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

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

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

Sikkerhet
– Pumpene er i førsteklasses stand og 
 tilhører varemerkene Flygt og Godwin
– Vårt landsdekkende serviceapparat
 sikrer problemfri drift og  rask service
– 9 filialer i Norge
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Cathrine Quille Hjerpsted, styremedlem NKF hovedstyre

Fokus på nødvendigheten av kommune-
nes evne til å ivareta eget renhold 

Som nyvalgt medlem til styret i NKF ble jeg på behørig vis utfordret 
til å ta ansvar for lederen i novemberutgaven av Kommunalteknikk, 
en utfordring jeg gladelig tar. Dette er en flott mulighet for meg som virksomhetsleder i ren-
hold i Larvik kommune, til å få økt fokus på renhold innenfor det offentlige, siden renhold 
er en av de viktigste tjenestene en kommune utfører for sine innbyggere.

Kommunalt renhold står foran en del utfordringer - den største er kommunenes konkur-
ranseutsetting av renholdstjenestene, spesielt med tanke på alle enkeltpersonforetakene 
som etterhvert etableres. Politikerne er spesielt opptatt av kostnader, og det er lett for dem 
å anta at renhold av egne bygg er et område der det kan spares store beløp. Ofte viser er-
faringene dessverre at verken pris eller kvalitet blir bedre etter konkurranseutsetting. Når 
private aktører overtar, vet man også at systematiske kontroller av renhold - i mange tilfel-
ler - er fraværende.

Renhold er ikke bare vask av gulver, men handler om vedlikehold over lang tid og verdibe-
varing av den kommunale eiendomsmassen. Kommunen er en stor arbeidsgiver og viktig 
samfunnsaktør hvor det må forventes å ha fokus på ivaretagelse av den enkelte medarbei-
deren samtidig som det må opprettholdes fokus på konkurranse og effektivitet. Erfaring 
fra de senere årene har vist at anbud/konkurranseutsetting innen offentlig sektor i stor del 
er bundet til pris, og dermed er en bidragende årsak til at det settes press på de ansattes 
lønns- og arbeidsvilkår. Kravene til kvalitet blir ofte diffuse i kravspesifikasjonene og med 
utgangspunkt i det, blir kvaliteten av renholdet ofte underordnet i forhold til krav om lavere 
kostnad pr kvadratmeter og renholderne opplever fort stress og liten mestring.

Ved å ha renholdsdrift i egen regi øker man evnen til å ha fokus på rett kvalitet, rett utførel-
se, riktige maskiner og de korrekte rengjøringsmidler. Renhold må få en enda sterkere posi-
sjon i FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og være en del av et internt samarbeid på tvers 
av virksomhetene i kommunene. Renhold spilte førøvrig en betydelig rolle i forhold til plan-
legging og prosjektering av ny barnehage i Larvik kommune i 2011/12. Prosjektavdelingen 
involverte renholdsavdelingen og resultatet viste seg å være optimalt ved at erfaringer i 
forhold til økt fokus på blant annet materialvalg ble tydelig kommunisert og drøftet. Dette 
har bidratt til at renholderne i kommunal regi opplever større ro, et eierskap til arbeidsplas-
sen og føler at egen involvering får større innvirkning på både arbeidsmiljø og inneklima.

Flere kollegaer i kommunesektoren vet at det innebærer store kostnader for kommunene å 
få tilbake renholdet av egne bygg der renholdet - som følge av konkurranseutsetting - har 
blitt utført av eksterne aktører. Det kan ta opp til flere måneder å rette opp feil og mangler 
i disse byggene, noe som gjør totaløkonomien ved konkurranseutsetting langt høyere enn 
ved opprettholdelse av renhold i egen regi.

Det må stilles krav til lederne som tydelig kommuniserer betydningen av det å ivareta ren-
hold i egne bygg. Renholderne må i større grad involveres og motiveres til å få økt forståel-
se i forhold til tjenesteleveranser. Det må være fokus på økt kompetanse hvor kommunale 
renholdsavdelinger og renholdere må være endringsvillige slik at dagens og morgenda-
gens krav om effektivitet og måloppnåelse møtes.
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AktuELt

Tilsynet retter seg mot produsen-
ter, importører og distributører 
av tappearmaturer. Direktoratet 
gjennomfører tilsynet for å sikre 
at disse produktene omsettes med 
riktig produktdokumentasjon.

Produktegenskaper skal 
dokumenteres
Tilsynet gjennomføres som et doku-
menttilsyn. Det vil si at direktoratet 
sjekker at egenskapene til byggeva-
ren er dokumentert på en tilstrekke-
lig måte.

Den korrekte produktdokumentasjo-
nen for en vare skal være i henhold 
til forskrift om omsetning og doku-
mentasjon av produkter til byggverk.

Tappearmaturene skal ha produkt-
dokumentasjon i henhold til relevant 
standard, enten NS-EN 200, NS-EN 
817, NS-EN 1111 eller NS-EN 15091. 

I tillegg skal armaturene ha dokumen-
tasjon på utlekking av tungmetaller.

– Produktdokumentasjonen skal 
foreligge på norsk, svensk eller 
dansk, understreker ansvarlig for 
tilsynskampanjen, overingeniør 
Martin Strand, i Direktoratet for 
byggkvalitet.
– I løpet av oktober sender vi ut brev 
til produsenter, importører og distri-
butører av tappearmaturer, hvor vi 
ber om at de sender inn tilstrekkelig 

dokumentasjon innen fristen, fort-
setter Strand.

Konsekvenser av manglende doku-
mentasjon
Tilsynskampanjen har som mål å sikre 
at riktig dokumentasjon er på plass. 
Dersom dokumentasjonen mangler, 
kan produktene verken omsettes eller 
brukes i norske byggverk.
Avhengig av alvorlighetsgrad, kan 
direktoratet ta i bruk sanksjoner 
mot ulovlig omsetning. Direktora-
tet kan kreve omsetningsstans eller 
tilbaketrekking av produktet fra 
markedet, eventuelt gi tvangsmulkt 
eller overtredelsesgebyr.
– Der hvor vi finner mangelfull, feil 
eller ingen dokumentasjon, følger 
vi dette opp overfor markedsaktø-
rene, avslutter Strand.

Kontaktperson: Martin Stand

Kilde: DiBK

– Det er viktig at kommunene er i 
stand til å gi gode tjenester og trygg 
omsorg for sine innbyggere, fra de 
yngste til de eldste. Det sørger vi for 
i regjeringens satsing på kommu-
nene neste år, sier kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore 
Sanner.

Regjeringen legger opp til en vekst 
i kommunesektorens frie inntekter 
på 4,075 milliarder kroner. Dette 
gir kommunene et godt handlings-
rom for å kunne gi bedre tjenester 
til innbyggerne og skape gode lokal-
samfunn.

Regjeringens budsjettforslag legger 
til rette for å forsterke helsetilbudet 
til barn og unge, tidlig innsats i sko-
len og et bedre tilbud til rusavhen-
gige og brukere som trenger habili-
tering og rehabilitering.

– Vi foreslår en god vekst i de frie 
inntektene som gir kommunene en 
forutsigbar og god økonomi. I tillegg 
er det viktig at kommunene bruker 
handlingsrommet godt og priorite-
rer til det beste for innbyggerne, sier 
Sanner.

Veksten i kommunesektorens frie 
inntekter er begrunnet med blant 
annet følgende satsinger:

•  150 millioner kroner til tidlig inn-
sats i skolen.

•  50 millioner kroner til helsesta-
sjoner og skolehelsetjenesten. 
Dette kommer i tillegg til om lag 
670 millioner kroner som alle-
rede er bevilget til dette formålet 
under denne regjeringen.

•  300 millioner kroner til et bedre 
tilbud til rusavhengige. Dette 
kommer i tillegg til 400 millio-

ner kroner begrunnet i satsingen 
gjennom de frie inntektene i 
2016.

•  100 millioner kroner til kommu-
nale habiliterings- og rehabili-
teringstiltak som skal bidra til 
at flere kan få hjelp til å mestre 
hverdag og jobb.

•  200 millioner kroner til vedli-
kehold og utbedring av fylkes-
veiene. Dette kommer i tillegg til 
om lag 1,2 milliarder kroner som 
allerede er bevilget til dette for-
målet under denne regjeringen.

•  I tillegg til vekst i kommunenes 
frie inntekter foreslår regjeringen 
650 millioner kroner til vedlike-
hold og rehabilitering til kom-
muner på Sør- og Vestlandet 
med høyere arbeidsledighet enn 
landsgjennomsnittet.

Kilde: regjeringen.no

Direktoratet starter tilsyn med tappearmaturer

Regjeringen styrker kommunene med fire milliarder kroner

Produktegenskaper skal dokumen-
teres. I høst gjennomfører Direkto-
ratet for byggkvalitet tilsyn med tap-
pearmaturer. Foto: Colourbox
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– Det er mange statlige aktører som 
bidrar til at mennesker i en vanske-
lig situasjon skal få en god bolig. 
Av og til kan det være vanskelig å 
finne frem i «jungelen». Derfor lan-
serer vi nå en digital veiviser som 
skal gjøre det enklere å gi innbyg-
gerne riktig hjelp, sier kommunal- 
og moderniseringsminister Jan Tore 
Sanner.

Sammen med Arbeids- og sosial-
minister Anniken Hauglie deltok 
Sanner på årets boligsosiale leder-
konferanse der «Veiviser Bolig for 
velferd» ble lansert. Tema for årets 
konferanse var digitalisering og 
innovative grep i norsk boligpolitik.

Enklere å få hjelp med ny veiviser
Kommunen er knutepunktet for 
mennesker som trenger hjelp fra 
det offentlige til bolig, helse, arbeid 
eller jobb. Mange kommuner gjør en 
omfattende innsats for å hjelpe van-
skeligstilte på boligmarkedet.
– Nå utstyrer vi kommunene med et 
digitalt verktøy som skal gjøre det 
enklere for innbyggerne å få alle 
statlige tjenester de har krav på. 
Dermed blir det lettere å gi innbyg-
gerne hjelp med å finne gode boli-
ger, sier Sanner.

Gjennom veiviseren vil kommunalt 
ansatte enklere se sammenhengen 
mellom boligsosialt arbeid, sosiale 
tjenester, helse- og omsorgstjenes-
ter og barnevern, og dette kommer 
innbyggerne til gode. Når kommu-
nen for eksempel skal bosette men-
nesker fra fosterhjem, fengsel eller 

institusjon, vil veiviseren inneholde 
veiledning om brukermedvirkning, 
finansiering, forskning og gjel-
dende lovverk
– Å ha en trygg og god bolig er viktig 
for alle mennesker for å kunne fun-
gere i samfunnet. Bolig danner ram-
men for et sosialt liv, avgjørende når 
du skal ta utdanning, være i arbeid, 
etablere familie og ta vare på hel-
sen, sier arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie.

Sammen om bedre velferd
Gode løsninger på morgendagens 
boligsosiale utfordringer avhenger 
av helhetlig arbeid på tvers av sek-
torer. Siden 2014 har fem departe-
menter og seks direktorater jobbet 
sammen under den boligsosiale 
strategien Bolig for velferd.

– Veiviseren er et ektefødt barn av 
dette samarbeidet på tvers av vel-
ferdsetatene, sier administrerende 
direktør i Husbanken, Bård Øisten-
sen.

Det er Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet, Barne-, ungdoms- og fami-
liedirektoratet, Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet, Helsedirek-
toratet, Husbanken og Kriminalom-
sorgsdirektoratet som står bak vei-
viseren.

Veiviseren finner du på 
www.veiviseren.no

Kilde: bygg.no

Digital veiviser skal gi flere en god bolig

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og kommunal- og modernise-
ringsminister Jan Tore Sanner under lanseringen av veiviseren 1. november. 
Foto: Husbanken

SLA® Barrier Pipe
Barriererør for optimal bekyttelse av drikkevann

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

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

Fremtidssikre rørsystemer
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Rosseland er konsulent for Kristi-
ansands energispareprogram, og har 
jobbet med utfordringene i 10 år. Han 
roser rådmannen og kommunen for 
støtten prosjektet har fått.

– Vi har fått lov til å bli flink på dette 
og har fått lov til å investere slik at vi 
fikk gjort jobben grundig og skikkelig, 
sier Rosseland, som i fjor ble hedret 
med LOS Energy Award for kommu-
nens energisparende arbeid.

Politikere må våkne
Kristiansand Eiendom har så langt 
spart 15 GWh i året, noe som gir hele 
12 millioner lavere strømregning.

– Det er klart at kommunen har mye å 
bruke disse millionene på. Det er synd 
at mange kommuner ikke utnytter 
denne muligheten, men velger å kun 
skjære ned på tjenester som skole og 
helse, sier Rosseland. Han oppfordrer 
lokale politikere til å våkne opp og for-
ankre energiledelse på toppen.

– Det holder ikke med en engasjert 
vaktmester som skrur av unødvendig 
lys. Det må lages en analyse og en 

Sparer millionbeløp 
på energiledelse

Kristiansand eiendom sparer 12 millioner kroner årlig på smarte energiløsninger. 
– alle kommuner kan spare mellom 30 og 60 prosent av energiforbruket, hvis  
oppgaven er forankret i ledelsen, sier rune rosseland i Kristiansand eiendom.

Av Thorbjørn Laundal, 

kommunikasjonsdirektør i loS aS.

Myhre til venstre og Rosseland til høyre. Foto: Amund Hestsveen
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mulighetsstudie, som man kan styre 
etter, sier energikonsulenten.
Han er tydelig på at energisparing 
krever en investering i mennesker, 
kompetanse og organisasjon, men 
mener at mange ikke utnytter støtte-
ordningene som finnes, blant annet 
gjennom Enova.

– Det er også viktig å synliggjøre 
investeringen, gjennom kontinuerlige 
målinger. Kun på den måten vet hva 
som spares og hvor man kan sette inn 
en ytterligere innsats.

Fått mye oppmerksomhet
Resultatene har fått oppmerksomhet 
også utenfor kommunen, og Rosseland 
får stadig besøk fra delegasjoner som 
er opptatt av å lære hva de selv kan 
gjøre. I fjor fikk også Kristiansand Eien-
dom LOS Energy Award for sin innsats, 
en pris som går til de som både er flinke 
til å spare og til å inspirere andre.

– Det er viktig at noen går foran å viser 
andre hva som er mulig, sier Andreas 
Myhre, direktør for kraftforvaltning i 
LOS Energy, som står bak prisen. Han 

ser at begrepet energiledelse stadig 
blir mer kjent.

– Å ta ansvar for strømforbruket sitt 
handler ikke bare om å spare penger, 
det handler også om miljø, om det 
grønne skiftet og om å utnytte de nye 
tekniske mulighetene digitalisering 
og automatisering gir, sier Myhre.

Energiledelse avgjørende
I Kristiansand er det satt i gang en 
rekke tiltak som har ført til de store 
reduksjonene. Det er blant blitt gjort 
en rekke større varmepumpeinstalla-
sjoner i skoler og sykehjem. Behovs-
styring av ventilasjonsanlegg og 
snøsmelteanlegg har vist seg å være 
effektivt. Utrangerte følere er skiftet 
ut, lysstyringssystemer er installert, 
LED-belysning har blitt ny standard, 
etterisolering er gjennomført.

– Ny teknikk åpner opp for helt nye og 
svært effektive løsninger, men det er 
først og fremst menneskene som får 
det til. Det er et overordnet system 
hvor energiledelse er i sentrum som 
har gitt oss de gode resultatene og 

som motiverer oss hver dag til å for-
bedre oss, sier Rosseland.

Planen fremover er å redusere energi-
forbruket med ytterlige 5 GWh i året.

 
REDUSER DINE ENERGI
KOSTNADER OPPTIL 30% 
MED ATLAS COPCOS  
SKRUEBLÅSEMASKINER

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

Vi finner den beste løsningen for  
ditt behov for lavtrykksluft.

Kontakt oss i dag!
  

Telefon: 64 86 08 60
alexander.larsen@no.atlascopco.com 
www.efficiencyblowers.com
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WaBack Acess
Tilbakeslagsventilen for enkelthus – 
tryggere ved inspeksjon på bakkenivå 

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

Hendel for løfting av 
tilbakeslagsventilen 
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Teknologiutvikling: 

Robot for rengjøring 
av lange fjell tunneler for overføring av drikkevann

mange kommuner benytter fjelltunneler for overføring av drikkevann og i noen 
tilfeller fungerer disse også som høydebasseng. På grunn av utforming og størrelse 
(store volum) blir strømningshastigheten i tunnelbassengene svært liten og  
partikler, humus som slipper gjennom vannbehandlingen sedimenterer i  
tunnelene. Dette kan medføre biologisk aktivitet i slammet og det er et estetisk 
problem med slam i basseng for behandlet drikkevann.
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Av Asle Aasen 

leder seksjon vannproduksjon, Bergen Vann KF

Noen av bassengene har ikke vært 
rengjort siden ble bygget, i noen tilfel-
ler kan det være mer enn 50 år. Dette 
står i kontrast til rengjøringsregimene 
kommunene har for rengjøring av led-
ningsnett. 

Tradisjonell manuell rengjøring med 
nedtapping (tørrlegging) kan med-
føre store kostnader knyttet til geo-
logiske vurderinger og sikringsarbeid 
for å ivareta personells sikkerhet, og 
som oftest føre dette til lengre drifts-
avbrudd. I noen tilfeller er det ikke 
mulig å tappe ned tunnelbassen-
gene, bassengene må være i drift for 
å opprettholde forsyningene.

Ubemannet rengjøring er sikrere, 
raskere og rimeligere å gjennomføre 
enn tradisjonell rengjøring. Arbeidet 
kan gjennomføres uten fare for liv 
og helse, det er ikke nødvendig med 
sikringsarbeider som kan bli omfat-
tende. Elektrisk drift av robot foruren-
ser ikke, forutsetter selvsagt at utstyr 
desinfiseres og kun brukes i drikke-
vannsanlegg. En fjernstyrt robot skal 
kunne operere helt eller delvis dyk-
ket, og kunne utføre flere operasjoner 
som filme, ta prøver av vann og slam, 
kunne ta ut objekter og utstyres med 
bom for rengjøring av vegger, nisjer 

med mer. Rekkevidde ble innled-
ningsvis satt til 4.000 meter. Et viktig 
kriterium er at roboten skal kunne 
rengjøre også råsprengte gulv, ikke 
bare utsøpte betonggulv.

Bergen Vann KF tok derfor initiativ til 
å utvikle en fjernstyrt robot for ren-
gjøring av lengre tunnelbassenger. 
Bergen Vann presenterte behovet 
og ideen på en dialogkonferanse 
arrangert av NHO, DIFI og KS i 2014. 
Sammen med VAV Oslo, vannverket 
i Asker og Bærum, vannverket IVAR i 
Stavanger-regionen, Glitrevannver-
ket, Trondheim kommune, og Kristi-
ansand kommune lyste Bergen Vann 
KF ut en idékonkurranse og 2 firma 
ble premiert.

Kommunene har mange tunnelbas-
senger for overføring av drikkevann:
•  Trondheim: 1 tunnel med lengde 

1.100 meter fra 1964, kan ikke 
tappes ned, ikke rengjort

•  Oslo: 1 tunnel med lengde 2.800 
meter, kan ikke tappes ned, ikke 
rengjort

•  Kristiansand: 3 tunneler med sam-
let lengde 3.500 meter, ikke ren-
gjort

•  Bærum: 1 tunnel med lengde 
1.000 meter, ikke rengjort

•  Bergen: 13 tunneler med lengde 
16.000 meter, noen kan ikke tap-
pes ned og noen er ikke rengjort.

Samlet gulvareal er 205.000 m2 gulv-
flate, i tillegg kommer veggarealer. 

Inspeksjoner viser at det er mye sedi-
menter også på tunelveggene.

I januar 2016 presenterte Bergen 
Vann konseptet for representanter for 
Leverandørutviklingsprogrammet og 
for Monica Mæland, Nærings- og fis-
keriminister.

I april i år møtte Bergen Vann KF og 
kommunene Bærum, Kristiansand og 
Oslo de premierte firmaene for å dis-
kutere og vurdere foreslåtte konsep-
ter, og etter denne vurderingen valgte 
gruppen å gå videre med Ikon Norge 
as.

Ikon Norge as samarbeider med 
Panton McLeod i Skottland. Panton 
McLeod har en mindre robot som 
pt kan rengjøre 250 meter. Med 
utgangspunkt i denne roboten skal 
det utvikles en ny tyngre robot som 
dekker de behovene som de 4 kom-
munene har skissert. Roboten skal 
operere fjernstyrt fra kontrollrom eller 
tunnel. Aksjonsradius er satt til 2.500 
meter, og roboten skal fungere i fylt 
basseng. Det vil bli utviklet en slange 
med innstøpt kabel for fremføring av 
strøm og fiberkabel for operasjon og 
filming. Det forutsettes at slangen 
flyter nøytralt i vannet, hvis ikke lir 
friksjonen for stor til at roboten klarer 
å trekke med slangen. Slangen vil ha 
en diameter på 100 mm, og fraktes til 
anlegget på en selvgående vogn og 
vil mate slange etter som robot kjører 
i bassenget. Roboten utstyres med 
en bom og rengjør hele bredden, og 
vegger eventuelt tak fortløpende som 
den beveger seg fremover. Bommen 
vil kunne løfte objekter opp til 100 kg, 
ta vann- og slamprøver og filme tun-
nelen. Slammet pumpes ut av tunnel 
og føres til avløp eventuelt kan slam-
met pumpes til geotex-pose slik at 
slammet avvannes før det evt kjøres 
til deponi etc.

Konseptet vil løse et problem for kom-
munene, samtidig som det er noen 
utfordringer noen utfordringer som 
må løses. Roboten får en anseelig 
vekt for å trekke med 2.500 meter 
ledning med 100 mm diameter. Utsty-
ret skal heises inn i bassenger ofte 
opp 10 meter over betongvegger og 
ned i basseng. Slangetrommel skal 
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kunne kjøres inn i tunneler med annet 
utstyr etc. Første trinn nå er å inspi-
sere atkomstmulighetene og deretter 
tunnelenes beskaffenhet.

Torsdag 18. august gjennomførte Ber-
gen Vann KF sammen med Ikon Pan-
gonix as demonstrasjon av Panton 
McLeods robot. Demonstrasjonen var 
vellykket og kommunene er nå ivrige 
etter å gå videre med utviklingen av 
roboten. Pt er 4 kommuner med i pro-
sjektet, Trondheim kommune var med 
i en fase. Vi mener/tror det er flere 
kommuner med lengre tunneler for 
drikkevann, men det er ingen nasjo-
nal oversikt over dette. Det er ikke 
registrert i Mattilsynets database.

Vi (Bergen Vann KF og kommunene 
Bærum, Kristiansand og Oslo) invite-
rer kommuner som har tunnelbassen-
ger til å ta kontakt og eventuelt delta 
i prosjektet.
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Vi kan...SkiltingaArbeidsvarslingaUtemiljøa  
Langs/tversgående sikringaAvsperringa 
AutovernaVi hjelper deg i dag!

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

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

BD Samferdsel_Profilannonse2016_Halvside.indd   1 24.10.2016   08:17:52
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Bare betong varer evig 

Lille Grensen 3, 0159 Oslo
www.basal.no

basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Basal er den største VA leverandøren i Norge med 19 eierbedrifter rundt i hele 
Norge. Hovedproduktene er rør og kummer i betong til overvann og spillvann  
og betongkummer til vannforsyning. 
Basal har siden 2001 hatt en vekst på mer enn 400 prosent.
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under alle forhold. Basals eiere har til sammen mer enn 1000 års erfaring med 
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Tar miljøet på alvor
Når man bygger slike anlegg i sårbar 
natur er det ikke alle som er like posi-
tivt innstilt. Mange synes asfalt, kunstig 
snø og lys ikke passer inn i skogen, og 
selv om idrett, særlig for barn, oppfat-

tes positivt må man ha respekt for mil-
jøet. Dette gjelder både globalt, men 
i like stor grad lokalt. Ønsker man å 
redusere energiforbruket, og derigjen-
nom CO-utslippene er det ikke nok kun 
å satse på energieffektive LED-arma-

Skullerud Idrettsanlegg 
med moderne belysning

Bymiljøeteten i oslo kommune og rustad idrettslag samarbeider om et nytt og 
spennende skianlegg ved Skullerudstua, lengst syd-øst i oslo. anlegget er et 
«spleiselag» mellom de to aktørene, hvor rustad idrettslag blant annet har fått 
god støtte fra Sparebankstiftelsen. om vinteren er det skiløype, enten ved hjelp av 
kunstsnø, eller naturlig snø, og om sommeren skal det bli asfaltert rulleskiløype. 
når vi vet at hvit snø reflekterer lyset 6 – 7 ganger bedre enn sort og våt asfalt, må 
man ta i bruk moderne teknologi for å designe et velfungerende lysanlegg.

Tekst: Petter Kristiansen 
Foto: Jørn Raastad og 
Petter Kristiansen 
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turer. Da må man også ha kontroll på 
brenntiden, samt tilpasse lysnivået til 
de rådene forhold og behov. Hvit snø 
krever lite lys, mens mørk asfalt krever 
mye lys. Trening for barn (med godt syn) 
krever mindre lys enn krevende senior-
konkurranser, og skumringstiden kre-
ver mer lys enn når det er soloppgang. 
I tillegg må man ha respekt for skogens 
insekter, fisk og annet dyreliv slik at 
man hele tiden prøver å begrense 
lysbruken, for ikke å ødelegge deres 
naturlige livs- og døgnsyklus. Det er 
også et stadig økende fokus på å kunne 
se stjernehimmelen, samt månen, og 
hvit snø er en effektiv «reflektor» som 
kaster mye lys oppover. 

Administrasjon- og styringssystem
I følge Jørn Raastad, anleggsansvarlig 
i Rustad IL Langrenn er; «belysningen 
den råeste lysløypebelysningen jeg 
har sett i noe anlegg, med full frihet til 
å tilpasse belysningen etter årstid og 
underlag. Lysanlegget har et visuelt 
uttrykk som passer bra med skogster-
renget i skitraseene, og har dessuten 
et lavt energi- og vedlikeholdsbehov 
som sikrer lave driftskostnader»

For å ivareta utfordringene nevnt over 
må man ha et moderne administra-
sjon- og styringssystem, og det opti-
male er å styre hver enkelt armatur 
uavhengig av naboarmaturet. Da kan 
man tilpasse lysnivået, slik at det er 
mer lys i målområdet, og ved vanske-
lige forhold som nedoverbakker og 
krappe svinger, mens det på rettstrek-

ningene er mindre lys. Slike systemer 
kan styre og kommunisere via et Web-
grensesnitt, for eksempel ved hjelp av 
PC, nettbrett eller mobiltelefon. Syste-
met er meget enkelt både å bruke og 
installere, kjent som «Plug and Play» 
med innebygget GPS i styringsnodene 
som gjør at lyspunktet popper opp på 
kartet, så fort det er satt under spen-
ning (se kartutsnittet under). Man får 
også rapportert status på armatu-
ret, for eksempel lysnivå, brenntid, 
strømtrekk, temperatur i armaturet, 
og selvsagt om det er noen feil med 
armaturet. I systemet kan man for-
håndsprogrammere bruksmønster 
i forhold til aktiviteter og ukedager, 
men på en enkel måte «overstyre» 

dette ved behov. Man kan også legge 
inn hvem som skal ha tilgang, og hva 
hver enkelt bruker har lov til å gjøre 
med lysnivå og «oppetid». 

Master
«Lysløypa ligger innenfor Markagren-
sen og er en del av nærskogen for 
veldig mange brukere. Det var der-
for viktig for Oslo kommune å få en 
løype som tilpasser seg terrenget, og 
som går i ett med skogsbildet. Derfor 
«matte» grønne master, som knapt 
nok synes på dagtid», sier Erling 
Christiansen, prosjektleder for Bymil-
jøeteten i Oslo kommune. 

For at anlegget skulle virke minst 
mulig sjenerende valgte man å legge 

Deltagere i prosjektet:

–  Byggherre: Bymiljøeteten i Oslo 
kommune og Rustad Idrettslag

–  Hovedentreprenør:  
Hadeland Maskindrift AS

–  Elektroentreprenør:  
Kåre Hagen & Co AS

–  Leverandør styringssystem:  
Datek Light Control AS

–  Leverandør master og fundament: 
Stolper AS

–  Leverandør armaturer:  
Thorn Lighting AS

–  Prosjekterende:  
Veilyskompetanse AS
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alle kabler og ledninger i bakken. 
Således trengte man ikke så høye 
og kraftige master, og valget falt på 
slanke 7 meters koniske aluminiums-
master. Disse har en mørk grønn farge 
anodisert inn i metallet, hvilket gir en 
flott og robust finish, godt tilpasset 
skogen. Ved å bruke fargeanodisering 
vil «malingen» aldri kunne "flasse" 
av, og den holder seg derfor like pen 
i hele mastens levetid. På nedre del 
av masten er det lagt på et ekstra 
plaststoff, Elastomér, i samme farge 

som masten. Dette belegget hindrer 
skader ved brøyting, eller annet som 
kan påføre nedre del av masten slita-
sjeskader i overflaten. Dette belegget 
beskytter også mot syreangrep, for 
eksempel fra hunder som markerer. 

 
Armaturer
Ved valg av lysarmaturer la man 
NS-EN 12193/skiidrett klasse II sine 
krav for lysnivå og jevnhet til grunn. 
Det betyr et lysnivå på 10,0 lux og 
jevnhet (Emin/Eav) = 0,3. Armaturet 

måtte imidlertid være dimmbart, og 
det var også satt krav til et minimum 
av strølys utenfor skiløypa. Valget falt 
på en Thornarmatur type R2L2 med 
armatureffekt 80W, eller 8326 lumen. 
Noen vil kanskje reagere på at det 
er en stor wattstørrelse eller lumen-
pakke, som vi bør begynne å kalle 
det, men da må man ikke glemme at 
en enkelt kan dimme anlegget ned til 
ønsket nivå. Resultatet ble veldig bra, 
og særlig den gode jevnheten blir satt 
pris på av brukerne.
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VI GJENTAR SUKSESSEN 
OG INVITERER TIL NYTT 
360° SYMPOSIUM

www.360.no

GRØNN FREMTID
- VÅRT FELLES ANSVAR

22. - 23. MARS 2017
THE QUBE, CLARION HOTEL GARDERMOEN
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Den tekniske tilstanden på bygnings-
massen i Norge er variabel, og vi står 
foran store utfordringer når det gjel-
der å oppgradere eksisterende byg-
ninger til et forsvarlig sikkerhetsnivå. 
Ved tiltak på eksisterende bygninger 
må vi også ta hensyn til historisk, 
arkitektonisk eller annen kulturell 
verdi som knytter seg til et byggver-
kets ytre. Det er med andre ord en 
rekke elementer som skal forenes for 
å oppnå en bærekraftig oppgradering 
av bygningsmassen. 

Byggesaksdelen av plan- og byg-
ningsloven fokuserer på nybygging 
– samtidig gjelder 30 til 40 % av 
byggesakene som behandles i kom-
munene tiltak på eksisterende byg-
ninger.

NKF byggesak har utarbeidet en eksem-
pelsamling om anvendelse av bygge-
reglene ved arbeider på eksisterende 
byggverk. Målet med eksempelsamlin-
gen er å bidra til en enhetlig praksis i 
kommunene vedrørende spørsmål om 
tiltak på eksisterende byggverk, og 
hvilke tekniske krav som kommer til 
anvendelse, og hjelp til tiltakshaver i 
forhold til en søknad om fravik.

Fravik fra tekniske krav i byggteknisk 
forskrift er derfor snarere hovedrege-
len ved tiltak i eksisterende bygninger 
og ikke unntak. Eksempelsamlingen 
legger opp til et anbefalt sikkerhets-
nivå. Anbefalingene oppfyller ikke 
nødvendigvis kravene i TEK 10 fullt ut,
men tar hensyn til praksis, hva som er 
teknisk og økonomisk mulig, og som 
etter en total vurdering gir et forsvar-
lig sikkerhetsnivå.

Anbefalingene i eksemplene er ikke 
å betrakte som pre aksepterte ytel-

ser i forhold til forskriftene. Aksepta-
belt nivå må vurderes i den konkrete 
saken det gjelder.

NKF byggesak v/ Aslaug Koksvik 

har hatt prosjektlederansvaret, og 
Bjørg Kristin Langnes, fra Infinita, har 
vært engasjert som fagredaktør for re-
visjonsarbeidet.

Eksempelsamling skal guide kommunene 
i byggeregler på eksisterende bygg

nKF byggesaks eksempelsamling er en etterlengtet samling som først og fremst er 
rettet mot kommuner, men arkitekter og byggebransjen forøvrig vil kunne ha stor 
nytte av samlingen. 

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg
Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2

2. utgave, oktober 2016
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Arbeidsgruppa har hatt følgende 
sammensetning:
–  Ketil Moe tok, Arkitektbedriftene
–  Jens Morten Søreide,  

Byggmesterforbundet
–  Per Christian Nordal,  

Huseiernes Landsforbund
–  Rose Byrkjeland, DiBK
–  Elling Bollestad,  

Ringsaker kommune
–  Per Arne Horne, Oslo kommune
–  Siw Sylvia Rasmussen,  

Brann-og ByggConsulting AS
–  Marte Boro, Riksantikvaren
–  Bjørg Langnes, fagredaktør

Vi håper Eksempelsamlingen blir et 
nyttig verktøy, og en hjelp i behand-
lingen av byggereglene ved arbeider 
på eksisterende byggverk.

Fri tilgang til Eksempelsamlingen
Eksempelsamlingen ligger fritt til-
gjengelig på NKF sine nettsider.

Under fanen for byggesak kan samlin-
gen lastes ned.

NKF byggesak vil kjøre en del regio-
nale kurs i Eksempelsamlingen.

Bjørg Langnes, fagredaktør for revisjon av 
Eksempelsamlingen

Aslaug Koksvik, prosjektleder for  
revisjonsarbeidet i regi av NKF byggesak

Ara Maskin AS er norsk importør av        
Marolin kantklippere. 

 

Vi har meget gode priser pa  modeller beregnet for 
montering pa  parkmaskiner, kompakttraktorer eller 
minilastere. 
Med egen oljetank eller kjørt direkte pa  bæremaski-
nens olje slik at pto-drift via aksling ikke er nødven-
dig. 
Velg mellom klippeaggregat for trimming av hekker 
eller aggregat for vedlikehold av vegkanter. 
Se mer pa  www.aramaskin.no 

VI LEVERER OVER HELE LANDET OG HAR GODE FRAKTAVTALER!

GRØNT VEDLIKEHOLD? 

VI HAR SKRAPER PÅ LAGER! Sommerro Industriområde
1798 Aremark
Telefon 69 19 90 99

AVBILDET MODELL: TRIMMY

Oppsatte kurs:
Ålesund 25. November 2016
Bærum 28. November 2016
Hamar 19. Januar 2017

Tromsø 1. Februar 2017
Bergen 16. Februar 2017
Stavanger 2. Mars 2017
Trondheim 14. Mars 2017

Hvis noen har ønske om 
interne kurs, ta kontakt med 
Aslaug Koksvik i NKF.

Kurs i eksempelsamlingen
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Hvorfor Madrid?
Madrid er en stor og mangfoldig by 
som byr på det meste. Her er det mye 
å se, lære og oppleve. Vi var dessuten 
svært heldige med guiden vår, arki-
tekt Concha Bibián, som fulgte oss 
under hele oppholdet, og som hadde 
svært gode kunnskaper, både om 
historiske Madrid og den moderne 
Madrid. Som arkitekt hadde hun 
naturlig nok særlig interesse for bygg 
og samfunnsutvikling, noe som pas-
set oss svært godt.

Møte med Madrid kommune
Kommunehuset lå over ei mil uten-

for sentrum av Madrid i nye flotte, 
og moderne lokaler. Grunnen til at 
administrasjonen lå så langt utenfor 
sentrum var at de ønsket å ha gode 
arbeidsforhold, noe det var vanskeli-
gere å få sentralt. Alle arbeidet i åpent 
kontorlandskap, slik det også er mer 
og mer vanlig her i Norge. Den offent-
lige kommunikasjonen var velutbygd, 
og reisetida til arbeid ble dermed 
akseptabel. Her fortalte representan-
ter for administrasjonen om hvordan 
det offentlige plansystemet for sko-
leadministrasjonen var bygd opp. På 
den måten lærte vi også mye om den 
spanske statsforvaltningen. 

Skolene preget av dårlig vedlikehold
Som kommunale byggforvaltere var 
vi naturlig nok interessert i hvordan 
skolene ble vedlikeholdt. Dessverre 
ønsket ingen offentlige skoler å vise 
oss skolen sin pga. dårlig vedlikehold.

Den private skolen A.P.S.A. Special 
Education Centre var sporty og tok 
imot oss. I forbindelse med planleg-
gingen av skolen var planleggerne 
svært opptatt av å ha et godt forhold 
til naboene, og det ble derfor lagt mye 
ressurser i det arkitektoniske uttryk-
ket av skolen. Bygget er seinere blitt 
hedret med arkitektpriser.

Vi reagerte naturlig nok på at na-
boene ble skjermet med en høy hekk 
langs bygget.

 Som nordmenn ble vi imidlertid over-
rasket over hvor stor skolen var. Svært 
mange barn med spesielle behov 
hadde sitt daglige opphold her. Slik 
ville vi ikke ha planlagt det i Norge. Vi 
ble godt tatt imot av daglig leder, som 
kunne fortelle at til tross for at bygget 
var prisbelønnet, var bygget ikke like 
godt egnet for de brukergruppene det 
var bygd for. Det er en viktig påmin-

NKF bygg og eiendom

Studietur til Madrid
Av: nestleder Anne Aaker 
styremedlem Arvid Tangerås
varamedlem Kine Paola Sæter
Elisabeth Leikanger, NKF
Foto: E. Leikanger

Fra venstre: Anne Aaker, Elisabeth Leikanger, Anne Margrethe Hagen, Jan-Egil Clausen, Kine Paola Sæter, Torfinn Myklebust og 
Arvid Tangerås
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nelse til oss byggfolk. Byggene er 
til for brukerne, ikke for oss. Vi skal 
sørge for at byggene er i god stand, 
slik at de fremmer arbeidsglede og 
trivsel. Han kunne også fortelle om 
manglende midler til vedlikehold av 
skolen, noe vi så ved selvsyn. Eksem-
pelvis var det flere lekkasjer i taket, og 
uteområdet var dårlig vedlikeholdt. 

Kjøpesenteret Barcelo Market
Storbyen Madrid er full av både svært 
gammel, og ny moderne og spen-
nende arkitektur. Et av de flotte byg-
gene vi passerte på vår rusletur i byen 
hadde en nydelig fasade i skinnende 
hvitt.

 
Museumet Caixaforum
 Et av museene vi var innom bare for 
å iaktta arkitekturen. Den flotte krem-
fargede trappa, gjorde inntrykk! Madrid Rio, motorveien som ble park

For noen år siden gikk det store mot-
orveier på begge sider av elven som 

renner gjennom Madrid, og gjorde 
dermed elven utilgjengelig for bebo-
erne. Nå er motorveiene lagt i tunne-
ler og det er opparbeidet parker med 
lekeplasser, plener, trær, sykkelstier, 
skateparker, tennisbaner og kafeer i 
en lengde på 6,5 km på begge sider. 
Det er bygget flere spektakulære 
gangbroer over elven, vi gikk over 
den som har fått navnet «Arganzuele 
bridge» en stille søndagsformiddag. 
Broen er tegnet av den franske arki-
tekten Dominque Perrault, og var fer-
dig i 2010.

Matadero Madrid –det gamle slakte-
huset i Madrid
Det eneste stedet man fikk avlive dyr, 
og kjøpe ferskt kjøtt i sin tid. Teglstein 
var et rimelig materiale, og byggesti-
len er preget av tradisjoner fra Østen.

Matadero Madrid er i dag blitt et 
yrende kulturkvartal, både for byde-
len og for Madrid.

A.P.S.A. Special Education Centre, Picado De Blas Arquitects

Barceló Market, Nieto Sobejano (arkitekt)

Arganzuela-broen 

Matadero Madrid –det gamle slaktehuset i Madrid

Fra museumet Caixaforum, Herzog & de 
Meuron (arkitekter)



22 KommunalteKniKK nr. 9-2016

Her arrangeres både markeder og 
konserter, og byggene er ivaretatt på 
en slik måte at de også fungerer som 
et historisk museum. 

Kommunale boliger
I Sanchinarro, et par mil nordøst for 
sentrum, stoppet vi ved dette spesi-
elle boligbygget. Bygget er tegnet av 
det nederlandske arkitektkontoret 
MVRDV i samarbeid med den spanske 
arkitekten Blanca Lleó. Det stod fer-
dig i 2005 og fikk samme året Madrid 
by sin pris «Best Design in Housing». 
Det inneholder 156 selveierleilighe-
ter og har et gulvareal på 18 300 m2. 
Bygget har tiltrukket seg så mange 
nyskjerrige at beboerne har sett seg 
nødt til å sette opp høyt gjerde med 
låst port rundt, og ansette vaktmann 
for å holde skuelystne unna.

Ikke langt fra det spesielle Celosia-
bygget var vi også innom et helt nytt 
boligområde for kommunale utlei-
eboliger. 

Madrid hadde her gitt oppdraget 
til unge, ambisiøse arkitekter som 
hadde tegnet og utformet et spen-
nende boligområde med fargerike og 

moderne boligbygg for kommunale 
boliger. Området imponerte oss stort, 
men vi var samtidig svært skeptiske 
til, slik vi forstod det, å ha et så stort 
område kun for vanskeligstilte på bo-
ligmarkedet. 

En velorganisert forvaltning, men 
preget av fortiden

Mye av det vi fikk presentert virket 
velorganisert og gjennomtenkt fra 
myndighetenes side. Vi sitter igjen 
med et inntrykk av at den spanske 
forvaltningen er godt organisert, men 
kanskje noe tungrodd. I sitt arbeid 
med planlegging har de fremdeles 
med seg mye av sin strenge historie 
med diktatur. Dette kommer til uttrykk 
i måten skolen for barn med spesielle 
behov både er plassert og utformet. 
Man får inntrykk av at det er ett flott 
velfungerende tiltak samtidig som at 
det skal holdes skjult for omverde-
nen. Det samme preger den kommu-
nale boligforvaltningen, med boliger 
plassert godt utenfor bykjernen, noe 
som kan by på mange utfordringer for 
beboere med tanke på integrering i 

samfunnsliv, jobbmuligheter, offent-
lig kommunikasjon osv. 

Vi oppfatter at tanken er god mht det 
å forene og vise omsorg, men at det 
ikke blir gjennomført i like stor grad. 
Naturlig nok har de også større utfor-
dringer både med tanke på antall 
hoder og plass i forhold til det vi er 
vant med i Norge.

Installasjonen i midten har lekeplass under og kompenserer for mangelen på trær.

Celosia Building
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Avtalen ble signert under en interna-
sjonal konferanse, som samlet stat-
lige byggherrer og eiendomsforval-
tere fra hele verden i Oslo.

Digitale bygningsinformasjonsmodel-
ler (BIM) har i stor grad tatt over for 
tradisjonelle 2D-tegninger i bygge- og 
anleggsbransjen. Med BIM kan man 
blant annet simulere i 3D hvordan et 
bygg vil fungere, samt avdekke even-
tuelle byggefeil i modellen, før de rea-
liseres på byggeplass.

Denne avtalen gir det internasjonale 
leverandørmarkedet et signal om 
at de store, statlige bestillere kun 
vil akseptere digitale byggeproses-
ser i fremtiden. I tillegg er det viktig 
å presisere at løsningene skal følge 
en såkalt åpen standard, som vil si 
at ulike dataprogrammer skal kunne 
snakke sammen.

– Enkelte software-leverandører lager 
lukkede systemer, slik at de låser 
kunder til sitt system. Det gjør sam-

handling vanskelig, og kan skape 
monopollignende situasjoner. Stat-
lige bestillere er store kunder, og vi 
håper med denne avtalen å påvirke 
bransjen til å lage brukervennlige løs-
ninger med størst mulig nytteverdi for 
hele byggebransjen, sier administre-
rende direktør Harald V. Nikolaisen i 
Statsbygg

Kilde: Byggfakta.no

Statsbygg signerte internasjonal 
avtale om digitalisering

Foran fra venstre: Jari Sarjo, Finland; Yvonne van der Brugge-Wolring, Nederland; Halldóra Vífildóttir, Island; Ann Elisabeth Wedø, 
Sykehusbygg; Patrick MacLeamy, Building Smart International; Soraya Perez Munguia, Mexico; Richard Petrie, Building Smart  
International; Urmas Somelar, Estland; Adam Matthews, EU BIM Task Group; Lutz Köppen, EU-kommisjonen. Bak fra venstre: Vaidotas 
Aleksius, Litauen; Kevin Radford, Canada; Norman Dong, USA; Harald Nikolaisen, Statsbygg; Thorbjørn Thoresen, Forsvarsbygg

tolv byggherrer og eiendomsforvaltere fra statlig sektor i ti land har forpliktet seg 
til å bruke digitale verktøy i hele byggets levetid, og med uavhengig programvare.
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KS har nylig lansert rapporten «Digi-
tale konsekvenser av en kommune-
sammenslåing». Rapporten beskriver 
kommunesammenslåing i en digital 
kontekst, erfaringer fra utlandet og 
private virksomheter, anbefalt pro-
sess for digital sammenslåing, digi-
tale konsekvenser for kommuner, 
samt en drøfting av anskaffelses-
rettslige problemstillinger. I tillegg til 
rapporten, har KS lansert en praktisk 
sjekkliste som er tilgjengelig både på 
KS Læring og Kartverkets hjemmesi-
der. 

Arbeidet baserer seg på erfaringer fra 
kommuner som har slått seg sammen, 
kommuner som er i prosess, og inter-
kommunale IKT-samarbeider. Konsu-
lentselskapet PA Consulting Group 
(PA) har bistått KS i arbeidet med 
forskningsrapporten. 

Unik mulighet til å bygge en ny og 
fremtidsrettet kommune
Digital sammenslåing av kommuner 
er komplekst. Forretningsområdene 
i en kommune spenner bredt, hver 
sektor har unike fagsystemer, og det 
eksisterer mange integrasjoner. Fag-
systemene er koblet mot nasjonale 
og kommunale fellesløsninger som 
eksempelvis Matrikkelen, Helsenet-
tet og Folkeregisteret. Fagsystemer og 
arkiv inneholder store datamengder 
som skal tas vare på ved en digital 
sammenslåing. Rettslige krav til hånd-
tering av anskaffelser og kontrakter 
utgjør en ytterligere kompleksitet. 

Samtidig byr kommunesammen-
slåing på en unik mulighet til å eta-
blere bedre løsninger for innbyggere, 
næringsliv og ansatte i sammenslå-
ingsprosessen. Digital sammenslåing 
gir også kommunen mulighet til å iva-
reta helheten i det digitale landska-
pet, innføre anbefalte standarder, og 
øke bruk av nasjonale og kommunale 
fellesløsninger. En ny og større kom-
mune vil gi betydelige skalafordeler 
og et styrket fagmiljø på IKT-området. 

Kommuner som skal slå seg sammen 
bør benytte den unike muligheten til 
å bygge en ny og fremtidsrettet kom-
mune. Dette kan bety at gamle fag-
systemer skiftes ut og at nye digitale 
innbyggertjenester etableres. 

Hensynta innbyggernes og ansattes 
behov 
Endringene i sammenslåingsproses-
sen vil skje i skjæringspunktet mel-
lom mennesker, organisasjon og 
teknologi, og ikke hver for seg. Det er 
viktig å ivareta sammenhengene for 
å sikre en vellykket sammenslåing. 
Dersom den nye kommunen utvikles 
uten å ta hensyn til teknologimulighe-
ter, vil viktige gevinster gå tapt. Der-
som organisatoriske behov ikke blir 
godt ivaretatt ved etablering av nye 
digitale løsninger, vil også gevinster 
glippe, og det kan oppstå risikoer for 
uforsvarlig tjenesteproduksjon i den 
nye kommunen. 

Digitale tjenester må utvikles basert 
på brukernes behov. I en digital sam-
menslåing er det viktig å hensynta 
innbyggerne som brukere av tjenes-
ter på nett, og ansatte som brukere 
av fagsystemer. En digital sammen-
slåing kan medføre vesentlige end-

ringer i ansattes arbeidshverdag, 
fordi de kanskje får nye fagsyste-
mer å forholde seg til. Det er viktig 
å ta utgangspunkt i innbyggernes og 
ansattes behov før teknologien vel-
ges, og ikke motsatt. 

Sterk styring var suksess i Danmark
Kommunereformen i Danmark trådte i 
kraft i 2007, og antall kommuner ble 
redusert fra 270 til 98, samtidig som 
14 amter ble erstattet med 5 regioner. 
Det ble også gjennomført en omforde-
ling av oppgaver mellom kommuner, 
regioner og stat. Danmark valgte en 
sentralstyrt prosess for sammenslå-
ing som innebar en tett oppfølging av 
kommunene. 

De danske kommunene gjennomførte 
lokale prosjekter for digital sammen-
slåing, med sterk støtte fra KL (den 
danske søsterorganisasjonen til KS). 
Det ble etablert et sentralt støtteap-
parat for kommunene, med en sentral 
programledelse. Kommunene fikk til-
gang til en spesialutviklet prosjektme-
todikk myntet på reformarbeidet, og 
rapporterte status på gjennomførte 
aktiviteter inn til programledelsen. 
Kommunene mottok også detaljerte 
rammeverk, sjekklister og veiledere 
fra KL. Sammenslåingsprosessen ble 
gjennomført i bølger. Hver kommune 
ble allokert til én bølge, og fulgte en 
detaljert fremdriftsplan for å sikre at 
de møtte kritiske milepæler. Forsin-
kelser og større utfordringer ble raskt 
eskalert på rådmannsnivå, og kom-
munene hadde tilgang til ekspert-
støtte og faglig veiledning. 

Erfaringene fra Danmark viste at 
sterk styring og prosjektledelse var 

Her er de digitale konsekvensene 
av en kommunesammenslåing
Den digitale sammenslåingen er en sentral og krevende del av sammenslåings-
prosessen. Hvilke muligheter åpner seg for teknisk sektor? 

Av Grete Kvernland-Berg, 

leder offentlig sektor, Pa Consulting Group
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en kritisk faktor for å lykkes. Samti-
dig erfarte de danske kommunene at 
de før reformen hadde undervurdert 
både kostnader og kompleksiteten 
som ligger i integrasjoner og datakon-
vertering ved digital sammenslåing. 
Leverandørmarkedet i danske kom-
muner består av langt færre og større 
leverandører, og tidsbruk knyttet til 
integrasjoner og datakonvertering 
førte til kapasitetsutfordringer i leve-
randørmarkedet. 

Lær av Due Diligence-prosesser
Private virksomheter som vurderer 

å slå seg sammen, gjennomfører en 
grundig utredning, kalt «Due Dili-
gence», i forkant av beslutning om sel-
skapsfusjon. Under Due Diligence ana-
lyseres økonomiske, organisatoriske, 
juridiske og tekniske forhold i detalj. 
Due Diligence skal avdekke potensi-
elle synergier/gevinster og utfordrin-
ger ved fusjon av selskapene. Når 
beslutningen om fusjon er tatt, utføres 
det supplerende dybdekartlegginger 
og analyser for å danne grunnlaget for 
designet av den nye organisasjonen. I 
disse kartleggingene legges det vekt 
på å utrede alternative løsninger for 

de ulike tjenestene, og utarbeide et 
solid beslutningsunderlag for viktige 
veivalg. 

I selskapsfusjoner kartlegges gevin-
ster grundig i forkant av sammenslåin-
gen, når det utføres Due Diligence. Når 
private selskaper designer ny organi-
sering og nye digitale løsninger, er det 
fokus på å realisere synergier mellom 
selskapene og hente ut effektivise-
ringsgevinstene. Gevinstene blir ofte 
målt og fulgt opp gjennom hele sam-
menslåingsprosessen, og over flere år 
etter prosessen er ferdig. 

Figur: Oversikt over digitale løsninger innen plan og bygg, og hvordan de understøtter tjenester for innbyggere og næringsliv. 
Fargene indikerer anbefalt prioritering for de ulike løsningene.
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Utenlandske kommuner understreker 
viktigheten av å tenke nytt ved digital 
sammenslåing. Deres oppfordring er 
å etablere grunnlaget for nye og frem-
tidsrettede løsninger. 

Nederlandsk kommune fjernet råd-
huset
Molenwaard kommune i Nederland 
er et godt eksempel på en kommune 
som klarte å tenke helt nytt i sam-
menslåingsprosessen. Molenwaard 
ble opprettet gjennom sammenslå-
ing av kommunene Graafstroom, 
Liesveld og Nieuw-Lekkerland i 2013. 
Da de tre kommunene skulle slå seg 
sammen, hadde de et svært begren-
set budsjett. De hadde ikke råd til å 
bygge et rådhus for den nye kommu-
nen, og var derfor tvunget til å tenke 
nytt rundt hvordan de kunne levere 
tjenester uten rådhus. 

Løsningen ble å gjøre den nye kom-
munen digital. Molenwaard la ned 
rådhuset og satset på digitale tjenes-
ter. Alle prosesser ble re-designet i 
tett dialog med tjenestemottakerne. 

80-85 prosent av tjenestene blir nå 
levert digitalt. Når tjenestemottakere 
har behov for fysisk møte, kommer 
ansatte til deres hjem eller avtaler et 
møte på en kafé.

Ansatte jobber hjemmefra og ute i 
felten. De har tilgang til arbeidsverk-
tøy gjennom fjerntilgang hjemme og 
på mobil eller nettbrett. Kommunen 
har en felles samhandlingsplattform 
med gode verktøy for fildeling, sam-
skriving og digitale møter. Ved behov, 
bruker ansatte et lite leid lokale som 
er tilgjengelig for felles møter.

Den nye organisasjonen legger opp til 
tverrfaglig samarbeid og kontinuerlig 
utvikling. Ansatte jobber på tvers av 
tjenesteområder, idéer til forbedrin-
ger samles inn kontinuerlig, og nye 
løsninger utvikles gjennom smidige 
prosesser.

Håndtering av de mest kritiske opp-
gavene
I prosessen for digital sammenslåing 
er det viktig å fokusere på oppgaver 
som er kritiske for forsvarlig tjeneste-
produksjon i den nye kommunen.

Etablert IKT-infrastruktur er en forut-
setning for at kommunene kan ope-
rere som én enhet etter sammenslå-
ingen, og må derfor prioriteres høyt. 
IKT-infrastrukturen gir også føringer 
for hvordan andre digitale løsninger 
kan designes, og må etableres før alle 
andre løsninger. 

Deretter bør det etableres arkiv for 
den nye kommunen. Én av de vik-
tigste oppgavene for kommunene 
i sammenslåingsprosessen er å ta 
vare på dokumentasjon og gjøre 
den tilgjengelig i det nye arkivet. 
Kommunens fag- og støttesyste-
mer som produserer arkivverdig 
dokumentasjon bør enten ha arkiv-
funksjonalitet eller integreres med 
et arkivsystem. Arkivet bør etable-
res fra organisasjonen begynner å 
skape dokumentasjon som tilhører 
den nye kommunen. 

Systemer for økonomi, regnskap, 
lønn og personal bør etableres etter 
arkivet. Disse systemene understøt-
ter fellestjenester, og er viktige kilder 
for grunndata som resten av IKT-sys-
temene benytter. Systemene sikrer 
også håndtering av pengestrømmer 
og arbeidsforhold, og vil være kritiske 
for driften av den nye kommunen.

Neste steg er å etablere sentrale fag-
systemer innen helse og velferd med 
tilhørende integrasjoner mot Helse-
nettet og NAV. Digitale løsninger for 
helse og velferd påvirker liv og helse, 
og må derfor prioriteres høyt.

Digitale løsninger innen teknisk sek-
tor kommer høyt på prioriteringslis-
ten etter helse og velferd på grunn 
av integrasjoner mot Matrikkelen. 
Matrikkelen er kilde for adresser for 
Folkeregistret, og benyttes av svært 
mange fag- og støttesystemer. Matrik-
kelen må være oppdatert ved sam-
menslåingstidspunktet for å mulig-
gjøre ytelse av kommunale tjenester 
og NAV-tjenester.

Digitale tjenester for innbyggere og 
næringsliv er ikke kritiske for drift av 
kommunen, men er viktige for å syn-
liggjøre at den nye kommunen prio-
riterer innbyggernes behov og skape 
positivt omdømme. Digitale tjenester 

kan også medføre vesentlige effekti-
viseringsgevinster. 

Digitale konsekvenser for teknisk 
sektor
Mange av systemene innen plan, 
bygg og geodata må være i drift fra 
første dag den nye kommunen trår i 
kraft. Dette er nødvendig for å ivareta 
en løpende saksbehandling av plan-, 
bygge- og delesaker i henhold til 
regelverket (Plan- og bygningsloven 
og Matrikkelloven) og sikre riktig data 
i lokale og nasjonale registre. 

Sentrale digitale løsninger på dette 
området er systemer/moduler for are-
alplanlegging, byggesaksbehandling 
og kart/oppmåling. Systemene er 
vanligvis integrert med kommunens 
systemer for økonomi/regnskap og 
personal/lønn. De er videre integrert 
med lokale og nasjonale registre.

Sammenslåing av digitale løsninger 
innen plan- og byggesak krever en 
rekke organisatoriske avklaringer. 
Organisering av plan- og byggesaks-
kontoret gir føringer for systemenes 
oppsett. Kommunen bør først defi-
nere hovedprosesser innen plan- og 
byggesak for å sikre at digitale løsnin-
ger på området understøtter dem på 
en god måte.

Muligheter for innovasjon
Innenfor teknisk sektor, foreligger det 
mange muligheter for innovasjon, økt 
digitalisering og effektivisering ved 
en kommunesammenslåing. Nyeta-
blering av digitale løsninger gir mulig-
het til å etablere god informasjonsflyt 
innen plan, bygg og geodata. Dette 
krever at kommunen skaffer seg 
oversikt over alle tilgjengelige data, 
standardiserer datastruktur og meta-
data (beskrivelser av de ulike data-
elementene) og stiller tydelige krav til 
leverandører med tanke på tilgjenge-
liggjøring av data. Ved å etablere god 
kontroll over egne data, kan kommu-
nen effektivisere saksbehandling og 
tilby gode tjenester til innbyggere og 
næringsliv. 

Enkel tilgang til nasjonal plan-, kart- 
og eiendomsdata vil redusere tid for-
brukt på gjenfinning av informasjon 
og øke kvalitet i saksbehandlingen. 
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Gode selvbetjeningsløsninger øker 
kvaliteten på tjenestene og sparer tid 
for kommunen. Det kan eksempelvis 
oppnås store gevinster gjennom inn-
føring av digitale innsynsfunksjoner 
for Matrikkeldata, kart, planer, pågå-
ende saker og byggesaksarkiv. 

Trondheim er en foregangskommune 
på dette området. Kommunen deltar 
i KS-prosjektene eByggesak og eByg-
gesøknad, hvor det legges opp til fel-
les digitale løsninger med lokale til-
pasninger. Mål med prosjektene er at 
digitale løsninger hindrer feil i søkna-
der, at innbyggerne opplever raskere 
og mer tilgjengelige tjenester. 

Trondheim kommune gjennomfører i 
tillegg en vesentlig endring knyttet til 
arkiv. Kommunen har valgt å skille på 
sak og arkiv, og går dermed i bresjen 
for en ny æra på dette området. 

Fem råd til sammenslåingen

1) Start med blanke ark
Eksemplet fra Nederland viser at 
kommunesammenslåing er en mulig-
het til å tenke nytt rundt kommunale 
tjenester. Start med blanke ark, tenk 
nytt, og skap en fremtidsrettet kom-
mune. 

2) Kom tidlig i gang
For å kunne gjøre gode valg ved digi-
tal sammenslåing, er kommunene 
avhengig av detaljert innsikt i tjenes-
ter, arbeidsprosesser, arkiver/data, 
IKT-systemer, bruk av fellesløsninger, 
IKT-infrastruktur, kommunesamar-
beid og avtaler. Kom tidlig i gang med 
å kartlegge denne innsikten. 

3) Ta utgangspunkt i brukernes 
behov
Ta utgangspunkt i tjenestemottaker-
nes behov når digitale tjenester for 
den nye kommunen planlegges. Det 
som ikke har direkte verdi for slutt-
brukerne av tjenestene er ikke alltid 
nødvendig å videreføre i den nye 
kommunen. 

4) Lag målbilder
Digital utvikling skjer ved å styre mot 
målbilder. Lag målbilder for kom-
munen samlet sett: hvordan skal vi 
kommunisere med innbyggerne om 

3 år? Hvordan skal vi sørge for at vi 
får tilgang til data om innbyggeren og 
utnytte dette i proaktive, digitale tje-
nester? Hvordan ønsker vi at sektore-
nes tjenestetilbud ser ut fem år frem i 
tid, og hvordan kan dette understøt-
tes av teknologi? 

5) Velg smarte løsninger
Valg av løsninger bør basere seg på 
faktiske behov. Om to kommuner av 
ulik størrelse slår seg sammen, er det 
kanskje enklest å velge den største 
kommunens løsninger, men er det de 
beste løsningene for fremtiden? 

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

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

•  Flerbrukerpumpe med 
personlig kode.

•  Full kontroll på diesel
forbruket.

• Inntil 2000 brukere.

FLERBRUKER
DIESELPUMPE
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Bygg21s rapport "Enkle grep - raskere 
fra behov til bygg" fanger opp mange 
gode forslag og utredninger, og foreslår 
maks 2 juridiske plan-nivåer, bedre 
samordning av statlige innsigelser, og 
fortgang i forenklet automatisk byg-
gesaksbehandling. Forslag vi mener 
vil øke forutsigbarhet og realisme, og 
spare tid og penger.

Plan og bygningsloven er i utgangs-
punktet en god helhetlig lov for å 
utvikle våre byer og steder. Allike-
vel er praksis preget av maktkamp 
og omkamper som ingen tjener på. 
Taperne blir boligkjøpere og andre bru-
kere av bygg. Sendrektig klargjøring av 
byggeområder som lar seg realisere, og 
unødige merkostnader, presser priser 
og kostnader i pressområdene. I andre 
områder hindres ønsket utvikling av 
ønsket lokalmiljø.

Vilje og evne til å skape noe sammen 
må begynne hos lokale myndigheter og 
de som skal realisere planene, enten 
disse er private eller offentlige utbyg-
gere og investorer. Det er selvsagt en 
skog interessenter og behov som skal 
både delta og påvirke sluttresultatet. 
Det er legitimt og forståelig at disse 
først og fremst er opptatt av egen sak 
og bruk av makt. Desto viktigere da at 

kommunene og næringen forstår og 
respekterer hverandre på en måte som 
gjør at de klarer å skape optimale pla-
ner og løsninger sammen. Offentlige 
myndighet og kapital må evne å skape 
et partnerskap som finner den balan-
sen og byrdefordelingen som må til for 
å utvikle og realisere de planene man 
vil. Om kommunene og næringen vil 
det samme blir det godt. Hvis ikke blir 
det som regel ingen ting.

Vi har tro på at dagens maktkamper vil 
erstattes av godt samarbeid i plan og 
byggesaker. Verdien av samarbeid er for 
stor for alle parter til at dagens praksis 
vil kunne fortsette. Samarbeid forutset-
ter tillit. På den ene siden må offentlige 
og private næringsaktører anerkjenne 
myndighetenes rolle og motiv, og møte 
disse med profesjonalitet og respekt. 
På den andre siden må myndighetene 
anerkjenne kapitalens betydning og 
vilkår, og bidra til å skape forutsigbar-

het uten unødig detaljering. Mange av 
dagens kamper har sitt utspring i for 
stor detaljering i tidlig stadium. Noe 
som hindrer den fleksibiliteten en plan 
trenger for å være aktuell over tid, og gi 
rom for å utvikle optimale løsninger i 
regulering og byggesak.
Tenk om kommunene og næringen 
kunne prosjektorganisere planarbei-
det, med tydelig framdrift, ledelse og 
gode kvalitetsprosesser. Prosesser 
som gjorde fagfolk og interessenter 
gode sammen. Prosesser som ga for-
trinn til kompetanse og gode bidrag. 
Stramme, Lean-baserte prosesser som 
sikret resultat som forventet.

Bygg21 vil ta initiativ til å utvikle felles 
maler og løsninger for å støtte kommu-
nene og næringen til bedre samarbeid. 
Norsk Eiendom og Oslo kommune er 2 
av flere som har vist vei mot god prak-
sis.

Parallelt med dette håper vi å ha bidratt 
til mer effektive rammebetingelser 
gjennom rapporten "Enkle grep - ras-
kere fra behov til handling". Rapporten 
er tilgjengelig www.bygg21.no. Vi er 
glade for at forslagene har oppslutning 
i næringen, og setter pris på positiv 
respons fra vår oppdragsgiver KMD. 
Forslagene må selvsagt utredes fullt 
ut, men mye tyder på en respons fra 
sentrale myndigheter som utfordrer og 
forplikter kommunene og næringen til 
å stille opp på den måten som forven-
tes av dem. La oss sammen gi plan og 
byggesaksarbeidet i Norge et skikkelig 
effektiviseringsløft i 2016.

Effektivisering kan gi milliarder

Bygg21 foreslår maks 2 juridiske plan-nivåer, bedre samordning av statlige 
innsigelser, og fortgang i forenklet automatisk byggesaksbehandling.

Av Sverre Tiltnes, 

leder i Bygg21

Sverre Tiltnes

Pumpestasjon med tørroppstilte pumper

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

AxFlow produserer og leverer komplette 
pumpestasjoner med selvsugende pumpe- 
aggregater. Moderne produksjonsutstyr gjør 
det mulig å levere kundespesifikke løsninger 
til rimelig pris og med rask levering.

NO_kommunalteknikk 2014.indd   9 28.02.2014   10:15:16
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Funn om kommunens bygge-tilsyn 
Det foreligger flere rapporter med til-
svarende funn: 
–  Stor variasjon i tilsynspraksis. Bare 

50% av kommunene har tilsyns-
strategi. 40% av Landets kommu-
ner har ikke tilsyn. 

–  Forvirring om hva tilsynsbegrepet 
faktisk innbefatter. 

–  Små kommuner mangler kompe-
tanse. 

Selv om kommunene merner at tilsyn 
fremmer bedre kvalitet og har effekt, 
har det vært vanskelig å måle eller 
dokumentere det. Alt dette må sees 
på bakgrunn av at de senere endrin-
ger i lovverket er basert på at tilsynet 
fungerer.

NKF gjør tiltak for økt tilsyn i  
kommunene
NKF Byggesak etablerte en nasjonal 
tilsynsgruppe i desember 2015. 
Tilsynsgruppen har bestått av 8 per-
soner. (2-storkommuner, 2-mellom-
store kommuner, 2-bransje, grup-
peleder/styrerepresentant og NKF’s 
sekretær. Elling Bollestad – Ringsa-
ker kommune, Cecilie Solli – Ålesund 
kommune, Kjell Viste – Stavanger 
kommune, Odd Morten Hansen – 
Trondheim kommune, Cato Teigen – 
Byggesak Norge AS, Endre Grimsmo 
– Cowi AS, Tor Hegle – Lindås kom-
mune, Aslaug Koksvik – NKF).

Tilsynsgruppens mandat var å analy-
sere forholdet, «Lage et «utfordrings-
notat». En ønsket et grunnlag for å be 
DiBK om støttet til et felles prosjekt, 
der det ble laget en «strategimal» 

for tilsyn. En modell som skal hjelpe 
kommunene å komme i gang med - 
og/eller øke byggetilsyn. 

Utfordringsnotatet ble til et forpro-
sjekt. Arbeidsgruppen fant at flere 
utfordringer; -at det måtte gjøres 
mye, – at det måtte systematiseres 
og deles opp. Det ble delt inn i det vi 
kjenner og kan lage av «eksempler» 
og det vi ikke kjenner og som må ha 
«utvikling». 

Prosjektet skal munne ut i en kommu-
nal strategi for tilsynsarbeidet som 
øker/starter tilsynsarbeidet i kommu-
nen. 

På grunn av abeidsmengden er det 
antatt at prosjektet må strekker seg 
over 2 år, og forutsetter undervegs-
dialog om løsninger.

Produktutvikling
I prosjektet skal det utvikles eksem-
pelsamlinger som blant annet omfat-
ter den kommunale prosessen med å 
etablere tilsyn lokalt; 
–  Initiering/oppstart hos Rådmann, 
–  Dialog om politisk forankring, 
–  Saksfremlegg, 
–  Tilsynsstrategi, 
–  Finansiering og 
–  Kommunale samarbeidsavtaler. 

Det ønskes en tydeliggjøring av lov-
verket om hva som er saksbehand-
ling og hva som er tilsyn. Rydding i 
rolleforståelse vil bidra til mer effektiv 
saksbehandling og derigjennom øke 
tilsynsaktiviteten.

Videre skal det etableres en «verktøy-
kasse», med maler og rutiner som er 
tilgjengelig for kommunene.

Prosjekt – Øke tilsyn i kommunene

Bygg21 foreslår maks 2 juridiske plan-nivåer, bedre samordning av statlige 
innsigelser, og fortgang i forenklet automatisk byggesaksbehandling.

Av Tor Hegle, 

nestleder i styret, nKF Byggesak.

Prosjektgruppen utenfor NKF sine lokaler, fra venstre Odd Morten Hansen – Trondheim 
kommune, Kjell Viste – Stavanger kommune, Cato Teigen – Byggesak Norge AS, Elling 
Bollestad – Ringsaker kommune, Tor Hegle – Lindås kommune, Endre Grimsmo – Cowi 
AS, Cecilie Solli – Ålesund kommune. Foto: Aslaug Koksvik – NKF.
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Formannskapet i Asker besluttet i 
oktober 2016 å iverksette arbeidet 
med enhetlige standarder for kommu-

nens formålsbygg. Den overordnede 
målsetningen er at formålsbyggene i 
Asker kommune skal være fremtids-
rettede bygg som gir optimale forut-
setninger for god tjenesteutøvelse, 
samt dekker de definerte behovene 
til Askers befolkning i dag og i framti-
den. For å sikre en forsvarlig kommu-
neøkonomi, i tråd med Askers hand-
lingsregel for investeringer, er det av 

avgjørende betydning at det ses på 
tiltak for å få redusert kostnaden med 
formålsbyggene.

Når Asker, Røyken og Hurum kom-
muner slår seg sammen i 2020, vil 
enhetlige standarder være et viktig 
bidrag til å sikre at alle deler av den 
nye storkommunen tilbys lik kvali-
tet, og ikke minst at planleggings- og 

Enhetlige standarder:

Asker kommune 
standardiserer formålsbyggene

askers politikere har nylig vedtatt å iverksette arbeidet med enhetlige standarder. 
Føringene for arbeidet er inspirert av Felles kravspesifikasjon i oslo kommune. 
Flere av de andre kommunene i regionen ønsker å henge seg på prosessene.  
asker vil ferdigstille arbeidet i løpet av 2017.

Av siv. ing. Marit F. Eikemo, 

Prosjektleder for innføring av enhetlige standarder 
i asker

I arbeidet med å utvikle enhetlige 
standarder har Asker formannskap 
vedtatt noen overordnede føringer. 
Disse vil bli mer detaljert beskrevet 
i løpet av prosessen fram til ferdige 
standarder for hver type formåls-
bygg:

A: For alle formålsbygg (skoler, bar-
nehager, sykehjem mm)

•  Arealeffektivitet: Måleindikatoren 
«areal pr bruker» for hvert formåls-
bygg skal benyttes som en indika-
tor på hvor arealeffektivt bygget er, 
og sammenlignes med hva andre 
kommuner legger til grunn.

•  Livsløpskostnader: Det skal søkes 
robuste og solide løsninger der 
samlede investerings- og drifts-

kostnader sett i hele byggets livs-
løp minimeres. 

•  Krav i henhold til teknisk forskrift: 
Det er lovens krav i den til enhver 
tid gjeldende tekniske forskrift 
som er førende. Hvis det for et for-
målsbygg settes krav (miljøkrav, 
energikrav, etc) utover teknisk for-
skrift må dette behandles særskilt.

•  Bilparkering: Om bilparkering skal 
legges på bakkeplan eller i parke-
ringskjeller avgjøres i hvert enkelt 
tilfelle.

•  Funksjonelle krav: Krav skal ta 
utgangspunkt i behovet og i minst 
mulig grad beskrive løsningen. 
Dette slik at entreprenørene kan 
foreslå kostnadsbesparende tiltak 
i sine tilbud, noe som tilsier økt 
bruk at entreprisemodeller som 

involverer entreprenørene på et 
tidlig stadium i byggeprosessen 
(totalentrepriser, samspill- eller 
OPS-kontrakter).

B: Spesielt for skoler
•  Sambruk av arealer: I et skolebygg 

skal det være stor grad av sambruk 
av arealer, dvs at skole, kultur og 
idrett skal sambruke arealer. Det 
skal ikke være egne særlokaler 
til hverken idrett eller kultur, med 
unntak av egne lagerlokaler.

•  Størrelse flerbrukshall: Istedenfor 
gymsal bygges flerbrukshall som 
er berettiget spillemidler og evt. 
andre tilskudd. Størrelsen på fler-
brukshallen vurderes etter beho-
vet for hver enkelt skole.

Enhetlig standard i Asker – hovedkriterier:
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gjennomføringsfasen effektiviseres. 
Dette gjelder både bygningsmessig 
kvalitet, arealeffektivitet og rom- og 
funksjonsprogram.

 
Oslo er foregangskommune
Asker kommune har i de senere årene 
utviklet og bygget mange gode og 
funksjonelle bygg. Et spørsmål som 
likevel diskuteres er om Asker bygger 
for gode bygg til en for høy kostnad. 
Politikerne ønsker en nøktern, men 
god nok standard på formålsbyggene. 

I arbeidet med å utvikle enhetlige 
standarder er det naturlig å se til an-
dre kommuner for å trekke veksler på 
deres erfaringer. Oslo er den kommu-
nen som har kommet lengst i å utvikle 
enhetlige standarder (i Oslo kommu-
ne kalt «Standard kravspesifikasjo-
ner») for formålsbyggene, og Asker 
har derfor tatt initiativ til et samarbeid 
med Oslo kommune. Målsetningen er 
å få utarbeidet tilsvarende standar-
der for Asker kommune.

Tidligere involvering fra entreprenø-
rene
Å oppnå lavere kostnader ved utbyg-
gingsprosjekter er også i stor grad 
avhengig av konkurransesituasjonen 
på det tidspunktet anbudet lyses 
ut, og ikke minst risikofordelingen 
i kontraktene. Dette er igjen avhen-
gig av hvilken entreprisemodell som 
velges. Det må tilstrebes at kontrak-
tene i større grad evner å belønne 
entreprenører som foreslår kostnads-
besparende tiltak som grunnlag for 

Marit F. Eikemo.
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Hver type bygg vil få sin egen krav-
spesifikasjon med overordnede og 
funksjonelle krav. Kravspesifikasjo-
nene er grunnlag for utarbeidelse 
av en endelig kravspesifikasjon i det 
konkrete prosjektet. 

I tillegg til standard kravspesifika-
sjon for det enkelte type bygg vil 
det bli utarbeidet tekniske og for-
valtings, drift og vedlikehold (FDV) 
- begrunnede krav for formålsbygg. 
Følgende standarder vil bli utviklet:

•  Standard kravspesifikasjon for 
barnehager

•  Standard kravspesifikasjon for 
skolebygg 

•  Standard kravspesifikasjon for 
omsorgsboliger

•  Standard kravspesifikasjon for 
sykehjem

•  Teknisk og FDV-begrunnede krav 
som vil gjelde for alle kommu-
nens formålsbygg. 

Med utgangspunkt i erfaringer fra 
Oslo kommune vil følgende kriterier 

legges til grunn: 
Kravspesifikasjonene skal følge et 
standardisert oppsett, uavhengig av 
hvilket formålsbygg det gjelder. 

•  Kravene skal være rettet mot de 
aktører som skal prosjektere og 
bygge

•  Kravene skal beskrive funksjo-
nelle forhold, som antall mennes-
ker det skal være plass til, fleksi-
bilitet i bygget, hvordan arealet 
skal kunne benyttes, etc.

•  Kun entydige skal-krav
•  Krav skal kun stilles en gang
•  Alle krav skal ha en definert krav-

ansvarlig 
•  Kravene skal ta utgangspunkt i 

behovet og i minst mulig grad 
beskrive løsningen

•  Det skal kunne kontrolleres/verifi-
seres om et krav er oppfylt eller ikke 

Veiledere
Oslo kommune har også utviklet 
en rekke veiledere/manualer for å 
sikre en enhetlig utførelse av bygg 
og anlegg i hele kommunen. Manua-

lene beskriver blant annet et krav 
som sikrer elektronisk leveranse av 
tegninger og dokumenter, som kan 
brukes direkte inn i kommunens 
FDV-systemer. Andre veiledere tar 
for seg detaljer i forbindelse med 
gjennomføring av kommunens byg-
geprosjekter. 

Asker kommune har også flere veile-
dere, blant annet en Bygghåndbok 
og en Renholdsveileder. Asker kom-
munes Bygghåndbok tilsvarer Oslo 
kommunes Teknisk og FDV-begrun-
nede krav. Det vil bli gjort en gjen-
nomgang av kommunens veiledere 
for å sikre at nivået er tilstrekkelig og 
ivaretar målsetningen om en «nøk-
tern og god nok standard». Oslo 
kommune har utarbeidet en egen 
miljøstrategi for perioden 2016-
2019 for formålsbyggene. Det vil 
bli vurdert om Asker kommune bør 
utarbeide en tilsvarende miljøstra-
tegi for sine formålsbygg.

Utformingen av kravspesifikasjonene

sin entreprise. Dette tilsier økt bruk 
av entreprisemodeller og kontrakter 
som involverer entreprenørene på et 
tidlig stadium i byggeprosessen.

Når Asker kommune nå utvikler og 
tar i bruk standardiserte kravspesi-

fikasjoner, legges grunnlaget for at 
kommunen i større grad enn før kan 
gjennomføre prosjektene ved bruk av 
totalentrepriser, samspill- eller OPS-
kontrakter. Dette er alle gjennomfø-
ringsmodeller som involverer entre-
prenøren i en tidlig fase i prosjektet, 

med den fordelen at entreprenøren, i 
samarbeid med sine egne rådgivende 
ingeniører og arkitekter, får mulighet 
til å foreslå enkle, robuste og rasjo-
nelle løsninger på byggene.

SLA® Barrier Pipe
Barriererør for optimal bekyttelse av drikkevann

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

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

Fremtidssikre rørsystemer
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Betydelige kommunale midler kan 
frigjøres

At kommunene hver for seg utarbei-
der egne kravspesifikasjoner for byg-
ging av barnehager, skoler, sykehjem, 
omsorgsboliger, og andre boliger er 
kontraproduktivt og prisdrivende. 
Betydelige kommunale midler kan 
trolig frigjøres til andre formål med 
god standardisering. 

For å gjøre noe med dette har Oslo 
kommune utarbeidet en standard 
kravspesifikasjon for leverandører av 
barnehager, skoler sykehjem og boli-
ger til Oslo kommune. Standarden er 
åpent tilgjengelig for alle på kommu-
nes hjemmesider.

Asker er den første kommunen som 
har vedtatt politisk å bruke ”Oslost-
andarden” som utgangspunkt for 
sine byggeprosjekter. Asker skal 
nå igjennom en prosess for å gjøre 
denne standarden til sin.

NKF arrangerte nettverksmøte for 
kommunene i Osloregionen 18.10.16 
i Asker. Over 50 deltakere fra 13 kom-
muner møtte fram for å høre mer om 

hva Asker gjør. Oppslutningen viser 
at kommunene ser behovet for felles 
standarder for kommunenes "stan-
dardbygg".

NKF vil legge til rette for at kommu-
nene kan samarbeide om dette i 
Osloregionen og i resten av kommu-
nenorge. 

Kommuner som er interessert kan ta 
kontakt med 
elisabeth.leikanger@kommunalteknikk.no 
eller 
fredrik.horjen@kommunalteknikk.no 

Felles standard 
for bygging av formålsbygg
Kommune-norge bygger barnehager, skoler, sykehjem, boliger, kultur/idrettsbygg 
m.m. for mer enn 20 mrd kr i året.

Dr.ing Fredrik Horjen 
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Målsettingen med prosjektet er å 
bidra til en bred forståelse om bruk 
av ulike slokkemetoder, tilhørende 
vannbehov og hvordan nødvendige 
vannmengder kan skaffes uten at det 
medfører forurensning og forringelse 
av drikkevannskvaliteten. Regelver-

ket om ansvar for levering av vann 
til brannslokking og sprinkleranlegg 
er uklart og lite harmonisert. Dette 
resulterer i ulike tolkninger og en 
praksis som ofte medfører konflikter 
og lite optimale løsninger. 

Brannvannskapasiteten må kartlegges
Mange vannverk har ikke tilstrekke-
lig oversikt over hvilke vannmengder 
som er tilgjengelig i ulike deler av led-
ningsnettet. Alle vannverk som forsy-
ner over 1000 personer bør benytte en 

hydraulisk nettmodell for å kartlegge 
og dokumentere forsyningskapasitet. 
En undersøkelse blant vannverk som 
har nettmodell, viser at store deler av 
det norske vannledningsnettet ikke 
kan levere de vannmengdene som 
er angitt som preaksepterte verdier i 
veiledningen til teknisk byggforskrift 
(hhv 20 og 50 liter per sekund). Til 
tross for dette legger de fleste brann-
vesen og firma som prosjekterer 
sprinkleranlegg disse vannmengdene 
til grunn for sin planlegging. 

Bygging kan ikke tillates 
uten brannvann
norsk Vann har gjennomført et prosjekt hvor det er satt søkelys på regelverk og 
praksis knyttet til levering av vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Plan og 
bygningsloven krever at behovet for slokkevann må være dekket før det gis bygge-
tillatelse. Bygningseier er ansvarlig for brannsikkerhet i eget bygg, inkludert vann 
til eget sprinkleranlegg. Vurderinger av vannbehov og hvordan dette kan skaffes 
må baseres på roS-analyse og nettmodell. 

Av Einar Melheim, 

eget firma

Nye og moderne slokkemetoder kan gi bedre effekt med mindre vannforbruk.
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Bygging kan ikke tillates uten til-
strekkelig vannforsyning 
Forsyning av både drikkevann og 
vann til brannslokking og sprinkler-
anlegg er en viktig del av grunnlaget 
for utarbeidelse av arealplaner. Ram-
meplan for vann, avløp og overvann 
(OVA-plan) bør inngå i alle regule-
ringsplaner. Brannloven krever at alle 
kommuner gjennomfører en risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS) for å 
kartlegge behovet for slokkevann 
og hvordan dette behovet kan dek-
kes fra ulike kilder. Dette betinger at 
kommune, vannverk og brannvesen 
samarbeider. Det kan ikke gis byg-
getillatelse før det er dokumentert 
at behovet for drikkevann og slokke-
vann er dekket. 

Moderne slokkemetoder og utstyr 
trenger mindre vann
I prosjektet drøftes hvordan ulike 
slokketeknikker og valg av utstyr 
påvirker brannvesenets behov for 
slokkevann. Det gis mange eksempler 
på nye og effektive metoder som gjør 
det mulig å slokke med lavere vann-
forbruk enn de tradisjonelle meto-
dene som trenger mye vann. Norges 
Brannskole underviser i moderne 

slokketeknikker, men mange brann-
vesen har ikke innarbeidet disse tek-
nikkene i sin strategi og planlegger 
derfor med unødig store vannmeng-
der, vannmengder som ofte ikke kan 
leveres fra ledningsnettet. 

Anbefalte endringer i praksis og 
regelverk
Alle vannverk bør ha god oversikt 
over ledningsnettet og tilhørende for-
syningskapasitet. Dette må kommu-
niseres til planleggere, brannvesen, 
prosjekterende av sprinkleranlegg og 
andre som har behov for slik infor-
masjonen. Disse aktørene må legge 
faktisk vannforsyningskapasitet til 
grunn for sin planlegging. Det virkelige 
behovet for slokkevann må kartlegges 
i en ROS-analyse ut fra type bebyg-
gelse samt brannvesenets organise-
ring, strategi og utstyr. Det bør kunne 
forventes at brannvesenet benytter 
moderne strategi og utstyr. Behov for 
slokkevann som ikke kan skaffes fra 
vannledningsnettet, må hentes fra 
andre kilder. Dette kan være tankbil, 
lokale kilder eller basseng. 

Ny forskrift om brannforebygging
Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap fastsatte ny og forbe-
dret forskrift om brannforebygging 
gjeldende fra 1. jaunar 2016. §21 i 
forskriften omhandler vannforsyning. 
Veiledningen til §21 kom i august 
2016 og er klargjørende med hensyn 
til vannmengder og ansvar. 

Slokkevann fra tankbil er et godt supplement til vann fra ledningsnettet. Ofte kan det gi en raskere livreddende førsteinnsats.

Rapporten kan bestilles på 
www.norskvann.no
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Hvilke behov skal dekkes?
Er dette en stilling som skal erstatte 
en som slutter, er det er ny stilling, 
eller er det en omrokkering som gjør 
at stillingen dels skal erstatte en 
annen, dels ta opp i seg nye oppga-
ver? 

Hvilke egenskaper og kunnska-
per vil vi at vår kandidat skal ha for 
å gjøre en god jobb i det miljøet som 
er aktuelt? 

Er det et ønske om å løfte kvin-
neandelen i en mannstung avdeling 
– altså oppfordre kvinner til å søke, 
eller er dette likegyldig?

Hvorfor oss?
Hvis alle stillingsannonser er like 
hvorfor skal da kandidaten velge vår 
arbeidsplass?

Er virksomheten en veldig kjent 
arbeidsplass eller trengs en utførlig 
forklaring på hvem dere er og hvilken 
forskjell dere gjør i lokalsamfunnet, i 
regionen og i fagmiljøet nasjonalt?

Annonsen
Et bilde sier mer enn tusen ord, så 
bruk et fra arbeidsplassen. Gjerne 
et relevant bilde fra utførelse av et 
oppdrag, fra et kurs, åpen dag for inn-
byggere eller liknende. Bildet trenger 
langt fra å være perfekt eller tatt av 
en profesjonell fotograf, men må vise 
hvem og hva dere er.

Man må være forsiktig med å bruke 
humor og ironi i stillingsannonser. 
Rett og slett fordi vi er forskjellige og 

oppfatter slett ikke alltid humor på 
samme måte. 

Gjenbruk gjerne deler av en gammel 
stillingsannonse, men tenk gjennom 
punktene over slik at den er oppda-
tert og relevant.

•  Innledning – generelt om arbeids-
giver – interessevekker

•  Avdelingen som er relevant
•  Hva skal du gjøre – hvilke oppga-

ver skal løses?
•  Hvilken utdannelse og erfaring er 

nødvendig for å løse oppgavene?
•  Hvilken personlighet er det en for-

del at du har for å gjøre en god jobb 
– og trives i jobben?

•  Hva tilbyr vi som arbeidsgiver?
•  Ev annen, relevant informasjon

La gjerne en eller flere personer, både 

med og uten spesialkompetanse 
innen det aktuelle fagområde lese 
annonsen. Språket skal være lett for-
ståelig, budskapet må komme tydelig 
frem – all overflødig tekst fjernes.

Distribusjon av annonsen
Bruk alltid egen hjemmeside om denne 
finnes, relevante fagtidsskrift, lokala-
vis, regionsavis og riksmedier hvis å 
nå bredt er hensiktsmessig. Alle disse 
mediene kan brukes på papir og på 
nett. Bruk gjerne eventuell egen Face-
book eller LinkedIn-side for å nå deler 
av eksisterende følgere, samt kjøpt tra-
fikk for å nå utover egen følgerskare.

Begrensede annonsemidler?
I disse tilfellene anbefales å bruke 
egen hjemmeside, fagtidsskrifter og 
sosiale medier. 
I tillegg til deling på bedriftens og 

Smart stillingsannonsering 
og rekruttering
Før man setter igang med stillingsannonsen er det viktig å gjøre seg noen tanker 
rundt hvilke behov som skal dekkes, og hvem man ønsker inn i organisasjonen.

Av Svein Grande, 

DnV-sertifisert rekrutterer, 
rekruttering og sosiale medier, manifesto.no
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egne ansattes sosiale nettverk kan 
du gjerne vurdere å kjøpe målrettet 
trafikk for å nå utover egne nettverk. 
Facebook viser ditt gratisbudskap til 
ca 8% av virksomhetens følgere. Det 
er relativt rimelig å kjøpe trafikk siden 
man kan velge å bare betale for lesere 
som har klikket på annonsen.

Annet du skal tenke på
Virksomhetens omdømme er alfa 
& omega. Får du dine nåværende 
ansatte til å anbefale sin arbeids-
plass i sitt nettverk står du sterkt.
Oppgitt kontaktperson bør være 
svært godt oppdatert og tilgjengelig. 
Oppgi både tlf og mailadr. 

Før ansettelsen
Svar kandidater raskt når søknaden 
kommer. Bekreft og verdsett søkna-
den og informer om den videre pro-
sess og når kandidaten kan forvente 
ytterligere tilbakemelding.
Hvis avslag gis – gjør det på en slik 
måte at kandidaten ikke angrer på å 
ha brukt mye tid på å sende søkna-
den – kanskje vedkommende kan 

bli din ambassadør på grunn av din 
respektfulle behandling?

Hvis kandidaten takker ja til jobben 
– følg opp vedkommende svært godt. 
Det er i denne fasen en nåværende 
arbeidsgiver legger seg i selen for å 
beholde vedkommende. Hva med 
å invitere kandidaten til en lunsj, et 
sosialt arrangement eller annet som 
kan gjøre kandidaten ytterligere posi-
tiv til deg som arbeidsgiver?

Nyansatt
Den første tiden som nyansatt: Kandi-
daten bruker prøvetiden til å avklare 
om beslutningen var god eller dårlig. 
Ha gjerne en eller flere faddere som 
tar hånd om nyansatte.

 
Man bør gjennom formelle og ufo-
melle medarbeidersamtaler følge opp 
den nyansatte. Dette kan være svært 
verdifullt for både arbeidsgiver og 
medarbeider. La dine ansatte forstå 
at de er din viktigste ressurs. Gi ros 
oftere enn korreksjon og la korreksjon 
ha en positiv undertone. 

Tidligere ansatte
Ofte har tidligere ansatte vært hos 
andre arbeidsgivere og opparbei-
det verdifull erfaring – erfaring som 
vi kanskje kan benytte om vedkom-
mende kan tenke seg en retur? 

Fora hvor tidligere ansatte er invitert en 
eller flere ganger i året trenger ikke å 
koste stort. Vi tilbringer våre mest verdi-
fulle timer på arbeidsplassen og kolleger 
blir gode venner. Ingen grunn til å kaste 
vennskap på båten selv om en ansatt 
slutter. Kanskje også vedkommende på 
sin nye arbeidsplass har kolleger som 
kan tipses om nye muligheter hos deg?

Slik bygger man et godt employer 
brand. Du øker muligheten for å 
motta søknader til utlyste stillinger 
og minsker risikoen for at dine eksis-
terende medarbeidere søker seg vekk 
fra arbeidsplassen.

Forfatter: Svein Grande. Grande driver 
firmaet Manifesto.no og er tjenestele-
verandør innen målrettet annonse-
ring i sosiale medier. 

IK-Bygg kartlegger byggets tilstand og 
skaderisiko i forhold til helse, miljø og 
sikkerhet (HMS).

IK-Bygg revideres og oppdateres i 
samarbeid med tilsynsmyndighetene.

IK-Bygg

www.ikbygg.no
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PROFILEN

Det er viktig å gjøre en god jobb

Hvordan ser din arbeidsdag ut?
Først når jeg kommer på jobb så skri-
ver jeg handleliste og handler det vi 
trenger. 

Hvis jeg har tid så vasker jeg litt der 
det trengs, tømmer søppel og rydder 
litt før jeg begynner å forberede lunsj. 
Etter lunsj så rydder jeg og vasker opp 
slik at kjøkkenet er rent og ryddig, det 
er viktig.

Hvis det har vært møte på kontoret så 
tar det litt lengre tid å rydde opp, mye 
mat skal pakkes inn, så må jeg sjekke 
holdbarhet, og det skal være orden i 
kopper og kar.

Etter lunsj så vasker jeg på toaletter og 
kontorer. Det er en god del søppel som 
skal sorteres og bæres ut i containere. 

Jeg vasker også i felles området og 
møterom – jeg vasker litt forskjellige 
steder hver dag.

Hva ser du på som de største utfor-
dringene i framtida for ditt fagfelt?
Jeg tror ikke at det blir så mange utfor-
dringer. Jeg har bare ikke lyst å jobbe 
med PC, det tror jeg kan bli litt stres-
sende. Jeg liker best å gjøre praktiske 
ting.

Hvordan tilegner du deg ny kompe-
tanse?
Hvis det er noe jeg lurer på så snakker 
jeg med de jeg jobber sammen med.  
”Gutta boys” Sindre og Andreas det 
er de som bruker å forklare meg hvis 
det er noe jeg ikke helt kan eller for-
står.

Hvorfor valgte du ditt fagfelt?
Egentlig var det ikke noe spesielt. 
Men jeg har jobbet med renhold tid-
ligere. Så liker jeg å ha det ryddig og 
ordentlig rundt meg. Jeg har gått på 
skole med linje for restaurant og mat-
fag og der lærte jeg en del om mat og 
renhold.

Hva mener du er det viktigste renhol-
drer/kantinearbeidere kan gjøre for 
å bidra til et bærekraftig samfunn?
Det er viktig å gjøre jobben sin, passe 
på at ting blir gjort ordentlig og være 
hyggelig mot de en jobber sammen 
med.
Ellers må jeg passe på at vi spiser opp 
det som er åpnet før vi åpner noe nytt. 
Jeg liker ikke å kaste mat. Hvis det er 
igjen brød på en fredag så synes jeg 
det er best om noen kan ta det med 
hjem i stedet for å kaste det.

Så må jeg passe på at det ikke blir lig-
gende gammel mat i kjøleskapet og 
at det er rent og pent der.

Hvis du skulle jobbet som noe annet, 
hvilket yrke ville du da valgt?
Jeg kunne kanskje tenkt meg å jobbet 
med å hjelpe folk bor i institusjon. 

Kanskje miljøarbeider eller assis-
tent. Tror jeg kunne vært flink til det 
også. Jeg ville ikke hatt en jobb som 
er stressende, det er godt at jeg kan 
bestemme selv hvor fort jeg skal 
jobbe.

Jeg trives veldig godt i jobben jeg har, 
og føler at jeg passer godt til den.

Når du tenker deg tilbake, hva burde 
det vært mer av i utdanningen din?
Jeg kunne kanskje lært litt mer om 
baking på skolen og hvordan en bru-
ker ovner. Det kan være litt vanskelig 
å forstå forskjellig typer ovner synes 
jeg.

Hvem kunne du tenke deg å jobbe 
sammen med en dag, og hvorfor?
Jeg har ei venninne som heter Frøy-
dis  som jobber som assistent på et 
tannlegekontor. Hun tar seg blant 
annet av de som har tannlegeskrekk. 
Det kunne vært artig å jobbe sammen 
med henne en dag. Jeg tror hun er 
flink med de som er redd for tannle-
gen.

Navn: Iona Malene Koksvik

Alder: 21 år

Stilling: Kanite- og renholds-
medarbeider hos Norsk  
Kommunalteknisk Forening (NKF)

Bakgrunn: Mat- og restaurantfag 
på Holmen v.g. skole

WaBack Acess
Tilbakeslagsventilen for enkelthus – 
tryggere ved inspeksjon på bakkenivå 

MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS 
Sivilingeniør Lars Aaby 

www.mft.no  66 84 88 44

Hendel for løfting av 
tilbakeslagsventilen 
WaBack
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Hunden min Milo er min aller beste venn, vi går turer hver dag og koser oss mye sammen. Milo er en Bishon Frise rase.
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NYtt FRA NkF

KuNNSKAPSDElINg FoR Et BEDRE SAMFuNN
Norsk Kommunalteknisk Forening

Innledning og bakgrunn for tema-
pakken – kort historikk asylmottak.

Denne temapakken ble særlig aktu-
ell i 2015 da flyktningsituasjonen i 
Europa ble dramatisk, med en stor 
tilstrømning av mennesker i nød 
også til Norge. De fleste fra Syria. 
Men situasjonen ble også brukt av 
mennesker fra andre land som søkte 
og søker en bedre livssituasjon for 
seg og sine. Se fig 1. nedenfor som 
viser den dramatiske økningen fra 
uke 32- 52. Etter dette tidspunktet h 
ar den ukentlige tilstrømningen vært 
mindre. I januar 2016 uttalte regje-
ringen og UDI at man forventet at det 
ville kunne komme 50 -60 000 men-
nesker totalt til Norge i 2016. 

På grunn av en rekke tiltak fra EU 
mm så har antallet asylsøkere til 
Norge for 2016 vært svært lav frem 
til august 2016. Situasjonen kan 
dog raskt forandre seg igjen.

 
Behovet for tak over hodet:
I denne perioden økte behovet for 
midlertidig bosted kraftig. Det er 
blitt etablert svært mange mottak i 
Norge. Både av midlertidig og mer 
varig art. Mange søknader er blitt 
godkjente og mange er blitt avslått. 
Behovet var så stort at staten tilbød 
mye penger til de som stilte byg-
ningsmasse til disposisjon.

Dette tiltrakk seg et stort antall 
aktører som ønsket å leie ut og i 
mange tilfeller drifte slike asylmot-
tak. Kvaliteten på bygningsmassen 
og driverne variert svært mye. Det 
samme gjaldt saksbehandlingen i 
kommunene og fylkesmannen/de-
partementet. Situasjonen var dra-
matisk.

Utviklingen og praksis i kommune-
Norge/fylkesmenn og departemen-
tet:
 I denne temapakken har vi samlet 
en rekke ulike avgjørelser fra norske 
kommuner og fylkesmenn. Både fra 
perioden før «krisen» oppsto i 2015, 
under krisen og for så vidt etter. 

Praksis fra kommuner/fylkesmenn 
tyder på at det har vært en viss ulik 
behandling av slike saker avhengig 
av forhold som politikk og økonomi. 
Argumenter som normalt ikke er så 
fremtredende eller relevante i en 
«normal-situasjon» er blitt anvendt. 
Kommuner og fylkesmenn har blant 
annet lagt til grunn at ressurs og 
kapasiteten i en kommune har vært 
relevant for vurderingen av om søk-
naden skal avslås eller godkjennes. 
Fylkesmannen har også trukket frem 
som argument om hvorvidt et fore-
ligger et behov for asylmottak som 
omsøkt.

Disse argumentene er ikke uproble-
matiske. 

Les resten av den generelle delen 
og last den ned fra intranettet. Der 
finner du også de andre hjelpemid-
lene du trenger. Rutine for behand-
ling av søknad om asylmottak, mal 
for begrunnelse for innvilgelse av 
dispensasjon, rundskriv og tolk-
ningsuttalelser samt fylkesmannens 
praksis. Det er også laget en Power-
Point til stoffet. Dersom din kom-
mune ikke deltar i nettverket kan du 
ta kontakt med oss så kan vi se hva 
vi kan bistå med.

Ny temapakke fra NKF byggesak

NKF byggesak 
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Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

Ta turen til Tromsø og opplev hyggelig felleskap og spennende 
faglige diskusjoner sammen med kollegaer fra hele Norge! 

I år er det tre fagområder som står bak konferansen: 
NKF byggesak, NKF plan og miljø og NKF infrastruktur.

Konferansen byr på mange spennende temaer

Parallelle seksjoner begge dager
- Innføring i byggesaksbehandling
- Innføring i plansaksbehandling
- Fordypning i byggesak - utvalgte tema
- Fordypning i plansak - utvalgte tema
- Egen sesjon for infrastruktur

 

Program og påmelding på kommunalteknikk.no nkf@kommunalteknikk.no

Plan og miljø, byggesak, infrastruktur

Tromsøkonferansen 2017

30.-31. januar - Scandic Ishavshotel  TROMSØ
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bRANsjENYtt

Gir bedriftene mulighet til å ta klimaansvar

ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ser at norske bedrifter er en sentral del 
av løsningen på klimautfordringene

Utvalget skal også ha honnør for 
måten de har trukket med seg 
næringslivet i arbeidet. Det er et 
eksempel til etterfølgelse.
Utvalget har lagt vekt på at løsnin-
gene må finnes i markedet og at løs-
ningen finnes hos bedriftene, men at 
offentlige myndigheter også må ta 
ansvar og bidra. Vi trenger å styrke de 
etterspørselsorienterte virkemidlene.
NHO ønsker spesielt å trekke frem føl-
gende fra rapporten:

Transport
Dette er den sektoren hvor vi må løse 
mest gjennom nasjonale grep og til-
tak:

– Her må pisk og gulrot til. Det er bra 
at utvalget peker på et CO2-fond for 

næringslivets transporter – som sam-
let står for 2/3 av utslippene i trans-
portsektoren. Vi trenger en el-bil-
satsing for lastebiler, varetransport, 
ferger osv, sier Per Øyvind Langeland, 
NHOs avdelingsdirektør for energi, 
klima og samferdsel.

– Dette vil også stimulere utvikling og 
produksjon av nye energibærer og til-
hørende løsninger i Norge, sier han.

Offentlige innkjøp
Det offentliges innkjøpsmakt må bru-
kes for å akselerere det grønne skif-
tet.

– 500 milliarder kroner i etterspør-
selsstimulans brukes altfor dårlig i 
dag. Det er positivt at utvalget peker 

på å øke kompetansen, og i tillegg 
risikoavlastning for å fremme innova-
sjon og grønne innkjøp, sier Lange-
land.

Virkemiddelapparat
Virkemiddelapparatet for de ulike 
finansieringstilbudene må samkjøres 
bedre, sikre raskere behandling og 
en mer helhetlig inngang. Det er bra 
utvalget peker på det samme.

Satsingsområder
– I tråd med NHOs politikk peker 
utvalget også på mulighetene i det å 
satse tydelig på flere områder, blant 
annet bioøkonomi. Det er positivt, 
sier Langeland.

Kilde: nho.no
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bRANsjENYtt

Skal bygge Norges mest energieffektive skole

enova har tildelt Sør-trøndelag fylkeskommune 21,5 millioner kroner i tilskudd 
for å realisere nye Heimdal videregående skole og flerbrukshall som et av landets 
mest energieffektive bygg.

Minimal energibruk Fylkeskommu-
nen vil ta i bruk en rekke nye energi- 
og miljøvennlige løsninger og har 
samarbeidet med fagmiljøet på NTNU 
og Sintef gjennom et partnerskap 
i forskningssenteret Zero Emission 
Buildings (ZEB) for å nå ambisjonene. 
Prosjektet er det største enkeltstå-
ende bygget innen ZEB-programmet 
med et totalareal på over 26 000 m 2

Gjennom hele planprosessen har det 
vært lagt vekt på å minimere energi-
bruken. Dette har selvsagt vært knyttet 
til å få godt isolerte ytterflater med lav 
varmegjennomgang i tak, vegger og 
vinduer, men også i valg av tekniske 
løsninger. En rekke entreprenør- og 
rådgivermiljø har vært involvert for å 
finne fram til å utvikle de beste løsnin-
gene. Resultatet er en beregnet energi-
bruk på ca 37 kWh/m2 år i skoledelen, 
der de siste skjerpede byggekravene i 

teknisk forskrift stiller krav om 110 
kWh/m 2. Reduksjonen er med andre 
ord på nær to tredeler.

Solenergi Bygget tilfredsstiller alle 
krav til passivhus, men fylkeskommu-
nen har også gått vesentlig lenger ved 
å stille krav om at bygget skal produ-
sere lokal energi som tilsvarer klima-
belastningen fra den energien skolen 
faktisk må bruke.

– Vi vil utnytte energien fra sola og 
har plassert i underkant av 2.000 m 
2 solceller i en egen solcellepark på 
taket av skolen.

Viser vei Enova mener at energi- og 
klimaløsningene som blir tatt i bruk 
i skolebygget vil ha stor overførings-
verdi til andre bygg og byggherrer, og 
støtter derfor prosjektet med ca. 21,5 
millioner kroner.

– Gjennom dette prosjektet viser 
Sør-Trøndelag fylkeskommune vei for 
andre offentlige aktører og hele byg-
gebransjen. Med innovative, bære-
kraftige og energivennlige løsninger 
bygger de for lavutslippssamfunnet. 
Elevene som velger Heimdal videre-
gående kan gå til skolen med visshet 
om at fylket har gjort sitt ytterste for 
å redusere klimabelastningen. Vi er 
stolt av å bidra til at dette flotte sko-
lebygget nå blir en realitet, sier mar-
kedsdirektør Audhild Kvam i Enova.
– Støtten gjør det mulig for oss å 
strekke oss så langt, og er helt nød-
vendig for at vi som fylkeskommune 
kan gå foran med et så ambisiøst 
bygg, sier bygge- og eiendomssjef 
Rune Venås i fylkeskommunen.

Kilde bygg.no
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NKF KURS & KONFERANSER
Dato Arrangement Fagområde Sted 

NOVEMBER 
15 Renhold av offentlige bad og svømmehaller Bygg og eiendom Hamar 
  
 22-23 IK-bygg-konferansen 2016 Bygg og eiendom Lillestrøm

 25 Kurs - Eksempelsamling -  Byggesak Ålesund
  Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg   

  28 Kurs - Eksempelsamling -  Byggesak Bærum
  Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg  
  
 28 Veglysforvalter’n - et praktisk kurs i drift av gatelys Veg og trafikk Gardermoen
  
 29. -30. NVDB - Innføringskurs og videregående kurs Veg og trafikk Gardermoen
  
  
jANuAR 
19 Kurs - Eksempelsamling -  Byggesak Hamar
  Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg  

 23.-24. Vegjus-konferansen 2017,  Veg og trafikk Gardermoen

 30.-31. Tromsøkonferansen 2017,  Byggesak, Tromsø 
   Plan og miljø infrastruktur

FEBRuAR 
1 Kurs - Eksempelsamling -  Byggesak Tromsø
  Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

 16. Kurs - Eksempelsamling -  Byggesak Bergen
  Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

MARS 
2. Kurs - Eksempelsamling -  Byggesak Stavanger
  Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg 

14. Kurs - Eksempelsamling -  Byggesak  Trondheim
  Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg 

FEBRuAR 
6.-7. Boliger for fremtiden  Bygg og eiendom  Oslo  
 
 15 LCC i praksis Bygg og eiendom  Oslo

MAI 
12 Ansvarlig søker kurs - Kurs i søknadsskriving Byggesak  Kvinnherad

AuGuST 
28.-30. Fagkonferansen Plan-, byggesak Plan og miljø,   DFDS
   infrastruktur
     
SEPTEMBER 
8. Kurs i Teknisk forskrift Byggesak  Oslo 
 
28. Lederkonferansen plan- og byggesak,  Byggesak 
   plan og miljø  Trondheim
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MESSER & KONFERANSER 2016
Dato  Aktivitet Sted 

NOVEMBER 

16.-17.11  VA-dagene Østlandet 2015 www.ramboll.no Tønsberg

2017

jANuAR

17.-19.01  Artic Entrepreneur 2017 – The Quebe –www.mef.no  Gardemoen

FEBRuAR

07.-08.02  Norsk Vanns fagtreff våren 2017, www.norskvann.no Oslo

   

MARS

28.-31  Wasser Berlin International 2017, www.wasser-berlin.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 Oslo-Kiel

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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Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

BOLIGER FOR  
FREMTIDEN 2017

Tid: 6. - 7. februar 2017    

Sted: Scandic St. Olavs Plass, Oslo

Foto: Boligbygg 

Gå ikke glipp av

For program og påmelding se: kommunalteknikk.no    

gdesign.no
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Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

BOLIGER FOR  
FREMTIDEN 2017

Tid: 6. - 7. februar 2017    

Sted: Scandic St. Olavs Plass, Oslo
Foto: Boligbygg 

Gå ikke glipp av

For program og påmelding se: kommunalteknikk.no    

gdesign.no

– Dere er den største og viktigste 
aktøren, sa direktør i Bygg21 Sverre 
Tiltnes da han åpnet konferansen 
«Jobb smartere» 25. oktober.

Han holdt et inspirerende foredrag og 
fremhevet samhandling, produktivi-
tet og bærekraft som viktige faktorer.

– Bygg21 jobber i og for næringen, 
og ønsker å finne Beste praksis. Det 
å følge Beste praksis skaper inno-
vasjon, fremholdt Tiltnes. Han opp-
fordret kommunene til å varsle om 
nyttige verktøy som bidrar til gode 
resultater, og nevnte kontrakts-
modeller som eksempel på et område 
med stort behov for nytenkning. 

Videre oppfordret han kommunene 
til stille gode funksjonskrav for å få 

gode leverandører, og uttrykte også 
bekymring for offentlige anskaffelser 
mht arbeidsstokk med ukjent kompe-
tanse. Tiltnes etterlyste også incen-
tiver for å få til endringer mht det 
grønne skiftet. 

– NKF består – Bygg21 er midlertidig, 
avsluttet Tiltnes.

 -Den viktigste energieffektiviseringen 
skjer i eksisterende bygningsmasse
ROM Eiendom har som mål, med sin 
utvikling og forvaltning av eiendom, å 
skape verdier for eier og samfunn, og 
ønsker å være et forbilde i eiendoms-
bransjen med sin miljøpraksis.

– Det er tøft, og beinhardt, men det er 
moro, sa Lise Kristin Sunsby, direktør 
teknisk stab i ROM Eiendom. Sunsby 
opplever suksess med en miljøstra-
tegi med tydelige ambisjoner, og 

oppnår holdningsendring gjennom å 
møte og involvere de som har ansvar. 
Hun har blant annet motivert blant 
annet driftsledere i verkstedhal-
lene til å tenke energieffektivisering 
og foreslå forbedringer. Sunsby ble 
hedret for sitt engasjement da ROM 
eiendom fikk ENOVA prisen i 2016. 

En unik møteplass for kunnskapsde-
ling og nettverksbygging
Årets konferanse gikk av stabelen 25.-
27. oktober på Color Lines skip Oslo-
Kiel, og med 263 påmeldte satte årets 
konferanse solid deltaker¬rekord.

NKF takker både bidragsytere og del-
tagere for to matnyttige og hyggelige 
konferansedager. Programkomiteen 
vil ta med seg alle nyttige innspill i 
sitt arbeid med neste konferanse FDV 
2017, 7 - 9 juni neste år.

jobb smartere 2016
–Vi får ikke til effektivisering uten NKF og kommunene

Bygg21 har satt seg fore å effektivisere arbeidet med å skape og drifte bygg, 
bygder og byer på en måte som gir 20% lavere kost. i dette arbeidet er byggets 
verdi for bruker, og god kostnadseffektiv drift og forvaltning overordnet alle andre 
forhold. 

Foto: Elisabeth Leikanger
Direktør, Bygg21, Sverre Tiltnes og 
direktør teknisk stab, ROM Eiendom, Lise 
Kristin Sunsby

Foto: Trond Erik Hillestad, Renholdsnytt. Fra venstre: Inger Moen NKF, Harald Blytt 
Bergen, Jan Heikki Maurstad Kristiansand, Bendichte O. Nymoen Elverum, Elisabeth 
leikanger NKF, Runar Berget Oslo og Nina Røer fra Bærum kommune

Programkomiteen
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Alt innen VA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alt innen geosynteter

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

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

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

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

Arbeidstøy

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

Automatikk/overvåk/styring

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

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

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

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

• Magnetventiler
• Trykktransmittere
• Temperaturfølere
• Frekvensomformere

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

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

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

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

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

lEvERANDøRgUiDE

48 KommunalteKniKK nr. 9-2016



lEvERANDøRgUiDE

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

Ditt måletekniske kompetansesenter. 
Komplette løsninger innen instrumentering

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

skjermsystemer
•  Datanettverk og infrastruktur, sikkerhet-

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

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

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

Avfall/renovasjon/kildesort.

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

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

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

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

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

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

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

Renseanlegg 5 – 1000 PE
Klaro Renseanlegg

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

Minirenseanlegg NS-EN 12566-3 fra 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

Belysning

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

Brann og beredskap

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

Alltid branndører på lager

Brønnboring

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

Brøyting

SIGuRD STAvE MASKIN AS
Postboks 6159 Etterstad, 0602 Oslo
e-post: mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com
Tlf.: 23 26 78 00 – Fax.: 23 26 78 48
 
ZAUGG snøfresere, SPEARHEAD kantklip-
pere, BUCHER SCHÖRLING feiemaskiner,
FALKÖPING sand- og saltspredere, SO-
BERNHEIMER feievalser,
MACRO feiemaskiner, SCHNITT-GRIFFY 
trevirkekuttere, GS småmaskiner
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vEIM a.s
Terminalen 11B, Bacetomta, 3400 Lier
Tel: 32 84 94 20 • Fax: 32 84 94 21
E-post: kjell@veimas.no • 
Web: www.veimas.no
Feiemaskiner. Salt-/sandspredere

Dampkjeler-Tineaggregat

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

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

Deponigassanlegg

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

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

Diesel- og reservekraftaggreater

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

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

Dører, luker og porter

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

Entreprenør, bygg og energi

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

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

Geologi, geoteknikk og geofysikk

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

Gassmåling og åndedrettsvern

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

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

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

Gategods og gatemiljøprodukter

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

HMS

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

Høydebasseng

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

Instrumenter

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

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

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

Metalldetektorer, kabelsøkere, lekkasjesø-
kere, inspeksjonskamera og dataloggere

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

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

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

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

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

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

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

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

hold (FDV)
•  Bransjestandard innen utarbeidelse av  

anbudsbeskrivelser
•  Kalkulasjons- og prosjektoppfølgings-

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

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

Legionellakontroll og -bekjempelse

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

Luktfjerning

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

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

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

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

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

Membran anlegg (væskesep.)

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

Metalldetektorer

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

Olje/fettutskillere

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Park og idrett

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

Pumper og pumpesystemer

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

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

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

Rehab av vannforsyn., avløp og VVS

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

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

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

Rørpressing

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

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

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

Rør og rørkoblinger

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

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

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

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

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

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

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

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

Rådgiv. ingeniører og arkitekter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52 KommunalteKniKK nr. 9-2016



lEvERANDøRgUiDE

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

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

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

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

  Sand/saltspredere, feiemask.,

Kant-/gressklippere, brøyteutstyr

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

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

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

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

Skilt- og trafikkmateriell

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

Skrape- og avlastningsmatter

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

Slambehandling

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

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

Slamsuger/spylebiler

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

Slanger og armatur

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

Strømaggregater

BEREMA AS
www.berema.no

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

Internett: www.tess.noStyrt boring

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

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

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

Tilfluktsrom

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

Vannbehandling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vannforsyning, avløp og VVS

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

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

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

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

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

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

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

Fjernavlesning, vann- og energimålere 
  

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

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

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

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

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

Kompressorer, blåsemaskiner, vakuum 
og service.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vannpumper

BEREMA AS
www.berema.no

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

Vanntetting

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

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

Veger, gater, trafikk og parkering

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

Norsal – Totalleverandør av salt

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

TOTALLEVERANDØR AV SALTVekter og veiesystemer

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

 Verne- og redningsutstyr

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

Vær-/nedbørstasjoner

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

www.ikbygg.no   www.kommunalteknikk.no    

22. - 23. november, Lillestrøm

10 ÅR!

SIKRE DEG PLASS!

IK-bygg  konferansen 2016

l	 Nyheter

l	 Prisutdeling

l	 Brukermedvirkning

l	 Verdien av å sette god standard

l	 NY forskrift om brannforebygging

l	 Systematisk sikkerhetsforvaltning

l	 Langtidsplanlegging av vedlikehold

l	 Med digitalisering og BIM inn i fremtiden

IK-‐bygg	  
Tilstand	  

Avvik	  

Tilsyn	  

Risiko	  


