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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 
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.

I forrige utgave av VANN ble det oppgitt feil 
forfatter av rapport 252 «Kummer – klassifise-
ring og tilstandsvurdering». Riktig forfatter av 
rapporten er Hans Jørgen Haugen, Asplan Viak.

Veiledning for dimensjonering av 
avløpsrenseanlegg 
(Norsk Vann rapport 256/2020)
Denne veiledningen gir anvisninger for prosess-
teknisk dimensjonering av renseanlegg for 
kommunalt avløpsvann samt for behandling av 
slam. Det tas utgangspunkt i avløpsbestemmel-
sene i forurensningsforskriften og i norsk tradi-
sjon innen avløpsrensing og slambehandling. 
Veiledningen dekker konvensjonelle renseanlegg 
for mer enn ca. 50 pe. Den omfatter ikke mini-
renseanlegg og naturbaserte anlegg, men inne-
holder et avsnitt om dimensjonering av rense-
anlegg for turistområder.

Veiledningen omhandler dimensjonerings-
grunnlag, herunder ulike typer avløpsvann, 
mengde og sammensetning, og det gis anbefa-
linger om hydraulisk dimensjonering og dimen-
sjonerende stoffmengder. 

Dimensjonering av enhetsprosesser som kan 
inngå i et renseanlegg, utgjør en vesentlig del av 
veiledningen og omfatter metoder for forbe-
handling og mekaniske, biologiske og kjemiske 
rensemetoder samt videregående rensemetoder 
og metoder for behandling av slam. Det gis også 
anbefalinger om hvordan disse enhetsprosesse-
ne kan sammenbygges for å oppnå de rensekrav 
som forurensningsforskriften tilsier.

Arbeidet med veiledningen er gjort av en 
prosjektgruppe bestående av Erik Johannessen, 
COWI AS, Bjørn Rusten, Aquateam COWI AS, 
Hallvard Ødegaard, SET AS, Eirik Bjørn og 
Bjarne Paulsrud, Norconsult AS.
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Kunnskapsbehov innen overvann 
og klimatilpasning
(Norsk Vann rapport B26/2020)
Formålet med denne rapporten har vært å iden-
tifisere de kunnskapsbehov knyttet til overvann 
og klimatilpasning bransjen står overfor. Basert 
på en gjennomgang av utvalgt litteratur er det 
foreslått 22 kunnskapsbehov. Forslagene er vide-
re bearbeidet gjennom en workshop.  I tillegg 
ble det utsendt en spørreundersøkelse til Norsk 
Vann sine medlemmer for å kartlegge hvilke be-
hov kommunene erfarer. Resultater fra works-
hopen og spørreundersøkelsen viser at bransjen 
erfarer betydelig kunnskapsbehov knyttet til 
overvann og klimatilpasning. For å dekke de ut-
trykte kunnskapsbehov er det foreslått fire pak-
ker som omhandler 1) vurderinger i planfase, 2) 
beregninger av mengder og kvalitet, 3) dimen-
sjonering og utforming av tiltak og 4) utførelse, 
drift og vedlikehold av tiltak.

Forfatter av rapporten er Kim H. Paus,  Asplan 
Viak AS.


