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Nye rapporter 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 ”Norsk 
Vann Prosjekt” genererer stadig nye rap-
porter og veiledninger på vann- og av-
løpsfeltet. Prosjektsystemet er fullt ut 
brukerstyrt, for å sikre at prosjektene har 
størst mulig aktualitet og nytteverdi. 

Her kommer en oversikt over nye 
rapporter siden forrige omtale i VANN 
2/2012. Rapportene kan kjøpes hos 
Norsk Vann. De som er med i Norsk 
Vann Prosjekt eller abonnerer på resul-
tater fra Norsk Vann Prosjekt, kan fritt 
laste ned rapportene i pdf-format fra 
www.norskvann.no.

Veiledning for valg av 
riktige sensorer og 
måleutstyr i VA-teknikken 
(Norsk Vann rapport 
192/2012)
VA-sektoren forvalter mange store og 
kompliserte vann- og avløpsanlegg. For 
at driftspersonell skal kunne optimalise-
re driften er det nødvendig med et godt 
styrings- og overvåkingssystem som 
frem skaffer informasjon og status om 
anleggene. Riktig valg av sensorer og in-
strumenter, samt riktig bruk og installa-
sjon av sensorer og instrumenter øker 

effektiviseringspotensialet og gir en god 
dokumentasjon av driften.

Denne veiledningen er ment å dekke 
et behov for informasjon til VA-personell 
som arbeider med drifts- og fjernkon-
troll av VA-anlegg. Hovedmålsettingen 
har vært å fremskaffe informasjon om de 
mest aktuelle sensorer og instrumenter 
som benyttes til overvåking, kontroll og 
kommunikasjon. Det er innhentet infor-
masjon og brukserfaringer fra leveran-
dører og anleggseiere.
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Videre omhandler veiledningen in-
formasjon i forbindelse med installasjon 
av utstyr, bruk av overspenningsvern, 
beskyttelsesgrad, spenningsforsyninger og 
UPS samt kommunikasjon.

Rapporten er en revidert versjon av 
NORVAR-rapport 95/1999. Både den 
originale rapporten og den reviderte ver-
sjonen er skrevet av siv.ing. Arne J. De-
vold, Norconsult AS (tidligere ansatt i 
Ing. Strand og Grindahl as). 

Veiledning for kartlegging 
av energibruk i VA-sektoren 
(Norsk Vann rapport 
B16/2011)
VA-sektoren har i dag et stort uutnyttet 
potensial for energieffektivisering og økt 
produksjon av fornybar energi. Hoved-
målet med denne veiledningen er å bidra 
til at flere VA-virksomheter gjennom-
fører en kartlegging av egen energibruk 
og dermed kommer i gang med arbeidet 
med energieffektivisering og økt produk-
sjon av fornybar energi. 

Hovedelementet i rapporten er maler 
for hvilke data for energibruk som kan 
kartlegges på de ulike VA-anlegg. Det er 
utarbeidet maler for avløpsrenseanlegg, 
vannbehandlingsanlegg, pumpestasjoner 
og høydebasseng. Malene er tilgjengelige 
som Excel regneark, og er oppdelt i en 
grov og en detaljert energikartlegging.

I malene er det utarbeidet nøkkeltall 
for energibruk for de ulike VA-anleggene. 
Disse kan benyttes for å sammenligne 
energibruk mellom de ulike VA-virksom-
hetene. Nøkkeltallene er omforente med 
de som brukes i energikartlegginger av 
Svenskt Vatten. 

Metode og fremgangsmåte for kart-
legging av energidata på de ulike anlegg 
beskrives i rapporten sammen med bak-
grunn for valgene av hvilke energidata 
som malene innholder.

De videre skrittene i arbeidet med 
energieffektivisering, etter å ha gjennom-
ført en energikartlegging, er å innføre 
energioppfølgingssystem (EOS) og energi-
ledelsessystem. Rapporten gir derfor en 
introduksjon til disse temaene. En energi-
kartlegging vil videre være et viktig 
grunnlag for en energiplan for et kon-
kret anlegg og i neste omgang for en 
energi og klimaplan for hele VA-virk-
somheten.

Forfatter av veiledningen er Stian 
Wadahl, som utarbeidet veiledningen 
som trainee i Norsk Vann og som nå er 
ansatt i Hias IKS.


