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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. De som er med i Norsk 
Vann Prosjekt eller abonnerer på resultater fra 
Norsk Vann Prosjekt, kan fritt laste ned rappor-
tene 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.

Plastrør for vannforsyning og 
avløp: Hvordan skal vi oppnå 
minst 100 års levetid? 
(Norsk Vann rapport 232/2018)

Rapporten omhandler alle typer plastrør, både 
termoplaster og herdeplaster, selv om hoved-
vekten er på termoplaster. I første kapittel gjen-
nomgås typer, bruksområder og materialoversikt, 
hvor en bl. a. går nærmere inn på oppbygging og 
egenskaper, og klassifisering av plastrør. 

Ellers omhandler rapporten materialegen-
skaper og dimensjonering. Det er et eget opp-
summerende kapittel om hvordan 100 års 
levetid kan oppnås. 

Siste kapittel (som også kan leses som ved-
legg) gir en nærmere dokumentasjon av anbefa-
lingene ellers i rapporten. 

Forfattere av rapporten er for første fase av 
arbeidet Odd Lieng, Norsk Rørsenter, og siste 
fase av arbeidet (hovedforfatter) Gunnar Mose-
voll, tidligere Skien kommune, nå eget firma.

Informasjonssikkerhet og 
 skybaserte tjenester for 
 vannbransjen
(Norsk Vann rapport 238/2018)
Digitaliseringen av vannbransjen har ledet til 
mer effektivitet, men samtidig har digitaliserin-
gen introdusert nye digitale trusler som må 
håndteres. For VA-virksomheter er beskyttelsen 
av selve infrastrukturen viktig, men i økende 
grad også informasjonen om abonnentene og 
deres personlige data. Rapporten gir en oversikt 
over nasjonale føringer og eksempler på digitale 
trusler som er relevante for vannbransjen. Som 
rammeverk for å analysere informasjonssikker-
heten tar rapporten utgangspunkt i et ramme-
verk utviklet av NSM. Dette inkluderer også et 
system for verdivurdering av vann- og avløps-
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informasjonen. Bruk av skytjenester har stort 
fokus i Norge og rapporten inneholder en egen 
sjekkliste som kan brukes av vann- og avløps-
virksomheter som ønsker å bruke skytjenester i 
forbindelse med drift av sin infrastruktur.

Forfattere av rapporten er Jon Røstum, Powel 
og Martin Gilje Jaatun, SINTEF Digital.


