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utleiepumper

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

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

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

Sikkerhet
– Pumpene er i førsteklasses stand og 
 tilhører varemerkene Flygt og Godwin
– Vårt landsdekkende serviceapparat
 sikrer problemfri drift og  rask service
– 9 filialer i Norge
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Lutz fatpumper - en sikker måte å håndtere kjemikalier

AxFlow er eksklusiv leverandør i Norge 
av fatpumper fra Lutz-Pumpen GmbH. 
Design og teknikk gjør at Lutz ligger 
helt i tet når det kommer til utvikling av 
fatpumper.
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Tore Justad, styremedlem NKF hovedstyret

Økt byggherre og 
bestillerkompetanse – prosjektstøtte 

I følge KOSTRA har kommunene de siste årene brukt i gjennomsnitt 

ca. 20 mrd. kr til investeringer i kommunale tjenestebygg. Det vil si barnehager, skoler, 

sykehjem, omsorgsboliger, administrasjonsbygg, idrettsanlegg mm. I tillegg kommer en 

rekke OPS-prosjekter der kommunene også må betale årlige kapital- og driftskostnader 

i form av husleie. 

Som byggherre har kommunen ansvaret for å sikre en god prosess i forhold til planleg-

ging og gjennomføring av byggeprosjektet. Dette gjelder alt fra klargjøring av ambisjons-

nivå både administrativt og politisk, til oppfølging i garanti- og reklamasjonsfasen! Ofte 

ser man at ambisjonsnivået for de ulike hovedelementene (investeringsnivå, funksjo-

nalitet, arealeffektivitet, energiløsninger, kvaliteter, årlige driftskostnader mm.), ikke er 

godt nok avklart og forankret i tidligfasen av et byggeprosjekt. Dette skaper utfordringer 

i forhold til gjennomføringen av byggeprosjektet, og kan bli kostbar lærdom for mange. 

Målet må være å sikre en profesjonell byggherreorganisasjon der kommunene både har 

kompetanse og ressurser til å foreta gode avklaringer i tidligfasen. Sentralt i denne fasen 

er sikring av ambisjonsnivå, valg av entrepriseform, eventuelt gjennomføring av prosjek-

tet som en OPS- modell og behov for og valg av rådgivere.

Ca. 300 kommuner deltar i dag i ett eller flere av de 33 nettverkene NKF har etablert innen 

bygg og eiendom. Gjennom nettverkene utveksles erfaring mellom kommune, noe som 

gir et godt grunnlag for utvikling av prosjekt- og byggherrekompetanse. I tillegg kommer 

målrettede kurs og konferanser i regi av NKF. 

NKF er nå inne i arbeidet med å revidere strategiplanen. I den sammenheng er det øn-

skelig å satse ytterligere på profesjonalisering av nettverkene, utvikle gode kurs, og å 

etablere «verktøykasser» der kommunene bl.a. kan hente fram erfaringer fra andre kom-

muner som har gjennomført vellykkede prosesser. Likeledes er det igangsatt et prosjekt 

der NKF vurderer å etablere sterkere kompetanse og sikre ressurser for å utvikle bygg-

herre- og bestillerkompetanse til kommuner i tidligfasen av et byggeprosjekt. Utvikling 

av kompetanse gjennom deling av erfaring blandet med god formell kompetanse innen 

prosjektorganisering, er ofte løsningen for å lykkes!

OSLO
Stålfjæra 14
0975 Oslo
Tlf. 22 90 16 00
Fax 22 90 16 96

HAMAR
Birkebeinerveien 21
2316 Hamar
Tlf. 62 54 32 90
Fax 62 54 32 99

KRISTIANSAND
Skibåsen 42 C
4636 Kristiansand
Tlf. 38 14 43 80
Fax 38 14 43 81

STAVANGER
Jakob Askelands vei 9
4314 Sandnes
Tlf. 51 63 59 30
Fax 51 63 59 35 

BERGEN
Hardangerveien 72
Seksjon 18
5224 Nesttun
Tlf. 55 92 54 80
Fax 55 92 54 85 

ÅLESUND
Myrabakken
6022 Ålesund
Tlf. 70 17 69 20
Fax 70 17 69 21

TRONDHEIM
Fossegrenda 13 B
7038 Trondheim
Tlf. 73 82 53 30
Fax 73 82 53 40

BODØ
Påls vei 1
8008 Bodø
Tlf. 75 50 35 50

TROMSØ
Evjenveien 108
9024 Tomasjord
Tlf. 77 60 65 80
Fax 77 60 65 90

Xylem Water Solutions Norge AS

www.xyleminc.com/no

utleiepumper

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

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

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

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



Ahlsell er landets største fullsortimentsgrossist, 
med et unikt produktutvalg innen VVS, VA, Elektro, 
i tillegg til Verktøy, maskiner og verneutstyr. Som 
kunde hos oss trenger du med andre ord bare å 
forholde deg til én leverandør.

ahlsell.no

Ahlsell – din 
samarbeidspartner 

på VA
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AKTUELT

Regjeringen inviterer de største 
byene til et fast dialogforum om 
klima- og miljøvennlig byutvikling.

– Storbyene har høye ambisjoner 
for grønn byutvikling. I arbeidet 
møter de mange utfordringer som 
må løses gjennom samarbeid og 
dialog på tvers av forvaltningsni-
våer og sektorer. Vi vil lytte til bye-
nes ønsker og behov og være en 
kanal for samordning og informa-
sjon, sier klima- og miljøminister 
Vidar Helgesen.

Han inviterer derfor de politiske 
lederne i Oslo, Bergen, Trondheim, 
Stavanger og Tromsø til jevnlige 
møter om storbyenes utfordringer i 
arbeidet med grønn omstilling.

Viktig verktøy
Vidar Helgesen hadde i vår dialog 
med byene om et slikt forum. Initia-
tivet tas i samarbeid med kommu-
nal- og moderniseringsminister Jan 
Tore Sanner.

– Byene vokser i rekordfart. Vi må 
se boligbygging, areal- og transport 
i sammenheng for å skape bære-
kraftige og attraktive byer. Et stor-
byforum er et viktig verktøy i dette 
arbeidet, sier kommunal- og moder-
niseringsminister Jan Tore Sanner.

Samarbeid om klimatilpasning
De største byene er sentrale i kli-
maarbeidet, både for å redusere 
utslipp av klimagasser og tilpasning 
til et endret klima. Befolkningsøk-
ning gir ekstra utfordringer og bidrar 
til press på rekreasjonsområder og 
kulturmiljøer.

– Det er viktig å finne gode løsnin-
ger som tar vare på byenes egenart, 
slik at de danner best mulig rammer 
for innbyggere, næringsliv og besø-
kende, sier Vidar Helgesen.

Det første møtet i storbyforumet om 
grønn byutvikling holdes i høst.

Kilde: regjeringen.no

Nytt storbyforum om grønn byutvikling

Det var god stemning da klima- og miljøminister Vidar Helgensen i juni møtte Oslo bytviklingsbyråd Hanna Marcussen (til 
venstre), Bergens byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti, Stavangers kommunalråd Per A. Thorbjørnsen og Trondheims varaord-
fører Hilde Opoku. Foto: Reidar Evensen, Klima- og miljødepartementet.

Bred dialog om grønn by-
utvikling med storbyene
•  Klima- og miljødepartemen-

tet har ansvar eller delansvar 
for en rekke områder for 
bymiljø og grønn byutvikling.

•  Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet er 
sentrale for byutvikling.

•  Andre departementer invite-
res inn etter behov, avhengig 
av tema.

Oslo, Bergen, Trondheim, 
Stavanger og Tromsø inviteres 
nå til storbyforumet om grønn 
byutvikling. Departementene 
vurderer å utvide forumet med 
noen flere byer.
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Regjeringen foreslår at kommu-
ner og landmålerforetak skal tilby 
eiendomsoppmåling på like vilkår. 
– Dette vil gjøre det enklere for 
grunneiere å få tilgang til landmå-
ling, og vi får utviklet en ny bransje 
i Norge, sier kommunal- og moder-
niseringsminister Jan Tore Sanner.

Høyre, FrP, Krf og Venstre i Stortinget 
har bedt regjeringen utrede forslag 
om hvordan eiendomsoppmålin-
gen i Norge skal organiseres. Kom-
munal- og moderniseringsdeparte-
mentet legger i dag fram forslag om 
dette på offentlig høring. 

– Forslaget vil gi en mer fleksibel og 
effektiv organisering av eiendoms-
oppmålingen. 

Personer og bedrifter vil få valgfri-
het og vi forenkler systemet med 
registrering av eiendomsopplysnin-
ger, sier Sanner.

Sikker eiendomsoppmåling er vik-
tig for samfunnet og for den enkelte 
person og bedrift. Departementet 
foreslår en ordning med autorisa-

sjon av ansvarlig landmåler i tråd 
med ordningen i mange andre euro-
peiske land, blant annet i Danmark.

– Norge er nesten alene i Europa 
om å organisere eiendomsoppmå-
lingen som en kommunal forvalt-
ningsoppgave. Forslaget innebærer 
at Norge følger hovedmodellen i 
Europa, sier Sanner.
Mange grunneiere og eiendomsut-
viklere har behov for faglig hjelp i 
slike spørsmål.

– I Norge har vi en lite utviklet bran-
sje som kan gi støtte og råd i eien-
domsspørsmål og oppmåling. For-
slaget vil åpne for bedre rådgivning 
i alle faser at et utbyggingsprosjekt, 
sier Sanner.

Ansvaret for eiendomsregistrerin-
gen er i dag delt mellom kommunene 
og Statens kartverk. Kommunene 
har ansvaret for eiendomsoppmå-
lingen, tildele gårds- og bruksnum-
mer og føre resultatet inn i matrik-
kelen (det offisielle registeret for 
alle eiendomsenhetene). Kartverket 
har ansvaret for tinglysing av ret-

tigheter i fast eiendom og føring 
av grunnboka (rettighetsregisteret) 
samt matrikkelen som helhet.

– Å samle mer av ansvaret for eien-
domsregistreringen hos Kartverket 
vil effektivisere arbeidet og sikre 
ensartet føring av eiendom. Det vil 
også forenkle samordningen og for-
bedre kvaliteten, sier Sanner.

Samtidig legger forslaget til rette for 
at kommuner som ønsker å fortsette 
med eiendomsoppmåling, fortsatt 
kan gjøre det, understreker Sanner.

Gjeldende lov gir kommunene stor 
frihet til å fastsette egne gebyrer. 
Forslaget vil gi konkurranse og fri 
prisdannelse på oppmålingsdelen. 
Kommunene vil heller ikke kunne 
bruke oppmålingsgebyret til å finan-
siere annet arbeid som ikke gjelder 
den enkelte sak.

Høringsfristen er 21. november 2016.
Kilde: regjeringen.no 

Åpner opp for privat oppmåling av eiendommer

STANDARDUTSTYR: 

 Helgalvanisert for lang levetid 
 245 cm skrapebredde 
 Hydraulisk justering av høyde 
 Ramme med hydraulisk justering 

av alle branner samtidig for riktig 
profil pa  veien! 

 Hydraulisk justering av slepedrag 
(rammestyring) 

 Hjul 26 x 12-12/6  
 6 stk. betongvekter a  100 kg 

(totalvekt 1650 kg) 
 Hardox 500 i slitesta l 
 Ramme produsert i svensk sta l 
 Fullt lysutstyr 

 Grusspreder m/hydr. løft, store 
hjul og led-lys      

NORSK  IMPORTØR: VI LEVERER OVER HELE LANDET OG HAR GODE FRAKTAVTALER 
Oppgitte priser er eks. mva. og frakt. 

VEIVEDLIKEHOLD?
PRØV YSTA YVS 245 

VI HAR SKRAPER PÅ LAGER! 

Pris komplett kun kr. 108 900,- 

WWW.ARAMASKIN.NO 
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Vannverket har investert rundt 47 milli-
oner kr i et oppgradert anlegg og står nå 
betydelig bedre rustet med blant annet 
et nytt moderne, tilnærmet vedlike-
holdsfritt, UV-anlegg. I det nye anlegget 
er det plass til et nytt lager, doserings-
anlegg og rentvannsmagasin. Et nytt 
marmorlager er også under utbygging.

Haugesund vannverk deltok i den 
store drikkevannskonkurransen i 
2016 og fikk en hederlig plassering i 
semifinalen i kåringen av Vestlandets 
beste drikkevann. 

En regnværstung dag, i begynnel-
sen av juli, er vi på besøk og omvisning 
i det nye anlegget ved Stakkestadvan-
net. Det er en frisk og kunnskapsrik 
gjeng med Karianne Bakkevig, Fagle-
der VA-produksjon, i spissen, som vi-
ser oss rundt og forteller ivrig at de har 
fått nye kontorer, nytt stort doserings- 
og lagerrom og ikke minst et tilnærmet 
vedlikeholdsfritt UV-anlegg.

Videre forteller Bakkevig «for å få 
en optimal kvalitet på vannproduk-

sjonen må også ledningsnettet være 
oppdatert i henhold til EUs vanndi-
rektiv. Vi føler vi nå står godt rustet i 
vannbehandlingsproduksjonen, det 
neste blir ledningsnettet.»

På vei inn i det nye anlegget, som 
ble tatt i bruk januar i år, spør vi drifts-
leder Bertelsen om hvordan det har 
gått med prosjektet.

«Jeg synes det har gått veldig bra. 
Bygningsmassen var klar til avtalt tid, 
det samme var UV-anlegget. Det som 
gjenstår er lager- og doseringsanleg-
get. Her har vi hatt noen utfordringer 
i begynnelsen, men holder nå på å 

fikse det og regner med å kjøre i gang 
i løpet av kort tid».

UV-anlegget
Vi går ned et par etasjer i bygningen 
og kommer inn i et stort lyst lokale 
som rommer 2000m2 med et tilnær-
met vedlikeholdsfritt UV-anlegg.

Hva er spesielt med dette anlegget?
«Det spesielle er at alt ligger under 
bakken. Trojan-anlegget med en 
kapasitet på 2000m3/timen er et 
fluxanlegg, driftssikkert med automa-
tisk lufting/rengjøring og som gjør at 

Haugesund vannverk oppgradert
Klar for drikkevannskonkurranse 2019

Haugesund vannverk med en entusiastisk gjeng som nettopp har tatt i bruk et nytt, topp moderne vedlikeholdsfritt UV-anlegg og 
er klar for neste drikkevannkonkurranse, Norges beste Drikkevann 2019 . Fra venstre: Jarle Thuen, driftsoperatør, Egil Bertelsen, 
driftsleder, Henrik Nordahl Hansen, driftsoperatør og Karianne Bakkevig, Fagleder VA-produksjon. 
Foto: Kjell M. Jacobsen 

Driftsleder Egil Bertelsen gleder seg veldig til å ta i bruk det nye doseringsanlegget 
med data og drifts overvåkning som kan styres enten herfra eller fra kontrollrommet. 
Foto: Kjell M. Jacobsen

Av Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider NKF



KOMMUNALTEKNIKK NR. 7-2016 9

Fakta Haugesund vannverk

Historikk
Haugesund vannverk leverer til rundt 44 500 personer. I tillegg har Haugesund 
kommune en gjensidig beredskapsavtale med Karmøy kommune på leveranse av 
drikkevann. 

Vannkilden
Stakkastadvatnet ligger ca. 12 meter over havnivå med en overflate på ca. 2,7 km2 
og et nedslagsfelt på 27,5 km2. Drikkevannskilden er et næringsfattig, humusrikt 
og surt overflatevann. Noe næringssalter tilføres fra jordbruksaktivitet og erosjon 
i nedslagsfeltet. Fargetallet på råvannet varierer gjennom året, men ligger gjen-
nomsnittlig på rundt 30. 

Renseanlegget
I 2001 ble Haugesund vannverk oppgradert med kjemisk felling og 3-media filtre-
ring, Moldeprosessen. 

Ved årsskifte 2015/2016 ble Fornyingsprosjektet avsluttet. Haugesund kommune 
har nå oppgradert sitt vannbehandlingsanlegg med UV-anlegg. I fornyingsprosjek-
tet ble det også etableres et nytt rentvannsbasseng, nytt doseringsrom med lager 
og nye kontorplasser.

UV-anlegg
Installering av UV-anlegg ble utført for å oppnå økt sikkerhet i drikkevannet mht. 
parasitter. UV-anlegg er av typen Trojan UV Swift™ 4L24 UV-anlegg og består av to 
UV- aggregat, med 4 lamper hver. Det er mulighet å doble kapasiteten ved å sette 
inn 4 nye lamper i hvert aggregat. I tillegg er det lagt til rette for videre kunne ut-
vide anlegget med et nytt UV-aggregat, slik at det på sikt kan bli tre UV-aggregater 
ved anlegget. 

UV-aggregatene er utstyrt med patentert, internt kjemisk/mekanisk viskeranlegg. 
Eksternt separat vaskeanlegg er derfor ikke påkrevet.

Behandlingstrinn:
Vannverket har i dag følgende behandlingstrinn:

–  pH senkes med saltsyre/CO2
–  Kontaktfiltrering med Kitosan og Zirkonium
–  Partikkelseparasjonen foregår på 3-media filtre (8 stk.) bestående av antrasitt, 

sand og knust marmor (Moldeprosess)
–  UV-bestråling
–  Desinfeksjon med klor
–  Økning av vannets pH og karbonatisering med lesket kalk og karbondioksid

Ferdig behandlet drikkevannet pumpes fra renseanlegget (kote 14 moh) til høyde-
basseng (kote 105 moh) for å sikre jevn leveranse av drikkevann med tilstrekkelig 
trykk og i tilstrekkelig mengde til alle døgnets tider. 

Kapasitet
Vannproduksjonen ligger gjennomsnittlig på ca. 700 m3/h ved vannbehandlings-
anlegget, mens
UV-anlegget er dimensjoneres for en maksimal vannføring på 2000 m3/h. Dette er 
gjort for å tilpasses fremtidig kapasitetsøkning ved vannverket ved ev. utvidelse 
av nye 3-media filtre.

vi slipper renhold. Alt har fungert fra 
dag en og vi er godt fornøyde. Dette 
anlegget har optimale forhold for ved-
likehold, i motsetning til andre anlegg 
hvor man har vasking i perioder. Her 
slipper vi det. Ingen syrevasking og 
det meste er automatikk. Mindre 
vedlikehold var en hovedmålsetning, 
dette anlegget tilfredsstiller det» sier 
en umåtelig stolt driftsleder Bertelsen

Hvilke utviklingsmuligheter har 
anlegget?
«Dette er et Molde-prosessanlegg med 
UV-stråling, deretter dosering via bas-

Leverandør av overvåking 
og kontroll-system for  

nytt UV-anlegg på  
Stakkastad vannverk. 

Vi takker for samarbeidet og 
gratulerer Haugesund med 

nytt UV-anlegg.

Vi gratulerer Haugesund 
kommune med en ny og 
sikker hygienisk barriere 
og ser frem til et hyggelig 

samarbeid i årene fremover.
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seng og klorbehandling. Her har vi 2 linjer med 4 lamper på 
hver linje som kan utvides med nok en linje og 4 lamper.» 
forteller Bertelsen.

Beredskapsavtaler – hva har dere i dag?
«Vi har gjensidig beredskapsavtale med Karmøy, Tysvær og 
Sveio kommune (sørlig del) og vi hjelper hverandre i krisesi-
tuasjoner» forteller Bakkevig.

Nytt doserings-/lageranlegg
Fra UV-rommet går vi videre inn i det nye doserings-/lageran-
legget. Dette har blitt et moderne halvautomatisk doserings- 
og lageranlegg i tillegg til automatisk helkontinuerlig over-
våknings- og mengdereguleringssystemer.

Bertelsen forklarer «Overvåknings- og mengderegule-
ringssystemene er automatiske, mens styringen av lager-
reolene er halvautomatisk. Dette har blitt et topp moderne 
anlegg med lukkede tanker som gjør at det er støvfritt og 
lufttett. Vi har noen små igangkjøringsutfordringer akkurat 
nå, men de regner vi med å få rettet i løpet av kort tid. Det 
eksisterende doseringsanlegget er fra 2011 så vi gleder oss 
veldig til å ta i bruk dette nye anlegget.

Her i dette doseringsrommet har vi også driftsovervåk-
ningsskjerm slik at vi får en veldig god HMS ved at vi kan 
kjøre hele anlegget herfra eller fra kontoret. Kapasiteten på 
anlegget er 2000m3/timen».

Drikkevannkonkurransen 2019
Vi spør til slutt «med et topp moderne anlegg som dette, 
er dere klare for den neste store drikkevannkonkurransen i 
2019?» Den glade og entusiastiske gjengen svarer et klart og 
rungende JA. Målet denne gang er å gå helt til topps.

fakta

products solutions services

For �ere opplysninger om OPTISYS: www.krohne.no

Klart syn helt ned til bunnen
Slamteppe og sedimentasjonspro�l

• Direkte måling med optisk sensor

• Ingen forstyrrelser fra fluff eller flytende slam 

• Soneovervåking

• Måling av sedimentasjonsprofilen/slamteppet

• Lave vedlikeholdskrav med egen automatisk 
   vask av sensor og kabel
  
 

OPTISYS SLM 2100 
teknologi drevet av KROHNE



 Tlf: 33 35 16 00        dantherm.no@dantherm.com        www.dantherm.com

God og målrettet rådgiving gir løsninger som dekker kundens behov og
forutsetninger, noe som igjen gir stabilitet og en økonomisk gevinst i det lange løp.
Besøk oss på VVS-dagene 2016, 19.-21. oktober., stand D04-04. Velkommen!

AVFUKTING                              VARME OG KJØLING                              VENTILASJON                              STÅLSKORSTEINER                              SERVICE  OG LOGISTIKK

STØRST I NORGE INNEN AVFUKTING
Med Calorex på laget i tillegg til Dantherms og Munters avfuktere og klimaaggregater,

styrkes ytterligere vårt utvalg av komplette løsninger innen området avfukting.

Ann.Danterm_VVSdagene 2016_A4utf..indd   1 29.08.2016   13.31.06
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Nye regler for offentlige anskaffelser 
gjelder fra 1. jan. 2017. Målet har 
vært å forenkle og forbedre hverda-
gen for offentlige innkjøpere. 

Terskelverdien øker
Den nasjonale terskelverdien for offent-
lige anskaffelser øker fra 500 000 kro-
ner til 1,1 millioner kroner. – Nå blir 
det enda viktigere enn før å sikre 
åpenhet ved offentlige anskaffelser, 
sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes 
i Difi.

Dette betyr at innkjøp under 1,1 
millioner kroner ikke lenger må kunn-
gjøres og følge detaljerte regler.

– Dette er den største anskaffel-
sesnyheten på lang tid. Vi anslår at 
hele 80 prosent av de offentlige an-
skaffelsene, målt i enkeltanskaffel-
ser, er under 1 100 000 kroner, sier 
avdelingsdirektør Dag Strømsnes.

Han presiserer at kravene til li-
kebehandling av tilbyderne uansett 
gjelder. Departementet skriver også 
at «Innkjøp under terskelverdien må 
likevel fortsatt følge grunnleggende 
krav til konkurranse og likebehand-
ling, og det offentlige må kunne do-
kumentere hvordan konkurransen er 
gjennomført.» 

Dialog er lov
Forhandlingsforbudet fjernes for inn-
kjøpene som fremdeles må kunn-
gjøres nasjonalt. Åpen og begrenset 
tilbudskonkurranse kommer inn som 
nye og enklere prosedyrer. Det blir 
med disse prosedyrene mulig for 
oppdragsgiver og tilbydere å snakke 
sammen om hvordan tilbud og løs-
ninger skal forstås, slik at misforstå-
elser og avvik kan oppklares før tilde-
ling av kontrakt. 

Mer vekt på livssykluskostnader
Det nye regelverket har langt større 
vekt på LCC og gir klarere føringer for 
hvilke krav som kan stilles. Det blir 
tillatt å stille krav til livssykluskostna-
der også utover selve anskaffelsen, 
for eksempel krav til produksjonspro-
sessen. 

Difi har jobbet med å løfte LCC i 
offentlige anskaffelser over flere år. Vi 
ser en mulig forbedring. Vi vet at det 
er stor mangel på LCC og håper at det 
nå vil bli lagt mer vekt på i anskaffel-
sene. Det viktig å tenke på LCC tidig, 
og sette krav til LCC-kompetanse også 
til innleie av konsulenter, for å få 
gode framtidsrettede bygg. 

Kofa kan ilegge overtredelsesgebyr 
igjen
Klagenemnda for offentlige anskaf-
felser skal være et rådgivende organ 
som skal behandle klager om brudd 
på anskaffelsesloven og forskrifter 

gitt med hjemmel i denne. Nemnda 
har nå fått mulighet til å gi overtredel-
sesgebyr igjen. Det betyr at nemda 
kan vedta at oppdragsgiver må betale 
et gebyr ved overtredelser av regel-
verket.

Konferanse om bygg og anleggs-
anskaffelser 
Nytt regelverk eller ikke, offentlige 
innkjøp krever god innkjøpskompe-
tanse. 

Hvordan evaluerer man du kompe-
tanse? Hvordan unngår du du en 
mengde detaljkrav? 

Kan intervju være en god metode for å 
finne de rette leverandørene? 

Dette og mer til får du høre om på 
årets konferanse «Bygg og anleggs-
anskaffelser 2016», som vi arrange-
rer i samarbeid med NKF og EBA.

https://www.regjeringen.no/no/
aktuelt/enklere-anskaffelsesregler/
id2509306/
 
https://lovdata.no/dokument/LTI/
forskrift/2016-08-12-974 

Nye regler 
for o�entlige anska�elser fra 1. januar

Av Dag Strømsnes

avdelingsdirektør, 
avd. for offentlige anskaffelser, Difi

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
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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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Et primært fokusområde som NKF nå 
ønsker å bistå sine medlemmer med 
er gevinster innen renhold. Sentralt 
vil det være å drifte sin virksomhet 

med en bedre kontroll over kostna-
dene, noe som vil gjøre kommune-
Norge mer konkurransedyktig. Det å 
profesjonalisere og kostnads-effek-
tivisere renholdsleveransen kan gi 
store gevinster. Derfor bør det legges 
til rette for kompetanseutvikling av 
renholdsdivisjonen. 

Vi skal nå stifte bekjentskap med den 
andre kommunen som vi presenterer 

i denne artikkelserien – hvor vi møter 
personer og kommuner som har sat-
set målrettet og oppnådd store gevin-
ster. 

Hva har de gjort som gir slike opp-
siktsvekkende resultater?

Alta kommune i Finnmark 
Resepten har vært å lytte til de ansat-
tes innspill og øke deres kompetanse 
på å samarbeide. Prosessen har 

Gevinst til kommuner som tar grep for 
endringsprosesser innen renhold og drift
Den andre av tre artikler hvor vi presenterer kommuner som satser på renhold, og nå ser resultater

Renhold er ressurskrevende, og kan utgjøre mer enn 25 % av FDV-kostnadene for 
en bygning, altså omtrent som energikostnadene. Optimalisering av verdikjeden er 
en forutsetning for å møte morgendagens krav til drift. Det er alltid et spørsmål om 
økonomi!

Johnny Haugland

Consulent Partner

Velkommen til JUMO                                                                                                       www.jumo.no

20
03

7

Fremtid med Industry 4,0:  
Intelligent, buss kompatibel koblingssystem for digitale sensorer som brukes i  
væskeanalyse – JUMO digiLine
• Modulært system for fleksible alternativer for gjennomføring: fra uavhengig måling av sensornettverk opptil 62 sensorer
• Minimale installasjonskostnader på grunn av mindre ledningstrekk
• Pålitelig prosessovervåking gjennom digital dataoverføring
• Redusert oppstart og vedlikeholdes gjennom automatisk gjenkjenning av de tilkoblede sensorer (Plug and Play)
• Kostnadsreduksjon grunnet gjenbruk av elektronikk (kun sensorerstatning)
• Enkel administrasjon av sensordata via JUMO DSM (Digital Sensor Management)
• Mobil overvåking av prosessdata med JUMO Device App
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foregått som et tett samarbeid mel-
lom driftsledelse, avdelingssjef, sek-
sjonsleder og personalsjef. Viljen til 
å tenke nytt - både på utstyrssiden, 
metodikk, kvalitetssystemer og inno-
vasjon.

Våre suksesskriterier er å la medar-
beiderne få mulighet til å skinne.

Hva var bakgrunnen for at dere 
startet på endringsprosesser?
Fra årtusenskiftet har det vært en 
kontinuerlig kamp om kommunale 
kroner, og alle tjenesteområder har 
måttet gi fra seg ressurser. Da hand-
ler det om å endre fokus å finne ut 
hvordan man best kan forvalte de 

ressursene man faktisk har til dispo-
sisjon, definere handlingsrommet og 
kommunisere det ut til brukerne. På 
denne måten blir det samsvar mellom 
forventningene og leveransen. 

Hvordan var stemningen og hold-
ningene?
Det vi opplever er rakrygga medarbei-
dere som tar utfordringer og endrin-
ger på strak arm og gjør jobben! 

Hva var de første grepene dere 
gjorde for å starte i en prosess?
Da INSTA 800 ble lansert høsten 
2000 hadde vi allerede i januar 2001 
kurs gjennom KBD-Gruppen for å lære 
prinsippene. Vi har hatt fokus på å 
oppdatere oss og hadde oppfrisk-
ningskurs for alle renholderne på NS 
INSTA 800 de ti første årene etter at 
den kom. Når vi forstod at dette var 
et verktøy til å definere behovet for 
renhold i den enkelte virksomhet, og 
lærte oss metoder å utføre renhold på 
som bidrog til at vi kunne levere kvali-
tet og samtidig bli kostnadseffektive, 
har dette gitt oss gode resultater. 
NS INSTA 800 er «sunn fornuft satt i 
system» og gjør det lettere å forstå 
anvendelsen av den. Sunn fornuft var 
vi utstyrt med fra før av, så nå var det 
å få ting satt i system og omsette det 
i praksis.
Hvilke elementer la dere inn i 
strategi planen? 
– områder innenfor organisasjons-
strukturen i renhold?

To av de viktigste standardene innen-
for renhold hvor NS-INSTA 800 angir 
et system for å fastsette og bedømme 
renholdskvalitet, mens NS-INSTA 810 
gjør det enklere å anskaffe renholds-
tjenester.

NS-INSTA 810:2011 angir blant annet 
krav og anbefalinger om prosedy-
rer og krav for innlevering av tilbud, 
omfang av leveranse, krav overfor 
oppdragstaker, tekniske krav og kon-
traktsmessige forhold.

Fra 01.01.2014 endret vi fra «vakt-
mesterbegrepet» til «drift og vedlike-
holdspersonalet» – for å synliggjøre 
hva vi faktisk skal gjøre – vi skal drifte 
og vedlikeholde de offentlige byg-
gene i Alta kommune.

I det tidligere vaktmesterbegrepet lå 
det mange forventninger til oppgaver 
vi ikke hadde mulighet å gjøre med 
sterkt begrensede ressurser, – nå har 
vi fokus på drifts og vedlikeholdstje-
nester. Denne endringsforståelsen 
gjør at vi nå får frigjort tid og resurser 
slik at vi i større grad kan levere i for-
hold til kravene i standarden, lov og 
avtaleverk.

Drifts- og vedlikeholdspersonalet 
har tatt fagbrev som Byggdriftere – 
og dette inkluderer alle profesjoner 
innen drift og vedlikehold av bygg. 
Gevinsten er at drift- og vedlikeholds-
personalet er knyttet tettere sammen, 

Fagarbeider Alla Olsen

FDV-ingeniør Eivind Larsen

Fungerende driftsansvarlig Jonny Olsen Vedlikeholdsansvarlig Jan-Sverre Greiner
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forstår hverandres fagområder bedre 
og kan samarbeide om det meste. Det 
er viktig at personalet er fagarbeidere 
for å kunne ha riktig innsikt i de opp-
gavene som skal løses.

Vi har hatt fokus på at medarbei-
derne jevnlig har fått oppdatere seg 
på metode og utstyr, kurse seg i ergo-
nomi og stoffkartotek, ta fagbrev, 
delta i prosesser, være orientert, bli 
trygge og ha stor innflytelse over egen 
arbeidshverdag.

I 2001 engasjerte renholdsleder 
Rigmor Endresen KBD-gruppen til å 
holde kurs for alle medarbeidere i 
renholdsavdelingen. Det første kur-
set holdt vi i april 2001, en dag om 
renholdsøkonomi, metoder og INSTA-
800. I året som fulgte utarbeidet vi 
planer for renhold av nye bygg i kom-
munen.

I 2002 planla vi, Rigmor, Else Liv og 
KBD teamlederkurs for kommunens 
renholdsledere og renholdere. Fra 
februar til juni gjennomførte vi 3 
teamlederkurs, internatsamlinger 
hver på 2 dager 14 deltakere besto 
eksamen.

I samarbeid med renholdsleder har 
vi senere medvirket ved planlegging 
av renhold for alle kommunens bygg. 
Kurs og godt samarbeid ved planleg-
ging og gjennomføring, er grunnlaget 
for den positive utvikling av renholdet 
i kommunen.

En åpen dør og tett oppfølging av 
hver enkelt medarbeider gir gjensidig 
respekt og en god plattform for sam-
arbeid og samhandling. 

Denne strategien har gitt gode resul-
tater på medarbeiderundersøkel-
sene, folk trives på jobb og gir uttrykk 

for at de føler at de gjør verdifull tje-
nesteproduksjon til kommunens inn-
byggere gjennom å rengjøre, drifte og 
vedlikeholde Alta kommunes bygg. 

Er forankring viktig? Og hvilken 
forankring etablerte dere?
Det som gjør at dette er blitt en suk-
sessfaktor er at vi har hatt fokus på 
vår faglige frihet til å gjøre grep der 
det har vært nødvendig. God fagkom-
petanse er det som ligger i bunnen, 
slik at de grep som er gjort er gjen-
nomført på en ordentlig og forsvarlig 
måte. Det har gitt oss aksept og for-
ankring. 

Vi er ydmyke i forhold til det faktum at 
det er skattebetalernes penger vi for-
valter. Da skal alt vi gjør av renhold, 
drift og vedlikehold i byggene, utføres 
på en faglig forsvarlig måte. 

Vår oppgave er å gjøre byggene så 

 

Nye krav til vannkum
ØSTRAADT RØR GRUPPEN har 
i samarbeid med Furnes Jernstøperi 
AS, utviklet Mammut støpejerns-
konsoll. En løsning for vannkummer 
godkjent etter krav i VA-miljøblad 
112.
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Økonomikonsulent Renhold  
Tatiana Mikkelsen

Virksomhetsleder Kommunale Bygg 
Rigmor Endresen

Virksomhetsleder Renhold   
Therese Muotkajærvi  

robuste at de som driver skoler, bar-
nehager og helseinstitusjoner skal 
kunne utføre sin virksomhet på en 
trygg og sikker måte i byggene i Alta 
kommune.

I prosessene har vi hatt fokus på 
mulighetene, ikke begrensningene.

Når man får et budsjett som er to 
millioner mindre enn i fjor; - hva 
kan vi klare innenfor den rammen? 
Jeg mener det fokuset har gjort oss i 
stand til å definere de viktigste opp-
gavene som må til for å fylle kravene i 
standarder, lov og avtaleverk!

Hva er den økonomiske gevinsten av 
endringsprosessene dere har gjen-
nomført?
Det var 72 stillinger i renhold tidli-
gere og nå er det 45. Kuttene har vært 
gjennomført ved naturlig avgang, 
ingen har blitt sagt opp. Det samme 
er tilfelle ved «drift og vedlikehold» - 
der var det 28 og nå er det stillinger 
22 – også ved naturlig avgang.

Perioden 2010 – 2013 var den mest 
krevende perioden i forhold til inn-
sparing. I denne perioden sparte Ren-
hold 7,5 millioner på lønnsbudsjettet 
sitt, da de gikk fra 72 stillinger til 47.

Drift og vedlikehold sparte 3 millioner 
på sitt lønnsbudsjett da de gikk fra 28 
stillinger til 22.

I tillegg har det vært innsparing på 
innkjøp med minst en halv million på 
hver av avdelingene.
Det betyr at bare innenfor disse to 
områdene har det i en treårsperiode 
vært en betydelig innsparing, - og det 
som følge av omorganisering og pro-
fesjonalisering av tjenestene.

Budsjettet er naturligvis påvirket av 
lønns og prisøkninger siden den gang 
vi startet endringsprosessene – men 
vi snakker om store reduksjoner, sam-
tidig som vi i dag leverer profesjonelt, 
kvalitetsstyrte servicetjenester.

Samtidig er det frustrerende at det 
hvert eneste år er politikere som tar til 
orde for konkurranseutsetting, til tross 
for intern effektivisering og gode resul-
tater. De sjekker ikke fakta med virk-
somhetene, de synser, mener og kjø-
rer prinsipper. Sånt er demotiverende 
og det fortjener ikke medarbeiderne 
som gjør en fantastisk jobb hver dag! 

Kommune-Norge må erkjenne og løfte 
at man faktisk har bygd opp unike 
fagressurser som må få den honnør 

de fortjener fordi de leverer tjenester 
til innbyggerne av solid kvalitet! 

Med vennlig hilsen
Therese Muotkajærvi   
Tatiana Mikkelsen
Rigmor Endresen

WaBack
Tilbakeslagsventilen for enkelthus – 
WaBack mini for kjellermontasje

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44
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En del reisende sperret opp øynene 
litt ekstra da de møtte på en vaskero-
bot i avgangshallen på Gardermoen i 
sommer. Den noe uvanlige ferievika-
ren ble testet ut av ISS, for å se om 
den kan brukes til å vaske gulv hos 
deres kunder.

 – Intellibot-roboten er konstruert 
for å kunne rengjøre store åpne area-

ler. Avgangshallen på Gardermoen er 
et perfekt testområde, sier Stig Ro-
nander, fagsjef for renhold i ISS.

Når kontorlandskap, korridorer og 
flyplasser vaskes, er bruk av tid og vann 
viktige faktorer. Intellibot går i fire timer 
før den må lades og klarer tusen kva-
dratmeter i timen. Den renser vannet 
underveis så man slipper å løpe etter 
den for å fylle på nytt hele tiden.

– Det eneste operatøren trenger 
å gjøre er å bringe roboten til start-
stedet. Deretter ordner den resten 
selv. Når gulvvasken er gjort, sier den 
ifra via en melding på nettbrett eller 

mobil, sier konseptsjef Bjørn Espen 
Sundt i Lilleborg Profesjonell, sel-
skapet som markedsfører Intellibot i 
Norge.

Roboten er utstyrt med sonarer som 
oppfatter alt som skjer rundt den.

– Maskinen går kun i 1,4 km/t, så 
den vil aldri kunne gjøre skade på 
folk eller gjenstander. Den har senso-
rer som registrerer alle hindringer, og 
den stopper med én gang noe kom-
mer i veien for den, sier Sundt.

Robotene kommer 
Oslo Lufthavn er den første flyplassen 

Robot vasker Gardermoen
ISS lar en robot får prøve seg som vaskehjelp på Oslo Lufthavn. Snart vil 
rengjøringsroboter bli vanlig over alt.

Av Rolf Magnus W. Sæther

Fagredaktør Tek.no
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i Norden som tester den nye vaskero-
boten.

– Rundt år 2000 prøvde vi ut en 
lignende maskin, men det gikk dårlig. 
Da var ikke teknologien god nok for 
et så komplekst sted som vårt, med 
møbler, rulletrapper og millioner av 
passasjerer, sier Hans Bendik Erik-
sen, avdelingssjef for operativ drift 
ved Oslo Lufthavn.

I dag har robotteknologien kommet 
mye lenger, spesielt i USA. Nå spås au-
tomatiseringen i rengjøringsbransjen 
å skyte fart i Europa og Norge også.

– Robotteknologi i renholdsbran-
sjen er foreløpig helt i fødselen i 
Norge. Vi er i ferd med å teste bruks-
områder og effektivitet. Om ett til tre 
år vil det ikke være uvanlig å se robo-
ter som rengjør gulv der profesjonelle 
rengjøringsbyråer har oppdrag, sier 
Stig Ronander i ISS.

Automatiseringen vil ikke bare be-
stå av roboter, men også for eksem-
pel av sensorer.

– Sensorer og nettbretteknologi 
kombineres for å styre renholdet til 
områdene som er skitne. En sensor 
kan si ifra om søppelbøtten er i ferd 
med å bli full, om hvor mange ganger 
det er tatt i dørhåndtaket på felles-
doen, og så videre, sier han.

På tross av automatiseringen, tren-
ger ikke deres ansatte å frykte for job-
bene sine, forsikrer ISS.

– Robotene skal ikke erstatte våre 
ansatte, men være en hjelpende 
hånd. Vi ser for oss at robotene ta tar 
de store åpne områdene, gjerne på 
nattestid, mens renholderne tar fin-
pussen og arbeider der hvor de møter 
mennesker, sier Ronander.

Også hjemme hos deg
Hver tredje nordmann tror at hushold-
ningen deres kommer til å ha robot-
støvsuger før eller senere, 17 prosent 
innen fem år, viser en spørreundersø-
kelse som er utført av YouGov for ISS. 
I den samme undersøkelsen svarer to 

av tre at de syns rengjøring er kjede-
lig.

– Det kommer stadig nye og bedre 
roboter som gjør rent. Vi er blitt vant 
til at de klipper plenen på egenhånd, 
nå tar de seg snart av gulvvasken og 
støvsugingen også, sier Ronander. 

Elkjøp-kjeden har så langt solgt 
flest robotstøvsugere, men tror gulv-
vaskerne blir mye vanligere fremover.

– Etter en periode med mange til-
bydere av robotstøvsugere i alle pris-
klasser, ser vi at interessen har stabi-
lisert seg for kvalitetsprodukter til en 
del tusenlapper. En robot må fungere 
meget godt hvis den ikke skal bli gjen-
stand for misnøye og havne på loftet, 
sier Øistein Braathu i Elkjøp.

Robotene for hjemmemarkedet er 
adskillig mindre i størrelse enn de 
som renholdsbyråene skal bruke, 
men du er fortsatt avhengig av nokså 
frie flater for å få god effekt av en ro-
bot. De kan ikke flytte på ting.
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EPC som verktøy for gjennomføring 
av kommunenes energi og miljøplan 
Møtet ble arrangert i samarbeid med 
KS Finnmark, og på agendaen stod 
blant annet en grundig gjennomgang 
av fordeler med EPC som verktøy 
for gjennomføring av kommunenes 
energi og miljøplan. – Vi følger opp 
med å ta temaet opp på KS-møtet i 
Kirkenes 19. oktober, lover Børge Eie-
land som deltok fra KS Finnmark.

Over 50 kommuner har gjennomført 
EPC. Hvordan gjør de det?
En EPC-kontrakt (Energy Performance 
Contracting/Energisparekontrakt), 
består av et sett av energieffekti-
viseringstiltak som gjennomføres 
med sparegaranti fra entreprenøren. 

Modellen innebærer at innsparin-
gene finansierer investeringen.

– EPC-kontraktene er krevende og 
stiller høye krav til leverandøren som 
vinner kontrakten, og kommunene 
som må knytte til seg nødvendig be-
stillerkompetanse, sier EPC-rådgiver 
Kjell Gurigard.

– Et vellykket EPC-prosjekt gir dras-
tisk og lønnsom reduksjon av energi-
forbruket med oppgraderte bygg som 
resultat fastholder Gurigard.

Anbefaler deltagelse i NKFs nettverk
Terje Trætten, prosjektleder i Skjervøy 
kommune var invitert for å fortelle om 
EPC-prosjektet i sin kommune, men 
åpnet med å gi honnør til NKF: «Først 
må jeg få skryte av Norsk Kommu-
nalteknisk Forening», åpnet Trætten, 
som i en årrekke har vært medlem av 
nettverket i Troms.

– Jeg har lært svært mye i løpet av 
min tid i nettverket. Det har vært fan-
tastisk lærerikt, og det sosiale er også 
viktig, og bidrar til å senke terskelen 

for å ta kontakt og søke råd hos kol-
legaer i andre kommuner. Til de som 
ikke er med anbefaler jeg deltagelse i 
NKFs nettverk.

Sånn gjorde vi det i Skjervøy
For å komme i gang med et EPC-pro-
sjekt i kommunene er det viktig å få 
tak i de som sitter på, eller er nær 
beslutningsprosessen. – Få gjerne 
med ordføreren, oppfordret Trætten.

I Skjervøy startet det med utarbei-
delse av Kommunedelplan for energi 
og klima. 

For å få tilskudd fra Enova må  
50 % av bygningsmassen være med. 
Trætten anbefaler derfor å velge ut 
byggene med størst potensiale for å 
spare energi, og med størst behov for 
rehabilitering.

Energioppfølgingssystem og SD-
anlegg er viktige verktøy i prosessen, 
og vaktmestere og deres ledere er en 
viktig ressurs i kartleggingen og opp-
følgingen for å kunne lykkes.

NKF bygg og eiendom

Finnmarknettverket 10 år
Av Fredrik Horjen, NKF nettverkssekretær, 
Erik Hole, NKF nettverkssekretær Bolig, 
Harald Andersen NKF nettverkssekretær Renhold 
og Elisabeth Leikanger, rådgiver NKF
Foto: E. Leikanger og Ronald Kristiansen

I Kautokeino var over 60 deltagere samlet til 2 innholdsrike og tverrfaglige møtedager i et nydelig høstvær til glede for både  
vertskap og besøkende.
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Hvordan kan Finnmarkskommunene 
komme i gang med EPC?
Ordfører Monika Nilsen i Alta kom-
mune, Børge Eieland i KS, Terje Trætten, 
prosjektleder i Skjervøy, EPC-rådgiver 
Kjell Gurigard og Miriam Akkouche, 
repr. Miljøpartiet de grønne i Alta kom-
mune, satt i panelet da temaet ble drøf-
tet.

Konklusjoner
•  EPC-kontrakter – et viktig bidrag til 

det grønne skiftet i Finnmark
•  NKF ønsker å være en viktig pådriver 

i arbeidet
•  Viktig med politisk forankring for 

at prosjektet skal bli realisert og en 
suksess

•  KS har satt saken på dagorden på KS-
møte i Kirkenes 18. og 19. oktober

Utfordrer Fylkeskommunen om å 
være en pådriver i Finnmark 
Leder av Finnmarknettverket, Rigmor 
Endresen, anmoder Fylkeskommunen 
om å være en pådriver i EPC-arbeidet 
i Finnmark. – Det vil ha positiv effekt 
på kommunene og gi inspirasjon til 
at kommunene blir med på en felles 
dugnad på dette feltet, uttalte Endre-
sen.

10 år siden etableringen av Finn-
marksnettverket
Finnmarksnettverket ble etablert i 
Alta 9. november 2006. Nettverket 
har siden da hatt to faste møter per 
år. Vertskapet for møtene går på 
rundgang. Temaene som tas opp er 
på områdene forvaltning, drift, vedli-
kehold, energisparing, prosjektgjen-
nomføring, tilstandskartlegging, ren-
hold, kommunikasjon med politikere 
m.m. 13 kommuner deltar i nettver-
ket. Alle kommuner er velkomne til å 
bli med. Møtene bidrar til deling av 
kunnskap mellom kommunene, og 
hjelper kommunene til bedre eien-
domsforvaltning og bedre prosjekt-
gjennomføring. 

Nettverket har hatt følgende lede-
re: John Suhr (Alta), Per Einar Samuel-
sen (Finnmark Fylkeskommune), Ivar 
Kaski (Sør Varanger). Nåværende le-
der er Rigmor Endresen fra Alta. Fred-
rik Horjen (NKF) er sekretær.

Jubileet ble markert ved å invitere de 
tidligere lederne av nettverket som 
æresgjester på møtet.

John Suhr (2006-2008), Per Einar 
Samuelsen (2008-2011), Ivar Kaski 
2011-2013. 

Åsta Amundsen var også en av 
stifterne av Finnmarknettverket, og 
får en stor del av æren for at også 
renholdslederne tidlig ble inkludert i 
nettverket. Dagens leder Rigmor En-
dresen (2013 –) er i tillegg varamed-
lem i styret for NKF bygg og eiendom. 

Fra venstre: Altas ordfører Monika Nilsen, Virksomhetsleder (Alta) kommune Rigmor 
Endresen, og MDG-repr. Alta kommune, Miriam Akkouche

Tidligere ledere av NKF nettverk for bygg og eiendom i Finnmark var invitert som hedersgjester. 
Fra venstre: John Suhr, Per Einar Samuelsen og Ivar Kaski. Åsta Amundsenvar pådriver for å få med reholdslederne i nettverket.  
Foto: Ronald Kristiansen
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Bolignettverk Finnmark etablert
 

På møtet i Kautokeino ble det også 
etablert et nytt boligforvalternettverk 
i Finnmark. 

Seks kommuner deltok på oppstart-
møtet, og blant disse var flere bolig-
stiftelser. Husbanken var invitert og 
representert på møtet, og informerte 
om tilskuddsordninger som kommu-
nene kan benytte i sine planer for 
boligforvaltningen. 

Vadsø Utleieboliger hadde et innlegg 
om sin organisering av boligforvalt-
ningen for Vadsø kommune. For øvrig 
tok vi en liten gjennomgang på ulike 
temaer som kan være aktuelle å ta 
opp på møter i et bolignettverk. Lis-
ten over aktuelle tema og utfordringer 
er veldig lang. Deltakerne var enige 
om at det gir nytteverdi å samles i et 
bolignettverk for å utveksle erfarin-
ger, og jobbe etter NKFs visjon «kunn-
skapsdeling for et bedre samfunn». 
Boligforvalternettverket vil ha minst 2 

samlinger i året, og deltakerne veks-
ler på å være vertskap. Neste møte 
blir i Alta 26. -27. april 2017. 

Frank Eriksen (Vadsø boligstiftelse) 
ble valgt til gruppeleder, og Erik Hole 
(NKF) vil være sekretær for nettverket. 
I Finnmark bolignettverk kan både 
stiftelser, kommuner og kommunale 
foretak delta. Nye deltakere er velkom-
men til å ta kontakt med leder frank.
eriksen@vadso-utleieboliger.no, eller 
sekretær erik.nkf@outlook.com.

27. – 28. september
KONSEKVENSUTREDNINGER 
- Ny�ig verktøy i planleggingen
Ingeniørenes Hus, Oslo 

31. oktober – 1. november
FORNYELSE AV LEDNINGSNETTET INNEN VANN/AVLØP
- Hvor omfa�ende – og med hvilke metoder?
Scandic Ørnen Hotel, Bergen

1. – 2. november
VEGDRIFT 2016 – Sommerdri�
Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

9. november
EFFEKTIVE PLAN- OG BYGGEPROSESSER 
FOR VEG OG JERNBANE
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

15. – 16. november
PLAN 2016 – Klimatilpasning
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

23. – 24. november
VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER 2016
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

KONTAKT

Prosjektleder:
Bente Pedersen

E-post: 
bente.pedersen@tekna.no

Telefon: 
93 25 95 57

For mer informasjon og 
påmelding, se Tekna.no.

Håper å se deg
– velkommen!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kjell Iver Suhr og Einar Mikkelsen fra Alta, Karin Henriksen, FFK, Aud Lillian Pedersen, Hammerfest, Mikkel Ailo Gaup, Kautokeino 
Boligselskap, Anita Kaaby fra Sør-Varanger, Frank Eriksen og Jan Erik Barlien fra Vadsø boligstiftelse, Merethe Berg Fagerhaug og 
Solveig Kullerud Gonsholt fra Husbanken, og Erik Hole, NKF nettverkssekretær.
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Renholdsnettverk Finnmark etablert
 

Renholdslederne kom med i nettver-
ket i 2009, og har vekslet mellom 
å være sammen med eiendomsfor-
valterne, og ha parallelle møter med 
egne tema, også med inviterte fore-
dragsholdere. Temaene som har vært 
oppe er INSTA 800, hvordan få ren-
hold inn i byggeprosjektene, valg av 
materialer og løsninger for et enklere 
renhold, konkurranseutsetting, sosial 
dumping, bassengrenhold, renholds-
systemer, nærvær for redusert syke-
fravær, regler for liftkjøring m.m. 

Zsuzanna Meszaros (Porsanger) er 
leder for renholdnettverket som nå 
har fått Harald Andersen (NKF) som 
sekretær fra og med august 2016.

Canter Eco Hybrid er markedets eneste lastebil med hybrid. Den 
har kraftig hybrid-motor med energigjenvinning som standard og 
leverer drivstoffbesparelser på opptil 23%, og et lavere CO2-utslipp.  
Det er bra både for miljø og regnskap. Du vil også nyte godt av høy 

effekt og komfort gjennom DUONIC® dual-clutch systemet, spesielt  
i byen. Og som alltid, Canter imponerer med sin høye nyttelast,  
kjørekomfort og en svingradius som er perfekt til trange bygater.  
Les mer på: www.canter-eco-hybrid.com

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

FUSO CANTER ECO HYBRID

KJØRER PÅ GRØNT

Selges av

Canter. Et arbeidsjern uten like.

A5_Fuso_Canter_2015.indd   1 09.05.2016   10.39

Bakerste rekke: Porsanger Kommune Renholdsleder Zsuzsanna Meszaros
(NKF) Sekretær: Harald Andersen, Alta Kommune Virsomhetsleder Renhold Therese 
Ivertsen Muotkajærvi. 
Midten: Kirkenes Kommune, Renholdsleder Eeva-Maria Leinonen
Første rekke: Alta Kommune, Konsulent Renhold Innkjøp:Tatjana Mikkelsen
Kautokeino Kon\mmune, Renholdsleder, Berit-Marit Logje
Vadsø Kommune, Renholdsleder, Herdis Bjørkås.
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Det er en stille tidlig fredag formiddag, 
regnet sildrer nedover og det som kan 
høres er kun prikking av regndråper 
mot presenningen til båtene ved kaia. 
Knapt et menneske å se etter nattens 

Sildajazz aktiviteter, kun betjeningen 
på restaurantene som er i ferd med å 
dekorere bordene til dagens gjester.

Vi venter på rutebåten som skal 
ta oss ut til øya Røvær. 5 minutter 
forsinket kommer rutebåten Røvær, 
og snart er vi i sammen med 4 andre 
passasjerer på vei mot øya.

Vel fremme er det en kort spasertur 
på rundt 100 meter fra fergekaien til 
Røvær vannverk, Norges minste kom-

munale vannverk. Renseanlegget hol-
der for øvrig til i brannstasjonen på 
øya. Her blir vi tatt imot av en hygge-
lig representant fra Haugesund vann 
og avløp.

Historikk
Røvær er en øygruppe som ligger 
omlag 10 km vest for Haugesund. 

Øygruppen har tidligere basert sin 
vannforsyning på private brønner og 

Norges minste kommunale vannverk 

Røvær vannverk
Etter flere henvendelser fra kommunen om at vi burde ta en nærmere titt på kom-
munens og landets minste vannverk som ligger på en øy 25 minutter med fergebåt 
ut i havgapet, står vi på indre kai i Smedasundet, i Haugesund, en tung regnværs-
dag midt i august under årets Sildajazz. 

Av Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider NKF

Dagens renseanlegg ble satt i drift i 2000. Renseanlegget (rød bygning til venstre)ligger i brannstasjonen på Røvær og råvannet 
overføres gjennom pumpeledning fra reservoaret på Hillerøy (naboøy) forteller en stolt driftsoperatør Jan Helge Vaage. 
Foto: Kjell M. Jacobsen
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mindre basseng. I tørkeperioder har 
man hentet vann fra fastlandet.

I 1992 startet byggingen av et kom-
munalt vannverk på Røvær. 
Etter mindre enn 10 års drift ble det 
klart at anlegget ikke kunne levere 
drikkevann av tilfredsstillende kvali-
tet og i år 2000 ble det derfor instal-
lert renseanlegg med Dynasandfilter, 
pH-justering og UV-bestråling. 

Renseanlegget
Dagens renseanlegg ble satt i drift 
12. januar, 2000. Råvannet overfø-
res gjennom pumpeledning fra reser-
voaret på Hillerøy. Renseteknikken er 
sandfiltrering med kjemisk utfelling og 
pH justering med lut. Filtrert vann des-
infiseres ved UV-bestråling i forkant av 
et 40 m3 stort rentvannsbasseng. 

Anlegget inspiseres tre dager i uken i til-
legg til online overvåking og drift, det er 
også tilknyttet 24 timers vaktordning. 
Produksjonen stanser automatisk ved 
driftsfeil eller utilstrekkelig UV-bestrå-
ling. To turtallsregulerte pumper leverer 
vann med 6 bar trykk til abonnentene. 

Vannkilden
Råvannskilden til Røvær ligger på 
Hillerøy og er et oppdemmet kunstig 
reservoar med klausulert nedbørsfelt. 
Det er en pilardam i betong bygget i 

1992. Området rundt vannkilden er 
inngjerdet. Reservoaret rommer 9 
000 m3 vann og har nedslagsfelt på 
1,3 km2. Vannkilden er estimert til 
å kunne levere 15 000 m3 vann i år 
med normal nedbør. 

Ledningsnettet
De fleste vannledningene på Røvær 
stammer fra utbyggingen i 1992 og 
består i hovedsak av polyetylenrør av 
små dimensjoner (<70mm). Stort sett 
alle strekk er endeledninger. 

Vi har hørt at vannet her ute er av 
høyst variabel karakter – hva kom-
mer det av? 
Vaage forteller at «det er spesielt pro-
blematisk om sommeren med mye dår-
lig råvann i forbindelse med sur ned-
bør. Mye nedbør, som det har vært de 
siste dagene, gjør at råvannet får dårlig 
kvalitet og trenger mye vannbehand-
ling. Vannet blir brunt og det krever mye 
rensing for å tilfredsstille ph-verdier, 
smak, klarhet og renhet. I tillegg kan 
det enkelte dager med høy sommer-
temperatur bli en spesiell søtsmak på 
vannet. Vi tror det har noe med kilden å 
gjøre uten å vite det eksakt.»

Hvor lang tid bruker dere får å få 
tilfredsstillende vannkvalitet?
«Vi måler farge og PH-verdier. Målet er 
ned mot 5 i PH-verdi, nå er det 8 i PH-

FAKTA RØVÆR

–  Røvær er en øygruppe som ligger 
omlag 10 km vest for Haugesund. 

–  Innbyggertall vel 90.
–  I tillegg kommer en del fritidsbe-

byggelse.
–  Øygruppen har tidligere basert sin 

vannforsyning på private brønner 
og mindre basseng. 

–  I tørkeperioder har man hentet 
vann fra fastlandet.

–  1992 startet byggingen av kommu-
nalt vannverk på Røvær

–  2000 oppgradert vannbehand-
lings- og renseanlegg med Dyna-
sandfilter, pH-justering og UV-be-
stråling. 

–  Røvær skole har rundt 20 elever fra 
1. til 10. klasse. Røvær barnehage 
ble utvidet til heldagsbarnehage 1. 
august 2008 

–  Røvær landhandel er øyas nærbu-
tikk. 

–  Rutebåten Røværfjord har 7–9 dag-
lige avganger til sentrum i Hauge-
sund.

–  Øysamfunnet har utmerket bred-
båndsforbindelse som gjør det en-
kelt med hjemmekontor. 

–  Om sommeren har Røvær Sjøhus 
åpen sommerkafè og da serveres 
de berømte Røværkomlene.

Vannet til venstre er råvann fra vannkilde før behandling, mens vannet til høyre er ferdig renset. 
Foto: Kjell M. Jacobsen
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verdi. Det går gjerne 2- 3 timer før ønsket resultat er opp-
nådd. Det tar litt tid, men vi klarer det alltid.»

Hvordan er vannkvaliteten i dag?
«Du kan se her», han viser oss en prøve tatt av dagens 
vann før og etter behandling (se bildet under). «I dag da 
jeg kom ut hadde råvannet en dårlig kvalitet, men nå etter 
ca. 2,5 timers vannbehandling kan du se resultatet. Jeg 
har smakt på vannet og det er godt» sier en fornøyd og 
stolt driftsoperatør Vaage.

Hva er vannforbruket på Røvær?
«Da jeg målte i dag viste det 26 m3 på et døgn. Akkurat 
nå er det mye på grunn av Sildajazzen, men normalt er det 
15 m3 i døgnet.»

Hva er de største utfordringene fremover?
«Det er hvilke verdier råvannet har når vi kommer ut her. 
Det er også derfor vi må være her 3 ganger i uken for å 
sjekke vannkvaliteten. I tillegg er det mange dager i løpet 
av året at båten ikke går på grunn av vind. I løpet av høs-
ten har vi planlagt at vi skal ha automatisk driftsovervå-
king, det ser vi frem til for da kan vi overvåke vannkvalite-
ten kontinuerlig fra fastlandssiden.»

Øyas fastboende – er de fornøyd med vannet?
«Ja, vi har ikke fått noen klager, vannet etter behandling 
smaker godt, men det tar litt tid å få frem den riktige kva-
liteten» avslutter Vaage før han avslutter dagen for å ta 
fergen inn til Haugesund.

Vannkvaliteten sjekkes, overvåkes og kontrolleres av driftsoperatør Jan Helge Vaage. Foto: Kjell M. Jacobsen
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Å plaske i søledammer er gøy! 

Heldigvis blir det ikke flom i gata,  

for overvannet ledes ned i sluk og kummer.

Enkelt og greit?
Det hadde ikke vært så lett...

...uten oss.

Ulefos er et nordisk selskap som, har sitt hovedvirke
innenfor den kommunaltekniske vann- og avløpssektoren. 
Vi leverer, via grossist, til konsulenter, arkitekter, 
entreprenører og industri.

www.ulefos.com
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Under et privat besøk i byen i juni la 
jeg merke til alle som syklet. Det er 
mange oppmerkede veier, og noen 
av dem er vakre alléer med god plass 
i begge retninger. I likhet med mange 
andre land i Europa er fotgjengere 
og syklister adskilt. Det er åpenbart 
at dette både er tryggere og skaper 
færre konflikter. 

Norge kommer etter
Det satses også på sykkel i Norge, 
både i regi av Statens vegvesen og 
i de enkelte kommuner. Oslo kom-
mune, med Miljøpartiet De Grønne 

i spissen, har store ambisjoner, 
og har satset fra dag 1 etter at de 
overtok makten i hovedstaden. Oslos 
sykkelstrategi er for 2015 – 2025. 
Hovedmålet er en sykkelandel av alle 
reiser på 16 prosent innen 2025, en 
dobling av dagens nivå.

Det er generelt større interesse for 
sykkel enn noensinne, både vanlig 
sykkel og ikke minst elsykkel, som 
øker mulighetene for at sykkel blir et 
reelt transportalternativ over større 
avstander. Den økte interessen gjen-
speiler seg også i bysykkelordningen 
i Oslo, der antall brukerreiser er 1,1 
mill fra april til august, mer enn en 
dobling fra året før. Pr august var 
det 1200 sykler, og når ordningen er 
ferdig bygget ut i 2017 blir det 3000 
sykler.

Sykkelbyen Gøteborg 
viser vei
Hvis du liker å sykle i byer er Gøteborg et aktuelt valg. Det er godt tilrettelagt i store 
deler av byen.

Tekst og foto: 
Torbjørn Vinje

direktør i NKF

Kjernefamilien på lørdagstur.

Idyllisk og vakker álle med god plass til 
både fotgjengere og syklister.
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I neste utgave av Kommunalteknikk 
kommer det en artikkel om sykkelpo-
litikk og tiltak som kan gjøre sykling 
tryggere og mer attraktivt.

Originalt sykkelstativ på Drottningtorget.

Skiltingen for syklister er meget god.

Hvordan skape forvirring: Sykkelveien går over trikkeholdeplassen (ved Oslo Rådhus).

Bedre enn dette kan det knapt bli, med en fil i hver retning for sykler og eget fortau 
for gående. Denne standarden er det nesten hele veien fra Maxbo ved Skøyen til Aker 
Brygge, en strekning på ca 4 km.

Om Gøteborg

•  Sveriges nest største by med  
ca 550 tusen innbyggere

•  Ligger på vestkysten i Västra  
Götalands län, 295 km syd for Oslo

•  Attraksjoner: Liseberg fornøyel-
sespark, Universeum (vitenskaps-
senter), Trädgårdsföreningen, 
Botanisk hage og Slottsskogen, 
Saluhallen
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Bakgrunn
Kristine Akervold er prosjektleder for 
oppgradering av de fire renseanleg-
gene og biogassanlegget. Hun har 
vært med fra starten av, først som 
prosjektansvarlig, men etter hvert 
også som protansvarlig, jobben har 
vært midt i blinken.

En total entreprise på prosess og 
automasjon og en totalentreprise på 
fjellsprengning - hvorfor?

Bergen – rent vann til folk og �ord
4 renseanlegg og ett biogassanlegg til 2.1 mrd. kroner

Vi kjører gjennom Bergen 
en tidlig morgen i midten 
av august. Været er for-
treffelig med tilnærmet 
skyfri himmel. Det er en 
etterlengtet sensommerd-
ag, Bergen har kun hatt 
3 soldager i juli måned 
og dette er den første 
soldagen i august. Byen 
har de siste årene jobbet 
parallelt med å få ferdig 
4 nye renseanlegg og et 
nytt biogass anlegg til en 
investeringsramme på 
ca.2,1 milliarder kr. Vi er 
spente på å høre hvordan 
prosessen har foregått.

Biogassanlegget i Rådal for 4 nye renseanlegg starter opp 1. oktober og med det full-
føres et 8 års langt prosjektet til ca. 2.1 mrd. kr sier en stolt og engasjert prosjekt leder 
Kristine Akervold, Bergen kommune. Foto: Kjell M. Jacobsen

Av Kjell M. Jacobsen

Prosjektmedarbeider NKF

Vi har levert PEH rørsystem 
til Holen RA og  

Ytre Sandviken RA

Vi takker Krüger Kaldnes for 
oppdraget, og gratulerer 

Bergen kommune med nye 
renseanlegg.

Vi har levert og montert 
 hel innkledning med 

WG Tunnelduk i alle de  
nye renseanleggene 7l 

 Bergen Kommune 

Vi takker for oppdragene! 



«Den ene grunnen var når vi startet opp planlegging av 
disse anleggene fant vi ut at var det veldig liten konkur-
ranse i markedet på denne type oppdrag. Vi prøvde å skape 
internasjonalt interesse. Spesielt siden vi skulle bygge 4 
anlegg på en gang. Vi var i dialog med forskjellige mulige 
aktører og leverandører og spurte hva som skulle være 
aktuelt og interessant for å gi tilbud i Norge. Entydig svar fra 
undersøkelsen var at ingen ønsket å gi totalentreprise. Få 
hadde kompetanse på fjell, men det ble en totalentreprise 
på automasjon og prosess og en entreprise på fjellspren-
ging, som få hadde kompetanse på. Den andre grunnen var 
at vi ønsket og søkte etter nye, innovative løsninger og at 
de kunne være en del av de ulike prosjektene. Vi så at de 
enkelte løsninger utelukket hverandre. Vi hadde kartlagt 
rensekravene grundig, satte et ytelseskrav/garanti for blant 
annet rensekravet til tørking av slammet og energiforbruk. 
Leverandørene skulle oppgi en ytelsesgaranti på energifor-
bruk og så gjorde vi om kostnadene til årskostnader, som 
de skulle evalueres etter.»

Hvor lang tid brukte dere på forhandlingene?
«Vi holdt på med forhandlingene med prosessleverandø-
rene i et år. Vi kartla avløpssituasjonen, med krav til ren-
singen. Det vi hadde var ca. 20 % rensing, nå var målet 70 
%. Det ble en grundig evaluering av prosessleverandørene. 
I alt var det 6 stykker som søkte om å bli kvalifisert men 
kun 4 som nådde opp. På denne måten fikk vi internasjo-
nal konkurranse. Tilslutt stod det mellom KrugerKaldnes, 
Purac, Malmberg og et selskap til. Sistnevnte trakk seg på 
grunn av forskjellige forhold. I opplysningen hadde vi satt 
som krav at det skulle være tilpasset driftsorganisasjonen 
vår. Vi fikk inn 3 tilbud, evaluerte disse leverandørene, men 
vi hadde også i utlysningen at prosessmetoden skulle være 
hensiktsmessig for driftsorganisasjonen vår. Vi landet på 
Purac AB og KurgerKaldnes, med 2 anlegg hver. I ettertid 
har det vært fint å sammenligne de to forskjellige proses-
sleverandørene. Vi har hatt et veldig godt samarbeid på 
prosjektene og på tvers av prosjektene. Gode prosessle-
verandører, og forbehandlingen er lik på alle 4 anleggene. 
Slamtynningen er den samme og vi har hatt koordinerings-
møter med leverandørene.»

Prosjektet har hatt 43 entrepriser på alle 4 anleggene, har 
det vært strømlinjeformet og bra?
«Byggeprosessen begynte i 2012 og skal være ferdig til nyttår. 
Det vil alltid være et grensesnitt, ting vil bli glemt, utelatt etc. 
og ting som skaper spesielle utfordringer. Spesielt når det kom 
til prosesser på automasjons-/prosess- og elektrosystem.»

Hvilket anlegg startet man først med og hvorfor?
«Vi har jobbet med alle anleggene parallelt. Da det ble to 
anlegg til hver prosessleverandør, de begynte å jobbe med de 
minste anleggene først. Det vil si at man startet opp på nye 
Ytre Sandviken RA og Kvernevik RA. Alle anleggene ble star-
tet opp i 2012 med fjellsprengning. På de største anleggene 
krevde det mer sprengning. Flesland har hatt størst og lengst 
prosjektperiode. Prosjektet ble utsatt et par måneder på grunn 
av betongentreprisen som vi fikk bare ett tilbud på.»
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Hva kan du si om Ytre Sandviken?
 «På dette anlegget (se faktaramme) hadde vi mer areal 
tilgjengelig for utvidelse av fjellanlegget. Samtidig var 
anlegget et av to hvor vi har veldig kompakte løsninger og 
samme prosessleverandør. 

Tidligere het disse anleggene sentrum syd og sentrum 
nord. Anlegget ligger i kjelleren under Handelshøgskolen. 
Det som er spesielt er at vi pumper alt vannet opp i anleg-
get. Det har vært en fordel i byggeperioden. 

Vi har hatt god kontroll og vi har visst hele tiden hvor van-
net er. Dette var opprinnelig et mekanisk anlegg fra 1999 
med tanke på oppgradering senere til et sekundæranlegg. 

Fordelen her var at vi kunne sprenge mest mulig med 
anlegget i drift før vi tok gjennomslag til eksisterende 
anlegg. 

Det har vært et klart mål å ha mest mulig av anleggene i 
drift mens byggingen pågikk.»

Noen utfordringer? 
«Av alle de 4 anlegg var det her vi måtte gjøre flest end-
ringer underveis men egentlig gikk dette prosjekt best. 
Vi lærte masse av dette prosjektet som vi tok med oss i 
arbeidet med de 3 andre anleggene.»

Ytre Sandviken RA

 Foto: Bergen kommune

FAKTA – YTRE SANDVIKEN RA

•  BYGGEPERIODE – 2012 – 2016

•  NY ADKOMSTVEI TIL FJELLANLEGGET FOR  
TYNGRE KJØRETØY 

•  SPRENGNING AV FJELL – 35.000 M3

•  DIMENSJONERENDE BELASTNING =  
30.000 pe / 44.000 pe – belastning 2500m3/h

• RENSING: 

•  BEHANDLINGSPROSESSEN
–  BÅNDRISTER , 6 mm. 2 linjer
–  LUFTET SAND- OG FETTFANG
–  FLUKTASJONSANLEGG FOR FETT
–  BIOLOGISK RENSETRINN – BIOFILM (MBBR) – 3 linjer 

med 2 reaktorer i serie
–  FYSISK / KJEMISK RENSETRINN MED ACTIFLO, 3 linjer 
–  SLAMFORTYKNING MED ACTIDYN, 2 linjer
–  SLAMLAGRING I SILO, 2 stk

Purac är världsledande inom
behandling av avlopps-, 
process- och dricksvatten samt 
behandling av biologiskt avfall.

Vi levererar morgondagens
optimala lösningar för rent vatten 
och biogas redan idag!

Kommunalteknikk.indd   1 2016-09-08   10:01:50
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Prosjektleder Kristine Akervold fortel-
ler at dette anlegget ble tatt i bruk i 
januar 2016 og er det nest siste av i 
alt 4 nye renseanlegg som kommu-
nen har jobbet med de siste 8 årene.

Hva kan du si om Holen RA?
(se faktaramme)
«Dette anlegget ble tatt i bruk i januar 
2016 og er det nest siste av i alt 4 
renseanlegg. Dette er «Storebroren» 
til Ytre Sandviken og her har det vært 
større utfordringer. Fordelen var at vi 
kunne bruke mange av erfaringene fra 
Ytre Sandviken. Sprengningsarbeidet 
her måtte vi gjøre innenfor det eksis-
terende anlegget. Steinen måtte ut 
samme vei som vi brukte for å komme 
inn. Det første vi gjorde var å stenge 
grovristene og kjøre rensingen direkte 
på finristene. Vi krysset fingrene 
mens vi installerte grovristene. Etter 
hvert så kunne vi koble ut finristene.»

Hvordan tilpasset man driften i 
denne perioden? 
«Det så nærmest ut som et «krigsom-
råde». Koblingen av finristene slik at 
man en periode kun kjørte grovris-
tene, gav oss store utfordringer. Mest 
fordi her renner alt vannet inn på selv-
fall og er dimensjonert for 100.000 
personer. Det gjorde arbeidet vanske-
lig for de som jobbet i denne perio-
den. Ingen pumping eller overfall. Vi 
hadde dykkere til å lage steinfall for 

overløp og måtte dele prosessen på 
en litt annen måte. Kontroll på vannet 
under byggeprosessen var den ene 
utfordringen. Den andre utfordringen 
var at vi registrerte for høyere radon-
verdier i anlegget. I en driftssituasjon 
ville dette ikke vært problem på grunn 
av god ventilasjon, men i anleggspe-
rioden der det er redusert ventilasjon 
kan det bli et problem. Vi måtte sette 
inn ekstra ventilasjon. Målingene 
viste at vi hadde 3 ganger høyere ver-
dier enn forskriftene tilsier. Dette tok 
vi på ytterste alvor.»

Hadde dere forventet dette?
«I ettertid burde vi sjekket det bedre 
i risikoanalysen. Det skulle vært et 
ekstra punkt, fjellet her var annerle-
des i forhold til Ytre Sandviken.»

Ingen alvorlig fraværsskader?
«Det som har vært veldig bra er at vi 
ikke har hatt en eneste alvorlig fra-
værsskade. Alle har kommet seg hele 
hjem. Vi åpnet anlegget i desember 
2015, med biologisk og kjemisk ren-
sing. Det har vært en del innkjørings-
utfordringer men vi var ferdig med 
alt og alle systemene var i drift i mai 
2016. 

Og det har blitt 30 % økning i kapa-
sitet?
«Vi har tatt utgangspunkt i Kommune-
planen, reguleringsplan og lednings-

nettet for grunnlaget, sett litt i forhold 
til ledningsnett. Dimensjonert på 
økning organisk og ikke hydraulisk.»

Hva er det spesielle med anlegget 
Holen RA?
 «Dype bassenger er veldig spesielt, 
vi tilsetter sand og polymer i veldig 
dype bassenger. I tillegg til at vi har 2 
siloer som hver er 25 meter høye her 
inne i fjellet.»

Holen RA FAKTA – HOLEN RA

•  BYGGEPERIODE – 2012 – 2016

•  NY KJØRESLØYFE I ANLEGGET FOR 
TYNGRE KJØRETØY 

•  SPRENGNING AV FJELL –  
60.000 M3

• DIMENSJONERENDE BELASTNING 
=  100.000 pe / 134.000 pe – belast-

ning 6600m3/h

NØKKELTALL 
–  Qdim = 2 500 m3 / h. Qmaksdim 

= 6 600 m3 / h (biologisk og kje-
misk behandling) Q maks = 9 900 
m3 / h (forbehandles) 

–  Renseprosess: Båndrist: (6mm) 
Kapasitet: 7 600 m3 / h (i tillegg 
overløpsrist med kapasitet 9 900 
m3/h) 

–  Fett og sandfang: Qmaksdim = 9 
900 m3 / h 

–  Luftetanker (MBBR): 9,5 meter 
dype, volum ca. 3 300 m3 (total), 
(3 parallellle linjer med 2 reaktorer 
i serie) BOF5= 6 002 kg/d, maks 
luftutskifting 4000 Nm3 / h

–  Sedimenteringsbasseng Actiflo: 
Hver sedimenering 5,3 meter 
langt, 4,9 meter bredt og 5 meter 
dypt. (3 parallelle linjer) Maks 
overflatebelastning = 117 m / h

–  Slambehandling (Fortykking med 
Actidyn): Kapasitet: 5185 kg TS / 
d Sentrifuger: Alfa Laval G75 Slam 
silo: 2 siloer totalt volum 140 m3

–  Ventilasjon: Kapasitet: 50 000 og 
35 000 m3 / h Prosessluft: 2 x 20 
000m3 / h (gjennom fotooksida-
sjon)

Prosjektleder Kristine Akervold er endelig ferdig med nye Holen RA, og klar for nye 
utfordringer og nye renseanlegg. Foto: Kjell M. Jacobsen
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Kvernevik RA, hva er det spesielle 
med dette anlegget? 
(se faktaramme)
«Et anlegg som er dimensjonert for 
tradisjonell forbrukerhusholdning. 
Det ligger i Åsane, Nord i Bergen.»

Hvorfor valgte man en annen pro-
sess her? 
«Prosesskonkurransen som på ulike 
kriterier så på kostnader per år viste 
at selv om vi måtte sprenge ut mer 
areal så ble det lavere driftskostnad 
med denne metoden. Totalevaluerin-
gen gjorde at det var økonomisk mest 
optimalt å sprenge ut for å få lavest 
driftskostnad. Her var det et veldig 
lite anlegg opprinnelig, det var bare 
noen små siloer som stod her. I prak-
sis startet vi med et nytt anlegg. På 
Holen RA og Ytre Sandviken RA var 
det lettere å tilpasse kompakte løs-
ninger i eksisterende anlegg. På Kver-
nevik RA og Flesland RA så måtte vi 
begynne på nytt igjen og vi stod mye 
friere. Her måtte vi også få nye regule-
ringsplaner.»

Helt forskjellig prosesser og arealer, 
hva er den største forskjellen?
«Det er helt forskjellige arealer og 
prosesser. Den største forskjellen er 
at de ikke bruker kjemikalier (Kver-
nevik RA og Flesland RA), bortsett fra 
på slamavhandlingssiden. Her er det 
store sedimenteringsanlegg. Rom-

mene består av 2 bassenger (13,4x 
5,5), hvert basseng rommer dobbelt 
så mange m3 som et vanlig svømme-
basseng. Alt er i fjell så det er ingen 
som ser anleggene.»

Største utfordringene – Kvernevik RA? 
«Det var tettere på bebyggelse i for-
hold til de andre anleggene og med 
sprenging under der folk bodde. Vi 
hadde SMS-varsling som alle kunne 
abonnere på og tilstandsvurdering 
av alle boligene i området før spren-
gingen. Det ble veldig lite skader på 
bygningsmassen.»

Hvor mange arbeider her? 
«Her er det et soneanlegg slik at det 
er flere. Normalt er det 3 personer på 
hvert anlegg.»

Hvilke miljømessige gevinster kan 
nærmiljø forvente?
«I disse dager starter vi opp med 
slambehandlingen. Vi har Daleelven i 
tilknytning til anlegget. Tidligere, ved 
overløp, strømmet urenset vann ut i 
elven. Den nye innløps- og utløpstun-
nelen til anlegget vil hindre overløp til 
Daleelven og medføre store miljøge-
vinster for nærmiljøet.»

Kvernevik RA FAKTA – KVERNEVIK RA

• BYGGEPERIODE – 2012 – 2016
• NYTT ADMINISTRASJONSBYGG 
• NYTT INNLØP – NY UTLØPSTUNNEL
•  SPRENGNING AV FJELL – 140.000 

M3
•  DIMENSJONERENDE BELASTNING 

= 35.000 pe / 56.000 pe – belast-
ning 1630 m3/h

• BEHANDLINGSPROSESSEN
– BÅNDRISTER , 6 mm. 2 linjer
– LUFTET SAND- OG FETTFANG
–  BIOLOGISK RENSING MED AKTIVS-

LAM MED TILHØRENDE SEDIMEN-
TERINGSBASSENG

–  SEDIMENTERINGSBASSENG
–  SLAMFORTYKNING – MEKANISK
–  SLAMLAGRING I SILO

NØKKELTALL 
–  Qdim = 730 m3 / h. Qmaksdim = 

1630 m3 / h (biologisk behand-
ling) 

–  Q maks = 2520 m3 / h (forbe-
handles) 

–  Renseprosess: Båndrist: (6mm) 
Kapasitet: 2520 m3 / h 

–  Fett og sandfang: Qmaksdim = 
2520 m3 / h 

–  Luftetanker: 9 meter dype, ak-
tivslamvolum ca. 2350 m3 (hver 
tank), BOF5= 3378 kg/d, maks 
luftutskifting 2700 Nm3 / h 

–  Sedimenteringsbasseng: 44 meter 
langt, 13 meter bredt og 5 meter 
dypt. Maks overflatebelastning = 
1,43 m / h

–  Slambehandling: Kapasitet: 3648 
kg TS / d Sentrifuger: Noxon DC 20 
ELLM Slam silo: 2 siloer totalt vo-
lum 80 m3

–  Ventilasjon: Kapasitet: 2 x 30 
000m3 / h Prosessluft: 10000m3 
/ h (gjennom fotooksidasjon

Foto: Bergen kommune
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Beis�ord Sementvarefabrikk AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS · Hedrum 
Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS 
Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI AS · Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS ·  
Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Bare betong varer evig 

Lille Grensen 3, 0159 Oslo
www.basal.no

BASAL - DRIVER KONTINUERLIG INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING INNEN VA

Basal er den største VA leverandøren i Norge med 19 eierbedrifter rundt i hele 
Norge. Hovedproduktene er rør og kummer i betong til overvann og spillvann  
og betongkummer til vannforsyning. 
Basal har siden 2001 hatt en vekst på mer enn 400 prosent.

Robuste betongprodukter tåler morgendagens nedbør og �om og ligger støtt 
under alle forhold. Basals eiere har til sammen mer enn 1000 års erfaring med 
utvikling og produksjon av rør og kummer i betong. 
Betong er derfor noe av det tryggeste du kan velge til ditt VA-anlegg de neste  
100 årene!

BASAL er best på VA-produkter

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Basal best på VA.indd   1 13.06.2016   21.08
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Det største og siste anlegget, Fles-
land RA, noen særtrekk?
«Ja, dette er det største anlegget og 
her har vi hele 11 km tunnel som 
avløpsvannet renner i. Grunnen til at 
dette anlegget er størst er blant annet 
de mange bedriftene som Hansa og 
Tine, ligger i dette området. I tillegg til 
kommer befolkningsvekst.»

Største utfordring?
«Alt går ut gjennom samme transport-
tunnel. De gir store utfordringer. Sam-
arbeid med leverandørene/aktørene 
har vært viktig og det å ha et felles 
mål har skapt lite konflikter. De ulike 
entreprisene kan fort stå oppi hveran-
dre og det krever godt samarbeid for å 
løse logistikken. Her har alle har vært 
løsningsorienterte.»

Felles trekk for alle 4 anleggene?
«Vi har Gjertsen duk i alle tunneler 
dette skaper en veldig bra ventilasjon 
og godt innemiljø. Det hindrer blant 
annet korrosjon på utstyr. Det er sik-
ret på baksiden og duken gir ekstra 
beskyttelse. Gevinstene er at vi slip-

per fukten som man vanligvis har, og 
man slipper å bruke hjelm. Det gir 
god HMS.»

Vi spør en munter gjeng foran ad-
ministrasjonsbygget - representert 
ved nestor og driftsleder Sveinung 
Gjessmundsen med 25 års fartstid 
i kommunen hvorav de siste 12-13 
årene på Flesland RA - om hva de sy-
nes om det nye anlegget?

 
Med 25 år i bransjen er det nestoren 
Sveinung Gjessmundsen, praktikeren 
og driftslederen, som har fulgt opp og 
eventuelt korrigert faglige innspill fra 
prosjektleder Kristine Akervold. De to 
har på en umerket måte utfylt hveran-
dre til det beste for det nye anlegget. 
Foto: Kjell M. Jacobsen

«Veldig bra, dette blir «Rolls Roy-
ce», det er hele renseprosessen og 
fjorden blir helt rein. Dette er helt fan-
tastisk. Folk i byen vet ikke hvor godt 
det blir. Det er jo drikkevann som 
kommer ut - og det er takket være hun 
som har står der» han peker på Aker-
vold. «Dette blir en vinn - vinn situa-
sjon og bussene skal gå på gass.»

«Nå blir tingene mer automatisert, 
før var det mer manuelt. Det blir mer 
å sette seg inn i. Det skal jo gå av seg 
selv i dag» før han med et lurt smil til-
legger «Håper vi.» Så ler han før han 
legger til «Dette blir fine greier. Slam-
bilene skal gå til biogassanlegget 
hver dag, herfra regner vi med 2 biler 
med ferskest mulig slam for å få best 
mulig biogass. Vi vil ikke at råtnepro-
sessen skal starte inne i siloene. Bio-
gassprosessen reduserer slammeng-
den med 40 %.»

Skoleklasser.
«Administrasjonsbygget på 460m2 
fordelt på 2 etasjer kan ta imot 2 sko-
leklasser samtidig. Både for opplæ-
ring og rekruttering. Dette er det stør-
ste anlegget på rensesiden. De andre 
anleggene tar en skoleklasse om gan-
gen. Vi regner med en god del besøk. 
Når vi får besøk av disse ungene og 
forteller hva som ikke skal i do, så 
biter de seg merke i det og forteller 
det videre til foreldrene.»

Flesland RA FAKTA – FLESLAND RA

•  BYGGEPERIODE – 2012 – 2016

•  NYTT ADMINISTRASJONSBYGG – 
460 M2 PÅ 2 ETASJER

•  NY PUMPESTASJON – FLERE PUM-
PER

•  SPRENGNING AV FJELL – 160.000 
M3

•  DIMENSJONERENDE BELASTNING 
= 65.000 pe / 152.000 pe – be-
lastning 3200 m3/h

•  RENSING: 
  –  BÅNDRISTER MED RISTGODS-

VASKER , 6 mm. 3 linjer
 –  LUFTET SAND- OG FETTFANG 

MED KJEDESKRAPE
 –  BIOLOGISK RENSING –  

AKTIVSLAM MED TILHØRENDE 
SEDIMENTERINGSBASSENG

 –  SEDIMENTERINGSBASSENG
 –  SLAMFORTYKNING – MEKANISK
 –  SLAMLAGRING I SILO

 Tre stolte ambassadører fra Flesland RA foran administrasjonsbygget på 460m2 – fra 
venstre: Kristine Akervold, prosjektleder, Sveinung Gjessmundsen, driftsleder Flesland 
og Tom Nilsen, fagarbeider Biogass. Foto: Kjell M. Jacobsen
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Et felles biogass- og forbrenningsan-
legg for alle renseanleggene er lagt 
til Rådal i nærheten av Lagunen i Ber-
gen. Anlegget skal tas i bruk 1. okto-
ber. Akervold forteller at de gjorde 
mange utredninger før de besluttet 
å etablere et felles biogassanlegg for 
alle renseanleggene.

Hvordan organiseres og produseres 
biogassanlegget? 
«Det blir en «slambil» fra hvert 
anlegg, daglig. Når slammet er levert 
her på anlegget blir det fortynnet og 
hygienisert i 70 grader en time, og 
deretter pumpet inn i råtnetankene 
og videre skjer omdannelse til metan-

gass. Slammet blir biorester og kan 
brukes på jordbruksareal og grønta-
realer.

Rejektvannet brukes på nytt til 
fortynning av slammet som kommer 
inn. Dette vannet brukes istedenfor å 
bruke drikkevann.

De store råtnetankene er på 3200 
m3, totalt 6400 m3, mens gassklok-
ken er på 340m3. Gassen her skal 
blant annet gi drivstoff til bussene.»

Dersom dere kunne startet på nytt 
med dette store prosjektet – hva 
ville dere gjort annerledes?
«Det har jo vært en økning på kost-
nadssiden som vi skulle ønsket at vi 

kunne ha fanget mer opp av i forkant. 
Det har vært mye skriverier om det i 
lokalpressen her. Vi har meldt om 
kostnadsoverskridelsene straks vi 
har registret det. Mer kvalitetssikring 
av kalkylene er også et punkt som vi 
ville brukt mer tid på. Det nye er regu-
leringsplan inne i fjellet, dette var 
noe nytt i forhold til tidligere planer. 
Vi måtte derfor ha ny reguleringsplan 
både for Flesland og Kvernevik. For-
håndsmåling av radonverdier er nok 
også et punkt vi ville sett mer på.»

Rådalen biogassanlegg

Foto: Bergen kommune

Til innløpet i Bergen kommune er HUBER 
stolte over att få leverera våre produkter 
som sikrer:

 ➤ Lang levetid  
 ➤ Maksimal driftsikkerhet  
 ➤ Minimalt vedlikehold  
 ➤ Tilpassede løsninger for hvert  
 sitt verks unike behov
 ➤ Stabil og erfaren serviceorganisasjon

   www.huber.no            info@huber.no
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Påhengsfasader og sikkerhetsglass 
er produkter som må regne med til-
syn fra Direktoratet for byggkvalitet i 
høst.

Direktoratet gjennomfører tilsyn for å 
sikre at disse produktene omsettes 
med riktig produktdokumentasjon. 
Selve tilsynet retter seg mot produ-
senter, importører og distributører av 
påhengsfasader og sikkerhetsglass.
 
Produktegenskaper skal dokumente-
res
Tilsynet vil bli gjennomført som et 
dokumenttilsyn. Det vil si at direk-
toratet sjekker at egenskapene til 
byggevaren er dokumentert på en til-
strekkelig måte.
 
Den korrekte produktdokumentasjo-
nen for en vare skal være i henhold 
til byggevareforordningen og i hen-
hold til de harmoniserte produkt-

standardene som hører inn under 
forordningen. Dette betyr at påhengs-
fasadene skal ha produktdokumenta-
sjon i henhold til standarden NS-EN 
13830:2003. Herdet og laminert sik-
kerhetsglass skal ha produktdoku-
mentasjon i henhold til NS-EN 12150-
2:2004 og NS-EN 14449:2005.
 
– Både herdet og laminert sikker-
hetsglass og påhengsfasader skal ha 
en ytelseserklæring på norsk, svensk 
eller dansk og være CE-merket, under-
streker ansvarlig for tilsynskampan-
jene, rådgiver Hanne Prestmo i Direk-
toratet for byggkvalitet
 
– I løpet av september vil vi sende 
ut brev til leverandører av påhengs-
fasader og sikkerhetsglass, hvor vi 
ber om at de sender inn tilstrekkelig 
dokumentasjon innen fristen, fortset-
ter Prestmo.
 

Konsekvenser av manglende doku-
mentasjon
Tilsynskampanjen har som mål å 
avdekke om dokumentasjonen er 
på plass. Dersom dokumentasjonen 
mangler, kan produktene verken 
omsettes eller brukes i norske bygg-
verk.
 
Avhengig av alvorlighetsgrad, kan 
direktoratet ta i bruk sanksjoner mot 
ulovlig omsetning. Direktoratet kan 
kreve omsetningsstans eller tilbake-
trekking av produktet fra markedet, 
eventuelt gi tvangsmulkt eller over-
tredelsesgebyr.
 
– Der hvor vi finner mangelfull, feil 
eller ingen dokumentasjon, følger vi 
dette opp overfor markedsaktørene, 
avslutter Prestmo.

Kilde: Dibk

Tilsyn med påhengsfasader 
og sikkerhetsglass
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Vi har alltid
sentrifugalpumper på lager

Sentrifugalpumpe CPI 
· CPI er en flertrinns sentrifugalpumpe for trykkøkning, 
 vannforsyning, vanning og sirkulasjon av rent vann.
· Sentrifugalpumpen er en økonomisk og effektiv pumpe 
 med lavt lydnivå som gjerne brukes i anlegg hvor det 
 kreves et høyt trykk og mye vann samtidig.
· Booster anlegg : Bruk to eller flere pumper sammen 
 for å anpasse pumpekapasiteten til vannuttaket.
· IE3 motor - Energibesparende
 

33 33 11 20 ems@ems.no33 33 11 33 ems@ems.noems@ems.no www.ems.no

Vi skreddersyr Booster anlegg 
tilpasset ditt behov

DISPENSER 
DIESEL

Multibruker dispenser med 
kortsystem

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

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

Full kontoll på diesel-
forbruket
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Hvor tilstede og tilgjengelig er vi for 
våre omgivelser? Vi har vel alle opp-
levd frustrasjonen og irritasjonen 
ved at ingen svarer i andre enden av 
telefonen når vi ringer, igjen og igjen, 
eller eposten vi sendte for flere dager 
siden uten å få svar. Selv opplever vi 
også ofte at et søk etter en bedrifts 
hjemmeside ikke gir noe resultat, 
eller vi blir presentert en side hvor 
kontaktinformasjon enten er gjemt 
bort eller mangler helt. Er det da blitt 
et krav til oss alle at vi skal være umid-
delbart tilgjengelig 24 timer i døgnet 
både for arbeid og privat. Eller er det 
også greit at vi forsvinner under rada-
ren og heller svarer på henvendelser 
på et senere tidspunkt?

Det er en sterk motivasjonsfaktor 
for oss at vi blir sett, og det blir da 
kanskje noe ubalansert når vi blir så 
opptatt av å bli sett at vi glemmer å 
se dem som er rundt oss. De fleste av 
oss ønsker vel å gi andre oppmerk-
somhet, være en aktiv lytter og se 
mennesker. Likevel, alle har opplevd 
irritasjonen av en kollega eller venn 
som bare prater om seg selv og sitt - 
huset, barna, trening, eller alt mulig 
annet som er viktig for dem. Så, plut-
selig en dag blir dette likevel interes-
sant for deg fordi du selv for eksem-
pel skal pusse opp eller kjøpe hus. Så 
enkle er vi, selv om vi liker å tro noe 
annet. Mennesker er egentlig ikke 
opptatt av deg eller meg. Mennesker 
er opptatt av seg selv. Dette preger 
da også våre valg når vi vurderer om 
og når vi skal svare på henvendelse, 
eller ikke.

Tilgjengelig
Vi har alle en mobiltelefon i nærhe-
ten, nesten til enhver tid. Vi mim-
res gjerne over at det ikke er mange 
årene siden mobiltelefonen tok halve 
plassen i bilens bagasjerom, mens i 

dag er smarttelefonen blitt en avan-
sert datamaskin som knytter oss kon-
tinuerlig til internett, sosiale medier, 
SMS, epost og annet. I denne strøm-
men av kommunikasjon blir det viktig 
å vurdere hvordan vi skal respon-
dere, og vi må kunne skille mellom 
hva som er viktig og hva som haster. 
Hvem eller hva skal gjennom filteret 
ditt? Kanskje er det noen mennesker 
som kan forstyrre deg selv om du står 
meget opptatt, er i et møte eller er på 
trening. For mange har nær familie 
en slik «rød linje». Hva så med dine 
kunder eller kolleger? Når vi er på 
arbeid skal vi i prinsippet benytte all 
vår tid til kun viktige gjøremål. Men, 
det er ikke dermed sagt at alt haster 
like mye, og du må derfor gjøre priori-
teringer. Hva skal løses og svares på 
umiddelbart, og hva kan vente noen 
timer eller dager. Men, en respons 
må alltid komme. Det er viktig å vise 
omgivelsene at vi er pålitelige, at vi 
alltid svarer. Det er likevel ikke slik 
at vi alltid må svare umiddelbart. Det 
er ikke alt som haster like mye, og 
det kan naturligvis være tider hvor vi 
ønsker å begrense vår tilgjengelighet.

Tilstede
Hvor tilstede er vi egentlig når vi 
«multitasker», snakker i telefonen, 
sjekker PC og svarer på spørsmål 
samtidig? Hvor tilstede er vi i en 
samtale når vi helst snakker om oss 
selv, og ikke er lyttende nysgjerrig til 

den andre? Balansegangen gjelder 
å være nærværende for andre, sam-
tidig som du får gjort det du skal til 
rett tid. Det vanskelige med full til-
stedeværelse kan imidlertid være alt 
det vi må velge bort for å klare å gi full 
oppmerksomhet til andre mennesker, 
øyeblikk og oppgaver. Full oppmerk-
somhet til den man kommuniserer 
med gir økt kvalitet på den tiden man 
har sammen og du viser din samtale-
partner den respekten de fortjener. 
Det kan synes som det noe forslitte 
begrepet «kvalitet fremfor kvantitet» 
fortsatt står støtt. 

Du må altså være bevisst hvordan 
du ønsker å bli oppfattet som per-
son. Hvordan vil du at dem du møter 
skal oppleve kontakten? Neste gang 
telefonen ringer mens du samtidig er 
opptatt av gjøremål som tar din opp-
merksomhet, tar du telefonen? Neste 
gang du har et møte, velger du fort-
satt å komme halsende ti minutter for 
sent, fordi du bare «måtte» gjøre noe 
annet først? Neste gang du treffer be-
kjente i butikken tar du deg tid til litt 
tomprat, mens du oppleves som vill i 
blikket fordi hodet ditt er et helt an-
net sted - hvor du nå også for lengst 
burde ha vært? Folk får det med seg, 
at vi ikke er hos dem selv om vi påstår 
at vi er det. Om du svarer telefonen, 
men gir tydelig inntrykk av at du er 
travel og ikke har tid til å snakke, så 
la være å ta telefonen og heller ring 
tilbake så snart som mulig. Vil vi vir-

Tilstede, eller bare tilgjengelig?

Av Trond Husby

daglig leder
Cleaning
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kelig være den stressede og lite opp-
merksomme utgaven av oss selv? Det 
kan fort oppfattes som en misforstått 
høflighet, en slags usympatisk til-
gjengelighet.

Noen tips for økt tilstedeværelse
•  En kanal om gangen. Enten det er 

ansikt til ansikt, i telefonen eller 
digitalt, hold deg til en kanal om 
gangen. Er du allerede i en samtale 
bør du ikke samtidig svare mobilte-
lefonen. Du ringer tilbake etterpå. 
Så enkelt og vanskelig er det.

•  Gjerne travel, men aldri stresset. 
Unngå å bruke mobilen når du er 
i farta, selv om du skulle tatt en 
viktig samtale. Tenk over hvordan 
oppfatter du selv dem du ringer til 

som alltid er heseblesende og på 
vei til eller fra. Travel er fint, stres-
set er ikke. Stress assosieres ofte 
med mangel på kontroll. Ro ned og 
ring tilbake når du er mentalt til-
stede og har ro og kontroll. 

•  Begrens tilgjengeligheten. Lag 
frisoner hvor du er utilgjengelig. 
Det gjelder ikke bare digitalt. De 
aller fleste av oss trenger fra tid til 
annen en timeout hvor vi er alene, 
uten mennesker rundt oss. 

•  Hvem eller hva skal gjennom filteret 
ditt? Noen få mennesker eller situa-
sjoner får forstyrre deg, selv om du 
står opptatt med noe annet viktig. 
Likevel, du må prioritere hvem og 
når du kan la deg forstyrre. 

Mange virksomheter opererer med 
selvpålagte servicegarantier, som for 
eksempel at du skal få svar på din 
henvendelse samme dag eller senest 
innen 24 timer. Dette oppleves som 
utelukkende positivt, riktignok så 
lenge løftet overholdes. Likevel, det at 
du er oppriktig tilstede oppleves ofte 
som langt viktigere i relasjoner mel-
lom mennesker. Da viser du respekt 
og bygger tillitt, noe som er sentrale 
begreper på de fleste av livets are-
naer. Det handler om å bry seg. 

Program og påmelding: www.kommunalteknikk.no

2. november, FELIX konferansesenter, OSLO

SIKRE DEG PLASS!

Praktisk fagdag med grønn tråd

Bygg- og anleggsanska�elser 2016

      Nytt regelverk om o�entlige anska�elser gjelder fra 1. jan. 2017

 Kan nye metoder gi bedre gjennomføring av anska�elser? 

 Gir det nye regelverket bedre og mer e�ektive anska�elser? 
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PROFILEN

Prosjektlederen

– Kontakt med mennesker
Navn: Kristine Akervold

Stilling: Prosjektleder for 4 rense-
anlegg og et biogassanlegg, Ber-
gen kommune, med investerings-
ramme på ca. 2.100 millioner kr.

Utdannelse: Siv. Ing. NTNU 
Trondheim - kjemiteknikk

Bakgrunn/tidligere arbeids-
erfaring: 
Begynte i Bergen kommune i 
1997, første jobb var med Indus-
tri på slipp og prøvetaking med 
renseanleggene. Deretter var det 
6 måneder på avfallsfylling med 
prøvetakingsprogram før hun, 
som første person, ble ansatt 
på engasjement for et nystartet 
Acticflo-prosjekt i Norge.  Kristine Akervold, sivilingeniør og prosjektleder for 4 renseanlegg og et biogass-

anlegg, Bergen kommune. Foto. Kjell M. Jacobsen
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Vi kan...Skilting�Arbeidsvarsling�Utemiljø�  
Langs/tversgående sikring�Avsperring� 
Autovern�Vi hjelper deg i dag!

...langs hver en vei
Brødrene Dahl, Bentsrudveien 19, 3083 Holmestrand 

Tlf: 33 06 66 00 | post.samferdsel@dahl.no

Arbeidsvarsling

BD Samferdsel_Profilannonse2016_Halvside.indd   1 15.08.2016   13:18:46
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Hvordan ser din arbeidsdag ut?
Det er veldig mye møter i forbindelse 
med bygging av anleggene. Mange 
e-poster og kontakt med mennesker. 
Jeg trives veldig godt med mange for-
skjellige arbeidsoppgaver. Mange 
utfordringer og utrolig spennende 
oppgaver i en stor kommune. 

Hva ser du på som dine største utfor-
dringer i framtiden for ditt fagfelt?
 Det jeg gleder meg mest til er å bruke 
de erfaringene jeg har fått videre på 
nye anlegg. I tillegg blir det spen-
nende å se de nye anleggene i full 
drift. Dette er jo «babyene mine» som 
jeg har fulgt i 8 år. Vi skal bygge ut 
flere mindre renseanlegg fremover 
som jeg håper jeg blir involvert i. 
Bergen Vann drifter anleggene, mens 
Bergen vann og avløpsetat bygger 
anleggene.

Hvordan tilegner du deg ny fag-
kompetanse? 
Jeg har vært kontaktperson for Norsk 
Vann og har et kontaktnett der, samt 
deltar på både nasjonale og interna-
sjonale fagkonferanser.

Hvorfor valgte du ditt fagfelt?
Jeg synes det er meningsfullt å kunne 
være med å bidra til å skape et bedre 
miljø i byen og regionen, samt å følge 
hele avløpsprosessen med alle dens 
utfordringer fra inntaket av avløps-
vannet til ferdig sluttresultat gjennom 
et helt år, det er utrolig spennende.
Hvis du skulle valgt et annet yrke?
Da ville jeg blitt bibliotekar, jeg er vel-
dig glad i å lese.

Hvordan er forholdet ditt til fag-
miljøet utenfor arbeidsplassen?
Det må jo være nettverket fra de store 
avløpsrenseanleggene rundt om i 

Norge. Jeg har sittet i referansegruppen 
til Norsk Vann for avløpsrenseprosjek-
ter og samt de nordiske avløpskonfe-
ransene.

Når du tenker deg tilbake, hva burde 
det vært mer av i utdanningen din? 
Det må bli det tverrfaglige samarbei-
det, først og fremst. Det skulle vært 
mer av. Som prosjektleder kunne jeg 
lært mer om elektronikkbiten.

Hvem kunne du tenke deg å legge 
brostein sammen med en dag – og 
hvorfor?
Det spørsmålet har jeg fått tidligere – 
det må bli en fantastisk brosteinbyg-
ger vi har her i byen, nemlig Arvid Fjæ-
ren. Det hadde vært så kjekt å få lære 
litt mer om legging av brostein av en 
som virkelig kan det.

 
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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Er du ute etter kunnskap om univer-
sell utforming i Norge? Nå finner du 
mye samlet på ett enkelt nettsted.
Det er Deltasenteret som har samlet 
all tilgjengelig informasjon om status 
for arbeidet med universell utforming 
i Norge.

Dette er stedet å lete om du for 
eksempel er ute etter statistikk som 
belyser dagens status for universell 
utforming ved.

Målet med universell utforming er å 
gjøre samfunnet enklere å orientere 
og bevege seg i for så mange som 

mulig. Her presenteres en samling av 
statistikk som belyser dagens status 
for universell utforming ved frilufts-
liv, boforhold, offentlige bygninger, 
IKT og transport.

www.bufdir.no/Uu/Status

BRANSJENYTT

Plusshus som den nye oljen

Mye om uu på ett enkelt nettsted

Danmark har vindkraft, Tyskland har solkraft. Plusshus kan bli Norges neste store 
eksportartikkel. Dette er Powerhouse-samarbeidets innspill til Regjeringens ek-
spertutvalg som til høsten legger fram sin strategi for grønn konkurransekraft. Vi 
kan bruke vår spisskompetanse innen klimavennlige bygg til å levere klimaløs-
ninger til resten av verden, og bygge en ny stor grønn norsk næring.

For å få det til trenger vi litt hjelp. Vi 
bygger i dag med energikrevende byg-
gematerialer, vi sløser med energien 
når bygget er ferdig, og vi glemmer at 
mange bygg kan dekke energibruken 
sin selv. Totalt står bygninger for opp 
mot 40 % av den globale energibru-
ken. Skal Norge, EU og verden nå sine 
klimamål krever det en dramatisk 
satsing på klimavennlige og energief-
fektive bygg. Norge kan ta ledertrøya, 
men da må vi satse nå. Potensialet 
er enormt. Byggenæringen i Norge 
omsetter for 1000 milliarder kroner 
og har en verdiskaping på over 300 
milliarder kroner hvert år.

Selv om plusshus-konseptet i dag er 
unikt, må målet være at dette blir nor-
men. Det er virkelig grønt, smart og 
nyskapende. Fra andre områder, for 
eksempel den fantastiske utviklingen 
innen solceller, vet vi at ordninger for 
å bygge opp markeder er viktig for å 
få fram nye løsninger. Jo flere pluss-
hus vi bygger, jo bedre og billigere blir 
de, og jo flere produkter, løsninger og 
metoder får vi testet ut og forbedret.

Vi har vist at det er mulig, men vi er 
fortsatt i startgropa. Vi trenger et 
hjemmemarked for å bygge opp bred 
kompetanse, som igjen kan bidra 
til posisjonering internasjonalt. Det 
kan utløse en stor eksportnæring, 
enten det er arkitekter som designer 
plusshus, ingeniører med innova-
tive løsninger for eksempelvis inte-
grerte solceller, prosjektutviklere og 
entreprenører med nye løsninger og 
gjennomføringsmodeller eller norske 
produsenter av klimavennlige ener-
gigjerrige byggematerialer. Derfor er 
det viktig at staten går foran og etter-
spør energiambisiøse bygg.

Staten må bli inspirert av Oslo kom-
mune, som vil at alle nye kommunale 
bygg skal ha plusshus-standard. Sam-
tidig må støtteordninger, som Eno-
vas satsinger på forbilder og bredde 
innen energitiltak i bygg, fortsette 
- og utvides til et rettighetsbasert og 
trinnvist støttesystem for ambisiøse 
nybygg og totalrehabiliteringer.

Vi forventer også økt fokus på bygge-
materialenes energi- og klimapåvirk-

ning. Her har Norge muligheter for å 
konkurrere internasjonalt innen utvik-
ling av nye løsninger - for fornybar plast, 
solceller, isolasjonsmaterialer, vinduer, 
resirkulerbar aluminium, lavkarbon 
betong og på litt sikt; betongproduk-
sjon med svært lave utslipp av CO2.

Vi foreslår derfor et program inspirert 
av Innovasjon Norges suksessrike 
tilskudd til «Innovativ bruk av tre» 
for å skape samme etterspørsel etter 
andre typer lav- og nullutslippsma-
terialer. Det vil være et viktig virke-
middel, rettet mot de siste leddene i 
verdikjeden, for å redusere risiko ved 
å ta i bruk grønne nyvinninger eller å 
bruke disse på nye måter.

Som lav- og nullutslippsmaterialer 
regnes også ombruk av materialer. 
Ombruk er et konkret svar på hvordan 
byggenæringen kan bidra til en poli-
tisk ønsket sirkulærøkonomi, og kan 
også bidra til å skape arbeidsplasser 
knyttet til bearbeiding og logistikk av 
ombruksmaterialer.

Kilde: bygg.no



Alle norske kommuner er pålagt å 
kartlegge hvordan de vil bli berørt av 
klimaendringene i årene som kom-
mer. NGI har utarbeidet rapporten 
«Tilpasning til klimaendringer», som 
blant annet danner grunnlaget for 
kommunenes helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS), og for kom-
munenes arbeid med klimatilpas-
ning. Studien er den første i sitt slag 

og er et pilotprosjekt delfinansiert av 
Miljødirektoratet.

«Vi har allerede nå merket klimaend-
ringene. Skal vi være godt forberedt 
på morgendagens endringer i vær og 
klima, har vi bruk for kunnskap om 
temaet, og det har NGIs rapport og 
arbeid bidratt til. Derfor har vi også 
gjort dette til et satsningsområde i 
Larvik kommunes Klima- og energi-
plan», forteller Marit Vasbotten, Mil-
jøvernsjef i Larvik kommune.

 Ekstremnedbør, skred, flom
I løpet av prosjektet var Larvik kommune, 
som i 2018 blir lagt sammen med Lardal 
kommune, opptatt av å belyse scenarier 
som ga et representativt bilde av ulike 
typer uønskede hendelser og mulige 
konsekvenser. NGI-rapporten tar for seg 
sannsynlige scenarier og anbefalte tiltak 
innenfor følgende områder i de to Vest-
foldkommunene:

 
•  Lokale ekstreme nedbørsmengder 

på kort tid – urban flom og erosjon.

•  Skred, det vil si kvikkleireskred, 
jordskred, steinsprang og stein-
skred.

•  Flom i Numedalslågen samt mindre 
elver og bekker.

•  Stormflo og havnivåstigning.

«Hovedformålet med arbeidet har 
vært å gi Larvik og Lardal et best 
mulig faglig grunnlag for å innarbeide 
hensyn til naturfare og klimaendrin-
ger i kommunenes helhetlige risiko- 
og sårbarhetsanalyse», sier Carl B. 
Harbitz, Avdelingsleder Risiko, Skred-
geoteknikk og Klimatilpasning, NGI 
(Norges Geotekniske Institutt).

Tirsdag 13. september vil Carl B. Har-
bitz fra NGI presentere resultatene 
av arbeidet på et seminar i Larvik for 
næringsliv og politikere. Seminaret 
handler om klimaendringer og lokale 
utfordringer. Knut Hj. Gulliksen og 
Odd Arne Bakke-Ludviksen fra Larvik 
kommune informerer om henholdsvis 
helhetlig ROS og kart som hjelpemid-
del.

PRESSEMELDING

Larvik-Lardal først med pilotprosjekt 
for klimaendringer
Hvordan vil kommunene bli rammet av flom, skred, ekstrem nedbør, stormflo og 
havnivåstigning i årene som kommer?  Hvordan sikre mennesker, bebyggelse og 
infrastruktur mot følgene av fremtidens klimaendringer? Tirsdag 13. september 
presenteres en rapport om klimaendringer og lokale utfordringer på et seminar i 
Larvik kommune.

Fakta

–  Lov om kommunal beredskapsplikt 
slår fast at kommunene har ansvar 
for å ivareta befolkningens sikker-
het.

–  Alle kommuner er pålagt å utarbei-
de en helhetlig risiko- og sårbar-
hetsanalyse (ROS) hvert fjerde år.  I 
dette arbeidet skal man kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsyn-
ligheten for uønskede hendelser, 
og kommunene må ta hensyn til 
forventede klimaendringer.

–  Rapporten "Tilpasning til klima-
endringer" ble utarbeidet av NGI og 
overlevert Larvik og Lardal kommu-
ner i april 2016.

–  Miljødirektoratet har delfinansiert 
pilotprosjektet for Larvik/Lardal for 
å støtte gjennomføringen.

–  Larvik og Lardal kommuner i Vest-
fold blir slått sammen til én kom-
mune 1. januar 2018.

–  Tirsdag 13. september blir prosjek-
tet presentert på et åpent seminar 
for næringslivet og det politiske 
miljøet i Larvik og Lardal.
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NYTT FRA NKF

KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

Tilsynsmyndigheter, rådmenn/ord-
førere, private og offentlige eien-
domsforvaltere, og eksisterende og 
nye brukere av ikbygg.no inviteres 
til å være med på å delta.
I år markerer vi også 10-årsjubi-
leum.  

Aktuelle tema på konferansen blir 
blant annet:
Nyheter Den nye brannforskrif-
ten Boliger -de glemte byg-
gene Tilstandsbarometeret Bru-
kermedvirkning Resultat fra 
brukerundersøkelse  Dag 2 inviterer 

vi også denne gangen til workshop 
der man kan få svar på hvordan få 
best nytte av IT-verktøyet. Denne 
dagen oppfordrer vi vaktmestere 
og driftsoperatører spesielt til å 
delta.  Sett av datoene allerede NÅ.

NKF har satt i gang et utvalg som skal lage forslag 
til regler og retningslinjer for valg og styrearbeid. 
Deltakere i utvalget: Torbjørn Vinje (direktør i NKF), 
Iren Meli Lundby (varamedlem i hovedstyret), Ragna 
Fagerli (styremedlem i NKF plan og miljø), Arild 
Sørum Stana (KS-Konsulent).
Det blir en prosess med høring blant de tillitsvalgte 
før hovedstyret vedtar dokumentet i februar 2017. 
Ev forslag til endringer i NKFs vedtekter legges fram 
for førstkommende årsmøte.

Dokumentet skal bidra til at:
•  valgene på årsmøtene har et tilstrekkelig demo-

kratisk grunnlag.
•  gjennomføring av årsmøtene skjer på en ryddig 

måte.
•  styrene blir sammensatt med riktig kompetanse 

for å nå NKFs visjon og strategiske mål.
•  begge kjønn er mest mulig likt representert i 

styrene.
•  det balanseres mellom kontinuitet og nye kandi-

dater i styrene.
•  styrene har en hensiktsmessig arbeidsform.
•  styrene har et bevisst forhold til de økonomiske 

rammene.
•  styrene har en aktiv og bevisst holdning til etiske 

spørsmål.
•  hvert enkelt styremedlem har tilstrekkelig kunn-

skap om styrearbeid og egen rolle i styret.
•  hvert enkelt styremedlem får enkelt oversikt over 

hvilke regler og retningslinjer som finnes.

Utdanningsfondet et bidrag til studietilbud på de 
kommunaltekniske fagområdene.

De fleste kommuner opplever store utfordringer 
med å rekruttere nok fagfolk på de kommunaltek-
niske fagområdene. 

Målet med NKFs utdanningsfond er å bidra til 
finansiering av utdanningssektorens studietilbud 
på disse områdene.

Søknadsfrist
Interesserte utdanningsinstitusjoner kan søke om 
tildeling av midler fra fondet innen 15.10 hvert år.

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 kommunal-
tekniske fagområdet.

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

Se mer info på kommunalteknikk.no

IK-BYGG 10 år – årets IK-BYGG-konferanse 
Lillestrøm i Skedsmo kommune, 22 – 23 november

Regler og retningslinjer 
for valg og styrearbeid

NKF utdanningsfond
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NKF KURS & KONFERANSER
Dato  Kursnavn Sted 

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 anleggsanska�elser  Oslo

 22-23 IK-bygg konferansen Lillestrøm

På forespørsel – Byggesak for førstelinjen – spesialtilpasset kurs

  – NKF byggesak kurs i Uavhengig kontroll

  – Renhold av o�entlige bad/svømmehaller

  – Totalentreprise NS 8407: Særpreg og utvalgte emner

  – Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng

  – IK-Bygg innføringskurs

MESSER & KONFERANSER 2016
Dato  Aktivitet Sted 

SEPTEMBER 

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
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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

COROMATIC AS
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, 
Postboks 777, 1411 Kolbotn
Tlf 22 76 40 00, E-post: post@coromatic.no
www.coromatic.no
Komplett tilbud innen sikker strømforsy-
ning, reservekraftaggregater, batterier, 
nettverk og kommunikasjon.

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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LEVERANDØRGUIDE

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

Flowtite GRP-rør har unike produktegenskaper som bidrar til langsiktige 
og bærekraftige prosjekter for vann og avløp, store som små. 

Stort ansvar over bakken?
Da bør installasjoner under bakken være problemfrie.

Amiantit Norway AS  ·  Postboks 2059  ·  3202  Sandefjord  ·  Telefon: 99 11 35 00  ·  info-no@amiantit.eu  ·  www.amiantit.eu

Et valg for generasjoner

w
w

w
.springpr.no




