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ITT Flygt AS

I 1956 lanserte Flygt den første senkbare
avløpspumpen med betegnelsen CP. I dag,
50 år senere, er denne pumpen fremdeles
i arbeid i mange pumpestasjoner.  Dette
reflekterer tydelig Flygts målrettede inn-
stilling på produktkvalitet og vår satsing
på service.

I år leverer vi avløpspumpe nummer
2.000.000 som er en N-pumpe. Denne

Kvaliteten gjenspeiles
nye pumpegenerasjonen bygger på hele
vårt erfaringsgrunnlag gjennom mange
år, og tar avløpspumping til helt nye
nivåer når det gjelder effektivitet. N-
pumpen er ledende Flygt-teknologi tvers
igjennom og et tydelig bevis på at Flygt
leder utviklingen.

Det vil vi gjøre i fremtiden også. Vårt
kvalitetsbilde er skarpere enn noensinne.

www.flygt.no
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Forord
Enhver forening med respekt for seg selv 
utgir en bok når de passerer 100 år! 
NKF’s og de kommunaltekniske bransjenes 
historie er omfattende og spennende, 
og må selvsagt publiseres i jubileumsåret.

Foreningens tidligere historie er 
skrevet ved 25, 50 og 75 års jubileet. 

NKF har nå valgt en publikasjonsform som vi håper skal bidra til at mange 
får kunnskap om foreningen historie og utviklingen innen de fag og bransjer 
som foreningen arbeider med. 

Jubileumsheftet er derfor et resultat av bidrag fra mange av NKF’s egne 
medlemmer. Utgangspunktet for forfattere har vært å skrive bransjens his-
torie, men med størst vekt på de siste 25-30 år. Samtidig har redaktøren 
gitt forfatterne stor frihet til å velge sin egen innfallsvinkel og eventuelt også 
vektlegge andre sider ved historien. Vi takker alle bidragsyterne for spen-
nende og interessante artikler. 

Samfunnsdebatten i jubileumsåret har fokus på strukturendringer og kon-
kurranseutsetting mer av ideologiske enn av økonomiske og kvalitetsmes-
sige årsaker. Offentlig sektor har bedret økonomi og økende aktivitet innen 
”de myke områdene”, men viljen til vedlikehold av lokal infrastruktur er i liten 
grad til stede. Kommunalteknisk sektor sliter stadig med å få budsjettene til 
å strekke til.

Tilstrekkelig rekruttering til våre yrker vil bli vanskelig, da de store freds-
kullene med en stor andel ingeniører og fagfolk er i ferd med å gå i pensjon. 
Dette gir store utfordringer for fremtidens forvaltere av lokal infrastruktur, 
men også gode muligheter for videre utvikling av foreningen!

Samfunnsutviklingen kan ta ulike retninger, belastningen på klimaet, urbani-
sering, globalisering og andre endringer kan gi oss store og nye utfordringer. 

I NKF skal vi forsøke å se inn i krystallkulen, og utvikle en 
forening som passer for fremtidens kommunaltekniske sektor. 
Historien er svært viktig lærdom som vi må ta med 
oss når vi skal forme fremtiden.

Det blir spennende å se hvor vi er ved neste jubileum.

Gratulerer til 100 års jubilanten, og god lesning!

Liv Torjussen,
Leder i hovedstyret

Liv Torjussen, 
daglig leder Snøhetta 
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R E D S K A P E R :
Pallegaffel • snøskuffe • grusskuffe • bakskjær • isskjær • sandstrøer • vanntank

• høytrykksspyleranlegg • graveaggregater • personløfter • gressklipper
• løvsuger • feiekost • oppsamlende feiemaskiner • multiskuffe •

løvblåser • lasteplan • tallerkenstrøer • arbeidsplattform

Multimaskin As ble etablert i 1985 og er importør for blant annet:
Wille redskapsbærere, RAVO og Azura feie/sugemaskiner, Bomford kantklippere.

Forhandlere i Bergen, Myre og Trondheim.
Serviceverksteder i Bergen, Bryne, Kristiansand, Myre og Trondheim.

Brobekkveien 113, 0582 Oslo  • Telefon 22 65 79 40  • Telefaks 22 72 44 06

Internett: www.multimaskin.as     E-post: post@multimaskin.as 

Redskapsbæreren for alle sesonger

19 ÅR I NORGE – OG MARKEDSLEDER!
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Kommunalteknikk, 
kommunalteknikk,
det er lett å bli gal

av all prat, kommunal, 
kommunal, kommunal.
Hvor begynner kommunen? 
Hvor begynte le communion 
- fellesskapet – teknikk og total?
Eller le revolution – for folket 
– etikk, men fatal?
Eller l` evolution – for faget 
– fra bunnen – basal?
Svaret er enkelt, på Continental.

Å ja? 
Er det stort kontinentet med felles 
verdier?
Fra attende århundres 
vitenskapsvyer,
eller fører vi aner til romerske 
-dukter, - via- og aqua-;
kjeden av veier og rennende årer? 
Samfunnsnettverk for 
hersker og herrer?
Eller veven som støtter 
de enklere sjeler, 
de maur som historiens 
største bokstaver 
glemmer, utsletter;
men som graver og graver
for eget opphold på denne vår klode 
nødstedt og tarvelig, utsatt og plaget;
som bar fram vannet i 
Pompeiis kanaler,
som bar ut skiten fra 
Versailles latriner,
som led under sykdom
i koleraens land,
som hyttet med 
neven mot ildebrann;
mens samfunnsorden 
var skjøre verk,

krig var enklest, 
sammen med pest.
Forsiktig bygget opplyste 
menn med kunnskap om 
helse, smitte og vann
en plattform, 
fragmentarisk på tema,  
ei samlet struktur, 
slit uten skjema,
mot vankunnighet.  
Begrenset til få som ivret for 
løsninger, store og små, 
med septikkhåndtering i
leirbrente rør, 
med murtvangbåndlegging 
av planlagte strøk.
Nå hadde den startet, 
samordningstanken, 
bygd på kommunen 
og virketrangen.
Hundre års viten med 
byen, i byen, grodd 
selv eller planlagt i den 
nyskapte staten 
fornyet fra kjernen rundt 
karljohansgaten.
Man søkte og lette, 
fant felleskap; 
det startet
- borgelig, 
- høvisk, 
på Continental.

--------
Hvem var disse 
dressede edsvorne menn?
(- Ei kvinner til stede. 
For tenke på dem, 
der de pleiet hjemmet 
som sluttbruker, maker, 
pleiet den sterke, 
de svake og trengende, 
hver eneste, klart defi nerte
tjenestemottaker,
lenge før slike begrep 

var unnfanget.
De var, mens de ammet 
mangfoldigt i fanget, 
priset i taushet: 
det friske vannet, 
den rene luften og 
avfallsspannet, 
det trygge og grønne 
nærmiljøfeltet,
energi inn i huset, 
ei sykdomsforfallet 
- men ikke de var.... 
på Continental).

Men.....
der var over tredve 
kommunemenn 
fra det nyskapte, 
nordlige land; 
de samledes, 
trodde på faget sitt, 
ville et samhold fram. 
Vel stundom slet de 
mot løsnings funn 
– i hver sin beborgede by, 
men folkets respekt 
for graving i grunn, 
for hver vei, for hver 
bro over sund,var ei for 
hver stadsbygger ny.

Det bud var lavet, 
det bud var sendt
til samling på Continental.
I nitten-null-syv ble 
grunnstenen lagt;
de var fjorten i selvsamme sal.
Summarisk ble verket 
ført i protokoll
 - og vi ser en rutinesvikt –
de manglet stenograf 
etter tidens mål. 
Men Alfsen fra Porsgrund 
hadde god kontroll,
så lov ble det svart på hvitt. 

Prolog
Rådgiver i Miljøvern-
departemenet.

Av  Einar Lund
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Bestyrelse måtte de dernest ha
i stadsingeniørenes fl okk, 
med Hol som formann; fra 
Skien han var,  fra Sarpsborg 
kom Hammer godt, 
den samme herr Alfsen, 
han fortsatte med, så Liaaen, 
Larvik, som varamann. 
Fra denne begrensede, 
kunnige gjeng
følger vi tråden, en 
samvirkestreng
til dagens kjempe 
med nettverk i fl eng.

------
Kommunalteknikk, 
kommunalteknikk
det er lett å gå vill 
i en verden som vil 
kunne gjøre det meste 
og mest med det beste.
Kommunalteknikk, 
kommunalteknikk
vi trår på ditt lokk, 
vi ser ned i din grøft,
vi løfter i vånde deg 
fram i budsjett.

Vi subber i snøen, 
vi tumler med møyen; 
er det lett kommunalteknikk? 
Eller tunge, dype 
grundighetskrav 
av: kunnskap, gripefl ak, 
magetak, gravelag, 
plogegrad, arbeidskrav, 
sikringssak - og den evige 
håpers fargepalett: 
planleggerfag, 

Han tygger på 
blyanten, 
planleggerfanten;
plan- og bygnings-
teknikk-etikk?
Halvannen etasje, 
litt estetisk staffasje? -
En bestemmelse sier, 
til hvermannsens vemmelse, 

at slikt går ikke an; 
arkitektur må det være, 
til nød byggeskikk;
ferdig og fi ks fra en 
trehusfabrikk - 
allerhelst, ja utvilsomt best 
når skjema en og skjema to –
fra BE må vite, 
om nabovarsel, 
gebyrkvittering
og kontrollerklæring
er fylt ut slik –
etter samsnakk-barsel - 
at alt er vel.   

Strø, strø, strø! 
Sand og grus, 
vegvåttsalt, saltvåt sørpe,
spredekvern på traktorhekk
før nesegrus og halt. 
Og likevel et slit, debatt, 
en klagesang om eierskatt,  
om snø som falt
før vann som rant - 
men hver en vår er snøen vekk 
og veglysfl om får sommerskrekk.
Svenskesnus bak kalde lepper, 
vi er ute, neglespretter,
frosne sjakter, vann skal 
fram til alle trakter, 
grøftestempling, rør i 
strømpetrukken renovering. 

Graver brøyt og åkermann, 
graver jord i sølevann, 
graver grav for alle andre 
møkk og skit skal gjennom vandre, 
sekstoms, titoms rør og gjenger, 
tommeltotter, våte votter, 
vablefi nger, sure sokker.

Spaden? Hvor ble
spaden satt? 
Det var før vi skiftet skaft 
hver uke etter timers strev, 
med hakke, spett og tohåndsgrev.
Sikspensen, et hodeplagg, 
inngrodd det på hodet satt 
som et svettet klasseskille 
mellom grøft og borgerbrille.

Der satt ingeniørens hatt, 
som fra grøftekantet tittet 
etter legg i skala 1 til 1 må vite, 
etter timers skarp beregning 
av hvert strekk og fall i lendet.
Løsningsorientert på brettet –
tegnebrettet - etter krittet - 
tommestokkens alter ego: 
Kuhlmann kom og 
Kuhlmann gikk,
passerspissens sikre stikk, 
i lite trekantdrama, 
svært begrenset panorama
åpenbart på bordet fanget, 
mellom tretti, seksti, nitti 
eller dobbelt førtifem, så fl ittig,
basis for geometrien,
avledet av jordens form, 
av de første geodeter,
meteren de la i bånd, 
milli-, centi, desimeter 
greide de med mål og kikkert,
skrittet over bergets topper
stakk en kurs og veg ble lagt – 
etterfulgt av menn med hatt.
Nå er alt på dataen lagt.
Hvilken plage dette ble,
ukjent viten - dem om det;  
tenkte grøftebunnens 
sliter - samlet seg om 
strekkets kne. 
  
I alt det kosmosskapte kaos, 
i dette feltets lange vandring
sto stødig, stødig vår forening.  
Norsk, kommunal, teknikk 
i eining 
- som en base - menn i verv 
- og det lille sekretariatet. 

Fordums form 
– Continental
- er langt tilbake. 
Kvinner selv stod 
opp og strede
som de vare menn.
Nåtids norm: kollegial.
I nye kliv vi styrer –
alle - sammen – evig unge? 
fag og yrke med 
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det gromme, små maskiner 
og de rare minnepinner.
Hovedstyre, forumsform,
samhandling, ei uniform.

Styremøte, dugnadsverk,
messestyr og styresnerk
fl ere, mange, alt idyll? 
Vel, litt KS, vas og strev.
Egen lov og regelfyll,
tro mot eget tankevev, 
plass for debattanters tak,
representantskap 
er et snakkelag.

Fysisk, bygning,
veg og anlegg, 
byggesak og 
nettverksvandring.
Administrasjon 
og styring, tenk; 
budsjett og 
regnskapslystring.
Dager, dager, 
mange dager,
NKF òg sine lager,
dager for seg selv i sær,
Førde, Alta, fjern og nær.

Seminar og fagdebatt,
nettverksprat og bred-
båndpjatt,
uformelt og sosialt,
fagbasert og alvorslagt, 
på hotell og Skagerrak,
Www er nå det siste,
alt vi tror vi ikke visste
fi nnes visst i NKF,
lagt på NKF sitt nett.
 
-----
Kommunal, vårt lim 
og vår mal, 
bindes opp til 
en felles plattform
Kommunen, vårt felt 
og vår sal for strid i 
hverdag, for strid i storm
hvert valg som må 
 sitte når dugurd ender

fra stilleste sommerdag 
til ild er meldt, 
det brenner, det brenner 
og vaktingeniøren seg 
våkent vender 
mot reservenes 
hastige slangelag.  

I dag ser vi frukter av 
alt dette mangfold
de mange strimer med spor
Vi møtes på laget, 
vi høster med sold 
i det små, for vi tror
det gagner hver enkelt 
å vinne i glede.
For kunnskapens tre 
i vår tid er blitt vidt,
for stort til at hver 
ene kan lede.

Den brede forening 
har plassen blitt
som faglig forening 
for strevet.
Vår organisasjon, 
vid, for den 
favner langt fl er
enn hver stadsingeniør. 
Elitistisk, er ikke i 
tiden som fordums 
stadskonduktør.
Nå styres vi over på 
gjenbruk på hver moderne 
ressursmøteplass. 
Fraksjoner complé 
er menyen,  peilet
med samkvemskompass.  

Vi bygger i nettverk, 
vi bygger i team,
vi bygger kontakt 
over grenser
Vi former i virke, 
vi former forening,
vi våkner til nye tendenser.
Slik er det vi styrker 
vår faglige dont, 

det felles som 
kunnskapen bringer.
Vi gir det en form, 
vi setter en font som en mal, 
i fagets verdihorisont 
og løfter vår stand 
så det svinger. 

-----
Og det nære vi 
vet best, vi er her, 
i dag er vi fl est 
i feiremodus i en sal,
- Continental. 

Kontinuere er vårt mål,
så hev nå kalken 
til en skål, for vår 
forenings egen sjel.
Vi lever med, 
den står så hel 
- og vi blir fl er.

el07
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� Pålitelighet

- Vi holder hva vi lover
 - Leverer de riktige varene til avtalt tid og 
   på avtalt sted

� Tilgjengelighet

- Riktig varesortiment tilgjengelig der og 
   når kundene trenger det
 - Våre medarbeidere skal være tilgjengelige 
   for kunden

� Kompetanse

- Dyktige og motiverte medarbeidere i alle 
     deler av virksomheten 

1866 - Etablert i Danmark i 1866 av
  Brødrene Niels Smith og 
  William Dahl 
1917 - Etablering i Norge 
  1917 - 1943. Ekspansjon i 
  Skandinavia
1944 - Ervervelse av Fosselius & 
  Alpen (Sverige)
1964 - Børsnotert i København
1986 - Datterselskap av Ratos (100%)

1995 - Etablert i Finland
1996 - Børsnotert i Stockholm 
  - Kjøp av Tadmar (Polen)
1999 - Nye eiere (EQT og Ratos)
2004 - Nye eiere - Saint Gobain
2005 - Etablert i Romania
2007 - 90 år i Norgewww.dahl.no

Den samme lokale
     og profesjonelle
samarbeidspartner i dag som i 1917
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De første 70 år.
De største byene i Norge fi kk stad-
singeniører på 1850-tallet. Gjennom 
siste halvdel av 1800 tallet var det 
ansatt stadsingeniører i de aller fl este 
byene og fl ere av de største kom-
munene hadde ansatt kommunein-
geniører. 

Brannen i Ålesund i 1904 ga støtet 
til en ny brannlov. Under i et møte i 
Moss, hvor en del stadsingeniører fra 
Østlandet deltok og lovarbeidet ble 
drøftet, ble etablering av en lands-
forening for utveksling av erfaring 
mellom stadsingeniørene også et 

viktig tema. Nylig var det dannet 
kommunaltekniske foreninger i 
Sverige og Danmark. Med dette som 
bakteppe fi kk stadsingeniørene P L 
Hammer i Sarpsborg, Johannes W 
Sohlberg i Hamar og Harald Alfsen 
i Porsgrunn oppdrag om å forberede 
etablering av en tilsvarende forening 
i Norge. Norske Kommunale Inge-
niørvæseners Forening (NKIF) ble 
startet i et møte på hotell Continen-
tal i Oslo 6. juni 1907. 

I foreningens første lov, som ble 
vedtatt på stiftelsesmøtet, ble målet 
med foreningen formulert slik:
Foreningen har til hensigt at drøfte 
og fremme kommunernes felles in-
teresser av teknisk og økonomisk art.

Dette søkte man oppnådd ved:
Utveksling av skriftlige beretninger, 
ved utarbeidelse og fordeling av sta-
tistiske opplysninger og meddelelser 
mv samt ogsaa ved avholdelse av 
aarlige sammenkomster, hvor det 
blandt andet søkes avholdt foredrag, 
diskusjoner o.lign om spørsmaal av 
interesse for kommunernes ingeniør- 
og brandvæsen.

I en moderne språkdrakt kunne 
dette like gjerne vært foreningens 
mål i dag. 

Alt fra starten ble det etablert 
fl ere fagkomiteer. Disse fi kk i opp-
gave å utarbeide statistikker over 
vannverk, vannavgifter, vakthold og 
lønninger i brannvesenene samt tek-

Med NKF i 100 år!
Generalsekretær Norsk 
Kommunalteknisk Forening.

Av  Per Næss

1992-96
Svein Bollingberg, 
direktør Bergen 
kommune

1992-96

2002-04 
Marit Sundsvik-
Bendixen, 
seksjonssjef Fylkes-
mannen i Rogaland 

2002-04 2004-06 
Svein L Alfheim, 
rådmann Horten 
kommune 

2004-06 2006-   
Liv Torjussen, 
prosjektleder Oppland 
fylkeskommune

2006-   

1985-86 
Øistein Torgersen, 
teknisksjef Nedre 
Eiker kommune

1986-92 
Lloyd Lilleng, 
prosjekteringsjef 
Oppegård kommune

1996-02 
Roy Thomnassen 
teknisk sjef Østre 
Toten kommune

Hovedstyrets ledere etter 1985:

1986-92 
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niske funksjonærer i kommunene. 
Foreningen var fra starten en 

forening for kommunenes tekniske 
virksomheter hvor kommunene var 
representert gjennom stads- og kom-
muneingeniørene. Navnet Norske 
Kommunale Ingeniørveseners For-
ening (NKIF) ble endret til Norsk 
Kommunalteknisk Forening (NKF) 
i 1960. Kommuner som hadde delt 
de tekniske virksomhetene i avdelin-
ger kunne sende flere representanter 
til årsmøtene, men kommunene 
hadde kun en stemme hver! 

Medlemskapet i foreningen var 
helt frem til 80-tallet forbeholdt in-
geniører og arkitekter i kommunal 
virksomhet. Det var krav om anbe-
faling og medlemskapet måtte god-
kjennes av hovedstyret. 

Foreningen var fra starten avhen-
gig av styrets egen innsats, men i 
1922 fikk man en fastlønnet sekretær 
etter å ha innledet samarbeid med 
Norges Byforbund året før. Fram til 
1936 hadde foreningen sekretariat 
sammen med byforbundet på deltid. 
De økonomiske nedgangstidene 
på 30-tallet hadde som konsekvens 
at denne ordningen ble avviklet. 
NKIFs sekretær ble da ansatt som 
sekretær hos vannverkssjefen i Aker, 
senere Oslo, og kunne fortsette i 
bistilling som sekretær for NKIF. 
I 1947 ble det inngåtte en ny avtale 
med byforbundet om felles lokaler 
og NKIF ansatte eget generalse-
kretær. Terje Olsboe som tiltrådte 
denne stillingen fungerte også som 
byforbundets tekniske rådgiver. 

I 1951 flyttet Byforbundet til Ar-
biensgate, mens NKIF beholdt tre 
kontorer i Skovveien. I 1957 overtok 
foreningen egne moderne lokaler i 
Kommunenes Hus, Haakon VII gt 9 
og beholdt disse til Norske Kommu-
ners Sentralforbund (NKS) ble dan-
net i 1972. Dette året ble Norges By-
forbund og Norges Herredsforbund 
slått sammen til Norske Kommuners 
Sentralforbund, og NKF ble oppløst 
som selvstendig kommunal interes-
seorganisasjon, sammen med syv 
andre tilsvarende kommunale foren-
inger. Fra samme tidspunkt fortsatte 

imidlertid Norsk Kommunalteknisk 
Forening som personforening. NKF 
hadde allerede i 1969 vedtatt å ta opp 
personlige medlemmer. 

NKF var helt fra starten opptatt 
av informasjonsspredning. Den al-
ler første utgaven av Kommunal 
Teknikk som da het ”Meddelelser” 
kom i 1907 og inneholdt foreningens 
lover, navnene på de første medlem-
mene og referat fra forhandlingene.

Fram til 1950 ble årsmøtene gjen-
nomført hvert år med unntak av 
krigsårene og var medlemmenes 
mulighet til å drøfte faglige spørsmål 
ansikt til ansikt. Etter 1950 ble års-
møtene erstattet av landsmøter hvert 
annet år. I de årene foreningen ikke 
hadde årsmøte ble det gjennomført 

kursdager som senere fikk navnet 
NKF-dagene. 

NKF har gjennom tidene hatt en 
rekke oppgaver på vegne av myndig-
hetene, var meget aktiv mht deltagel-
se i offentlige utvalg og var represen-
tert på alle områder foreningen anså 
som aktuelle. Eksempelvis overlater 
Kommunal- og arbeids- 
departementet kontrollordningen 
for ferdighus av tre til NKF i  
1969.

NKIF hadde helt fram til 1960 
ansvar for godkjenning av de be-
tongrør kommunene brukte. NKFs 
arkiv var derfor en viktig doku-
mentasjon for SINTEF da de gjen-
nomførte ”forfallsprosjektet” på 
90-tallet. Kontrollen av betongrør 

Foreningens formenn/ledere i hovedstyret:

Navn Stilling, kommune År
J G Hol Stadsingeniør, Skien kommune 1907 – 08
Harald Alfsen Stadsingeniør, Porsgrunn kommune 1008 - 09
Arthur Hansen Stadsingeniør, Drammen kommune 1909 – 11
A Saxegaard Stadsingeniør, Stavanger kommune 1911 – 13
Chr. Nørbech Overingeniør, Oslo kommune 1913 – 15
O. Ingstad Stadsingeniør, Bergen kommune 1915 - 20
Ole Roald Stadsingeniør, Fredrikstad kommune 1920 – 24
P. Bassøe Direktør, Oslo kommune 1924 - 25
P Petersen Byingeniør, Skien kommune 1925 – 26
T Tehsen Stadsingeniør, Trondheim kommune 1926 – 32
O Ihlen Veisjef, Oslo kommune 1932 – 36
H L Juell Stadsingeniør, Stavanger kommune 1936 – 38
Alf Løge Stadsingeniør, Hønefoss kommune 1938 – 49
Erik Bergh Kommuneingeniør, Asker kommune 1949 – 52
Einar Mathisen Byingeniør, Moss kommune 1952 – 56
Eilef G Erichsen Vannverkssjef, Bergen kommune 1956 – 58
Engelsen Byingeniør, Sarpsborg kommune 1958
Julius Mortensen Kommuneingeniør, Nøtterøy kommune 1958 – 60
Hermich Uhrbye Byingeniør, Lillehammer kommune 1960 – 64
N Åsgården Byingeniør, Porsgrunn kommune 1964 – 65
Ivar Filseth Kommuneingeniør, Bærum kommune 1965 – 66
Arne Kjos Kommuneingeniør, Odda kommune 1966 – 70
Bernt Svihus Teknisk rådmann, Stavanger kommune 1970 – 76
Jon Brustad Teknisk sjef, Ullensaker kommune 1977 – 84
Øistein Torgersen Teknisk sjef, Nedre Eiker kommune 1985 – 86
Lloyd Lilleng Prosjekteringssjef, Oppegård kommune 1986 - 92
Svein Bollingberg Direktør, Bergen kommune 1992 - 06
Roy Thomassen Teknisk sjef, Østre Toten kommune 1996 – 02
Marit S Bendixen Seksjonssjef, Fylkesmannen. i Rogaland 2002 – 04
Svein L Alfheim Rådmann, Horten kommune 2004 – 06
Liv Torjussen Prosjektleder, Oppland fylkeskommune 2006 - 
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ble imidlertid utvidet til å omfatte 
andre betongprodukter og overtatt 
av betongvarefabrikkene i 1960 da 
Kontrollrådet for betongprodukter 
ble etablert. 

Utover på 60-tallet vedtok mange 
kommuner autorisasjonsbestemmel-
ser for rørleggerarbeider Disse ble 
godkjent av departementet og hadde 
utgangspunkt i ”NKFs normalregle-
ment”. 

Etableringen av KS og nedleg-
gelse av NKF som kommunal 
etatsforening.
I 1969 tok By- og herredsforbundet 
initiativ til ”Koordinering av kom-
munalforbundenes virksomhet”. 

Bymøtet og Landstinget i 1968 
anmodet styrene om å arbeide videre 
med spørsmålet om å få koordinert 
den samlede virksomhet i en felles 
organisasjon. Etter forhandlinger 
høsten 1969, var innstillingen at By- 
og herredsforbundet og syv andre 
forbund, inkludert NKF, skulle slås 
sammen til ett felles forbund. Trus-
selen mot de kommunale forenin-
gene som ikke ønsket å gå inn i 
sammenslutningen, var at kommu-
nene ville bli anbefalt å melde seg 
ut av de ”gamle” foreningene. 

NKF hadde alt på 50-tallet or-
ganisert seg i fylkesavdelinger. Fra 
NKFs side var det sett på som viktig 
å opprettholde det frivillige arbeidet 
i fylkesavdelingene etter sammen-
slutningen til Norske Kommuners 
Sentralforbund (NKS). Kommune-
ingeniør Arne Kjos i Odda kom-
mune og teknisk rådmann Bernt 
Svihus i Stavanger kommune ble de 
mest sentrale aktørene i arbeidet for 
å få NKF til å overleve sammenslut-
ningsprosessen. 

I februar 1971 vedtok formann-
skapene i kommunene, med over-
veldende fl ertall, å gå inn for å slå 
sammen Byforbundet og Herreds-
forbundet til Norske Kommuners 
Sentralforbund (NKS). Etablering av 
det nye forbundet omfattet også et 
kommunalteknisk råd og fylkeslag 
for kommunaltekniske spørsmål.

I sammenslåingsprosessen ble 

det forhandlet fram 
en løsning 
hvor:
• NKF skulle 

medvirke til opp-
rettelsen av en 
kommunalteknisk 
avdeling i NKS

• Halvparten av re-
presentantene i de 
nye fylkeslagene 
for kommunal-
tekniske spørsmål 
skulle velges blant 
aktive kommunal-
teknikere. 

• NKF skulle fort-
sette som person-
forening.

• NKFs sekretariat 
gikk inn i kom-
munalteknisk 
avdeling i NKS. 

• NKS overtar 
fagkomiteene fra 
NKF.

• NKS overtar 
NKFs ubundne 
midler. 

• NKF skulle fort-
sette som person-
forening og iva-
reta det kommu-
naltekniske fag-
miljøet gjennom 
landsmøter, kurs 
og formidling av 
kommunalteknisk 
fagstoff. 

NKFs formue ble 
delt mellom NKS 
og NKF. Den delen av midlene NKF 
fortsatt skulle disponere ble satt av 
til et stipendfond. De viktigste inn-
tektsgivende oppgavene NKF hadde 
hatt, som ferdighuskontrollen, vann-
verkskontrollen og royalty 
fra salg av skjema ble overtatt av 
NKS.

Pga uroen ifm etableringen av 
NKS falt aktiviteten i NKFs fylkes-
avdelinger til et minimum, men ble 
tatt opp igjen etter reorganiseringen. 
Imidlertid begynte de kommunal-

tekniske utvalg i NKS på fylkesnivå-
et å gå i oppløsning alt i 1975. Dette 
førte til en økt aktivitet i NKFs av-
delinger og i 1980 var 15 fylkesavde-
linger reorganisert og i aktivitet.

NKS erstattet sine kommunaltek-
niske fylkeslag med et kommunal-
teknisk utvalg etter vedtak på 
landstinget i 1978. NKF var repre-
sentert i NKS’ ulike kommunaltek-
niske utvalg inntil NKS’ landsting i 
1980 oppnevnte kommunalteknisk 
utvalg på rent politisk grunnlag og 

Anita Kristiansen, 
direktør Entreprenørfore-
ningen Bygg og Anlegg, 
Vestenfjelske avdeling 

Anita Kristiansen, 

Torbjørn Lothe Vik, 
markedsdirektør VA 
Brødrene Dahl

Torbjørn Lothe Vik, 

Liv Torjussen, 
prosjektleder Oppland 
fylkeskommune

Liv Torjussen, Svein L Alfheim, 
plan- og utviklingssjef
Stor-Oslo lokaltrafi kk

Svein L Alfheim, 

Kolbjørn Bjørkestad, 
spesialrådgiver Tromsø 
kommune 

Kolbjørn Bjørkestad, 

Per Næss, 
generalsekretær NKF

 Hovedstyret og sekretariats-
 leder i jubileumsåret
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antallet ble redusert fra 11 til 6.
NKS opplevde den kommunal-

tekniske virksomheten som betyde-
lig større enn de hadde forutsatt før 
sammenslutningen. Ut over 70-tallet 
opplevde NKF økt økonomisk press 
fra NKS. NKS ønsket ikke at NKF 
skulle arrangere sentrale kursdager 
og NKS stilte krav om betaling for 
de sekretariatstjenester NKF hadde 
i NKS. Mot slutten av 70-tallet ble 
det fremforhandlet en ny avtale med 
Sentralforbundet. Denne fristilte 
sjefsingeniør Erling Corneliussen 
fra sin oppgave som leder av kom-
munalteknisk seksjon i Sentralfor-
bundet og han ble stilt til rådighet 
for NKF på heltid i 1978. Gjennom 
samarbeidsavtalen beholdt han sitt 
ansettelsesforhold til NKS. Han 
skulle i tillegg fungere som rådgiver 
for NKS.

Etter en rolig periode økte kon-
fliktnivået mellom NKF og NKS 
på slutten av 80-tallet. NKS stilte 
krav om at NKFs virksomhet skulle 
foregå i tettere samarbeid med NKS 
eller NKS sine selskaper på områder 
der det var inntektsmuligheter. Dette 
gjaldt kommunalteknikkmessa, tids-
skriftet, utgivelse av andre publi-
kasjoner samt kurs og konferanser. 
NKS stilte også krav om godkjen-
ning av temahefter og veiledere NKF 
produserte. 

NKF har gjennom alle år pålagt 
seg selv å samarbeide med NKS. 
NKS hadde bl.a rett til å delta på ho-
vedstyrets møter fram til 1985. NKS 
sa fra 1996 opp samarbeidsavtalen 
med NKF og begrunnet dette med at 
NKF tok kommuner som medlem-
mer. NKS hadde imidlertid ingen 
reaksjoner mot alle de nye interes-
seforeningene som ble dannet på det 
kommunaltekniske området og som 
hadde kommunene eller kommunale 
virksomheter som medlemmer. I 
flere tilfelle medvirket NKS aktivt til 
foreningsdannelser på områder hvor 
NKF arbeidet. Etableringen av de 
mange nye foreningene kan vanske-
lig forklares på annen måte enn at 
gapet mellom behovet for informa-
sjon mellom kommunene og kontakt 

mot sentrale myndigheter på den 
ene siden og NKS og NKFs enga-
sjement på den andre siden, ble for 
stort. Manglende respons fra NKS 
på henvendelser, medvirkning og 
høringsuttalelser fra departementer 
og direktorater hadde også ført til at 
kommunenes syn på området var lite 
koordinert.

NKF-dager og Kommunal- 
teknikkmessen
På slutten av 60-tallet ønsket enkelte 
leverandører å få vise sine produkter 
på NKFs  kursdager og i 1971 be-
gynte en kommunalteknisk utstilling 
å ta form. 24 firma ønsket å delta, 
men det var bare plass til halvparten. 
I 1977 ble lagt opp NKF-dager på 
Skinnsenteret med utsolgt utstilling 
og miljøvernminister Gro Harlem 
Brundtland som trekkplaster. 

Det nordiske samarbeidet var 
sterkt og i 1979 ble det lagt opp til 
en Nordisk Kommunalteknisk Kon-
gress med utstilling. Arrangementet 
ble fra da av et fellesarrangement 
mellom NKS og NKF hvor partene 
delte ansvaret likt. NKS stilte sitt 
sekretariat til disposisjon for arran-
gementet, mens NKF hadde pro-
gramkomiteen og førte regnskapene. 
Samarbeidet med NKS om messe-
arrangementet har gjennom alle år 
fungert meget godt. 

Det ble inngått ny avtale med 
NKS om Kommunalteknikk’81. 
NKFs eiendomsrett til arrange-
mentets navn ble avklarert og NKS 
skulle administrere arrangementet. 
Det ble også opprettet et utvalg hvor 

partene hadde like mange represen-
tanter. Utvalget hadde ansvar for 
program, budsjett, planlegging og 
organisering. En person i NKS skul-
le bistå utvalget og forretningsfø-
reren med den praktiske tilretteleg-
gingen. Under arrangementet i 1981 
ble det gjennomført egen VAR-dag, 
Veg-dag, Bygg-dag og Kontor-dag. 
Arrangementet hadde da økt til 150 
utstillere på 5000 m2 utstilling, 4000 
besøkende og 500 seminardeltagere.

I 1983 flyttet Kommunalteknikk 
til Info-Rama senteret i Sandvika og 
ble fulltegnet det første året. NKF 
inngikk avtalene med utstillingsste-
det. Pga manglende utstillingskapa-
sitet flyttet arrangementet til Norges 
Varemesse på Sjølyst i 1991, men til-
bake til InfoRama i 1993. Etter dette 
har arrangementet hele tiden gått ved 
Norges Varemesse, som har vært det 
eneste stedet med kapasitet til å huse 
hele arrangementet. Norges Vare-
messe flyttet til Lillestrøm i 2003 
og arrangementet flyttet med. Ar-
rangementet stabiliserte seg omkring 
årtusenskiftet på 200-230 utstillere, 
ca 10.000 m2 utstilling, 4-5000 be-
søkende og 4-500 seminardeltagere 
på 10-12 seminarer. NKF har hatt 
prosjektledelsen for arrangementet 
etter 1997.

Tidsskriftet  
KOMMUNALTEKNIKK
Etter at Norske Kommuners Sen-
tralforbund (NKS) var etablert leg-
ges Kommunalt Tidskrift om til å 
informere mer om Sentralforbundets 
syn. De sidene som tidligere hadde 
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vært til disposisjon for kom-
munalteknisk fagstoff ble re-
dusert og NKF inngikk avtale 
med tidsskriftet Plan og Bygg 
som hovedorgan for NKF fra 
1978. KS ville imidlertid ikke 
akseptere dette, noe som gjen-
tatte ganger førte til konfl ikter. 
I 1985 ble Plan og Bygg endret 
til Bygg Aktuelt og gitt ut i ta-
bloidformat. Avtalen opphørte 
da Bygg Aktuelt hadde utspilt 
sin rolle som informasjonsorgan 
for foreningen etter at Kommu-
nalteknikk kom ut som tidsskrift. 

I mangel av et eget tidskrift 
fi kk NKFs medlemmer også det 
svenske tidsskriftet Stadsbyggnad 
gjennom første halvpart av 80-
tallet. 

Hovedstyret i NKF vedtok etter 
å ha vurdert en rekke alternative 
muligheter, å gi ut et eget fagtids-
skrift, som en videreføring av 
årsheftet Kommunalteknikk. Til da 
hadde innholdet i årsheftene bestått 
av referater og foredrag fra års-
møtene og messearrangementet. 

Tidsskriftet kom med sine første 
fi re utgaver i 1987. Hovedstyret la 
tidlig en strategi for etableringen 
som inneholdt en opptrappingsplan 
og inkludering av messekatalogen 
for Kommunalteknikkarrangementet 
i utgivelsene. På det tidspunktet var 
avistrykk og tabloidformat sett på 
som fremtidens presentasjonsform. 
NKF så tidsskriftet som en publi-
kasjon hvor innholdet hadde mer 
varig verdi. Kommunalteknikk ble 
trykket med fi re farger, fra starten 
bare på omslaget - og med et format 
og en papirkvalitet som gjorde det 
interessant å oppbevare. Samtidig 
med NKFs etablering av Kommu-
nalteknikk la NKS om Kommunalt 
tidsskrift til Kommunal Rapport og 
etablerte Kommunal Rapport som 
eget selvskap. En ny redaksjon ble 
etablert og avtalene med tidligere le-
verandører til Kommunalt tidsskrift 
ble sagt opp. Kommunalt tidsskrift 
hadde hatt en stor andel annonser 
for teknisk sektor, et marked Kom-
munal Rapport hadde 

ambisjoner om å overta. NKS nek-
tet NKF å gi ut det nye tidsskriftet 
Kommunalteknikk, noe NKFs ho-
vedstyre ikke tok til følge. Mangelen 
på teknisk fagstoff i Kommunal 
Rapport ga Kommunalteknikk en 
gunstig start og førte til at tids-
skriftet etter kort tid fi kk meget god 
respons både hos leverandører og 
lesere.  

I 1995 nådde NKF målet om 11 
utgivelser av Kommunalteknikk i 
året. 

Andre publikasjoner
Gjennom 70 og 80-tallet var det ut-
gitt en rekke temahefter og veiledere, 
mange av disse på områder som er 
like aktuelle i dag. Disse ble etter 
hvert samlet til ”kommuneingeniø-
rens bokhylle.” Det årlige salget var 
på 3-4000 eksemplarer på omkring 
1980, og var den virksomhet som ga 
foreningen størst inntekter. Mye av 
arbeidet med temaheftene stoppet 
imidlertid opp, og allerede i 1985 falt 
salget til et bunnivå. 

Da NKF-normen om VA lednin-
ger skulle revideres i 1980 ble denne 
overtatt og gitt ut av NKS.  Dette 
hadde vært en viktig inntektskilde 

og reduserte NKF inntekter på 
området noe som hadde konse-
kvenser for NKFs økonomi. 

Utgivelse av nye temahefter 
og veiledere ble startet opp 
igjen i 1989. De første heftene 
som ble produsert var:
• Armert jord.
• Små kloakkpumpestasjoner
• Beskrivelsestekster for an-
budsdokumenter – veg, vann 
og avløpsanlegg.

Dette har senere vært en lø-
pende aktivitet selv om an-
tallet utgivelser har vekslet 
over tid. De nye temahef-
tene fi kk en helt ny design 
som er beholdt helt fram til 
100 års jubileet.

Stor fokus på VAR-
området, forskning 

og utvikling.
Forurensningen av elver, vann og 
fjorder fi kk stor oppmerksomhet ut 
over 70-tallet. NKF fremmet i 1979 
forslag til NKS om etablering av en 
VAR Servicesentral (VAR = vann, 
avløp og renovasjon). Landstinget 
i Sentralforbundet valgte imidlertid 
å legge denne saken til side selv om 
alle som hadde vært involvert i pro-
sessen, inkludert departementer og 
direktorater, hadde innstilt positivt. 

NKF vurderte da å etablere en 
egen forening for de større VA-ver-
kene og satte ned et utvalg hvor de 
store kommunene, interkommunale 
selskaper, Statens institutt for fol-
kehelse (SIFF) og Statens forurens-
ningstilsyn (SFT) var representert. 
Målet var å etablere et samarbeids-
organ basert på direkte medlemskap 
fra vann og avløpsverkene. Konklu-
sjonen etter behandlingen i NKS 
ble imidlertid at NKS skulle bygge 
ut sin veiledningstjeneste for kom-
munene i samarbeid med sentrale 
myndigheter og forskningen. 

Statlige myndigheter var imidler-
tid fortsatt positive til å etablere et 
VAR-teknisk servicekontor. På et 
møte hos kommunalministeren Arne 
Rettedal i 1983 ble arbeidet 

nalteknikk kom ut som tidsskrift. 

svenske tidsskriftet Stadsbyggnad 

Hovedstyret i NKF vedtok etter 

og reduserte NKF inntekter på 
området noe som hadde konse-
kvenser for NKFs økonomi. 

og veiledere ble startet opp 
igjen i 1989. De første heftene 
som ble produsert var:
• Armert jord.
• Små kloakkpumpestasjoner
• Beskrivelsestekster for an-
budsdokumenter – veg, vann 
og avløpsanlegg.

og utvikling.
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fram mot et VAR-teknisk service-
kontor for kommunene klarert. 
Departementene stilte imidlertid 
krav om at saken måtte følges opp 
av NKS på landstinget i 1984. For 
annen gang vendte NKS tommelen 
ned for etablering. Dette var en 
medvirkende årsak til at NORVAR 
og Norsk Renholdsverksforening 
ble dannet i 1986. 

Utvalg for VAR-teknikk ble 
opprettet av Norges Teknisk- Na-
turvitenskaplige Forskningsråd 
(NTNF) i 1983. Målet var å re-
dusere kommunenes utgifter til 
VAR-tekniske anlegg gjennom et 
eget FoU-program. Programmet 
ble styrt av et utvalg hvor NKFs 
tidligere formann, fi nansrådmann 
Bernt Svihus i Stavanger kommune, 
var leder. NKF var også represen-
tert ved teknisk sjef Øystein Tor-
gersen i Nedre Eiker kommune. I 
tillegg satt SFTs avdelingsdirektør 
og en rådgivende ingeniør i utval-
get. Sveinung Sægrov i SINTEF var 
prosjektleder. 

Utvalgets arbeid hevet kunn-
skapsnivået innen vannforsyning, 
avløp og renovasjon vesentlig. Ved 
avslutningen i 1989 hadde program-

met initiert og gjennom-
ført FoU prosjekter som 
hadde resultert i mer enn 
100 prosjektrapporter og 
10 brukerrapporter. Pro-
grammets ramme var på 
57 mill kr og anslag viste 
at programmet kunne 
gi besparelser på 1 mil-
liard kr de kommende 10 
årene. 

For å medvirke til 
en bedre overføring av 
VAR-programmmets 
resultater til kommu-
nene ble VAR-info eta-
blert. Kommunaldepar-
tementet, miljøvernde-
partementet, NTNF 
og NKS samarbeidet 
om dette. NKFs 
fylkesavdelinger ble 
helt sentrale i den 

informasjons-spredningen VAR-info 
sto for. NKF la et betydelig arbeid 
i å videreføre databasen fra VAR-
info helt til midten av 90-årene. 
Styringsgruppen mente prosjektet 
klart hadde dokumentert sin nytte, 
men ble avsluttet da NKS ikke ville 
medvirke til en fremtidig fi nansier-
ing av prosjektet.  Initiativet ble sett 
som et tredje forsøk på å få NKS til 
å erkjenne behovet for å støtte kom-
munene på VAR-området. 

Erfaringene med VAR-program-
met førte til at NTNF sammen med 
Miljøverndepartementet NKS og 
NKF forberedte et nytt mer allment 
FoU-program innen kommunal-
teknikken, KO-MI programmet. 
NKS ville imidlertid ikke være med 
på å fi nansiere et slikt løsning. NKS 
ønsket i stedet å utvikle et eget FoU-
program for hele kommunesektoren. 
Dette ble etablert, fi nansiert gjen-
nom ”1,- kr fra hver innbygger” 
og administrert av NKS inntil fors-
kningsmidlene ble integrert i kontin-
genten til NKS. 

Prosjektet ”Effektivisering av 
vannforsyningen” ble startet opp av 
Miljøverndepartementet i samarbeid 
med Kommunaldepartementet, NKS 
og NKF. Prosjektet gjennomførte en 

rekke fagtreff i NKFs fylkesavde-
linger som også bidro med ideer og 
forslag i prosjektet. NKF ga ut alle 
rapportene fra prosjektet. 

Storbyenes vann og avløpsverk 
(VASK = vann og avløpssamarbeid i 
storkommuner) formaliserte 
sitt samarbeid i 1990 og inngikk 
avtale med NKF om sekretariatstje-
nester for samarbeidet. Oppgavene 
var å:
• Medvirke til defi nisjon av prosjek-

ter, fi nansiering og oppfølging.
• Kontakt mot sentrale myndighe-

ter, høringer mv.
• Forberedelse og gjennomføring av 

møter og samlinger.
• Formidling av resultater.

Sekretariatstjenesten ble overtatt 
av NORVAR på slutten av 90-tallet.

Organisasjonsendringer
Alt på slutten av 60-tallet hadde 
NKF åpnet for personlig medlem-
skap, da en så det som viktig å eta-
blere direkte kontakt med medlem-
mene. Fylkesavdelingene hadde høy 
aktivitet. Det var viktig for avdelin-
gene å ha en nærhet til medlemmene 
som gjorde det mulig å arrangere 
dagmøter. Pga reiseavstandene ble 
det derfor etablert underavdelinger 
både i Møre og Romsdal og i Nord-
land/Vesterålen.

Fylkesavdelingene økte aktivite-
ten utover 80-tallet og hadde på det 
meste 60 møter med opp til 3000 
deltagere hvert år, ved inngangen til 
90-tallet. 

På begynnelsen av 80-tallet var 
det et samarbeidsråd mellom NKF, 
Norges karttekniske forbund, Bo-
lig- og byplanforeningen, Brann-
vernforeningen, Vegforeningen og 
Vannforeningen. Hensikten var å 
koordinere foreningenes aktiviteter 
for å unngå møtekollisjoner og kon-
kurranse. 

I 1986 vedtok NKF vedtektsend-
ringer som gjorde det mulig å ta opp 
kommuner og kommunale virksom-
heter, leverandører, rådgivere mv 
som medlemmer. 

Nedleggelsen av fagkomiteene i 

met initiert og gjennom-
ført FoU prosjekter som 
hadde resultert i mer enn 
100 prosjektrapporter og 
10 brukerrapporter. Pro-
grammets ramme var på 
57 mill kr og anslag viste 
at programmet kunne 
gi besparelser på 1 mil-
liard kr de kommende 10 
årene. 

en bedre overføring av 
VAR-programmmets 
resultater til kommu-
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NKS var kommet langt mot slut-
ten av 80-tallet. NKF så imidlertid 
et klart behov for dette arbeidet og 
etablerte i 1988 fagkomiteer innen:
• Administrasjon og ledelse
• Bygningskontroll og bygg
• Fysisk planlegging.
• Miljøvern
• Oppmåling
• Parker og friområder
• Renovasjon
• Vann og avløp – transportsystemet
• Vann- og avløpsrensing
• Varsling, brann og redning
• Veger og trafi kksikkerhet
• Parkering
• Små vannforsyningsanlegg

Fagkomiteenes oppgaver var å utvi-
kle læremidler i form av veiledere og 
temahefter, legge opp kurs og kon-
feranser, skaffe ideer og innspill til 
tidsskriftet, representere NKF i råd 
og utvalg, være rådgivende organ i 
faglige spørsmål og medvirke i hø-
ringssaker. 

De strategiske valg hovedstyret 
hadde foretatt på slutten av 80-tal-
let for å gi NKF fl ere ”ben å stå 
på”, med satsing på tidsskrift og 
fagkonferanser, viste seg meget vel-
lykket. Mulighetene for å drive 
avdelingen gjennom frivillighet viste 
seg imidlertid å bli vanskeligere og 
aktiviteten i fylkesavdelingene falt. 
Til tross for at mange avdelinger er 
uten aktivitet har enkelte avdelinger 
omfattende virksomhet også etter 
tusenårsskiftet. 

Organisasjonsendringer mot fl ate 
strukturer i kommunene på 90-tal-
let la grunnlaget for organisasjons-
endringer i NKF. De lokalpolitiske 
miljøene opplevde etatene som faglig 
sterke og ønsket en bedre politisk 
koordinering i kommunene. De 
tekniske sjefer forsvinner og etatene 
organiseres i mindre enheter/virk-
somhetsområder. I dag synes det 
som om organisasjonsendringene 
i kommunene har virket mot sin 
hensikt og at hvert enkelt fagmiljø 
er blitt sterkere og mer selvstendig, 
etter at etatenes administrative koor-
dinering forsvant. 

NKFs fagfora
NKF gikk derfor inni en større or-
ganisasjonsprosess på begynnelsen 
av 90-tallet. Prosessen involverte 
ikke bare NKF, men også departe-
menter, direktorater, forskningsinsti-
tusjoner, m.fl . Den la bl.a grunnlaget 
for omstrukturering av fagkomiteene 
til fagfora. Hensikten med dette var 
å styrke det faglige arbeidet i NKF 
og demme opp for den fl ora av for-
eninger som etablerte seg på deler av 
det kommunaltekniske området. For 
NKF ble det et nytt satsingsområde 
å etablere lokale nettverk for å få 
kommunene til å lære av hverandre 
på en mer effektiv måte. I 2005 ble 
det innledet en ny organisasjons-
prosess med sikte på å vedta en ny 
foreningsstrategi i 2008.

Utfordringen fremover vil være 
de store kullene av ingeniører og 

arkitekter som begynner å gå i pen-
sjon. Dette vil få konsekvenser for 
foreningen, men konsekvensene vil 
bli langt større for kommunene der-
som kompetansen til å ivareta infra-
strukturen forvitrer.

Organisasjonsprosessen i NKF 
ble videreført i strukturutvalget ut-
over 90-tallet. Under landsmøtet i 
Alta i 1998 som var foreningens siste 
landsmøte, ble nye vedtekter vedtatt. 
Disse innebar at foreningen i fremti-
den skulle styres av et representant-
skap, ikke gjennom direktevalg som 
tideligere. Representantskapet består 
av hovedstyret, fylkeslederne og 
fagforalederne.

NKFs forum for offentlige bygg 
og eiendommer (FOBE) ble etablert 
i januar 1994. Som formidler av re-
sultatene fra ”Program for produkt-
utvikling og forsøksbygging” i fi re 

Ole Johan Krog, 
NKFs forum for admini-
strasjon og ledelse
prosjektutvikler 
Conseptor Eiendom AS

Ole Johan Krog, 

Arnold Askeland, 
NKFs forum for 
offentlige bygg og eien-
dommer, eiendomssjef 
Molde kommune

Arnold Askeland,

Ebba Friis Eriksen
NKFs forum for 
fysisk planlegging, 
rådgiver Akershus 
fylkeskommune

Svein Bollingberg, 
NKFs forum for veg og 
samferdsel, spesial-
rådgiver Bergen kom-
mune

Svein Bollingberg, 

Elisabeth Kynbråthen 
NKFs forum for bygge-
sak,forvaltningssjef i 
Haugesund kommune

Elisabeth Kynbråthen

Fagforaledere i jubileumsåret: 
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temahefter, fi kk forumet en gunstig 
start. Heftenes titler var:
• Hvordan forvalter kommunen sine 

eiendommer?
• Overordnet styring og utvikling av 

eiendomsforvaltningen.
• Organisering og ledelse av egeninn-

satsen.
• Anskaffelser.
Forum for bygningskontroll (FFB) 
ble etablert i oktober samme året, 
mens forum for veg og samferdsel 
(FVS) , forum for administrasjon og 
ledelse (FAL) og forum for fysisk 
planlegging (FFP) ble etablert i 1995. 

Foraene har utarbeidet en serie 
temahefter og arrangere årlig fl ere 
kurs og seminarer. For FOBE og 
FFB ble nettverksgruppene helt sen-
trale. Gruppene består av 5-15 kom-
muner som møtes fl ere ganger i året 
for å utveksle erfaringer med sikte på 
utvikling av egen organisasjon og ny 
fagkunnskap. Nettverkene har fått 
et betydelig omfang og omfatter ved 
100 års jubileet 320 kommuner i 35 
nettverkgrupper innen byggesak, og 
260 kommuner i 25 nettverksgrup-
per innen offentlige bygg og eien-
dommer.

NKF har helt siden NKS (nå KS) 

ble dannet hatt som grunnleggende 
fi losofi  at medlemmene skulle 
betale en lav kontingent og at 
”foreningens produkter” skulle fi -
nansiere virksomheten. Kontingent-
inntektene har hele tiden ligget på 
6-9 % av omsetningen. Det innebæ-
rer at NKFs sekretariatet i en helt 
annen grad enn andre tilsvarende 
foreninger, har vært nødt til å 
fokusere på inntektsgivende virk-
somhet enn på kontingentfi nansiert 
virksomhet. Andre kommunaltek-
niske foreninger har i en helt annen 
grad direkte medlemskap fra 
kommunene eller kommunale 
virksomheter.

Internasjonalt samarbeid
Etableringen av kommunaltekniske 
foreninger i Sverige og Danmark 
var medvirkende årsak til at NKIF 
ble dannet. 

På 70-tallet ble kontakten mel-
lom foreningene i Danmark, 
Finland og Sverige intensivert og 
formalisert gjennom vedtekter for 
Nordisk Kommunalteknisk Sam-
arbeidskomite. Island kom senere 
med i samarbeidet. Samarbeidsko-
miteen hadde tidligere egen kontin-
gent, mens sekretariatet i dag går på 
omgang.

På begynnelsen av 80-tallet var 
de nordiske landene ett medlem i 
International Federation of Munici-
pal Engineers (IFME). Alle de to-
neangivende landene som Amerika, 
Canada, England Frankrike m.fl  var 
med i IFME, som hvert tredje år 
samlet et betydelig antall deltagere 
på sine kongresser. NKF gjennom-
førte IFMEs kongress i Oslo i 1994. 
Arrangementets motto var Miljø 
og trivsel. IFME-kongresser er ar-
rangert i: New York i 1979, Madrid 
i 1982, Brighton i 1985, Nice i 1988, 
Toronto i 1991, Oslo i 1994. Jeru-
salem i 1997, Maastricht i 2000 og 
Cape Town i 2003. Arrangementet i 
Roma i 2006 ble avlyst. 

Gjennom 80 og 90-tallet var 
NKF representert i Nasjonalko-
miteen for IWSA (internasjonal 
vannverksorganisasjon) og i Norsk 

NKFs årsmøter, lands-
møter eller represen-
tantskapsmøter:

1907 Kristiania
1908 Bergen
1909 Kristiania
1910 Trondheim
1911 Stavanger
1912 Drammen
1913 Fredrikstad
1914 Kristiania
1915 Kristiansand
1916 Skien
1918 Gjøvik
1919 Trondheim
1920 Bergen
1921 Larvik
1922 Aker
1923 Arendal
1924 Lillehammer
1925 Ålesund
1926 Hamar
1927 Notodden
1928 Bergen
1929 Kristiansand
1930 Trondheim
1931 Sarpsborg
1932 Oslo
1933 Drammen
1934 Bodø
1935 Stavanger
1936 Tønsberg
1937 Moss
1938 Bærum
1939 Haugesund
1945 Oslo
1946 Bergen
1947 Sandefjord
1948 Bodø
1949 Hamar
1950 Molde
1952 Kristiansand
1954 Trondheim
1956 Gjøvik
1958 Fredrikstad
1960 Stavanger
1962 Kristiansund N
1964 Drammen
1966 Bergen
1968 Tromsø
1970 Loen i Nordfjord
1972 Trondheim
1974 Trondheim
1976 Stockholm (IFME-kongress)
1978 Ålesund
1980 Stavanger
1982 Fredrikstad (Jubileumsmøte)
1984 Bodø
1986 Kristiansand
1988 Trondheim
1990 Tromsø
1992 Bergen
1994 Oslo (IFME-kongress)
1996 Stavanger
1998 Alta
2000 Førde
2002 Molde
2004 Lillehammer
2006 Sarpsborg

Foreningens æres-
medlemmer i 
jubileumsåret: 
Jon Brustad, tidligere teknisk sjef 
Ullensaker kommune 
Oskar Goa, tidligere 
teknisk sjef Sola kommune 
Sigmund Hatløy, rådgiver 
Fylkesmannen i Rogaland 
Sigbjøn Hessen, tidligere 
teknisk sjef Volda kommune 

Foreningens sekretariat 
i jubileumåret: 
Per Næss, generalsekretær 

Inga E Stumo, førstesekretær 

Kjersti Larsstuen, rådgiver 

Gunnar Jødahl, rådgiver 

Astrid Øygard, rådgiver 

Torbjørn Vinje, rådgiver 

17
Kommunalteknikk 100 år – 2007



CTIF komite en inter-
nasjonal komité for 
forebyggelse av brann og 
brannvern.

NKFs forum for 
byggesak deltar i The 
Consortium of Euro-
pean Building Control 
(CEBC)

Annet
Utdanning en kjernesak 
for NKF. Foreningen har 
hatt representanter i ”in-
geniørutdanningsrådet”, 
medvirket i utviklingen 
av opplæringsplaner for 
universiteter og høgsko-
ler, med sikte på å tilret-
telegge opplæringen av 
ingeniører og arkitekter 
for kommunal virksom-
het.

NKF har vært repre-
sentert i en rekke styrer, 
råd og utvalg. Eksempler 
på dette er: Sivilforsvars-
rådet, Norsk Byggtjenes-
te, Norges karttekniske 
forbund, Kontrollrådet 
for betongprodukter 
(styre og utvalg), Utvalg for revisjon 
av vegnormalbøker, NKS’ fag-
komiteer. 

NKF tok i 1987 initiativ til aksjo-
nen ”Et renere Norge”. NKF la ve-
sentlige ressurser inn i arbeidet med 
et forprosjekt og påvirkning av ak-
tører som ville få en rolle i aksjonen. 
Aksjonen hadde som mål å skape 
varige holdninger og institusjonelle 
systemer som ville bidra til redusert 
forsøpling i fremtiden. Miljøvernde-
partementet stilte seg bak prosjektet, 
men behandlingen av saken i KS fi kk 
et negativt utfall noe som gjorde det 
umulig å videreføre arbeidet. Den 
kunnskap som kom fram gjennom 
forprosjektet ble imidlertid benyt-
tet til å lage et veiledningshefte for 
kommunene i lokale oppryddings-
aksjoner. 

NKF inngikk samarbeidsavtale 
med NORVAR i 1994. NKF ar-
beidet i fl ere år for å etablere en 

selvfi nansiert serie av normgivende 
VA-Miljøblader. NTNF medvirket i 
dette. Arbeidet resulterte i en avtale 
med NORVAR om etablering av 
Stiftelsen NKF og Norvars VA-Mil-
jøblader. Stiftelsens første styreleder 
var direktør Svein Bollingberg, Ber-
gen kommune. 

NKFs medlemstall passerte 1000 
i 1980, 2000 i 1991 og har ligger 
på ca 2500 omkring årtusenskiftet. 
NKFs sekretariatet besto av 1,5 års-
verk fra reorganiseringen i 1972 til 
1987. Etter å ha bestått av 2 årsverk 
til begynnelsen av 90-tallet har 
sekretariatet økt til 6 årsverk ved 
100 års jubileet. Opptak av nye 
medlemmer ble fram mot 1990 
godkjent av hovedstyret og referert 
i protokollene. Fra protokoller på 
70-tallet forekom bemerkninger 
under opptaket om at vedkommen-
de eksempelvis ”bare hadde teknisk 
fagskole”!

Ny satsing av 100-åringen
Ved årsskiftet 2005-06 gir Kommu-
nal- og regionaldepartementet NKF 
støtte til utvikling av et nettsted som 
skal gi saksbehandlere i kommunene 
enkel tilgang til: 
•  Aktuelle dokumenter som er pro-

dusert i andre kommuner.
• Kolleger i andre kommuner som 

kan gi faglige tips og råd i saksbe-
handling og annet arbeid gjennom 
en spørrefunksjon.

Satsingen på denne webben er den 
største satsingen for NKF på et 
nytt område siden nettverksetable-
ringen i fagforaene. Ved forenin-
gens 100 års jubileum er prosjektet 
www.nkfnett.no i en prøvefase hvor 
målet er å gjøre stedet så attraktivt at 
det i fremtiden blir selvfi nansiert. 

Nettstedet www.nkfnett.no
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FEILSØKINGSSPESIALISTEN 
Din ledende leverandør av måleinstrumenter  
og tjenester siden 1982. 
Ring 22 28 00 40 eller se vår nettside: 
www.seba-nor.no 

∞ Rørsøkere (påvisning  
av trassé) 

∞ Lekkasjelyttere (lekkasjesøk) 
∞ Korrelatorer 
∞ Loggere 
∞ Metallsøkere 
∞ Kumlokksøker 
∞ Markørsøker 
∞ Kabelfeilsøk 



Organisasjonsmodeller 
i offentlig sektor
Organiseringen av de kommunaltek-
niske tjenester har gjennomgått store 
endringer de siste 50 år og spesielt 
siste del av 1990-årene.
Som følge av en svakere kommuneø-
konomi og politikerne som ønsket 
og prøve andre organisasjonsmodel-
ler med sikte på å øke effektiviteten 
i tjenestene og redusere kostnadene, 
ble organisering et tema. Dette 
skjedde samtidig med at en bølge av 
organisatoriske impulser og trender 
fra privat sektor skyllet inn over det 
offentlige. Kommunalteknisk sektor 
ble delt etter fagområdene og orga-
nisert med egen ledelse enten som 
kommunale enheter, kommunale 
foretak eller aksjeselskaper.

NKF må hele tiden forholde seg 
til den virkelighet vi lever i, men 
samtidig må foreningen vurdere 
endringer i sin egen organisasjon i 
forhold til den utvikling som skjer i 
kommunene. 

NKFs representantskap vedtok 
våren 2006 at hovedstyret skal legge 
frem en innstilling om en fremtidig 
organisering av NKF på represen-
tantskapsmøte våren 2008.

Hovedstyret har engasjert SIN-
TEF til å vurdere hvilke elementer 
som vil påvirke de kommunalteknis-
ke tjenester frem mot år 2030. Med 
bakgrunn i analysen fra SINTEF 
og egne vurderinger vil hovedstyret 
legge frem sin innstilling om de end-
ringer i organisasjonsstrukturen som 
er nødvendig for å møte fremtidens 
utfordringer.

Kommunaltekniske tjenester
De kommunaltekniske tjenester er 
av NKF defi nert som følgende:
• Administrasjon, ledelse og organi-

sering av kommunaltekniske virk-
somheter 

• Avfall og gjenvinning 
• Offentlige bygg og eiendommer 
• Brann, sikkerhet og beredskap 
• Byggesak 
• Fysisk planlegging 
• Utemiljø, idrett og grøntanlegg 
• Stedfestet informasjon (kart og 

geodata) 
• Vann og avløp 
• Vei og samferdsel 

Mulige scenarier for 
fremtidsutvikling
SINTEF har sett på ulike drivere 
som vil påvirke utviklingen av og 
etterspørselen etter kommunaltek-
niske tjenester frem mot år 2030.

Klimaendringer 
Klimaendringene vil få stor inn-
virkning på forvaltningen av felles 
teknisk infrastruktur. Endringer i 
temperatur, sterkere vind, og mer 
nedbør vil påvirke både landskap 
og bygninger. Dette vil fremtvinge 
endinger i dimensjoneringsregler og 
beredskapsopplegg.
 
Globalisering 
Globaliseringen fortsetter med tet-
tere kontakt og handel på tvers av 
nasjons- og kulturgrenser. Dette kan 
ha mange positive sider, men også 
skape konfl ikter som krever egne 
beredskapsopplegg. 

Urbanisering
Urbaniseringen i Norge nærmer seg 

fullført, nesten 80 % av befolknin-
gen bor nå i byer og tettsteder. Det 
er ingen tegn som tyder på at denne 
utviklingen vil snu, bortsett fra at 
mange ønsker å tilbringe fritiden 
utenfor tettstedene.

En økning i turisme og fritidstil-
bud i distriktene kan kompensere 
for den nedgang i sysselsetting i 
primærnæringene som fortsatt kan 
forventes.

Privatisering og 
konkurranseutsetting 
Privatisering og konkurranseutset-
ting av fl ere offentlige oppgaver vil 
trolig fortsette på en del områder. 
Dette er en ny internasjonal trend 
som også har fått gjennomslag i 
Norge

Det er ikke lett å spå hvordan 
dette vil utvikle seg videre, her vil 
befolkningens respons og politiske 
strømninger kunne ha stor betyd-
ning. En mulighet kan være at det 
som er igjen av offentlig drift og 
vedlikehold blir privatisert mens 
selve infrastrukturen forblir i of-
fentlig eie. Privatiseringen av tele-
tjenester og strømforsyning viser 
imidlertid at også infrastrukturen er 
utsatt for privatisering. Her savnes 
en grundigere analyse og debatt om 
oppgavefordelingen mellom offent-
lig og privat sektor. Stortingsmel-
dingen om ny regional forvaltning i 
Norge tar ikke opp denne problema-
tikken.

I tillegg til de utviklingstema-
ene som er omtalt ovenfor, vil også 
spørsmål knyttet til teknologisk 
utvikling, særlig IKT og kommu-
nikasjonsnettverk, ha mye å si for 
samfunnsutviklingen frem mot år 

Kommunaltekniske 
utfordringer frem 
mot år 2030 
spesialrådgiver Tromsø 
kommune

Av  Kolbjørn Bjørkestad
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Pipes for life
www.pipelife.no

PRO-Kummer
Vi har utvalget

- Sandfang

- Rennekummer
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2030. Morgendagens infrastruktur 
vil trolig bli betydelig mer avansert 
og stille større krav til kompetanse 
for dem som skal ta seg av driften. 

Samfunnsendringer som påvir-
ker kommunaltekniske tjenester
NKFs hovedstyre ser på forskjellige 
utviklingstrekk ved samfunnet som 
vil kunne påvirke hvordan tekniske 
tjenester i årene som kommer etter-
spørres, tilbys og utformes:

Markedsstyrt/Kapitalstyrt
Kommunene styres etter markedsø-
konomiske krefter. Kommunen blir 
en premissleverandør, en krevende 
kunde, en god anskaffer og en pro-
fesjonell byggherre. Kommunen har 
ikke egne ansatte i utførerleddet, 
men kjøper disse tjenestene i det 
private markedet.

Denne utvikling betinger at kom-
munene øker sin kompetanse innen 
bestilling og kjøp av varer og tjenes-
ter

Miljøstyrt utvikling 
Utvikling av miljøet både globalt, 
regionalt, nasjonalt og lokalt, tvinger 
myndighetene til å utøve en helt an-
nen og miljøorientert politikk. Bak-
teppe er så pass dramatisk at det er 
grunn till stille spørsmål om nasjo-
nene vil kunne håndtere kommende 
utfordringer. Miljøet blir viktigste 
premiss for all planlegging og sam-
funnsutvikling.

I årene fremover vil klimaendrin-
gene være en av de store utfordringe-
ne for de kommunaltekniske fagom-
rådene. Stigende havnivå vil påvirke 
den kystnære infrastrukturen.

Endringer i temperatur, sterkere 
vind, mer fl om og ras vil kunne 
skape utfordringer i et omfang vi 
tidligere ikke har opplevd.

Eksisterende infrastruktur og 
bygninger er ikke dimensjonert for 
de ekstreme påkjenninger som for-
skerne mener kan oppstå og det kan 
bli en stor oppgave å løse dette. 
   
Sterkere offentlig styring 
Det er et tankekors at Norge som 

er et av verdens rikeste land ikke tar 
seg råd til å vedlikeholde infrastruk-
tur og kulturverdier. For å motvirke 
dette er det nødvendig med mer of-
fentlig oppmerksomhet knyttet til 
utviklingen innenfor teknisk sektor 
på følgende områder:
• Aktivt eierskap 
• Vedlikehold av bygg og anlegg
• Personellmessige utfordringer 

(mangel på kvalifi sert arbeidskraft) 
• Den teknologisk utvikling  
• Stigende kostnadsnivå 
• Krav om klarere politiske prio-

riteringer, langsiktig tenking og 
raskere saksbehandling

Våre politikere må ta et sterkere grep 
og lede utviklingen i stedet for å 
”ledes av” de markedskrefter som er 
rådende i tiden.

Det offentlige bør stå som eier av 
og drifte sine bygninger og infra-
struktur.

En for sterk privatisering av de 
kommunaltekniske oppgaver vil 
kunne medføre at offentlige stillin-
ger blir mindre attraktive og vanske-
liggjør nyrekruttering.

Urbanisering 
Urbaniseringen fortsetter og lands-
bygda avfolkes i økende tempo. 
Samtidig vil alle ha en del av naturen 
og det opprinnelige, enkle liv. Flere 
og fl ere skaffer seg et hjem nummer 
2 som brukes i økende grad.  Vi for-
venter å få tilfredsstilt alle våre krav 
til samfunnet og det offentlige også 
når vi er på hytta. Dette stiller ”hyt-
tekommuner” ovenfor utfordringer 
knyttet til vei, vann, avløp og plan-
legging og kompetanse tilknyttet 
dette. Samtidig er etterspørsel etter 
tekniske tjenester i byen sterkt vok-
sende.

Tilbake til naturen 
Folk får behov for å få nærmere 
kontakt med naturen. Det urbane liv 
blir for sterilt og for lite levende. By-
enes fremmedgjøring og forurensing 
driver mange ut på landet. 

Felleskapstanken står igjen i 
sentrum og er en viktig drivkraft i 
lokalsamfunnet. Småkommunene på 

landet blomstrer og den økonomiske 
utvikling er god. Byene derimot 
opplever en utarming med økende 
problemer både hva gjelder sosiale 
forhold, miljø og økonomi.

Byen har fortsatt de fl este ar-
beidsplassene, men mange som bor 
på landet benytter hjemmekontor/
arbeider hjemmefra.
 
Globalisering 
En viktig konsekvens av globalise-
ringen er at lokale politikere både 
kommunalt og nasjonalt, mister mye 
av sin makt. Internasjonale regler be-
grenser nasjonalstatenes mulighet for 
egne regler og standarder. Lov om 
offentlige anskaffelser er et eksempel 
på det. All produksjon er en viktig 
inntektskilde for staten. Nasjonal-
staten havner derfor i et dilemma 
mellom å overholde krav til miljø 
og arbeidsvilkår, eller å beholde de 
inntektene produksjonen gir. Lave 
transportkostnader gjør at det er 
likegyldig hvor produksjonen fi nner 
sted og et selskap står fritt til å fl ytte 
produksjonen til et land som ikke 
legger de samme begrensningene på 
selskapets virksomhet.

NKFs fremtidige organisering
Med bakgrunn i de scenarier som 
SINTEF trekker opp og de sam-
funnsendringer som påvirker kom-
munaltekniske tjenester må NKF 
utvikle en robust organisasjon som 
raskt kan tilpasse seg de endringer 
som vil komme i fremtiden. 
Dersom forskernes scenarier blir 
virkelighet vil utviklingen av bered-
skapsplaner og beredskapsstyrker bli 
et viktig utviklingsområde i fremti-
den.

Nye problemstillinger, endringer 
i fagområder og ny teknologi krever 
en smidig organisasjon med stor 
omstillingsevne.

Organisasjonsendring er ikke et 
engangstiltak, men en kontinuerlig 
prosess.
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POWERING YOUR BUSINESS

ET ANNET
NAVN FOR 
FLEKSIBLE
LEIELØSNINGER

www.cramo.no

Hos Cramo har vi lang erfaring når det gjelder flyttbare lokaler, 
eksempelvis kontorer, skoler, førskoler, studentboliger og eldre-
boliger med permanent standard.

Takket være fleksibiliteten i våre moduler kan vi finne løsninger 
for forskjellige behov og forutsetninger, for eksempel begrensede 
arealer. Når det gjelder miljøhensyn ligger Cramo langt fremme.

Har du spesielle krav og ønskemål når det gjelder servicetjenester 
ved leie av flyttbare lokaler fra oss, kan vi som regel finne løsninger 
på det også. Kort sagt, vi leverer mer styrke til din virksomhet.

Vi ønsker deg derfor velkommen til et av Nordens ledende utleie-
firmaer av flyttbare lokaler, uansett om du trenger noen få 
kvadratmeter eller flere tusen.



Det 18. århundret
Tidlig på 1800-tallet var forvaltning, 
organisering og administrasjon av 
kommunaltekniske oppgaver og 
anlegg m.v. sterkt begrenset og først 
og fremst knyttet til de største byene 
i landet. Til å skjøtte disse oppgaver 
ble det valgt dyktige personer som 
fungerte som ombudsmenn med of-
fentlig godtgjørelse, og arbeidet ble 
sett på som en borgerplikt.
•  Vannposter og ledningssystemer 

ble utført og skjøttet av postma-
kere

•  Veg- og broleggingssystemer 
ble bestyrt av oppnevnte inspek-
tører

Etter unionen med Sverige i 1814 
ble det stor byggeaktivitet i de større 
byene, og det ble laget egne byg-
ningslover for Christiania (Oslo), 
Bergen og Trondheim for å ivareta 
estetikken, brannsikkerheten, at det 
var forsvarlig å oppholde seg i byg-
ningene, at fremkommeligheten var 
tilfredsstillende og de sanitære for-
holdene i orden. 

I Christiania ble det i 1846 tilsatt 
en fast inspektør for veg-, vann- og 
broleggingsvesenet.

Dette ble etter hvert som byen 
vokste en ganske omfattende stilling, 
og i 1858 ble tittelen endret til stad-
singeniør.

Stadsingeniørens kontor samord-
net alle tekniske gjøremål og besto 
av fi re avdelinger: brannvesenet, 
vann- og kloakkvesenet, veg-, bro-
leggings- og beplantningsvesenet og 
havne- ingeniørvesenet. Brannvese-

nets leder ble benevnt brannsjef; de 
øvrige overingeniører.

De utviklingstrekkene som her 
er nevnt for Christiania (Oslo), var 
stort sett de samme i landets øvrige 
byer. De fl este større byer etablerte 
stadsingeniørstillinger med et tek-
nisk administrasjonsapparat i pe-
rioden 1840–1900. På 1800-tallet og 
først på 1900-tallet var det vanlig at 
stadsingeniørene var militærutdan-
net ved den militære høgskolen, eller 
de var andre ”aktverdige” hånd-
verksborgere. Senere var det hoved-
sakelig ingeniørutdannede som ble 
tilsatt som stadsingeniører.

Etter hvert som bygningslov-
givningen ble utviklet med krav til 
oppmåling, regulering og bygnings-
messig kvalitet, samt utbygging av 
vannverk og kloakkanlegg, steg 
også kravene til stadsingeniørene og 

staben av ingeniører og andre med-
hjelpere som utgjorde den kommu-
naltekniske administrasjonen.

Stadsingeniørkontorene var enkelt 
bygd opp med i hovedsak teknisk 
utdannet personale og ofte bare med 
én kontordame som tok seg av de 
forholdsvis enkle kontormessige 
funksjonene.

Protokoller og brev ble skrevet 
for hånd. Kopiene ble samlet i kopi-
bøker, og kopiene lå i den rekkefølge 
de ble laget.

De tekniske fagfolkene måtte 
skrive brevene sine selv, og de måtte 
også sørge for nødvendig kopiering, 
slik at behovet for annet kontor-
personale var lite. Dette var altså et 
system som ikke avviker så mye fra 
dagens ”fullført saksbehandling” når 
en ser bort fra de kontortekniske 
hjelpemidlene.

tidligere teknisk sjef, 
Sola kommune.

Av  Oskar Goa

De moderne og praktiske satelittassisterte (GPS) landmåleinstrumenter har med stor nøyaktig-
het effektivisert de kommunale oppmålingsoppvaver

av kommunaltekniske oppgaver og anlegg m.v. 

Forvaltning, organisering 
og administrasjon
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Det 19. århundret
Den kontortekniske utviklingen 
startet for fullt på begynnelsen av 
1900-tallet og førte etter hvert skri-
vemaskiner, regnemaskiner/kalkula-
torer, dublikator- og stensilmaskiner, 
offsetmaskiner og kopieringsmas-
kiner, mikrofoto/-arkivering samt 
mangt slags tegneutstyr inn i den 
offentlige forvaltningen. Også opp-
målingstekniske instrumenter og 
utstyr var i rivende utvikling i denne 
perioden.

Til kopiering av tegninger ble det 
først utviklet blåkopiutstyr (negative 
kopier), senere ble disse erstattet 
med lyskopimaskiner som ga posi-
tive kopier.

Ved unionsoppløsningen i 1905 
ble det norske kommunaltekniske 
miljøet begrenset til egne landegren-
ser, men til en viss grad også styrket 
via vår nasjonale selvstendighet. 
Denne situasjonen etablerte behov 
for å konsolidere det kommunaltek-
niske samarbeidet i eget land gjen-
nom organisert samhold, erfarings-
utveksling, gjensidig rådgiving m.v. 
Disse forholdene var nok også en 
medvirkende faktor da det i 1907 ble 
tatt initiativ til stiftelsen av Norske 
kommunale ingeniørveseners foren-
ing (NKIF).

I 1906 (året før NKIF ble stiftet) 
ble stillingen som stadsingeniør i 
Christiania (Oslo) lagt ned, og de 
fi re avdelingene ble selvstendige 
etater. Havneingeniørvesenet ble i 
1924 lagt inn under Oslo havneve-
sen. Beplantningsvesenet, senere kalt 
parkvesenet, ble utskilt fra veivese-
net i 1916, og idrettsvesenet fulgte 
etter i 1931. I 1957 var de kommu-
naltekniske etatene i Oslo organisert 
med 3 rådmenn med til sammen 16 
avdelinger.

Den kommunaltekniske orga-
niseringen i Oslo har på sett og vis 
vært et normdannende mønster for 
de organisasjonssystemer som ble 
etablert for andre byer opp gjennom 
tidene.

Stadsingeniørepoken
Bergen fi kk sin første stadsingeniør i 

En typisk EDB stasjon med store maskiner og brukerterminaler

Milepeler i det 
19. århundre som 
infl uerte på den 
kommunaltek-
niske forvaltning, 
organisasjon og 
administrasjon.

Forvaltning, organisering 
og administrasjon
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1855, Christiania (Oslo), som nevnt 
tidligere, i 1858, Drammen i 1858, 
Trondheim i 1859 og Stavanger i 
1865. Fra 1870 og utover til hun-
dreårsskiftet fi kk de fl este byene 
sine tekniske ledere. Noen få større 
landkommuner med tettbebyggelse 
ansatte kommuneingeniører.

Fram til 1950-årene var i stor grad 
stadsingeniøren (senere byingeniø-
ren) kommunens tekniske forvalt-
ning og hadde en betydelig posisjon 
og innfl ytelse på kommunens (by-
ens) utvikling (den såkalte ”stadsin-
geniørepoken”). Demokratiserings-
prosessen og stadig mer kompliserte 
kommunaltekniske oppgaver førte 
til at byingeniørstillingen etter hvert 
ble en mer spesialisert mellomleder-
stilling innen kommunalteknisk sek-
tor. Bygningsloven av 1924 åpnet for 
ansettelse av egen bygnings- og/eller 
reguleringssjef. Dette medførte at 
det i mellomkrigstiden og i årene et-
ter ble opprettet slike stillinger, som 
igjen innebar nye ansvarsforhold og 
oppdeling i fl ere administrative en-
heter. Riktig nok ble ”stadsingeniør-
systemet” på sett og vis lagt til grunn 
da det i mellomkrigsårene og årene 
etter annen verdenskrig ble opprettet 
kommuneingeniørstillinger i mange 
landkommuner.

I 1946 opprettet NKIF kretsfo-
reninger i fylkene. Disse lokalavde-
lingene fi kk stor betydning for den 
kommunaltekniske virksomheten i 
kommunene i det ganske land, via 
distriktsvis møte- og arrangements-
virksomhet, også for kommuner 
uten kommunalteknisk administra-
sjon. For å tilpasse seg de mange for-
skjellige etatene som etter hvert ble 
medlemmer i Norske kommunale 
ingeniørveseners forening (NKIF), 
endret foreningen i 1960 navn til 
Norsk Kommunalteknisk Forening 
(NKF).

I tiden fram til årene etter siste 
krig engasjerte foreningen seg i ho-
vedsak i rene tekniske saker. Senere 
tok den også for seg organisatoriske 
og administrative forhold innen 
kommunalteknisk sektor. I 1950- og 
1960-årene utarbeidet foreningen en 
normalinstruks for kommuneingeni-
ørstillingen og forslag til normalplan 
for den tekniske administrasjonen 
for kommuner opp til 10 000 inn-
byggere (utg. 1964). Hovedtrekkene 
i sistnevnte plan var at den tekniske 
administrasjonen for kommuner 
under 10 000 innbyggere ikke måtte 
deles opp, men ledes av én person, 
kommuneingeniøren. Det ble også 
utarbeidet normalplaner for større 

kommuner med opp til 60 000 inn-
byggere (utg. 1972). Disse planene 
var så vel strukturmessig fl eksible 
som rettledende, og de forutsatte 
tilpasning til eksisterende forhold, 
næringsliv, innbyggere og ikke minst 
til dem som var ansatt i administra-
sjonen. Når det gjaldt kontormes-
sige rutiner, utarbeidet NKIF i 1953 
”Arkivplan for kommunale inge-
niørkontorer” – også dette en plan 
som har vært til stor nytte for eta-
bleringen av enhetlige arkivsystemer 
i kommunene.

Omveltningstider
1960- og 1970-årene var tiden for de 
store kommunale omveltningene, 
også i kommunalteknisk sektor. 
Antall kommuner ble redusert ved 
sammenslåinger, fra 732 i 1960 til 466 
i 1965. Det ble dannet en rekke nye 
storkommuner som besto av fl ere 
mindre kommuner, og som fi kk store 
landområder, men også sammenslut-
ningsproblemer. I 1965 ble det også 
innført en helt ny bygningslov som 
påla kommunene nye og store oppga-
ver, bl.a. et omfattende planhierarki. 
Konsekvensen ble at organisasjons-
planene for teknisk sektor fi kk stor 
oppmerksomhet, og det ble gjort 
betydelige endringer, særlig som følge 
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NKF´s normalplan av 1964 for organisering av teknisk
administrasjon i kommuner opp til 10000 innbyggere.



MFT gratulerer 
NKF og takker
for 15 års 
samarbeide

Best tilgjengelig teknologi

15 ÅR
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MFT
Miljø- og Fluidteknikk AS
Sivilingeniør Lars Aaby

Regnvanns-
håndtering

DIN NØKKEL TIL SUKSESS!
Komplett prosjekteringsverktøy for kommunalteknikk og samferdsel

Helhetlig prosjektering og 
livsløpsfokus er tankegangen bak 
Novapoint. Det finnes moduler for vei, vann 
og avløp, anlegg, terreng- og arealplanlegging, m.m. 
Felles for alle er sømløs integrasjon som gjør at 
endringer og oppdateringer spres automatisk. 
All planlegging gjøres på det samme datagrunnlaget 
uten behov for konvertering eller kopiering mellom 
modulene. Et objektorientert brukergrensesnitt gir den 
brukervennligheten som kreves av et moderne verktøy.

www.novapoint.no
ViaNova Systems, tlf. 67 81 70 00
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Vi ønsker alle våre forbindelser en riktig

God Jul og et Godt nytt år!
• Magnetventiler • Prosessventiler 
• Pneumatikk • Instrumenter • Målere 
Systemløsninger for kontroll og regulering av 

Flow Nivå pH

Trykk Temperatur Ledningsevne

Bürkert-Contromatic AS
Postboks 243, 2026 Skjetten

Tlf. 63 84 44 10. Faks 63 84 44 55

Alt i vekter og veiesystemer 
til miljøbransjen, fra bilvekter til

benkvekter.

Scanvaegt Norge AS
www.scanvaegt.no

LEDENDE LEVERANDØR AV FLISHUGGERE I 24 ÅR

JENSEN FLISHUGGERE

A 425 m/ 37Hk. di. trediameter: 18cm, 8 modeller for
trediameter 11 – 30 cm. Traktor eller tilhengermontert

Ring for info.:

Røne Gård – 2340 Løten
Tlf.: 62 59 45 61
Mob.: 480 94 700
E-mail: thtek@c2i.net
www.th-teknikk.no

Leverandør til 

statens veivesen 

Trepleiere og 

anleggsgartnere 

Norge rundt

FLISHUGGER

SPESIALISTEN

Tlf. 33 06 66 00/www.botneskilt.no

§
Vi er leveringsdyktige 
og har hyggelige priser.

TA KONTAKT...Husk:Nytt 

arbeidsvarslings-
reglement

fra 1.1.2007.

CLAIRS
Clean Air Systems

KULLFILTER FOTOOKSIDASJON BIOFILTER OZONSYSTEMER OKSIDASJONSFILTER NUTRIOX

LUKT, ET PROBLEM?
Vi er din samtalepartner

og
løsningsleverandør

Nutriox ®
CLAIRS leverer i
enheter a 15 liter, 25 liter og 1000
liter.

Telefon 35 54 41 80 Fax 35 54 41 81 E-post post@clairs.no web: www.clairs.no

Vi gratulerer NKF med 
100 års jubileet!



av stillingstilpasninger i de sam-
menslåtte kommunene. Ofte ble det 
som nødløsning opprettet nye av-
delinger og nye stillingsbetegnelser, 
noe som senere mang en gang viste 
seg å være uheldig med hensyn til 
effektivitet og produktivitet. Også 
stillingen for teknisk rådmann ble i 
denne tiden opprettet i mange kom-
muner.

I 1972 ble Norske Kommuners 
Sentralforbund (NKS) opprettet 
som kommunenes interesseorganisa-
sjon. Kommunenes medlemskap i 
NKF ble brakt til opphør, og NKF 
fortsatte som personforening. NKS 
tok over utredningsarbeidene for 
kommunene og fokuserte sterkt på 
de folkevalgtes struktur i forvalt-
ningsleddene. For å føre videre den 
funksjonen NKF tidligere hadde 
hatt for kommunenes tekniske 
sektorer, opprettet NKS sitt eget 
kommunaltekniske utvalg med så 
vel folkevalgte som administrative 
ledere som medlemmer.

NKS tok tidlig opp temaet 
”forvaltning, organisering og ad-
ministrasjon” og kom fram til ”ho-
vedutvalgsstrukturen”, som helt 
fram mot det 20. århundret virket 

som mal for både den politiske og 
den administrative organiseringen i 
kommunene.

Kommunaltekniske kontorer 
– utstyr og hjelpemidler
Ingeniørens viktigste utstyr – reg-
nestav og tegnebrett/-maskin – holdt 
stand helt fram til 1970-tallet. 
Landmåleren klarte seg opp gjen-
nom tidene med henholdsvis vrede, 
målebord, målebånd, nivellerkikkert 
og teodolitt. Tidlig på 1900-tallet 
ble skrivemaskinen, som også kunne 
lage fl ere kopier samtidig, et viktig 
hjelpemiddel. Så fulgte kopierings-
utstyr som spritduplikator, stensil-, 
fotostat- og offsetkopimaskiner av 
fl ere slag, regnemaskiner, kalkulato-
rer, arkiveringskartotek og oppbe-
varingssystem for arkivering m.m. 
Det kom stadig nytt og mer avansert 
utstyr. Neste fase var automatisering 
av ovennevnte utstyr. Sekretæren 
som stenograf ble erstattet med en 
dikteringsmaskin. På 1960-tallet 
kunne en lese i pressen hvor storar-
tet det var med de nye kontormaski-
nene og deres fabelaktige yteevne, at 
kontorarbeidet sto foran en fullsten-
dig automatisering, og at kontor-

personalet snart ikke behøvde gjøre 
annet enn å sette i gang maskinene 
– og eventuelt stoppe dem.

På 1970-tallet gjorde datatekno-
logien sitt inntog for fullt i form av 
programmerbare elektroniske regne-
maskiner, lommekalkulatorer, tråd-
løs kommunikasjon m.m. Elektro-
nisk databehandling (EDB) utviklet 
seg med lysets hastighet, og nærmest 
alle tjenester og funksjoner ble di-
gitalisert. Man gikk fra stasjonære 
datasentraler tilkoblet operatørter-
minaler til faste og/eller bærbare 
PC-er med nettverks- eller trådløst 
innbyrdes samvirke og med Inter-
nett-forbindelse. Videre er utstyr 
for digitalt kartverk og dataassistert 
konstruksjon kommet på plass, og 
landmålerne er utrustet med avansert 
satellittassistert måleutstyr med høy 
presisjon. Kommunaltekniske anlegg 
av alle slag fjernovervåkes og fjern-
styres fra sentral/hjemmevakt via 
bærbar PC. Som generelt kommuni-
kasjonsmiddel benyttes mobiltelefon 
for tale, sms og mms.

Internettadresser er lagt ut, og 
publikum kan kommunisere på en 
god og allsidig måte med kommunen 
via søk og e-post. Ved overgangen til 

NKS´s HOVEDUTVALGMODELL som var mal for den politiske- og 
administrative organisering av kommunene i første del av 1980 årene
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det 20. århundret er de kommunal-
tekniske kontorene, når det gjelder 
utstyr og hjelpemidler, utrustet på 
et svært høyt teknisk nivå og godt à 
jour for fortsatt å kunne følge opp 
det store utviklingspotensialet som 
vil utfolde seg i tiden som ligger 
foran oss.

I 1980- og 1990-årene fi kk de 
offentlige forvaltnings- og organisa-
sjonssystemene mye oppmerksom-
het. Da regjeringen Willoch tidlig på 
1980-tallet satte i gang produktivi-
tetskampanjen, ble også de offentlige 
sektorene trukket inn, og det ble 
reist spørsmål om hvorvidt de by-
råkratiske organene var produktive 
nok, samtidig som det ble påstått at 
det fantes et stort forbedringspoten-
sial.

Effektivisering gjennom privati-
sering og konkurranseutsetting av 
offentlige anskaffelser og tjenester 
ble etter hvert aktuelle temaer på alle 
nivåer i offentlig virksomhet. Pro-
blemstillingene var mange, og utred-
ningsprosesser ble satt i gang. Også 
de forvaltningsmessige, organisato-
riske og administrative systemene 
ble inngående vurdert.

Kommunenes Sentralforbund 
(KS) ble utfordret og engasjerte seg.

For de politiske organene ble det 
skissert forskjellige styrings- og 
organisasjonsformer. Hovedut-
valgsmodellens sektormønster ble 
gjort løsere i sin form, med alter-
nativ oppdeling i strategiske nivåer 
og tjenesteområder. For å bryte ned 
sektortenkningen og for å gjøre po-
litisk arbeid mer interessant, ble det 
bl.a. åpnet for kun å beholde lov-
pålagte særlovutvalg som politiske 
fagutvalg samt på formannskapsnivå 
å benytte uspesifi serte komiteer 
(komité 1, 2, 3 osv.) med vekslende 
saksordførere, alt etter fagfelt/inter-
esse, til å stå for den politiske saks-
utredningen.

Arbeidsmiljølovens helse-, miljø- 
og sikkerhetskrav (HMS) fi kk også 
en gjennomgående og helt sentral 
og styrende plass i organisasjonen. 
Miljø og miljøvern ble koblet til alle 
fagfelt og virksomheter, og det førte 

til stadig økende krav i alle sammen-
henger så vel til samfunnet som den 
enkelte borger. Det ble ny fokuse-
ring på interkommunale samarbeids-
former, og det utkrystalliserte seg 
forskjellige systemer for offentlige 
selskapsformer m.m.

EØS-avtalen innebar at det of-
fentlige også måtte forholde seg til 
EU-direktivene og tilpasse egen 
virksomhet og organisering til disse. 
Videre ble behovet for å utvide og 
styrke kontaktfl aten mot publikum 
og næringsliv, med sikte på bedre 
informasjon og tilgjengelighet, sterkt 
poengtert og da med henvisning til 
en servicetorgordning.

De ovennevnte forhold har 
også virket inn på den kommu-
nale administrasjonen.
Etat og etatssjef er blitt administrativ 
enhet og enhetsleder (kommunal-
sjef). Grensene for områdeansvar er 
forskjøvet i forhold til tradisjonelle 
avgrensninger, og det er lagt vekt på 
lokale forhold – gjerne bare tre en-
heter: oppvekst, helse og samfunns-
utvikling. Under de administrative 
enhetene er det forskjellige resul-
tatenheter med resultatenhetsledere 
som opererer etter en bestiller–utfø-
rer–mottaker-ordning (BMU). 

Det administrative organisasjons-
mønsteret er fl atet ut til tre nivåer:
1 Rådmann m/stab
2 Kommunalsjefer (administrative 

enhetsledere som inngår i rådman-
nens lederteam)

3 Resultatenhetsledere

Kommune-Norge i en 
smeltedigel
Siste del av 1990-årene var omvelt-
ningenes tid, fylt med endringer og 
endringsprosesser. I noen tilfeller ble 
det nok også endret for endringens 
del. Organisasjonsmodellene ble 
mange og mangfoldige. Felles for 
dem alle var at de krevde utstrakt 
grad av delegering nedover i organi-
sasjonen dersom de skulle fungere 
etter sin hensikt. I mange tilfeller ble 
ikke de ansatte tatt tiltrekkelig med i 
prosessene som pågikk. Frustrasjon 

og misnøye var ikke ukjente begre-
per. Med organisatorisk famling gikk 
så de norske kommunene inn i et 
nytt århundre.

Det 20. århundret
De aller fl este kommuner har i dag 
etablert servicetorg. 80–90 % av 
henvendelsene forutsettes å fi nne sin 
tilfredsstillende løsning på service-
torget uten å måtte vises videre til 
andre i organisasjonen. Bakenfor-
liggende ledd i organisasjonen skal 
derved kunne arbeide fritt med sine 
primæroppgaver. 

Kommunene har etablert og 
fortsetter med å utvikle og etablere 
kommunale tjenester på nett.

Det er også i enkelte tilfeller reist 
spørsmål om interkommunale felles 
servicetorg for fl ere kommuner. For 
tiden er det under utvikling en rek-
ke kommunale selvbetjente digitale 
tjenester på Internett for innbyg-
gere, organisasjoner og næringsliv. 
Det vises også til strategiplanene 
”eKommune 2009” og ”eNorge 
2009”. Organisasjons- og adminis-
trasjonsmønstrene er mange, men 
de fl este tar utgangspunkt i model-
len med tre nivåer, slik den er vist 
ovenfor.

I enkelte tilfeller er det politisk 
usikkerhet om de valg som er gjort. 
Det vises til redusert politisk innfl y-
telse, og det varsles evalueringer. En 
eventuell evaluering kan resultere i 
reversering mot hovedutvalgstruk-
turen. 

Fremtidsmulighetene er mange, 
særlig når det gjelder digitalisering 
av funksjoner og tjenester. 

Det 20. århundret innenfor kom-
munalteknisk sektor vil innebære 
minst like mange utfordringer og 
oppgaver som det forrige århundret. 
I dag synes holdningen nærmest å 
være ”bare fantasien setter grenser”. 
Resultatene vil kunne fremvises ved 
neste jubileum – om 25 år.
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Fram til 1970-tallet var reno-
vasjonskjøretøyer vanligvis 
gråmalte. Hvorfor denne lite 

oppmuntrende kamufl asjefargen 
– som krigsskip? Det spørs om ikke 
de gråkledte vogner og biler – og 
menn – bar på en tradisjon fra den 
gangen renovatøren het nattmann, 
og hans gjerning virkelig tilhørte 
natten. Behandling av avfall skulle 
foregå mest mulig i det skjulte. Det-
te gjaldt ikke bare rent fysisk, men 
også sosialt og kulturelt. Selv om de 
fl este selvsagt var klar over at noen 
tok seg av avfallet, så var dette ikke 

noe man skulle snakke høyt om.
Kontrasten var stor da søppelbi-

lene begynte å opptre med nye, mun-
tre farger, som gult, oransje og rødt. 
Nå hadde dette i utgangspunktet en 
praktisk funksjon, med bedre trafi kk-
sikkerhet som mål. Men fargeprakten 
kan også stå som et symbol for et 
vendepunkt i holdninger. Fargeskiftet 
innledet en periode da avfall og av-
fallsbehandling kom til å få mye opp-
merksomhet. Fra å være et tabubelagt 
emne ble dette viktige og dagligdagse 
elementet i samfunnet gjenstand for 
den interessen som det fortjente.    

Fy te’ rakker’n!
Renovasjon som egen profesjon 

dukket opp her i landet på 1600-tal-
let. Nattmennenes tid var inne. Kan-
skje var det en tung tid på mange 
måter. For oss mennesker av i dag 
må 1600-tallet fortone seg som en 
tid fylt av sterke motsetninger: en 
frambruddstid for moderne tek-
nikk og vitenskap, samtidig var det 
hekseprosessenes og religionskri-
genes periode. Store motsetninger 
synes også å omgi virksomheten 
til nattmennene eller rakkerne, de 
profesjonelle renovatørene. Folk var 
avhengige av dem, og folk skydde 
dem som pesten. 

Nattmannsarbeidet hadde i folks 
omdømme ry på seg for å være 
såkalt uærlig arbeid, det vil si et ar-

En historie om avfall og gjenvinning
Ute av øye – ute av sinn?

siviløkonom Avfall Norge

Av  Jan Kristian Mardal

Forbrenningsanlegg på 60-70-tallet
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beid som påførte utøveren urenhet 
og skam. Folk var redde for fysisk 
kontakt med en nattmann, og unn-
gikk sosial kontakt. Den som hadde 
kontakt med nattmannen – frivillig 
eller ufrivillig – fi kk sin andel av 
”rakkerskammen”, og risikerte på 
den måten sitt gode navn og rykte. 
Resultatet var at nattmennene på 
mange måter ble behandlet som en 
pariakaste i samfunnet, og rakker ble 
et skjellsord. 

Vi kan velge å tolke dette som et 
uttrykk for økt aktsomhet i befolk-
ningen overfor avfall: Avfallet ble 
sett på som urent og farlig, så urent 
og farlig at det smittet over på dem 
som tok hånd om avfallet. Vi kom-
mer imidlertid litt til kort om vi 
prøver å anvende dagens begreper 
om smitte, renhet og ærlighet for å 
forklare den såkalte rakkerskammen 
som eksisterte på 1600- og 1700-tal-
let. Denne ”uærligheten” dreide seg 
ikke om å ljuge eller å stjele, men om 
tap av ære knyttet til aktiviteter som 
ble ansett som urene. Kanskje var 
”skammen” opprinnelig mer knyt-
tet til gjerningen – arbeidet – enn til 
selve avfallet. 

Myndighetene på 1600- og 1700-
tallet mente rakkerskam var en 
folkelig overtro som var til hinder 
for samfunnsnyttig arbeid. Derfor 
prøvde de å motarbeide den. I 1685 
fi kk vi en ”antimobbelov”, en kon-
gelig forordning som på det stren-
geste forbød folk å æreskjelle noen 
som utførte renovasjonsarbeid. Det 
ble også presisert at denne beskyt-
telsen mot trakassering omfattet 
renovatørenes barn. Tenk på det om 
du skulle fi nne på å kalle noen av de 
små håpefulle for ”rakkerunger”.     

Miljøbevissthet og 
gjenvinningsbølge
Et langt skritt fremover til mer mo-
derne tid: På 1960-tallet begynte 
utrykket ”bruk-og-kast-samfunnet” 
å versere. Dette var en oversettelse 
av det amerikanske ”throw away-so-
ciety”. Spesielt i USA var dette opp-
rinnelig et positivt ladet begrep. 

Norsk etterkrigstid kunne oppvi-

se en slags puritansk produktivisme 
sammenliknet med den amerikanske 
tankegangen om massekonsumets 
velsignelser. Slagordet her hjemme 
var tross alt ”Vekst og velstand”, 
ikke ”Overfl od og massekonsum”. 
Aner vi ikke en linje herfra og fram 
til dagens slagord om ”Bærekraftig 
utvikling”?

I tidligere sivilisasjoner hadde 
objektene vært mer varige enn 
menneskene. Nå så det ut som om 
gjenstandene fi kk en kortere livs-
syklus enn oss. De oppsto i overfl od 
og ble kastet i en fei. Kritikken av 
”forbrukersamfunnet” gjorde at 
avfall ble etablert som et symbol og 
en temperaturmåler på ubetenksom 
sløsing med ressurser. Dermed var 

det lagt et ideologisk grunnlag for en 
ny fokusering på avfallsforebygging 
og gjenvinning. Journalister begynte 
å intervjue arbeidere og ledere i ren-
holdsverkene for å få en oppdatert 
rapport om forbrukeratferden – slik 
den avspeilte seg i de siste ukers 
søppellass på fyllinga. Ble det kastet 
mye mat etter julefeiringens utskei-
elser?

Fra 1970-tallet kan vi si at miljø 
gradvis har erstattet hygiene som det 
overordnete og styrende hensynet i 
forbindelse med avfallsbehandling. 
Opprettelsen av Miljøverndeparte-
mentet i 1972 og den påfølgende eta-
blering av Statens forurensingstilsyn 
i 1974 markerer et skille, etter dette 
blir mye av det offentlige kontrol-

Ute av øye – ute av sinn?
Hyggelige karer  – Renovatørene på 60-tallet!
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lansvaret for avfall lagt under disse 
myndighetene. 

Med sans for avfall
Avfallsverdenen de siste tjue år 
har vært et gigantisk eksperiment! 
Denne påstanden kom i 1997 fra en 
amerikansk observatør av interna-
sjonal avfallspolitikk. Det skjedde 
noe i verden, og vi følte trykket også 
her hjemme. 

Land i Europa med tett befolk-
ning hadde tidligst følt presset om 
en bedre miljømessig avfallshånd-
tering. Her fantes det ikke mange 
”ødemarker” igjen for etablering av 
nye avfallsdeponier av den gamle 
typen. Selv i USA, som egentlig 
hadde mange store og øde landarea-
ler å ta av, var det tilløp til panikk, 
av frykt for at det ikke skulle fi nnes 
nye plasser å oppdrive til den raskt 
økende avfallsmengden.  I motset-
ning til dette hadde Norge, som et 
grisgrendt land, i det lengste stolt på 
de gamle metodene i all deres ufull-
kommenhet.  

Fra omkring 1980 og framover 
framstår avfallsbehandling i mange 
vestlige industriland som en av de 
mest kreative og oppfi nnsomme 
samfunnstjenestene. Den nye gjen-
vinningsbølgen gir mye av forkla-
ringen. Det er en sammensatt bølge, 
og den inneholder idealistiske mål 
utenom ren økonomisk maksime-
ring, samtidig som den også må 
inkludere dette siste aspektet. De 
to tiåra med ”Det store eksperi-
mentet” innenfor avfall foregikk i 
et skjæringspunkt av spesielle ytre 
omstendigheter: Miljøas-
pektet kom til å utvikle seg 
fra å være en særinteresse 
til å bli en hovedstrømning, 
fra motkulturell livsstil og 
”miljøkamp”, til rett og slett 
miljøpolitikk, det vil si en 
agenda på høyt politisk nivå 
nasjonalt og internasjonalt. 
Samtidig med at miljø fi kk 
en overordnet betydning 
var det en oppblomstring 
for idealer som liberalisme, 
individualisme, deregule-

ring og markedstenkning. Vi fi kk 
både ”miljøbølge” og ”høyrebølge”. 
Kombinasjonen av disse to bølgene 
forårsaket både frustrasjon og mye 
kreativitet i perioden. 

Proppen i kretsløpet – marke-
dene for gjenvinningsprodukter
Fra enveisprosess til kretsløp. Slik 
kunne vi ha oppsummert den av-
fallspolitiske utfordringen på 1980-
tallet. På denne tiden ble begrepet 
behandling av avfall utvidet til å hete 
foredling/behandling. 

”Dagens avfallsproblem avdek-
ker et grunnleggende svakhetstrekk 
ved moderne masseproduksjon og 
-konsum”, hevdet overingeniør Geir 
Wigdel fra Miljøverndepartementet 
på konferansen Søppeldagene 1982 
i Trondheim. Svakheten besto i at 

materialstrømmen ble oppfattet som 
en enveisprosess: For produsenten 
var prosessen avsluttet når varen var 
solgt, og for forbrukeren når varen 
hadde uttjent sin primærfunksjon.

Ved enden av denne enveisproses-
sen lå avfallsfyllinga eller forbren-
ningsanlegget. Og hvordan ble disse 
anleggene oppfattet av publikum? 

Utfordringen var å legge grunn-
laget for mer varierte håndterings-
muligheter som også tok med seg 
tanken om å erstatte deler av den li-
neære enveisprosessen med en krets-
løpsmodell. Retursymbolet med tre 
piler i sirkel illustrerte kretsløpet. 
Hver av de tre pilene representerte 
henholdsvis produsent, forbruker og 
avfallsbehandler. Problemet var at 
det satt en ”propp” i dette kretslø-
pet, noe som hindret at sirkelen ble 

sluttet. Hvor var det at det 
stoppet opp? 

Fra produsent til forbru-
ker var det åpent – reklame 
og markedsføring sørget for 
at varene fi kk bein å gå på. 
Videre fra forbruker til av-
fallsbehandler var det også 
åpent – lovverk og forskrif-
ter sørget for det, ved å gi 
pålegg om innlevering og 
mottak. Renovasjonsavgif-
ten var oljen som smurte 
dette leddet. ”Proppen” 

Frevars avfallsanlegg
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satt i det leddet som skulle lede fra 
avfallsbehandler og tilbake til produ-
sent, og på den måten fullbyrde sir-
kelen. Her var det i stor grad lukket 
for videre gjennomstrømning. Årsa-
kene til forstoppelsen ble definert på 
følgende måte:

Det disponeres lite midler til mar-
kedsføring den veien, det finnes in-
gen lovgivning som pålegger åpning 
denne veien, og det finnes få økono-
miske ”gulrøtter” som er i bruk. Så 
lenge det ikke benyttes pantordnin-
ger eller returordninger vil det hele 
tiden bli et spørsmål om økonomi 
hvorvidt produsenten vil foretrekke 
bruk av nye ressurser fremfor gjen-
bruk. Miljøhensyn kommer i annen 
rekke etter at pris og konkurranse-
forhold er nøye vurdert.

Konklusjonen var: Dersom effek-
tiv gjenvinning skal komme i gang 
må ”proppen” fra avfallsbehandler 
til industrien fjernes enten ved lov 
eller ved økonomisk kunstige virke-
midler. Avfallsbehandlerne må inn-
lede samarbeid med industrien.

På slutten av 80-tallet var ”mil-
jøbekymringen” i det norske folket 

nærmet seg et toppunkt i følge 
opinionsmålingene. Proppen var et 
ømt punkt i forestillingen om det 
gode kretsløpet i et samfunn preget 
av miljøbevissthet – og stigende for-
bruk. 

Avfallshåndtering  
på dagsordenen
Blant annet som følge av Brundt-
land-kommisjonens rapport om bæ-
rekraftig utvikling, kom avfallshånd-
tering på dagsordenen nasjonalt og 
internasjonalt. Dette medførte større 
grad av konkrete pålegg og krav til 
kommunene fra myndighetenes side 
om raskere fremdrift, blant annet 
som en oppfølging av Stortings-
melding nr 44 (1991-92). Stortings-
meldingen konsentrerte seg om det 
som etter hvert ble kalt de 4 R-ene: 
Reduksjon, Retur, Resirkulering og 
Restavfallsbehandling. 

Myndighetene varslet krav som 
i høyeste grad bar bud om kom-
mende høy aktivitet: Økt ansvar 
for kommunene, økt ansvar for 
næringslivet, plikt til sortering, krav 
om full kostnadsdekning, strengere 

krav til deponering, opprydding av 
”gamle synder”, innføring av miljø-
avgift, økning av kompetansenivået, 
tilskuddsordninger, aktiv bruk av 
produktkontrolloven, avtaler med 
næringslivet, bedre statistikk, mer 
informasjon og prioritering av fors-
kning. 

De siste årene har blant annet den 
internasjonale erkjennelsen av at 
klimaendringene er menneskeskapte, 
medført at myndigheter og organi-
sasjoner nasjonalt og internasjonalt 
har satt fokus på miljøarbeid og av-
fallsbehandling. Avfall er ikke lenger 
noe vi kaster fra oss over skulderen 
og overlater til et renholdsverk i grå 
habitt. I løpet av 20 år er avfallsbe-
handling blitt en sak for alle. Saken 
er ikke lenger grå. Den har blitt 
grønn.

Utdrag fra Avfall Norges jubile-
umsbok ”Ute av øye – ute av sinn? 
En historie om avfall og gjenvin-
ning” skrevet av Inge Torstenson, 
utgitt på Dinamo Forlag i 2006. Ar-
tikkelen er redigert av Jan Kristian 
Mardal etter tillatelse fra forfatteren.

Sorteringsanlegg i Billefjord, Porsanger kommune
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Et fagområde utvikles når pro-
fesjonelle på dette fagfeltet 
kommer sammen for å sette 

ord på sine erfaringer. Slik skaper 
deltakerne sitt faglige språk som 
også gir dem identitet og felleskap. 
Skal dette kunne skje, må imidlertid 
møteplasser legges til rette. Møte-
plassene og den faglige utviklingen 
henger nøye sammen. I NKFs 
hundreårige historie kom bygg- og 
eiendomsforvaltningen først inn i 
bildet med etableringen av Forum 
for Offentlige Bygg og Eiendommer 
(FOBE) i 1994. Fra 1994 til 2007 
har FOBE utviklet et omfattende 
nettverk av møteplasser der kom-
munale eiendomsforvaltere kommer 
sammen for å oppdatere hverandre. 

Med dette skapes fagområdet kom-
munal eiendomsforvaltning. 

Bygg- og eiendomsforvaltning er 
et ungt fagområde i offentlig så vel 
som i privat sektor.

Den kommunale bygg- og 
eiendomsforvaltningen har andre 
rammevilkår enn privat eiendoms-
forvaltning når det gjelder eierskap, 
brukerinnfl ytelse og økonomisk 
styring. I denne artikkelen er det 
utviklingen av den kommunale eien-
domsforvaltningen som presenteres.

Historisk tilbakeblikk
I 1907 eide ikke kommunene særlig 
mange bygninger og eiendommer. 
Man hadde et herredshus og noen 
skolebygninger. Bygningene var 
bygd med tradisjonelle materialer 
som var solide og holdbare. I sko-
lene luftet man ved å åpne vinduene. 

Man fyrte med ved- og koksovner. 
Takene hadde godt fall og var belagt 
med teglstein. Det var ikke noen 
grunn til å etablere egne eiendoms-
forvaltningsenheter for å forvalte 
disse bygningene. Det vanlige var 
at man ansatte en vaktmester som 
kunne feie, strø, måke, fyre, vedlike-
holde og se til bygningen.

I etterkrigstiden har sosiale funk-
sjoner blitt overført fra familien til 
det offentlige i stort omfang. Barne-
hager, aldershjem, sykehjem, sosiale 
boliger, HVPU-boliger m.m. er 
skaffet til veie. Økt fritid har skapt 
nye behov. Kultursektoren har vokst 
fram. Kommunene har bygd idretts-
haller, idrettsanlegg, kulturhus, kir-
ker, grendehus, ervervet friområder 
osv.

Å skaffe og sikre arbeidsplas-
ser i kommunene har blitt en viktig 

Dr. ing., eget fi rma.

Av   Fredrik Horjen

Råholt ungdomsskole, Eidsvoll kommune

Kommunal bygg- 
og eiendomsforvaltning 
 – et ungt fagområde i utvikling 
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oppgave. Kommunene 
har ervervet og tilret-
telagt eiendommer 
for næringslivet og til 
boligformål. Utviklin-
gen av kommunenes 
infrastruktur har gjort 
det nødvendig å erverve 
grunn til veger og kom-
munaltekniske anlegg, 
sikre atkomstrettigheter, 
vannrettigheter osv. Den 
tekniske utviklingen har 
gitt nye muligheter som 
fører til økte krav om 
standard og komfort, 
noe som igjen har ført til 
teknisk kompliserte bygg. Nye tek-
nikker og materialer er tatt i bruk i 
stort monn. Den teknologiske utvik-
lingen går i et akselererende tempo. 
Dette har i sum gjort kommunene til 
besittere av bygninger og eiendom-
mer som legger beslag på 15–20 % 
av kommunenes budsjetter. Veksten 
ser ut til å fortsette.

I de fl este kommuner var det tidli-
gere vanlig at rektorene, sykehjems-
bestyrerne osv. hadde ansvaret for 
sine respektive bygg. For å ivareta 
dette ansvaret var det vanlig at man 
ansatte vaktmestere og renholdere 
til å ta hånd om driften og vedlike-
holdet av bygningene. Rektor måtte 
i denne sammenheng også budsjet-
tere og sette av nødvendige midler 
til vedlikehold for å ta vare på ”sine 
bygg”. Ansvaret for større byg-
geprosjekter ble imidlertid ofte lagt 
til teknisk etat som hadde erfaring 
med å beskrive prosjekter, innhente 
anbud og gjennomføre byggepro-
sjektene. Når byggene var ferdige, 
ble forvaltningen overlatt til institu-
sjonene og det lokale eierskapet. 

Behovet for en eiendomsforvalt-
ning har gradvis vokst fram etter 
krigen som følge av kommunenes 
sterke og langvarig vekst, og fordi 
kommunene har blitt eiere av en 
betydelig bygnings- og eiendoms-
masse. 

Etableringen av FOBE
En gjennomgang av årsberetningene 

for Norsk Kommunalteknisk For-
ening fra 1986 til 1995 viser at eien-
domsforvaltning ikke var noe aktuelt 
tema før på begynnelsen av 1990-tal-
let. NKFs fylkesavdelinger, som ar-
rangerte faglige møter i fylkene, tok 
i liten grad opp temaet. I 1987–88 
ble det nedsatt en rekke fagkomiteer 
i NKF, deriblant fagkomiteen for 
bygningskontroll og bygg. Fagkomi-
teene fi kk et særlig ansvar for å utvi-
kle NKFs fagområder. Fagkomiteen 
for bygningskontroll og bygg favnet 
både byggesaksbehandling og byg-
ningsforvaltning. Denne komiteen 
arrangerte sitt første større møte 
om kommunal eiendomsforvaltning 
– FDV i mars 1992 for 40 deltakere. 
I 1993 ble fagkomiteen for bygnings-
kontroll og bygg delt i en fagkomité 
for bygningskontroll og en fagko-
mité for FDV (forvaltning, drift og 
vedlikehold). De gode erfaringene 
med fagkomiteene og behovet for 
ytterligere spesialisering gjorde at 
NKFs hovedstyre i 1993 vedtok at 
fagkomiteene skulle omstruktureres 
til egne fagfora med egne vedtekter. 
FOBE ble stiftet i Drammen 21. 
januar 1994 med utbyggingssjef Erik 
Hammer i Oppegård kommune som 
leder.

Fire temahefter om eiendoms-
forvaltning
I forbindelse med etableringen av 
FOBE hadde Norges Forskningsråd 
ved programleder Ole Gunnar Søg-

nen bevilget kroner 
475 000 fra program-
met ”Produktutvik-
ling og forsøksbyg-
ging” til å samle og 
systematisere kunn-
skap om kommunal 
eiendomsforvaltning. 
Ytterligere fi nansier-
ing ble skaffet fra 
ti kommuner som 
deltok i prosjektet. 
Arbeidet resulterte i 
følgende fi re tema-
hefter:
1 Hvordan forvalter    

     kommunene sine 
eiendommer?

2 Overordnet styring og utvikling av 
eiendomsforvaltningen

3 Organisering og ledelse av egen-
innsatsen

4 Anskaffelser til eiendomsforvalt-
ningen

Temaheftene ble lansert på Kommu-
nalteknikkmessen på Sjølyst i 1995 
i eget seminar med stor deltakelse. 
Heftene ble distribuert og solgt til 
kommunene i stort antall. Rådmann 
Gunnar Jødahl i Nes kommune ledet 
arbeidet. 

Etablering av regionale nett-
verksgrupper
For å spre informasjonen om det 
faglige grunnlaget i de fi re temahef-
tene arrangerte fylkesavdelingene 
sammen med FOBE seminarer for 
presentasjon av heftene og for å eta-
blere regionale nettverksgrupper for 
de kommunale eiendomsforvalterne. 
Møtene var godt besøkt og interes-
sen for å bli med i nettverksgrup-
pene var stor. 

I løpet av 1995 ble følgende nett-
verksgrupper etablert: 
Storbygrupper (Oslo, Bergen, 
Trondheim, Tromsø, Stavanger, 
Kristiansand, Drammen)
Buskerud (Røyken, Lier, Øvre Ei-
ker, Nedre Eiker, Ringerike, Kongs-
berg, Modum)
Øvre Romerike (Ullensaker, Kongs-
vinger, Gran, Eidsvoll, Nes)

Lindhøy barneskole, Tjøme kommune

Kommunal bygg- 
og eiendomsforvaltning 
 – et ungt fagområde i utvikling 
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Vestfold (Våle, Ramnes, Hof, Lardal, 
Andebu, Gjerdrum(Akershus))
Telemark (Vinje, Tokke, Kviteseid, 
Fyresdal, Hjartdal, Bø, Seljord)

Siden dette har etableringen av 
nettverksgrupper økt til 42 grupper 
i 2007 med ca. 260 deltakende kom-
muner. 27 av gruppene har sekretær-
bistand fra FOBE. De øvrige organi-
serer selv sin virksomhet. Egne te-
magrupper er i de senere år etablert 
for prosjektledere, renholdsledere, 
drift- og vedlikeholdsledere og bo-
ligsjefer. Nettverksgruppene har vist 
seg å være meget stabile. Små faglige 
miljøer i de fl este kommuner gjør at 
eiendomsforvalterne har behov for 
å komme sammen for bli kjent med 
hverandre og for å utveksle erfaring. 
Det er lettere å ta kontakt med kol-
leger i andre kommuner når man vet 
om hverandre.

Nøkkeltallshefte med tall fra 
114 kommuner
Ved etableringen av nettverksgrup-
pene gjennomførte FOBE en såkalt 
startpakke på seks møter der kom-
munene kartla sine bygninger og 
registrerte gårds- og bruksnumre, 
bygningsareal og antall brukere av 
det enkelte bygg. FOBE utviklet i 
denne sammenheng en mal i et eget 
Excel-ark. Mange kommuner benyt-
ter fremdeles dette som forvaltnings-
system. Innsamling av utfylte ark 
ga interessante sammenligninger 
av størrelsen på kommunenes byg-
ningsmasse og hvordan denne utnyt-
tes. Senere fi kk kommunene i opp-
gave å kartlegge kostnadene til vakt-
mester, renhold, energi, vedlikehold, 
forsikring m.m. Dette ga interessante 
sammenligninger av driftskostna-
dene. Det store materialet FOBE 
samlet, med nøkkeltall fra 114 kom-
muner, ble gitt ut i eget hefte i 2000. 
Heftet har vært mye brukt. 

Det var en stor jobb for mange av 
forvalterne å samle og legge inn nøk-
keltall for byggene sine. En del min-
dre og spesifi kke nøkkeltallsarbeider 
blir i dag gjennomført i den enkelte 
nettverksgruppe etter gruppenes 
bestemmelse. 

Organisering av eiendomsfor-
valtningen 
Organisering av eiendomsforvaltnin-
gen er, og har vært, et stadig tilbake-
vendende tema i nettverksgruppene 
og i FOBE. For å samle og systema-
tisere kunnskapen om dette spørs-
målet bevilget Norges Forskningsråd 
ved KOMTEK-programmet nye 
midler til FOBE. Det resulterte i et 
nytt temahefte med tittelen ”Nøk-
keltall for kommunal eiendomsdrift 
og modell for effektivisering av eien-
domsvirksomheten” som kom ut i 
november 1997. For å gjennomføre 
prosjektet ble det etablert en kom-
munegruppe bestående av Asker, 
Ringerike, Sarpsborg, Nittedal, 
Lørenskog og Skedsmo, som kartla 
og drøftet sin eiendomsforvaltning 
i regi av prosjektleder Lars Erik 
Hoel fra Forvaltningskompaniet. I 
rapporten ble følgende alternative 
organisasjonsmodeller presentert og 
drøftet: 
• desentralisert organisering
• delvis sentralisert organisering
• sentralisert organisering
• organisering i foretak
• organisering i aksjeselskap
• outsourcing

Det er klart at det har foregått en 
omfattende sentralisering de siste 
10–15 årene. I NOU 2004:22 ”Vel-
holdte bygg gir mer til alle” fremgår 

det at ca. 75 % har en sentralisert 
modell, mens ca. 15 % har en desen-
tralisert organisering. Det fremgår 
videre at ca. 5 % har foretak/AS-or-
ganisering. 

Organiseringsspørsmålet er for 
øvrig drøftet i en rekke nettverks-
møter, blant annet med presentasjon 
av rapporter og utredninger som 
kommunene har hatt med seg. Man 
har ikke kommet fram til noen fasit 
på hva som er den beste organiserin-
gen. Det synes klart at lokale forhold 
og enkeltpersoner har stor betyd-
ning for hvordan en modell fungerer, 
og at dette må tas hensyn til. 

Manglende vedlikehold er et 
vedvarende problem 
Problemene knyttet til manglende 
bevilgninger til vedlikehold er et 
sentralt tema i nettverksgruppene 
og i FOBE. Manglende vedlikehold 
har vært et vedvarende problem også 
etter at eiendomsforvaltningen ble 
sentralisert i kommunene. FOBE 
fi kk i oppdrag av Kommunenes 
Sentralforbund i Nord Trøndelag å 
utrede etterslepet i vedlikehold av 
fylkeskommunale og kommunale 
bygninger, kirker og veier i Nord-
Trøndelag. Den viste at etterslepet 
var på ca. kroner 1000 per kvadrat-
meter for de kommunale byggene i 
Nord-Trøndelag. Rapporten, som 
kom i 2004, ble et viktig dokument 

FOBES nettverkssekretærer. Fra venstre: Bengt Næspe, Fredrik Horjen, Bjørn Herse, Odvar 
Anfi ndsen og Jan Atle Strand sammen med NKFs rådgiver Gunnar Jødahl (nr. 2 fra høyre)
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i arbeidet med NOU 2004:22 ”Vel-
holdte bygg gir mer til alle”. 

FOBE fikk i 2005 et nytt opp-
drag med å kartlegge hvordan kom-
munene finansierer vedlikeholdet. 
Oppdraget, som ble gitt av Kom-
munal- og regionaldepartementet, 
viste at kommunene finansierer en 
stor del av vedlikeholdet ved bruk av 
investeringsmidler i forbindelse med 
rehabilitering og ombygging. Kom-
munene har gjennomført en betyde-
lig rehabilitering og ombygging av 
sine skoler de siste tiårene og har 
med dette tatt igjen mye av det for-
sømte vedlikeholdet. Problemet for 
kommunene er å sette av nok midler 
over driftsbudsjettet slik at man 
kan holde byggene i jevnt god stand 
– det er mer fornuftig enn å måtte ta 
igjen forsømt vedlikehold hvert tien-
de år med investeringsmidler. Det er 
imidlertid vanskelig å nå fram med 
informasjon om vedlikeholdsbeho-
vet og få gjennomslag. For å nå fram 
er det nødvendig å kartlegge behovet 
og formidle dette til rådmann, for-
mannskap og kommunestyre på en 
forstålig måte. De som lykkes med 
dette, får også midler til vedlikehold. 

Fokusering på eierskapet
Et hovedproblem knyttet til den 
kommunale eiendomsforvaltningen 
er mangelen på synlig eierskap i for-
mannskap og kommunestyre. Folke-

valgte ser i liten grad på seg selv som 
eiere, selv om de har eieransvaret. 
For å bøte på dette må eiendomsfor-
valteren stadig minne de folkevalgte 
om deres eieransvar, informere om 
situasjonen for kommunens eien-
dommer og be om nødvendige ved-
tak. For å bistå eiendomsforvalterne 
i dette ga FOBE ut et temahefte 
kalt ”Kommunal eiendomsforvalt-
ning – en kortfattet innføring for 
folkevalgte”. Heftet kom ut etter 
kommunevalget i 2003. Dette heftet 
ble fulgt opp med en ny rapport kalt 
”Bedre eierskap” som var ferdig i 
januar 2007. I denne rapporten kon-
kluderes det med at kommunene må 
innføre et årshjul for rapportering 
fra eiendomsforvalteren til formann-
skap og kommunestyre. Rappor-
ten ble finansiert av ”Kompetanse 
for Bedre Eiendomsforvaltning” 
(KoBE), som også har bevilget støtte 
til fem regionale konferanser etter 
valget i 2007 for å sette bedre eier-
skap på dagsordenen i kommunene.

KoBE
NOU 2004:22 ”Velholdte bygg 
gir mer til alle” resulterte blant an-
net i etableringen av ”Kompetanse 
for Bedre Eiendomsforvaltning” 
(KoBE) i Statens Bygningstekniske 
Etat (BE) i 2006, med Anne Enger 
Lahnstein som styreleder og Per 
Eikeland som administrativ leder. 

FOBE har med sitt nettverk blitt en 
viktig samarbeidspartner for KoBE i 
utvikling og formidling av kunnskap 
til kommunene.

KOSTRA
KOSTRA-rapporteringen er et 
betydelig problem for eiendomsfor-
valtningen fordi man ikke har noen 
kontoplan tilpasset eiendomsdriften, 
og fordi man ikke har et bedriftsø-
konomisk regnskapssystem med 
verdivurderinger og avskrivninger. 
FOBE har i denne sammenheng vært 
en pådriver for å få etablert et rap-
porteringssystem i KOSTRA, som 
korresponderer med NS 3454 Livs-
sykluskostnader for bygg, og har 
i 2006 og 2007 deltatt i en arbeids-
gruppe nedsatt av Kommunaldepar-
tementet for å utrede dette. 

Renhold
Det vanligste er at kommunene 
utfører renhold med egne ansatte 
renholdere. Stadig flere kommuner 
har imidlertid overført renholderne 
til en sentral renholdsenhet i kom-
munene. Det har stilt nye krav til 
ledelse og organisering av renholds-
arbeidet og ført til en profesjonali-
sering av renholdet i kommunene. I 
flere kommuner har renholdsavde-
lingene også måttet konkurrere om 
renholdsoppdrag med private ren-
holdsfirmaer.

Rehabilitering av Veien skole
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Det er i dag ca. 70 kommuner 
som deltar i FOBEs regionale nett-
verksgrupper for renholdsledere, 
der metoder, organisering, nøk-
keltall, kvalitet m.m. blir drøftet. 
Etter initiativ fra renholdsgruppene 
nedsatte FOBE en arbeidsgruppe 
som har utarbeidet et temahefte kalt 
”Beste praksis renhold – forslag til 
nasjonale kvalitetsmål for renhold i 
kommunale bygg ved hjelp av NS-
INSTA 800.” 

Prosjekter og byggeledelse
Ekspansjonen i kommunene innebæ-
rer stadig nybygging, ombygging og 
rehabilitering. Slike store prosjekter 
kommer gjerne som ledd i statlige 
reformer innen helseomsorg og un-
dervisning. Kravet om full barneha-
gedekning gjør f.eks. at kommunene 
først og fremst har bygd barnehager 
de siste årene. Dette stiller krav til 
kommunene som byggherre og til 
planlegging og utforming av bygnin-
gene med tanke på fremtidig forvalt-
ning. For å kunne innfri slike krav, 
har Bærum kommune utarbeidet en 
byggehåndbok med krav til mate-
rialer og løsninger, som rådgivere 
og entreprenører må rette seg etter. 
FOBE har lagt byggehåndboken 
ut på sitt intranett og presentert og 
drøftet byggehåndboken i nettverks-
gruppene. Mange kommuner har 
etter dette tilpasset Bærums bygge-
håndbok egne behov. 

Et annet område som har stått i 
fokus den senere tiden, er kontrollen 
av byggearbeidene. Feil utførelse på 
byggeplassen gir fremtidige skader. 
For å unngå dette har Ringerike 
kommune gjeninnført den ”gamle” 
byggherrekontrollen med utførelsen 
underveis på byggeplassen gjennom 
kontrakt med byggeleder. Byg-
gelederkontrakten med tilhørende 
kontrollplaner er stilt til rådighet for 
kommunene på www.nkfnett.no

I tillegg til dette har nettverks-
gruppene tatt opp anbudsprosedy-
rer, kontraktsstandarder, KOFA-
avgjørelser, økonomisk styring av 
byggeprosjekter, kontraktsformer, 
arealeffektivitet m.m. En rekke befa-

ringer av nybygg og rehabiliteringer 
er gjennomført. I forbindelse med 
det statlige programmet for reha-
bilitering av skoleanlegg utarbeidet 
FOBE et temahefte kalt ”Bedre bruk 
av skolens arealer”, utgitt i 2005. 

ENØK og sentral driftskontroll
Energiøkonomisering er også et 
aktuelt tema i nettverksgruppene. 
Spesielt aktuelt i denne sammenheng 
er innføringen av sentral drifts-
kontroll av de tekniske anleggene. 
Foregangskommuner som Lindås, 
Gjøvik og Drammen har presentert 
sine erfaringer i FOBEs nettverk. 
Kravspesifi kasjoner, anbudspapirer 
m.m. er lagt ut på intranettet til bruk 
for medlemmene. 

Helse, miljø, sikkerhet og til-
gjengelighet – gjennom intern-
kontroll
Eiendomsforvalterne har med ansva-
ret for bygget også ansvaret for det 
fysisk arbeidsmiljøet. Ivaretakelse 
krever en form for regelmessig kon-
troll av at luft, lys, lyd, renhold, røm-
ningsveger, brannslukkingsapppara-
ter, håndtering av helsefarlige stoffer 
m.m. tilfredsstiller kravene. For å 
hjelpe kommunene på dette området 
har FOBE utarbeidet et verktøy med 
sjekklister i samarbeid med KLP-ska-
deforsikring og Stiftelsen Byggser-
tifi sering for å kartlegge og beskrive 
byggets tilstand og skaderisiko. 

Boligforvaltning
Kommunene eier et betydelig antall 
boliger til sosiale formål og andre 
formål. Stadig utskifting av leieta-
kere krever administrasjon, vedli-
kehold, oppgradering, nybygging 
og avhending. Dette er et område 
med egne temaer og problemer der 
det også er behov for utveksling av 
erfaring. For å imøtekomme dette 
behovet har FOBE startet etable-
ringen av egne nettverksgrupper 
for boligforvaltere. Et samarbeid er 
innledet med Kommunale Boligad-
ministrasjoners Landsråd (KBL) om 
å arrangere en nasjonal boligkonfe-
ranse i 2007. 

www.nkfnett.no
NKF utviklet i 2005 et kommu-
nalteknisk kompetansenettverk på 
web for kommunene, der alle med 
kommune.no i sin mail-adresse au-
tomatisk har adgang. Nettverket har 
i løpet av 2006 blitt stadig mer brukt 
av FOBEs medlemmer, som stiller 
spørsmål til hverandre, og som leg-
ger ut dokumenter til fri benyttelse 
for kolleger i andre kommuner. 

Avslutning
Vi ser av gjennomgangen foran 
hvordan de kommunale eiendoms-
forvalterne utvikler sitt eget fagom-
råde i møte med sine kolleger, og 
at FOBE bidrar med tilrettelegging 
av møteplasser. FOBE er i dag det 
største nettverket for kommunale 
eiendomsforvaltere. 

Eiendomsforvaltere fra offentlig og 
privat sektor har de siste 10–15 årene 
søkt sammen i ulike nettverk for å 
utvikle sine nisjer i det store fagområ-
det for eiendomsforvaltning. Her skal 
nevnes Fylkesbyggesjefenes Eien-
domsforum (FEF). Norges Bygg- og 
eiendomsforening (NBEF), Nettverk 
for Næringseiendom (NfN), Husei-
ernes Landsforbund (HL), Forenin-
gen Næringseiendom (FN). 

I tillegg til denne omfattende er-
faringsbaserte kunnskapsutviklingen 
i foreningene, som er listet over, er 
eiendomsforvaltning også blitt et 
fagområde på universiteter og høg-
skoler, nasjonalt og internasjonalt, 
som tilbyr utdanning, og som driver 
forskning på området. 

I denne sammenheng skal også 
nevnes en rekke konsulent- og råd-
givningsfi rmaer som utvikler sin 
kunnskap om kommunal eiendoms-
forvaltning gjennom oppdrag i kom-
munene. 

Fagområdet vil fortsette å utvi-
kle seg i årene som kommer. Norsk 
Kommunalteknisk Forening og 
FOBEs bidrag må være å fortsette 
med å skape interessante møteplasser 
for kommunale eiendomsforvaltere. 
Med dette utvikles fagområdet, språ-
ket, identiteten og evnen til å ivareta 
fellesskapets eiendommer. 
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Nye oppgaver 
og innvendig innsats
Biltrafi kken økte kraftig gjennom 
1960- og 1970-årene, og trafi kkulyk-
kene ble fl ere og større. Ingen hadde 
ansvaret for å ha utstyr og kompe-
tanse til å håndtere dette. Politiet 
ledet redningstjenesten, men hadde 
kun som oppgave å koordinere de 
ressursene som fantes, ikke å ha 
noen selv. Det mest naturlige var i 
manges øyne at brannvesenet skulle 
påta seg ansvaret for å ha nødvendig 
utstyr og kompetanse til å håndtere 
ulykker. De fl este kasernerte brann-
vesener påtok seg da også oppga-
ven. Samtidig pågikk diskusjonen 
om ansvaret for innsats ved akutte 
oljevernutslipp. Mange talte for at 
de lokale brannvesener burde ha en 
sentral rolle her.

Da kommunene utover på 1980-
tallet ble presset økonomisk, følte 
brannvesenet seg truet av nedbeman-
ninger, og så vel fagforbund som 
arbeidsgiversiden lette etter nye 
oppgaver for brannvesenet. Brann-
vesenets assistanse og bistandsplikt 
i enhver redningssammenheng ble 
slått fast i lov av 5. juni 1987 om 
brannvern m.m.

Behovet for å kunne ta seg inn 
i brennende bygninger, den tekno-
logiske muligheten til å gjøre dette, 
samt den meget sterke utviklingen 
innenfor vernebekledning, medfør-
te en kraftig økning i brannvese-
nets evne til røykdykking og inn-
vendig innsats utover i 1980-årene. 
Dette førte til et rop om 
mer kunnskap.

Rundt 1980 var brannfaget i 
Norge lite utviklet. Norges brann-
tekniske laboratorium (NBL) var 

anerkjent, men opplæringsvirk-
somheten ved Norges Tekniske 
Høgskole (NTH), der NBL lå, var 
svært beskjeden. Få studenter fi kk 
undervisning, og brannfaget var ikke 
prioritert. Vi hadde i Norge ingen 
branningeniørutdanning. 

Norges brannskole hadde tidli-
gere blitt etablert på Grorud i Oslo, 
men man var der ikke i stand til å 
utvikle læremateriell eller drive med 
for eksempel undersøkelser. Dette 
medførte at norsk brannvesen og 
etter hvert også Norges brannskole 
i tiden mellom 1980 og 1990 im-
porterte, innsatsfi losofi , faglige be-
traktinger, læremidler og til og med 
lærekrefter fra Sverige. Slik fi kk vi 
et meget viktig kunnskapsløft, og i 
perioden fra tidlig 1980-tall til utpå 
1990-tallet utviklet norsk brannve-
sen seg slik at man ikke sto tilbake 
ved sammenligning med andre lands 
brannvesener.

Samtidig ble brannbilene større, 
med større vanntanker og alltid 
utstyrt for innvendig innsats. Sik-

kerheten og slagkraften måtte ivare-
tas, og veiledningen til forskrift om 
organisering og dimensjonering av 
brannvesen av 1995 angir at minste 
vannmengde i en brannbil bør være 
2000 liter – det er dramatisk mye 
mer enn hva brannbilene hadde mel-
lom 1950 og 1970.

Allerede på 1960-tallet tok de 
tekniske etatene i kommunene i 
bruk radioanlegg med basestasjoner. 
Brannvesenet ble en naturlig bruker. 
Utover på 1980-tallet ble radioen 
mindre, personsøkeranlegg for inn-
kalling av mannskaper ble innført, 
og etter hvert ble det vanlig å utstyre 
brannvesenets røykdykkere med 
radiosamband. Denne kraftige ut-
viklingen resulterte i diskusjoner om 
sikkerhetsfi losofi :
• Hvor godt beskyttet bør en brann-

mann være?
• Hvor mye vann må han ha?
• Hvor mange mann må til for inn-

vendig innsats?
• Hvor langt inn kan det aksepteres 

at en røykdykker går?

brannsjef , Skien kommune 
og leder av Norsk brannbefals 
landsforbund 1992–2007

Av  Guttorm Liebe

Brannvesenets 
historie 1982–2007

Larvik sykehjem
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Resultatet av disse diskusjonene ble 
veiledning angående røykdykking. 
Filosofien om internkontroll og 
kravet til dokumentert sikkerhets-
opplæring førte til en meget sunn 
konklusjon: Til syvende og sist hvi-
ler det taktiske valget av innsats på 
summen av kompetanse og ressurser 
i forhold til oppgaven. Dersom mu-
ligheten for å redde liv eller meget 
store verdier er liten i forhold til 
risikoen ved offensiv innsats, skal 
innsatsen være defensiv.

Akutt forurensning
Miljøverndepartementet ønsket via 
Statens forurensningstilsyn (SFT) å 
etablere beredskapsorganisasjoner 
langs kysten for å kunne møte en 
eventuell oljelekkasje til sjøs. Inter-
kommunale oljevernutvalg (IKOU) 
ble etablert kysten rundt i perioden 
1975–80, og ”fotsoldatene” i denne 
organisasjonen var brannmannska-
per og ansatte i havnevesenet. Tan-
ken var at dersom den kommunale 
beredskapen ikke strakk til, skulle 
den interkommunale beredskapen 
bidra. Dersom den interkommunale 
beredskapen heller ikke strakk til, 
var tanken at Staten ved SFT, senere 
ved Kystverket, skulle overta ak-
sjonsansvaret.

Ordningen ble utvidet til å gjelde 
all type akutt forurensning, både 
i vassdrag og på land. Denne regi-
onbaserte kjemikalieberedskapen 

ble etablert som en 
prøveordning i 1990 
i to regioner (Østfold 
og Østerdalen). Vi-
dere utbygging skjedde 
deretter skrittvis med 
utgangspunkt i risiko. 
Denne ordningen bidro 
til at interkommunale 
beredskapsordninger 
ble mer vanlig og ak-
septert.

Nødnummer og sen-
tralisering av nøda-
larmeringssentraler
Et forsøk på innføre 
nødnummer 000 tid-
lig på 1970-tallet ble 
ingen suksess. På den 
tiden hadde man lokale 
brannalarmeringsnumre 
som ble betjent på svært 
forskjellige måter. Nød-
meldingstjenesten måtte endres etter 
hvert som Televerkets manuelle  
telefonsentraler ble lagt ned i 1960- 
og 1970-årene. En dramatisk sentra-
lisering sto for dør.

Den teknologisk utviklingen var 
ikke lenger noe hinder for sentrali-
sering. I 1987 innførte Kommu-
nal- og arbeidsdepartementet ved 
Direktoratet for brann- og eksplo-
sjonsvern (DBE) ”fagsentralprin-
sippet”. Brannalarmeringsgrensene 
skulle følge politidistriktsgrensene, 

og det skulle være 
maksimalt én brann-
alarmeringssentral 
innenfor hvert 
politidistrikt. Argu-
mentet som forsin-
ket denne sentrali-
seringen, var ønsket 
om lokalkunnskap. 

Samtidig ble 
innført tre nød-
numre: 001 til 
brannvesenet, 002 
til politiet og 003 til 
ambulansetjenesten. 
Nødalarmerings-
sentralene hadde 
to hovedoppgaver: 

Betjene publikum og betjene nøde-
tatene.

EU-kommisjonen besluttet den 
29. juli 1991 (91/396/EEC) innføring 
av det felleseuropeiske nødnum-
meret 112 innen utgangen av 1996. 
Norge fulgte opp ved St.meld. nr. 12 
(1995–1996) ”Om brann- og ulykke-
salarmering”, og nødnummeret 110 
til brannvesenet (111 var teleteknisk 
ikke akseptabelt), 112 til politiet og 
113 til akuttmedisinske kommunika-
sjonssentraler (AMK-sentralene) ble 
innført.

Politireformen som ble vedtatt i 
2001, medførte en ytterligere sentra-
lisering ved at antallet politidistrikter 
ble 26, og antallet nødalarmerings-
distrikter for brann ble redusert til 
24. Vi var nå kommet til 2003.

Sprengstoffinspeksjonen og 
Branninspeksjonen
Sprengstoffinspeksjonen (SSI) og de-
ler av Statens branninspeksjon (SBI) 
ble i 1985 slått sammen til Direkto-
ratet for brann- og eksplosjonsvern 
(DBE) med kontorer i SSIs gamle 
lokaler i Tønsberg. Et meget viktig 
grep det nye DBE tok, var å få orden 
på den norske brannskadestatistik-

Diagrammet viser årlige skadeutbetalinger etter brann fra norske 
forsikringsselskaper i perioden 1997-2006. Kilde: Finansnæringens 
Hovedorganisasjon

Kostnader ved brann

Caledonien hotell, Kristiansand.
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ken, noe som medførte at Norge ble 
ledende på dette feltet både i Europa 
og verden for øvrig.

Regelverksutvikling
Brannvernloven av 1987 la grunnla-
get for neste strategiske grep. Norge 
lå på verdenstoppen i brannskadeut-
betalinger, og DBE valgte å satse på 
forebyggende tiltak. 

En ny, revolusjonerende forskrift 
om forebyggende tiltak og brann-
syn ble vedtatt den 5. juli 1990. Den 
plasserte ansvaret hos eier og baserte 
seg på tankegangen i internkontroll-
forskriften. Som et av de første land 
i verden innførte Norge krav om 
røykvarsler og slokkeredskaper i alle 
boliger.

Med utgangspunkt i DBEs fi losofi  
om industriens egenkontroll, ble det 
for hele helse-, miljø- og sikkerhets-
området vedtatt en kongelig resolu-
sjon om internkontroll, og HMS 
ble innført som begrep. Den første 
stortingsmeldingen om brannvern 
(St.meld. nr. 17, 1991–1992, ”Tiltak 
mot brann”), hadde som målsetting 
en reduksjon i antall omkomne med 
30 %, å redusere de totale brannska-
dene med 30 % og å halvere stor-
brannskadene de kommende 10 år. 
Ambisjonsnivået var med andre ord 
høyt!

DBE fortsatte regelverksut-
viklingen, og den 3. mai 1995 ble 
forskriften om organisering og 
dimensjonering av brannvesenet 
vedtatt. Forskriften inneholdt om-
fattende standardkrav, blant annet 
til minstebemanning ved beredskap 
og dimensjoneringen av forebyg-
gende virksomhet. Hensikten var 
å fl ytte arbeidsinnsatsen fra bered-
skap til forebyggende virksomhet. 
Resultatet det påfølgende tiåret ble 
nok at beredskapen mer eller mindre 
ble opprettholdt, og at mengden 
arbeidskraft økte innenfor forebyg-
gende område.

Forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i virk-
somheter ble vedtatt 6. desember 
1996.

Evalueringen av storingsmeldin-

gen ble foretatt mot slutten av 1990-
tallet og viste at antallet omkomne 
ville blitt 10–15 % høyere dersom 
kravet om røykvarslere ikke var blitt 
innført. Verditapene var blitt kraftig 
redusert i industri og næringsliv. 
Men målene ble likevel ikke nådd.

Fusjoneringer
Den 1. januar 2003 ble Produkt- og 
eltilsynet fusjonert med DBE, som 
endret navnet til Direktorat for 
brann- og elsikkerhet. 1. september 
2003 ble Direktoratet for sivilt be-
redskap (DSB) fusjonert med DBE. 
Det nye store direktoratet fi kk nav-
net Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB) og fl yttet 
inn i et nybygg i Tønsberg i januar 
2005.

En ny stortingsmelding (St.meld. 
nr. 31, 2000–2001, ”Brann- og ek-
splosjonsvern”), med et noe lavere 
ambisjonsnivå, ble vedtatt. Målene i 
denne ble heller ikke nådd.

Alle lovene innenfor brannvern-
området ble samlet i én: Lov av 14. 
juni 2002 om vern mot brann, ek-
splosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsopp-
gaver.

Nye forskrifter om brannfore-
byggende tiltak og tilsyn og om 
organisering og dimensjonering av 

brannvesenet ble vedtatt 26. juni 
2002.

Utdanningen
Norges brannskole på Grorud i 
Oslo kunne ikke tilby skikkelige 
øvingsmuligheter der den lå. Sko-
len var liten, og brannfaget var i sin 
spede begynnelse. Elevene opplevde 
at skolen var mer opptatt av pe-
dagogiske metoder enn det faglige 
innholdet, og kravet om en sterkere 
faglig skole ble etter hvert stort. 
Tidlig på 1990-tallet ble det derfor 
utredet alternative lokaliseringer for 
Norges brannskole.

I 1990 ble den aller første etter-
utdanningen for branningeniører 
etablert ved Ingeniørhøgskolen på 
Gjøvik. Dette var et forsøkspro-
sjekt, og Høgskolesenteret i Vestfold 
fulgte opp med tilsvarende tilbud 
senere samme år. Samtidig pågikk 
det en sanering av de gamle maritime 
høgskolene.

Statsråden for undervisningsde-
partementet fi kk omtrent på samme 
tid tre lokaliseringsspørsmål som 
skulle sees i nasjonal sammenheng. 
Han fattet til slutt et rent distrikts-
politisk vedtak, og besluttet at den 
maritime høgskolen skulle ligge i 
Vestfold, branningeniørutdanningen 
skulle legges til høgskolen i Hau-

Vik torg

44
Kommunalteknikk 100 år – 2007





gesund (samtidig som tilbudene i 
Gjøvik og Vestfold ble lagt ned), og 
Norges brannskole skulle lokaliseres 
til Tjeldsund kommune der det al-
lerede var en del øvingsfasiliteter. 
Brannvernfaget hadde dermed fått 
en klarere skolestruktur. Brannin-
geniørstudiet i Haugesund startet i 
1992, og Norges brannskole ble fl yt-
tet til Tjeldsund sommeren 1993.

Risikogrupper og åpen omsorg
Én klar samfunnsutvikling i Norge i 
overgangen mellom 1980- og 1990-
tallet var den erklærte politikken 
om åpen omsorg og tilbakeføring 
av personer på sentralinstitusjoner 
til kommunene. Dette resulterte i 
omfattende bygging av mini-institu-
sjoner, omsorgsboliger og spesielle 
boliger for ulike typer funksjons-
hemmende. Kommunene prøvde å 
minimalisere kostnadene ved denne 
utbyggingen ved å søke å unngå de 
branntekniske kravene til slike insti-
tusjoner. Omfattende defi nisjonsak-
robatikk ble gjort for å kunne kalle 
ulike typer hus for ”bolig” og ikke 
”institusjon”, noe som medførte at 
de sentrale brannvernmyndighetene 
til slutt valgte å skjerpe de branntek-
niske kravene til såkalte omsorgsbo-
liger.

I løpet av 1990-årene ble det slått 
fast at de som har høyeste risiko 
for å omkomme i branner er eldre, 
personer med funksjonshemninger 
og personer med rusproblemer. 
Årsaken til at det i løpet 1990-årene 
ikke ble registrert nedgang i antall 
omkomne til tross for suksessen med 
kravet til røykvarslere, var at antallet 
omkomne i de nevnte risikogrup-
pene økte omtrent tilsvarende re-
duksjonen i antall omkomne i andre 
befolkningsgrupper.

Interkommunalisering
Mange sider ved samfunnsutviklin-
gen pekte i retning av sammenslåin-
ger, også for brann- og feiervesenet. 
Lov om brannvern av 1987 tok 
konsekvensen av dette og fjernet 
begrensningene som lå i den gamle 
loven. Loven av 2002 gikk lengre ved 

å kreve samarbeid 
om beredskap mel-
lom kommunene.

Først ut i det 20. 
århundre ble det 
fart i etableringen 
av interkommunalt 
brannvesen, som 
oftest organisert som 
interkommunale 
selskaper (IKS-er). 
Kommuneøkono-
mien var nok den 
mest avgjørende fak-
toren når det gjaldt 
viljen til å interkom-
munalisere brann- og 
feiervesenet og til å 
sentralisere alarme-
ringstjenesten.

Branner som har 
satt sitt preg på 
utviklingen
Den 16. mars 1979 
omkom 14 av 27 
pasienter ved Sand-
nessjøen sykehjem. 
Bygningen var i én 
etasje, under ett år 
gammel og var en 
såkalt brannherdig 
bygning etter dati-
dens byggeforskrift. 
Brannens omfang 
resulterte i omfattende undersø-
kelser. Senere samme år brant det i 
Gullhella sykehjem i Asker. Bygnin-
gen var en eldre trebygning i fl ere 
etasjer. 5 personer omkom. Da den 
tredje store sykehjemsbrannen kom 
i Larvik den 9. juni 1983, denne gan-
gen også med 5 omkomne, ble det 
ytterligere fart i undersøkelser og 
tiltak. Det ble et krav at institusjoner 
og overnattingssteder måtte ha auto-
matiske brannalarmanlegg.

Brannene som her er nevnt, re-
sulterte i skjerpelse av kravene til 
brannalarmeringen på institusjoner 
og overnattingssteder, og ikke minst 
til kravene om brannvernopplæ-
ring blant ansatte i institusjoner og 
klargjøring av hvem som skulle ha 
ansvaret for dette (eieren). 

KOU skrev en håndbok, fi lmer 
ble laget, og et av de største opplæ-
ringsprosjektene innenfor brannver-
net ble igangsatt: Norges brannkas-
ses tilhengerprosjekt med startskudd 
i 1983. Prosjektet baserte seg på at 
brannbefalslag og kommuner sam-
arbeidet om realistiske øvelser inne i 
en tilhenger som ble fl yttet rundt år 
etter år, fram til år 2000. Til sammen 
227 000 gjennomførte øvelsen. 

Den 5. september 1986 var det 
storbrann i hotell Caledonien i Kris-
tiansand. I en betongbygning i 14 
etasjer brant det i 3 av de underste 
etasjene, i meget store arealer. Bran-
nen var langvarig og medførte at det 
omkom 14 personer grunnet røyk-
forgiftning, samtlige langt unna selve 
brannen og alle bak minst 2 lukkede 

Diagrammet viser årlig antall omkomne personer i branner i 
Norge fra 1976 til 2006. Kilder: Norsk brannvernforening og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Omkomne i brann, 1976-2006

46
Kommunalteknikk 100 år – 2007




























 
















PARK & GATEMØBLER
LESKUR FOR BUSS & BANE
STØYSKJERMING

RØYKESKUR & ENTRETAK
SYKKELSTALLER & STATIVER
REKLAMEBÆRERE

INFORMASJONSTAVLER
BLOMSTERMILJØ
GJERDER & PULLERTER

Til offentlige og private 
uterom leverer vi:
- Park -og gatemøbler
- Leskur
- Baldakiner
- Entrètak
- Sittegrupper
- Benker
- Skilt
- Informasjonstavler
- Søppelkasser
- Returpunkt
- Sykkelstaller
- Sykkelstativer
- Plantekar
- Blomsterampler
- Røykeskur
- Askebeger

Kontakt:
Norfax AS
Svartskogveien 20
1420 Svartskog
www.norfax.no
post@norfax.no
tlf:   +47 6680 0060
fax: +47 6680 0154

Tlf. 33 06 66 00, Faks 33 05 34 80, info@botneskilt.no

www.botneskilt.no

...vi yter mer!

TA KONTAKT

* Tilbudspriser gjelder t.o.m uke 26. Prisene er eks. mva og frakt.

MOBILT
TRAFIKKLYS
• Radiostyrt
• Norsk meny
• LED lys
• Stabil
• God kvalitet
• EN godkjent
• Nedfellbar
• Låsbar

ARBEIDS-
VARSLINGS-
UTSTYR

Komplett med:
• Løsfot i gummi
• 2,0 m alu.stolpe
• Klammer
• Skilt 110 str. 

MS m/klasse 
3 folie fluoriserende

• Skilt 106.1 str. 
MS m/klasse 
3 folie 
fluoriserende 1295*Pris pr. oppsett

1295*

MINIGUARD
• T1, T2 

og T3 
godkjent.

• Enkel å 
montere. 

• Hvert 
element
er 1,5 m.

ANLEGGS-
GJERDE I
PLAST
• 1 x 50 m

BE OM

PRISTILBUD!BE OM

PRISTILBUD!

319*
Pris pr. stk.

319*

BE OM

PRISTILBUD!BE OM

PRISTILBUD!



dører i forhold til brann-
området. Denne brannen 
ble underlagt grundige 
undersøkelser, og resulta-
tet ble kraftige skjerpelser 
av de branntekniske for-
skriftskravene til overnat-
tingssteder, hvorav kravet 
til skille mellom heiser 
og rømningsveger var det 
skarpeste.

Fra begynnelsen av 
1980-tallet brant det årlig 
i rekkehus grunnet en byggeskikk 
som ble vanlig på 1950- og 1960-tal-
let. Først i løpet av 1990-tallet ble 
problemet forsøkt kartlagt, og godt 
inne i det 20. århundret ble det slått 
fast at byggeskikken burde endres.

Den største enkeltbrannen var om 
bord i skipet Scandinavian Star den 
7. april 1990. Brannmannskaper fra 
Göteborg og Larvik deltok i slok-
kingen mens det brant i rom sjø. 
161 personer omkom, de aller fl este 
av CO-forgiftning. Brannen fi kk et 
langvarig etterspill i rettsapparatet 
i Danmark og resulterte i at red-
ningsinnsatsen til sjøs kom i fokus. 
De såkalte RITS-gruppene (Red-
ningsinnsats til sjøs) ble etablert fem 
steder i Norge, og ved revisjon av 
brannvernloven i 2002 ble innsats til 
sjøs listet opp som én av de oppgaver 
brannvesenet kunne settes til.

Feiervesenet
Endringer i kommunenes økono-
miske situasjon midt på 1980-tallet 
medførte at de fl este kommuner 
etter hvert innførte feieavgift. Den 
gang utførte feiervesenet feiing og 
såkalt vanlig brannsyn, det vil si 
brannteknisk kontroll av boliger.

Kravet til vanlig brannsyn falt 
bort med forskriften om forebyg-
gende tiltak og brannsyn i 1990. Ny 
forskrift om feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg ble vedtatt den 15. 
januar 1998. Denne delte feiervese-
nets oppgaver i to områder: feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg, hvor feiing 
i prinsippet skulle være behovs-
prøvd, og tilsynet skulle gjennomfø-
res minst hvert fjerde år.

Innsatsledelse
Brannvesenet ble etter hvert under-
lagt fi re overordnede organisatoriske 
regimer under innsats, avhengig 
av hvilken type hendelse man sto 
overfor. Dersom hendelsen var en 
ren brann (f.eks. skogbrann), var 
det brannvesenets egen organisa-
sjon som hadde det totale ansvaret. 
Dersom en brann ble for stor eller 
beveget seg over fl ere kommuner, 
eller hvis fl ere kommuner samtidig 
var utsatt for brann, ble det – som en 
konekvens av fl ommen på Østlandet 
i 1995 – bestemt at fylkesmannen 
skulle kunne overta ressursfordelin-
gen.

Redningstjenesten i Norge var 
defi nert som det aksjonsapparatet 
som ble satt inn når liv og helse 
var truet og ingen andre hadde et 
særlig lovmessig ansvar. Dette var 
politiets ansvar. I redningstilfeller 
var brannvesenet underlagt politiets 
skadestedsleder ute ved ulykkes-
stedet, som igjen var underlagt den 
lokale redningssentralen på politista-
sjonen, og denne var igjen underlagt 
sin respektive hovedredningssentral. 
Dersom brannvesenet var ute og 
gjorde en ryddejobb i forbindelse 
med en aksjon mot forurensning, 
som var så stor at kommunen selv 
ikke maktet oppgaven, ble brannve-
senet underlagt aksjonsledelsen i det 
interkommunale utvalget mot akutt 
forurensning.

Disse regimene hadde ulike orga-
nisatoriske mønstre, og omfanget av 
det interkommunale beredskapssam-
arbeidet var økende. Brannvesenet 
selv var ikke samkjørt og hadde ikke 

noe ensartet fast organisatorisk 
mønster. Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap 
(DSB) besluttet derfor i 2006 å 
utarbeide et forslag til enhetlig 
organisatorisk struktur dersom 
brannvesenet selv måtte håndtere 
en stor ulykke.

NBLFs historie
Kommunenes sentralforbund 
(KS) endret strategi på 1970-tal-
let, fra å være en klar arbeidsgi-

verorganisasjon og rådgiver overfor 
kommunene til å satse på å påvirke 
sentrale beslutningstakere og deri-
gjennom kommunenes vilkår. Ledere 
i brannvesenet opplevde nok at KS i 
mange sammenhenger var en brem-
sekloss i det som for dem var en 
ønsket utvikling. Brannvesenets fag-
lige oppgaver økte dramatisk i 1970-
årene, grunnet økningen av transport 
av farlig gods og antall trafi kkuhell. 
Brannene ble større enn før, og 
store byggekomplekser og under-
jordiske anlegg medførte en kraftig 
økning i behovet for å kunne trenge 
inn i brennende strukturer. Dette, 
sammen med at andre land allerede 
hadde etablert tilsvarende yrkesin-
teresseorganisasjoner uten politisk 
tilknytning eller fagforbundstilknyt-
ning, medførte dannelsen av Norsk 
brannbefals landsforbund (NBLF) 
den 17. mars 1979 – bare noen timer 
etter sykehjemsbrannen i Sandnes-
sjøen.

Under dannelsen av NBLF 
ble det diskutert om ikke NBLF 
kunne være del av Norsk Kom-
munalteknisk Forening. Dette var 
det ikke vilje til blant brannbefalet, 
og spørsmålet har senere ikke blitt 
berørt. NBLF og NKF har aldri 
oppfattet hverandre som konkur-
renter, men samarbeidet har vært 
beskjedent. NBLFs ambisjon var å 
være brannvesenets faglige talerør og 
samfunnets vaktbikkje. Etter hvert 
ble NBLF myndighetens viktigste 
høringsinstans i brannfaglige spørs-
mål, som representant for lokale 
brannvesener.

Norges brannskole
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Prøv oss!

 • Vi har alle størrelser! 

• Landets beste zerotailmaskin!

                     Vendbart hk-feste, graveskuff, radio, auto-idle, 
aircondition og tiltbar hytte.                     aircondition og tiltbar hytte.                     

Mustang 2076 - 3,4 tonn

Airman AX50U-4 - 5,5 tonn

Atlas hjullaster

*  Servostyring
*  High speed 
*  High fl ow

2,5 tonn, motor 46 hk, hydr. drift, 11 km/t hastighet, 
180°svingbar kasse, 180°vendbart førersete.

Tysk kvalitet fra 2,5 til 8 tonn.
NB! Ny 2,5 tonner rundt hjørnet!

Canycom S25ACanycom S25A
• Vår bestselger!

• Ingen slår oss på minidumpere!
Cormidi RT 80 - Selvlastende 

Hydr. drift, hydr.tilt på skuff (80), motorkasse 
for mindre støy, belteruller, Yanmar dieselm. 
m/elektrisk start.

”Gården er full!”
”Gården er full!”

• 19 års erfaring!
Kvalitetsbelter til alle typer minigravere, dumpere 
opp til 8 tonn. Alle typer på lager. 

Klassens største hytte, 2 års garanti, 
suveren stabilitet, alt av utstyr, servicevennlig.

• Japansk kvalitet på sitt aller beste.
Hanix minigravere

• Framtidens kompaktlaster!

LEVERINGSKLARE MASKINER!
Vi er på plass i Stavanger på MEFA 07 - 01 - 03 JuniVi er på plass i Stavanger på MEFA 07 - 01 - 03 Juni

Besøk oss også på NESO i Tromsø - 29 Juni - 01 Juli

Vi tar forbehold om trykkfeil.



Innledning
Alt i oldtiden var det lover som 
fastsatte regler for å sikre kvaliteten 
på byggverk. Saksbehandlingen var 
ikke kommet inn ennå, men i kong 
Hammurabis lov ble det fastslått at 
dersom huset styrtet sammen og ei-
eren døde, skulle byggmesteren dre-
pes. Det ble også tidlig gitt regler for 
å sikre en viss regulering av arealut-
nyttelsen, særlig gate- og vegbredder, 
med sikte på å sikre fremkomme-
ligheten og skille områder fra hver-
andre for lettere å kunne begrense 
branner. De gamle norske ”land-
skapslovene” (Frostating, Gulating 
osv.) hadde også bestemmelser som 
påla leilendinger vedlikeholdsplikt 
av bygningene på gården. Magnus 
Lagabøters landslov fra 1276 gjentok 
disse bestemmelsene. Bestemmelsene 
levde videre i bl.a. Christian IVs og 
Vs norske lover. 

Etter at Norge ble en selvstendig 
stat i 1814, ble det gitt egne byg-
ningslover for Christiania, Bergen 
og Trondheim i hhv. 1827, 1830 og 
1854. Den første alminnelige byg-
ningslov ble vedtatt i 1845 og gjaldt 
for alle kjøpe- og ladesteder som 
ikke hadde særskilt bygningslov, og 
for et byggebelte på 75 alen utenfor 
bygrensen.

På 1800-tallet var hovedformålet 
lagt på brannsikring, kommunika-
sjon, hygieniske krav (sunnhetskrav) 
og byggeteknisk kvalitet. Visse es-
tetiske krav kom inn mot slutten av 
århundret. Hensynene for å sikre en 
bedre styring av arealdisponeringen 
ble også tillagt stadig større vekt og 
ble lagt inn i bygningslovgivningen. 
Reelt sett har denne lovgivningen 
således hele tiden omfattet både byg-

ningsmessige og planleggingsmessige 
forhold, men det er byggesiden som 
skal vektlegges her. Bygningslovgiv-
ningen må hele tiden også sees i sam-
menheng med bl.a. brannvernlov-
givningen, for å få et bedre bilde av 
de offentlige rammer som gjaldt for 
bygging og bruk av bebyggelsen.

Bygningslovgivningen etter an-
nen verdenskrig – klare preg 
av detaljkrav
Etter annen verdenskrig kom lov 
om bygningsvesenet av 1924, med 
tilhørende byggeforskrifter fra 1928. 
Loven omfattet for første gang alle 
byer, med et byggebelte utenfor på 
200 m, og kunne gjøres gjeldende 
også ellers i kommunen. Den fol-
kevalgte innfl ytelsen på bygge- og 
reguleringssaker i kommunene ble 
sterkere, og myndighet kunne i 
større grad tillegges kommunene, 
samtidig som en ved kommunale 
vedtekter til loven kunne foreta lo-
kale tilpasninger av lovgivningen.

Regelverket omfattet bl.a. byg-
ningsmyndighetene, byplanlegging, 
tvangservervelse, refusjon for erverv 
av grunn og opparbeidelse av gater 
og plasser, deling av grunn, ”om 
byggeforetagender”, sikkerhet og 
kontroll, samt tilsyn med eldre byg-
ninger, krav til tomta og sanksjons-
bestemmelser. Hele loven, dvs. både 
plandel og byggesaksdel, ble admi-
nistrert av ett departement; den dag-
lige håndheving av loven lå primært 
til kommunenes plan- og bygnings-
myndigheter. Vedtak av forskrifter, 
vedtekter og reguleringsplaner, samt 
avgjørelse ved dispensasjoner og 
klager ble imidlertid avgjort i depar-
tementet. Bygningsloven var fortsatt 
preget av en rekke detaljbestemmel-
ser om bl.a. byggemåte og material-
bruk, ytterligere detaljert beskrevet 
i byggeforskriften. Dette bandt opp 

utviklingen av nye teknikker og 
materialer. Så lenge myndighetene 
ikke endret lovgivningen, var det 
vanskelig å ta nye metoder i bruk 
uten å gå veien om dispensasjoner. 
Forsynings- og gjenreisningsdepar-
tementet reviderte forskriften i 1949, 
men stort sett etter samme lest som 
før. Materialer og konstruksjoner 
måtte i stor grad godkjennes av de-
partementet.

Landsdekkende bygningslov 
vedtatt i 1965 – en begynnende 
utvikling mot mer generelle krav
I 1964 var det fortsatt 147 kommu-
ner og deler av 248 andre kommuner 
som lå utenfor lovens virkeområde. 
Bygningsloven av 1965 førte videre 
hovedprinsippene fra 1924-loven, 
men var i større grad en ramme- og 
fullmaktslov. De bygningstekniske 
detaljkravene ble fjernet fra loven og 
lagt i forskriftene. For første gang 
fi kk vi en bygningslov som gjaldt 
for hele landet, men med noen be-
grensninger i forhold til bl.a. drifts-
bygninger i landbruket og fritidsbe-
byggelse. Landet var inne i en sterk 
økonomisk vekstperiode. Det førte 
med seg økt utbyggingspress, behov 
for nye tekniske løsninger og større 
fl eksibilitet i planlegging og gjen-
nomføring av utbyggingen. 

Den folkevalgte innfl ytelse på 
kommuneplanet ble ytterligere styr-
ket. Fylkesmannen ble ny bygnings-
myndighet og overtok etter hvert 
mange av departementets oppgaver, 
bl.a. som dispensasjons- og klage-
myndighet, myndighet til å stadfeste 
reguleringsplaner og vedta ekspro-
priasjon, som ledd i stadig større 
desentralisering av departementets 
myndighet. Fylkesmannen fi kk 
en utbyggingsavdeling som skulle 
bistå kommunene med plan- og 
byggesaksbehandlingen. Miljøvern-

seniorrådgiver, Kommunal- og 
regionaldepartementet.

Av  Egil Stabell Rasmussen

Utviklingstrekk i 
bygningslovgivningen
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departementet ble opprettet i 1972 
og fi kk da ansvar for plandelen av 
bygningsloven. Da fylkeskommunen 
ble opprettet i 1976, overtok den 
ansvaret for fylkesplanarbeidet fra 
fylkesmannen.

Perioden 1965–1986
Utviklingen mot stadig mer varierte 
løsninger og variert materialbruk 
gjorde det helt nødvendig å fjerne 
detaljreguleringen av hvordan det 
skulle bygges. De nye byggeforskrif-
tene av 1969 hadde fremdeles krav til 
bygningsdelers og bygningers tek-
niske egenskaper, men lite om hvor-
ledes bygningene skulle utføres for 
å oppfylle kravene. Forskriftene ble 
formulert slik for å gjøre det mulig 
for byggevareprodusenter, prosjek-
terende og utførende fritt å kunne 
utvikle nye metoder og produkter 
innenfor rammene av forskriftens 
egenskapskrav (funksjonskrav). For 
å forklare hvorledes myndighetene 
mente kravene kunne oppfylles, fi kk 
veiledningen til forskriften større 
betydning enn tidligere. Utviklingen 

av standarder for produkter og me-
toder for byggebransjen ble stadig 
mer omfattende. Forskriften fastslo 
at kravene i bygningslovgivningen 
anses oppfylt hvis det brukes mate-
rialer etter Norsk Standard, og ma-
terialene brukes som beskrevet eller 
forutsatt i Norsk Standard.

Samfunnet utviklet seg og ble 
stadig mer komplisert. Det samme 
gjaldt lovgivningen. En rekke særlo-
ver hadde betydning for planlegging, 
gjennomføring og drift av det enkel-
te byggeprosjekt. Derfor økte også 
presset for å forenkle lovgivningen. 
På bakgrunn av bl.a. Forenklings-
utvalgets utredninger ble det i 1976 
gjennomført en rekke endringer i 
bygningsloven og tilhørende lov-
givning. Bygningsrådene ble tillagt 
større myndighet etter fl ere lover, 
organiseringen av kommunenes 
saksbehandling ble forenklet og åp-
net for mer lokal tilpasning, mindre 
byggverk ble tillatt oppført uten 
innhenting av tillatelse.

Et nytt meldingssystem for min-
dre byggearbeider ble innført i 1985. 

Samme år ble Byggeforskrift 1985 
gitt, som første fase i utviklingen 
av mer tidsriktige forskrifter. Bruk 
av funksjonskrav ble utvidet, slik at 
alle løsninger og materialer som til-
fredsstilte det angitte funksjonsnivå, 
kunne benyttes. Reglene ble foren-
klet på mange punkter, samtidig som 
krav av hensyn til arbeidsmiljøet ble 
innarbeidet, som ledd i samordning 
og harmonisering av regelverk.

Plan- og bygningsloven 
av 1985
Byggesaksutvalgets og Planlovutval-
gets arbeid var grunnlaget for den 
revisjonen av plan- og bygningslov-
givningen som ble vedtatt i 1985. 
Før endringene ble satt i kraft 1. 
juli 1986, ble det vedtatt ytterligere 
endringer, med vekt på byggesaks-
bestemmelser, ekspropriasjon og 
refusjon. Flere avgjørelser ble lagt 
til bygningssjefen i kommunen, sys-
temet med melding ble utvidet, og 
det ble mulig å sette tidsfrister for 
saksbehandlingen. Det alt vesentlige 
av loven ble også gjort gjeldende for 

Alle nye hytter over 50 kvadratmeter har krav til tetthet og isolasjon, men kravene vil på langt nær være så strenge som til helårsboliger. De som 
derimot bygger hytter over 150 kvadratmeter, må følge tilsvarende energikrav som til helårsboliger. 
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driftsbygninger i landbruket og for 
fritidsbebyggelse. Den kommunale 
bygningskontrollen fi kk ”rett”, men 
ikke ”plikt” til å kontrollere. Foren-
klingsarbeidet ble lagt opp som en 
mer kontinuerlig prosess.

Som annen og siste fase i utviklin-
gen av en enklere og mer bransjetil-
passet forskrift kom Byggeforskrift 
1987, med mer overordnede krav 
enn før. En del nye temaer, bl.a. om 
energiøkonomisering, kom inn.

Holt-utvalget
I bygningsloven av 1924 var det 
behovet for offentlig regulering av 
byggesakene som var et av hoved-
målene, noe som ble videreført både 
i 1965- og i 1985-loven. 1985-loven 
gjaldt i hovedsak reform av plansys-
temet, mens byggesaksreglene ikke 
gjennomgikk store forandringer, og 
dagens byggesaksregler har fremdeles 
åpenbare trekk fra 1924-loven. Samti-
dig var det gjennomført mange min-
dre endringer – fra 1965 til 1985 ble 
det gjennomført ca. 200 forskjellige 
endringer av plan- og bygningsloven, 
en del av dem riktignok ganske små.

På 1970- og 1980-tallet kom det 
en del reaksjoner på tungvint byg-
gesaksbehandling, uoversiktlig 
regelverk og manglende forutsigbar-
het. Verken Forenklingsutvalgets 
eller Byggesaksutvalgets utredninger 
hadde ført til gjennomgripende end-
ringer i systemet, og det ble derfor 
nedsatt et nytt utvalg som skulle 
vurdere hele saksbehandlingssyste-
met, med utgangspunkt i behovet 
for forenkling og effektivisering. 
Dette utvalget – Holt-utvalget 
– foreslo i sin innstilling et helt nytt 
hovedgrep på plan- og bygningslov-
givningen. Dette skulle medføre ny 
lovstruktur, nye saksbehandlingsre-
gler (bl.a. mer muntlig saksbehand-
ling), bedre samordning, innføring 
av tidsfrister og nytt plansystem. 
Særlig det siste ble ansett for å være 
kontroversielt, et nytt plansystem 
var allerede innført og måtte få tid til 
å virke. Heller ikke Holt-utvalgets 
forslag ble derfor direkte fulgt av 
noe lovforslag.

Lov- og forskriftsreform med 
virkning fra 1997 – egenkon-
troll og kvalitet
Holt-utvalgets utredning var i stor 
grad basert på rapporter fra et eget 
forskningsprogram for bedre bygge-
prosess og byggekvalitet, det såkalte 
3B-programmet. Dette ble senere 
videreført i forskjellige former. Det 
har således vært gjort omfattende 
innsats innenfor forskning og utvik-
ling på byggesaksområdet, noe som 
i høy grad også har omfattet den 
offentlige delen av byggeprosessen, 
nemlig kommunenes saksbehandling 
og medvirkning for øvrig.

Dette utviklingsarbeidet medførte 
betydelig reduksjon av kommunenes 
saksbehandlingstid, sammen med en 
betydelig innsats fra kommunene 
selv, ikke minst når det gjaldt da-
tastøttet saksbehandling. Samtidig 
viste forskningen at det var behov 
for å dreie fokuseringen på effek-
tivitet i offentlig saksbehandling 
over mot kvaliteten på byggingen. 
Rapporter viste at utbedringen av 
byggefeil kunne utgjøre opptil 10 % 
av bedriftenes omsetning, og at dette 
var den største utfordringen å gripe 
fatt i. Tendensen var den samme i 
de fl este andre europeiske land, og 
virkemidlene ble jevnt over antatt å 
ligge på tre hovedområder: Ansvar, 
kontroll og kvalifi kasjoner. Dette 
var derfor hovedelementene i byg-
gesaksreformen av 1995 som trådte i 
kraft i 1997, der det ble innført helt 
nye ansvarsregler med direkte ansvar 
(overfor bygningsmyndighetene) for 
så vel prosjekterende, utførende og 
kontrollerende. De som deltar i byg-
geprosessen, skal altså ha et direkte 
ansvar overfor bygningsmyndighe-
tene, og tiltakshaveren skal ha plikt 
til å bruke profesjonelle, kvalifi serte 
foretak. Ansvarsreglene henger 
derfor sammen med krav om kvali-
fi kasjoner, og som et hjelpemiddel 
ble det opprettet en sentral godkjen-
ningsordning som avløste den gamle 
entreprenørgodkjenningen. Ordnin-
gen omfatter også alle andre grupper 
som kan få ansvarsrett i byggesaker, 
altså både arkitekter, rådgivere, 

håndverkere og kontrollører.
Den offentlige bygningskontrol-

len hadde til dels fungert tilfeldig og 
ble derfor lagt om til dokumentert 
egenkontroll eller uavhengig kon-
troll. På denne måten er kontroll 
blitt en del av utbyggers ansvar på 
linje med andre ansvarsområder, og 
inngår som en del av foretakenes 
kvalitetssikring. Kommunenes rolle 
blir mer avgrenset til saksbehandling 
og tilsyn. Det ble samtidig innført 
nye regler om saksbehandling, i 
stor grad hentet fra Holt-utvalgets 
forslag, som forhåndskonferanse, 
trinnvis saksbehandling, typebe-
stemmelse av saker, mer effektive 
sanksjonsregler (tvangsmulkt) m.m.

Lovreformen gjaldt gjennomfø-
ringen av de tekniske kravene, men 
ikke kravene i seg selv. Et viktig 
unntak var kravene til estetikk, som 
ble skjerpet under Stortingets be-
handling. De tekniske forskriftene 
ble også gjennomgått, det ble laget 
ny teknisk byggeforskrift, som ble 
gjort enda mer funksjonsrettet enn 
tidligere, og det ble lagt større vekt 
på miljø og energi.

Utviklingen etter 1997 – eva-
luering og standardisering
Det ble satt i gang et omfattende 
evalueringsarbeid av byggesaks-
reformen med sikte på å kartlegge 
utvikling av kvaliteten, rollefor-
delingen mellom kommunen og 
aktørene, dialogen i byggeproses-
sen, konsekvenser for bedrifter, 
registrering av saksbehandlingstid 
m.m. Denne evalueringen ble fer-
digstilt i 2004. Samtidig var det en 
relativt sterk offentlig debatt om 
saksbehandlingstid, strenge doku-
mentasjonskrav, kvalifi kasjonskra-
vene m.m., noe som bl.a. førte til et 
privat lovforslag om fl ere tidsfrister 
i kommunal saksbehandling, i tillegg 
til andre krav om forenklinger. Disse 
forslagene lå til grunn for Ot.prp. 
112 (2001–2002), som trådte i kraft 
i sommeren 2003. Hovedinnholdet 
var innføring av maksimalfrist for 
kommunenes byggesaksbehandling, 
en del forskjellige frister for andre 
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Tlf.:  69 35 73 00     
Mail: pama@fredrikstad.kommune.no   
www.frevar.no 

FREVAR KF er et miljøsertifisert (ISO 14001)  
kommunalt foretak i Fredrikstad. 
FREVAR produserer industridamp, fjern-varme og 
elektrisitet basert på avfallsbasert brensel. I tillegg har 
FREVAR mottak for avfall til forskjellig behandling, og 
drift av renseanleggene for vann og avløp.  

Avtaler kan inngås både på små og store leveranser.

Ønsker du at ditt restavfall skal 
bli energiutnyttet?
FREVAR kan tilby: 
� Mottak av avfall transportert med bil eller båt.   

FREVAR har gunstig beliggenhet med Borg Havn som nabo.  
� Lagermulighet. 
� Konkurransedyktige priser. 
� Garantert mottak året rundt til alle tider. 
� Sikker og høy energiavsetning. 
� Mottak av mindre mengder impregnert trevirke blandet med 

restavfallet. 

FREVAR kan ta i mot:  
� Brennbart restavfall fra næring. 
� Restavfall fra husholdningen med og uten matavfall. 

FREVAR KF
 Distriktets miljøbedrift 
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deler av saksbehandlingen samt noen 
forenklinger ellers. Det ble også 
iverksatt sanksjoner for overtredelse 
av tidsfrister, først og fremst tilbake-
betaling av gebyrer.

Det har parallelt pågått et omfat-
tende arbeid med standardisering 
av dokumentasjon, blanketter osv., 
samt utvikling av bedre rutiner 
både i kommuner og bransjer. Til-
bakemeldingene så langt tyder på 
at dialog og samarbeid i byggesaker 
går atskillig bedre, slik at de fl este 
kommuner ikke har problemer 
med å forholde seg til de foreslåtte 
tidsfrister. Det er likevel fremdeles 
en viss forskjellsbehandling mel-
lom kommunene, f.eks. mht. krav 
til dokumentasjon. Her vil stan-
dardiseringsarbeidet ha betydning, 
og på sikt vil sannsynligvis mer og 
mer av byggesaken bli standardisert. 
Samtidig nedlegges det et stort ar-
beid i utvikling av elektronisk byg-
gesaksbehandling. Dette arbeidet 
krever enda mer standardisering, 
og vil sannsynligvis forsterke ut-
viklingen i retning av mer effektiv 
og forutsigbar saksbehandling. Den 
elektroniske saksbehandlingen har 
fått navnet ByggSøk og består av 
én del for byggesaksbehandling, én 
del for informasjon og én del for 
planbehandling. ByggSøk fungerer 
også delvis som kvalitetssikring av 
de opplysninger som kommer inn, 
og kan derfor brukes som redskap i 
søknadsprosessen for foretakene. I 
tillegg blir det nå fl ere og fl ere kom-
muner som er i stand til å ta imot og 
behandle søknadene elektronisk.

Videre lovarbeid
Det ble i mars 2002 nedsatt et nytt 
utvalg som skal foreta en fullstendig 
gjennomgang av byggesaksdelen av 
plan- og bygningsloven, Bygnings-
lovutvalget, som ble ledet av soren-
skriver Nils Dalseide. Selv om byg-
gesaksbehandlingen i kommunene 
etter hvert går atskillig bedre, var det 
likevel nok av problemstillinger å 
gripe fatt i, bl.a: 
• Lovens struktur er gammeldags, 

og bør forbedres.

• Det bør være bedre sammenheng 
mellom plansak og byggesak, noe 
som krever en viss overlapping 
mellom Miljøverndepartementets 
oppfølging av Planlovutvalgets 
arbeid og Kommunal- og regio-
naldepartementets oppfølging av 
Bygningslovutvalget.

• Rollefordelingen mellom kommu-
ner og utbyggere bør videreutvikles.

• Det bør vurderes om dagens 
system med byggesøknader er 
hensiktsmessig, eller om det kan 
revideres, eventuelt erstattes med 
noe nytt.

• Byggesaksreformen fra 1995/97 
bør vurderes, særlig med tanke på 
tilsyn og kontroll.

• Forholdet til eksisterende bebyg-
gelse bør vurderes.

• En del nye temaer har meldt seg, 
f.eks. utbyggingsavtaler, der spørs-
målet om lovregulering kom under 
diskusjon. 

Utbyggingsavtaler ble fra Kommu-
nal- og regionaldepartementets side 
fremhevet som et tema som krevde 
særskilt avklaring, og som Bygnings-
lovutvalget derfor fremla forslag 
til lovbestemmelser om i sin første 
delutredning, NOU 2003:24 ”Mer 
effektiv bygningslovgivning”. Utval-
get foreslo bestemmelser som gjorde 
det mulig å bruke utbyggingsavtaler 
som gjennomføring av kommunale 
planer innenfor bestemte kriterier 
som nødvendighet, forutsigbarhet og 
forholdsmessighet. Samtidig fremmet 
Planlovutvalget eget forslag i sin siste 
delutredning NOU 2003:14 ”Bedre 
kommunal og regional planlegging 
etter plan- og bygningsloven II”, et 
forslag som var atskillig mer restrik-
tivt til bruken av utbyggingsavtaler. 
Departementet fremmet deretter eget 
lovforslag i Ot.prp. nr. 22 (2004–
2005), som i hovedsak bygde videre 
på Bygningslovutvalgets forslag. Det-
te forslaget ble i store trekk vedtatt av 
Stortinget, som riktignok presiserte 
at sosial infrastruktur som skoler, 
barnehager og sykehjem ikke kunne 
omfattes av avtaler. Lovbestemmel-
sene trådte i kraft sommeren 2006.

Bygningslovutvalget fremmet to 

delutredninger. Den siste, NOU 
2005:12 ”Mer effektiv bygnings-
lovgivning II”, hadde konkrete 
lovforslag, mens den første var mer 
hovedprinsipper. Utvalget foreslår 
ikke gjennomgripende systemend-
ringer, men noen endringer på vik-
tige punkter:
• Opphevelse av meldingssystemet, 

slik at dagens meldinger blir søk-
nadspliktige tiltak, men uten krav 
om ansvarsrett.

• Videreføring av dagens ansvars-
regler, men med sterkere krav om 
uavhengig kontroll, med bakgrunn 
i det store omfanget av byggskader 
og byggefeil.

• Avskaffelse av kommunale ved-
tekter, som må innarbeides som 
planbestemmelser.

• Mulighet for felles plan- og byg-
gesaksprosess. 

I tillegg foreslår utvalget en helt ny 
struktur på plan- og bygningsloven. 
Dagens struktur er basert på loven 
fra 1924, med utallige tillegg og end-
ringer som har skapt en forvirrende 
struktur. I tillegg er plandelen innar-
beidet med egen struktur, og Miljø-
verndepartementet og Kommunal-
departementet samarbeider om en 
ny, felles struktur. Lovforslaget fra 
Kommunal- og regionaldepartemen-
tet skal etter planen fremlegges for 
Stortinget senhøstes 2007.

Diskusjonstemaene innenfor 
plan- og bygningslovgivningen er 
nærmest uutømmelige, og viser at 
lovgivningen innenfor dette feltet 
har en svært dynamisk karakter 
– selve byggeprosessen er i stadig 
utvikling, og det er et dilemma hvor-
vidt lovgivningen skal være så over-
ordnet at den ikke trenger hyppige 
endringer, eller om den skal endres 
i takt med utviklingen. Noe entydig 
svar fi nnes ikke, men dialogen mel-
lom departementer, politiske miljøer, 
bransjer, forskningsmiljøer og andre 
samarbeidsparter viser behovet for 
at regelverket er oppdatert, og at 
regelverksutviklingen derfor er en 
kontinuerlig prosess.
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Særpreget for arealplanlegging 
som fag er at all menneskelig 
aktivitet krever areal. Planleg-

gingen blir derfor primært sam-
funnsplanlegging. Men fordi den 
samtidig gjelder fremtidig utforming 
av fysisk virkelighet, er den også en 
form for prosjektplanlegging.

Samtidig må vi, som Olof Palme 
påpekte på 1960-tallet, erkjenne at i 
praksis er alt areal i verden allerede 
tatt i bruk for et eller annet formål. 

Dertil er verdens areal en gitt stør-
relse. Ny aktivitet kommer derfor 
alltid i konfl ikt med eksisterende 
bruk og brukere. Arealplanlegging 
skaper med andre ord konfl ikter 
som den samtidig må løse. Samtidig 
vokser klodens befolkning i hurtig 
tempo og dens ”forbruk” av areal 
enda raskere. Det siste ikke minst 
fordi vår økonomiske ideologi setter 
likhetstegn mellom ”sunn økonomi” 
og vekst. Globaliseringen gjør også 
at alle land og lokalsamfunn har et 
forbruksmønster som gjør at de bru-
ker areal langt utenfor egne grenser. 
Slike sammenhenger kan ingen mak-

te å ha oversikt over. En konklusjon 
er likevel åpenbar: Langsiktig areal-
planlegging har aldri vært viktigere 
enn i dag. 

Hvem planlegger hva, 
hvor og hvordan?
Det er klart at mot en slik bakgrunn 
kan en gammel praktiker ikke gi noe 
i nærheten av en dekkende oversikt 
over hvem som har gjort hva, når, 
hvor, hvordan og hvorfor i norsk 
arealplanlegging siden 1905. Mitt 
håp er at jeg likevel kanskje kan 
bidra til å vekke litt interesse for 
arealplanleggingens historie, og 

 tideligere amanuensis/
professor i oversiktsplanlegging 
ved Arkitekthøgskolen i Oslo

Av  Røyne Kyllingstad

Norsk fysisk planlegging 
gjennom hundre år

Pr. 1858 lå 26 % av landets ca. 130 000 bruk i ”jordfællesskap”. Det var mest vanlig på Vestlandet. I fylkene Rogaland t.o.m. Møre og Romsdal 
gjaldt det 75 % av alle bruk. Innen 1910 var klyngetun og teigblanding praktisk talt forsvunnet, takket være et aktivt jordskifte

56
Kommunalteknikk 100 år – 2007



dermed for fagets fremtid. 
By- og tettstedsplanleggingens 

historie er relativt veldokumentert. 
Andre sider av planlovens virkeom-
råde er faglig sett noe nær oversett. 
På den begrensede plassen jeg har 
til disposisjon, legger jeg derfor mer 
vekt på planleggingen utenfor tett-
bygde strøk, enn på den innenfor.

Endringene i planlovgivningen 
bare siden jeg begynte i faget, fortel-
ler på sin måte at også planfaget er 
under stadig endring. Faget har der-
for ingen klare defi nisjoner verken 
av grunnordet ”plan” eller av ”fysisk 
planlegging”. Uklarheten gjelder 
også ord som ”samfunns-planleg-
ging”, ”utbyggingsplanlegging”, 
”oversiktsplanlegging” og ”regule-
ringsplanlegging”.  Dertil må vi nok 
vente lenge ennå før viktige arenaer 
for arealplanlegging, slik som jord-
skifte, driftsplanlegging i jord- og 
skogbruk, veiplanlegging m.v., har 
funnet sin naturlige plass innenfor 
et samlet arealplanleggingssystem 
og lovverk. Og lenger ennå må vi 
nok vente på integrering av slikt som 
kystsoneplanlegging og planlegging 
i norsk økonomisk sone, med alt det 
dette innebærer, fra seilingsruter for 
skipstrafi kk til plassering av opp-
drettsanlegg for fi sk og anlegg for 
oljevirksomhet. Også dette dreier 
seg reelt sett om arealplanlegging. 
Og det gjelder grunnlaget for hele 
nasjonens økonomi. 

I tillegg må vi ikke glemme at 
store endringer i landets bosettings-
mønster, kultur- og naturlandskap 
skjer ved individuelt initiativ; etter 
1965 som oftest hjemlet i dispensa-
sjoner fra gjeldende lovverk og ved-

tatte planer. Det gjelder ikke minst 
for spredtliggende boligbebyggelse, 
hytter og ervervsbygg. Men så lenge 
vårt planlovverk og våre fagtradi-
sjoner fortsetter å være preget av 

tradisjonell forankring i byplanleg-
gingens behov, må det være slik, om 
ikke landets spredtbygde strøk skal 
kollapse.

Bevaring av kulturminner, land-
skap og natur er i dag integrert i are-
alplanleggingen. Men planlegging for 
områder under avvikling (frafl ytting) 
eller under omstrukturering kan vi 
i praksis si at mangler helt, enten vi 
nå snakker om Hamningsberg eller 
Nordmarka-samfunnet.

Ved oppstarten av hundreåret
Ved oppstarten av hundreåret besto 
byplanlovgivningen av særlover for 
den enkelte by. I hovedsak var de 

Norsk fysisk planlegging 
gjennom hundre år

I mangel av et norsk bureisingskart, viser jeg her et svensk, publisert som vedlegg til ”Vägledning 
för sökande till kolonat” (Stockholm 1922). ”Kolonat” var det offi sielle navnet på bureisingsbruk, 
”Pär Albin-torp” det folkelige  etter ”folkhemmets” populære statsminister. Eksempelet forteller 
samtidig at bureisinga ikke var et særnorsk fenomen.
Signaturer: 1: Torvmyr. 2: Forslag til plassering av tun. 3: Grenser mellom bruka. 4: Planlagte 
veger. 5: Planlagte kanaler (for tørrlegging av myrene). a: Jegermesterens bosted. b: Stasjonsbyen 
Murjeks (med regulert utvidelse). c: Jernbane.

Eksempel på skogbrukets ”teknifi sering” av skogen. Her: vegnettet i Oslomarka, registrert 1925, 
1950 og 1994 (kilde Aftenposten Aften, 29-9-94).
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Reguleringsplan Vikersund 1904. Man har tilpasset rutenettkravet så langt det er mulig til eksisterende bebyggelse. Men ellers stopper gateløp og 
kvartalsstrukturer uformidlet mot grensen for den eiendommen som i sin tid ble ervervet for byggeformål

Disposisjonsplan Vikersund ca. 1994. De gamle plangrensene fra 1904 er markert med rød strek. Problemet med vår tids plankart er dels at de skal 
dekke behovene i et mye mer komplisert samfunn enn før bilens tid.  Men derved blir de vanskelige å forstå, både for velgere og politikere.
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rene brannvernlover. Stikkordene er 
murtvang, maksimum kvartalstørrel-
se, minimum gatebredde og maksi-
mum gesimshøyde. Alle gater skulle 
krysse hverandre i rette vinkler, 
og kvartalshjørnene skulle kuttes i 
førtifem graders vinkel for å gjøre 
det lett å komme fram med datidens 
hesteforspente brannvogner. Her 
snakker vi mer om regulering enn 
egentlig planlegging. Ansvaret lå hos 
Departementet for det Indre, senere 
Justisdepartementet.

I mange byer har vi fortsatt ga-
teløp som ender rett inn i fjellveg-
gen. Det hjalp ikke at planleggeren, 
dvs. han som stakk ut gatenettet i 
henhold til loven, forsøkte å forme 
gateløpene med mer vett. I Risør 
søkte f.eks. løytnanten som regulerte 
byen om departementets tillatelse til 
å legge en gate på skrå opp fjellsiden, 
for, som han begrunnet søknaden 
med, å lette trafikken. Han fikk av-
slag.

På samme tid foregikk den stør-
ste planlagte endringen av Norges 
bosettingsmønster noen sinne, ”det 
store hamskiftet”, i regi av Jordskif-
teverket. Oppløsningen av gamle 
tunformer og utforming av helt nye 
driftsenheter førte både til et nytt 
bygdelandskap og til nye sosiale 
mønstre. Prosessen startet midt på 
1800-tallet og nådde høydepunktet 
i årene 1880 til 1910, men er forsatt 
ikke avsluttet. I dag er jordskifte 
også blitt en viktig del av veiplanleg-
gingen.

For hundre år siden kom så 

Plan for bebyggelsen på Nordre Åsen i Oslo, bygd kort før annen verdenskrig.Sammenlignet 
med den tette kvartalsstrukturen som var idealet i våre tidligere byplaner, er det nå hensynet til 
beboernes helse og trivsel, og til terrenget, som preger planleggingen. 

I forhold til folketallet har Oslo flere og kvalifiserte fagfolk innenfor 
planlegging og byutvikling enn noe annet område i landet. Likevel er det 
også problematisk å realisere god planlegging (Foto RK)

Utviklingen i våre rurale områder er ikke mindre utfordrende enn i de 
urbane.(Foto RK)
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utbyggingen av vannkraften, gjen-
nomført med betydelig planinnsats 
både fra statens side og kommune-
nes. Resultatet ble synlig som store 
endringer i kultur- og naturlandskap 
og bygging av mange nye tettsteder, 
som i dag bygges ned, fordi den tek-
nologiske utviklingen har gitt oss et 
mye mer effektivt overføringsnett. 
Og dermed er det blitt mer penger å 
tjene på salg av kraft til Europa enn 
til industri lokalisert nær fossene. 

Årene 1924 til 1965
Årene 1924 til 1965 er preget av 

bygningsloven som kom i 1924. 
Den gjaldt generelt for byer med 
nærmeste omland, ”byggebeltet”, 
samt for ”bygningskommuner” 
(bygdesentra) på landet. Loven kom 
etter sterkt press fra så å si alle som 
hadde, eller følte, et ansvar for byens 
fremtid. Den gjaldt hele spekteret fra 
å bekjempe sykdom til rasjonell ut-
forming av gatenett og annen teknisk 
infrastruktur. Samt en mer bevisst 
estetikk. Ingeniører og arkitekter sto 
sammen med ideelle organisasjoner 
som Norsk Bolig- og byplanfore-
ning i frontlinjen for dette kravet. 

Behovet for en lovhjemmel tilpasset 
tiden og våre raskt voksende byer og 
tettsteder, var blitt påtrengende.

Loven var i første rekke en lov 
for utbygging. Men den ga også klar 
hjemmel for sanering og struktur-
endringer i eksisterende bebyggelse. 
Ikke minst var den en inspirasjon 
for å utvikle et levende byplanleg-
germiljø. 

I et historisk tilbakeblikk bør vi 
likevel ikke glemme at det samtidig, 
om enn mer i det stille, utviklet seg 
et effektivt planleggermiljø også på 
landsbygda. Dels var det hjemlet i 
særlover, dels i uformell praksis. Det 
mest markante resultatet var kanskje 
bureisinga, 20 000 ”nybruk”. Vi fi kk 
nye grender over store deler av lan-
det, stedvis også nye bygder, foruten 
endringer i mange gamle bygdesam-
funn. Utviklingen av den offentlige 
veiledningstjenesten innenfor land-
bruket fi kk for øvrig stor betydning 
langt utover bureisinga. Tjeneste-
mennene planla alt fra hus og veger 
til nydyrking og bakkeplanering. 
Med andre ord, de hadde et betyde-
lig planansvar for store endringer 
både av bygdenes utseende og deres 
sosiale miljø.

Noe lignende skjer i skogbruket, 
der særlig vegbygging og moto-
risering av skogsdriften medfører 
endringer i så vel landskapet som i 
sysselsetting og bosettingsmønster.

Så har vi innsatsen fra vegvesenet 
og kraftutbyggerne, de statsstyrte 
strukturendringene i fi skerinæringen 
osv., som til sammen førte med seg 
betydelige endringer i arealbruk og 
sosiale miljøer i alle norske bygder. 
Spesielt i kystbygdene, der vegbyg-
ging kombinert med strukturomleg-
ginger i næringslivet førte til mer 
dyptgripende endringer enn i inn-
lands-Norge.

Rask vekst i arealer for bygg- 
og anleggstekniske formål
Om vi innsnevrer begrepet ”over-
siktsplanlegging” til kun å omfatte 
”arealer i teknisk bruk” (som og er 
ingeniørens viktigste arena), så ser 
etter hvert også de politiske myn-

Utsnitt av forslag til bystruktur på Østlandet v/daværende regionplansjef , Thorleiv H. Johnsen. 
Her påført mitt forslag til hovedvegsystem nordover fra Oslo. 1960-årene.
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digheter at det blir større og større 
behov for bedre planlovverk. Det 
gjelder spesielt behovet for over-
ordnet arealplanlegging, samt en 
riksdekkende bygningslovgivning. I 
byområdene er det helt klart også et 
behov for en felles overordnet plan-
legging av hele organismen by/pend-
lingsomland.

I 1965 får vi derfor en radikalt ny 
bygningslov som (1) gjør loven gjel-
dende for hele landet – det betyr en 
utvidelse av lovens gamle virkefelt 
gjeldende 1 % av landets areal til 100 
%, (2) gir pålegg om kommunal og 
interkommunal oversiktsplanlegging 
– vi får ”generalplan” og ”region-
plan”. Samtidig omdannes plan- og 
bygningsrådenes sammensetning. 
Før besto rådene gjerne av kom-
muneingeniør/brannsjef, bygnings- 
og reguleringssjef (der man hadde 
slike), politimester/lensmann, her-
redsagronomen, distriktslegen mfl. 
– og en husmor var obligatorisk. Nå 
blir plan- og bygningsrådene sam-
mensatt av politikere. 

Hvis vi ser på all utbyggingen 
som foregår i spredtbygde kyst- og 
innlandsbygder, er det åpenbart at 
lovgivningen før 1965 lå langt et-
ter behovet. Selv om vi innskrenker 
det til kun å gjelde ”arealer i teknisk 
bruk”, dreier 1965-loven seg om et 
enormt utvidet plankrav: Arealer 
belagt med bygninger, veger, tek-
niske anlegg m.v. i spredtbygde strøk 
er mer enn fire ganger større enn 
sum arealer for byer og tettsteder.  
Og det er ingen ting som tyder på 
at veksten i denne formen for areal-
bruk er langsommere enn tilsvarende 
vekst i arealbehovet for by- og tett-
stedsvekst. Kanskje tvert om. Men 
dette vet vi lite om. Mangelen på 
statistikk er tragisk. 

Etter 1965
Man skulle trodd at lovverket av 
1965 ville fulgt opp behovet for 
fysisk planlegging på landsbygda. 
Men både lovens forarbeider og 
den endelige lovteksten viser at det 
skjedde ikke. I kjølvannet av loven 
fikk fylkesmennene sine utbyggings-

avdelinger. Heller ikke der finner 
vi kompetanse for planlegging på 
bygda. Vi kan dessuten legge til at 
også senere forskning og utdanning 
i arealplanlegging i all hovedsak har 
vært reservert urbane problemer.

Jeg kom inn i planfaget 01.01.62, 
som assistentarkitekt ved Region-
plankontoret for Kristiansand og 
omland. Kontoret var da ti år gam-
melt, men verken det første eller det 
eneste i landet. Min opplæring ble 
følgelig preget av gjenreisningens 

entusiasme og idealisme, samt en 
positiv innstilling til samarbeid på 
tvers av etatsgrenser. Noen stikkord 
for å skissere miljøet: Brente steders 
regulering, gjenreisingen av Finn-
mark og Nord-Troms, Distriktenes 
utbyggingsfond ... 

Disse miljøene skapte til sammen 
et planleggermiljø preget av idea-
lisme og faglig engasjement, samt en 
politisk vilje til å planlegge for triv-
sel, velferd og fremtid. Samarbeidet 
vi praktiserte, var uformelt, men på 

Jordvern var et sentralt element i regionplanleggingen. Her et eksempel fra Jæren, med forslag om 
ny by på Orstad (merket med rød sirkel) som første byggetrinn i en storstilt byutviklingsplan. 
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tvers både av etatsgrenser og kom-
munegrenser. Vi må selvsagt inn-
rømme at langt fra alt gikk knirke-
fritt da heller. Både blant politikere, 
administrasjoner og etater kunne 
man også da fi nne krampaktige 
”revirtenkere”.

Dette emnet kunne man skrevet 
mye om, både som komedie og tra-
gedie. Her skal jeg innskrenke meg 
til å kommentere det spennings-
forholdet som 1965-loven skapte 
mellom kommuneingeniøren og 
herredsagronomen. Plutselig skulle 
en ingeniør fra tettstedet overta den 
rollen agronomen hadde hatt som 
bygdeplanlegger i praksis – uten å 
ha verken hans faglige kunnskaper 
eller lokalkunnskap. Det siste er 
viktig, nærmest et ”must” når man 
skal planlegge for en så differensi-
ert virkelighet som ei norsk bygd. 
Men i praksis vektlegges verdien av 
slik kunnskap lite innenfor planfa-
get. Dermed overses også det faglig 
betenkelige i at så vel planleggerne 
og administrasjonen som fl ertallet 
av politikerne har inngående lokal-
kunnskap og nettverk bare i kom-
munesenteret. Resultatet er ironisk 
nok at planleggingen ”på bygda” 
derfor er dårligere nå enn det den 
var før 1965. At den gamle herredsa-
gronomen også er blitt kontormann, 
gjør det ikke lettere å fi nne en god 
veg ut av uføret.

Samtidig førte politiseringen av 
bygnings- og generalplanrådene til 
at politikerne i stor grad overkjørte 
de planfaglige miljøene uten at man 
egentlig oppfattet konsekvensene. 
Blant annet at den tidligere så åpne 
offentlige debatten, den som så å si 
hadde vært planleggingens varemer-
ke, forsvant. Fram til da var planleg-
gernes premisser og forslag til løs-
ninger et populært tema i aviser og 
på debattmøter i et mangfold av for-
eninger. Diskusjonene gikk mellom 
planleggere, politikere og kommu-
nens innbyggere i det åpne offentlige 
rom. Nå ble prosessen lukket, om 
enn formelt sett mer demokratisk. 
Resultatet er at ingen lenger er inter-
essert i langsiktig planlegging, ver-

ken av kommunens arealbruk eller 
dens økonomiske, kulturelle og sosi-
ale utviklingen, slik planbegrepet ble 
utvidet da bygningsloven i 1985 ble 
endret til en plan- og bygningslov. 
Paradoksalt nok har lobbyvirksom-
het og kortsiktig planhorisont aldri 
hatt så sterk innfl ytelse på arealplan-
leggingen som i dag.

Regionplanleggingen ble på 1970-
tallet endret til fylkesplanlegging. 
Den virker enda mer fjern for folk 
fl est enn kommuneplanleggingen. 
Med andre ord, den engasjerer ingen.

Hva nå?
Her er det fristende med et ørlite til-
bakeblikk på tiden da arkitektene og 
ingeniørene ennå hadde ei tung hand 
på rattet når det gjaldt styringen av 

planleggingen. Det var da nasjonen 
bygde opp et velfungerende apparat 
både for sosial boligbygging og for 
en aktiv, langsiktig, tomtepolitikk. 
Begge deler førte til rimelige boliger 
og rimelige tomter. Dagens planleg-
ging er som skreddersydd for eien-
domsspekulanter.

Her tror jeg det bare er én veg 
ut av uføret, nemlig å gjenreise to-
delingen av politikk og fagetat. At 
fagetaten i siste omgang må bøye seg 
for politiske vedtak, er selvsagt. Men 
prosessen forut ville tjent mye på en 
slik klargjøring av ansvarsfordelin-
gen mellom politiker og planlegger. 
Og, tror jeg, da ville planprosessen 
igjen blitt mer reelt demokratisk, 
slik hensikten var med lovendringen 
i 1965 – for den ville igjen engasjere 
folk.

Det er også viktig å gjenreise for-
ståelsen for at fysisk planlegging så å 
si er fundamentet for all samfunns-
planlegging. Samt på tide å forstå 
at for å tilfredsstille lovens krav om 
likeverdig planlegging i by og land 
må det bygges opp fagkompetanse 
på bygdeplanlegging. 

Hva de lovendringene som nå 
kommer, vil føre med seg, får vi ikke 
vite før det er gått et tiår eller to. 
Som en erfaren departementsjurist 
en gang uttrykte det: ”Det er lovens 
praksis som er lovens innhold, unn-
tatt det første året. Det er da det has-
ter å etablere en vettug praksis.”
Noter: 1) Som et supplement til min artikkel 

tør jeg her anbefale Plan 5-6/99, Erik Lorange 

”Byplanideologi på 1900-tallet”.

Vi må heller ikke glemme at våre disposisjo-
ner på markplanet også har konsekvenser for 
undergrunnen. Faktisk eksisterer det en ”by” 
under bakken, som er like komplisert som den 
over.

Med plan- og 
bygningsloven av 
1985 kom kravet 
om samordning av 
kommunens fy-
siske, økonomiske, 
sosiale og kultu-
relle utvikling. 
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via park- og idrettsvesenet til 
friluftsetat og idretts- og kulturetat

Fra Kristianias 
   beplantningsvesen 

I en artikkel om parker, idretts- 
og friluftsanlegg gjennom hun-
dre år, er det mange innfallsvin-

kler. Her følger en av dem.
Parken er noe langt mer enn trær, 

blomster, gressganger, fontener og 
benker. Parken er et friluftsområde 
som brukes til lek, sport og rekrea-
sjon. Parken brukes til kulturaktivi-

teter av ulike slag og danner et ytre 
miljø omkring faste kulturminner. 
Den danner også ofte rammen rundt 
sentrale bad og idrettsanlegg. Og 
hvem har ikke hørt om idrettspar-
ken.

Parken bringer naturen inn i byen 
med et rikt spektrum av plante- og 
dyreliv, vekslende fra årstid til års-
tid. Parken og det grønne bidrar til 
renere luft og bedre livsmiljø i byen 
og er et sted for aktivt friluftsliv, for 
avspenning, gode opplevelser, glede 

og skjønnhetsinntrykk. Alt dette 
skal forvaltes til glede for byens inn-
byggere og gjester.

Det har skjedd mye i park-, 
idretts- og friluftslivsforvaltningen 
gjennom de siste hundre årene.

Jeg vil i denne artikkelen trekke 
fram to sentrale forhold, nemlig 
måten dette har vært og er organi-
sert på og sikring av arealer innen 
en bystruktur i utvikling gjennom 
hundre år.

Når det gjelder organisasjonsut-

tidligere direktør Oslo kommune 
Park- og idrettsvesenet 

Av  Ida Fossum Tønnessen

Parti fra Akerselva miljøpark.
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Ingierstrand bad.

vikling i Oslo, har vi følgende sen-
trale årstall:
• 1875: Kristiania beplantningsvesen 

opprettes som en enhet under In-
geniøretaten i kommunen.

• 1889: Skogvesenet opprettes i og 
med innkjøp av 7000 dekar skog 
fra Thomas Hefteys dødsbo på 
Frognerseteren.

• 1916: Parkvesenet opprettes som 
en egen selvstendig kommunal etat 
under bygartner Marius Røhnes 
ledelse. 

•  1916: Vi får en enhet for varmebad 
i og med bygging av Torggata bad. 
Dette var en videreføring av ”Kris-
tianias vadske og badeanstalt” fra 
1862. 

•  1948: Kommunesammenslåing 
Oslo og Aker fører til viktige om-
organiseringer fordi man nå skal 
samkjøre parkforvaltningen i to 
kommuner til én. I tillegg fikk vi 
en egen idrettsavdeling. 

•  1964: Dette året får vi en sammen-
slåing av park-, idretts-, bade- og 
friluftsanlegg, plan og anlegg til en 
etat, nemlig Kontoret for idrett, 
friluftsliv og parker

•  1987: Oslo får et nytt styringssys-
tem med byråd i stedet formann-
skap. Bydeler har Oslo hatt siden 
1973, men i og med nytt styrings-
system fikk bydelene en del nye 
oppgaver. Parkanlegg, idrett og 
friluftsliv kom i fokus for bydele-

nes interesser. Etaten innledet et 
nært samarbeid med disse.

•  2001: Park- og idrettsvesenet og 
Skogvesenet legges ned, oppret-
telse av Friluftsetaten blir vedtatt 
og gjennomført.

•  2004: Utskillelse av idrettsanlegg 
og bad fra Friluftsetaten og opp-
rettelse av Kultur- og idretts- 
etaten.

Andre viktige endringer
•  Driftsoppgaver blir lagt til byde-

lene.
•  Man velger å skille forvaltning og 

driftsoppgaver – park- og idretts-
vesenet blir opprettet som kom-
munalt foretak tuftet på park- og 

idrettsvesenets/friluftsetatens tidli-
gere anleggs- og driftsavdeling.

•  Bruk av anbud ved utførelse av 
drifts- og anleggsoppgaver.

•  Utarbeidelse av Norsk standard 
for skjøtsel.

Når det gjelder idrett, har kommu-
nen bygd og hatt det fulle driftsan-
svar for de sentrale idrettsanleggene, 
så som Bislett, Dælenenga, Jordal 
og Frogner stadion og Holmenkoll-
anleggene (sistnevnte i samarbeid 
med Skiforeningen). Øvingsfeltene 
Voldsløkka, Bjølsenfeltet, Ekeberg 
og Valle Hovin hører også med til 
de sentrale forvaltnings- og drifts-
oppgavene. I tillegg kommer byens 

Ekebergsletta. Barn i Lek. Frognerparken i vinterham. 
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badeanlegg, så som Frognerbadet og 
Tøyenbadet. Når det gjelder badene, 
ble disse i stor grad bygd for at by-
ens borgere skulle få bade og vaske 
seg fordi de færreste boliger før 
annen verdenskrig hadde eget bad. 
Torggata bad hadde eksempelvis en 
million besøkende i året. Etter hvert 
ble nye bad bygd for idrett og rekre-
asjon. I dag bygges store trivselsbad 
med et helt annet innhold. 

De fl este av byens idrettsanlegg 
ute i bydelene var eid av idrettslagene 
som aksjeselskaper. Fra 1965 ble det 
besluttet at kommunen skulle overta 
driften av idrettsanleggene. Byrden 
ble for stor for det enkelte idrettslag. 
Det viktigste for klubbene var å fylle 
anleggene med aktivitet. 

Etter at kommunen overtok 
driften av de anlegg som tidligere 
hadde vært aksjeselskaper, har rol-
lefordelingen vært slik at kommunen 
har vært eier og driver av anleggene, 
mens idrettens oppgaver har vært å 
fylle anleggene med aktivitet. Lagene 
har driftsavtale med kommunen når 
det gjelder å utføre enkle driftsopp-
gaver mot et driftstilskudd.

Arealsikring
Et annet tema som anses som sen-
tralt i utviklingen av byen, er knyttet 
til arealsikring. Uten en aktiv og vå-
ken parkadministrasjon kunne mye 
utviklet seg annerledes. Det var og er 
kamp mellom utbyggingsinteresser 
og sikring av viktige grønne områder 
i vår bystruktur. Stikkordslisten ned-
enfor over kjente og kjære park- og 
friluftsområder taler sitt tydelige 
språk.

Noen korte kommentarer under 
hvert enkelt stikkord er på sin plass.

Ekebergsletta
De omfattende målene som Kristia-
nias Parkvesen satte allerede i etatens 
første år, dreide seg om en meget 
aktiv og fremsynt kommunal areal-
politikk med store grunnerverv. Det 
aller største løftet var kommunens 
kjøp av hele Ekeberg- eiendommen 
på 2100 dekar. Denne eiendommen 
ble lagt ut til aktivitetsarealer og 
åpnet offi sielt i 1948. 

Ekebergskråningen
I 1880-årene våknet interessen hos 

tomtespekulantene for Ekebergskrå-
ningen. Byens politiske myndigheter 
gikk inn for å erverve arealet. Be-
grunnelsen var å sikre friluftsområ-
der for befolkningen i denne delen 
av byen. Ekebergskråningen ble ved-
tatt innkjøpt i 1889.

Frognerparken
Vigelandsparken sikret som par-
kområde ved innkjøp av arealene til 
Frogner hovedgård i 1896. 

Friluftsområdene langs fjorden
Oslos folkevalgte ble tidlig klar over 
hvilke rekreasjonsmessige verdier 
som lå i øyene i fjorden og i stranda-
realene. I perioden 1920 til 1950 ble 
de fl este av de øyene og badeplas-
sene vi kan glede oss over i dag, inn-
kjøpt av Oslo og Aker kommuner.

Marka 
Det begynte med Frognersetersko-
gen. Her kjøpte Kristiania kommune 
i 1889 7000 dekar. Etter hvert har 
dette blitt supplert med nye innkjøp, 
slik at Oslo kommunes skoger nå 
er på 174 000 dekar. Hovedformå-

Alnaelvene ved Grorud. Trondheimsvn, i bro over. 
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Eidsvolls plass i sommerskrúd.

let med disse innkjøpene var å sikre 
friluftsinteressene. Etter hvert som 
skogbruket ble mekanisert, oppsto 
det konflikter mellom friluftsinteres-
sene og skogbruket. Behovet for en 
flerbruksplan ble stadig tydeligere, 
og en slik plan ble første gang vedtatt 
av Oslo bystyre i 1974 Her ble det 
lagt vekt på at ved konfliktsituasjoner 
skulle friluftsinteressene ha forrang. 
Denne planen rulleres jevnlig.

Torshovdalen
Heller ikke her gikk gjennomførin-
gen smertefritt for seg. Andre krefter 
ønsket arealene brukt til bygge-
grunn. Først i 1960-årene lå parken 
ferdig til bruk. Når en ser Torshov-
dalen i bruk både sommer og vinter 
med et yrende liv av ung og gammel, 
er det ingen tvil om at det var og er 
behov for åpne arealer til lek og re-
kreasjon.

Østensjøområdet
Dette området er en av de fremste 
naturperlene i Oslo-traktene som 
har bydd på en komplisert oppgave. 
Fram til 1950 hadde denne innsjøen 

ligget i et skjermet bygdemiljø. Med 
fremveksten av de nye bydelene på 
1960- og 1970-tallet ble situasjonen 
radikalt forandret – området ble en 
bydelspark. Men grunnet verneinte-
resser knyttet til plante- og dyreliv, 
ble dette en betydelig utfordring for 
fagetaten, og et styrket vern var og 
er helt nødvendig. Biologisk mang-
fold knyttet til denne type områder 
er et viktig element i moderne park-
forvaltning.

Andre viktige trekk det er 
grunn til å feste seg ved:

Turveisystemet
Ingen annen hovedstad har noe som 
ligner Oslos turveger. Dette er grøn-
ne korridorer som fører fra den tette 
bykjernen og ut i skogen, ”Marka”, 
som er en av byens severdigheter.

Akerselven miljøpark er en slik 
streng. Andre elve- og bekkedrag 
som etter hvert nå åpnes, vil også 
være strenger i dette turvegnettet. 
Den første turvegplanen ble utar-
beidet i 1949 og vedtatt av bystyret 
i 1952.

Groruddalen bytransformasjon
Her har den grønne etaten – fri-
luftsetaten – en viktig oppgave når 
det gjelder den blå/grønnestrengen 
gjennom dalen knyttet til Alnaelven, 
etter hvert som den åpnes mer og 
mer. I tillegg vil etaten i nært sam-
arbeide med bydeler og de mange 
nærmiljøene ha store oppgaver knyt-
tet til stedsutvikling / utvikling av 
møteplasser.

 
Byøkologisk program
Dette er et viktig dokument for Oslo 
kommune og handler om at vi skal 
etterlate byen i en bedre stand enn vi 
overtok den. Bærekraftig byutvik-
ling er et sentralt tema, og Oslo by-
styre har gjennom dette programmet 
trukket opp målsettinger for bære-
kraftig utvikling innen alle kommu-
nens virksomheter. Friluftsetaten har 
sin jobb å gjøre her, og utfører den 
på en utmerket måte ved hjelp av de 
ressurser som stilles til disposisjon.
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Oppmåling, kart og geodata 
er mellom dei eldste kom-
munaltekniske fagfelta. 

Ikkje noko kommunalteknisk fag er 
omfatta av så store endringar i NKF 
sine leveår som denne sektoren. 

Artikkelen er avgrensa til den 
historiske utviklinga i kommunane 
for kjerneområda: fastmerkegrunn-
lag, eigedomsregistrering, kart og 
geo-data, stikkingsarbeid og adresse-
verk.

Styrande rammer
Styrande rammer er gitt i lover o.l. 
juridiske vedtak. Desse har hatt og 
har sterkt detaljerte reglar til pro-
dukta og tenesteytingane. Regelver-
ket er forma og endra gjennom ti-
dene med bakgrunn i samfunnet sine 
behov og tilgjengeleg teknologi og 
ressursar. Reelt er det den allmenne 
teknologiske og kunnskapsmessige 
utviklinga i faget og entusiastar som 
skal ha æra for utviklinga.

Tida før 1907
Alle dei nemnde kjerneområda var 
omfatta av ”kommunal” forvalting 
lenge før 1907.

Fødselsdagen til ”kommunal” 
oppmåling er 19. februar 1687 (Ju-
liansk kalender). Då blei Bergen by 
pålagt å måla opp alle eigedomane i 
byen og å føra eit register (grunde-
bok) over eigedomane. Bakgrunnen 
for pålegget var bybrannen i 1686. 
I samband med oppattbygginga av 
byen mangla det tenleg dokumen-
tasjon for rekonstruksjon av eige-

domsgrensene. Dertil trong byen 
pengar til gjenreisinga. Ved å innføra 
måleplikt for eigedomane og utskri-
ving av eigedomsskatt med basis 
i arealet til eigedomane, fekk ein 
dekt begge behova. Byen bad difor i 
1686 Kongen om løyve til å innføra 
måleplikt for eigedomane i byen. 
Det resulterte i nemnde pålegg. (Til-
svarande ordning blei innført i Kø-
benhavn tre og eit halvt år seinare, 
i Oslo i 1735 og seinare i dei andre 
byane i landet.) 

I førstninga, bortsett frå fastleg-
ging av grenser i samband med 
oppattbygginga av byen, gjekk det 
heller trått med måleplikta. Men 
frå 1700 kom det pålegg om å legga 
fram grundebrev (målebrev) for å få 
tinglyst heimelsdokument til eller 

pant i eigedom. Etter den tid er både 
register og dokumentasjonen relativ 
komplett i Bergen bortsett frå arkiv 
tapt i bybrannen i 1702. 

Med dei første bygningslovene 
(Christiania 1827, Bergen og Trond-
hjem 1830 og dei andre byane 1845), 
blei forvaltingsområdet utvida til 
m.a. også å gjelda kart. Til å leia 
bygningslovarbeida skulle byen ha 
ein ”Stadsconducteur”; ”en i Mathe-
matik og Achitectur kyndig Mand” 
(sitat frå lovene).

Adresse
I byane vaks det tidleg fram behov 
for eit tenleg system for å fi nna fram. 
Ute i Europa hadde ein før 1800 eta-
blert slikt adressesystem som vi har i 
dag. I vårt land blei det teke initiativ 

tidlegare oppmålingssjef i 
Bergen kommune

Av  Torbjørn Trageton

Oppmåling, kart og 
geodata i kommunal-
teknikken 

Typisk landmålarlag 1907 (3-4 menn). Landmålar med målebord i midten, assistentane med må-
leband, stikkstenger og distansestang + småguten som fekk vera med. Bilete er ramma inn med 
den tida sitt måleband.
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og iverksett ”kommunalt” regelverk 
for etablering av offisielle adresser i 
dei største byane før bygningslovene 
kom. Utover 1800-talet blei oppgåva 
heimla i bygningslovene.

Regelverksendringar 
1907–2007
I 1907 gjaldt bygningslover frå siste 
halvdel av 1890-åra. (Framleis er det 
eigne lover for Kristiania, Bergen og 
Trondhjem.) Lovene gjaldt også for 
definert randsone til byane og for 
dei delane av landkommunane der 
kommunen med samtykke av depar-
tement hadde gjort lovene gjeldande. 

Kompetansekravet til stadskon-
duktøren er no at han ”skal være 
en i Landmåling og Bygningsvæsen 
kyndig Mand” (§ 3 i den alminnelege 
bygningslova 1896).

I 1924 fekk vi ny bygningslov 
for alle byane (iverksett 1929). Etter 
kommunale vedtak blei heile eller 
delar av lova i perioden fram til ny 
plan- og bygningslov i 1965, også 
gjort gjeldande i heile eller delar av 
mange landkommunar. 

I 1965 kom så ny plan- og byg-
ningslov for heile landet. Men det 
var høve for kommunane å utsetta 
iverksetting av delar av lova, m.a. 
reglane om oppmåling og adresse. 
Mange kommunar nytta seg av dette. 

Med verknad frå 1980 blei regel-
verket om eigedomsregistrering og 
adresseverk flytt over i eiga særlov 
som gjaldt heile landet (delingslova). 

Etter 1965 har plan- og bygnings-
lova hatt ein hovudrevisjon (1985) 
og mange mindre revisjonar. 

Frå og med 1924 er det ikkje i 
lov sett faglege krav til leiarane av 
saksområda. Eit anna trekk ved 
regelverksendringane er at ei lang 
rekke detaljreglar som gjeld kvalitet 
og utføring av oppgåvene, gradvis er 
flytt frå lov til tilhøyrande forskrift 
og normer/standardar. Men vi finn 
og eit døme på det motsette: I lova 
av 1965 blei alt regelverk som gjeld 
kart flytt til forskrift og normer/
standardar. Men ved lovrevisjonen i 
2003 blei heimelen for dei kommu-
nale kartarbeida og stadfest informa-

sjon på nytt forankra i eigen paragraf 
(§ 5).

Banebrytande for norm-/stan-
dardarbeida blei NKF-norm nr. 4: 
Normalbestemmelser for kommu-
nale oppmålingsarbeider frå 1967. 
Dette regelverket blei avløyst av 
Norm for kart og kommunale opp-
målingsarbeider i 1979. I nyare tid 
har MD ved Statens kartverk m.a. 
hatt ansvaret for normer/standardar 
for sektoren sine kjerneprodukt. 
Standardane blir som anna regelverk 
meir og meir hyppig revidert, og nye 
kjem til pga. den teknologiske og 
samfunnsmessige utviklinga.

Kjerneprodukta i perioden 
1907–2007
Fastmerkegrunnlag
Bygningslovene sine krav om kom-
munale kart i M=1:1000 og 1 m 

ekvidistanse for utarbeiding av re-
guleringsplanar medførte behov for 
etablering av eit tett fastmerkenett 
for målearbeida. Sidan det nasjonale 
grunnlagsnettet mange stader ikkje 
var framført eller ikkje hadde den 
kvalitet som trongs for dei kommu-
nale arbeida, etablerte kommunane 
eigne lokale fastmerkegrunnlag. (I 
Bergen vart spiret på domkyrkja 
valt som utgangspunkt.) Høgde-
grunnlaget skulle – då som no – vera 
middel havnivå. Netta blei etablert 
på tradisjonell måte med overordna 
trekantnett basert på basismåling og 
triangulering og deretter fortetting 
av trekantnettet ved polygonmåling 
med bruk av teodolitt og stålmåle-
band. Og der nasjonalt høgdegrunn-
lag mangla, blei dette etablert ved 
lokalt montert utstyr. Nordoriente-
ringa av netta blei normalt fastlagt 
ved hjelp av polarstjerna. Både må-
learbeida og tilhøyrande utrekning 
av koordinatane for fastmerka var eit 
omfattande og tidkrevjande arbeid 
med dei reknetekniske hjelpemidla 
ein då hadde (logaritmetabellar og 
”handkverner”). 

Etter kvart som det nasjonale re-
feransegrunnlaget blei bygd ut med 
god nok kvalitet for dei kommunale 
kart- og oppmålingsarbeida (1950–
60-talet), gjekk det kommunale an-
svaret over til turvande fortetting av 
nettet og å innordna kommunen sine 
lokale nett i det nasjonale. 

I slutten av 1950-åra blei edb-
maskiner tekne i bruk i reknearbei-
da. Det blei no mogeleg å gjennom-
føra samla utjamning av langt større 
nett enn før, og med det oppnå betre 

Tachymeter 1920-30. Desse blei etter kvart 
meir og meir innebygde og kompakte og ut-
styrt med elektronisk avstandsmålar og –må-
lebok for registrering av måledata

”Handkvern” 
– reknemaskin i 
bruk opp til 60 
talet.
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posisjonskvalitet. Vi fekk eit kvante-
sprang i reknearbeida. Som eksempel 
nemner eg at eg i 1957 gjennomførte 
ei utrekning av eit trekantnett med 
15 ukjende element i ei utrekning. 
Dette for å oppnå brukbar homo-
genitet i nettet. Arbeidet tok ei heil 
veke med dei hjelpemidla eg hadde, 
og veka var seks arbeidsdagar. I dag 
ville den same oppgåva vera gjort på 
nokre minutt! 

Elektroniske avstandsmålarar, 
som blei tekne i bruk i kommunane 
på 1960-talet, medførte og effektivi-
sering av målearbeidet. (Ein kunne 
måla avstandar på fl eire hundre me-
ter med cm-presisjon.) 

På 1990-talet blei det nasjonale 
referansesystemet skifta ut med det 
internasjonale EUREF 89. Fastmer-
ka sin posisjon er fastlagt ved bruk 
av satellitteknologi. Kommunane 
har teke same teknologi i bruk i sine 
målearbeid. Ved det kan ein greie 
seg med langt færre fastmerke enn 

tidlegare. For tida pågår det i kom-
munane skifte av referansesystem 
til EUREF89. Det medfører m.a. 
enklare bruk av det satellittbaserte 
måleutstyret ein har i dag. Men og 
ekstraarbeid med å overføra dei 
gamle data til nytt referansegrunn-
lag. Nokre kommunar er ferdige, 
mens andre er midt i denne proses-
sen. Når det gjeld høgdegrunnlaget, 
er referansesystemet vi no har frå 
1954. Her er venta eit nytt referanse-
grunnlag i nær framtid.

Eigedomsmåling, -registrering 
og dokumentasjon
I 1907 var prosedyrane for oppmå-
ling av eigedom stort sett dei same 
som i dag, men utføringa og dei kon-
tortekniske arbeida er vesensulike 
pga. endring i hjelpemidla (og opp-
følgjande endring av regelverket).

I 1907 var det ikkje krav om at 
eigedomsmålingane skulle vera for-
ankra i eit felles referansesystem. 

Det kravet kom i 1929 (bygningslova 
av 1924). For kvar oppmålt eigedom 
skulle det lagast eit målebrev med 
kart som viste form, areal, lengde på 
grenser, avmerking og opplysingar 
om tilgrensande eigedomar. Elles 
hadde målebrevet tilsvarande infor-
masjon som i dag. Målingane skulle 
utførast på ein måte som gjorde det 
mogeleg å rekonstruera grensene. 
Dei mest brukte metodane var tre-
kantmåling (måling av sidelengder 
og diagonalar ved måleband), eller 
ein nytta ortogonalmetoden, der 
ein i tillegg til måleband og stikk-
stenger brukte vinkelspegel eller 
-prisme. (Ved trekantmetoden blei 
arealet utrekna ved bruk av Herons 
formel. Ved ortogonalmetoden var 
arealrekninga enklare.) Unntaksvis 
blei det brukt målebord og då på 
store eigedomar. Etter kvart som 
kommunane fekk råd til å kjøpa seg 
teodolitt/tachymeter, blei desse og 
polarmetoden brukt. I tilegg skulle 

Transportør – kartkonstruksjon polarmetode
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grenselengdene målast som kontroll. 
Denne metoden har sidan stort sett 
vore einerådande, likeins krava til 
kontroll. 

Målebrevet skulle, då som no, 
lagast med ein original og to kopiar. 
Både kart-, skrive- og kopieringsar-
beida blei utført manuelt, og origina-
len blei laga i autoriserte protokollar. 

Byane var og ansvarlege for eige-
domsregisteret og tildeling av iden-
titet til nye eigedomar. Som identitet 
brukte dei fleste byane eigedomen si 
adresse. Eigedomsregisteret var ein 
handskriven protokoll. I landkom-
munane fekk eigedomen nummeret 
sitt ved tinglysinga av målebrevet. 
Her brukte ein det landsmatrikulære 
nummereringssystemet; gnr/bnr/fnr, 
(mao. det systemet vi har i dag) Også 
for registeret (matrikkelen) skulle 
det finnast kopiar til bruk i ulike 
delar av kommuneforvaltinga. Etter 
kvart blei det til dels mange eige-
domsregister å halda vedlike både i 
kommuneforvaltinga og statsforval-
tinga. Tilgang til registerinformasjo-
nane var heilt avgjerande for å kunna 
utføra forvaltingsoppgåvene innan 
dei ulike sektorane.

Med lova av 1924 kom pålegg om 
at eigedomsmålinga skulle vera knytt 
til kommunen sitt referansenett, og 
grensepunkta sin posisjon skulle vera 
koordinatfest. I tillegg kom og på-
legg om at bygg på eigedomen skulle 
vera innteikna på målebrevet. Origi-
nalmålebrevet skulle ajourførast med 
omsyn til bygningsinformasjon og 
endringar i grenstilhøva! 

Den kontortekniske utviklinga 
medførde at ein etter kvart tok i 
bruk lausbladprotokollar og kortre-
gister, skrivemaskiner for utskriving 
av register og målebrev og kopitek-
niske hjelpemiddel for produksjon 
av lovbestemte kopiar. Enkle koordi-
natgrafar blei nytta i konstruksjonen 
av målebrevskartet, og arealet blei 
utrekna med basis i koordinatane og 
ved hjelp av ”handkvern”.

Med introduksjon av datastyrte 
plottarar på 1960-talet, små pro-
grammerbare kalkulatorar og seinare 
PC med tilkopla skrivarar blei dei 

kontortekniske arbeida vesentleg 
forenkla. Det same skjedde og med 
dei måletekniske arbeida, der ein frå 
1960- og 1970-talet tok i bruk elek-
troniske avstandsmålarar, og seinare 
elektroniske målebøker, totalstasjo-
nar og robotar, slik at alt målearbeid 
kunne bli utført av ein person. Beho-
vet for hjelpemannskap fall vekk.

Frå slutten av 1990-åra blei kik-
kerten som hadde vore eit sentralt 
hjelpemiddel for landmålaren i fleire 
hundre år, etter kvart supplert/er-
statta med satellittbasert posisjone-
ringsverktøy med cm-presisjon og 
tilhøyrande målebok for registrering 
av observasjonane, automatisk ut-
rekning av posisjon og overføring av 
data til dei kommunale arkiva (syste-
matisert database). 

Datateknologien som i første fase 
blei nytta i rekne- og konstruksjons-
arbeida, blei frå slutten av 1960-åra 
og teken i bruk i registerarbeidet. 
Ved kommunedatasentralen for 
Vestlandet blei det utvikla eit EIK-
system (Eigedomsregister i kommu-
nane). Med basis i dette blei dagens 
GAB-system utvikla. Informasjo-
nane i registeret blei tilgjengelege for 
fleirbruk og gjenbruk. Ulike produ-
sentar av eigedomstilknytt informa-
sjon fekk redusert oppgåvene sine til 
registrering av eigne data. 

Å ha ei oppdatert oversikt over ei-
gedomstilhøva i form av eit levande 
eigedomskartverk, er til stor nytte 
for mange formål. Mange kommunar 
etablerte derfor eigne manuelle eige-
domskartverk. Då fall behovet 
for ajourføring av grenser 
og areal i originalmå-
lebreva bort. 
(Areal-

endringane blei registrert i registe-
ret.) Ved overgang til digitalteknik-
ken i produksjonen av målebrev, 
blei det iverksett ei omlegging av 
kommunane sine eigedomskartverk 
til digital form. Kommunane og Sta-
tens kartverk laga i 1990 ein nasjonal 
standard for kartverket: DEK (digi-
talt eigedomskartverk). Med DEK 
på plass blei oppmålingsrutinen 
endra til oppdatering av DEK. Den 
fysiske produksjonen av målebrev-
skartet blei forenkla til ei utskrift 
for vedkomande eigedom. (I ny 
matrikkellov er oppgåva med digi-
talt eigedomskartverk lovfest likeins 
produksjon av målebrev som nå skal 
kallast matrikkelutskrift. Innføring 
av ny matrikkel i kommunane startar 
i 2007.)

Kart og geodata
Kartkrava i bygningslova gjaldt to 
formål: a) kartgrunnlag for utarbei-
ding av reguleringsplanar og b) ba-
siskart ved utarbeiding av situasjons-
kart for byggesaker på den einskilde 
eigedomen. Den første oppgåva fekk 
kommunane normalt utført av pri-
vate firma, mens situasjonskart blei 
utført av eige personale. 

I perioden 1907–1951 blei grunn-
kartproduksjonen basert på bruk av 
målebord og tachymeter og tilgjen-
gelege reproduksjonsmetodar. Frå 
1951 blei flyfoto og den fotogram-
metriske metoden teke i bruk for 
produksjon av kommunale grunn-

karta i M = 1:1000 
og M1:5000. 

Metoden 

                                        Lommestereoskop 
                                 og   flybilete. Frå 1951 feltut    
                    styr i inventering og manusarbeid i 
          kommunane ved bruk av fotgrammetrisk kart-
leggingsmetode.
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og bruk av plastfoliar som original 
revolusjonerte kartproduksjonen 
som til då hadde vore ei svært res-
surskrevjande oppgåve. Med denne 
teknologien blei det råd å få dekt 
ei rekke ulike samfunnsbehov, for 
kart og krav om mangebruk av karta 
voks fram. Eg hugsar at leiar i NKF 
i eit foredrag tidleg på 1960-talet 
opplyste at sju ulike instansar på få 
år hadde laga kart over same område 
i kommunen for å dekka sine behov. 
Han påpeikte den sløsinga denne 
manglande samordninga represen-
terte. 

I 1962 vedtok Stortinget å utar-
beida Økonomisk kartverk som eit 
slikt felles brukskartverk. Dette var 
eit spleisetiltak der Staten tok dei 

største kostnadene. Kartet dekte 
kommunane sine behov for gene-
ralplanarbeidet som dei blei pålagt 
kommunane i plan- og bygningslova 
frå 1965, og andre offentlege instan-
sar sine behov, men ikkje kartkrava 
til regulerings-, byggesaksformål 
m.v.

I planarbeidet etter plan- og 
bygningslova og i mange andre     
samanhengar trong ein langt fl eire 
informasjonar enn dei ein fann i 
tradisjonelle kart. Innsamling og 
bearbeiding av desse data var sterkt 
ressurskrevjande. I 1971 fremja den 
første Geodatakomiteen forslag til 
eit nytt nasjonalt regionalt infor-
masjonssystem, der nøkkelobjekt 
i mange register skulle bli tilført 

koordinatar for posisjonen sin. Ved 
det blei alle data knytt til objektet 
stadfest. Ordet geodata blei brukt 
som nemning av alle data som di-
rekte eller indirekte var stadfest ved 
koordinatar. Nøkkelobjekta i syste-
met var: eigedom, adresse, bygning. 
Til desse objekta var knytt folke-, 
skatte- og avgiftsregister, foretaks-
register, produksjons-, ressurs- og 
forbruksregister m.m. 

Med systemet på plass fekk kom-
munen sitt kartsystem ein ny dimen-
sjon. Informasjon i registra kunne 
enkelt presenterast saman med tradi-
sjonell kartinformasjon. Ved at også 
all kartproduksjon frå 1985 blei digi-
tal, ligg kartdata og andre typar geo-
data lagra og forvalta i strukturerte 
informasjonsarkiv til felles bruk. 

Ved at data fysisk kan nyttast av 
mange, har storbrukarar sett det for-
målstenleg å gå saman om oppgåvene 
med datafangst og tilrettelegging 
for felles bruk også for kart i store 
målestokkar. I 1992 oppsto Geo-
vekst som den organisasjonen som 
tek hand om denne oppgåva. Kom-
munen er den tyngste parten i dette 
samarbeidet. Dei siste åra har dei 
fl este kommunane gjort open geoda-
tainformasjon tilgjengeleg gjennom 
kartportalar på Internett. 

Kartsystemet er blitt eit effektivt 
verktøy for geografi ske analyser 
også kva gjeld utvikling over tid 
og i kvalitetskontroll av offentlege 
register. Det vil vonleg snart bli vida-
reutvikla til kommunane sitt rekne-
skapssystem for arealbruk og andre 
lite fornybare ressursar. Planar er 
budsjett. Kartsystemet er rekneskap! 

Stikkingsarbeida
I tillegg til at kommunen har hatt 
ansvaret for stikking av eigne bygg 
og anlegg, har bygningslovene alltid 
kravd at kommunen skal godkjenna 
plasseringa av søknadspliktige bygg. 
Dette blei i starten gjort ved at kom-
munen si godkjenning blei gitt på 
staden bygget skulle førast opp. Sei-
nare skjedde godkjenninga i form av 
ei dokumentgodkjenning, og kom-
munen stakk deretter ut plasseringa 

Inne blir måleresultat lagra, bearbeidd og forvalta i digitale geodataarkiv.
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i terrenget og sette ut ein høgdere-
feranse. I arbeidet blei brukt same 
hjelpemiddel og metodar som ved 
eigedomsmåling. 

Etter ein overgangsperiode mot 
slutten av det 20. århundret blei 
utstikking av dokumentgodkjent 
plassering frå 2001 ei oppgåve for 
ansvarshavande for utføringa av 
bygget.

Meir om adresser
Dette saksområdet har vore lite 
prega av den teknologiske utviklinga 
fram til kring 1970. Ved at adresse 
då blei definert som ein av nøklane 
i geodatasystemet, fekk adresse eit 

nytt viktig formål i tillegg til å vera 
eit hjelpemiddel for å finna fram. 

Det tradisjonelle adressesystemet 
hadde fått si form med sikte på å 
dekka behovet i byane og i tettbygde 
strøk. Både samfunnsutviklinga og 
nyttevinstane ved geodatasystemet 
medførte trong til eit tenleg adresse-
system også i spreiddbygd område. I 
Miljøverndepartementet sin rettleiar 
av 1986 kom reglar om nummere-
ring etter avstandsprinsippet i desse 
områda. 

I dag er status at ca. 1/3 av adres-
seeiningane i landet, ikkje har til-
delt gate-/vegadresse, og dei årlege 
samfunnskostnadene med desse 

manglane er svært store (mange gon-
ger kostnadene med etablering av 
systemet).

Regelverk og praksis
Ved gjennomgang av arkiva ser ein 
som nemnd at behov stundom har 
etablert praksis før regelverk er 
kome på plass, men og at det kunne 
gå tildels lang tid før nye lov- og 
forskriftskrav blei oppfylde. Mest 
vanleg er dette i landkommunane. I 
fleire av desse tok det eksempelvis 
fleire tiår før pålegget i 1929 om 
koordinatfesta eigedomsgrenser blei 
gjennomført. Pålegget om innlegging 
av bygningar på målebreva var og 
svært mangelfull. Ja, sjølv i nyare tid 
slit mange kommunar med å opp-
fylla alle krav.

Ei årsak til manglande samsvar 
mellom regelverk og praksis har like 
til notida vore at utøvarane i svært 
liten grad fekk kunnskap om gjel-
dande regelverk i grunnutdaninga 
si. Dette var kunnskap som yrkes-
utøvarane erverva gjennom eigen 
praksis. Informasjonsverksemda om 
regelverket til utøvarane var dårleg 
og kunnskapsnivået om regelverket 
deretter. Sjølv opplevde eg på eit 
kurs i 1982 å få vist eit målebrev da-
tert i 1981, der arbeidet (etter doku-
mentet) var utført med heimel i kap. 
VII i bygningslova av 1924! 

Heldigvis har det dei siste 20–30 
åra vore aukande forståing for be-
hovet yrkesutøvarane har til kunn-
skapsfornying. Ein så sterkt tekno-
logisk prega kommunalsektor krev 
meir ressursar til dette enn andre 
sektorar. Det er eit personleg, men 
ikkje minst eit leiaransvar å priori-
tera dette. 
Mottoet til sektoren er: 
KART ER GØY!

2007. Landmålarlaget redusert 
til ein person, stundom 2. Satel-
littbasert måling og registrering 
av måleresultat i elektronisk må-
lebok. Dei første kvinnelege land-
målarane kom  i kommunane på 
60 talet. 
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Kilde: Boken ”Det viktige vannet 
– norsk vann- og avløpshistorie”. 
Forfatter Tor Are Johansen. Boken er 
fi nansiert av myndigheter, forenin-
ger, kommuner, rådgivende ingeniø-
rer og leverandører.

Fra 185o-årene og fram mot 
i dag har det foregått en ri-
vende utvikling på vann- og 

avløpsområdet. Internasjonale for-
pliktelser og nasjonale krav stiller 
bransjen overfor nye og omfattende 
utfordringer. Ny kunnskap om syk-
domsfremkallende organismer er 

i ferd med å få stor betydning for 
teknologivalgene ved vannbehand-
lingsanleggene. På avløpsområdet går 
diskusjonene for fullt – i forlengelsen 
av debattene fra inngangen til 1970-
årene. Hva slags rensing er nødvendig 
for avløpsutslipp langs kysten av 
Vestlandet og nordover? Og er det 
nødvendig å installere rensetrinn for 
nitrogenfjerning ved fl ere anlegg med 
utslipp til følsomme områder

Jakten på en nasjonal 
vannforsyningspolitikk
”(...) egentlig vandverker kan man 
vel i grunden først tale om da man 
begynde at bruke jernrør som led-
ningsmateriale og gav borgerne an-
ledning til at faa vand ind i sine hu-

ser” skrev Trondheims stadsingeniør 
Trygve Thesen i 1924. Dette tekno-
logiske gjennombruddet er sentralt 
i boken ”Det viktige vannet – norsk 
vann- og avløpshistorie”, som viser 
hvordan de norske byene fra 1850-
årene og utover erstattet brønner, 
bekker, elver og enkle trerørsvann-
verk med moderne vannforsynings-
anlegg. Støpejernsrør og høyt trykk 
representerte en revolusjon både når 
det gjaldt brannvern og beskyttelse 
mot vannbårne epidemier, og 
fi kk stor betydning for hushold
ninger og næringsvirksomhet.

Kommunene tok iniativet, la pla-
ner, fattet vedtak, leide inn eller ansat-
te fagfolk, lånte penger og sørget for å 
gjennomføre de omfattende prosjek-

Fra brønner og kagger 

Via utborede trestokker ble det fra slutten av 1700-tallet ført vann fra en inntaksdam i Ilabekken til fl ere vannposter i sentrum av Trondheim. 
Vannverket innebar et stort framskritt for innbyggerne, men trerørsteknologien var problematisk, og det var ofte stopp i vannforsyningen. Akvarell 
av J.F.L Dreier, ca. 1800.

sjefsingeniør, Bergen 
kommune, Vann- og 
avløpsetaten 

Av  Asle Aasen
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tene. Staten fungerte som tilretteleg-
ger i  etableringsfasen for en moderne 
vannforsyning i norske byer, siste 
halvdel av 1800-tallet. Lovendringer 
reduserte byenes brannforsikrings-
premier, og nye finansieringsordnin-
ger gjorde  kommunene i stand til å 
klare seg selv. Sunnhetsloven av 1860 
la grunnlaget for lokalt ansvar for 
og kontroll med kvaliteten på drik-
kevannet, men fikk i de første tiårene 
større betydning for avløpsspørsmål 
enn for vannforsyning.

Mindre kommuner hadde verken 
penger eller kunnskap for jevnlig 
kontroll av drikkevannet, og Stortin-
get drøftet gjennom flere 10-år ulike 
varianter av statlig engasjement. Fra 
1908 ansatte  Medicinalstyrelsen 
en kjemiker som blant annet skulle 
bistå kommunene med analyser av 
drikkevannet. Statens institutt for 
folkehelsen, opprettet i 1929, utvidet 
denne virksomheten. 

Med drikkevannsforskriften av 
1952 fikk sentrale helsmyndigheter 
ansvaret for å godkjenne vannverk 
som forsynte mer enn 1000 perso-
ner. I 1948 var det mer enn 800 000 
personer med ikke tilfredsstillende 
vannforsyning. Ved hjelp av gunsti-
ge, statlige støtteordninger, adminis-
trert av flere departementer, kunne 

både gårdsbruk og andre hushold-
ninger utenfor tettbygde strøk bygge 
små vannverk og skaffe seg innlagt 
vann i bolighus og driftsbygninger. 

I 1985 la regjeringen fram en Stor-
tingsmelding om vannforsyningen 
– den aller første som behandlet 
vannforsyningen særskilt – i seg selv 
et tegn på sterkt engasjement fra sen-
trale myndigheters side. Men meldin-
gen varslet om endringer og nedtrap-
ping av det statlige engasjementet. 

Målsettingen var bedre vannforsy-
ning gjennom ”mer rasjonell bruk av 
eksisterende faglige, administrative og 
økonomiske ressurser”. Ved desen-
tralisering skulle saksbehandlingen i 
forbindelse med vannforsyningsan-
legg effektiviseres og rasjonaliseres. 

Meldingen kritiserte kommunene 
for lave vannavgifter, som hadde ført 
til lave investeringer og mangelfullt 
vedlikehold. Regjeringens stand-
punkt var at abonnentene skulle 
dekke forbedring av vannforsynin-
gen, og at kommunene dermed fikk 
sørge for å prise tjenestene i henhold 
til dette. De statlige støtteordningene 
skulle trappes ned og etter hvert av-
vikles. I en overgangsperiode skulle 
det imidlertid fortsatt være mulig 
å få statsstøtte dersom det forelå 
tungtveiende distriktspolitiske eller 
sysselsettingsmessige begrunnelser.

Kommunene skulle utarbeide 
hovedplaner for vannforsyningen, 
som skulle knyttes opp mot kom-
munenes langtidsbudsjetter. Vann-
verkene skulle ikke lenger godkjen-
nes av sentrale helsemyndigheter, 
men av kommunestyret selv. En 
tilsynsordning i tråd med dette ble 
innført i 1995. I siste halvdel av 
1980-årene gjennomførte Statens 
institutt for folkehelse fylkesvise un-
dersøkelser av tilstanden ved norske 

Drammen fikk vannverk i 1864. På bildet ser vi brannvesenet som tester vanntrykket på Bra-
gernes Torg. Slike tester var viktige. Strålehøyden var en av faktorene som ble lagt til grunn for 
Norges brannkasses fastsettelse av de enkelte kommunenes brannforsikringspremie

Tromsøs stadsingeniør Olav Ingstad tok en rekke bilder av de ulike utbyggingsprosjektene han 
var med på. Her har han foreviget arbeidet med å legge vannrør i Tromsø i 1890-årene.
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vannverk, og undersøkelsene avdek-
te behov for betydelige utbedringer 
av vannforsyningsanlegg - anslått til 
ca 3,1 milliarder kroner. Regjeringen 
etablerte i 1995 et 5-årige program 
for vannforsyning for å løfte vann-
forsyningen opp på et nivå som til-
fredsstilte både drikkevannsforskrif-
ten og internasjonale forpliktelser 
gjennom EØS-avtalen. Programmet 
ble videreført i ytterligere 5 år. 

Tenke globalt – handle lokalt
Befolkningen i byene vokste raskt 
på 1800-tallet, tettere bebyggelse 
og mer vann fra nye vannverk førte 
kloakkutbygging inn på kommu-
nestyrenes budsjetter. Frykten for 
dødbringende epidemier sto sentralt, 
og ofte var de lokale sunnhetskom-
misjonene pådrivere for å fjerne 
avløpsvann og avfall så raskt som 
mulig. Problemet ble ansett for å 
være løst så snart avløpsvannet var 
sluppet ut i nærmeste bekk, elv, vann 
eller sjø. En rekke byer langs kysten 
kunne slippe avløpsvannet ut i gode 
resipienter med stor vannutskiftning. 

I begynnelsen av 1900-tallet 
gjorde vannklosettene forurens-
ningsproblemet enda større. Landets 
første kloakkrenseanlegg ble tatt i 
bruk i Kristiania i 1910 og i Hamar 
i 1911, men det skulle det ta lang tid 
før det skjedde noe mer. Den første 
omfattende utbyggingsfasen når 
det gjaldt kloakkrensing kom ikke 

før i 1970-årene, og den hadde klar 
sammenheng med forurensningslo-
ven som ble vedtatt i 1970. Statlige 
pålegg var avgjørende for at det ble 
bygd renseanlegg andre steder i lan-
det. Etableringen av regionalt og/el-
ler interkommunalt samarbeid løste 
problemer på avløpsområdet mange 
steder. 

Norsk deltakelse i internasjonalt 
samarbeid om vann- og avløpspro-
blemer hadde tradisjoner tilbake til 
1950-årene, og det var forsknings-
miljøene som hadde gått i front 
– for eksempel via den nordiske Vat-
tenvårdskomiteen, som ble etablert 

allerede i 1956. Senere ble det inngått 
forpliktende samarbeid på regje-
ringsnivå både i regi av Nordisk Råd 
og i regi av OECD. I 198o-årene 
deltok norske miljøvernmyndigheter 
i drøftelser om forurensningssitua-
sjonen i Nordsjøen. Londondeklara-
sjonen ble vedtatt i 1987 med enighet 
om at nordsjølandene skulle redu-
sere utslippene av fosfor og nitrogen 
med 50 prosent innen 1995. 

Enkelte forskningsmiljøer, støt-
tet av kommuner,  mente at depar-
tementets beslutningsgrunnlag var 
for tynt i denne saken. De etterlyste 
vurderinger av de lokale behovene 
for og nytten av slike rensetiltak. 

EUs avløpsdirektiv stiller krav om 
fjerning av både fosfor og nitrogen 
fra avløp fra tettsteder med mer enn 
10 000 p.e. til utsatte områder, og 
krav til fosforfjerning eller mekanisk 
rensing i andre områder, avhengig av 
tettstedenes størrelse og resipientenes 
karakter. Innsatsen på avløpsområ-
det har gitt tydelige resultater både 
i form av antall renseanlegg som er 
etablert eller oppgradert, og i form av 
reduserte tilførsler av næringssalter til 
sjøen langs kysten av Sør-Norge. 

Eierskap og drift 
– kommunalt eller privat?
Kommunalt eierskap og kommunal 

Oslos nyeste avløpsrenseanlegg ble bygd inne i fjellet på Bekkelaget og sto ferdig sommeren 2000. 
Anlegget er et av få her i landet som også fjerner nitrogen. etter Byrådets ønske ble driften av 
renseanlegget overlatt tilet privat selskap – for øvrig det samme selskapet som hadde stått for utbyg-
gingen.

Det interkommunale samarbeidet på VA-området på Jæren startet med vannforsyning, men ble 
etterhvert utvidet til også å omfatte avløpshåndtering. Et av anleggene som har blitt bygd er 
IVAR sitt biologiske renseanlegg på Vik i Klepp kommune
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drift ble den dominerende måten å 
organisere de norske byenes vann-
forsyning allerede midt på 1800-tal-
let. På dette feltet skilte Norge seg 
fra en rekke andre land der private 
aktører i større eller mindre grad 
var involvert. Forklaringen på dette 
må søkes både i politiske og i øko-
nomiske forhold. Den tidlige innfø-
ringen av kommunalt selvstyre og 
den statlige tilretteleggingen av ulike 
finansieringsordninger satte kom-
munene i stand til å gjennomføre 
større utbyggingsprosjekter på egen 
hånd. 

Kommunalt eierskapet dominerte 
i byene, men det finnes også et stort 
antall private vannverk. En tredel av 
alle norske vannverk er små private 
andelslag, samlet leverer de vann til 
ca 5 prosent av Norges befolkning. 

Gjennom hele mellomkrigstiden 
stod kommunal tjenesteyting sterkt 
i den norske opinionen, men i 1950- 
og 60-årene begynte det gradvis å 
skje endringer. På enkelte felt ble det 
lansert forslag om delvis privatise-
ring. Som en del av den politiske og 
ideologiske utviklingen i 198o-årene 
ble den kommunale tjenesteytingen 
satt under hardt press. Anstrengt 
kommuneøkonomi i kombinasjon 
med vekst i offentlig sektor bidro til 
å redusere tiltroen til kommunenes 
ressursutnyttelse. Løsningene som 
ble foreslått var privatisering og 
konkurranseutsetting av en rekke 
kommunale tjenester.

Vann- og avløpstjenester ble 
lenge skjermet, mens for eksempel 
renovasjons- og transporttjenester 
ble konkurranseutsatt. I flere andre 
europeiske land pågikk det imidler-
tid privatisering og konkurranseut-
setting av ulike typer infrastruktur 
som også omfattet vannforsyning. 80 
prosent av drikkevannet i Frankrike 
leveres av private selskaper. I dag er 
franske selskaper blant de domine-
rende på verdensbasis når det gjelder 
privat drift av vann- og avløpssys-
temer, og i enkelte land har de også 
engasjert seg på eiersiden. England 
og Wales skiller seg ut i europeisk 
sammenheng ved den fullstendige 

privatiseringen av 
vann-forsyningen 
som foregikk i 
1989. Andre land 
valgte kombinerte 
løsninger med 
innføring av ulike 
former for samar-
beid mellom det 
offentlige og pri-
vate selskaper, og i 
1990-årene ble en 
slik framgangsmå-
te også introdusert 
her i landet.

Inntil videre 
har privatisering 
og konkurranse-
utsetting av VA-
tjenester likevel 
fått et begrenset 
omfang. Vinteren 
2002 signaliserte 
kommunalminis-
ter Erna Solberg 
at kommunene 
kunne bli pålagt 
å konkurranseut-
sette driften av alle 
avgiftsbelagte tje-
nester, fordi selv-
kostprinsippet ikke ga kom-
munene noen egeninteresse 
av å utføre tjenestene så billig 
som mulig. Foreløpig opprett-
holdes dagens selvkostregime. 
En utredning fra NORVAR 
konkluderte med at en stor 
del av både investerings- og 
driftsbudsjettene allerede nå 
går med til å kjøpe tjenester i 
et konkurranseutsatt marked, 
og at det er liten økonomisk 
gevinst å hente når det gjelder 
ytterligere konkurranseutset-
ting av vann- og avløpstjenes-
ter. En effektivisering på disse 
feltene kan lettere oppnås ved 
etablering av større enheter, 
tilrettelegging for interkom-
munalt samarbeid og oppryd-
ding i et komplisert lov- og 
regelverk.

Ønsker om økt fokusering på drikkevannskvali-
tet og førte til konkurranser om hvem som kunne  
levere det beste drikkevannet. Ideen til konkur-
ransen kom fra NKF og ble gjennomført første 
gang i.f.m. Kommunalteknikk 2001.

Lom vassverk og Narvik vassverk vant konkuransen Norges beste 
drikkevann i 2005, her ordfører Simen Bjørgen, Lom kommune, 
med prisen.
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Vegforhold på 1200-tallet
Viktig dokumentasjon om vegfor-
hold i Norge fi nner vi i Magnus 
Lagabøters landslov av 1274. I loven 
skilles det mellom allmannveg og sæ-
terveg. Om allmannvegen står det at 
den skal være åtte alen bred, ryddet 
for kvist og store steiner. Kongens 
ombudsmann skal kreve vegarbeid 
på allmannvegene av bøndene der 
det trenges. Vegene skal repareres 
slik at de er farbare både til sledefart 
og ridning. Hvis vegen krysser el-
ver som ikke er farbare med større 
båt eller ferge, skal de som eier jord 
på begge sider, bygge bro om de 
makter det. Hvis ikke plikter de å 
holde pram eller fl åte med dragtaug 
på begge sider. Over store elver 
skal den som eier nærmeste gård, 
ansette fergemann, og bygdefolket 
skal holde båt. Alle som vil ferges 
over, skal betale fergepenger. Kon-
gens ombudsmann kan kontrollere 
vegbredden ved å legge et åtte alen 
langt spyd på tvers over hesteryggen, 
med en vidjekvist i hver ende og ri 
midt etter vegen. For hver gang et 
tre eller en gren river vidjehankene 
av spydet, må de ansvarlige oppsit-
terne erlegge en nærmere angitt bot 
til kongen. Loven nedfeller bestem-
melser som allerede hadde vært gjel-
dende i 300 år, og den blir fortsatt 
gjort gjeldende i mange hundre år 
fremover.

Allmannveger på denne tiden var 
veger som bandt sammen landsdeler 
og veger som gikk fra innlandet til 
kysten. De viktigste vegene, senere 
kalt kongeveger, er praktisk talt 
sammenfallende med våre hoved-
traseer i dag. Av viktige veger kan 
nevnes vegen fra Viken (Oslo) over 

Hedemark, Gudbrandsdalen og 
Dovre til Nidaros (det gikk også 
en alternativ veg over Elverum og 
Røros), videre vegen over Hadeland 
og Filefjell til Lærdal, fra Lærdal 
kunne en komme til Bergen med 
båt. Flere fjellveger gikk ut fra Gud-
brandsdalen mot Vestlandet. Fra 
Sel gikk det veg til Vågå og Lom. 
Derfra førte tre veger vestover, en 
til Geiranger gjennom Billingsdalen, 
en til Stryn og Nordfjord samt en til 
Luster i Sogn gjennom Bøverdalen. 
Det kom også veger fra Sverige inn i 
Norge, de viktigste over Svinesund, 
over Kongsvinger og over Verdal. 
I Nord-Norge fantes det ikke all-
mannveger. Båten var det viktigste 
transportmiddelet, og bebyggelsen lå 
overalt ved kysten. 

Allmannvegene ble i hovedsak 
brukt av øvrighet og av pilegrimer. 
Bøndene var stort sett selvforsynte 
og hadde ikke noe stort transportbe-

hov. Et unntak var likevel varehan-
delen mellom kyst og innland, hvor 
blant annet salt fra Vestlandet ble 
tatt i bytte mot myrmalm.

Fra rideveger til kjøreveger
En lang periode skjedde det ikke 
store forandringer med vegene. Situ-
asjonen ble ikke bedre ved at Norge 
kom under dansk herredømme i 
1536. Men på sekstenhundretallet 
skjedde det en merkbar forandring. 
Det ble oppsving i næringslivet fordi 
en i Norge hadde gode forekomster 
av jernmalm, sølv og kopper og 
dessuten fi sk og trevirke. Gruvedrift 
i Bærum, på Kongsberg og på Røros 
førte til stor ferdsel og større vegbe-
hov. Den første kjørevegen ble bygd 
fra Kongsberg til Hokksund, delvis i 
regi av sølvverket. Vegene fi kk også 
større militær betydning i en periode 
da det ble bygd mange festningsverk. 
Kongevegene ble delt inn i roder slik 

tideligere sjefsingeniør i 
Trondheim kommune

Av  Ivar Smedsrud

i Norge 

Ryttere i sagatiden. Illustrasjonen til Snorres kongesagaer av Halfdan Egedius.

Glimt fra vegutviklingen 

78
Kommunalteknikk 100 år – 2007



at hver bonde fi kk ansvar for sitt 
vegstykke. Det ble innført skyssplikt 
mellom allerede etablerte skysstasjo-
ner på de viktigste vegene. På slut-
ten av sekstenhundretallet utnevnte 
stattholder Gyldenløve to general-
vegmestere, en for det sønnenfjeld-
ske og en for det nordenfjeldske, 
som skulle ha ansvar for vegutbe-
dringer og vegvedlikehold. På grunn 
av strid mellom generalvegmestere 
og amtmenn/fogder, som tidligere 
hadde hatt ansvaret, ble ikke effek-
ten så stor i starten. Med det skjedde 
etter hvert merkbare forbedringer. 
Tre kongeferder fra København 
med Trondhjem som mål illustrerer 
fremgangen. Christian V måtte ri i 
1685, Fredrik VI kunne i 1704 kjøre 
karjol unntatt i det bratte vegstyk-
ket Vårstigen i Drivdalen, mens 
Christian VI i 1733 kunne kjøre i de 
samme staselige karosser som han 
brukte på sine danske kongeveger. 
Sistnevnte kongeferd ble for øvrig 
en oppvisning av eneveldets glans på 
de norske landeveger. Følget besto 
av i alt 1150 personer med soldater, 
embetsmenn og tjenere av enhver 
art, det meste av kongens kjøkken-
personale, deriblant munnskjenk, 
kjellermester, hoffbaker, posteibaker 
og suppekokk.

I 1770 ble to brødre, Georg 

Anton og Nicolai Fredrik Krogh, 
ansatt som generalvegmestere for 
henholdsvis det Sønnenfjeldske og 
det Nordenfjeldske distrikt. Disse 
hadde begge gode kunnskaper i 
kraft av militær utdanning, var ek-
stremt energiske og ble dermed med 
på å prege utviklingen av vegene i 
Norge. G.A. Krogh er mest kjent 
for grundige forbedringer av konge-
vegen mellom Kristiania og Dovre. 
Til dette brukte han delvis militære 
mannskaper. Han utmerket seg 
også som en dyktig brobygger. N.F. 
Krogh fungerte vesentlig lengre i sin 
stilling Nordenfjelds. Vegvesenet 
ble styrket ved at han fi kk oppnevnt 
rodemestere direkte underlagt gene-
ralvegmesteren. Han gjennomførte 
store forbedringer på eksisterende 
veger ved hjelp av bøndenes pliktar-
beid, men fi kk også bevilget statlige 
midler til mer krevende veganlegg. 
Romsdalvegen, fra Veblungsnes til 
Lesja, ble satt i kjørbar stand, vegen 
mellom Trondhjem og Røros ble 
utbedret så den kunne kjøres med 
karjol, og det er også hans fortje-
neste at det ble kjørbar veg mellom 
Trondhjem og Steinkjer. 

I 1719 overtok staten postve-
senet, og dette ble også med på å 
prege vegutbyggingen. Postmester 
Schanche innledet i 1780 et samar-

beid med generalvegmesteren for 
å få ned posttiden fra Kristiania til 
Bergen. Man fant det meningsløst at 
posten mellom disse byene skulle ta 
ni dager, mens posten til Trondhjem 
brukte bare fi re–fem. Årsaken var 
i stor grad forskjell i vegstandard. 
Vegen over Filefjell ble deretter ut-
bedret slik at også denne kongevegen 
ble farbar med vogn.

Vegutbygging i 
unionstiden
Etter løsrivelsen fra Danmark i 
1814 var Norge utarmet etter Na-
poleonskrigene, og det var ikke 
rom for å bruke mye ressurser på 
vegene. I årene som fulgte, ønsket 
unionskongen Carl Johan å utbedre 
mellomriksvegene, mens det ny-
oppnevnte norske Stortinget ville 
prioritere vegnettet i Norge. Kongen 
fi kk trumfet gjennom ett vegpro-
sjekt, Jemtlandsvegen til Verdal, 
som sto ferdig i 1835. Som triumfa-
tor innviet han vegen samme år, da 
han gjennomførte en kongeferd til 
Trondhjem. Etter hvert ble det bedre 
tider og mer fart i den nasjonale veg-
utbyggingen. Sørlandske hovedveg 
ble rustet opp på lengre strekninger 
slik at man oppnådde en fullstendig 
opparbeidet kjøreveg rundt kysten. 
Store utbedringer ble utført på vegen 
mellom Kristiania og Bergen over 
Filefjell, ved Vindhella og Gallerne 
nær Lærdal og i Stalheimskleivene. 
Ved Vårstigen i Drivdalen ble vegen 
lagt om og fi kk mer normale stig-
ningsforhold. Den berømte Ljabru-
chausseen, første del av Mosseveien 
fra Kristiania, ble også anlagt på den-
ne tiden. Det norske storting fi kk 
etter hvert mer hånd om vegsakene, 
blant annet ved ny veglov av 1851, 
som ga Stortinget bevilgningsmyn-
dighet. Administrasjonen ble også 
styrket. Fylkesmennene fi kk gjen-
nomføringsansvar, og det ble bygd 
opp vegkompetanse i fylkene. I 1874 
ble det opprettet en vegdirektørstil-
ling med C.W. Berg som landets 
første vegdirektør. Han ble etterfulgt 
av H.H. Krag som satt i stillingen fra 
1877 til 1903. Vegdirektør Krag satte Parti  fra Vindhella-veien. 

Glimt fra vegutviklingen 
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store spor etter seg. Han fi kk utar-
beidet vegplaner for hele landet og 
bidro sterkt til at vegbyggingen skjøt 
fart også i de nordlige landsdeler. I 
denne perioden fi kk vi også jernba-
nebyggingen, med det behov som 
dermed oppsto for å koordinering av 
samferdselen.

Inn i bilalderen
Ved inngangen til det 20. århundret 
dukket bilene opp på arenaen. Til 
å begynne med var de sjeldne unn-
takelser på vegene. Kort før første 
verdenskrig, i 1913, var det bare 710 
motorkjøretøyer her i landet. Men i 
1920 var tallet steget til 13 700. Dette 
satte naturlig nok nye krav til stan-
dard på vegene våre. I første omgang 
måtte en foreta enkle utbedringer 
som breddeutvidelser så det ble let-
tere for møtende biler, og utbedring 
av de skarpeste kurvene. Etter hvert 
måtte både veganlegg og vedlikehold 
tilpasses bilbruken. De første reglene 
for bilkjøring kom i stand på vegdi-
rektør Krags initiativ i 1899. De anga 

en maksimal fart på 15 km/t for lette 
vogner og 12 km/ t for tyngre vog-
ner. I 1926 kom en ny motorvognlov 
som fastsatte maksimumshastigheten 
til 45 km/t på fri veg og 25 km/t i 
byer. Motoralderen fremtvang også 
krav til nye veganlegg. I 1930-årene 
ble det iverksatt omfattende vegar-
beider for å oppnå sammenhengende 
vegforbindelse gjennom Nord-
Norge med tilhørende fergeleier for 
biltrafi kk.

Utviklingen etter 1945
I de første etterkrigsårene var det 
bare personer med dokumentert be-
hov som fi kk kjøpe privatbil. Etter 
at bilsalget ble frigitt i 1960, skjedde 
det en eksplosjonsartet vekst i bil-
parken. I 1946 var antall personbiler 
ca. 46 000 på landsbasis. I 1970 var 
det over 700 000, mens det i dag er 
ca. 2 millioner personbiler på vegene 
våre. 

En slik utvikling stilte naturlig 
nok store krav til utbygging og utbe-
dring av vegnettet.

Køproblemer som oppsto i de 
største byene, måtte løses med byg-
ging av fi refeltveger og avanserte 
kryssløsninger. Figuren viser at det 
alt i alt har vært en kraftig økning 
av veglengden for offentlige veger i 
perioden 1945 til 2005. (Nedgangen i 
kommunal veglengde i 1965 og til-
svarende økning av fylkesveglengden 
skyldes at ca. 18 000 km kommunale 
bygdeveger ble omklassifi sert til fyl-
kesveger dette året. Foranledningen 
var at begrepet fylkesveg ble defi -
nert, og at en dermed fi kk lik praksis 
over hele landet. En tilsvarende min-
dre justering andre vegen skjedde 
etter 1985.)

Det ble behov for å regulere par-
keringen i byområdene. Parkerings-
hus og gateparkering kom som en 
følge av dette, med egen kommunal 
forvaltning for å ivareta parkerings-
forholdene.

Så sent som i 1966 hadde bare 
13 % av det offentlige vegnettet fast 
dekke. Med den voldsomme tra-
fi kkøkningen ble dette en uholdbar 

Kannikgaten 1896. Stavanger sykehus under oppføring til høyre i bildet. (Statsarkivet i Stavanger)
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•• StormTechStormTech er det eneste modulbaserte er det eneste modulbaserte 
systemet som tsystemet som tååler trafikklast uten ler trafikklast uten 
spesielle tiltak, og er konstruert for last spesielle tiltak, og er konstruert for last 
ppåå hele 14,5 tonn akseltrykk med kun 46 hele 14,5 tonn akseltrykk med kun 46 
cm overdekning.cm overdekning.

•• Optimale muligheter for inspeksjon og Optimale muligheter for inspeksjon og 
vedlikehold. Dette gir lang levetid, god vedlikehold. Dette gir lang levetid, god 
opprettholdelse av kapasitet og langsiktig opprettholdelse av kapasitet og langsiktig 
hhøøyere yteevne. yere yteevne. 

•• Rask og enkel montering gir lavere Rask og enkel montering gir lavere 
investeringskostnader, samt linvesteringskostnader, samt løønnsommennsomme
og miljog miljøøvennlige lvennlige løøsninger.sninger.

•• I forhold til lukkede magasiner av stein og I forhold til lukkede magasiner av stein og 
pukk, trenger pukk, trenger StormTechStormTech bare 40% av bare 40% av 
arealet for arealet for åå ta hta håånd om samme mengde nd om samme mengde 
overvann.overvann.

StormTechStormTech har utviklet et unikt system for har utviklet et unikt system for åå tata
hhåånd om overvann fra veger, nd om overvann fra veger, 
parkeringsplasser, takflater, industriomrparkeringsplasser, takflater, industriområåder,der,
idrettsanlegg og lignende. idrettsanlegg og lignende. 
Systemet kan utjevne, magasinere, fordrSystemet kan utjevne, magasinere, fordrøøye ye 
og/eller infiltrere overvann lokalt.og/eller infiltrere overvann lokalt.

StormTechStormTech, fremtidens , fremtidens 
overvannssystemovervannssystem

www.vawww.va--systemer.nosystemer.no

StormTechStormTech forhandles av:forhandles av:

VAVA--systemersystemer AS, tlf 97 42 01 01 eller 97 43 01 01AS, tlf 97 42 01 01 eller 97 43 01 01

www.euroskilt.no

TOTALLEVERANDØR AV TRAFIKKMATERIELL

Oslo 22 90 19 50 • Bergen 55 92 78 50 • Stavanger 51 57 87 50 • Trondheim 72 84 76 00 
Vingrom 61 24 80 50 • Vik i Sogn 57 69 89 60 • Storforshei 75 16 04 00 • Kristiansand 
(Veiprodukter AS) 38 12 10 60 • Mo i Rana (Norvag AS): 75 12 66 00 • Bodø (Norvag AS )  
75 58 81 00 •    Tromsø (Norvag AS) 77 67 99 44 • post@euroskilt.no

Ta kontakt med din nærmeste avdeling i dag for mer informasjon!

Lokal tilhørighet 
- vi er der 
kundene er
Som totalleverandør
er det viktig for oss 
å være tilstede der 
kundene er. Vi er 
godt representert 
med avdelinger over 
hele landet, slik at 
det blir enklere for 
våre kunder å få 
tak i det de trenger 
- når de trenger det!        
Vi har også omre-
isende salgsrepre-
sentanter i alle våre 
distrikter som rykker 
ut når det trengs.

Nyheter fra HOUM 
innen vannkvalitetsmåling:

Deteksjon av 
hydrokarboner
på vannoverflaten

Oilspy fra Nereides gir 
rask og sikker alarm

Sigrist-photometer:
AquaScat vedlikeholdsfritt
turbidimeter. 3 modeller
dekker alle bruksområder.

YSI multiprober for 
vannkvalitet. Et stort antall 
parametre kan måles/
logges samtidig. Optiske 
sensorer for turbiditet, 
oksygen, blåalger og 
klorofyll



situasjon med støvplage og hullete 
vegdekker. Det oppsto en faglig 
diskusjon i Vegdirektoratet om 
hvordan problemet skulle løses. Med 
tradisjonell forsterking og asfaltering 
ville dette bli enormt kostbart og 
svært langvarig. Redningen ble ol-
jegrus, lagt mer eller mindre direkte 
på eksisterende grusveg. Filosofi en 
var at man heller fi kk forsterke der 
det oppsto svikt i bæreevnen. Denne 
strategien ble en suksess. I løpet 
av de neste 15 årene hadde 85 % 
av riksvegene og over 40 % av det 
øvrige offentlige vegnettet fått fast 
dekke.

I moderne tid har det skjedd en 
imponerende utbygging av vegnet-
tet. En viktig milepæl var Norsk 
vegplan, en samlet plan for hele 
landet, som ble iverksatt fra 1970. 
Senere er denne videreutviklet til en 
transportplan som sammenfatter all 
trafi kkplanlegging med bil, jernbane, 
båt og fl y.

Det vil føre for langt å komme 

inn på de enkelte veganleggene. 
Men av nyere ingeniørbragder er 
det verdt å nevne fjordkryssinger 
med undersjøiske tunneler, som 
startet med fastlandsforbindelsen til 
Vardø, innviet i 1982. Norges først 
fl ytebro så dagens lys i Salhus i 
1994, og verdens lengste vegtunnel 
på 24,5 km ble åpnet i 2000 mellom 
Aurland og Lærdal.

I perioden etter krigen har det 
vært omfattende boligbygging i by-
ene, delvis som følge av tilfl ytting, 
og delvis fordi kravet om egen bolig 
økte i tråd med økt velstandsut-
vikling. Trenden var lenge at byene 
utvidet seg med nye boligområder 
som satellitter til bysentrene. Etter 
hvert som kommuneøkonomien ble 
trangere på 1980-tallet, innså man 

Kommunearbeidere ca. 1900
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KWH pipe - leverandør av
Kongsted minirenseanlegg

WehoMini – biologiske 
renseanlegg for hus og hytter

Vi skreddersyr løsninger fra 5 pe og opp til 200 pe.

En kombinasjon av kjemisk felling av fosfor, biologisk 
rensetrinn med lang oppholdstid og en unik returskylling

av bunnfall fra biokammerene sørger for 
meget gode renseresultater.

Analyseresultater fra testing underbygger den 
gode renseevnen også på bakterier fra 

typegodkjenningen.

VehoMini fjerner 60% nitrogen og renser til 
badevannskvalitet med ca. 100 – 500 TKB 

pr. 100 ml vann uten etterpolering.

Importør:
www.ecobio.no

Ramstadveien 12, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 30 90 - post@ecobio.no����������������������������������������������������

Avløp

Styring og regulering Vannbremser

Pumpestasjon,
tilbakeslagsventil,
sandfang- og overvanns-
kum, inspeksjonskum.



at denne utbyggingsformen gene-
rerte høye driftsutgifter, ikke minst 
i form av nye veger, men også til 
nytt VA-nett, nye bussforbindelser 
og nye skoler. De siste årene har en 
derfor i større grad valgt å fortette 
eksisterende byområder fremfor å 
planlegge videre byutvidelse. Den 
utviklingen fremgår tydelig av veg-
lengdeoversikten.

Den økte trafi kken har ført til 
økt fokusering på trafi kksikkerhet. 
1970 var året da det døde fl est men-
nesker i trafi kken her i landet, i alt 
560. Med bevisst sikkerhetsarbeid 
har en klart å redusere antall ulyk-
ker, selv om det fortsatt er langt 
fram til nullvisjonen, det vil si null 
drepte og hardt skadde i trafi kken. 
Etablering av gang- og sykkelveger 
kom for alvor i gang på 1970-tallet. 
Bygging har delvis skjedd i stat-
lig og fylkeskommunal regi, mens 

kommunene har fått ansvar for drift 
og vedlikehold. I tillegg har kom-
munene vært sterkt medvirkende til 
bygging av fotgjenger-overganger 
og lyskryss for sikring av skoleve-
ger. De siste årene er det tatt i bruk 
virkemidler som fartshumper og 
trange vegprofi ler for å begrense 
farten i boligområdene. I 2005 var 
det i alt 224 dødsfall som følge av 
trafi kkulykker.

Miljøkrav har også for alvor kom-
met på dagsordenen. I stor grad er 
det etablert miljøgater med beplant-
ning i tettsteder, ofte i forbindelse 
med at hovedvegen er lagt utenom 
tettstedet.

Det er lagt ned store ressurser i 
støyskjerming av boliger. Prinsippet 
er at forurenser skal dekke kostna-
dene, dvs. staten for riksveg, fylket 
for fylkesveg og kommunene for 
kommunal veg. I de største byene 

har det vært behov for å innføre 
tiltak for å begrense luftforurensin-
gen vinterstid pga. piggdekkslitasje. 
Det er innført piggdekkavgift som 
fi nansierer støvdemping og renhold 
langs de støv-utsatte hovedvegene, 
samt hyppigere brøyting og strøing 
i boliggater for å få fl ere til å bruke 
piggfrie dekk.

Veger og gater skal være tilgjenge-
lige for rullestolbrukere og blinde. 
Dette innbærer blant annet at kant-
stein skal nedsenkes i vegkryss, at 
bussholdeplass har høy kantstein for 
å lette inntigning, og at lyskryss ut-
styres med lydsignal.

I etterkrigsperioden har det 
gradvis skjedd en modernisering av 
vegsektoren når det gjelder planleg-
ging, anlegg, drift og vedlikehold. 
Data-assistert utstikking, større og 
tyngre anleggsmaskiner, mer ef-
fektive vedlikeholdsmetoder som 

Legging av fortau og rennestein i Nylundsgt. Stavanger.
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Postboks 2558, N-3702 Skien
Telefon: 35 58 37 00 • Telefaks: 35 58 37 01

www.mtgruppen.no • E-post: mt@mtgruppen.no

www.mtgruppen.no

Ingen tar oss på lukta!
Miljø-Teknologi AS har lang erfaring og markedets største utvalg av
luktreduksjonsanlegg. Vi kombinerer ulike typer teknologier tilpasset
ditt behov. Vi vil at du skal få det mest optimale anlegget innenfor de
gitte krav, ønsker og forutsetninger.

Vi tar ansvar! Vår erfarene serviceavdeling sørger for at du til enhver
tid  har en løsning som er til glede for deg og dine naboer.

Miljø-Teknologi AS har levert luktreduksjonsløsninger i mer enn 
10 år. Våre løsninger benyttes blant annet innenfor avløpssektoren,
næringsmiddelindustri, landbruk, renholdsbransjen og fiskeforedling.

Trygghet, kvalitet og fagkunnskap

Blom Geomatics AS :: Drammensveien 165 :: P.b. 34 Skøyen :: 0212 Oslo 
Tel: +47 23 25 45 00 :: www.blomgeomatics.no :: firmapost@blomgeomatics.no 

�� Laserskanning 
�� Digital og analog flyfotografering 
�� Geomagnetiske målinger 
�� Digitale terrengmodeller 
�� Ortofoto 
�� Kartlegging 
�� Pictometry® 
�� Miljøovervåking 
�� Rådgivning 

BLOM ER EUROPAS LEDENDE LEVERANDØR AV INNOVATIVE 
OG HØYTEKNOLOGISKE LØSNINGER INNENFOR GEOGRAFISK  
INFORMASJON.  

 
TA KONTAKT MED OSS SÅ DISKUTERER VI HVORDAN VI KAN 
OPPFYLLE DERES ØNSKER! 

Vi betjener hele verdikjeden innen moderne kartlegging, 
fra datainnsamling med flybårne sensorer til moderne  
3-D kartprodukter.  
 
Våre virksomhetsområder inkluderer: 



salting, ploger med klappvinger, 
snøfresere og legging av asfalt med 
forvarming.

På1980-tallet ble kommune-øko-
nomien gradvis mer anstrengt, noe 
som førte til nedskjæring på bevilg-
ningene til vegvedlikehold. Dette 
har blant annet ført til merkbart 
forfall av vegdekkene, særlig bolig-
gater og gangveger. Det er nå håp 
om å få gjort et krafttak på dette 
området. Erfaringene med riving av 
forholdsvis nye, men dårlig vedlike-
holdte skolebygg har forhåpentlig-
vis bidratt til å øke forståelsen for 
at det er viktig å ta vare på vegene 
våre.

Kilder:  Kongeveg og fantesti av Mentz Schulerud, J. W. Cappelens forlag 1974, Vegen og samfunnet av Dag Bjørn-
land, Vegdirektoratet 1989.

Oppstramming av kryss og sykkelbane mellom fortau og kjørebane.

”Universell utforming” av lokalgate
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Norges eneste produsent av vannglass !

• Vannglass,                             
det miljøvennlige valg

– Drikkevann
– Elver og smoltanlegg
– Algedyrking
– Prosessvann
– Avløpsvann
– BIM har levert vannglass 

til vannverk siden 1975

Vannglass er et miljøvennlig og dokumentert økonomisk system til
pH-justering av drikkevann i 160 vannverk. Vannglass fungerer som en  
korrosjons inhibitor for rør og ventiler i vannsystemer. Kompleksbinder 
uønskede metaller i vann slikt at vannet forblir fargeløst..

BIM Krystal AS, Postboks 12, Bragernes, 3001 Drammen

Tel 32 26 52 70, Fax 32 26 52 90

E-post: postmaster@bimkrystal.no    www.bimkemi.com



Pipes for life
www.pipelife.no

Pragma® overvann
For de som
tenker langsiktig

B-POSTABONNEMENT
Retur adresse: 

Norsk kommunalteknisk forening 
Boks 1905 Vika, 0124 Oslo


