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.
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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.

NYTT fra
Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar
Tlf: 62 55 30 30 E-post: post@norskvann.no
www.norskvann.no

Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt
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. De som er med i Norsk
Vann Prosjekt eller abonnerer på resultater fra
Norsk Vann Prosjekt, kan fritt laste ned rapport
ene og andre verktøy i pdf-format fra www.norskvann.no. Brosjyrer kan fritt lastes ned fra www.
norskvann.no og juridiske verktøy kan fritt lastes
ned fra www.va-jus.no.

Ros og beredskap innen
vannforsyningen

Gjennom et Norsk Vann prosjekt er det innhentet erfaringer, praktiske eksempler og informasjon om ROS-analyser, beredskapsplaner,
beredskapsøvelser og beredskapskommunikasjon
under krise. Disse er samlet på egne sider på
norskvann.no. Målet med denne web-portalen er
å sammenstille og tilgjengeliggjøre informasjon
slik at det blir enklere for kommuner og vann-
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verk å ha en god og øvet beredskap basert på
gode ROS-analyser. Arbeidet har hatt hovedfokus
på ROS og beredskap innen vannforsyning, men
avløpshåndtering er inkludert for utvalgte tema.
Arbeidet i prosjektet er utført av SINTEF i
samarbeid med Norconsult. Ulike vannverk i
Norge har bidratt med informasjon. Informasjonen er anonymisert i den grad det er nødvendig
ut i fra ønsket om ikke å vise sårbarheter til de
enkelte vannverk.

VISK – Virus i vann, skandinavisk
kunnskapsbank

Hovedrapporten fra VISK-prosjektet har nylig
blitt publisert av Svensk Vatten. VISK er et samarbeidsprosjekt som har gått over 3 år (20102013) mellom 18 forskningsinstitusjoner,
myndigheter og kommuner fra Sverige, Norge og
Danmark. Målene har vært:
• Å kartlegge risikoen for vannbåren virussmitte
• Utvikle metoder, modeller og teknikker for å
detektere og håndtere virus i drikkevann
• Øke kunnskap blant beslutningstakere
• Utvikle en kommunikasjonsstrategi til
abonnenter
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Prosjektet har bestått av 5 delprosjekt hvor
hovedrapporten sammenstiller og trekker ut de
viktigste linjene fra delrapportene. Samtidig har
en rekke vitenskapelige artikler blitt publisert,
og det har blitt laget en praktisk håndbok for
beslutningstakere og forvaltere i vannsystemet.
Alt er tilgjengelig på www.VISK.nu.

Vannbransjens verktøykasse
– Sentrale Norsk Vann-rapporter
senere år

Hvert år produseres ca. 10 fagrapporter gjennom
Norsk Vanns prosjektsystem. Disse rapportene
dekker et stort spenn av ulike tema innen vannbransjen. Rapportene utgjør en viktig del av
kunnskapsutviklingen og kunnskapsdelingen i
VANN I 04 2016
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bransjen, og målet er at de skal fungere som gode
verktøy for de som jobber i vannbransjen.
Norsk Vanns prosjektsystem er fullt ut bruker
styrt av deltakerne, som har anledning til å foreslå prosjekter og delta i prioriteringer. Prosjekt
systemet finansieres av deltakerne, og rapportene
er derfor gratis for de som er med. Andre kan
kjøpe rapportene på Norsk Vanns bokhandel på
norskvann.no. Prosjektsystemet finansierer prosjekter som skal bidra til å løse sentrale utfordringer i vannbransjen.
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Norsk Vann ønsker at flest mulig kan dra
nytte av den kunnskapen prosjektsystemet
representerer. For at det skal være enklest mulig
å finne fram blant rapportene har vi, med noen
få unntak, sortert sentrale rapporter utgitt de
senere år i ulike kategorier.
Vi håper du enkelt finner ditt verktøy – når
du trenger det. Gå inn på norskvann.no/kompetanse/sentrale rapporter
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