette 
en svært godt egnet metode for reno-
vering, mener prosjektleder hos Kjeld-
aas AS, Hendrik Panman.

Skreddersydd
– For byggherrer er kort byggetid, små 
inngrep, begrenset vannhåndtering, 
stor grad av miljøvennlighet og mini-
mal ulempe for trafikkavvikling og 

hverdagslivet til naboer viktige argu-
menter når kummer skal skiftes ut 
eller rehabiliteres, fortsetter Panman. 

Kjeldaas AS er svært fornøyd med å 
være først ute i Norge med en gravefri 
løsning som ivaretar disse behovene. 
Løsningen er spesielt egnet for avløps-
kummer som ligger i vei og gate eller 
andre områder hvor graving ikke er 
ønskelig. Vertiliner-strømpa håndterer 
både runde og firkantede kummer.

Skreddersydd kumrehabilitering 
Det kan bli en helt ny hverdag for kommuner som ønsker å rehabilitere avløps-
kummer i forbindelse med sanering av gamle avløps- eller overvannsnett.  
entreprenørfirmaet Kjeldaas aS er først ute med kum-strømpa Vertiliner, som er 
produsert av glassfiber og som herdes med uV-lys.

Av Odd Borgestrand

BorG meDier

Tommel opp for tett kum fra bunn til topp. Oppfinner av Vertiliner Peter Eschenbrenner sammen med Hendrik Panman i Kjeldaas AS. 
Foto: Odd Borgestrand.
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Produktet
Vertiliner er en strømpe-foring av 
glassfiber og installeres på samme 
måte som «tradisjonelle» strømpe-
foringer i ledninger. Teknikken er vel-
kjent for Kjeldaas AS, som fra før er 
installatør av UV-herdede glassfiber-
armerte strømper i drikkevannsled-
ninger, avløpsledninger og stikkren-
ner.

– Kummen blir målsatt fra bunn til 
topp kjegle før produksjon hos fabrik-
ken til Vertiliner i Tyskland. Strømpa 
blir derfor skreddersydd til den enkel-
te kum, forteller prosjektleder Hend-
rik Panman.

Det kan også produseres prefabrik-
kerte renne-bunner i samme materia-
le slik at man kan få «hel ved» fra og 
med ledningen, via kumrenne og helt 
opp til kumlokket. Det er også mulig 
å håndlaminere overganger mellom 
kum og renne eller andre rør inn og 
ut av kum. Resultatet er en tett og be-
standig kum som er lett å holde ren.  
Dette på grunn av den glatte overfla-
ten i den «nye» Kjeldaas går god for 
at Vertiliner har høy bestandighet mot 
kjemikalier og temperatur og egner 
seg også godt til industriformål.

Kort byggetid
De forberedende arbeidene vil bestå 
av fjerning av eventuelt innstukne 
rør og stigetrinn, samt rengjøring og 
eventuell utbedring av større skader i 
eksisterende kumvegg. Større innlek-
kinger av grunnvann bør tettes. Slike 
forberedelser gjøres normalt dagen 
før installasjonen. 

Selve installasjonen går svært 
raskt. Vertilineren føres ned i kum-
men og trykksettes med komprimert 
luft. Den formsydde strømpa legger 
seg da inntil den eksisterende kum-
vegg. Deretter senkes et «lystog» med 
UV-lamper ned i strømpa og den her-
des raskt og miljøvennlig. 

– Selve herdingen tar bare noen få 
minutter. En «standard» norsk, sirku-
lær avløpskum som er 3,5 meter dyp 
vil være ferdig installert i løpet av cir-
ka seks timer, alle arbeider inkludert, 
opplyser Panman. Han legger til at in-
stallasjonen ikke krever tilgang med 
kjøretøy inntil kummen. Den tyngste 
enkeltkomponenten i installasjons-
prosessen er selve strømpa som veier 
ca 50 kg per løpemeter, avhengig av 
tykkelse. Strømtilførsel til UV-lam-
pene og trykkluft er nødvendig, men 
dette kan betjenes på avstand. Siden 
installasjonen er rask og krever lite 
utstyr, gir den stor fleksibilitet med 
tanke på utførelse, mener Panman, 
som har stor tro på den nye måten å 
renovere kummer.

Stor interesse
Metoden er ny i Norge, men er alle-
rede i utstrakt bruk blant annet i Tysk-
land, der den også er utviklet.  De 
siste årene er det installert over 500 
«Vertiliner-kummer» i Nord-Tyskland. 
Produktet har også fått stor oppmerk-
somhet på ulike kommunaltekniske 
messer, sist under den store IFAT-
messa i München. 

I Mærradalen i Oslo har Kjeldaas 
AS hittil installert 14 Vertilinere i 
kummer på en DN 700 AF-ledning til-
hørende Oslo kommune, og flere står 
for tur. 

– Vi opplever stor pågang av kon-
sulenter og potensielle kunder som 
ønsker å se nærmere på denne løs-
ningen, sier Hendrik Panman.

– Vi har fått enda et verktøy i redskapsskuffen, slår byggeleder Christian Skjæret i Oslo 
VAV fast. 
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Prosjektet består av nærmere 1,8 
kilometer med avløps- og overvanns-
ledninger som er inspisert av Oslo 
VAV og vurdert til å være i en så dårlig 
tilstand at fornying er påkrevet, blant 
annet av miljøhensyn. Det ble regis-
trert spillvannlekkasjer til den nærlig-
gende bekken i tillegg til luktproble-
matikk, inntrengning av røtter, høy 
vannføring og dårlig tilgjengelighet. 
På fagspråket blir dette karakterisert 
som risikoledninger.  Det ble også 
bestemt å utbedre drøyt 50 kummer, 
der det var mistanke om sprekkdan-
nelser og dermed lekkasjer etter 60 år 
med nedbrytning av betongen. Områ-
det er dessuten registrert som svært 
viktig for det biologiske mangfoldet. 
Anlegget ligger i bydel Vestre Aker og 
Ullern og strekker seg langs Mærra-
dalsbekken fra Sørkedalsveien i Nord 
til Rikshospitalet og Ring 3 i sør. 

Naturvernområde
– Mærradalen er et område som er 
regulert for naturvern. Her er det 
natur- og miljøverdier som ikke er for-
enlig med store naturinngrep.  Opp-
graving i forbindelse med lednings- 

og kumfornyelse var aldri noe tema. 
Området er også et viktig friluftsom-
råde, hvor mange mennesker går tur 
hver eneste dag, og det skal fortsatt 
få lov til samtidig som arbeidene med 
fornyelse av ledningsnett og kummer 
pågår, understreker, prosjektingeniør 
for Oslo VAV, Ane Kristiansen.

Ett skritt videre
Byggeleder Christian Skjæret konklu-
derer med at Vertiliner med sin løs-
ning for kumrehabilitering er med å 
bringe gravefrie metoder for vann- og 
avløp ett skritt videre. 

 – Vi har fått enda et verktøy i red-
skapsskuffen. Dermed ikke sagt at 
Vertiliner kan brukes til alt, men i kum-
mer med høy grunnvannstand er dette 
et godt produkt. Kummene i Mærrada-
len var i seg selv svært solid bygget av 
grantitt og betong i varierende størrel-
ser, men 60 års drift hadde satt sine 
sporog betongkummene ble derfor 
renovert med Vertiliner. Her opplevde 
vi innlekking på 10 liter i sekundet, og 
vi er glad betydelige lekkasjer nå er 
stoppet. Den korte anleggstiden vil jeg 
anse som en stor fordel, sier Skjæret.

Fikk et totalprodukt
Vertiliner produktet som ble instal-
lert var et produkt som hadde en hel-
støpt glassfiberløsning fra kumbun-
nen og opp til kumtoppen. Kumbunn 
og renne ble utviklet spesielt for en 
del Vertiliner -kummer i prosjektet 
hvor det var viktig å få til helsveiste 
løsninger mellom installerte glassfi-
berstrømper og Vertiliner kummene. 
Dette ser nå ut til å fungere godt som 
tette forbindelser for det renoverte 
avløpsanlegget. 

– Merradalen har mange kummer 
under grunnvannsnivå. Etter at vi 
har strømpekjørt ledningsnettet vil 
grunnvannstrykket bli enda høyere, 
og nå vet vi at vi har fått et «pottetett» 
anlegg i det aktuelle området. Det er 
vi godt fornøyd med. Det var viktig at 
vi fikk et helstøpt produkt, sier byg-
geleder Christian Skjæret i Oslo VAV.

Effektiv stopper av lekkasjer 
For Vann- og avløpsetaten i oslo kommune har det vært viktig å stoppe inn- og 
utlekking på de eksisterende avløpsledningene med tilhørende forurensning og 
følgeskader ved utvasking og rørbrudd. 

Vertiliner-fakta

Materiale:
–  Korrosjonsbestandig glassfiber 
 fra fabrikk i Tyskland 
–  Impregnert med lys-herdende 
 polyester/vinylester

Typer og dimensjoner:
–  Sirkulære og firkantede kummer 

(eller kombinasjon)
–  Standardlengder opp til 7 m
 (spesial lengder på forespørsel)
–  Inntil 1,5 m i diameter 
 (sirkulær kum)
–  Inntil 4,7 m i omkrets 
 (ikke-sirkulær kum)
–  Tykkelse: 6,3-20,3 mm 
 (9-29 lag med glassfiber á 0,7 mm)
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bRANsjENYtt

Lyser ut tjenestekonsesjon 
på byggesøknadsløsninger

Fellestjenester BYGG er en del av Byggnett-strategien. i august lyser DiBK ut tjen-
estekonsesjon på kommersielle løsninger for byggesak.

ByggSøk skal gradvis fases ut og 
DiBK legger til rette for at kommersi-
elle leverandører kan utvikle gode, 
brukerorienterte søknadsløsninger.
DiBK etablerer nå en tjenesteplatt-
form på Altinn for digitale søknads-
løsninger på byggesaksområdet og 
lyser ut tjenestekonsesjon på kom-
mersielle søknadsløsninger for byg-
gesak.
 
Fellestjenester BYGG skal tilby kom-
mersielle leverandører innsendings-
tjenester med kontroll av søknader 
før de sendes kommunen.
 
– DiBK vil utlyse tjenestekonsesjon 
for bruk av Fellestjenester BYGG i 
august. Leverandører som ønsker å 
utvikle kommersielle søknadsløsnin-
ger basert på Fellestjenester BYGG, 
må inngå tjenestekonsesjonsavtale 
med DiBK. Vi vil gå i dialog med alle 
leverandører som ønsker konsesjon, 
sier avdelingsdirektør Ragnar Helge 
Jacobsen i DiBK.
 
Målet at er at kommersielle leveran-
dører av tjenester for byggesøkna-
der skal få en enhetlig måte å sende 
byggesøknader inn til de ulike kom-
munene. På Fellestjenester BYGG vil 
de finne nyttig informasjon og veiled-
ning, samt få hjelp til å sjekke og kon-
trollere byggesøknader før de sendes 
til kommunen.
 

Tjenesten vil også gjøre det mulig for 
et ansvarlig foretak å signere sin an-
svarsrett direkte fra sitt eget fagsys-
tem i stedet for søknadsløsningen 
ansvarlig søker har valgt.
 
Ved hjelp av Fellestjenester BYGG vil 
alle digitale byggesøknader komme 
til kommunene i et felles format og 
utseende uavhengig hvilket søknads-
system som er valgt.
 
Fellestjenester BYGG avløser Bygg-
Søk
Fellestjenester BYGG skal i første om-
gang inneholde de mest nødvendige 
grunnlags-tjenestene for innsending 
av søknader til kommunene. Erfarin-
ger fra 16 års arbeid med ByggSøk 
danner grunnlaget for innsendings-
tjenestene.
 
ByggSøk eies og driftes av DiBK og 
ble satt i drift i 2003. Løsningen til-
fredsstiller ikke dagens forventinger 
til selvbetjente løsninger, og skal fa-
ses ut så snart nye søknadsløsninger 
kommer på plass.
 
– Fellestjenester BYGG skal gradvis 
bygges ut med tjenester som støtter 
de kommersielle leverandørene av 
søknadsløsninger sine behov. Dette 
vil blant annet være ulike veivisere, 
kalkulator for hvor stort du kan byg-
ge, samt regelsjekkere mot deler av 
regelverket. Det kan også være aktu-

elt at regelsjekkere for andre sektor-
myndigheter kan ligge her, sier seni-
orarkitekt Hilde Grevskott Larsen fra 
DiBK.
 
Samordning med sentral godkjen-
ning
Det legges også opp til samordning 
mellom Fellestjenester BYGG og sen-
tral godkjenning. Sentral godkjen-
ning av foretak er en frivillig kvali-
tetsordning som beskriver foretakets 
seriøsitet og faglige kompetanse.
 
Direktoratet for byggkvalitet admi-
nistrerer den sentrale godkjennings-
ordningen og behandler saker om 
sentral godkjenning, fornyelse og til-
baketrekking av sentral godkjenning. 
Direktoratet fører også tilsyn med 
sentralt godkjente foretak for å påse 
at de oppfyller kravene i plan- og byg-
ningslovgivningen.
 
Samarbeid med KS
KS har igangsatt et arbeid med å ut-
vikle en felles integrasjons-plattform 
for kommunal sektor, kalt FIKS, for å 
håndtere innsendingstjenester for di-
gitale henvendelser til kommunene. 
FIKS vil motta alle søknader som sen-
des gjennom Fellestjenester BYGG, 
og fordele disse slik at digitale byg-
gesøknader fra alle leverandører kan 
sendes på samme måte uavhengig 
av hvilken kommune som skal motta 
søknaden.
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NKF KURS & KONFERANSER
Dato  kursnavn Sted 

2016
AUGUST 16-17 NVDB - Innføringskurs og videregående kurs Trondheim

 25 Kvalitetsstyrt renhold – NS INSTa 800 Oslo

 29-31  Årets plan- og byggesakskonferanse –  Oslo – København

  i år med sesjon for infrastruktur 

 31 Utbyggingsavtaler og annen gjennomføring av plan Oslo

 31 Slik får du kontroll på risikoen i utleieboligene dine alta

SEPTEmBER 6 Hva skal kontrolleres på byggeplassen Oslo

 7 Teamledelse i drift og renhold del 2  Jølster 

 7-8 Samspillmodeller – Bygg- og anleggsprosjekter Oslo

 8 Kurs i Byggherreforskriften Ålesund

 8 Kvalitetsstyrt renhold – NS INSTa 800 Jølster

 13 renhold av offentlige bad/svømmehaller Brumunddal

 13 Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng Brumunddal

 15 Tiltak i eksisterende byggverk pbl § 31-2 - nye eksempler Ålesund

 20 Slik får du kontroll på risikoen i utleieboligen din Volda

 20 Tiltak i eksisterende byggverk pbl § 31-2 - nye eksempler Sandnes

 23 Innføringskurs i reguleringsplanlegging Trondheim

 28-29 Lederkonferansen Gardermoen

OkTOBER 5 Teamledelse i drift og renhold del 1  Oslo

 6 Smittevern og hygiene i renhold  Oslo

 17 Tiltak i eksisterende byggverk pbl § 31-2 - nye eksempler Oslo

 25-27 Jobb smartere 2016 Oslo-Kiel

NOVEmBER 2 Bygg- og anleggsanskaffelser  Oslo

 22-23 IK-bygg konferansen Lillestrøm

På forespørsel – Byggesak for førstelinjen – spesialtilpasset kurs

  – NKF byggesak kurs i Uavhengig kontroll

  – renhold av offentlige bad/svømmehaller

  – Totalentreprise NS 8407: Særpreg og utvalgte emner

  – Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng

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

SEPTEmBER 

06.-07.09  Norsk Vann Årskonferanse 2016 www.norskvann.no

09.-11.09  Dyrsku’n 2015 – www.dyrskuen.no Seljord

21.-22.09  Va-dagene Vestlandet – www.dihva.no Haugesund

27..29.09  Va-messan / Elmia www.elmia.se/va-massan Jønkøping

OkTOBER 

12.-13.10  Va Driftskonferansen 2016 www.disfva.no Loen

26.-27.10  Va-dagene Midt-Norge www.va.dagene.no Værnes

NOVEmBER 

01.-02.11  Vanndammen, www.hin.no/vanndammen Narvik

08.-09.11  Va-dagene for Innlandet – www.dih.no   

16.-17.11  Va-dagene Østlandet 2015 – www.ramboll.no

1: Alle rør skal være produsert av ett langt hull omgitt av 
stål, betong eller plast – nøyaktig sentrert om hullet.

2: Alle rør skal ha hull i hele rørlengden. Husk at hullets 
lengde ikke bør være lengre enn rørlengden.

3: Den innvendige rørdiameteren må ikke være større enn 
den ytre. I motsatt fall vill hullet komme på utsiden.

4: Alle rør skal være forsynt med ingenting i hullet slikt at 
vann og liknende kan renne i røret senere.

5: Alle rør med lengde over 150 meter skal i hver ende 
merkes «LANGT RØR» så entrepenør eller rørlegger ikke 
anvender det som ett lite rør.

6: Alle rør med en diameter over 150 mm skal være merket 
med «STORT RØR» så rørleggeren ikke anvender det som 
ett lite rør.

7: Når det bestilles 90", 45 og 30» bend, skal det spesifie-
seres om det er høyre- eller venstrebøyd. I motsatt fall kan 
ledningen gå i feil retning.

8: Når rør bestilles, skal det spesifiseres om det er mot- 
eller medstrømsrør. I motsatt fall kan vannet renne i feil 
retning.

Kilde: Facebook et sted

Krav vedrørende rørlegging

Her er hullet kommet på utsiden av et annet hull – 
det blir rør i rør.
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Alt innen VA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alt innen geosynteter

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

GEOPRO – en egen produktavdeling i 
Ahlsell med spesialkompetanse innen 
totalspekteret av GEOSYNTETER.
Geosyntetiske produkter:
Fiberduk • Veiarmering • Jordarmering • 
Gressarmering • Erosjonssikring  
• Geomurer • Asfaltarmering • Dre-
neringsmatter • Betongmadrasser • 
 Geovoller • Bentonittmembraner • 
Membraner • Gabioner • Siltgardiner • 
Varlslingsgjerder • Grønne tak

TENTEx AS
Postboks 394 – N-1471 Lørenskog
Kontaktperson: Terje Rykhus
Tlf.: +47 67 91 60 53 • Fax: +47 67 91 60 55
E-post: salg@tentex.no 
www.tentex.no

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

Arbeidstøy

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

Automatikk/overvåk/styring

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

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

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

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

• Magnetventiler
• Trykktransmittere
• Temperaturfølere
• Frekvensomformere

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

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

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

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

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

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

Ditt måletekniske kompetansesenter. 
Komplette løsninger innen instrumentering

   
MALTHE wINJE AuTOMASJON AS
Postboks 531, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 99 61 00 • Fax 66 99 61 01
http://www.mwg.no
Totalleverandør av driftskontrollsystemer 
for bygg, VA og samferdsel
•  Driftskontrollanlegg - Saia PLS og 

skjermsystemer
•  Datanettverk og infrastruktur, sikkerhet-

SecureLink
•  Beslutningstøtte verktøy
•  Egen tavleproduksjon
•  Stor prosjektavdeling
•  Stor bredde – Høy kompetanse 

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

    
ØwRE-JOHNSEN AS
Øvre Flatåsvei 16 - 7079 Flatåsen
E-post: firmapost@owre-johnsen.no 
http://www.owre-johnsen.no
Tel:72 59 61 00
Ekspert på pumper og automatikk, over 
60 års erfaring.

Avfall/renovasjon/kildesort.

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

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

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

BOKN PLAST AS
Postboks 177 • 4291 Kopervik 
www.bokplast.no
NATURren avløpsrenseanlegg med 
 tilnærmet 0-utslipp. 5 – 500 pe

GREEN ROcK AS
Hordnesveien 260 - 5244 Fana
E-post: jan@greenrock.no - 
web: www.greenrock.no
Telf.: 95 988 988
Renseanlegg 5 - 200 pe. Testet i.h.h.t. NS 
EN12566-3 og SINTEF godkjenning.

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

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

Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

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

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

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

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

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

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

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

Belysning

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

Brann og beredskap

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

Alltid branndører på lager

Brønnboring

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

Brøyting

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

Dampkjeler-Tineaggregat

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

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

Deponigassanlegg

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

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

Diesel- og reservekraftaggreater

AS RESERVEKRAFT
www.reservekraft.no

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

SATEMA A/S
P.B. 21 - Manglerud - 0612 Oslo
E-post: satema@satema.no 
www.satema.no
SATEMA AS - Komplett leverandør av 
strømforsyning siden 1963.
Strømaggregater 7 - 3000kVA for sik-
ker reservekraft, spesialist på mobile 
løsninger.
Eneleverandør av SDMO aggregater i 
Norge. 

Dører, luker og porter

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

Entreprenør, bygg og energi

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

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

Geologi, geoteknikk og geofysikk

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

Gassmåling og åndedrettsvern

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

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

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

Gategods og gatemiljøprodukter

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

HMS

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

Høydebasseng

HyDRO-ELEKTRIK AS
Litleåsv. 49, Pb. 46 Nyborg, 5871 Bergen
Tlf. 55 25 93 00 – Fax 55 25 93 01
www.hydro-elektrik.no
Vannbehandlingsanlegg basert på Ozon 
og Biofiltrering.

Instrumenter

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

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

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

Metalldetektorer, kabelsøkere, lekkasjesø-
kere, inspeksjonskamera og dataloggere

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

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

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

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

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

KROHNE INSTRuMENTATION 
Tlf.: 69 26 48 60 – Fax: 69 26 73 33 
E-post: postmaster@krohne.no 
www.krohne.no
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IT-løsninger for kommuner

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

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

hold (FDV)
•  Bransjestandard innen utarbeidelse av  

anbudsbeskrivelser
•  Kalkulasjons- og prosjektoppfølgings-

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

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

Legionellakontroll og -bekjempelse

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

Luktfjerning

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

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

HyBRIDFILTER AS – FOR MILJØET
Træt af lugten? – H2S bekæmpelse
www.hybridfilter.dk – jh@hybridfilter.dk

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

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

Membran anlegg (væskesep.)

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

Metalldetektorer

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

Olje/fettutskillere

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Park og idrett

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

Pumper og pumpesystemer

AxFLOw AS
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no
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FuGLESANGS AS
Caspar Storms vei 21 0664 Oslo
Reparerer/sandblåser/belegger også
ALLE TYPER PUMPER
E-post: office@fuglesangs.no
www.fuglesangs.no

   
ØwRE-JOHNSEN AS
Øvre Flatåsvei 16 - 7079 Flatåsen
E-post: firmapost@owre-johnsen.no 
http://www.owre-johnsen.no
Tel:72 59 61 00
Ekspert på pumper og automatikk, over 
60 års erfaring.

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

Rehab av vannforsyn., avløp og VVS

OLIMB RØRFORNyING AS
www.olimb.no
Tlf. 69 28 17 00

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

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

Rørpressing

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

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

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

Rør og rørkoblinger

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

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

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

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

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

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

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

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

Rådgiv. ingeniører og arkitekter

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

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

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

cOwI
Tlf 02694 – www.cowi.no 
 
En komplett, tverrfaglig leverandør!
Alle Vannfag, Miljø og Natur, Landskap 
og Arealplanlegging, Samferdsel (bane, 
veg og flyplasser), Avfall, Forurenset jord,
Byggerier, Industri og Energi  
Kontorer i hele landet.

DHI AS
Abelsgt.5, 7030 Trondheim
Tlf. 73 54 03 64 
www.dhi.no – www.dhigroup.com
Kontor i Trondheim og Oslo
Spesialfirma innen modellering av 
vann- og avløpssystemer, vassdrag, fjord 
og hav områder, Hydrologisk, hydrau-
lisk, vannkvalitetsmessig og økologisk 
 modellering. Tiltaksanalyser

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

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

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

PÖyRy NORwAy AS
Hundskinnveien 96, 1711 Sarpsborg
Tlf: 69 97 34 00, www.poyry.no
E-post: poyry.norway@poyry.com
Prosjektledelse, Geologi – Hydrologi, 
Elektro – Instrumentering – Automatikk,
SD/PLS/SCADA, Drikkevannrensing, 
Komm. og Industr. Avløpsvann,
Biogass, 3D mod. av vannsystemer.
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RAMBØLL NORGE AS
Engebrets vei 5, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00 – www.ramboll.no
24 kontorsteder spred over hele Norge.

Tilbyr komplett, tverrfaglig rådgivning 
innen hele verdikjeden, fra planlegging 
og design til drift og vedlikehold.
• Vann og miljøteknikk 
• Landskapsarkitektur 
• Trafikk • Samferdsel
• Prosjektledelse • Avfall og renovasjon 
• VVS • Elektro • Bygg og design 
• Geoteknikk og ingeniørgeologi
• Arkitektur, arealplanlegging og analyse

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

SwEcO NORGE AS
www.sweco.no post@sweco.no 
Drammensveien 260
Postboks 80 Skøyen
0212 Oslo
Kontorer i hele landet. Tilbyr komplett, 
tverrfaglig rådgivning i alle faser innen 
vann- og avløpsteknikk, modellering, 3D, 
miljø, hydrologi, vassdrag, plan, land-
skap, arkitektur, samferdsel, vei, bane, 
trafikk, flyplass, geoteknikk, og ingeniør-
geologi, anleggsteknikk, forurenset 
grunn, energi, dam, vannkraft, vindkraft, 
bygg og konstruksjoner, akustikk, VVS, 
brann, elektro, prosjektadministrasjon, 
prosjektledelse og byggeledelse.

  Sand/saltspredere, feiemask.,

Kant-/gressklippere, brøyteutstyr

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

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

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

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

Skilt- og trafikkmateriell

BRØDRENE DAHL AS
BD Samferdsel
Bentsrudveien 19, 3083 Holmestrand
Tlf.: 33 06 66 00
E-post: post.samferdsel@dahl.no
 
Totalleverandør av trafikkskilt fra egen 
fabrikk, oppsettingsmateriell, varslings- 
og sikringsutstyr, bommer, bilsperrer, 
LED-skilt, autovern, støyskjerming, 
byggegjerder, leskur, utemiljø o.l. Ef-
fektiv logistikk fra sentrallager samt god 
tilgjengelighet over hele landet gjennom 
52 servicesenter.»

Skrape- og avlastningsmatter

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

Slambehandling

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

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

Slamsuger/spylebiler

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

Slanger og armatur

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

Strømaggregater

BEREMA AS
www.berema.no

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

Internett: www.tess.noStyrt boring

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

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

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

Tilfluktsrom

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

Vannbehandling

ALFSEN OG GuNDERSON AS 
Pb. 6052 Etterstad, 0601 Oslo
Tlf. 22 70 77 00 – Fax 22 70 77 02
www.ag.no – post@ag.no

• Automatsiler
• Aktiv kullfilter
• Membranfilter
• Avherdingsfilter
• UV-aggregater
• Klordosering
• Statiske miksere
• Røreverk
• Roto Sieve siler
• Slamvarmevekslere
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AxFLOw AS
Lilleakervn 10, 0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no 
www.axflow.no

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

NORDIc wATER PRODucTS AB, NORGE
Dølasletta 7, 3408 Tranby
Tlf.: 66 75 21 10 – Fax.: 66 75 21 11
E-post: info.no@nordicwater.com
www.nordicwater.com
Leverandør av maskiner och utstyr til 
vann- och avløpsrensing, slambehandling, 
partikkel- och væskeseparasjon, 
avvanning m.m. for kommuner och industri. 
• DynaSand • Lamella • DynaDisc 
• DynaDrum • Meva •Zickert

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

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

HyDRO-ELEKTRIK AS
Litleåsv. 49, Pb. 46 Nyborg, 5871 Bergen
Tlf. 55 25 93 00 – Fax 55 25 93 01
www.hydro-elektrik.no
Vannbehandlingsanlegg basert på Ozon 
og Biofiltrering.

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

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

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

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

E-post: firmapost@xyleminc.no 
www.xyleminc.com/no

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

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

   
ØwRE-JOHNSEN AS
Øvre Flatåsvei 16 - 7079 Flatåsen
E-post: firmapost@owre-johnsen.no 
http://www.owre-johnsen.no
Tel:72 59 61 00
Ekspert på pumper og automatikk, over 
60 års erfaring.

Vannforsyning, avløp og VVS

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

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

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

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

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

BRIMER AS
N-6087 Kvamsøy
Tel.: +47 700 15 500
email: firmapost@brimer.no
www.brimer.no
 
VI SKAPER FREMTIDENS TANKSYSTEMER
Leverandør av glassfibertanker og kar til
va – oppdrett – foredling – industri
offshore – næringsmiddel – miljø – energi

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

Fjernavlesning, vann- og energimålere 
  

DANTHERM AS
Tlf.: 33 35 16 00 
dantherm.no@dantherm.com 
www.dantherm.com  
Avfukting – Ventilasjon – Stålskorsteiner

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

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

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

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

Kompressorer, blåsemaskiner, vakuum 
og service.

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

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

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

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

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

PAM NORGE
Saint-Gobain Byggevarer as
Brobekkveien 84 – 0614 Oslo
Tel.: 23 17 58 60
firmapost@pamline.no 
www.pamline.no   
 
Duktile rør og deler til vannforsyning, 
avløp, småkraftverk og innvendig avløp.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vannpumper

BEREMA AS
www.berema.no

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

Vanntetting

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

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

Veger, gater, trafikk og parkering

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

Norsal – Totalleverandør av salt

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

TOTALLEVERANDØR AV SALTVekter og veiesystemer

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

 Verne- og redningsutstyr

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

Vær-/nedbørstasjoner

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

Borggata 1 – 0650 Oslo

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

Vi utvider det faglige tilbudet med seksjoner fra 3 fagområder

NKF byggesak 
NKF plan og miljø
NKF infrastruktur

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

Program og påmelding: kommunalteknikk.no

Oslo - København, en fantastisk opplevelse i august

Få plasser ledig


