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Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Norsk Vann Rapport
(Tidligere NORVAR-rapporter)

Det utgis 3 typer rapporter:

Rapportserie A:
Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette kan være:
• Rapportering av prosjekter som er gjennomført innenfor organisasjonens eget 
 prosjektsystem
• Rapportering av spleiselagsprosjekter hvor to eller flere andelseiere i Norsk Vann BA 
 samarbeider for å løse felles utfordringer
• Rapportering av prosjekter som er gjennomført av andelseiere eller andre. 
 Rapporten vil i slike tilfeller kunne være en ren kopi av originalrapporten 
 eller noe bearbeidet

Fortløpende nummer xx-årstall

Rapportserie B:
Dette er en serie for «enklere» rapporter, for eksempel forprosjekter, som vil være grunnlag 
for videre prosjektvirksomhet mm.

Fortløpende nummer Bxx-årstall

Rapportserie C:
Dette er rapporter delfinansiert av Norsk Vann, men som er utgitt av andre.

Fortløpende nummer Cxx-årstall

Prosjektresultatene fra Norsk Vann Rapport (serie A og B) kan fritt benyttes internt i 
egen  organisasjon. Når prosjektresultatene benyttes i skriftlig materiale, må kilde oppgis. 
 Videresalg/formidling av resultatene utover dette er kun tillatt etter skriftlig avtale  
med Norsk Vann BA.

Norsk Vann har ikke ansvar for feil eller ufullstendigheter som måtte forekomme i rapporten 
og kan ikke stilles økonomisk eller på annen måte til ansvar for problemer som måtte oppstå 
som følge av bruk av rapporten.

Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar
Tlf: 62 55 30 30  E-post: post@norskvann.no 
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Forsidefoto: Lise Marit Brodal (Hias), Ivar Helleberg og Johan Tømte

Norsk Vanns prosjektsystem genererer stadig 
nye rapporter, veiledninger og andre verktøy på 
vann- og avløpsfeltet. Prosjektsystemet er fullt 
ut brukerstyrt, for å sikre at prosjektene har 
størst mulig aktualitet og nytteverdi.

Her kommer en oversikt over nye verktøy 
 siden forrige nummer av VANN. Rapporter kan 
kjøpes hos Norsk Vann. Rapporter eldre enn 10 
år er gratis for alle. De som er med i Norsk Vann 
Prosjekt eller abonnerer på resultater fra Norsk 
Vann Prosjekt, kan fritt laste ned rapportene og 
andre verktøy i pdf-format fra bokhandelen på 
norskvann.no. Brosjyrer kan fritt lastes ned på 
norskvann.no og juridiske verktøy kan fritt  lastes 
ned på va-jus.no.

Kommunens roller, rettigheter 
og fremgangsmåter i private 
 utbyggingsområder
(Norsk Vann rapport 250/2019)
Det er ulik praksis i kommunene om hvordan 
en håndterer privates etablering av nye vann- og 
avløpsanlegg som skal overtas av kommunen. 
Veiledningen gir en innføring i hvilke alterna-
tiver kommunen har for så sikre at nødvendige 
vann- og avløpsanlegg blir opparbeidet i forbin-
delse med ny utbygging og at anleggene får til-
fredsstillende funksjon og kvalitet. Veiledningen 
har hovedfokus på inngåelse av utbyggingsavta-
ler i denne forbindelse.

Forfatter av rapporten er Jonas Engeset 
 Gjersdal, Torhild Matterne Skoge, Lars Enander, 
 Sweco AS.

Veiledning i nødvannforsyning
(Norsk Vann rapport 249/2019)
Drikkevannsforskriften §9 pålegger vannverks-
eier å legge til rette for at vannforsyningssyste-
met kan levere nødvann til drikke og personlig 
hygiene uten bruk av det ordinære lednings-
nettet. Målsettingen med dette prosjektet har 
vært å avklare vannverkseiers ansvar for leve-
ringssikkerhet i henhold til drikkevannsfor-
skriften, beskrive hvilke vurderinger som bør 
gjennomføres og hvilke planer som bør utar-
beides, samt innhente praktiske erfaringer med 
tilpasninger og tekniske løsninger for nødvann-
forsyning. I rapporten er det gitt anbefalinger 
om norm for utstyr brukt til nødvannforsyning, 
og dimensjonering av nødvannforsyningen.
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Forfatter av rapporten er Magnar Katla, 
Fredrik Ording, Møyfrid Sæverud Hellberg, 
 Asplan Viak. Kapittel 4 er skrevet av Kevin H. 
Medby, Norconsult.

Long-term sustainable 
 management of the urban water 
and wastewater pipe networks
(Norsk Vann rapport C14/2019)
Vannverk verden rundt står overfor fremtidige 
utfordringer relatert til forsyning av sikkert og 
godt drikkevann, og miljøvennlig håndtering av 

avløpsvann. Ledningsnettene for vann og avløp 
er sentrale komponenter i denne problemstillin-
gen. Det er svært viktig at ledningsnettene for-
valtes på en måte som ikke fører til forringelse 
av ledningene, forringelse av vannkvaliteten og 
miljøet, eller en forringelse av VA-tjenestenes 
kvalitet. Sentrale utfordringer relatert til led-
ningsnettets funksjon og service de neste tiårene 
er klimaendringer, befolkningsvekst og urbani-
sering, og økt påkjenning på klodens ressurser. 
Langsiktige og holistiske vurderinger er nød-
vendige for å ta de nødvendige strategiske 
 valgene man trenger for å oppnå en bærekraftig 
VA sektor. 

Norsk Vann og VASK-kommunene har, 
sammen med Forskningsrådet, støttet denne 
doktorgradsavhandlingen på NTNU innen 
 emnet bærekraftig fornyelse av ledningsnettet.

Forfatter av rapporten er Stian Bruaset.

Påslipp av avløpsvann fra 
 virksomheter – Veiledning
(Norsk Vann rapport 228/2017)
Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsanlegg 
kan skape problemer på ledningsnettet og ren-
seanlegget, være helseskadelig for de som jobber 
på anlegget og få negativ innvirkning på slam-
kvaliteten og på resipienten. I tillegg kan påslipp 
som er mer forurenset enn vanlig kommunalt 
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avløpsvann medføre økte behandlingskostnader 
for kommunen. Rapporten tar opp hvilke prob-
lemer som kan oppstå ved påslipp av avløps-
vann fra virksomheter i ulike bransjer. Den 
 beskriver mulighetene kommunene har til å 
fast sette krav til virksomheter med eksisterende 
eller nye påslipp. Den viser også hvordan kom-
munene kan dekke økte behandlingskostnader 
gjennom å kreve høyere årsgebyr og beskriver 
en beregningsmetode for dette.

Forfattere av rapporten er Elisabeth Lyng-
stad, Oscar Lidholm, Ragnar Storhaug og Bjørn 
Rusten, COWI AS.


