
Rapportering I praksis med
Norsk vann rapport 234/2018

• Ny rapport og ny programvare samtidig.
• Nye utfordringer I hverdagen.
• Mange muligheter når alt fungerer sammen



Ny rapport og ny programvare samtidig

• Begynte å bruke begge deler
samtidig høsten 2019.



WinCan VX VS. 234/2018

Når jeg begynte å bruke VX sammen med 234/2018 var det veldig mye som ikke
fungerte sammen. Jeg rapporterte inn en del feil i løpet av den første tiden.

Disse ble rettet opp etter hvert, Men som vi alle kjenner til så var det slik at når
noen feil ble fikset så var det plutselig feil på ting som hadde fungert før.

Noen gjengangere av feil på de forskjellige versjonene av programvaren var:
Fillagring, Filnavn, Graderinger av feil på rapport, Vannivå og bilder i rapport.

Noen rapporteringer/graderinger og beskrivelser fra 234/2018 var ikke
tilgjengelige i VX. F.eks fra og til Kl. Slett på noen observasjoner





Hverdagen ble litt
enklere Våren 2021
Nå har vi kommet dit at Feil som var
rapportert inn tidligere er fikset uten at det
har oppstått nye.

Eks. Vannivå, Gradering, bilder i rapport og
filnavn ser ut til å fungere bra.

Det er også lagt inn i programmet at ved
start/stopp inspeksjon så starter og avsluttes
video automatisk.

Dette var noe vi var veldig fornøyd med i V8
som vi nå også har fått inn i VX.

Usikker på hvordan skadepoeng-beregning
og eksport fil fungerer sammen med F.eks
Gemini?





Mulighetene er mange med det nye
programmet.









Norsk Vann
Rapport
234/2018
Det første du legger merke til når du
begynner å bruke 234 er at noen av kodene
på observasjonen er endret.

145-SR=SB-234

145-SP=ST-234

145-KO=KS-234

145-IS=IU-234 (Se bilde)



Hva er formålet med
inspeksjonen?

"Bare kjør gjennom anlegget for å sjekke at alt er greit, asfalten
kommer I morra"

"Det er et synkehull I hovedveien, vi må se om det er noe feil med
rørene under der"

"vi skal bytte ut noen ledninger I boligfeltet, kan dere komme å se
hvordan det ser ut" "får vi noe rapport på dette?"

"Vi er interresert I å finne ut tilstanden på ledningsnettet vårt I dette
området. Legger ved kart og oversikt over hvilke strekk det gjelder"



RE-L Retningsendring Langbend-VN



Forskjøvet skjøt
FS2 med ST3



Produksjonsfeil (PP rør og deler) Skal det
rapporteres?



I 234/2018 står det:



VN Vannivå



Informasjon om 234/2018

• Hvordan er kunskapen der ute om at det finnes en rapport som heter
234/2018?

• Når kunden mottar rapportene våre så er det som regel et spørsmål om
"alt ser greit ut?"

• (alt er relativt)

• Har ledningseier/Den som drifter anlegget sett rapport 234, 235 eller 236?

• Mange ganger så går ikke kunden gjennom rapportene før det skal
overleveres.(Nyanlegg)

• Spørsmål som: "er det noe med blå eller rød tekst i rapporten?" Må dette
graves opp?

• VELDIG stor forskjell fra kommune til kommune på hva som er godkjent
eller underkjent. (nyanlegg)


