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Ny direktør i Norsk Vann fra 1.juli

• Thomas Breen, 46 år
• Fylkesråd for næring Hedmark

fylkeskommune
• 8 år som Stortingsrepresentant

for AP Hedmark
• Lokalpolitiker og varaordfører

Folldal
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Vann og avløp på den politiske agendaen
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Askøysaken – en vekker for mange
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Fakta om vannbransjen

• 105 500 km offentlig ledningsnett ( over 2,5 ganger rundt jorda ved ekvator):
• 48 800 km vannledninger
• 37 900 km avløpsledninger (felles og spillvannn)
• 18 800 km overvannsledninger
• I tillegg kommer private stikkledninger, samt ledningsnettet for privat eide vann- og

avløpsanlegg.

• Gj.snittsalder vannledninger: 32 år , avløpsledninger  30 år
• Produserer ca 700 mill m3 vann
• Samlet årsproduksjon for vann- og avløpstjenester var 22,2 mrd. kr for 2018,

• 71 % benyttet til kjøp av varer og tjenester i markedet.

• 10 000 ansatte jobber i vannbransjen
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Investeringsbehov ledningsnettet



Ledningsfornyelse vann 2018

• bedreVANN 0,82 %
• Nasjonalt 0,70 %

• Anbefalt: 1,2 %
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Ledningsfornyelse spillvann/af 2018

• BedreVANN– 0,80 %
• nasjonalt  0,60%

• Anbefalt 1,0 %
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Vannforbruk og beregnet vanntap 2018
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Teoretisk fornyelsesbehov:
Fvann = AV/100 + 5*LR + LA/100

AV: Gjennomsnittsalder ledn.nettet
LR: Lekkasjereparasjoner pr. km ledn
LA. Lekkasjetap i %

Datagrunnlag KOSTRA 2017

De største og minste
kommunene har
dårligst gjennom-
føringsevne på vann



Teoretisk fornyelsesbehov:
Favl = 2*(AV/100 + KS + KO)

AV: Gjennomsnittsalder nettet
KS: Kloakkstopper pr. km spv.ledning
KO: Kjelleroversv. pr. 1000 innb.tilkn

Datagrunnlag KOSTRA 2017

De minste
kommunene har
dårligst gjennom-
føringsevne





Nye prosjekter/rapporter innen ledningsnett
• Nye rapporter 2019/20:

• Valg av ledningsmateriale – praktiske råd

• Klassifisering og tilstandsvurdering av kummer (presenteres
senere i dag)

• Referansegruppe
• Workshop 8.oktober

• Beregning av bærekraftig fremmedvannsnivå
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VA-norm og VA/Miljø-blad i
utvikling
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• Norsk Vanns VA-norm og VA/Miljø-bladene skal forvaltes som ett produkt

• Bedre synergi mellom det nye produktet og annet arbeid hos Norsk Vann.

• Mer hensiktsmessig betalingsordning

«Rådet for VA-normen» ble opprettet i 2018 og er i full gang med å planlegge
det nye produktet

Det nye produktet vil være basert på krav med tilhørende veiledning
• for etablering av vann- og avløpsanlegg, fra kommunen som ledningseier
• for etablering av vann- og avløpsanlegg, fra kommunen som myndighet
• til drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg



Slik planlegger vi å bygge opp det nye produktet
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Norsk Vann og Rådet for VA-norm:
- utvikle Norsk Vanns VA-norm og tilhørende
beste praksis, som skal erstatte VA/Miljø-
bladene som Stiftelsen for VA/Miljø-blad eier.

Samle VA-norm og VA/Miljø-blad til et mer
integrert produkt  - videreutvikle produktet.

Ny, felles nettløsning for begge produkter.



Fremdrift «ny» VA-norm

Arbeidet er inndelt i ulike faser.

1. Utarbeide kravene som skal stilles fra kommunen som ledningseier
(kravene i Norsk Vanns VA-norm). Pågår – ferdig i løpet av 2020.

2. Ny hjemmeside, ny betalingsordning, overgangsordning mellom
nytt og gammelt produkt med mer.

3. Utarbeide kravene til etablering av vann- og avløpsanlegg, som skal
stilles fra kommunen som myndighet. Ferdigstilles i 2021.
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Pågående arbeid med normen
• Krav til ferdigdokumentasjon ved utbygging av vann og avløpsanlegg
• Krav til gravefrie løsninger (NoDig)
• Krav til rør og rørdeler av støpejern for vann og avløpsanlegg

Her blir det workshop 17.september i Oslo – invitasjon er sendt ut

• Krav til rør og rørdelser av plast for vann og avløpsanlegg
• Krav til rør og rørdeler av betong for vann og avløpsanlegg

• Eksisterende VA-norm lever videre i 2019/2020. Vil varsle når ny norm
er på plass
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Aktuelle saker i ADK1 rådet

Tilsyn med læresteder
–økt aktivitet i
2018/19. En tjeneste
som kjøpes eksternt

Lærermøter  -
gjennomføres årlig

Retningslinjer for
nettbaserte kurs ADK1

Retningslinjer for
godkjenning av
læresteder

Godkjenning av nye
læresteder

Rådets medlemmer er: Finn N Bangsund, MEF, Henning Olsen,
lærestedenes representant, Martin Andersen, Rørentreprenørene
Norge, Marit Skjel, Norsk Vann (sekretær), Astri Fagerhaug, Norsk
Vann og Lars Wermskog, Oslo VAV (leder)



ADK 1 ordningen

• 2018 var et år med
• 516 utstedte sertifikat
• 301 resertifiserte sertifikat

• Kursaktiviteten noe lavere,
gjennomført kurs ved 8 av 15
godkjente læresteder

• Gjennomført kvalitetsbesøk ved
læresteder
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Kurskalenderen høsten 2019
Følg med på hva som skjer på :
www.norskvann.no
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• Driftsoperatørkurs vannbehandling
• Fredrikstad oppstart uke 39
• Hamar oppstart uke 37

• Driftsoperatørkurs transportanlegg
• Hamar oppstart uke 36

• Elektro for ikke – elektrikere
• Kurs settes opp ved behov

• Teorikurs for kjemi-prosess faget –Kristiansand
• Oppstart 27.august
• 7 samlinger (1-2 dager) over to semester

• Vann til brannslokking og sprinkleranlegg
• Gardermoen 22. oktober



Innovasjon
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Nye prosjektforslag?

• Frist for å melde inn forslag til nye prosjekter er
1. oktober

• Alle som er andelseiere (kommuner /IKS) kan
melde inn forslag, dersom du har et godt forslag
men ikke er andelseier må du få med deg en
kommune/IKS som forslagsstiller.

• Samarbeid RIN/Norsk Vann
- godt samarbeid, mange felles utfordringer og
muligheter
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