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NYTT fra 
 

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 
www.norskvann.no

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.

Veiledning for tilstandsvurdering 
av infiltrasjonssystemer
(Norsk Vann rapport 245/2018)
Denne rapporten er utarbeidet som et hjelpe-
middel for å kunne vurdere tilstand på et infil-
trasjonssystem. Det er skilt mellom mindre in-
filtrasjonsanlegg og sandfilteranlegg for sanitært 
avløpsvann og større, jordbaserte renseanlegg. 
Rapporten gir veiledning i hvordan tilstands-
vurdering av ulike typer infiltrasjonssystemer 
kan gjøres. Det gis veiledning i tilstandsvurde-
ring av mindre infiltrasjons- og sandfilteran-
legg, som tilføres sanitært avløpsvann, med ut-
arbeidelse av sjekkliste og tilstandsskjema.  

Veiledningen består av:
• Beskrivelse av aktuelle anleggskomponenter
• Sjekklister for kontroll av de ulike anleggs-

komponenter
• Tilstandsskjema med oppsummerende 

 vurdering av anleggets tekniske tilstand

Forfatter av rapporten er:
Guro Randem Hensel og Trond Mæhlum, NIBIO
Lars Westlie, Hydrogeologi og Avløpsrådgivning 
Jørgen Ove Myrre, BraVA Rådgivning
Knut Robert Robertsen, Asplan Viak 
Gjertrud Eid, Norsk Vann (kapittel 3)
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Mal: Plan for god 
 krisekommunikasjon
Norsk Vann har utarbeidet en mal med tittelen 
«Plan for god krisekommunikasjon». Hensikten 
med denne malen er å gjøre det lettere å kom-
munisere godt ved uønskede og ekstraordinære 
hendelser i vannbransjen. Den vil også bidra til 
at virksomhetene lettere kan møte myndighets-
kravene om å ha et godt planverk.

For hvem?
Selv om det er et mangfold av virksomheter i 
vannbransjen i forhold til størrelse, kommuni-
kasjonserfaring/ aktivitet og egne kommunika-
sjonsressurser, mener vi alle vil ha nytte av dette 
dokumentet. Noen for å «benchmarke» egen 
plan, andre for å hente gode poenger, men 
 kanskje de fleste for å få på plass en plan for 
 krisekommunikasjon. Vi har valgt å ha de mel-
lomstore virksomhetene «fremst i panne-
brasken» ved utarbeidelse av dokumentet, fordi 
vi tror at det gir størst nytte bransjen sett under 
ett.

Hvordan bruke dokumentet?
«Mal; Plan for god krisekommunikasjon» er ut-
arbeidet med sikte på at en virksomhet enklere 
skal få på plass en plan for krisekommunika-
sjon. Tekst i svart font gir veiledning og stikkord 
på hva kapittelet bør inneholde. Tekst i blå font 
er forslag til innhold. Under utarbeidelse av 
egen plan må det vurderes hvorvidt den blå 
 teksten bør justeres og hvor den bør suppleres. 
Dokumentet kan også egne seg til inspirasjon og 
oppdatering av egen kompetanse.

Malen er utarbeidet på oppdrag fra Norsk 
Vann av Preben Sandborg Røe i Trolltind kom-
munikasjon, i samarbeid med Jonette Øyen. 
Dokumentet er kvalitetssikret i en referanse-
gruppe fra bransjen. 

Last ned pdf-versjon eller wordversjon på 
norskvann.no under «Beredskap i vannsektoren» 
og deretter fanen ”Beredskapskommunikasjon 
under kriser” nederst.


