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–  Konkurransedyktige leiepriser
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Av Torbjørn Vinje, direktør

Hundreogtiåringen som klatret ut  
gjennom vinduet…

Overskriften er inspirert av den svenske boken «Hundreåringen som 

klatret ut gjennom vinduet og forsvant», som senere ble filmatisert. 

Både boken og filmen ble svært populære. Historien handler ikke om, unge, vellykkede, 

vakre mennesker, men om en mann på 100 år som ikke passer til å tilbringe de siste årene 

på et gamlehjem. Det viser seg at han har levd et ganske eventyrlig liv.

NKF er 110 år i år, og hvorvidt de har vært eventyrlige kommer an på øynene som ser. NKF 

har hatt en rivende utvikling gjennom mange år. Per Næss, min forgjenger, var alene i ad-

ministrasjonen sammen med en sekretær på deltid de første årene på 80-tallet. Noen nøk-

keltall for 2016: 26 mill i driftsinntekter, 8 ansatte, 2200 deltakere på kurs og konferanser, 

900 kommunale organisasjonsenheter i faglige nettverksgrupper. 

På årsmøtet i 2016 ble det vedtatt å legge ned de tre gjenværende regionalavdelingene. 

Dette var restene av det som en gang utgjorde NKF, med en avdeling i hvert fylke. Det er en 

lang historie fram til vedtaket, men er et bilde på at samfunnet og behovene endrer seg, og 

at NKF også må endre seg i takt med dette. 

Det er sunt å åpne vinduet, og kanskje til og med drive litt «vindusklatring» av og til – ikke 

for å forsvinne, men for å få inn frisk luft, og for å få nye perspektiver. En 100-åring som 

klatrer ut av et vindu er et bilde på at du aldri er for gammel til å tenke nytt, samtidig som 

du bærer en solid sekk med erfaringer.

NKF har to dokumenter som har vært/er på høring. Begge ble diskutert på leder- og sam-

handlingsmøtet 9.-10 februar. 

«Strategiplan 2017-20» svarer på de kommunaltekniske utfordringene gjennom virkemid-

ler i forhold til hvert av foreningens tre hovedmål, og viser hva NKF ønsker å oppnå. 

«Regler og retninglinjer for valg og styrearbeid» har først og fremst beydning for utvikling 

av organisasjonen, som nettopp er grunnlaget for å gjennomføre strategiplanen. Forslaget 

som har skapt mest debatt er at en person maksimalt kan sitte 4 år i samme styre, eller 6 

år hvis du også er leder. 

NKF skal balansere kontinuitet og fornyelse. NKF skal ta vare på de med lang erfaring og 

mye kunnskap, og samtidig slippe til de unge stemmene. La oss åpne vinduet og legge ut 

på en eventyrlig reise sammen med en framtidsrettet 110-åring. Åpenhet er garantisten for 

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

ahlsell.no

Ahlsell – din 
samarbeidspartner 

på VA

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

– Det er viktig å legge til rette for 
et sterkt og levende lokaldemokrati 
når flere kommuner skal bygge en 
ny kommune sammen. Derfor invi-
terer vi nå kommuner med vedtak 
om å slå seg sammen til et nytt pro-
sjekt om lokaldemokrati, sier kom-
munal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner

Per 27.januar har 94 kommuner 
gjensidige vedtak om å slå seg 
sammen og bygge ny kommune. 
Kommunal- og moderniseringsmi-
nisteren inviterer i dag alle kom-
muner som har gjensidige vedtak 
om å slå seg sammen, til å delta i 
et toårig prosjekt om fornyelse og 
utvikling av lokaldemokratiet.

– Kommunereformen handler om 
å skape sterke velferdskommuner 
med levende lokalsamfunn. Men 
skal vi få til et aktivt lokaldemokrati 

i hele landet må det jobbes målret-
tet med det, sier Sanner

Deltakerne vil blant annet få tilbud 
om å delta i samlinger, verktøy til å 
kartlegge sine lokaldemokrati og til-
skudd til lokalt arbeid med å utvikle 
lokaldemokratiet i sine nye kommu-
ner, med forbehold om Stortingets 
godkjenning.

– Dette prosjektet er en gyllen 
anledning for kommunene til å 
utveksle og skaffe seg erfaringer 
om ulike tiltak for å styrke lokalde-
mokratiet, påpeker Sanner.

Prosjektet vil ta opp hvordan lokal-
politikerne selv kan ta en aktiv rolle 
i å utvikle og fornye lokaldemokra-
tiet i de nye kommunene. Det kan 
de gjøre gjennom å diskutere og 
arbeide med å utvikle organisering 
og arbeidsformer i politiske orga-

ner. Prosjektet skal også bidra til 
å utvikle samspillet med innbyg-
gerne, næringsliv og organisasjo-
ner.

– Det handler om hvordan kommu-
nen og folk i lokalsamfunnet kan 
arbeide sammen til beste for lokal-
samfunnet og alle som bor der. Jeg 
håper flest mulig av de nye kommu-
nene vil delta i dette prosjektet, sier 
Jan Tore Sanner.

En referansegruppe med lokalpoliti-
kere samt en representant fra KS og 
forskningen vil gi innspill og være 
diskusjonspartner for prosjektet 
"Fornyelse og utvikling av lokalde-
mokrati i kommuner med vedtak om 
sammenslåing."

Kilde: Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet

Nytt prosjekt for å styrke lokaldemokratiet 
i kommuner som skal slå seg sammen

• HØYDEBASSENG I 
GLASSFIBER

• GODKJENT FOR 
DRIKKEVANN

• VEDLIKEHOLDSFRI INNSIDE
• RASK MONTERING
• 40 ÅRS ERFARING

VI SKAPER FREMTIDENS 
TANKSYSTEM 

BRIMER AS,  N-6087 KVAMSØY
E-mail: firmapost@brimer.no | Tel: + 47 70 01 55 00

www.brimer.no
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– Moglegheita for å fremje innbyg-
gjarforslag på nett og mobiltelefon 
gjer at folk enklare kan ta opp saker 
og bli høyrt, seier kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore 
Sanner.

Minsak.no er ei nettside der innbyg-
gjarar kan fremje forslag til kommu-
nar og fylkeskommunar. Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet 
lanserer no ein mobilversjon av 
nettportalen. Nettsida får også ei 
ny og meir brukarvennleg utfor-
ming. Det vil gjere det enda enklare 
å fremje og samle underskrifter til 
innbyggjarforslag til kommunane og 
fylkeskommunane.

– Det er viktig at innbyggjarane blir 
gitt høve til å involvere seg i små og 

store politiske saker i kommunen 
sin. Og kommunen bør leggje til 
rette for det. Gjennom å introdusere 
ein mobilversjon av minsak.no vil vi 
gi vårt bidrag til gjere det enklare for 
folk å kome med forslag til kommu-
nen dei bur i. Det er bra for lokalde-
mokratiet, seier Jan Tore Sanner.
Alle innbyggjarane i ein kommune 
kan foreslå saker, samle underskrif-
ter og med nok underskrifter krevje 
at saka blir behandla i kommune-
styret. Sidan 2013 har Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet 
drifta nettsida minsak.no som gjer 
at innbyggjarane enkelt kan fremje 
innbyggjarforslag på nett.
Frå nettportalen blei introdusert i 
2013 og til i dag har meir enn ein 
halv million brukarar nytta seg av 
sida. Det er sendt til saman inn 241 

saker til 101 kommunar. Tema som 
ofte engasjerer er skole, samferd-
sel, kulturvern og friluftsliv.

– Digitalisering av offentlege tenes-
ter bidreg til å skape ein enklare 
kvardag for folk flest og for styres-
maktene. Nettet er ein viktig politisk 
arena. Nye minsak.no er laga slik at 
det skal være enkelt å spreie saka 
på sosiale media som til dømes 
Facebook. Eg vil oppfordra kom-
munane til å synleggjere dette verk-
tøyet på sine nettsider og andre 
stader der det er naturleg, seier Jan 
Tore Sanner.

Kilde: Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet

Gjer det enklare å starte innbyggjarforslag

www.mjk.no
69 20 60 70

Full kontroll på alle overløp

Chatter® 
Batteridrevet datalogger med modem

MJK 713 
Flow Converter® 
Mengde- og overløpsmåler

MagFlux® 
Elektromagnetisk flowmåler

MµConnect®
Modulbasert RTU for styring 
og overføring
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Historikk/status/visjon:
NKF veg og trafikk er foreningens 
fagforum for de som arbeider med 
kommunale veger og tilhørende infra-
struktur, og er Norges ledende orga-
nisasjon for offentlige og private virk-
somheter og enkeltpersoner. Forumet 
er talerør i vegsaker overfor myndig-
heter, fagmiljøer og andre samar-
beidspartnere.

Styret i jubileumsåret består av: sty-
releder Øyvind Hardeland (Kvinnhe-

rad kommune), nestleder Hans Ivar 
Stormo (Grimstad kommune) samt 
Hildbjørg Fludal (Vindafjord kom-
mune), Ivar Lillery (Orkdal kommune), 
Harry Halland (Verdal kommune), 
Truls Rieger (Drammen kommune) og 
Øivind Brynildsen (Sarpsborg kom-
mune)

Fokusområder/viktigste aktiviteter i 
dag/strategi videre
NKF veg og trafikk skal være en fore-
trukken kunnskapsleverandør basert 

på medlemmenes behov og ønsker 
innen samferdsel. 
NKF veg og trafikk driver flere nett-
verksgrupper der kommuner i et 
geografisk områder deler erfaring og 
kunnskap, og løser utfordringer i fel-
lesskap. 158 kommuner er per dags 
dato med i ett av våre vegfaglige 
nettverksgrupper og målet er at hele 
Norge skal få mulighet til å delta i en 
slik gruppe. 

Forumets største årlige arrangement 
er Kommunevegdagene som går på 
forskjellige plasser i landet hvert 
år – i 2017 går turen til Sarpsborg 
29. – 31 mai. I tillegg setter forumet 
opp en rekke småkurs innen NVDB 
og hovedplan veg. Nye satsinger for 
2017 er Veglysforvaltern, som ble 
arrangert første gang i 2016 samt 
VEGJUS.NO konferansen i samarbeid 
med Vegforum for byer og tettsteder. 
(VBT) VEGJUS.NO er et nytt nettsted 
for vegjusfaglige spørsmål, der alle 
kommuner kan poste spørsmål og få 
svar – en anbefalt fremgangsmåte fra 
en juristgruppe. 

NKF 110 år 
– Presentasjon av fagforaene

Norsk Kommunalteknisk Forening 
Ideell interesseorganisasjon og kunnskaps
leverandør siden 1907

NKF veg og trafikk 
Styreleder: Øyvind Hardeland, 
arbeidskoordinater veg og park, Kvinnherad kommune

Øyvind Hardeland, styreleder NKF veg og trafikk.
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Historikk/status/visjon:
NKFs nyeste fagfora – Samhandling 
er fremtiden. 

NKF infrastruktur ble etablert i 2014. 
Fagforumet NKF infrastruktur skal iva-
reta de tverrfaglige behovene innen 
plan, byggesak, vann og avløp, veg og 
uteområder. Målet til fagforumet er å 
ivareta helhetstenkningen i kommu-
nalteknisk sektor og fokusområder i 
denne planperioden er fagområdene 
vann og avløp og renovasjon. 

Styret i jubileumsåret består av: sty-
releder Bjørn-Egil Olsen (Askøy kom-
mune), nestleder Kari Myrholt Skarset 
(Lillehammer kommune) samt Iren 
Meli Lundby (Asker kommune), Sis-
sel Enodd (Multiconsult), Terje Strøm 
(BIR Nett AS), Anders Nordgård-Lar-
sen (Steinkjer kommune) og Jarle 
Krokeide (Tønsberg kommune)

Fokusområder før/tilbakeblikk
NKF infrastruktur ble etablert 2014 og 
er således for nytt for et langt tilbake-
blikk. Perioden fra oppstart og frem til 
nå har vært en oppstartsprosess som 
har tatt litt lenger tid enn først antatt. 
Det har vært lite input og retningsgi-
vende linjer å forholde seg til, men 
nå har vi tatt grep og laget en egen 
strategiplan basert på foreningens 
hovedstrategi som vi har stor tro på. 
Fokusområder/viktigste aktiviteter i 
dag
NKF infrastruktur skal være en fore-
trukken kunnskapsleverandør basert 
på medlemmenes behov og ønsker. 
Styret vil utvikle det tverrfaglige mil-
jøet og samarbeidet med de andre 
fagforaene i foreningen. Vi er godt 
fornøyd med å ha fått innpass på 
Fagkonferansen og Tromsøkonferan-
sen men kunne gjerne tenke oss et 

enda bedre samarbeid på tvers av 
fagfora. Hva med en møteplass hvor 
representanter fra alle styrene møtes 
og diskuterer felles utfordringer og 
muligheter? 

NKF infrastruktur har ansvar for for-
eningens VA-nettverk. Per i dag har vi 
2 nettverksgrupper som til sammen 
utgjør 24 kommuner og vi setter nå 
inn støtet for at vi på sikt skal dekke 
hele landet med VA-nettverksgrup-
per. I tillegg ser vi på mulighetene for 
andre typer nettverksgrupper, og da 
spesielt et tverrfaglig ledernettverk. 
NKF infrastruktur ønsker også å levere 
høykvalitets kurs innenfor våre sat-
singsområder og ønsker å utvikle 
samarbeidet med andre organisasjo-
ner som blant annet Norsk Vann og 
Avfall Norge. 

Hvor går vi/strategi?
Fagforumet NKF infrastruktur har 
besluttet at vi skal nå gi tilbud til alle 
landets kommuner om å komme med 

i ett VA-nettverk. Dette er nytt med 
tanke på at vi tidligere hadde bestemt 
at vi kun skulle gi tilbud til de som 
ikke var med eller hadde muligheter 
for å være med i diverse former for (Va 
nettverk) drifts assistanser.

Renovasjon:
Nye fremtidsrettede Renovasjons løs-
ninger er ett stadig mere omtalt tema.
Forumet vil gjøre strategiske fremstøt 
for å etablere seg i dette miljøet
Forumet vil arbeide for å få avfall 
vekk ifra overflaten til gode løsninger 
under bakken.

Forumet skall ivareta de tverrfaglige 
behovene innen plan, byggesak, 
vann og avløp, samt veg og uteområ-
der. For å lykkes med vår strategi må 
kunnskap deles mellom de forskjel-
lige kommunale avdelingene og ikke 
minst det private næringslivet. Det er 
der fokus skal være» – avslutter styre-
leder Bjørn-Egil Olsen.

NKF infrastruktur 
Styreleder: Bjørn-egil oslen, 
leder Samferdsel, askøy kommune

Bjørn-Egil Olsen, styreleder NKF infrastruktur.
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Historikk/status/visjon:
Kompetansedeling for et bedre sam-
funn er foreningens hovedvisjon. NKF 
byggesak samarbeider med Direkto-
ratet for byggekvalitet (Dibk), kommu-
nenes sentralforbund (KS) og Kommu-
nal og moderniseringsdepartementet 
(KMD). Forumet gir høringsuttalelser 
ved viktige lov- og forskriftsendrin-
ger. Som regel med innspill fra kom-
munene som deltar i nettverk. NKF 
byggesak utvikler også fagstoff som 
Dibk viser til. Bla. Eksempelsamling 
for bestående bygg og informasjons-
blader som også er gjort tilgjengelig 
på direktoratets hjemmeside. 

Fokusområder før/tilbakeblikk
NKF byggesak har siden etablerin-
gen hatt hovedfokus på hjelpemid-
ler til kommunene som deltar i NKF 
nettverk. Det har vært arbeidet med 
kunnskapsformidling om forståelse 
av lovverket og lik praktisering av lov-
verket. NKF byggesak har vært aktive 
i innføring av ByggSøk. Oppbygging 
av Kvalitetssystem i kommunene, 
samt kursing og temaveileder i Uni-
versell utforming. NKF byggesak var 
en av pådriverne til å etablere Byg-
gesakskolen. Utviklingen av kurset: 
Innføring i byggesaksbehandling 
var nybrottsarbeid og vi har skolert 
mange saksbehandlere gjennom 
årene. Det samme gjelder Folkevalg-
topplæringen. Vi arrangerte kurs i 
Tilsyn i alle nettverksgruppene i en 
svært tidlig fase av lovendringene.

Fokusområder/viktigste aktiviteter 
i dag
Forumet har stort fokus på å bygge 
og ta vare på byggesaksnettverk. 
Ca 300 kommuner deltar i nettverk, 
hvor hovedmålet er kunnskapsde-

ling, kompetansebygging og mest 
mulig lik praksis kommunene imel-
lom. Siden tidlig på 2000 tallet har 
nettverkene fått tilgang på aktuelt 
temastoff, som de blir oppfordret til 
å gjennomgå på nettverksmøtene. 
Temastoffet inneholder maler, sjekk-
lister og rutiner. Temastoffet bidrar til 
ensartet behandling av byggesaker.

Forumet ønsker å trygge kommunene 
i å utøve byggetilsyn. Frem til 1997 
hadde de fleste kommuner bygnings-
kontroll, men i 1997 ble dette endret 
til byggetilsyn. Også kommuner som 
hadde en aktiv bygningskontroll, har 
hatt problemer med å endre rollen fra 
kontroll til tilsyn. Veldig mange kom-
muner har problemer med å komme i 
gang, selv nå etter 20 år. Ulike rappor-
teringer viste at det i 2015 var 40% av 
landets kommuner som ikke førte til-
syn. Forumet har etablert et prosjekt 
som har som hovedmål å øke tilsyn i 
kommunene. Prosjektet har fått mid-
ler fra DiBK og skal gå over 2 år. Det 
skal etableres en verktøykasse som 
gjelder hele tilsynsprosessen fra til-
synsetablering, samarbeidsmodeller, 
drift av tilsynskontor med maler og 
rutiner. Det skal utvikles hjelpemate-
riell og kurs i dialog med DiBK. 

NKF Byggesak deltar i CEBC (Con-
sortium of European Building Con-
trol), en non-profit medlemsorganisa-
sjon der de fleste land I Europa har 
utsendinger 2 ganger I året. Her deles 
erfaringer fra byggesaksbehandling, 
kontroll og bruken av regelverk. 

NKF byggesak har gjennom mange 
år utviklet folkevalgtopplæring som 
kan gjennomføres i kommunen med 
egen krefter eller med bidrag fra NKF. 
Dette stoffet blir revidert i forkant av 
hvert kommunevalg. 

NKF byggesak arrangerer fagkurs 
over hele landet. De faste store kon-
feransene er Tromsøkonferansen i 
månedsskifte januar/februar og Fag-
konferansen på Danskebåten i au-
gust. Begge disse konferansene kjø-
res sammen med NKF plan og miljø 
og Infrastruktur og kjøres med inntil 
5 parallelle seksjoner. Konferansene 
trekker nå ca 200 deltagere. 

Hvor går vi/strategi?
Digitalisering vil bli et aktuelt tema 
fremover, både gjennom de store 
konferansene, men også et samar-
beid mellom KS og NKF om å formidle 
informasjon for at kommunene let-
tere skal komme i gang med digita-
lisering av byggesaksbehandlingen. 
NKF byggesak vil fortsatt ha fokus på 
vår kjernevirksomhet som er kommu-
nale nettverk og kompetansebygging. 
Målet for NKF byggesak er som for 
KMD og Dibk, forenkling, forbedring 
og effektivisering i Norske kommuner. 

NKF byggesak 
Styreleder: elisabeth Kynbråten, 
Byutviklingssjef Haugesund kommune. 

Elisabeth Kynbråten, styreleder 
NKF byggesak
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Historikk/status/visjon
NKF plan og miljø er foreningens fag-
forum for de som arbeider innenfor 
det planfaglige området, og arbei-
der for å synliggjøre viktigheten av 
god planlegging fra kommuneplan til 
detaljplan. Fagforumet utgjør et bety-
delig kompetansemiljø innen regule-
rings og samfunnsplanlegging.

Etablert som Forum for fysisk planleg-
ging i 1997 for å senere bli omdøpt til 
NKF plan og miljø.

Forumet skal være blant de ledende 
fagmiljø for norske kommuner, og 
bistå kommunene i å profesjonalisere 
planleggingen slik at utviklingen skjer 
på en effektiv, samordnet, bærekraf-
tig, klimavennlig måte med mennes-
kene i sentrum. Forumet jobber også 
for at planleggingen skal videreutvi-
kle god arkitektur og gode estetiske 
løsninger som ivaretar likeverdprin-
sippet i universell utforming.

Fokusområder før/tilbakeblikk
Temaheftet Nøkkeltall for kommu-
nens planarbeid var viktig i oppstar-
ten da dette sa noe om bemanning, 
kapasitet, kompetanse, planer og 
saksbehandling i kommunene. Inn-
føringskurs i plansaksbehandling var 
nybrottsarbeid og har siden den tid 
blitt et etablert tilbud til nye planleg-
gere i kommunen.
NKF plan og miljø hadde også sekre-
tærrollen i Byggsøk plan prosjektet fra 
2002. I tillegg har forumet jobbet mye 
med universell utforming og laget 
diverse hjelpemidler til kommunene.
 

Fokusområder/viktigste aktiviteter i 
dag
–  Nettverk- og temagrupper.
–  Folkevalgtopplæring og reviderin-

gen av denne.
–  Kurs, kompetanseheving og sam-

arbeid på tvers av fagområdene i 
kommunen.

–  Høringsuttalelser.
 

Hvor går vi?
Utviklingen av forumet er i tråd med 
NKFs visjon kunnskapsdeling for et 
bedre samfunn. I dette ligger å vide-
reutvikle fokusområdene, økt satsing 
på nettverkene og at NKF plan og 
miljø hele tiden er fremst i formid-
lingen av retningen og virkemidlene 
som skaper morgendagens samfunn.

NKF plan og miljø 
Styreleder  Ståle undheim,
Kommuneplanlegger og leder av Smartbykontoret i Sola kommune. 

Styreleder Ståle Undheim, NKF plan og miljø.
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Historikk/status/visjon:
NKF bygg og eiendom er Norges stør-
ste og ledende forum innen kommu-
nal bygg- og eiendomsforvaltning
Forumet ble etablert i 1996 og repre-
senterer i dag ca. 90 % av den kom-
munale bygningsmassen. 
Forumet representerer et betydelig 
kompetansemiljø innen kommunale 
nybygg, eiendomsforvaltning og byg-
ningsdrift

Vår visjon er at NKF bygg og eiendom 
skal være det ledende fagmiljø for 
eiere og forvaltere av norske kommu-
ners bygg og eiendommer, og bistå 
kommunene i å profesjonalisere 
bygg- og eiendomsforvaltningen slik 
at:
–  Eiendomsmassen forvaltes og drif-

tes på en bærekraftig og kostnads-
effektiv måte

–  Realverdiene ivaretas og videreut-
vikles

–  Eiendomsmassen er tilpasset bru-
kernes behov

Fokusområder før/tilbakeblikk
Forum for bygg og eiendom (FOBE) 
ble etablert i 1996. I starten var akti-
viteten bygd opp rundt nettverk, kurs/
konferanser og utvikling av temahef-
ter. Forumet har gradvis utviklet seg 
til å bli en betydelig bransjeaktør med 
et bredt spekter av tilbud og tjenester 
til medlemmene. 

Fokusområder/viktigste aktiviteter 
i dag
Nettverk- og temagrupper er forumets 
viktigste aktivitet. Forumet har i dag 
44 nettverk spredt over hele landet. 
Nettverkene betjenes av nettverksse-

kretærer. Nettverksmøtene består av 
aktuelle foredrag og nyttig erfarings-
utveksling. Temagruppene fungerer 
på samme måte som nettverkene, 
men er mer temafaglig spisset som 
f.eks. boligforvaltning, prosjektle-
delse, miljø/energi, renhold osv. 
   
Kurs og konferanser utgjør en betyde-
lig del av forumets virksomhet. Det 
arrangeres årlige konferanser innen 
kommunal boligforvaltning, bygg- og 
anleggsanskaffelser, drift og ren-
holdsledelse, prosjektledelse osv. De 
store konferansene arrangeres ofte i 
samarbeid med andre store aktører 
som Husbanken, Difi, EBA, NHO osv. 

NKF bygg og eiendom arrangerer også 
en lang rekke kurs, både lokalt og 
regionalt, innenfor temaer som etter-
spørres av medlemmene. Det avhol-
des også kurs for enkeltkommuner 
som «skreddersys» i forhold til kom-
munens behov. 

Ikbygg.no er et web-baser internkon-
trollsystem hvor alle sentrale lover og 
regler som gjelder eiendomsforvalt-
ning er samlet og presentert i form av 
enkle spørsmål. Spørsmålene ajour-
holdes av de direktoratene som for-
valter de ulike lovverk. Etter registre-
ring i ikbygg.no kan byggenes tilstand 
presenteres på en enkel måte både 
for politikere og andre. Ikbygg.no har 
i dag ca. 130 kommuner som abon-
nenter og er i stadig utvikling. Det 
arrangeres årlig en ikbygg-konferanse 
hvor man utveksler erfaringer og pre-
senterer nyheter i systemet. 
 
På vegne av medlemmene arbeider 

NKF bygg og eiendom aktivt med å 
fremme medlemmenes faglige inter-
esser gjennom aktivt samarbeid 
med ulike myndigheter, deltakelse i 
standardiseringsarbeid, samt ved å 
avgi høringsuttalelser til nye lover og 
forskrifter. NKF bygg og eiendom er 
også sekretariat for Eier- og forvalter-
forumet, som er et forum for alle store 
byggeiere og eiendomsforvaltere i 
Norge. Eier- og forvalterforum er eta-
blert av Direktoratet for byggkvalitet 
(DiBK) og skal være en dialogpartner 
for myndighetene i forhold til utvik-
ling av regler og andre rammebetin-
gelser for bygge- og anleggsbransjen. 

Hvor går vi/strategi?
Styret i NKF bygg og eiendom har stort 
fokus på medlemmenes behov og 
ønsker i planleggingen av det videre 
arbeidet. Mange medlemmer har 
etterspurt nøytral faglig bistand til 
gjennomføring av byggeprosjekter og 
ENØK-prosjekter. NKF bygg og eien-
dom er derfor i ferd med å etablere tje-
nesten «NKF – prosjektbistand» som 
har til hensikt å bistå kommunene 
med god rådgivning, gode eksempler 
og maler for både kravspesifikasjoner 
og kontrakter, samt hensiktsmessige 
IT-verktøy for styring av prosjektene.  
Prosjektet er under utvikling, men har 
allerede fått ulike former for støtte fra 
tunge aktører, blant annet det statlige 
prosjektet Bygg21. 

NKF bygg og eiendom 
Styreleder Jan-egil Clausen, 
Seksjonsleder, eiendoms og byfornyelsesetaten eBY, 
oslo kommune

Jan-Egil Clausen



Beskyttelse mot oversvømmelser  
og forurensning

www.mft.no

Kunnskap i fokus 
Kontinuerlig utvikling av smarte løsninger. Lang erfaring gir trygghet.
Klimatilpasning av avløpsnettet med ledende europeisk teknologi.

Mengderegulering 
Nivåregulering   
Tilbakeslagssikring   
Partikkelavskilling

25 års jubileum i 2017
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Byjubileum 
ga byfornyelse
Da Sarpsborg feiret 1000 år i fjor ble det ikke bare feiret med kongebesøk og konserter. 
Kommunen satset mye på å skape verdi for byen også etter at jubileums året var  
avsluttet. en fullstendig oppgradering av norges eldste gågate er en slik varig verdi.

Anleggsarbeidere legger ledelinje.
Gågata: Montering av settestein/pullert i granitt.
Nedgravde containere i bakgrunn.



KommunalteKniKK nr. 1-2017 15

Fotograf: Henrik Diskerud Meyer/Sarps-
borg kommune (dersom ikke annet er 
nevnt)

St. Marie gate i Sarpsborg sentrum ble 
etablert som gågate allerede i 1971. 
Da sarpingene begynte å tenke på 
byens tusenårsjubileum begynte det 
å bli synlig at det var lenge siden noe 
var gjort med landets eldste gågate. 

– Mye var skadet og gata var ikke så 
godt tilrettelagt for gående som den 

bør være i dag. Derfor vedtok bysty-
ret at gågata i Sarpsborg skulle bli 
fullstendig oppgradert før jubileet 
kunne starte. Nå er dette igjen Nor-
ges fineste gågate, sier ordfører Sin-
dre Martinsen-Evje i Sarpsborg kom-
mune. 

Utformet for gående
Med sine 400 meter er St. Marie gate 
også en av landets lengste gågater. 
Gateløpet gjennom hele strekningen 
og fra fasade til fasade er bygget opp 
helt på nytt.

– Nå er gågata i Sarpsborg endelig 
utformet på gåendes premisser. Bil-
veiene som krysser gågata ble gjort 

om til enveiskjørte gater. Samtidig ble 
kryssene utformet slik at det ble natur-
lig for bilister å bremse for de som går 
i gågata. Før var det nok motsatt, sier 
Einar O. Olavesen i Enhet kommunal-
teknikk i Sarpsborg kommune. 

Landskapsarkitektene i Multiconsult 
designet en gågate som var langt mer 
strukturert enn tidligere. Det ble laget 
egne møbleringssoner, utstillings-
soner og gangsoner. Slik er gata blitt 
enklere å bruke for de fleste. 
– Vi har hørt fra mange at gågata nå 
virker større og mer luftig enn før. Det 
handler egentlig om å rydde opp og 
strukturere alt man fyller et byrom 
med, sier Olavesen.

Av HENRIK DISKERUD MEYER

Sarpsborg kommune

Kulås amfi jubileumsarrangement. Foto Maren Engebretsen, Sarpsborg kommune

Gågata. Gravin/legging av rør Nytt formidlingsbygg på Borgsyssel museum
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Tar hensyn til svaksynte
Gjennom hele gågata er det anlagt 
ledelinje for blinde og svaksynte. 
Ledelinje ble også anlagt i en viktig 
sidegate som ble pusset opp paral-
lelt. Mens det tidligere var mange 
høye kantsteiner er nå det meste 
anlagt i flukt med bakken slik at det er 
lite å snuble i, og lettere for den som 
er dårlig til bens. For å gjøre dette rik-
tig og bra har kommunen lagt vekt på 
samarbeid med Blindeforbundet og 
det kommunale rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.

Kommunen har også hatt tett dialog 
med gårdeiere slik at mange av disse 
som tidligere manglet universelle inn-
gangspartier fikk dette ordnet med 
lokal tilpasning av gategulvet. Alle 
eksisterende løsninger med ramper og 
liknende ble erstattet med nye ramper 
i tråd med dagens bestemmelser.

– Det har gjort gågata mer tilgjengelig 
for alle, sier Olavesen.
Det ble lagt nye betongheller i hele 
gågata da veldig mye av det gamle 
var skadet. 

Planter, møbler og kunst
Over bakken er det blitt helt ny 
beplantning og nye møbler som bidrar 
til å gi et mer moderne uttrykk. Det 
er også byttet ut belysning gjennom 
hele gågata. I tillegg til led-gatebelys-
ning er det anlagt spesiell effektbe-
lysning ved gatas ulike plasser.

Det ble avholdt en egen kunstkonkur-
ranse og det ga to ny skulpturer til 
gågata. Kunstnerne Fredrik Raddum 
og Petter Hepsø har levert hver sin 
skulptur. Den ene er med vann. Det er 
også montert noen nye lekeapparater 
i gågata.

Under bakken
Under bakken er det installert nytt snø-
smelteanlegg, da det tidligere anleg-
get var ødelagt. Rør og sluk er oppgra-
dert for å kunne håndtere regnvann og 
drensvann bedre. Det er lagt trekkerør 
for kabel gjennom hele gågata. 

Sarpsborg kommune valgte også å 
anlegge nedgravde containere i side-
gatene for å kunne håndtere søppel 
fra beboere og næringsdrivende i 
gågata på en mer moderne og miljø-
vennlig måte i årene som kommer.

Mens Sarpsborg kommune har vært 
byggherre har Park og Anlegg AS vært 
entreprenør. Cowi har bistått med 
prosjektledelse/byggeledelse, mens 
Multiconsult utarbeidet detaljpro-
sjektet for oppgraderingen. 

Ordføreren åpnet den nyoppussede 
gågata som planlagt rett før jubile-
umsåret 2016 startet.

Velkommen til Sarpsborg!

Vi har gleden av å ønske deg hjertelig 
velkommen til årets kommunevegda-
ger som går av stabelen 29. – 31. 
Mai! 

Årets Kommunevegdager blir større 
enn noensinne med egen parallell 
sesjon for praktisk drift, i tillegg til 
den tradisjonelle biten. Eksempler 
på tema: Veglys, vegmaskiner, as-
faltlapping, reparasjoner, gjenbruks-
asfalt, grøfting, renhold, svevestøv, 
tømming av snø, forurensing, myke 
trafikanter +++

Påmelding åpner i slutten av februar. 

Nytt av året: Utstilling ute i tillegg til 
den tradisjonelle inneutstillingen. Ta 
kontakt med Andreas for mer info

Sees i Sarpsborg!

Skulpturen, Genesis, på St. Marieplass. Foto: Marien Lunde, Sarpsborg kommune.
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Byutvikling har vært en viktig del av Sarpsborgs tusenårsjubileum. Fordi man 
startet arbeidet med jubileet tidlig, og fordi man har fått mange gode krefter til å 
dra i samme retning, har Sarpsborg lykkes med å få på plass en rekke byutvikling-
sprosjekter i forbindelse med jubileumsåret 2016:

Kulåsparken
Byens sentrumspark er betydelig opp-
gradert med ny fontene, ny belysning, 
utendørs trimapparater, joggeløyper, 
boccia-baner og oppgradert toalett-
bygg. I tillegg til kommunale midler 
er mye av dette finansiert gjennom 
gaver fra næringslivet.

Kulås Amfi
I Kulåsparken har det i generasjoner 
vært et utendørsamfi, men det var 
nedslitt. Til 2016 bygget kommunen 
et helt nytt utendørsamfi i granitt 
samt infrastruktur for moderne uten-
dørsarrangementer. 

Jubileumsbenken
Til tusenårsjubileet ble det designet 
en egen benk i lokale materialer. 
Næringsliv og privatpersoner ble opp-
fordret til å kjøpe en slik benk i gave 
til byen og mange slike benker er nå 
utplassert i byens parker. Kommunen 
har bidratt med å montere benkene.

Mye nytt i Sarpsborg
Amfi. Foto: Henrik Diskerud Meyer, Sarpsborg kommune.
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St. Marie plass
Sarpsborg fikk en stor jubileumsgave 
fra Sparebankstiftelsen DNB som ble 
til skulpturen Genesis av Finn-Eirik 
Modahl. Den store skulpturen i speil-
stål dominerer nå St. Marie plass. 
Dette var en nedslitt park som kom-
munen valgte å oppgradere i forbin-
delse med monteringen av den nye 

skulpturen. Skulpturen og parken ble 
åpnet av Kong Harald 29. juli 2016.

Oppgradering av sentrumsgater
Flere gater i sentrum har fått et løft i 
forkant av tusenårsjubileet. I en viktig 
innfartsåre er ny beplantning kommet 
på plass. Andre steder har tilretteleg-
ging for syklister og kollektivtrafikk 

vært viktig. Det ble også etablert egne 
jubileumsskilt/portaler ved byens 
innfartsårer. 

Turområder
I friområdet Glengshølen ved Glomma 
har kommunen anlagt en ny bryggesti 
i vannkanten. Følger man stien kan 
man nå gå fra sentrum til et popu-

Benk i Kulåsparken.En sommerdag i gågata.

H. M. Kong Harald sto for åpningen av parken.
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lært turområde i skogen der frivillige 
krefter i jubileumsåret har bygget 
et nytt utsiktstårn. Kommunen har 
også anlagt en egen tursti med nav-
net «Tusenårsstien». Den går forbi 
en rekke historiske plasser i området 
rundt Sarpefossen, der det nå er satt 
flere nye informasjonsskilt.

Borgarsyssel museum
Østfoldmuseene har satset stort i 

Sarpsborg i 2016. Også her er det byg-
get et nytt utsiktstårn. Dette gir impo-
nerende utsikt over sentrum, Glomma 
og Sarpefossen. Museet har også 
bygget et helt nytt formidlingsbygg. 
Nybygget ble åpnet av Kongen i juli.
Byens brygge
I historiske tider var Sandesund ved 
Glomma – rett under E6 – et viktig 
havneområde. Til jubileumsåret anla 
Borg Havn en ny brygge der som nå 

gjør det enklere å ankomme Sarps-
borg med båt. Kommunen har sam-
tidig rustet opp deler av området 
rundt. Det var til denne bryggen Kong 
Harald kom med sin båt da han gjes-
tet Sarpsborg til byens hovedfeiring 
29. juli 2016. 

Deltagere på Kommuneveidagene 2017 
som arrangeres i Sarpsborg i mai vil få 
muligheten til å se nærmere på flere av 
disse prosjektene.

Skulpturen, Genesis, på St. Marieplass. Foto: Marien Lunde. Gågata.

Gågata, skulptur av Fredrik Raddum. Jente klatrer på skulpturen.
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Gåstrategi for Tromsø kommune
Vedtatt av kommunestyre 
30. mars 2016

Statens vegvesen utarbeidet i forbin-
delse med Nasjonal Transportplan 
2014 – 2023, en nasjonal gåstrategi. 
Strategien er begrunnet i regjerin-
gens mål om bedre helse gjennom 
mer fysisk aktivitet, mer miljøvennlig 
transport, bedre miljø i byer og tett-
steder, og et universelt utformet sam-
funn.

Som en del av grunnlaget for å søke 
om en bymiljøavtale med staten, har 
Tromsø laget sin egen gåstrategi. 
Den nasjonale gåstrategien har vært 
brukt som inspirasjon i arbeidet med 
en lokale gåstrategi for Tromsø. Men 
flere ulike faktorer har gjort det nød-
vendig å tilpasse strategien til lokale 
forhold.

Men hvorfor skal vi ha en gåstrategi?
–  Trenger vi virkelig en egen strategi 

for å gå? 

Er ikke gåing noe alle gjør helt av seg 
sjøl? 

Og sånn er det selvfølgelig. Men i 
diskusjoner om temaet trafikk og 
transport har gåing en tendens til å 
bli borte. Bil, parkering, sykkel og 
tungtransport tar ofte større plass på 
agendaen. 

Gåstrategien har fokus på hvordan 
Tromsø skal bli en bedre by å gå i. Det 
inkluderer å foreslå et hovednett for 
gåing og virkemidler som er nødven-
dig for å nå målet om økt gangandel i 
Tromsø. Gåstrategien for Tromsø skal 
være et verktøy for politikere, admi-
nistrasjon og planleggere ved priori-
tering av tiltak og løsninger for byg-

ging av ganganlegg, og for forvaltning 
og drift av gangvegnettet og for kom-
munens transport- og helsepolitikk.

I Tromsø viser reisevaneundersø-
kelsen at gåing utgjør hele 25% av 
de daglige reisene. (Sykkel utgjør til 
sammenligning bare 4 %). 
RVU 2013/14

Det skal være attraktivt 
å gå for alle



KommunalteKniKK nr. 1-2017 21

Slik er det til tross for at Tromsø har 
færrest meter gang/sykkelveg pr. 
1000 innbyggere sammenlignet med 
andre større byer i Norge. 

MEN, skal folk gå, må de ha lyst til å 
gå. Det er viktig å legge til rette med 
hyggelige gangarealer og gode for-
tau for å opprettholde og gjerne øke 
andelen som går. Arealplanleggingen 
er avgjørende for å sikre gangavstand 
til arbeidsplasser og skoler. 

MÅLENE I GÅSTRATEGIEN ER: 
•  Det skal være attraktivt å gå for alle
•  det skal defineres et sammen-

hengende hovednett for gange- og 
hovednettet skal inn i kommune-
planens arealdel

•  Andelen som går skal økes fra 25 % 
til minst 30 %

•  Det skal utarbeides en snarvegplan 
for sikring og tilrettelegging av de 
viktigste snarvegene

•  Det skal planlegges for bygging av 
fortau på viktige kommunale veger 
som mangler slikt

GÅING ER VIKTIG I TROMSØ
Gåing er billig, effektivt, miljøvennlig 
og enkelt. Egen infrastruktur for gåing 
bidrar til bedre trafikksikkerhet og 
fremkommelighet for fotgjengere.

Det finnes en stor velferdsgevinst 
ved å satse på transportmåter som 
gir mulighet for fysisk aktivitet.Det 
er beregnet at velferdsgevinsten vil 
være 250 millioner kroner per år hvis 
10 000 innbyggere i en kommune 
øker sitt fysiske aktivitetsnivå med 
10 – 15minutter daglig gange. 

Gangavstander i Tromsø og på 
Tromsøya er forholdsvis korte. Innen 
30 minutters gangavstand når man 
en stor del av kommunens innbyg-
gere og arbeidsplasser.

De fleste gangreiser er til arbeid, 
skole, handel eller som fritidsreiser. 
Om lag 25 % av alle handelsreiser 
skjer til fots.

Dette kan forklares med at Tromsø 
er en relativt tett by, der det er korte 
avstander mellom bolig og arbeids-
plass og skole. For Tromsø er det 
viktig å videreføre arealplanlegging 
med fortsatt fortetting og å unngå 
byspredning.

Å GÅ PÅ SKI
Om vinteren er også skigåing et rele-
vant framkomstmiddel i Tromsø. 

Videre utvikling av Tromsømarka 
både for gange, sykkel og skigåing 
er viktig for å fremme miljøvennlige 
reiser også i framtida. Lysløypene er 
derfor markert som del av hovednett 
gåing. 

Andelen gåing er høy til tross for 
relativt dårlig tilrettelegging og utfor-
drende driftsforhold om vinteren. 
Tromsø har mye å vinne på bedre til-
rettelegging

AREALPLANLEGGING 

Hovednett for gåing som en del av 
Kommuneplanens arealdel skal sikre 
at gangtraseer tas vare på i framtidige 
planer. 

Som en oppfølging av gåstrate-
gien, er det behov for en plan for og 
prioritering av oppgraderinger på 
hovednettet og lokalnettet. Behovet 
for tilrettelegging gjelder i stor grad 
kommunale veger.

En registrering av tilstand på skole-
vegene og en prioritert plan for bedre 
tilrettelegging og trafikksikkerhet på 
skolevegene skal også gjennomføres. 

Befolkningstetthet

Arbeidsplasser
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DRIFT
Mange eldre boliggater er smale, og 
tilgjengelig vegareal er ofte begrenset 
i forhold til å lage egne gang og syk-
keltraséer. Her må trafikkregulering 
som envegskjøring og stenging av 
enkelte gater vurderes for å oppnå 
sikker ferdsel for å gående. 

Tilrettelegging for gåing er rimeligere 
enn å bygge veger for biler. 

Tromsø ligger langt nord og har 
til tider mye snø. Tromsø kommune 
har drift- og vedlikeholdsansvar for 
kommunale gang- og sykkelveger og 
fortau, mens Statens vegvesen har 
tilsvarende ansvar for alle riksveger 
og fylkesveger. For å få flere til å gå, 
og det på en sikker måte, er det vik-
tig å ha god standard på både vin-
ter- og sommerdrift. Definerte hoved-
gangstrekninger bør brøytes i god tid 
før folk starter på arbeids- eller sko-
lereisene. 

I sentrumsgatene skal det tilrette-
legges med tineanlegg i fortauene. 

Drift og vedlikehold av gang- og 
sykkelveger er avgjørende for å få 
flere til å gå og sykle.

Utarbeide en vedlikeholds- og drifts-
standard for gang- og sykkelveger.

Drift og vedlikehold er viktig, sær-
lig vinterstid. Det er viktig å ha nok 
ressurser for dette arbeidet slik at 
standarden på gang- og sykkelveg-
nettet blir forutsigbart for alle bruke-

re. Tromsø er en by med lang vinterse-
song og store snømengder.
Også sommerdriften er viktig for fot-
gjengere. Strøsand må fjernes så fort 
det er mulig for å unngå ulykker.

Gangvegers dekkestandard er vik-

tig for at flere skal velge å gå for det 
skal oppleves sikkert og attraktivt.

I kryssløsninger langs hovedve-
gene for bil, skal gående prioriteres. 
Løsningene skal være trafikksikre, 
opplyst og oppleves som hyggelige. 

SNARVEGER
Sommeren 2015 gjennomførte 
Tromsø en snarvegkartlegging som 
ga oss et digitalt kart med over 1200 
snarveger. Denne registreringen bru-
kes som utgangspunkt for å lage en 
plan for sikring og tilrettelegging av 
de viktigste snarvegene. Det samme 
skal gjøres for bedre og mere effektiv 
adkomst viktige bussholdeplasser. 

Og til slutt litt poesi: 
Tap for all del ikke lysten til å gå.
Jeg går meg til det daglige velbefin-
nende hver dag, 
Fra en hver sykdom.
Jeg går meg til mine beste tanker, 
Og jeg kjenner ikke en tanke så tung 
at jeg ikke kan gå fra den.
Nå man slik fortsetter å gå, 
så går det nok.
Søren Kirkegaard 1813 – 1855

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

¯ 1:40 000

Gåstrategikart

Byutvikling, 11.08.15 - HPT

A3

Hovednett

Turveger

Hovednett for gåing innarbeides i Kommuneplanens arealdel. 
(linjer og bestemmelser)
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STÅLTANK
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Klimaendringene gir mer intens ned-
bør, noe som videre kan føre til at 
både frekvens og intensitet av skred 
øker. For å begrense skader og tap for-
årsaket av skred, bør risikoen forbun-
det med skred håndteres best mulig. 
Dette kan f.eks. gjøres gjennom å ta 
hensyn til skred i arealplanlegging og 

å iverksette tiltak som kan begrense 
forekomsten av skred og konsekven-
sene av skred. 

Undersøkelsen
Vi gjennomførte en undersøkelse 
høsten 2015 om kvaliteten på skre-
drisikohåndtering i Norge. Deltagerne 

i undersøkelsen ble bedt om å gi sin 
personlige vurdering. Deltagerne kom 
fra privat og offentlig sektor og fra 
forskningsinstitutter og besto av pro-
blemhavere, representanter fra lokale 
myndigheter, vitenskapelig perso-
nale og eksperter involvert i ulike 
aspekter av skredrisikohåndtering 

Håndteres skredrisiko 
godt nok i Norge?
Klimaendringene kan føre til økning både i frekvens og intensitet av skred i fremtiden. 
God håndtering av skredrisiko blir dermed viktigere. en undersøkelse gjort i Klima 
2050 viser at farevurdering og kartlegging av skred bør prioriteres høyere og benyttes 
aktivt i areal- og byplanlegging. Forbedret organisering på tvers av sektorer og økt sat-
sing på forebyggende tiltak er andre forbedringspunkter som kommer frem.

Et 300 m bredt skred i Oldedalen sperret veien mellom Eid og Stryn i november 2013. (Foto: NGI)
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i Norge. Totalt var det 28 deltagere i 
undersøkelsen.

Som verktøy benyttet vi et mål 
på evnen til å håndtere skredrisiko, 
som kalles "Risk management index 
(RMI)", som ble foreslått av Cardona 
m. fl.(2004). Dette er et mål på evnen 
til å håndtere risiko forbundet med 
naturhendelser. Vi tilpasset RMI til 
skredrisiko og til norske forhold. RMI 
er satt sammen av 4 indekser som be-
skriver: 

–  Risikoidentifikasjon (RI) – Indivi-
duell og sosial risikobevissthet i 
forhold til skredfare, metodikk for 
skredfarevurdering.

–  Risikoreduksjon (RR) – Fareforebyg-
gende og konsekvensreduserende 
tiltak mot skred.

–  Krisehåndtering (DM) – Akutthånd-
tering av og gjenoppbygging etter 
kriser.

–  Ledelse og finansiell sikring (FP) – 
Allokering og bruk av midler for kri-
sehåndtering.

Hver av disse indeksene er bygget 
opp av en rekke enkeltfaktorer. Del-
tagerne i undersøkelsen ble bedt 
om å gi en verdi på en skala 1- 5 for 
hver av disse enkeltfaktorene. Nivå 
1 skulle benyttes for enkeltfaktorer 
som i liten grad er ivaretatt, mens 
nivå 5 innebar optimal håndtering. 
Undersøkelsen inneholdt både korte 
og lange beskrivelser av hvert av de 
5 nivåene. På denne måten ble det 
mindre rom for subjektiv tolkning av 
hvert nivå og dermed lettere å sam-
menlikne svarene fra de ulike del-
tagerne. Viktigheten av hver enkelt-
faktor skulle også angis gjennom et 
vektingssystem. Dette ble gjort for tre 
ulike nivåer: kommunalt-, fylkes- og 
nasjonalt nivå.

Deltagerne ble bedt om å gjøre seg 
opp en formening om framtidens 
situasjon (2050) og å angi hvilke 
faktorer de tok i betraktning når de 
vurderte fremtidsscenarier. Slike fak-
torer kunne være endringer i fysisk 
miljø, i klima, i demografi, innen 

kunnskap og teknologi, innen sam-
funnsøkonomi, innen risikooppfat-
ning eller evt. andre faktorer. Til slutt 
i undersøkelsen var det anledning å 
komme med kommentarer i fritekst 
rundt skredrisikohåndtering i Norge.

Resultater
Undersøkelsen viser at håndteringen 
av skredrisiko i Norge ikke oppleves 
som optimal og at flere aspekter kan 
håndteres bedre, spesielt gjelder 
dette på fylkes- eller kommunalt nivå. 
Deltagerne har mer positiv oppfat-
ning av håndteringen av skred på 
nasjonalt nivå.

De enkeltfaktorene som ble ansett 
som de viktigste var:
•  Innen risikoidentifikasjon:  

Farevurdering og kartlegging
•  Innen risikoreduksjon:  

Arealbruk og byplanlegging 
•  Innen krisehåndtering:  

Redningstjenester og beredskap
•  Innen ledelse og finansiell sikring: 

Forsikring og katastrofefond 

Fra kvikkleireskredet i Sørum november 2016. (Foto: NGI)
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Vurdering og kartlegging av skredfare 
bør prioriteres i Norge og tas hensyn 
til i arealbruksplaner og i byplanleg-
ging. Deltagerne i undersøkelsen 
synes det bør fokuseres mer på eksis-
terende bebyggelse og infrastruktur, 
selv om de eksplisitte kravene til sik-
kerhet mot skred ofte kun gjelder for 
ny bebyggelse (som f.eks. i TEK10). I 
tillegg bør det bli bedre systemer for 
organisering på tvers av sektorer og 
institusjoner. Det etterlyses forbedret 
budsjettering og allokering av mid-
ler til forebygging og risikoreduksjon 

av skred på kommunenivå. Data om 
skredhendelser og skader forårsa-
ket av skred er svært nyttig for flere 
aspekter i håndteringen av skredri-
siko og slike data for Norge bør sam-
ordnes og deles

Om framtiden
Sammenligning av resultater for 
2015 og 2050, viser at deltagerne ser 
for seg en positiv utvikling i håndte-
ringen av skredrisiko fram mot 2050. 
Samtidig med at klimaendringer, 
utbygging og urbanisering skaper nye 

utfordringer, viser undersøkelsen at 
man har forventninger om klare for-
bedringer i risikohåndteringen på alle 
nivåer i samfunnet. Årsaken kan være 
relatert til deltagernes forventning til 
bedre kunnskap og teknologi (f.eks. 
mer avanserte overvåkings- og vars-
lingssystemer), økt risikobevissthet, 
og riktig arealplanlegging og areal-
begrensninger i fremtiden i sum mer 
enn oppveier de negative konsekven-
sene av fremtidige klimaendringene, 
utbygging og urbanisering.
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Om Klima 2050
Klima 2050 (www.klima2050.no) er 
et senter for forskningsdrevet innova-
sjon (SFI) finansiert av Norges fors-
kningsråd og de 20 partnerne som er 
med i senteret. Klima 2050 har som 
hovedmålsetning å redusere effekten 
av klimaendringer og økt nedbør på 
infrastruktur og det bygde miljø. Sen-
teret ledes av SINTEF Byggforsk. På 
hjemmesidene til Klima2050 ligger 

også rapporten som denne artikkelen 
bygger på.
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Renhold er ressurskrevende og kan 
utgjøre mer enn 25 % av FDV-kost-
nadene for en bygning, altså omtrent 
det samme som energikostnadene. 
Optimalisering av verdikjeden er 

en forutsetning for å møte morgen-
dagens krav til drift. Det er alltid et 
spørsmål om økonomi!

Et primært fokusområde som NKF nå 
ønsker å bistå sine medlemmer med 
er gevinster innen renhold. 
Sentralt vil det være å drifte sin virk-
somhet med en bedre kontroll over 
kostnadene, noe som vil gjøre kom-
mune-Norge mer konkurransedyktig. 
Det å profesjonalisere og kostnads-

effektivisere renholdsleveransen kan 
gi store gevinster. Derfor bør det leg-
ges til rette for kompetanseutvikling 
og innovasjon av renholdsdivisjonen. 

Bydelene Stovner og Alna i Oslo Kom-
mune
Bydelene Stovner og Alna i Oslo kom-
mune fremstår som noen som har 
gjort noe svært riktig og nyttig i grep 
for «suksess» i renhold. 

Gevinst til kommuner som tar 
«grep» for endringsprosesser
innen renhold og drift

 Vi fortsetter 2017 med artikkelserien hvor vi presenterer kommuner som nå ser 
resultater i egen drift gjennom endringsprosesser av renhold.

Johnny Haugland

Consulent Partner
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Her treffer vi seksjonsleder Bodil I. P. 
Langsrud og hennes kollegaer – de 
er, som i de fleste renholdsavdelin-
ger, en mangfoldig og internasjonal 
gruppe av gode kollegaer. 

 Her finner vi et kollegialt samspill 
med tydelige verdier for yrket, med 
fokus på identitet og gruppetilhørig-
het. Bydelene Stovner og Alna pre-
senterer sine suksesskriterier med 
fokus på kompetanse, god og tett 
ledelse, kommunikasjon og større 
fokus på norskopplæring/og egen-
læring, kombinert med tydelighet i 
forhold til forventninger.De fremstår 
som en av de mange kommuner som 
har sett nødvendigheten av endring 
i gjennomføringen og leveransen av 
sine tjenester i renhold. Bakgrunnen 
for at de startet på endringsproses-
ser har som i manges tilfeller sam-
menheng med høyt sykefravær, ikke 
tilfredsstillende planleggingsverktøy, 
manglende kommunikasjon innad i 
gruppa, og ulikt kompetansenivå.

Hva var de første «grepene» dere 
gjorde for å starte prosessen?
Vi startet med kursing i grunnleg-
gende renhold, arbeidsteknikk og 
ergonomi, regler, rettigheter, plikter 
– slik at vi visste at alle hadde samme 
forståelse for driften. Dette må anses 
som en basis for å skape en positiv 
og progressiv utvikling – som skaper 
godt samspill for felles målsetninger. 

De ulike tematiske kursene ble holdt 
av meg og av leverandører.

Senere er det tatt tak i tilrettelegging 
for norskkurs med midler fra VOX – å 
kunne snakke og forstå norsk anses 
som et krav, og vi honorer dem som 
satser på gode språkkunnskaper i 
norsk. Videre har vi hatt tettere opp-
følging ved sykefravær. Ved sykdom 
ringer man leder, det er ikke aksep-
tert å benytte SMS eller beskjed på 
telefonsvarer. I tillegg har vi samar-
beidet tett med personalavdelingen 
som har deltatt på møter med de som 
har hatt høyt fravær.

Vi startet med månedlige avdelings-
møter den siste fredagen i måneden. 
Noen ganger med mye på agendaen, 
andre ganger lite, men alltid informa-
sjon om fraværssituasjonen. 
En periode var HR-konsulenten med 
på møtene og holdt en liten quiz. 
Renholderne ble delt i grupper på 2 
for å øke samarbeid og kommunika-
sjon.

De første grepene i Alna har også vært 
fokus på kompetanse og kommunika-
sjon, Informasjon om regler, rettighe-
ter og medfølgende plikter. 

Renholdernes dag
På Renholdernes dag har jeg, siden 
jeg begynte i 2009, laget frokost til 
alle renholderne slik at vi har markert 
dagen før de gikk ut for å utføre job-
ben sin, sier Bodil Langsrud – som har 
all grunn til å hedres for innsatsen. 
I 2014 spurte jeg på et morgenmøte 
om de kunne tenke seg å vise fram 
litt av sin matkultur i en eller annen 
sammenheng. Det ville de gjerne – og 
vi endte på Renholdernes dag. Alle 
stilte opp med mat fra sitt hjemland, 
og dette ble satt frem til lunsj i kan-
tina på Stovner til stor suksess.

I 2016 utvidet vi med Alna. Det ble 
godt mottatt blant renholderne her 
også. Til sammen er det 45 ansatte 
som representerer 13 nasjonaliteter, 
og det var et flott bord med 40 ulike 
retter. Dette er en populær hendelse 

På bildet fra v. Adeel Akram, Fatma Özdemir, Bodil Langsrud, Ragavan Sinnathamphy.

Markering av renholdernes dag gjennomføres med bløtkake.
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blant andre ansatte – som får nyte 
godt av all den spennende maten og 
mangfoldet i Renholds-seksjonen. 
Alle samarbeider og rigger lokalet til 
servering. Det er utrolig gøy å obser-
vere hvordan de organiserer seg og 
samarbeider for å være klare til lun-
sjen starter.

Det er viktig for meg å understreke 
at det er frivillig å bidra med mat og at 
det ikke er noe som har vært dekket 
økonomisk fra bydelene, understre-
ker Bodil.

Er forankring viktig? Og hvilken 
forankring etablerte dere?
Forankring har vært viktig. Seksjons-
sjef har vært tydelig på banen i sam-
taler fra starten, og direktør var inne 
i forhold til norskkursene og «klippet 
snora», i tillegg til at en HR-konsulent 
var tett med i hele prosessen.

I Alna har også det som har skjedd 
til nå vært godt forankret i ledelsen og 
resultatsenhetsleder har vært tydelig 
og synlig i prosessen.

Hvordan var stemningen / holdnin-
gene til å starte på prosessen?
Noe skepsis har det nok vært blant 
noen – og slik vil det vel være. Vi forstår 
det, og ved å være tidlig ute med god 
dialog og åpenhet er det skapt et godt 
grunnlag for å komme i gang – hvor vi 
samler oss bak felles målsetning.

Hvilke elementer la dere inn i 
strategi planen? 
Da vi startet var det nok ikke en 
beskrevet strategiplan, men vi hadde 
som hensikt å involvere og informere 
i større grad. Samtidig som vi ønsket 
at renholderne skulle kjenne hveran-
dre bedre for lettere å kunne samar-

beide og hjelpe hverandre.
I tillegg jobbet vi for større forutsig-

barhet i oppgaver og retningslinjer. 
Det ble snakket om å jobbe i team – 
en litt uvant tanke i starten, men det 
har blitt mer aktuelt etter hvert. Ikke 
nødvendigvis hver dag, men ved dager 
hvor man ikke føler seg helt på topp el-
ler bare ønsker å ha litt selskap. 
Vi gikk over til Jonathan Clean for å 
kunne planlegge bedre. Dette har 
gjort at renholdstiden har endret seg 
noe på enkelte steder. Renholdspla-
ner er lette å endre og distribuere. 

Ved innføring av Clean Pilot opp-
levde vi nok noe usikkerhet i forhold 
til teknologi og overvåkning, men et-
ter å ha kommet i gang ser alle at det-
te er et godt verktøy for å dokumen-
tere utført arbeid, men også kunne 
melde avvik og kommunisere bedre 
med leder(e).

I Alna står vi foran innføring av 
både Clean Pilot og Renholdssoner 
i 2017. Vi har hatt et svært vellykket 

prosjekt i samarbeid med Datec Nor-
ge og N3zones på dette – så jeg har 
tro på at det skal gå bra med innførin-
gen i Alna også.

Hvilken påvirkning har endrings-
prosessen hatt for arbeidsmiljøet? Vi 
ser helt klart at det er mer trivsel og 
et positivt arbeidsmiljø – nå står vi 
sammen og tar felles ansvar. 

Det generer motivasjon når den en-
kelte blir tatt på alvor og blir hørt. Det 
gir respekt – både for ledelse og kol-
lega generelt.

Hva har dere fått ut av endringspro-
sessen – i et sykefraværsperspektiv? 
Sykefraværet på Stovner har gått 
drastisk ned. 

I 2009 lå det rundt 20% +/-. 2015 
endte vi på 5,9% og 2016 ser det ut til 
å ende på 4,5%

Vi ser nå den samme tendensen i 
Alna. En nedgang på 4% fra 2015 til 
2016 er en god start.

Internasjonalt mangfold av nydelige retter.

En stolt Hilde Nordli er renholder og holder på med fagbrev.
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Hva med økonomien, hvordan har endringer gitt  
resultater i et økonomisk perspektiv? 
Det blir naturlig nok mye mindre vikarbruk, og det utgjør 
en stor økonomisk gevinst.

Som et resultat av dette har vi sagt at de som har norsk-
kunnskap tilsvarende Norskprøve 3, får dekket fagbrev av 
bydelen. Dette gjelder Stovner i første omgang.

Hvordan er holdningene til det å drifte renhold under de 
endringene man så langt har gjennomført? 
Det er veldig god stemning og et bedre samhold i seksjo-
nen. Man har større omsorg for hverandre og stiller opp 
når det er behov. Det er ingen som ønsker å være den som 
øker fraværsprosenten og med så lavt nivå blir det jo vel-
dig synlig når noen er syke.

Ved sykefravær dekker vi opp, så langt det lar seg gjø-
re, ved at alle stiller opp og hjelper på aktuelle områder.

På månedsmøtene ble det tatt initiativ til å ta med 
kake. Dette går på omgang og det er renholderne selv 
som organiserer dette.

Ja – rett og slett, hva er gevinsten, hva har dere fått 
igjen for å realisere endringsprosess på måten det kom-
munale renholdet driftes på?

Godt samhold, STOLTHET, engasjement, mer interesse 
for faget og for å mestre norsk på et høyere nivå. En stolt Hilde Nordli er renholder og holder på med fagbrev.

Til 3600 Symposium og utstilling, 22. - 23. mars 2017 
på The Qube, Clarion Hotel Gardermoen

MELD DEG PÅ 
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KETIL SOLVIK-OLSEN 
under fellesforedragene
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Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21, 
åpnet møtet med å orientere om 
utfordringer innenfor plan- og bygge-

saker. En egen Bygg21-gruppe skal i 
2017 levere konkrete initiativ og vei-
ledere med mål om å halvere saksbe-
handlingstiden i plan- og byggesaker. 
Gruppen har navnet «næringens rolle 
i plan- og byggesaker», og ledes av 
Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

Anne Sofie Bjørkholt fra BA-HR advo-
kater holdt et innlegg om Utbyggings-

avtaler og hvilke utfordringer som kan 
dukke opp når kommunen og utbyg-
ger gjør noe sammen. 

Vi refererer her utdrag fra Bjørkholt 
sitt innlegg.

Det foregår nå en urbanisering og en 
transformasjon i norske byer som er 
helt ekstraordinær. Vi ønsker oss alle 
gode bymiljøer. Vi ønsker oss både 

Bygg21 inviterte 26. Januar til møte om Utbyggingavtaler og rekkefølgekrav

Balanserte utbyggingsavtaler og  
realiserbare rekkefølgebestemmelser
Bygg 21 har som mål å redusere kostnadene i byggeprosjekter med 20 %.
Dette vil de få til ved å ta ut gevinster som resultat av digitalisering, samspill og 
ved å bli mer industrielle og profesjonelle i tenkningen.

Av Aslaug Koksvik

nKF byggesak

Fra Nansenparken på Fornebu.
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offentlige og private rom, og vi ønsker 
oss noe som vi kan være stolte av i 
ettertiden og som fungerer.

Områderegulering i stedet for 
frimerke regulering 
Det er en stor fordel og gevinst i å se 
større områder i sammenheng. Å gå 
bort fra det en har hatt alt for mye 
av, nemlig "frimerkeregulering», hvor 
en kun ser sin egen tomt og bygning 
og ikke ser over til naboen. Den type 
reguleringer skaper dårlig bymiljø 
med lite sammenheng, og det blir 
dårlig bomiljø og dårlig næringsmiljø. 

Områderegulering kan også med-
føre noen utfordringer. Når en skal 
se større områder under ett så vil det 
berøre flere grunneiere, som kan-
skje ikke har samme interesser, det 
vil kreve en større og mer gjennom-
tenkt infrastrukturutbygging, og det 
hele blir mye mer komplekst. Det er 
her utbyggingsavtaler kommer inn og 
hjelper til, men bare delvis.

Det er veldig bra med felles planleg-
ging, kjempebra med områderegule-
ring som gjør at en ved å løfte blikket 
kan få til gode miljøer hvor en ser len-
ger enn sin egen eiendom.

Relevante planer
Det er mange relevante planer som 
også påvirker en utbyggingsprosess. 
Vi har Nasjonal transportplan som 
sier noe om hvor de store ferdselså-
rene kommer, hvilke kollektivknute-
punkter en bør satse på osv. Så har vi 
VPOR (Veiledende plan for offentlige 
rom) som er en veiledende plan, og 
derfor en ønskeliste. 

Plan og bygg lager rekkefølgekrav 
som er tilpasset mot VPOR. Ofte blir 
en utbygger presentert en utbyg-
gingsavtale som inneholder alt det 
som står i VPOR.

Det er kanskje ikke så galt, for VPOR 
er det overordnede blikket over av 
hva et området trenger av infrastruk-
tur som veier, skoler og parker.

Det som noen ganger kan bli et pro-
blem er at en tar på seg «for store 
briller», og tar for seg rekkefølgekrav 
som ser for store områder av gangen.

En trekker det for langt med rekkeføl-
gekrav når en går for generell oppgra-
dering av en bydel som egentlig ikke 
har noen tilknytning til det enkelte 
prosjektet.

Utbyggere kan oppleve at «ønske-
listen» er strukket litt for langt, og 
kanskje også lengre enn hva plan- og 
bygningsloven åpner for?

Vi starter med en reguleringsplan og 
hva vi kan fastsette som rekkefølge-
krav. Rekkefølgekrav sier noe om hva 
som må være på plass før noe annet 
kommer inn. Det inneholder også 
sosial infrastruktur som barnehager, 
skoler og sykehjem osv. 

Så kommer utbyggingavtalen som 
sier noe om hvilke krav utbyggeren 
kan bli pålagt å finansiere eller være 
med å finansiere i en utbyggingsav-
tale.

Sosial infrastruktur
Det er ikke lov å pålegge utbyggeren 
å være med å finansiere sosial infra-
struktur. Her møter vi ett problem. 
Hvis det først er et rekkefølgekrav i 
reguleringsplanen så vil ikke utbyg-
ger kunne gå videre i sitt prosjekt før 
rekkefølgekravet er oppfylt. 

Da hjelper det utbyggeren lite at han 
er vernet fra å «spleise» på en skole, 
for hvis skolen ikke blir bygget så 
stopper hele prosjektet. Da kan det 
for en del utbyggere være bedre å 
få være med på et spleiselag for å 
komme videre så lenge totalkost-
naden ikke øker. Det er gitt dispen-
sasjon i noen prosjekter (Fornebu i 
Bærum kommune) for å være med 
på et spleiselag på sosial infrastruk-
tur slik at utbyggere kommer videre. 
Dette kan skape presedens.

Felles rekkefølgekrav
Så har vi muligheten med Plan- og 
bygningsloven hvor alle utbyggere i en 
områdeplan får felles rekkefølgekrav, 
slik at ingen utbygger kan begynne før 
rekkefølgekravene er oppfylt. 

Én utbygger kan ha dårlig tid og en 
utbygger kan ha god tid. Den som har 
god tid kan vente slik at kommunen 
eller andre utbyggere oppfyller rek-
kefølgekravene, for eksempel bygger 
en rundkjøring. Da slipper den som 
har god tid å delta i spleiselaget. Med 
andre ord en blindpassasjer. 

Refusjonsreglene
Vi har et verktøy i lovverket som inne-
bærer at en utbygger kan bygge og 

Anne Sofie Bjørkholt fra BA-HR advokater.
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sende regning til en annen utbygger, 
refusjonsreglene. Problemet med 
refusjonsreglene er at de dekker så 
lite, de dekker ikke de store tiltakene 
utenfor områdene.

Det finnes i dag ikke noe effektivt 
verktøy som får flere utbyggere i ett 
område til å spleise på rekkefølgekrav 
før de selv har startet. Utbyggerne er 
avhengige av å bli enige. En private 
utbygger kan ikke pålegge naboen 
noe som helst. 

Et urbant jordskifte kan gi åpning for 
andre løsninger.

Tilknytning til det enkelte prosjekt
For at noe skal være rekkefølgekrav 
må det ha tilknytning til det enkelte 
prosjekt. Det strides litt om hvor sterk 
en tilknytning skal være, noen ganger 
går en for langt fra kommunens side, 
tilknytningen er for fjern, og dette er 
et spennende juridiske spørsmål. Hva kan pålegges i en utbyggingsav-

tale? Her er det forholdsmessighet 
og relevans som gjelder. Det er ikke 

anledning til å ta en sum og «smøre» 
ut over alle utbyggerne, det skal ha en 
konkret forankring og en viss relevans 

Næringens rolle i plan- og byggesaker
Gruppen består av:

Leder, Thor Oalaf Askjer,  
Norsk Eiendom
Jurist, Stian Berger Røsland, arkitekt 
Christine Grape, utviklingssjef i  
Selvaag Bolig Harald Martin Gjøvaag, 
plan- og utviklingssjef i Os Kommune, 
Aina Tjosås og forsker i byutviklings-
prosesser, ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Gro Sandkjær Hansen.

Helt konkret skal gruppa løse følgende 
tre oppdrag:
•  Ta frem forslag til felles maler og  

veiledere for effektive planprosesser
•  Utarbeide en stegnorm for plan-

saker.

•  Identifisere hva næringen trenger 
for å pilotere forenklet automatisk 
byggesaksbehandling.

Bygg 21 gruppe
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for prosjektet. Kanskje kunne det vært 
en åpning for at en kunne smøre en 
sum over det hele for å få det mer for-
utsigbart?

Utbyggingsavtaler er viktige for å få 
til et spleiselag på rekkefølgekrav 
som omhandler et større område. Det 
vises til Ensjømodellen hvordan dette 
kan fungere. Det kan fungere godt i 
hurtige transformasjonsområder hvor 
alle utbyggere vil raskt i gang. Det vil 
fungere dårlig hvis ikke alle utbyggere 
har like god tid. En kan søke å få dis-
pensasjon, men ikke alle gir det.

Behov for nye verktøy
Det er behov for nye verktøy som vi 
kan bruke for å få på plass spleise-
lag, og gjøre det mer forutsigbart for 
utbyggerne.
Blindpassasjer-problematikken bør 
kunne løses på en bedre måte enn i 
dag. 

Det er uheldig at man i store utbyg-
gingsprosjekter som er viktige for fol-

ket, utbyggerne og det offentlige at en 
ender opp i en stillingskrig. 

Tettere samarbeid mellom kommune 
og utbygger
Noen ganger så føler nok de private 
utbyggerne at utbyggingsavtaler bru-
kes som en inntektskilde for kommu-
nen. Det er behov for et større grad 
av samarbeid mellom myndighetene 
og utbyggeren. En utbyggingsavtale 
bør ha et preg av samarbeid og ikke 
tvang. Å få justert litt her og justert 
litt der fra begge sider, og tilpasset så 
godt en kan så er det det beste. 

Det er i samarbeid vi kommer videre. 
Det er ikke alltid lett, men det er 
mulig.

Som Sverre Tiltnes sa;
– Sammen må vi sette en ny standard 
for hvordan utbygger og kommune 
sammen kan utvikle planer med til-
hørende avtaler, og vilkår som raskt 
bringer oss fra behov til bygg. 

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

Selges av

Canter. Et arbeidsjern uten like.
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§ 1-3. Definisjoner. 
NKF byggesak setter pris på at sen-
trale definisjoner samles og for-
skriftsfestes.

Definisjonen av "rom for varig opp-
hold" er god for boliger, men vil bli 
vanskelig å håndheve på en god måte 
for arbeidsbygninger, skoler osv. Dvs. 
det er enkelt nok å kontrollere at 
f.eks. dagslyskravet er oppfylt i de 
arealene som prosjekterende angir 
som innenfor definisjonen, men erfa-
ring tilsier at bruken av slike bygnin-
ger ofte endrer seg vesentlig over tid. 
Det synes lite hensiktsmessig å ha en 
definisjon av "rom for varig opphold" 
som gjør at man strengt tatt må endre 
fasaden selv for mindre endringer i 
bruken av lokalene.

 
§ 2-1. Dokumentasjon for oppfyl-
lelse av krav. Generelt. 
2.  ledd: Tilsvarende bestemmelse 

i TEK10 stilte krav om at doku-
mentasjonen skal være på norsk, 
svensk eller dansk. SAK stiller til-
svarende krav om språk i søkna-
den. Men denne dokumentasjo-
nen er ikke en del av søknaden. 
NKF byggesak ønsker at § 2-1 
inneholder et tydelig krav til språk 
på dokumentasjonen. Det vil redu-
sere konfliktnivået og vil gjøre det 
lettere å gjennomføre tilsyn.

3.  ledd: NKF byggesak setter pris på 
at avrundingsreglene endelig blir 
entydige.

4.  ledd: NKF byggesak stiller seg 
undrende til at forskriften viser til 
produkter fra én privat aktør. Det 
er tilstrekkelig med de konkrete 
henvisningene til bestemte stan-
darder i enkelte paragrafer eller 
preaksepterte ytelser.

 
§ 2-4. Dokumentasjon av utførelsen. 
NKF byggesak stiller seg positive til at 
det stilles konkrete krav til dokumen-
tasjon av utførelsen.

 

§ 8-3. Uteoppholdsareal. 
Preakseptert ytelse til 3. ledd bokstav 
b: Det synes noe uklart om det stilles 
krav til sikring ved fallhøyde mellom 
0,5 m og 3 m (= 3,49 m) ved "ikke-
hardt" underlag. Det vanskeliggjør 
tilsyn.

 
§ 8-8. Parkeringsplass og annet 
oppstillingsareal. 
Den nye formuleringen stiller store 
krav til kommunen: I gjeldende for-
skrift knyttes kravet om parkerings- 
og oppstillingsplass (både gene-
relt og for forflytningshemmede) til 
byggverkets funksjon, i forslaget til 
ny forskrift er det ikke generelt krav 
til parkeringsplasser, og kun krav til 
parkeringsplasser for forflytnings-
hemmede "der det er stilt krav om 
parkering i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven."

Byggteknisk forskrift stiller ikke slikt 
krav. Pbl § 28-7 stiller i beste fall et 
generelt krav om parkering for bebo-
ere (ikke spesifikt handikap-parke-
ring), og ikke krav om parkering ved 
arbeidsplasser, butikker, offentlige 
kontorer o.l. Da gjenstår kun arealpla-
ner – er det ikke stilt eksplisitte krav 
til handikap-parkering i en arealplan, 
behøver ikke utbygger å anlegge slike 
plasser.

NKF byggesak registrerer at kravet 
om handikap-parkering nærme heis 
synes å utgå. Er det gjennomtenkt? 
Dette er vesentlig å få avklart, da 
dette inngår i kommunens vurdering 
av ytre rammer.

 
§ 8-9. Trapp i uteareal. 
Det stilles krav om håndløper til trapp 
i uteareal, men synes ikke å være krav 
om høyde på håndløperen? En slik 
uklarhet kan være kilde til konflikt 
ved tilsyn.

 

§ 12-2. Krav om tilgjengelig boen-
het. 
NKF byggesak fraråder å frita 60 % av 
boenheter under 50 m2 fra tilgjen-
gelighetskravene. Hensikten med 
tilgjengelighetskravene i TEK10 var 
å tilrettelegge for at flest mulig kan 
bli boende hjemme lengst mulig, for 
å holde fremtidige, offentlige hel-
sekostnader nede. Mange som har 
behov for offentlige helsetjenester 
er mindre bemidlede og bor følgelig i 
små boliger. NKF byggesak er bekym-
ret for de fremtidige, kommunale 
helsekostnadene dersom andelen 
boenheter som unntas fra tilgjenge-
lighetskravene skal økes ytterligere 
fra dagens 50 % til 60 %. Man kan 
anføre at det sikkert er et tilstrek-
kelig antall tilgjengelige boenheter 
til at man kan flytte dersom man får 
behov for tilgjengeligheten. Men når 
man flytter, mister man blant annet 
nabonettverk og får dermed større 
behov for kommunale tjenester enn 
hvis man kunne blitt boende. Se også 
kommentar til § 12-7.

 
§ 12-7. Krav til utforming av rom og 
annet oppholdsareal. 
4.  ledd: NKF byggesak stiller seg 

spørrende til hvorfor målene for 
snuarealet for rullestol foreslås 
flyttet fra forskrift til preakseptert 
ytelse i veiledningen. Det må jo 
bety at departementet tenker seg 
at man kan benytte analyse for å 
komme frem til mindre snuareal 
enn de preaksepterte ytelsene? 
Begrunnelsen for å flytte målsatte 
krav til romhøyde fra veiledning til 
forskrift er også gyldig for krav til 
snuareal, etter vår vurdering.

Et snurektangel på 1,30 m x 1,80 m 
(forslag til preakseptert ytelse for 
boliger) vil utelukke en stor andel rul-
lestolbrukere. Det samme vil snudia-
meter på 1,3 m (preakseptert ytelse 
for den lille andelen studentboliger 
som har tilgjengelighetskrav). NKF 

NKF byggesak Høringssvar
Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 
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byggesak kan ikke se at dette er i tråd 
med intensjonen med tilgjengelig-
hetskravene, jf. kommentar til § 12-2. 
NKF byggesak viser til at praktisk talt 
samtlige land (bortsett fra Sverige) 
har snusirkel med diameter 1,50 m.

 
§ 12-10. Bod og oppbevaringsplass. 
Man kan, med en viss rett, hevde at 
boligkjøper selv må ivareta sine behov 
for oppbevaringsplass. Vi har imidler-
tid et inntrykk av at behovet for opp-
bevaringsplass ofte undervurderes 
ved boligkjøp. Nå selges mange nye 
boliger kun på prospekt, og da kom-
mer menigmanns mangelfulle evne 
til å forstå plantegninger inn som en 
faktor som forsterker den mangelfulle 
evne til å ivareta sitt behov for opp-
bevaringsplass. Dette kan medføre 
en total-økonomisk kostnadsside ved 
at man unødig tvinges til å flytte fordi 
man i kjøpssituasjonen ikke overså 
sitt behov. I utgangspunktet er dette 
kommunen uvedkommende.

Kommunens fokus er å etterse at de 
stilte kravene etterleves. NKF bygge-
sak opplever at kravene til oppbeva-
ringsplass blir svakere og mer utyde-
lige med forslaget til ny forskrift og 
preaksepterte ytelser.

Gitt at oppbevaringsplass er lite etter-
spurt på kjøpstidspunktet (men desto 
mer i botiden), er det fare for at utbyg-
gere vil presse ned oppbevaringsare-
alet og -mulighetene til fordel for mer 
"salgbart" areal. Vi ser allerede i dag 
at deler av innvendig bod ofte i prak-
sis er et teknisk rom. Med svakere og 
mer utydelige krav til oppbevarings-
plass ser NKF byggesak for seg at det 
kan bli flere konflikter (ved tilsyn og 
ellers) knyttet til om kravene er opp-
fylt eller ikke.

Eksempel: Preakseptert ytelse for 
oppbevaringsplass på kjøkken er 
spesifisert til "minimum plass til 
kjøleskap og oppbevaringsplass for 
tørrmat". Det kan lett oppfattes som 

at kjøleskap og tørrmatlagring er til-
strekkelig, og at det altså ikke er krav 
om plass til kjøkkenutstyr, gryter osv. 
NKF byggesak har ingen formening 
om hva innholdet i kravene skal være, 
men er opptatt av at kravene er klart 
formulert.

 
§ 12-17. Vindu og andre glassfelt. 
NKF byggesak setter pris på tydeli-
gere krav til vindusvasking. Dette er 
forhold som må være avklart i for-
bindelse med fasadeutformingen, og 
påvirker derfor kommunens behand-
ling av rammesøknaden.

 
§ 13-7. Lys. 
Preakseptert ytelse b til 2. ledd: 
Bestemmelsen er til hinder for end-
ringer av bruk av bygningen, jf. kom-
mentar til § 1-3. Enkle ominnred-
ninger kan derfor føre til krav om 
fasadeendring eller dispensasjon fra 
dagslyskravet. Det er ikke samfunns-
økonomisk.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vil 
ut å treffe kommunene og har derfor 
inngått avtale med NKF byggesak om 
å delta på våre nettverksmøter i 2017.

I første omgang får alle byggesaknett-
verk som har egen sekretær besøk av 
direktoratet.

Bjørg Langnes og Heidi Dyrøy har 
planlagt sine nettverksmøter sammen 
med DiBK.

Rose Byrkjeland som er senioringe-
niør i direktoratet er den som orga-
niserer besøkene fra DiBK sin side. 
Nettverksgruppene får mulighet til å 
fremme sin «ønskeliste» over tema 
de ønsker belyst.

Direktoratet har fagpersoner på flere 
områder som kan delta på møtene alt 
etter hva kommuene ser behov for.  
Vi har store forventninger til samar-

beidet som vi mener er en vinn vinn 
for alle parter. Å snakke sammen i en 
åpen dialog blir aldri feil.

Nytt fra NKF byggesak

Nettverkene i NKF byggesak
får besøk av DiBK

Bjørg Langnes, 
nettverksekretær

Rose Byrkjeland, 
senioringeniør DiBK

Heidi Dyrøy, 
nettverksekretær
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Vi bygger ned mest der 
matjorda er best
Det aller meste av den gjenværende matjorda ligger rundt de samme tettstedene 
som har bygget ned mest matjord. analyser av arealbruksendringer tegner et 
tydelig bilde. Dette gir oss store utfordringer når vi skal planlegge vekst.
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80 prosent av Norges befolkning bor 
i tettsteder, selv om arealet på disse 
tettstedene utgjør under én prosent 
av Norges totale areal. Samtidig er 
dette svært produktive områder med 
tanke på jordbruk. Hvorfor er det slik? 
Det kommer mest sannsynlig av at 
bygdene før i tiden var lagt til områder 
som lot seg dyrke. Da ble det enkel til-
gang på mat. Det er en utfordring for 
jordvernet.

Senere, når handel ble mer utbredt, 
var det naturlig å lage veier mellom 
disse bygdene. Deretter kom toglin-
jene, som var enkle å legge på mat-
jord der det var flatt. Og, når veier og 
toglinjer var kommet, ble det mulig å 
etablere seg i disse bygdene selv om 
man ikke drev med jordbruk. Mange 
slike bygder vokste, noen ble til byer. 
Mange este ut over matjorda. 

Sentrale områder vokser
SSB og NMBU har analysert faktisk 
nedbygging mellom 2008 og 2015, 
hvor nye bygninger med eiendom på 
landbruksjord er kartlagt. Nedbyg-
ging på grunn av vei og samferdsel 
kunne dessverre ikke være med i 
disse analysene. 

Forskningen vår viser at det meste 
av matjorda vi har bygget ned finnes 
innenfor eller i et belte rundt tettste-
dene våre. Disse arealene, som utgjør 
litt over 10 prosent av Norges areal, 
har stått for mer enn 70 prosent av 
arealet som er bygget ned i undersø-
kelsesperioden. 

Jo mer sentrale kommunene er, jo mer 
matjord har de bygget ned. De mest 
sentrale kommunene står for mer 
enn halvparten av all nedbygging. 
De opplever størst prosentvis vekst i 

både befolkning og tettstedsarealer, 
selv om de utnytter arealene sine mer 
effektivt. 

Jordbruket selv bygger ned en over-
raskende stor andel av matjorda
Mer enn halvparten av nedbyggingen 
er forårsaket av boligbygging. På en 
overraskende andreplass kommer 
nedbygging foretatt av jordbruket 
selv (16 prosent). I et 3-kilometers 
belte rundt tettstedene står jordbru-
ket selv faktisk for hele 40 prosent av 
nedbyggingen. 

De samme områdene har mest av 
gjenværende matjorda
Det aller meste av matjorda innenfor 
tettstedene våre er bygget ned. Frem-
deles finner vi mer enn halvparten 
av den gjenværende matjorda rundt 
disse tettstedene. 

De mest sentrale kommunene har en 
tredel av matjorda vår rundt sine tett-
steder, og mer enn halvparten av de 
mest produktive jordbruksarealene 
våre. Det er med andre ord kommu-
nene som har størst vekt i befolkning 
og tettstedsspredning som har byg-
get ned mest, og som også har mest 
av den verdifulle matjorda igjen. 

Hvorfor er det så farlig da?
Dersom vi fortsetter med det are-
albruksmønsteret vi har i dag, vil 
nedbyggingen kunne true vår egen 
selvforsyning. Ettersom nedbyggings-
mønsteret også gjelder i andre land, 
kan vi heller ikke ta fremtidig import 
av mat for gitt. Vi må derfor tenke 
nytt, og lære av andre. 

Etablering av urbane landbrukspar-
ker og lokale matsystemer er eksem-
pler som kan bidra positivt for mer 

bærekraftig og levende stedsutvik-
ling. Tettstedsnære kulturlandskap 
er ansett som verdifulle for innbyg-
gerne, og bør også være det i areal-
planleggingen.

Kilder
Norsk Institutt for Bioøkonomi
Skog, K. L. and M. Steinnes (2016). 
"How do centrality, population growth 
and urban sprawl impact farmland 
conversion in Norway?" Land Use 
Policy 59: 185-196.

Statistisk Sentralbyrå

Om forfatteren
Kristine Lien Skog:

Kristine Lien Skog tar doktorgraden 
på jordvern og arealplanlegging på 
NMBU. Resultatene som fremkom-
mer her er resultater fra hennes før-
ste artikkel. Formålet med Lien Skogs 
doktorgrad er å vurdere hvordan vir-
kemidlene bidrar for å styrke jordver-
net i Norge. 

SK luftdrevet tørrslampumpe

www.axflow.no   tel. 22 73 67 00   
axflow@axflow.no

For transport av avvannet slam fra 
sentrifuger og filterpresser og annet 
materiale med høy TS (%), uavhengig av 
viskositet. Systemet er lukket og i henhold 
til god HMS- og arbeidsmiljøpraksis.

NO_kommunalteknikk 2014.indd   2 28.02.2014   10:15:08
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Vi ser mange eksempler på at kommu-
nene stiller for få og for lite presise krav 
til de firmaene som skal utføre bygge-
arbeidene for dem, sier senior SHA-råd-
giver Per Stranger-Thorsen hos Future 
Technology i Sandefjord. Det å inngå en 
kontrakt om rehabilitering av en skole 
eller prosjekteringen og planlegningen 
av et nytt bygg for pleie og omsorg, er 
uansett et omfattende arbeid. Kom-
munene kunne ofte spart penger på å 
bruke noe mer ressurser i plan- og pro-
sjekteringsfasen. Uklarheter i kontrak-
ten, eller upresise beskrivelser ender 
stort sett i konflikter, lavere kvalitet og 
økte kostnader. Jeg har stor forståelse 
for at byggherrer både i det offentlige 
og privat næringsliv, synes at slike kon-
trakter er krevende, sier Stranger-Thor-
sen. Man møter profesjonelle aktører 
på alle fagfelt, og kommunens arbeid 
med å koordinere dette, krever oppda-
tert kompetanse som byggherre, hev-
der han. 

Byggherreforskriften til hjelp
Byggherreforskriften kan være til stor 
hjelp. Stranger-Thorsen var sentral i 
informasjonsarbeidet i forbindelse 
med den reviderte byggherrefor-
skriften fra 2009, og med sine 24 år 
i Arbeidstilsynet frem til i år, mener 
han at dersom byggherrene benytter 
ekspertise på denne forskriften alle-
rede fra prosjektering og kontrakt-
inngåelse, kan man også fjerne eller 
redusere faren for uønskede hendel-
ser og ulykker med nær halvparten. 
Med en bevisst holdning til SHA (sik-
kerhet – helse – arbeidsmiljø), blir 
både store og mindre kommunale 
prosjekter viktige elementer i å bygge 
kommunenes positive omdømme. 

Skreddersydd hjelp
Offshorebransjen har lang erfaring 
med detaljert planlegging av alle 
prosesser. Nå som investeringene i 
denne sektoren er redusert, har spe-
sialistene mulighet til også å bistå 
landbaserte byggeprosesser med 

dette. Future Technology leverer tek-
niske løsninger til olje, gass og ener-
gibransjen både offshore og på land. 
Per Stranger-Thorsen er en spesialist 
med unik og oppdatert kompetanse 
på SHA og HMS. «Med hans overgang 
til oss, har byggherremiljøene og 
bygg- og anleggsbransjen fått en sjel-
den mulighet til å kvalitetssikre sine 
rutiner og oppdrag, sier daglig leder 
André Larsen i Future Technology.». 

Har man først fått bistand til et sys-
tem på prosessene, kan byggherrene 
tilpasse dette også til fremtidige pro-
sjekter, sier Stranger-Thorsen. 

Det kan være god økonomi i å inngå 
mer presise kontrakter. Ikke minst 
fordi konfliktnivået reduseres og 
menneskene som involveres i bygge-
prosessen blir tryggere, slik at de kan 
levere enda jevnere kvalitet. 

Kilde: Future Technology

Kommunene kan spare penger 
på mer presise bestillinger



FAKTA OM BETONGRØR:

Tøffe tider krever robuste løsninger. 
Betong varer lengst og tåler mest, 
i tillegg til å være mest miljøvennlig. 
Basal leverer store, robuste og sterke 
betongrør og kummer i verdensklasse, 
slik at du kan være trygg på at anlegget 
holder de neste 100 årene. Betong 
er også rimeligst i lengden og ligger 
støtt under alle forhold – inkludert 
ekstreme klimaendringer. 

Det blir tøffe tider. Da gjelder det å 
satse på betongrør som ikke lar seg 
påvirke av en klimaendring eller to.
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Viktige målgrupper er vannverkseiere 
og myndigheter, men innholdet skal 
også kunne brukes av andre. «Vann-
forsyning og helse» kan lastes ned 
gratis fra Folkehelseinstituttets sider. 

Rapporten erstatter «Vannforsynin-
gens ABC», som først ble publisert 
i 2004, og mye av stoffet i denne er 
videreført. «Vannforsyningens ABC» 
var et omfattende dokument, og vik-
tige mål ved revisjonsarbeidet var at 
stoffet skulle kortes ned, gjøres mer 
enhetlig og samordnes med øvrig 
relevant nyere litteratur. Rapporten 
har derfor et klarere hygienefokus. 
Når det gjelder tekniske detaljer, hen-
vises det mange steder til ulike rap-
porter fra Norsk Vann, og da spesielt 
til læreboken «Vann- og avløpstek-
nikk». Videre henvises det flere ste-
der til NGUs stoff om grunnvann.

«Vannforsyningens ABC» overlappet 
flere steder med Folkehelseinstitut-

tets kunnskapsbase «Miljø og helse». 
For å unngå overlapping, henvises 
det flere steder i «Vannforsyning og 
helse» til innhold i «Miljø og helse», 
som går mer i detaljer på en rekke 
helsemessige aspekter. Spesielt trek-
ker vi fram de oppdaterte kapitlene 
om smittestoffer i vann og om fysisk 
og kjemisk vannkvalitet: 

https://www.fhi.no/nettpub/mihe 
Folkehelseinstituttet takker for god 
hjelp i revisjonsarbeidet fra refe-
ransegruppen som besto av Morten 
Nicholls (Mattilsynet), Randi Haugen 
(Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn 
IKS) og Kjetil Furuberg (Norsk Vann).

Ny rapport om drikkevannshygiene
«Vannforsyning og helse» omhandler de helsemessige aspektene ved vannforsy-
ningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker. tekniske  
elementer i vannforsyningen beskrives grunnleggende, da en god allmennfor-
ståelse for det tekniske er en forutsetning for å ivareta også de helsemessige 
sidene ved vannforsyningen.
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Trondheim  21. februar
Bodø  28. februar
Kristiansand 7. mars
Oslo   21. mars

Digitalisering av byggesak
Kommunene står overfor store muligheter ved å ta i bruk nye digitale verktøy og legge om til nye 
og mer automatiserte arbeidsprosesser og nye rutiner for informasjonsforvaltning. Dette vil gi en 
raskere og mer smidig saksbehandling som både kommune og innbyggere vil dra nytte av.
NKF byggesak og KS inviterer til et praktisk rettet dagskurs som skal bidra til at kommunene setter 
digitalisering av plan- og byggesak på dagsorden.

Målgruppe
Byggesakssjefer, ledere som arbeider med digitalisering i kommunene, byggesaksbehandlere og 
andre som blir berørt av omstilling innenfor byggesak

Tema for dagen
• Hva menes med digitalisering av plan- og byggesaksprosessen, og hvilke muligheter gir nye 
   digitale verktøy for kommunen og innbygger/næringsliv?
• Fellesløsninger og nasjonale veiledere som er tilgjengelige for kommunene i omstillingsarbeidet.
• Gruppearbeid
• Orientering om nye løsninger i markedet
• Hvordan bør kommunene gå fram når plan- og byggesaksprosessen skal digitaliseres?

Forelesere
Michael Pande Rolfsen, KS
Hilde Grevskott Larsen, DiBK 
 
Kursansvarlig
Aslaug Koksvik, NKF byggesak

Påmelding: www.kommunalteknikk.no

Dagskurs i digitalisering av byggesak

eByggeSak



44 KommunalteKniKK nr. 1-2017

bRAnsjEnytt

Norges nye kompetansesenter for 
miljø og avfall, Nomiko AS, har på 
noen måneder rukket å etablere 
seg som landets største kursleve-
randør innenfor avfall. De jobber 
tett på bygg- og anleggsbransjen 
og mener at bransjen gjør mye rik-
tig når vi nå er i oppstartsfasen av 
den sirkulære økonomien. Bygg- og 
anleggsbransjen produsere nå mer 
avfall enn private husholdninger.

Bygg- og anleggsbransjen har forbe-
dret seg betydelig de senere år når 
det gjelder håndteringen av farlig 
avfall og annet byggavfall. Bransjen 
tenker nå på avfall, miljøgifter og 
gjenvinning både i forkant, under og 
i etterkant av sine prosjekter. Videre 
kan en mer kompetent avfallsbran-
sje, med flere og bedre løsninger 
for gjenvinning, tilby langt mer mil-
jøvennlige løsninger. I 2014 (siste 
tilgjengelige statistikk) ble 86 pro-
sent av avfallet fra byggeaktiviteter 
energi- eller materialgjenvunnet 
og 11 prosent av avfallet ble depo-
nert. Målet for et samfunn som tar 
den sirkulære økonomien på alvor 
bør være at ikke noe går til deponi, 
men at alt brukes om igjen. Vi er ikke 
der enda, men har kommet et godt 
stykke på vei. Det er ikke så mange 
år siden avfall fra byggeaktiviteter 
var noe de fleste mente man kunne 
dumpe et sted i naturen. 

En viktig forutsetning for de for-
bedringer som er nevnt over er at 
Norge har vært blant pionerne ved 
utforming av regelverk for bygg og 
anleggsavfall. Krav om avfallsplan, 
miljøkartlegging av bygg og anlegg 
og planlegging av kildesortering i 
forkant av arbeidene er noen eksem-
pler. Her er det viktig å understreke 
at disse kravene i stor grad har blitt 
etterspurt av bransjen selv. Bran-

sjen har hatt gode organiserte forum 
for interne diskusjoner og informa-
sjonsutveksling hvor også myndig-
heter har vært involvert.

Daglig leder i Nomiko, Sverre Valde, 
sier i pressemeldingen at et slikt 
samarbeid er veien å gå også videre, 
for å redusere farlige stoffer, få en 
enda bedre utnyttelse av avfallet 
og hindre at ressurser deponeres. 
Videre må avfallsmengden og mil-
jøbelastningen ved ny produksjon 
reduseres. Hver enkelt bedrift må ta 
sin del av ansvaret og riktig avfalls-
håndtering og bruk av ressurser 
starter med riktig kunnskap.

Nomiko – Norsk Miljøkompetanse 
har flere rådgivere som har arbei-
det med bygg- og anleggsavfall i 
en årrekke, både hos myndigheter 
og som rådgivere for byggherrer, 
entreprenører, bransjeorganisa-
sjoner, Miljødirektoratet med mer. 
Rådgiverne har vært sentrale ved 
utarbeidelse og innføringen av nytt 
regelverk. Nomiko er i dag landets 
største kurstilbyder innenfor bygg- 
og anleggsavfall, og tilbyr blant 
annet kurs om miljøkartlegging av 
bygg, farlig avfall og asbest.

Kilde: Nomiko

Avfall fra bygg- og anleggsbransjen 
blir stadig bedre håndtert 

Fra venstre Mirja Emilia Ottesen, daglig leder Sverre Valde og Guro Kristine Milli). 
Bildet er tatt av fotograf Thomas Andersen på oppdrag for Nomiko.
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bRAnsjEnytt

Ekstremværet Vidar førte til at vann 
fra Nordsjøen veltet inn over land 
på Vestlandet. Det førte til store 
vannskader flere steder, men Sta-
vanger slapp unna selv om vannet 
steg 161 centimeter. Årsaken var en 
hundre meter lang «vannpølse». 

Et nytt produkt fikk sin generalprøve 
ved Vågen i Stavanger da vannet 
veltet inn over land. Den såkalte 
«vannpølsa» ble lagt ut like før 
vannstanden krøp over bryggekan-
ten, og holdt vannet unna butikker 
og restauranter som ellers hadde 
måttet slite med vannskader. Pro-
duktet er utviklet, patentert og pro-
dusert av Drammensfirmaet Protan, 
og forhandles av gründer-bedriften 
Brisk Safety i Tønsberg. 

Enkel løsning
– Det å stanse havet er en vanske-
lig og til tider umulig jobb, men det 
vi prøver er jo å forhindre skader 
på eiendom, sier beredskapssjef 
Torstein Nielsen i Stavanger kom-
mune. Når ekstremværvarslet kom 
trengte han raskt en løsning for å 
stoppe flommen. Han tok sjansen 
på en helt ny løsning da Brisk Safety 

tilbød kommunen å teste deres 
produkt. – Istedenfor å stable hun-
drevis av sandsekker, monteres og 
fylles denne pølsa opp på stedet av 
fire mann på et par timer. Det er en 
veldig enkel løsning. Men viktigst av 
alt; den stoppet effektiv vannet fra å 

fosse inn hos butikkene ved Vågen i 
Stavanger, sier beredskapssjef Niel-
sen.

Vann utligner vann
Den såkalte vannpølsa er produsert 
i kraftig PVC-materiale og kommer 
i lengder på 10 meter som enkelt 
skjøtes sammen med en hann- 
hunnløsning. – Vann utligner vann. 
Ved å fylle pølsa på stedet, slip-
per man masse frakt som både er 
tids- og arbeidskrevende, sier mar-
kedssjef Truls Malm i Brisk Safety. 
– Dette produktet får plass på en 
vanlig tilhenger til personbil og er 
rask å sette opp. Fire personer kan 
fylle 100 meter med flomvern på 30 
minutter, sier han. – Det blir neppe 
mindre problemer med ekstremvær 
og vann på avveie i årene som kom-
mer, så de fleste kommuner langs 
sjø og elver burde helt klart vurdere 
en prat med oss, avslutter Malm.

Kilde: Brisk Safety

«Vannpølse» stoppet Nordsjøen 

Fra flommen ved Vågen i Stavanger.



NKF KURS & KONFERANSER
Dato Arrangement Fagområde Sted 

FEBRUAR 
21 Digitalisering av byggesaksprosessen – eByggeSak NKF byggesak Trondheim
 
28 Digitalisering av byggesaksprosessen – eByggeSak NKF byggesak Bodø

MARS

2. Kurs – Eksempelsamling –  NKF byggesak Stavanger
  Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

3. Ansvarlig søker – kurs i søknadskriving NKF byggesak Ski

7. Digitalisering av byggesaksprosessen – eByggeSak NKF byggesak Kristiansand
  

7. – 8. NKF bygg og eiendom, EBA og Difi sammen om løft  NKF bygg og eiendom Oslo
  innen BAEanskaffelser.
  Roadshow for gode og seriøse offentlige anskaffelser
  

8.  Teamledelse drift og renhold del 1 NKF Bygg og eiendom Oslo
  
10. Ansvarlig søker – kurs i søknadskriving NKF byggesak Sola

14. Kurs – Eksempelsamling  NKF byggesak Trondheim
  –Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg
  
21. Digitalisering av byggesaksprosessen – eByggeSak NKF byggesak Oslo
  

APRIL
28. Ansvarlig søker – kurs i søknadskriving NKF byggesak Steinkjær

MAI

12. Ansvarlig søker – kurs i søknadskriving NKF byggesak Kvinnherad

23. Kurs – Eksempelsamling –  NKF byggesak Averøy
  Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg 

JUNI
7. – 9. Privat og offentlig sektor sammen om  NKF bygg og eiendom Oslo – Kiel
  bransjeutvikling og felles løft.  m/ColorLine
  FDV lederkonferansen 2017 – Bygg Ren Verdi

AUGUST
28.30. Fagkonferansen 2017  NKF byggesak OsloDFDS   
   NKF byggesak København
   NKF plan & miljø

 SEPTEMBER
 8. Kurs i tekniksk forskrift NKF byggesak Oslo

28. Lederkonferanse NKF plan & miljø Trondheim
   NKF byggesak
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MESSER & KONFERANSER 2017
Dato  Aktivitet Sted 

MARS

28.31  Wasser Berlin International 2017, www.wasserberlin.de Berlin

MAI 

12.14  MEFA 2017 www.mef.no Haugesund

18.20  MaskinExpo 2017 www.maskinexpo.se Stockholm

30.31  Vannforsyningskonferansen2017 www.norskvann.no Larvik

JUNI 

7.9.  FDV 2017 OsloKiel

13.15  Avfallskonferansen 2017 – www.avfallskonferansen.no Kristiansand 

 

SEPTEMBER  

05.06  Norsk Vann Årskonferanse 2017 www.norskvann.no

08.10.   Dyrsku’n 2017, www.dyrskun.no Seljord

Vi ønsker at  kommuner og relevante fagmiljøer innen Kommunalteknikk vil bruke oss som 
talerør. Har du noe å formidle av prosjekter dere er fornøyde med, nye løsninger, dårlige 
løsninger- vi vil bidra til at kunnskap deles!

Har du erfaringer du mener har verdi for andre i vårt fagmiljø, send oss et tips !
Forslag til artikkelstoff sendes til redaktør
aslaug.koksvik@kommunalteknikk

Send oss artikler og stoff til bladet !

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn
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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

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

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

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
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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
 
BIOvAc ENvIRONMENTAL TEcHNOLOGY AS
Tlf: 63 86 64 60
E-post: kontakt@biovac.no
www.biovac.no

Biovac er en ledende leverandør av vann- 
og avløpsløsninger til offentlige og private 
kunder gjennom kjente merkevarer som 
Biovac®, Haco®, Fluidtec® og Amiad®. 
Med mer enn 12.000 leverte anlegg av ulik 
størrelse og mer enn 25.000 årlige gjen-
nomførte servicebesøk har Biovac en unik 
kompetanse og erfaringsbase innen vann- 
og avløpsrensing.

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

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

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

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

Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

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

Minirenseanlegg NS-EN 12566-3 fra 5-50 pe. 
Grenderenseanlegg 60-350 pe.
Gråvannsrenseanlegg for hytter.
Norske produkter tilpasset strenge  
Norske 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

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
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Brøyting

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

vEIM a.s
Terminalen 11B, Bacetomta, 3414 Lier
Tel: 32 84 94 20 • Fax: 32 84 94 21
E-post: kjell@veimas.no • 
Web: www.veimas.no

Kahlbacher ploger / snø fresere
Kupper Weisser salt spredere
Boschung GS maskiner
Beam Feie maskinerer

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.

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

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

Måleutstyr for: væske, gass og fast stoffer

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 

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

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

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
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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

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
Sentralbord: 61 15 27 00
Servicesenter: 61 15 22 24/38
order@isiflo.com
info@isiflo.com
www.isiflo.com
 
Produsent av ISIFLO messingkoblinger 
for alle typer rør, ISIFLO Sprint innstikks 
koblinger, ISIFLO Flexi Adapter, ISIFLO 
gjengefittings, ISIFLO anboringssystem 
og ISIFLO duktilgods.
Leverandør av Ballofix, Pipefix, Tectite, 
Henco og VSH pressfittings.

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

Rådgiv. ingeniører og arkitekter

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

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

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.

RAMBØLL NORGE AS
Engebrets vei 5, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00 – www.ramboll.no
24 kontorsteder spred over hele Norge.

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

SwEcO NORGE AS
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.
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  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, 3414 Lier
Tel: 32 84 94 20 • Fax: 32 84 94 21
E-post: kjell@veimas.no • 
Web: www.veimas.no

Kahlbacher ploger / snø fresere
Kupper Weisser salt spredere
Boschung GS maskiner
Beam Feie maskinerer

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

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

 
BIOvAc ENvIRONMENTAL TEcHNOLOGY AS
Tlf: 63 86 64 60
E-post: kontakt@biovac.no
www.biovac.no

Biovac er en ledende leverandør av vann- 
og avløpsløsninger til offentlige og private 
kunder gjennom kjente merkevarer som 
Biovac®, Haco®, Fluidtec® og Amiad®. 
Med mer enn 12.000 leverte anlegg av ulik 
størrelse og mer enn 25.000 årlige gjen-
nomførte servicebesøk har Biovac en unik 
kompetanse og erfaringsbase innen vann- 
og avløpsrensing.
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NORDIc wATER PRODucTS AB, NORGE
Dølasletta 7, 3408 Tranby
Tlf.: 66 75 21 10 
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
Sentralbord: 61 15 27 00
Servicesenter: 61 15 22 24/38
order@isiflo.com
info@isiflo.com
www.isiflo.com
 
Produsent av ISIFLO messingkoblinger 
for alle typer rør, ISIFLO Sprint innstikks 
koblinger, ISIFLO Flexi Adapter, ISIFLO 
gjengefittings, ISIFLO anboringssystem 
og ISIFLO duktilgods.
Leverandør av Ballofix, Pipefix, Tectite, 
Henco og VSH pressfittings.

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

Norsal – Totalleverandør av salt

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

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
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w
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