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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.
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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.

Klimagassutslipp, veiledning for 
vannbransjen
(Norsk Vann rapport 251/2019)
Denne rapporten er en veiledning for kart-
legging og reduksjon av klimafotavtrykket til 
den kommunale delen av vannbransjen. Dette 
utgjorde i 2016 om lag 600 000 tonn CO₂ ekviva-
lenter, over 10 % av det totale fotavtrykket av 
kommunal virksomhet. Å redusere utslippene 
fra vannbransjen er derfor en viktig del av arbei-
det for klimautslippsreduksjon i offentlig sektor. 
Det er et betydelig potensial for reduksjon av 
klimagassutslipp i denne sektoren, spesielt i til-
knytning til drift av vann- og avløpsbehandlings-
anlegg og ved utbygging og renovering av infra-
struktur.

Norsk Vann har utviklet et nytt verktøy som 
kommunene og virksomhetene nå kan ta i bruk 
for å skaffe oversikt over direkte og indirekte ut-
slipp fra transportsystemer og behandlingsan-
legg for vann- og avløpstjenestene. Dette nye 
verktøyet vil være et viktig hjelpemiddel for 
kommunene og virksomhetene når de skal 
planlegge og gjennomføre ledningsfornyelse og 
bygge ut ny behandlingskapasitet for vann og 
avløp. Ved hjelp av det excel-baserte verktøyet er 
det enkelt å skaffe oversikt over status, og å sam-
menlikne klimagassutslipp og klimafotavtryk-
ket ved planlegging av nye investeringer. 


