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Revidert rapport 150 235
• Tilstandsvurdering og klassifisering av ledninger for utvelgelse
• Dataflyt



Ny rapport 236 – akseptkriterier
• Akseptkriterier for nye og nyrenoverte ledninger
• Hjelpemiddel for hva som er innafor og hva som ikke bør godtas ved

overtakelse



Nye prosjekter/rapporter innen ledningsnett
• Nye rapporter 2018:

• Betongrør og kummer

• Plastrør

• Valg av ledningsmateriale – praktiske råd

• Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og
avløp

• Akseptkriterier for nye og renoverte
ledninger

• Bærekraftig lekkasjenivå

• GIS-dataflyt i VA-prosjekter

• Nye prosjekter 2018:
• Tilstandsvurdering kummer
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VA-norm og VA/Miljø-blad i
utvikling

• Enighet mellom Stiftelsen VA/Miljø-blad, NKF og
Norsk Vann

• Ett integrert totalprodukt: VA-norm med «beste
praksis blader»

• Kommuner/selskap som bruker VA-normen betaler
abonnement

• Entreprenører og andre som skal innfri VA-normen
får fri tilgang

• Synergi med Norsk Vanns prosjektsystem



VA-norm og VA/Miljø-blad i
utvikling
• Rådet for VA-normen er i full gang med en prosess for å utvikle norsk VA-norm og

de tidligere VA/Miljø-bladene til ett integrert totalprodukt
• På sikt vil det skje større endringer med innholdet i og utformingen av VA-norm

og blader, med fokus på høy kvalitet til beste for brukerne. Arbeidet med å
lansere et nytt produkt er tidkrevende, og vil tidligst skje i begynnelsen av 2020.

• Inntil videre driftes både VA-norm og VA/Miljø-blad midlertidig av Stiftelsen
VA/Miljø-blad.

• Stiftelsen VA/Miljø-blad arbeider med en søknad om opphør, som skal sendes til
Stiftelsestilsynet.

• Kommuner som abonnerer på VA-normen har fått fri tilgang til VA/Miljø-bladene,
slik at eksempelvis entreprenører og byggherrer får tilgang til disse.

• Papirversjonen av VA/Miljø-bladene har opphørt.
• Det vil komme informasjon om planer og framdrift i løpet av høsten.
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Kurskalenderen
og kursportefølje

Følg med på hva som skjer på :
www.norskvann.no

9

• Driftsoperatørkurs
• Elektrokurs
• Kurs for nye i bransjen
• Tilsynskurs mindre

avløpsanlegg
• Teorikurs fagbrev (KP-VA)
• Dagskurs i nye

rapporter/veiledninger

• HMS-kurs (under utvikling)

ØSekretariat for ADK-

opplæringen



Aktuelle datoer i
høst

Årskonferanse og seminar i Tromsø 4.-5. september

Driftsoperatørkurs avløp Hamar  starter uke 37

Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse -
Mosjøen 26.-27.september

Driftsoperatørkurs transportanlegg – Bergen starter
uke 38

Fagtreff Gardermoen 23.-24. oktober
- egen parallell med RIN, SSTT og Norsk Vann

Nytt kurs; SSTT og NV grunnkurs i NoDig november ?
Under utvikling
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Teknologiutviklingsnettverket i Norsk Vann
• Asker og Bærum Vannverk IKS
• Glitrevannverket IKS
• Hias IKS
• IVAR IKS
• NRV/NRA IKS
• MIRA IKS
• MOVAR IKS
• Vestfold Vann IKS
• Viva IKS
• VEAS
• FREVAR KF
• Tønsberg renseanlegg IKS

• Bergen kommune
• Bærum kommune
• Drammen kommune
• Fredrikstad kommune
• Kristiansand kommune
• Sandnes kommune
• Stavanger kommune
• Tromsø kommune
• Trondheim kommune
• Oslo VAV

Mål:  Få sluttbrukerne mer involvert i teknologiutvikling og innovasjon



Teknologiutviklingsnettverket – resultat så langt
1. NRV IKS: «Hurtig/online metoder mikrobiell vannkvalitet». Forprosjekt FORKOMMUNE. Aina Wennberg
(NIVA):Rapport ferdig. Planlegger hovedprosjekt for å videreutvikle og teste lovende metoder.

2. Bærum kommune: «Innovative metoder for separering av felles avløpssystemer». Forprosjekt til
Innovative anskaffelser. RFF Hovedstaden. Multiconsult og SINTEF.

3. Trondheim kommune: «Optimalisert styring og drift av renseprosessene i avløpsrenseanlegg ved bruk av
kunstig intelligens». Forprosjekt RFF Midt-Norge. SINTEF

MOVAR IKS: Smarte systemer – vannbehandling (workshop)
VEAS: Bedre utnyttelse av ressurser i avløpsvann (Algevekst – fra miljøproblem til renseløsning). Søknad
om Innovasjonspartnerskap avslag- jobber videre med dette.

Andre aktuelle tema for prosjekt: Vannverkslam, Lekkasjereduksjon, Rehabilitering drikkevannsledninger,
Små avløpsanlegg, Fremmedvann



Workshop 26 juni 2018

Hvordan bør programmet rigges for få
mest mulig innovasjon?

Nytt program for
teknologiutvikling i
vannbransjen….

FHI (Line Angeloff) skal bistå HOD i å
utrede et slikt program
HOD (Stig Atle Vange): Presentasjon av
status på Norsk Vanns årskonferanse



Nytt Nyttig Nyttigjort

For å lykkes med innovasjon:

Fra behov og ide…...........
Via forskning………..utvikling…....testing….demonstrasjon…implementering

Kompetanse, kapasitet og kapital  i alle ledd
….Samarbeid, samspill og samfinansiering


