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Norsk Vann Prosjekt 

PRIORITERING AV PROSJEKTER 2021 
 

Nye prosjektforslag 

Det er kommet inn færre prosjektforslag enn «normalt» for 2021, men mange av de forslagene som er kommet 
inn er interessante prosjektforslag. Faglig sett bør mange av disse gjennomføres. Ved prioriteringen er det lagt 
vekt på om innholdet omfattes av prioriteringskriteriene (se side 4), herunder om forslagene bygger opp under 
viktige mål i strategiplanen. Vedlagt bakerst i dette dokumentet finnes en samlet oversikt over 
prosjektforslagene med direktørens forslag til prioritering og vurdering av de enkelte prosjektforslagene opp 
mot prioriteringskriteriene. Ved vurdering av enkeltprosjektene er det også tatt høyde for eventuell 
overlapping mot andre pågående prosjekter og arbeider. 

Prioriteringskriteriene gir også føringer for å vurdere den totale porteføljen av prosjekter. Etter at prosjektene 
er vurdert individuelt, er det derfor gjort en samlet vurdering av forslag til prioriterte prosjekter for 2021, se 
side 6. 

 

Økonomiske rammer 

Vi forventer å få inn ca. 12 mill kroner i prosjektmidler i 2021. Av dette budsjetteres 0,5 mill kroner til 
administrasjon av prosjektsystemet. Som et resultat av prosjektprioriteringen i 2020 ble det bundet opp 1 mill 
av 2021-midlene. Disponibelt beløp til nye prosjekter i 2021 er da ca. 10,5 mill kroner.  

Sett i lys av færre prosjektforslag og en faglig gjennomgang av disse forslagene, foreslår vi en 
prosjektprioritering i høringsrunden der vi står med en ubenyttet pott på ca 2,1 mill av årets prosjektmidler. 
Blir prioriteringen slik det er foreslått vil disse midlene overføres til 2022-prosjekter. I tillegg ble det i 2020 
vedtatt mange prosjekter med den anmerkningen fra styret i Norsk Vann at det ikke kunne forventes 
tilsvarende antall prosjekter i 2021. 

Høring  

Forslag til prosjektprioritering ble lagt ut til høring på norskvann.no 04.11.20, og samtidig sendt til Norsk Vanns 
komitéer. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen var 04.12.20.  

Kategorier 

Prosjektene er fordelt på følgende tre kategorier:  

• Gjennomføres i 2021  

• Utsettes til ny vurdering i 2022  
• Avslås  

 

 

Hamar, 15.01.21 

Kjetil Furuberg og Fred Ivar Aasand 

Norsk Vann 
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Kriterier for prioritering av prosjekter i Norsk Vanns prosjektsystem 
2020-23  
(Vedtatt av årsmøtet 2015, med revidering i årsmøtet 2019) 

Kriterium 1:  

Er prosjektet i samsvar med strategiplanen?  

eller 

Løser prosjektet nye behov som ikke var forutsett når strategiplanen ble laget? 

Beskrivelse: I prosjektforslaget bør det begrunnes hvorfor prosjektet bygger opp under strategiplanen, 
subsidiært hvorfor prosjektet løser nye behov. Over 4-års perioden bør ikke prosjekter som ikke støtter 
strategiplanen, utgjøre mer enn maks. 25 %. 

Begrunnelse: Det er hensiktsmessig å koordinere satsinger i programperioden med hovedutfordringene 
identifisert i Norsk Vanns strategiplan for samme periode. Dette gir større gjennomføringskapasitet og tyngde i 
arbeidet med å løse disse utfordringene.  

Kriterium 2:  

Er prosjektet innenfor en av følgende prosjektkategorier? 

• Tekniske veiledninger/rapporter 

• Forvaltningsveiledninger/-rapporter 

• Strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

Beskrivelse: Prosjektkategoriene «Tekniske veiledninger/rapporter» og «Forvaltningsveiledninger/-rapporter» 
bør utgjøre minimum 60 %. Med «Forvaltningsveiledninger/-rapporter» forstås veiledninger/rapporter som 
omhandler kommunenes forvaltningsoppgaver på vann- og avløpsområdet, både innenfor 
eierrollen/kundeforhold og innenfor myndighetsansvaret som kommunene er delegert. 
Veiledningene/rapportene vil være knyttet til korrekt og beste praksis, og anbefalingene avklares i størst mulig 
grad med statlige myndigheter på området. 

Begrunnelse: Kategorisering av prosjektene er ønskelig for å skape en bevisst holdning til type prosjekt og ha 
mulighet til å mene noe om fordeling av prosjektmidlene mellom kategoriene. Dermed unngås uklarheter 
omkring fordeling av prosjektmidlene.  

Kriterium 3: 

Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike medlemskategorier? 

• Små kommuner 

• Store kommuner 

• Selskaper 

Beskrivelse: I prioriteringen av prosjekter bør det tilstrebes en balanse mellom de ulike medlemskategorienes 
behov i sum over 4-årsperioden. Prosjekter som dekker alle medlemmers behov bør gis høy prioritet. 

Begrunnelse: Ulike typer medlemskategorier har ulike utfordringer. Et hovedskille går mellom store og små 
kommuner, og mellom kommuner og selskaper. For at de ulike behovene skal gjenspeiles i prosjektporteføljen, 
blir dette vektlagt som et kriterium.  

Kriterium 4: 

Fører prosjektet til utvikling av nye veiledninger/verktøy? 

eller 

Fører prosjektet til revisjon av gamle veiledninger/verktøy? 
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Beskrivelse: Det bør i gjennomsnitt være minst ett prosjekt årlig som sørger for oppdatering av tidligere utgitte 
veiledninger/verktøy. 

Begrunnelse: I Norsk Vanns rapportserie er det utgitt over 200 rapporter. En systematisk gjennomgang og 
oppdatering av rapportene er nødvendig. Følgelig er det viktig å vektlegge dette i kommende programperiode. 

Kriterium 5: 

Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et tilfredsstillende resultat? 

Beskrivelse: Kompleksitet og omfang av prosjektet skal gjenspeiles i budsjettrammen. Prosjektets størrelse bør 
være slik at administrative kostnader ikke utgjør en uforholdsmessig stor andel av prosjektet.  

Begrunnelse: Det har gjentatte ganger vist seg å være for knappe økonomiske rammer til å få et godt resultat 
av prosjektet uten å måtte subsidiere det over driftsbudsjettet til Norsk Vann og gjennom ubetalt innsats fra 
rådgiver i prosjektet. Det bør prioriteres prosjekter der kostnadsrammen gir trygghet for et godt resultat. 
Videre medfører små prosjekter at en uforholdsmessig stor andel av prosjektmidlene går til prosjektledelse/-
administrasjon, og det vil gi lavere administrative kostnader jo større og færre prosjekter som gjennomføres. 
Større prosjekter gir også mulighet til å løse utfordringer i vannbransjen på en mer helhetlig måte, hvor 
oppdatering av relevante eldre rapporter kan inngå, synergier med andre fagområder kan utdypes og 
tilgrensende problemstillinger kan behandles. Følgelig kan flere rapporter og/eller andre produkter produseres 
i ett og samme prosjekt.  

Kriterium 6: 

Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra eksterne miljøer til prosjektet? 

Beskrivelse: Foreligger det forpliktende tilsagn om økonomisk støtte til prosjektet fra andre, er dette et 
tilleggsargument for å prioritere prosjektet. 

Begrunnelse: Ved å samarbeide med andre organisasjoner, myndigheter eller liknende, vil man får mer ut av 
prosjektmidlene tilgjengelig i prosjektsystemet.  

Kriterium 7: 

Er det sannsynlig at bevilgningen vil være utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Beskrivelse: Vil bidraget fra NV-prosjektsystem være med å få finansiert og gjennomført et ekstern FoU-
prosjekt, er dette et argument for å prioritere prosjektet. 

Begrunnelse: Ved å benytte prosjektmidlene som egenandel inn i FoUI-prosjekter, vil man få mer ut av 
prosjektmidlene som er tilgjengelig i prosjektsystemet, og bidra til økt FoUI-aktivitet. 
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Samlet vurdering 
Prioriteringskriteriene gir føringer for å vurdere det enkelte prosjekt samt å vurdere den totale porteføljen av 
prosjekter. Etter at prosjektene er vurdert individuelt, er det derfor gjort en samlet vurdering av forslag til 
prioriterte prosjekter for 2021. En samlet oversikt over prioriteringskriteriene for de enkelte prosjektene er gitt 
i vedlegg bakerst i dette dokumentet. Merk at «prosjektene» A1, A2 eller A3 ikke er med i oppsummeringen 
nedenfor.  

Kriterium 1:  

Føring:  

Over 4-års perioden bør ikke prosjekter som ikke støtter strategiplanen, utgjøre mer enn maks. 25 %. 

Vurdering:  

Av de 12 innstilte prosjektene er det ingen prosjekter som ikke direkte støtter strategiplanen. 

Kriterium 2:  

Føring:  

Prosjektkategoriene «Tekniske veiledninger/rapporter» og «Forvaltningsveiledninger/-rapporter» bør utgjøre 
minimum 60 %. 

Vurdering:  

Av de 12 innstilte prosjektene er det 8 prosjekter som er vurdert til å falle inn under kategoriene «Tekniske 
veiledninger/rapporter» og «Forvaltningsveiledninger/-rapporter». 4 prosjekter er under kategori c) Strategiske 
prosjekter. Ett av disse prosjektene er satt i både kategorien teknisk og forvaltning. Det gir at ca. 66 % av 
prosjektene er innenfor «tekniske- og forvaltnings-rapporter», noe som er godt innenfor føringen på minimum 
60 %. 

Kriterium 3:  

Føring:  

I prioriteringen av prosjekter bør det tilstrebes en balanse mellom de ulike medlemskategorienes behov i sum 
over 4-årsperioden. Prosjekter som dekker alle medlemmers behov bør gis høy prioritet. 

Vurdering:  

Av de 12 innstilte prosjektene har 7 prosjekter blitt vurdert til å dekke alle de angitte medlemskategoriene. 4 
prosjekter vurderes å dekke både små- og store kommuner, mens 1 prosjekt anses i hovedsak for mindre 
kommuner og 1 prosjekt i hovedsak for store kommuner. 

Kriterium 4:  

Føring:  

Det bør i gjennomsnitt være minst ett prosjekt årlig som sørger for oppdatering av tidligere utgitte 
veiledninger/verktøy. 

Vurdering:  

Av de 12 innstilte prosjektene er 1 (ett) prosjekt i kategorien «oppdatering av tidligere utgitte 
veiledninger/verktøy». 

Kriterium 5:  

Føring:  

Kompleksitet og omfang av prosjektet skal gjenspeiles i budsjettrammen. Prosjektets størrelse bør være slik at 
administrative kostnader ikke utgjør en uforholdsmessig stor andel av prosjektet. 

Vurdering:  
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De ulike forslagsstillerne har vurdert sine prosjekter til å ha tilstrekkelig budsjettramme. I de innstilte 
prosjektene er det ikke funnet grunn til å bedømme dette annerledes. 

Kriterium 6:  

Føring:  

Foreligger det forpliktende tilsagn om økonomisk støtte til prosjektet fra andre, er dette et tilleggsargument for 
å prioritere prosjektet. 

Vurdering:  

Av de 12 innstilte prosjektene er 1 prosjekt budsjettert med eksterne tilskudd. I tillegg er det i ett av 
prosjektene (1-2021) foreslått å bruke 200 000 av prosjektpost D9-2020 dynamikk og fleksibilitet (se 
prosjektbeskrivelse).  

Kriterium 7: 

Er det sannsynlig at bevilgningen vil være utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Av de 12 innstilte prosjektene er det for 2 av prosjektene angitt sannsynlighet for at prosjektet vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter eller -midler. 
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A1 - 2021 Midler til egeninnsats i eksterne søknader om vann- og 
avløpsprosjekter  

Forslagsstiller 

Sekretariatet i Norsk Vann 

Målsetting 

Målet med prosjektet er å ha tilgjengelige midler for deltagelse i søknader til regionale forskningsfond, 
programmer fra Forskningsrådet og andre aktuelle forskningsaktiviteter samt prioritert standardiseringsarbeid.  

Bakgrunn 

Gjennom arbeidet med teknologiutviklingsnettverket i Norsk Vann og VAnnforsk har det vist seg at det er flere 
mulige finansieringskilder til ulike vannprosjekter knyttet til offentlige FoU–programmer. Forskning og 
innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE) er et av flere aktuelle programmer i Forskningsrådet. De 
regionale forskningsfondene har også midler rettet inn mot offentlig sektor. Målgruppen for utlysningen er 
kommunal og fylkeskommunal sektor, forskningsinstitusjoner og bedrifter/ bedriftsnettverk. Innen 
klimaforskning er det fokus på klimaendringenes betydning for vannbransjen. Det åpner seg stadig nye 
muligheter for forskningsstøtte. Frist for å sende inn søknader er typisk 4 til 6 mnd. Det kan også være aktuelt å 
bidra med mindre beløp i relevante prosjekter med andre finansieringskilder og i prioritert 
standardiseringsarbeid i regi av Norsk Standard.  

Skal Norsk Vann være med i samarbeid om å utnytte disse mulighetene, er årlige tildelinger gjennom 
prosjektsystemet ikke fleksibelt nok. Evalueringen av prosjektsystemet i 2019 ga tilslutning til økt fokus på 
medfinansiering av FoU-prosjekter. I Norsk Vanns årsmøte ble det gitt støtte til følgende vurdering: 
«Prosjektstørrelsen for «Midler til egeninnsats for deltakelse i søknader om VA-prosjekter» økes til kr 500 000,-
. Imidlertid er dette et prosjektforslag som behandles på lik linje med andre forslag årlig. Følgelig kan beløpet 
justeres både opp og ned utfra profilen på den totale prosjektporteføljen i et gitt år». Frem til 29.10.2020 er 
det benyttet kr 430 000,- av bevilget beløpet på kr 500 000,- for 2020. Ikke benyttet beløp overføres til 2021. 

Prosjektopplegg. Kort beskrivelse 

Det avsettes en sum på kr 500 000 som kan disponeres som egeninnsats i prosjekter som ligger utenfor 
prosjektsystemet, men som er relevante for og bygger opp under satsningsområdene i prosjektsystemet. Bruk 
av midlene avgjøres av direktøren med rapportering til styret. 

Organisering. Deltagere 

Deltagere i disse prosjektene er typisk kommunal og fylkeskommunal sektor, forskningsinstitusjoner og 
bedrifter/bedriftsnettverk.  

Kostnader. Finansiering 

Det avsettes en sum på kr 500 000 for 2021.  

Kost/nytte 

Behovet for økt FoU-innsats på vannområdet er åpenbar, sett opp mot sektorens utfordringer innen klima, 
helse, sikkerhet, miljø, rekruttering mv. Ved å delta i prosjekter som delvis finansieres gjennom ulike 
forskningsfond vil man kunne skape og bidra til mer forskning og utvikling innen vann og avløp med en 
beskjeden egeninnsats fra Norsk Vann. Imidlertid kan denne innsatsen være avgjørende for at prosjektene 
gjennomføres.  

Tidsplan 

Bidra inn i forskningsprosjekter utfra utlysninger som kommer i de ulike forskningsprogrammene i 2021.  
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Rapportering 

Prosjektene rapporteres inn til de ulike forskningsprogrammene. Sluttrapportene vil også gjøres tilgjengelig via 
norskvann.no og prosjektdeltagerne sine nettsider. Utforming på rapporten og hvordan denne skrives slik at 
den blir tilgjengelig for målgruppene i prosjektet avgjøres innen prosjektet. Norsk Vann vil ved deltagelse i slike 
prosjekter arbeide for en mest mulig brukervennlig fremstilling. 

Informasjonsstrategi 

Resultatene fra prosjektene vil bli publisert gjennom Kommunalteknikk, Vannspeilet, www.norskvann.no, 
VANN og andre formidlingskanaler for vannverksbransjen i Norge. Prosjektet vil også bli presentert på ulike 
nasjonale konferanser og fagtreff hvor dette er relevant. 

 

Hamar, 20.09.20 

Kjetil Furuberg, Norsk Vann 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Det forventes tilsvarende aktivitet innen FoU i 2021, og det er viktig å ha disponible 
midler til støtte av prosjekter. 

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. 

 

http://www.norskvann.no/
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A2 - 2021: Dynamikk og fleksibilitet i prosjektsystemet (internt) 

Forslagsstiller 

Vannkomiteen 

Målsetting 

Øke dynamikken og fleksibiliteten i prosjektsystemet ved at det settes av en pott som kan benyttes enten til å 
styrke vurderingsgrunnlaget for nye prosjekter når en av fagkomiteene i Norsk Vann finner det nødvendig, ha 
frihet til å gjennomføre mindre utredningsprosjekter mellom de årlige prioriteringsrundene i prosjektsystemet 
eller til å styrke vedtatte enkeltprosjekter når styringsgruppen finner det nødvendig.  

Bakgrunn 

Norsk Vanns prosjektsystem skal utrede aktuelle problemstillinger innen vannfaglige og relevante 
samfunnsorienterte tema. Systemet er langsiktig og har en solid brukerforankring som sikrer en nyttig 
innretning og god prioritering. Normalt tar det 1–2 år fra prosjektforslag til ferdig rapportering og formidling. 
En svakhet ved systemet er liten fleksibilitet og dynamikk.  

Evalueringen av prosjektsystemet i 2019 ga tilslutning til økt fleksibilitet i prosjektsystemet. I Norsk Vanns 
årsmøte ble det gitt støtte til følgende vurdering: «Rammen for prosjektet «Dynamikk og fleksibilitet i 
prosjektsystemet» økes til kr 700 000,- fra 2020. Imidlertid er dette et prosjektforslag som behandles på lik linje 
med andre forslag årlig. Følgelig kan beløpet justeres både opp og ned utfra profilen på den totale 
prosjektporteføljen i et gitt år». Frem til 29.10.2020 er det benyttet kr 680 000,- av bevilget beløpet på kr 700 
000,- for 2020. Ikke benyttet beløp overføres til 2021.  

Beskrivelse 

Prosjektsystemets fleksibilitet vil økes ved å kunne disponere en pott til å vurdere grunnlaget for nye 
prosjektforslag, gjennomføre mindre (haste-) prosjekter mellom de årlige prioriteringsrundene eller undervegs 
i gjennomføringen av vedtatte prosjekter. Det må foreligge en konkret søknad fra en fagkomite eller 
styringsgruppe med en kort begrunnelse og vurdering av nytten av en slik bevilgning. Søknaden avgjøres av 
direktøren med rapportering til styret. 

Kostnader/finansiering 

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 700 000 

Ekstern  - 

Totalt 700 000 

Kost/nytte 

Verdien av noen spesielle prosjekter kan økes betydelig ved at grunnlaget vurderes bedre på forhånd eller at 
prosjektet utvides og justeres undervegs når det avdekkes behov.  

 

Hamar, 20.09.20 

Kjetil Furuberg, Norsk Vann 

Direktørens forslag til prioritering for 2020: 

Gjennomføres i 2021. Økt ramme har gitt nødvendig fleksibilitet, jf. evaluering av prosjektssystemet og vedtak i 
årsmøte 2019. 
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Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. 
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A3 - 2021 Forsterket formidling av prosjektresultater  

Forslagsstiller 

Sekretariatet i Norsk Vann 

Målsetting 

Målet med prosjektet er å ha tilgjengelige midler til å forsterke formidling av prosjektresultater i de 
prosjektene hvor det ved oppstarten av prosjektet ikke er like klart hvordan det skal rapporteres, eller at de 
gode ideene kommer underveis i prosjektet. 

Bakgrunn 

Evaluering av prosjektsystemet ble fremlagt av for årsmøtet i 2019. Her ble det anbefalt en rekke endringer 
som er beskrevet i notat til årsmøtet «Evaluering av Norsk Vanns prosjektsystem og anbefalinger om endringer 
for prosjektperioden 2020-2023». Endringsforslag D omhandler formidling av resultatene; Forsterkning og 
systematisering av arbeidet med formidling av prosjektresultater. 

En intern arbeidsgruppe i Norsk Vann har foreslått ulike tiltak for å forsterke og bedre formidling av 
prosjektresultatene. En grundig gjennomgang og vurdering av hvordan resultatene skal kommuniseres er 
sentralt ved utarbeidelse av prosjektbeskrivelsene og i oppstart av prosjektene. I enkelte prosjekter vil det 
allikevel oppstå behov for å gjøre tilpasninger underveis, der hvor det ved oppstarten av prosjektet ikke er like 
klart hvordan det skal rapporteres, eller at de gode ideene kommer underveis i prosjektet. 

Gruppen anbefaler derfor å ha noe mer fleksibilitet, og anbefaler at det avsette midler til å kunne forsterke 
formidlingen i enkelte prosjekter. 

Beskrivelse 

Mer presis og bedre formidling av resultatene kan oppnås i enkelt prosjekter ved å ha midler tilgjengelig til å 
forsterke kommunikasjonen med bakgrunn i utviklingen i prosjektet. Det må foreligge en konkret søknad fra en 
fagkomite eller styringsgruppe med en kort begrunnelse og vurdering av nytten av en slik bevilgning. Søknaden 
avgjøres av direktøren. 

Kostnader/finansiering 

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 300 000 

Ekstern  - 

Totalt 300 000 

Kost/nytte 

Formidling av prosjektresultatene er pekt på som en av svakhetene ved Norsk Vanns prosjektsystem. Bedre 
formidling av vil gi økt kompetanse hos målgruppene og bedre utnyttelse av de ressurser som allerede er 
benyttet i prosjektene.  

 

Hamar, 20.09.20 

Kjetil Furuberg, Norsk Vann 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. 
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Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. 
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18-2020 Kunstig infiltrasjon for klimasikker og bærekraftig 
vannforsyning i Norge 

Forslagsstiller 

Sunndal kommune og Orkdal kommune, i samarbeid med SINTEF, NTNU, NGU og Asplan Viak AS. 

Målsetting for prosjektet 

Målet med prosjektet er å gi en oversikt over erfaringer og kunnskap om oppbygging, drift og utbytte av 
kunstig infiltrasjon (KI) ved norske vannverk, for å vurdere metodens potensiale som en bærekraftig 
vannforsyningsmetode for særlig små og mellomstore norske vannverk i fremtiden.  

Bakgrunn 

En rekke små og mellomstore norske vannverk er i dag basert på overflatevannkilder med enkel eller 
manglende vannbehandling. Flere av disse vannverkene vil i kommende år ha et behov for å oppgradere 
vannforsyningen sin for å kunne ivareta sikker forsyning av helsemessig trygt drikkevann, på grunn av forventet 
forverret og mer varierende råvannskvalitet, samt økte variasjoner i nedbørsmengder over året. 

Norges Forskningsråd, program for VAR-teknikk, finansierte på 1980-tallet et forprosjekt for å vurdere 
muligheter for bruk av kunstig infiltrasjon i norsk vannforsyning. Forprosjektet konkluderte med at kunstig 
infiltrasjon har et uutnyttet potensial i Norge, og at aktuelle områder finnes særlig på Sør-Østlandet, i dalfører 
Østafjells, i Trøndelag, samt langs kysten nordover til Finnmark. Bruk av kunstig infiltrasjon i norsk 
vannforsyning har nå fått ny aktualitet som følge av de globale klimaendringene, som påvirker både 
behandlingsbarheten til norske råvannskilder, vannverkenes leveringssikkerhet og samfunnets behov for 
bærekraftige løsninger. 

FNs bærekraftmål legger føringer for bærekraftig vannforvaltning og utvikling av bærekraftig teknologi for å 
løse fremtidens samfunnsutfordringer. I den sammenheng kan kunstig infiltrasjon av råvann (KI) utgjøre en 
effektiv, billig, enket og sikker metode for vannkvalitets- og kapasitetsforbedring i norsk vannforsyning, som 
ved større utbredelse kan bidra til utvikling mot et mer klimarobust og bærekraftig samfunn. Kunstig 
infiltrasjon er en naturbasert metode for drikkevannsforsyning der overflatevann eller grunnvann pumpes opp i 
et infiltrasjonsbasseng/-brønn og infiltreres gjennom sand- og grusavsetninger for å: i) forbedre/utjevne fysisk-
kjemisk og mikrobiologisk vannkvalitet; ii) magasinere vann i undergrunnen og øke uttakskapasiteten; og iii) 
styre grunnvannstrømningen i områder med dårlig grunnvannskvalitet. Sammenlignet med konvensjonelle 
rensemetoder, har kunstig infiltrasjon følgende fordeler: 

1. Miljømessig: Minimert negativ påvirkning av miljøet - ingen eller lite kjemikaliedosering og dermed 

redusert utslipp til luft, vann og jord, redusert energi- og materialforbruk. 

2. Økonomisk: Teknisk enkle og rimelige renseanlegg, med redusert behov for konvensjonell 

vannbehandling. Lave utbyggings- og driftskostnader (redusert energi-, kjemikalie- og materialbruk). 

3. Sosialt: Robust vannforsyning. Lang oppholdstid i grunnen styrker den hygieniske barrieren ved 

anlegget. Drikkevann kan fortsatt produseres selv om infiltrasjonen opphører i korte perioder. 

Metoden er mye brukt og har vært vel ansett internasjonalt i 100 år, blant annet i Sverige og Finland, der 
kunstig infiltrasjon utgjør hhv 25 % og 17 % av drikkevannsproduksjonen. I våre naboland benyttes kunstig 
infiltrasjon i stor grad som et vannbehandlingsledd for fjerning av humus og sykdomsfremkallende 
mikroorganismer fra overflatevann samt for kapasitetsøkning ved grunnvannsanlegg. Til tross for liknende 
vannforsyningsutfordringer i Norge, er metoden hittil lite utnyttet i norsk drikkevannssektor (< 1 % av norsk 
drikkevannsproduksjon), og det finnes lite informasjon om anleggenes dimensjoner, oppbygging og drift, samt 
grad av renseeffekt og/eller kapasitetsøkning som oppnås ved de ulike KI-anleggene. I tillegg mangler en del av 
vannverkene gode data på infiltrasjonsvannets oppholdstid og vannkvalitet, noe som Mattilsynet etterspør for 
vurdering av den hygieniske sikkerheten ved anleggene. Årsakene til lite bruk i Norge kan være flere, men 
tradisjoner innen drikkevannssektoren, mangelfull kartlegging av mulige infiltrasjonslokaliteter og begrenset 
kjennskap til utbyttet av metoden er trolig blant de viktigste.  
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Prosjektinnhold 

Prosjektet skal utarbeide en statusrapport som sammenstiller og beskriver kunnskap og erfaringer innen bruk 
av kunstig infiltrasjon i vannforsyningen i Norge. Det er også naturlig å inkludere informasjon om praksis, drift 
og dimensjonering av KI fra sammenlignbare land i rapporten, slik som Sverige og Finland.  Rapporten bør/kan 
blant annet inkludere en oversikt over  

• status for bruk av KI i Norge (antall vannverk og drikkevannsproduksjon) 

• typiske kjennetegn ved norske anlegg (dimensjonering, drift og vedlikehold, overvåkning/kontroll, for-
/etterbehandling, renseeffekt/råvannskvalitet/ grunnvannskvalitet) og identifisering av kriterier for god drift 
og måloppnåelse 

• problemer som har oppstått, og hvordan de ble løst 

• potensialet for bruk av kunstig infiltrasjon i Norge vurdert med bakgrunn i vannverkenes utfordringer   

• anbefalinger for dimensjonering og drift av anlegg med KI til ulike vannforsyningsformål  

• kostnadsvurderinger for vannverk basert på KI vs. konvensjonell vannbehandling  
• Life Cycle Analyses (LCA) med vurdering av energiforbruk, CO2-fotavtrykk og kostnader ved KI vs. 

konvensjonell vannforsyning 

 

Prosjektet innebærer følgende delaktiviteter: 

• Avholde oppstartsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for prosjektet for å drøfte nærmere hvordan 
prosjektet best skal løses, herunder antall møter og møteplan 

• Innhente nødvendig grunnlagsinformasjon for å besvare oppgaven 
• Dialog med NGU, Mattilsynet, anleggseiere og andre fagmiljø 

• Utarbeide forslag til rapport  

• Gjennomføre workshop med styrings- og referansegruppe for drøfting av rapport 

• Revidere rapport 

• Gjennomføre høring av revidert rapportforslag i styrings- og referansegruppen 

• Utarbeide endelig rapport 

• Avholde avslutningsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for å behandle endelig rapport og avtale videre 
oppfølging av rapporten 

• Formidle resultatene  

Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av en styringsgruppe med 4 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er oppnevnt av 
Norsk Vanns vannkomité. Det forventes at styringsgruppe og rådgiver møtes 3 ganger (oppstartsmøte, 
workshop, avsluttende møte) og at øvrig kommunikasjon er per e-post/tlf.  

Styringsgruppen vil foreslå deltakere i en referansegruppe. Referansegruppen blir invitert til workshopen og til 
å gi innspill til rapporten.  

Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 900 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har 
følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 700 000 

Møter styrings-/referansegrupper 30 000 

Trykking og formidling 50 000 

Prosjektadministrasjon 70 000 

Uforutsett 50 000 

Totalt 900 000 
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Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 900 000 

Ekstern   

Totalt 900 000 

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder timekostnader, 
reisekostnader, møter og ev. biomkostninger. 

Kost/nytte 

En rekke små og mellomstore norske vannverk vil i kommende år ha et behov for å oppgradere 
vannforsyningen sin, for å kunne ivareta god leveringssikkerhet og drikkevannskvalitet som en følge av 
projiserte klimaendringer. Kunstig infiltrasjon av råvann kan utgjøre en økonomisk, miljøvennlig og sikker 
metode for vannkvalitets- og kapasitetsforbedring for små og mellomstore norske vannverk i fremtiden, og kan 
ved økt bruk bidra til utvikling mot et bærekraftig samfunn.  

Det finnes begrenset med kunnskaps- og erfaringsrapporter innen dette temaet fra nyere tid. En rapport med 
søkelys på status, dimensjonering og drift for ulike formål innen norsk vannforsyning, samt oversikt over nyere 
kunnskap og erfaringer, vil være til nytte for en rekke norske vannverkseiere og deres rådgivere ved fremtidige 
valg av vannforsyningsmetoder.  

Tidsplan 

Høsten 2021  

Rapportering og informasjon 

Prosjektet rapporteres i form av en Norsk Vann rapport. Til formidling av resultatene utarbeides 2-siders 
informasjonsark.  

Deltakerne i Norsk Vanns prosjektsystem mottar et eksemplar av rapporten fra prosjektet. Resultatene fra 
prosjektet presenteres i Bulletin og på norskvann.no. En faglig basert artikkel sendes relevante tidsskrifter som 
VANN, Kommunalteknikk, Teknisk Ukeblad mv.  

 

Grete Marie Trædal, Sunndal kommune, Aneta Pietka, Orkdal 
kommune, Hanne Kvitsand, SINTEF 
sist revidert 03.11.2020 

Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Ja. Prosjektet bidrar til kompetanseheving hos vannverkseiere og 
studenter (v/prosjekt- og masteroppgaver). Prosjektet bidrar til 
innovasjon innen økt bruk av naturbaserte, bærekraftige 
metoder for vannforsyning og derigjennom økt stimulering til det 
grønne skiftet for særlig små og mellomstore vannverk i Norge.  

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske 
veiledninger/rapporter, b) 
forvaltningsveiledninger/-rapporter eller c) 
strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

Ja. Prosjektet er innenfor kategori a) teknisk rapport og c) 
utredningsprosjekt. Prosjektleveranse er en statusrapport for 
kunstig infiltrasjon i Norge, med informasjon om tekniske 
aspekter ved metoden, oppsummering av internasjonale og 
nasjonale erfaringer, samt anbefalinger om dimensjonering og 
drift av anlegg.  

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike 
medlemskategorier? 

Ja, særlig små og mellomstore vannverk.  
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4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

Ja. Prosjektleveransen vil danne underlag for utvikling av en 
veileder for bruk av kunstig infiltrasjon til klimarobust og 
bærekraftig vannforsyning.  

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

Ja. Det er budsjettert med midler til faglig utredning. 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra 
eksterne miljøer til prosjektet? 

Nei  

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Nei 

Direktørens forslag til prioritering for 2020: 

Utsettes til ny vurdering i 2021. Prosjektet er interessant og vil gi nyttig kunnskap om potensiale for i større 
grad utnytte kunstig infiltrasjon. Imidlertid er det andre prosjekter som det haster mer med å få gjennomført i 
2020. Følgelig utsettes prosjektet til ny vurdering i 2021.  

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens forslag til utsettelse støttes. 

Avløpskomitéen:  

Forslaget om å utsette prosjektet støttes. 

Vannkomitéen:  

Prosjektet anbefales gjennomført i 2020, men med en reduksjon av støttebeløpet fra Norsk Vann til 640 000,-. 
Beløpet skal i hovedsak dekke utgiftene til statusrapport. Oversikt over status og anbefalinger knyttet til 
dimensjonering og drift, er nyttig verktøy for planlegging av nye anlegg. 

Direktørens innstilling til styret: 

Utsettes til ny vurdering i 2021. Vannkomiteens merknader tas opp med forslagsstiller  

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Prosjektet er bearbeidet og spisset inn mot utarbeidelse av en rapport som vil gi nyttig 
kunnskap om potensiale for i større grad utnytte kunstig infiltrasjon, inkludert anbefalinger knyttet til 
dimensjonering og drift. Ifølge forslagsstiller vil utarbeidelse av en grundig rapport ha et omfang på kr 700 
000,- for rådgiver.  

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Burde være samstilling og innhenting av kunnskap fra Sverige og Finland, som en del av prosjektbeskrivelsen. 

Vannkomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. Avløpskomiteens merknad innarbeides i prosjektbeskrivelsen. 
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1-2021 PFAS i drikkevann 
Versjon 23.04.2020 

Forslagsstiller 

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten ved Lars J Hem, i samarbeid med Asker og Bærum Vannverk. 

Målsetting for prosjektet 

Kartlegge mulig forekomst av PFAS i drikkevann ved analyse av råvann og behandlet vann fra et utvalg 
vannverk. 

Prioriteringskriterier 

Se tabell under. 

Bakgrunn 

PFAS (per- og polyfluoralkylstoffer) en stor gruppe fluorholdige stoffer som er vann-, flekk- og fettavvisende og 
brukes "overalt". PFOS og PFOA er de mest undersøkte stoffene, men de er bare to av nærmere 5000 ulike 
PFAS1. Både PFOS og PFOA og flere andre PFAS brytes svært langsomt ned i naturen, hoper seg opp i 
næringskjeden og i kroppen og kan være helseskadelige.  

Den europeiske myndigheten for mattrygghet, EFSA, fastsatte i 2018 nye midlertidige tålegrenser for PFOS og 
PFOA. Med tålegrense (TWI) menes eksponeringen man kan ha gjennom hele livet uten å risikere helseskader. 
De midlertidige tålegrensene som ble fastsatt i 2018 var mye lavere (ca. 100-2000 ganger lavere) enn de som 
ble fastsatt ti år tidligere, i 2008. I et nytt forslag til tålegrenser fra EFSA i 2020 er tålegrensen ytterligere 
skjerpet og oppgis i forslaget som summen av 4 ulike PFAS. Den foreslåtte tålegrensen er nå så lav som: 8 ng/kg 
kroppsvekt per uke for summen av PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS. 

Som en konsekvens av de skjerpede tålegrensene i 2018 har Mattilsynet kommet med advarsel mot å spise fisk 
fra noen norske innsjøer som også brukes som drikkevannskilder, deriblant Tyrifjorden og Vansjø. I kjølvannet 
av den kommende EFSA-rapport i 2020 kan det bli aktuelt for Mattilsynet å gjøre nye vurderinger.  

Fra og med 22. desember 2018 ble PFOS og forløpere tatt med på listen over prioriterte stoffer i 
Vannforskriften, som skal inngå i vurderingen av kjemisk tilstand for vannforekomster. God kjemisk tilstand for 

disse nye stoffene skal oppnås innen 22. desember 2027. For PFOS er miljøkvalitetsstandard for ferskvann satt 
til 0.65 ng/L for årlig gjennomsnitt, med 36 µg/L som maksimalverdi. Miljøkvalitetsstandard for PFOS i 
organismer er 9.1 µg/kg våtvekt og for sediment 2,3 µg/kg tørrstoff. Norge har dessuten PFOA som 
vannregionspesifikt stoff. Grenseverdiene er foreløpig høyere enn for PFOS, men vil antagelig endres siden TWI 
for PFOA er lavere enn for PFOS, og grenseverdiene i vannforskriften er basert på TWI. 

I dagens Drikkevannsforskrift er ikke PFAS med blant parameterne det er satt grenseverdier for, men 
Drikkevannsforskriftens §6 krever generell farekartlegging og farehåndtering: Vannverkseieren skal identifisere 
farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige 
mengder helsemessig trygt drikkevann. I forslag til nytt Drikkevannsdirektiv fra EU (datert 5. februar 2020) 
foreslås det at PFAS tas med blant parameterne det skal analyseres for, dersom farekartleggingen indikerer at 
de kan være tilstede i drikkevannet: 

Det foreslås grenseverdi for PFAS total på 500 ng/L (gjelder ikke før analysemetoder er klare) 

Det foreslås grenseverdi for summen av PFAS på 100 ng/L (gjelder sum av 20 konkrete PFAS) 

De nye parametere som det settes grenseverdier for i EUs reviderte Drikkevannsdirektiv, vil etter hvert tas inn i 
den norske Drikkevannsforskriften. 

 

1
 OECD, 2018. Toward a new comprehensive global database of per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs): 

Summary report on updating the OECD 2007 list of per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs) (No. 
ENV/JM/MONO(2018)7), Series on Risk Management. No. 39. 
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Det er påvist ulike PFAS i Holsfjorden. Kilden er trolig en nedlagt papirfabrikk. Asker og Bærum vannverk (ABV) 
benytter råvann fra Holsfjorden i sin drikkevannsproduksjon og Oslo VAV planlegger å gjøre dette fra 2028. 
Vannverkene har sammen startet en overvåkning av PFAS i råvann og verdiene er med dagens anbefalinger om 
daglig inntak langt under nivåer som utgjør noen helsefare. 

Kjennskapen til PFAS i råvann og rentvann ved norske vannverk er svært mangelfull. Det må forventes at med 
de mange mulige kildene til PFAS, kan andre vannverk ha slike stoffer i sitt vann uten at dette noen gang er 
målt.  

ABV og VAV foreslår at det etableres et Norsk Vann-prosjekt med formål å kartlegge innhold av PFAS i norsk 
drikkevann og råvann for drikkevannsproduksjon samt å innhente medisinskfaglige vurderinger vedrørende 
eventuelle helsemessige bekymringer de aktuelle nivåene gir grunnlag for. Dette bør inkludere vannverk med 
ulike råvannstyper og vannbehandling, herunder vannverk der historiske aktiviteter i nedbørfeltet kan tilsi 

tilførsel av PFAS til råvannet, deriblant brannøvingsfelt og industri som har benyttet ulike PFAS i 
produksjonen. 

Prosjektinnhold og prosjektgjennomføring 

Prosjektet innebærer følgende delaktiviteter: 

• Avholde oppstartsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver/analyselaboratorium for prosjektet for å drøfte 
nærmere hvordan prosjektet best skal gjennomføres 

• Innhente nødvendig grunnlagsinformasjon for å besvare oppgaven 
o Innledende arbeid 

 Hva er målt i råvann og drikkevann i Norge og andre land? 
 Hva er målt i fisk og sedimenter i norske drikkevannskilder, hva finnes av kunnskap om 

kilden til PFAS der det er påvist betydelige mengder? 
 Beskrivelse av analysemetoder, nøyaktighet/deteksjonsgrense for de ulike PFAS-stoffene 

o Valg av vannverk 
o Utarbeidelse av prosjektplan og prosedyrer for prøvetaking 

• Prøveuttak og analyser 

• Bearbeide prøvetakingsresultater  

• Ekstern vurdering av helserisiko. Vi ber Folkehelseinstituttet bistå med denne vurderingen, knyttet opp mot 
en planlagt bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet til VKM om PFAS i fisk og drikkevann 

• Utarbeide forslag til kort rapport  

• Gjennomføre workshop med styrings- og referansegruppe for drøfting av rapport 

• Gjennomføre høring av revidert rapportforslag i styrings- og referansegruppen 

• Utarbeide endelig rapport 

• Avholde avslutningsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for å behandle endelig rapport og avtale videre 
oppfølging av rapporten/resultatene 

• Formidling av resultatene 

• Av budsjettekniske årsaker vil prosjektet deles inn i to faser. Fase I består av innhenting av nødvendig 
grunnlagsinformasjon (forberedende arbeid, valg av vannverk og prosjektplan). Fase I finansieres av 2020 -
midler (se finansiering nedenfor). Fase II er resterende arbeid som søkes finansiert gjennom denne 
prosjektsøknaden. Gjennom innledende arbeid (fase I) vil også styringsgruppen vurdere om fase II bør 
knyttes opp mot og eventuelt inngå som delaktivitet i et større samarbeidsprosjekt som NIVA vurderer å 
søke delfinansiert gjennom Forskningsrådet utlysning av samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i 
samfunn og næringsliv med søknadsfrist 2. september 2020. Her er noen tanker om et slikt mulig 
samarbeidsprosjekt: 

 

-Samfunnsutfordringen som bør løses i et større NFR-prosjekt er IKKE bare «PFAS i drikkevann», men «PFAS i 
samfunnet og naturen (og menneskekroppen/det totale inntaket)». 

-Vanndirektivets mål om god kjemisk tilstand i ferskvann og grunnvann bør være driveren for prosjektet, 
inkludert vårt ønske om en framtid for våre barnebarn der det ikke advares mot å spise fisk fra Vansjø eller 
Holsfjorden eller andre drikkevannskilder pga PFAS. 

-Dette målet løses IKKE ved å rense drikkevannet fra Holsfjorden/Vansjø (som er krevende, aktivt kull 
fungerer, men går raskt i metning for kortkjedede PFAS). 

https://www.niva.no/publikasjoner/presentasjoner-og-postere/_/attachment/download/3ae6f61b-513e-4d5c-9150-ff4c1fba083c:20798dfb8b644e9e59419b66c4fcb707f1cd2b40/2019B%20PFAS%20in%20chemicals%20SETAC%20USA.pdf
https://www.niva.no/publikasjoner/presentasjoner-og-postere/_/attachment/download/3ae6f61b-513e-4d5c-9150-ff4c1fba083c:20798dfb8b644e9e59419b66c4fcb707f1cd2b40/2019B%20PFAS%20in%20chemicals%20SETAC%20USA.pdf
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/samarbeidsprosjekt/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/samarbeidsprosjekt/
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-Det løses ved å på sikt få slutt på bruk av disse stoffene, og rydde opp i gamle synder, og her bør 
Miljødirektoratet inn som partner i prosjektet. Det er de som har virkemidlene til å få PFAS ut av samfunnet 
og naturen, inkl. ved å kreve/teste tiltak som reduserer forurensningen som siver ut fra f. eks grunnen rundt 
papirfabrikken i Hønefoss eller flyplassen i Rygge. 

-Løser vi utfordringen med «PFAS i samfunnet og naturen» (inkludert fisk og sedimenter i våre 
drikkevannskilder) løser vi samtidig utfordringen med «PFAS i drikkevann». 

-Beskyttelse av drikkevannskilden (våre innsjøer og grunnvann) mot PFAS-tilførsler -drevet av 
vanndirektivets mål om god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten- er den bærekraftige 
løsningen for at vi i dag (og i uoverskuelig fremtid) også skal etterleve de kommende kravene til PFAS i 
drikkevanndirektivet/drikkevannsforskriften og bidra til at de totale PFAS-inntakene er akseptable.  

 

Miljødirektoratet er allerede svært offensive på PFAS- feltet, og Elvestuen uttalte før han gikk av 
som miljøvernminister at Norge skulle jobbe for å regulere PFAS som en gruppe. Nylig har 
Miljødirektoratet også gitt Avinor pålegg om å rydde opp i PFAS forurensning fra 14 flyplasser 
innen 2027.  

Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av en styringsgruppe med 4 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er oppnevnt av 
Norsk Vanns vannkomité. Det forventes at styringsgruppe og rådgiver møtes 3 ganger (oppstartsmøte, 
workshop, avsluttende møte) og at øvrig kommunikasjon er per mail/tlf. 

Alle deltagende vannverk vil inviteres med i en referansegruppe. Referansegruppen blir invitert til workshopen 
og til å gi innspill til rapporten. Miljødirektoratet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet inviteres med i 
styringsgruppe/referansegruppe for å ivareta en tett dialog med myndighetene og deres arbeid på området. 
Mattilsynet og Miljødirektoratet er ferd med å utarbeide en bestilling til VKM hvor de ber om en vurdering av 
makskonsentrasjoner av PFAS i fisk og drikkevann, opp mot helserisiko. Dette arbeidet/disse verdiene vil 
benyttes når nivåene av PFAS i drikkevann fra omsøkte prosjekt skal vurderes.  

Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

NIVA ved Merete Grung vil engasjeres gjennom en direkteanskaffelse for å bidra med forberedende arbeid, 
vannanalyser og rapportering (rådgiver/analyselaboratorium). NIVA har etablert metoder for de 20 PFAS-
stoffene som inngår som «summen av PFAS» i forslaget til nytt Drikkevannsdirektiv (pluss noen stoffer til, med 
tilfredsstillende deteksjonsgrenser). De tilbyr vannanalyser for 3000 kr per vannprøve. Vannverkene vil selv 
betale for sine vannanalyser av råvann og eventuelt rentvann (for de som finner PFAS i råvannet). 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 600 000 kr og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet 
har følgende budsjettposter: 

Kostnader (kr)  

Faglige innspill, planlegging, organisering av prøvetaking 
og rapportering 400 000 

Prøvetaking og analyse* - 

Møter styrings-/referansegrupper 50 000 

Trykking og formidling 50 000 

Prosjektadministrasjon 70 000 

Uforutsett 30 000 

Totalt 600 000 

*Forutsettes betalt av deltakende vannverk. Kostnaden vil 
avhenge av antall vannprøver som hvert vannverk ønsker  

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/prioriterte-miljogifter/perfluorerte-stoffer-pfos-pfoa-og-andre-pfas-er/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/februar-2020/avinor-ma-rydde-opp-pa-forurensede-flyplasser/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/februar-2020/avinor-ma-rydde-opp-pa-forurensede-flyplasser/
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å få analysert for å få en god farekartlegging av eget 
råvann/rentvann (ulike sesonger/værforhold). 3000 kr per 
prøve. Forutsetter at minst 10 vannverk deltar med minst 
10 vannprøver hver (gjerne flere). 

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 2021 400 000 

Norsk Vann prosjekt 2020 (fra D9 dynamikk og 
fleksibilitet)** 200 000 

Ekstern  0 

Totalt 600 000 

*   Prøvetaking betales av deltagende vannverk  
 ** D9 kan benyttes til å styrke vurderingsgrunnlaget for nye prosjekter. Litteraturstudie/forberedelser og innhenting av 
nødvendig grunnlagsinformasjon, gjennomføres i 2020 med midler fra D9.  

 Posten «Faglige innspill, planlegging, organisering av prøvetaking og rapportering» angir maks. ramme 
for rådgivertjeneste som anskaffes som direkteanskaffelse fra NIVA, herunder timekostnader, reisekostnader, 
møter og ev. bi-omkostninger. Summene er oppgitt uten mva. 

Kost/nytte 

Vannbransjen må kunne håndtere, vurdere og avklare risikoen ved nye trusler mot vannforsyningen. 
Vannverkene må kartlegge alle farer som kan true vannforsyningen og forebygge, fjerne eller redusere disse 
farene. Betydelige funn av ulike PFAS i fisk og sedimenter i noen drikkevannskilder har blitt omtalt i 
avisoppslag, og gir grobunn for bekymring om hva som kan finnes av PFAS i drikkevannet. Omfanget av 
forekomst av PFAS i drikkevann i Norge er ikke avklart. Det forventes at konsentrasjonene vil være svært lave i 
de fleste råvannsprøver, men dette må dokumenteres.  

Tidsplan 

Prosjektet starter opp så snart finansiering og administrative forhold er avklart. Rapporteringsdato fastsettes 
når prosjektplanen er utarbeidet.  

Rapportering og informasjon 

Informasjon og kommunikasjon omkring prosjektresultatene bestemmes av styringsgruppa og deltagende 
vannverk. Det utarbeides en kort rapport med resultater fra prosjektet. 

Andre opplysninger 

Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Ja, kompetanseutvikling og formidling: Vannbransjen skal utvikle 
aktuell kompetanse og dele denne på en effektiv måte 

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske 
veiledninger/rapporter, b) 
forvaltningsveiledninger/-rapporter eller c) 
strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

Kategori c 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike 
medlemskategorier? 

Ja 

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

Ja 
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5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

Ja 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra 
eksterne miljøer til prosjektet? 

Forutsatt at vannverk betraktes som eksterne; ja 

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Ja, prosjektet kan bidra til at det etableres et samarbeidsprosjekt 
delfinansiert av Forskningsrådet, ledet av NIVA, for å løfte 
utfordringen fra «PFAS i drikkevann» til «PFAS i 
miljøet/samfunnet/totale inntak». Her vil Miljødirektoratet være 
en sentral partner. Det er de som har virkemidlene til å få PFAS 
ut av samfunnet og naturen, inkl. ved å kreve tiltak som 
reduserer forurensningen som siver ut fra forurenset grunn i 
nedbørfelt brukt for brannøvingsfelt mm. 

 

Oslo, 23.04. 2020, 

Lars Hem og Ingun Tryland 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Kunnskap om mengder av PFAS i råvann er viktig for å vurdere og avklare risikoen. 
Ytterligere skjerpet tålegrense er fastsatt av EFSA etter at prosjektbeskrivelsen ble fremmet. 

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. Det er indentifisert ytterligere behov for prøvetaking, og rammen økes følgelig med  
kr 90 000.- 
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2-2021 Åpen fordrøyning - etablering av anlegg for permanente og 
midlertidige vannspeil med dybde over 20 cm 

Forslagsstillers 

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 

Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune 

NTNU 

Målsetning for prosjektet 

Utarbeide en utredning og prosjekteringsveiledning av ulike typer 
fordrøyningsbasseng/oversvømmelsesarealer med både permanent og midlertidig vannspeil og dybde over 20 
cm.   

Bakgrunn 

Oslo er blant flere kommuner som ønsker robuste overvannstiltak tilpasset et villere, våtere og mer 
uforutsigbart klima. I tråd med målsetninger for fremtidsrettet overvannsdisponering er det derfor ønskelig at 
fordrøyning og infiltrasjonsanlegg samt storskala flomdemping/utjevning skjer på terreng. Dette både av 
hensyn til bærekraft, merverdi, reduksjon av overløpsdrift, plassutnyttelse og kostnader.  

Det oppleves at det er i ferd med å etablere seg en praksis i fagmiljøet at fordrøyningsanlegg med prosjektert 
dybde over 20 cm ikke kan etableres uten omfattende sikringstiltak som inngjerding. Dette på bakgrunn av 
paragraf 8-3 i Teknisk forskrift (TEK 17) som beskriver omfattende preaksepterte ytelser som inngjerding eller 
overdekking. Vi anser dette som svært uheldig da resultatet er at slike anlegg velges bort til fordel for lukket 
magasinering. Dette omfatter alt fra små private anlegg som regnbed til større flomdempingstiltak på offentlig 
grunn. Denne konservative tolkningen skyldes til dels mangel på veiledningsmateriale om alternative 
sikringsmetoder og tilpasning til aktuell risiko for anleggets utforming, plassering og karakter. 

Fordrøyningsanlegg og planlagt oversvømmelsesareal bør kunne fungere som flerfunksjonelle anlegg hvor også 
merverdi som rekreasjon, opphold, økologi m.m. skal ivaretas. Slik anlegg kan utformes som parker, amfi, 
skateanlegg, fotballbaner, ball-binger, tennisbaner, dammer med reservekapasitet m.m. Sikringstiltak som 
foreslått i teknisk forskrift vil i mange tilfeller ikke være forenlig med en slik funksjon. I tillegg kan det virke lite 
hensiktsmessig å inngjerde forsenkete arealer som kun vil oppnå vannspeil over 20 cm periodisk og over svært 
kort tid (ofte 1/10år-1/20år og i 1-3 timer).  

Anlegg av denne typen er allerede implementert i mange europeiske byer og i Norge. Noen få eksempler er 
Water Square i Rotterdam2, Enghave parken i København3 og regnbed/oversvømmelses areal på Solskrænten, 
også i København

4
.  Disse anleggene ville ikke oppnådd sin funksjon med sikringstiltak som nevnt i teknisk 

forskrift da de alle er tilrettelagt for opphold og er tilgjengelige for barn. 

For at anlegg som er eksemplifisert over skal kunne etableres videre er det avgjørende med godt faglig 
veiledningsmateriell. En utredning med tilhørende veileder må utarbeides med forankring hos aktuelle 
myndigheter og kompetanseorganer og danne et verktøy som vil bidra i prosjekteringen og for etablering av 
anlegg med dybde over 20 cm (permanent og/eller midlertidig). Vurderingen skal ta utgangspunkt i «best 
praksis» både i Norge og i utlandet. Utarbeidelse av slike anlegg skal ta hensyn til risiko, sikkerhet, funksjon, 
merverdi m.m. Sikringstiltak som må vurderes nærmere og tilpasses risikonivå er bl.a. vegetasjon, skråningens 
utforming, slakk randsone, varighet på overskridende vanndybde, sjeldenhet av oversvømmelse over 20 cm 

 

2 https://www.publicspace.org/works/-/project/h034-water-square-in-benthemplein 

3 http://danishdesignreview.com/townscape/2019/12/28/enghave-parken- 

4
 

https://www.researchgate.net/publication/312489340_Studietur_til_Kobenhavn_og_Malmo_Aktuelle_tiltak_f
or_handtering_av_overvann_i_Oslo 

https://www.publicspace.org/works/-/project/h034-water-square-in-benthemplein
http://danishdesignreview.com/townscape/2019/12/28/enghave-parken-
https://www.researchgate.net/publication/312489340_Studietur_til_Kobenhavn_og_Malmo_Aktuelle_tiltak_for_handtering_av_overvann_i_Oslo
https://www.researchgate.net/publication/312489340_Studietur_til_Kobenhavn_og_Malmo_Aktuelle_tiltak_for_handtering_av_overvann_i_Oslo


Prosjektbeskrivelser 

 
24 

(f.eks. 1 gang hver 10-50 år) m.m. Resulterende utredning og veiledning vil i stor grad bidra til å endre 
tilnærming til slike anlegg og sikre at et viktig redskap i utviklingen mot klimarobusthet ikke går tapt. 

Prosjektinnhold  

Prosjektet skal munne ut i en utredning med henvisning til regelverk og anlegg  i Norge og utlandet, samt en 
lettfattelig veileder som kommunene og prosjekterende skal kunne benytte.  

Følgende tema bør inkluderes i prosjektet (ikke uttømmende):  

• Samle inn informasjon om beste praksis knyttet til løsning av åpne fordrøyningsanlegg i Norge og utlandet. 

• Definere ulike type tiltak for fordrøyning av overvann, både de med permanente vannspeil og reserve- 
kapasitet, og områder tilrettelagt for oversvømmelse/oppstuvning. 

• Utvikle verktøy for risikoanalyse av ulike typer løsninger og ved ulike varigheter knyttet til vanndybder større 
enn 20 cm.  

• Kartlegge egnete sikkerhetstiltak for tilhørende risikonivå. 
• Oppsummere resultatene i en rapport (utredning). 

• Basert på resultatene i utredningen, lage en lettfattelig veileder for kommuner og prosj ekterende av slike 
anlegg og som vil være i tråd med krav fra DiBK. Denne kan brukes som utgangspunkt i en fremtidig Norsk 
Vannstandard, som Vannspeilet 3/2020 omtaler. 

Prosjektgjennomføring 

Prosjektet innebærer følgende delaktiviteter: 

• Avholde oppstartsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for prosjektet for å drøfte nærmere hvordan 
prosjektet best mulig skal løses, herunder antall møter og møteplan 

• Innhente nødvendig grunnlagsinformasjon for å besvare oppgaven 

• Utarbeide forslag til rapport/utredning 

• Gjennomføre workshop med styrings- og referansegruppe for drøfting av utredningen og forslag på løsninger. 
Oppdatere rapporten/utredningen 

• Fremlegge utredningen og forslag til veileder for DiBK sammen med styringsgruppen og evt. 
referansegruppen og søke dialog for å definere fremtidig praksis i Norge  

• Fortsette dialogen med DiBK gjerne sammen med representant(er) fra styringsgruppen 

• Utarbeide forslag til veileder basert på resultater fra dialogmøter med DiBK  

• Endelig gjennomgang/høring med styrings- og referansegruppe 

• Sluttføre rapporten/utredningen og veilederen 

• Markedsføre og implementere resultatene, evt. også i Norsk Vannstandard 

Organisering/deltakere 

Prosjektet gjennomføres av rådgivere som har rammeavtale med Norsk Vann og har vunnet minikonkurranse 
om oppdraget. Det opprettes en styringsgruppe for prosjektet, med representanter oppnevnt av Norsk Vanns 
styringsgruppe. Det vil også foreslås deltakere i en referansegruppe, som blir invitert til å delta med innspill i 
prosessen og til å gi innspill til rapporten og veilederen. Et alternativ kan også være at f.eks. to representanter i 
referansegruppen er fra DiBK, følger prosjektet fortløpende og sikrer forankring av løsningene i veilederen hos 
DiBK. Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

Prosjektet gjennomføres som en prosess der medlemmene inviteres til å komme med innspill, slik at rapporten 
resultater har aksept i fagmiljøet. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 470 000 og forventes å bli finansiert av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har 
følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 270 000 

Møter med styrings-/referansegrupper (4-6 møter) 80 000 
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Trykking og formidling 30 000 

Prosjektadministrasjon 40 000 

Uforutsett 50 000 

Totalt 470 000 

  

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 470 000 

Ekstern  - 

Totalt 470 000 

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder 
timekostnader, reisekostnader, møter og evt. biomkostninger. 

Kost/nytte 

Mer intens nedbør og større tette flater forårsaker raskere avrenning som fører til betydelige skader på privat 
og offentlig eiendom. Muligheten for tilbakeholdelse av store vannmengder i tilpassede arealer som ellers er 
tilgjengelig for andre funksjoner (økologi, rekreasjon, dyrking m.m.) er et grunnleggende behov for bærekraftig 
overvannshåndtering. 

Tiltak som dette er mer kostnadseffektive, robuste, driftssikre og har større merverdi i sammenligning med 
lukkede anlegg. Manglende presisjon i veiledningsmateriell og manglende referanser/erfaringer på utforming 
av teknisk løsning gjør at utbyggere ikke føler seg trygge med løsninger som overskrider 20 cm. Dette gir lite 
effektiv (kostnad og vannmengde) overflatehåndtering. Dypere løsninger er særlig aktuelle på steder der høy 
arealutnyttelse er essensiell grunnet høy etterspørsel på arealer (kostnad). 

Utvikling av denne veilederen vil sikre at slike løsninger blir valgt og at overvann i mye større grad kan effektivt 
håndteres på overflaten.  

Rapportering og informasjon 

Utredningen og veilederen foreslås publisert som to dokumenter. Det planlegges en presentasjon av 
resultatene på Fagtreff eller møte i regi av Norsk Vann/Vannforeningen. Veilederen kan også inngå som 
underlag for et blad i Norsk Vannstandard, slik det omtales i Vannspeilet nr. 3/2020. I tillegg er det ønskelig å 
publisere en forkortet artikkel med konklusjoner i et aktuelt tidsskrift.  

Deltakerne i Norsk Vanns prosjektsystem mottar et eksemplar av dokumentene. Resultatene fra prosjektet 
presenteres dessuten i Bulletin og på norskvann.no.  

 

Dato: 30.9.2020 

Yvona Holbein  

Overvannskoordinator  

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune  

Dato: 30.9.2020 

Hogne Hjelle 

Avdelingsleder, Planavdelingen 

Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune 

  

Dato: 30.9.2020 

Tone Merete Muthanna  

Professor, Head of Water and Wastewater Research 
Group, NTNU 

 

Dato: 30.09.2020 

Håkon Pedersen 

Avdelingsleder VAR 

Kommunalteknikk, Trondheim kommune 
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Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? 

Ja. Klimatilpasning er en hovedutfordring. Utvikle 
kompetanse innenfor dette området er i tråd med 
strategiplanen. 

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier? Teknisk utredning/veileder. 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike 
medlemskategorier? Små og store kommuner.  

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? Ja. 

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et tilfredsstillende 
resultat? 

Ja, resultatet vil være direkte anvendbart for 
fremtidsrettet overvannshåndtering. 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra eksterne 
miljøer til prosjektet? 

Det har ikke vært dialog med andre aktuelle 
samarbeidspartnere om dette prosjektet, men det 
bør kunne være potensialet å få midler også fra 
f.eks. større utbyggere, kommuner m.fl.. 

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være utløsende for 
eksterne FoUI-prosjekter og -midler?  

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Godt utformet fordrøyningsanlegg gir redusert belastning på avløpsnettet. En utredning 
og prosjekteringsveiledning er viktig for å sikre funksjonelle og holdbare løsninger. 

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Bør dette prosjektet sees i relasjon til /samkjøres med prosjekt 7-2021 (taknedløp)? Begge handler om klima og 
håndtering av overvann og praktiske løsninger i forhold til TEK17. Bærekraftsbegrepet kan med fordel skrives 
inn i prosjektbeskrivelsen. Blågrønn faktor kan også med fordel beskrives. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. Ved oppstart av prosjekt 2-2021 og 7-2021 skal det vurderes i hvor stor grad det er 
hensiktsmessig å samkjøre disse prosjektene.  
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3-2021 Filmer om service av mindre avløpsrenseanlegg 

Forslagsstiller 

Avløpskomiteen 

Målsetting for prosjektet 

Utarbeide filmer som viser hvordan service på ulike renseløsninger skal gjennomføres, slik at servicepersonell 
som bistår huseiere med service får økt sin kompetanse.  

Bakgrunn 

Gjennom avlop.no og Norsk Vann rapport 257/2020 er det satt fokus på viktigheten av at kommuner setter 
vilkår om jevnlig service for alle typer mindre avløpsrenseanlegg. Uten krav til service er det et faktum at 
mange anlegg får svært lite vedlikehold og ettersyn. I rapport 257/2020 anbefales det at det stilles krav om en 
serviceavtale med et fagkyndig foretak for alle typer avløpsløsninger. Det forventes derfor at kommunene bli 
flinkere til å sette vilkår om service i tiden fremover. Dette vil medfører at renseanleggene blir bedre i stand til 
å innfri rensekravene og at huseier får anlegg som lever lengre.  

At renseanleggene skal fungere bedre med service og vedlikehold enn uten betinges imidlertid av at den som 
gjennomfører servicen har god kunnskap og kompetanse om den aktuelle anleggstypen. Vi er ikke kjent med 
noen som driver kursing av servicepersonell for mindre renseløsninger. Behovet for kompetanseheving er 
derfor stort. 

I juni 2020 fikk NMBU, NIBIO og Norsk Vann innvilget 895 000 kr fra Miljødirektoratet til en felles kurssatsing på 
Ås, som skal sikre bedre kompetanse om mindre renseløsninger. Primært er dette kurset planlagt for 
kommunale saksbehandlere, prosjekterende og utførende foretak. Altså ikke for servicepersonell. Dette 
arbeidet starter for fult høsten 2020. I november 2019 overtok Norsk Vann eierskap til et kurs som er utviklet 
av Vannområdene i Østfold. Kurset omhandler service av minirenseanlegg. Her er det planlagt en dag med 
feltarbeid, hvor tema er praktisk gjennomføring av service. Kursinstruktørene ønsker at kurset kjøres i 
barmarksesongen pga feltdagen, noe som begrenser tidspunkt for når kurset kan gjennomføres. Det er også en 
utfordring at alle kursdeltagere skal se og høre det samme, så lenge feltobjektet er kummer, hvor det er 
krevende å få plass til mange deltagere samtidig rundt mannhullet. Kurset som er overtatt fra Østfold gjelder 
ikke alle typer renseløsningene, men er spesifikt utarbeidet for minirenseanlegg. I mars 2020 kom covid-19 for 
fullt, og all planlegging av fysisk gjennomføring av kurs ble satt på vent. Etter dette har den digitale utviklingen 
for kursgjennomføring gjort kvantesprang. 

Krevende gjennomføring av fysiske kurs med tanke på smittevernsituasjonen, ny kunnskap om digital 
kunnskapsformidling og muligheter for å oppnå stordriftsfordeler ved å hekte seg på en allerede planlagt, felles 
kurssatsing på Ås er bakgrunnen for dette prosjektforslaget. Filmene vil også gi merverdi for enkelte av 
deltagerne på Norsk Vanns ordinære 3-ukers kurs for avløpspersonell. 

Innhold  

Gjennom prosjektet skal det utarbeides filmer og/eller animasjoner/illustrasjoner som viser servicepersonell 
hvordan ulike, mindre renseløsninger skal driftes og vedlikeholdes. Minimum skal det lages materiell for: 

• ulike minirenseanlegg 

• Infiltrasjonsanlegg med pumpekum 

• Infiltrasjonsanlegg med selvfall 

• Tett tank med alarm 

• Biofilteranlegg for gråvann 
• Slamavskiller 

• Filterbedanlegg 

• Prøvetaking, med demonstrasjon av ulike typer måleapparat og utstyr, samt forklaring av analyseresultater  

Rapportering og produksjon 

Prosjektet skal utarbeide filmer og/eller animasjoner/illustrasjoner, som beskrevet ovenfor. 
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Kost/nytte 

Anlegg som innfrir rensekravene gir økt miljøgevinst, vil bidra til bedre resipientforhold og redusere 
utfordringer med brukerinteresser. Godt fungerende anlegg vil sikre lengre levetid og dermed en god 
investering for huseier. 

Norsk Vann kan sikre at kurs kan gjennomføres til tross for covid-19 og helt uavhengig av årstid og værforhold. 
Film sikrer bedre kvalitet på gjennomføring av kurs, på en slik måte at alle deltagere hører og ser godt. Det er 
også både kostnads- og tidseffektivt for gjennomføringen sammenlignet med å kjøre lange avstander for å 
finne ulike renseløsninger.  

Gjennomføring 

Prosjektet innebærer følgende delaktiviteter: 

• Finne frem til riktige fagpersoner som har god kompetanse om service av ulike renseløsninger for 
utarbeidelse av manus og for å være «filmstjerner». 

• Sørge for kvalitetssikring av manus. 

• Finne frem til et eller flere foretak som er gode på film/animasjon/illustrasjon 

• Ta opptak og redigere minimum 10 filmer. All filming foregår sentralt på Østlandet, hvor de fleste 
anleggstyper er representert.   

• Sørge for at resultatene blir anvendt i kurs for mindre renseløsninger på Ås (samarbeidsprosjekt)   

Organisering/deltakere 

Vi anser at det ikke er behov for en tradisjonell styringsgruppe i dette prosjektet. Det vil være naturlig å knytte 
til seg:  

• minimum en representant fra leverandørsiden,  

• en representant fra tilsynskontoret for små avløpsanlegg (Drammensregionen),  

• en representant fra Avløpskomiteen 

• en representant fra våre lærere som har utarbeidet kursmateriell for en av renseløsningene som skal filmes 
(minirenseanlegg) 

• representant for personsertifiseringsordningen for minirenseanlegg (SINTEF)  

Prosjektet implementeres som en del av utviklingen av kursmateriell i felles kurssatsing for mindre 
renseløsninger på Ås (NMBU, NIBIO og Norsk Vann). Ressursgruppen for arbeidet på Ås er ansvarlige for 
gjennomføringen av prosjektet. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 475 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har 
følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Fagperson på film, utføring av service 240 000 

Fagperson på animasjon av renseprosesser  100 000 

Møter med ulike fagfolk/»filmstjerner» 40 000 

Feltarbeid filming, for prosjektledelsen 30 000 

Prosjektadministrasjon 50 000 

Uforutsett 15 000 

Totalt 475 000 

  

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 475 000 
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Ekstern  0 

Totalt 475 000 

 

Posten Rådgiver/(e) på film/animasjon/illustrasjon angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder 
timekostnader, reisekostnader, møter og ev. biomkostninger. 

Tidsplan 

Ønsket oppstart av filming av minirenseanlegg er så snart prosjektet er vedtatt, slik at vi kan få igangsatt kurs 
for serviceteknikere så snart som mulig. Øvrige filmer spilles inn og redigeres i løpet av 2021. 

Markedsføring 

• Filmene markedsføres sammen med resten av kurssatsingen i fellesprosjektet til NMBU, NIBIO og Norsk Vann 

• Det utarbeides artikkel til Vannspeilet, norskvann.no og VAnndrypp 

• Det vurderes om det er naturlig med artikler til aktuelle fagtidsskrifter som VANN, Kommunal Rapport, 
tidsskriftet til NKF eller andre. 

 

Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? JA. Bidrar til å sikre kompetanseheving 

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske 
veiledninger/rapporter, b) 
forvaltningsveiledninger/-rapporter eller c) 
strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

Teknisk film, til bruk i kurs og undervisning 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike 
medlemskategorier? 

Små og store kommuner 

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

JA 

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

Filminnspilling er relativt nytt. Budsjettet er fastsatt med 
bakgrunn erfaringer med pris og arbeidsmengde fra filmene som 
ble utviklet for tilsynskurset 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra 
eksterne miljøer til prosjektet? 

NEI 

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

NEI 

 

Gjertrud Eid, på vegne av Avløpskomiteen i Norsk Vann 
28.9.2020 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Kompetanse er avgjørende for riktig drift, noe som igjen forutsetter gode kurs. Behov for 
å kunne tilby elektroniske kurs er stort, og film er et viktig element i slike kurs.  

Innspill i høringsrunden 
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Samfunnskomiteen: 

Komiteen stiller spørsmål om kursing av servicepersonell bør være Norsk Vanns ansvar. Leverandørene er ikke 
Norsk Vanns primære målgruppe. Samtidig har kommunene forurensingsmyndighet og komiteen ser fordelen 
med at leverandørene har slikt kurs. Norsk Vann tilbyr eget tilsynskurs for vår målgruppe, ansatte i kommunen 
som skal føre tilsyn. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Viktig at det blir et foretak som er gode nok på filming, slik at kvaliteten blir god nok på filmene. Det bør 
diskuteres i prosjektet om filmene bør ligge åpent for alle, uavhengig av kurs, om filmene bør ligge tilgjengelig 
for kursdeltagere i en periode etter kurset, om det bør ligge ute teasere til filmene osv. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Det stilles spørsmål om i hvor stor grad minirenseanlegg er leverandørspesifikke i oppbygning, og følgelig om 
leverandørene selv kan og bør bidra med filmer/animasjoner av egne anlegg. Videre stilles det spørsmål om 
finansieringen er tilstrekkelig. Dette avklares med forslagsstiller. Komiteen er positive til prosjektet utfra at det 
er viktig å få kurs over på digitale flater for å kunne nå ut til flere. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. Komiteenes merknader tas med i det videre arbeidet med prosjektet, herunder dialog 
med leverandører om bidrag knyttet til deres egne anlegg. Filmene som produseres i dette prosjektet vil kunne 
benyttes i flere kurs rettet mot ulike målgrupper. 
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4-2021 Overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet 

Forslagsstiller 

Bergen Vann, Bergen kommune v/Urd Eriksen og Paula Pellikainen 

Vannkomiteen Norsk Vann v/Ane Kjenseth og Paula Pellikainen 

IVAR v/Unni Lea 

Bærum kommune v/Lisbeth Sloth 

Målsetting for prosjektet 

Målet med prosjektet er å gi en oversikt over metoder for overvåkning av drikkevannskvalitet på 
distribusjonsnettet. Et nettverk av vannverk og kommuner skal dele sine praktiske erfaringer ved bruk av nye 
målemetoder for å gi en faglig vurdering av hvilken informasjon metodene kan gi og ikke minst hvilke 
begrensninger de har.  

Bakgrunn 

De siste tiårene er det lagt store ressurser i vannrenseteknologi og prosessovervåking av 
vannbehandlingsanleggene våre. Vi har derimot begrenset kunnskap om hva som skjer med vannet på veien 
videre frem til forbruker. Kontrollen med kvaliteten på drikkevannet er stikkprøvebasert, ressurskrevende og 
analysene tar opptil flere dager. Selv med omfattende og risikobasert prøvetaking er det kun en forsvinnende 
liten del av vannet som analyseres. Med utfordringer som kjente, sårbare punkter i vannforsyningen (t.d. 
høydebassenger), trykkløse hendelser i et utett ledningsnett og kundeklager (farge, lukt, smak), er det et ønske 
å se fremover mot nye måter å overvåke distribusjonsnettet.  

Sensorer og nye målemetoder kan gi nyttig informasjon, men da er det viktig å vite hva som er lurt å måle på 
og hvordan man kan tolke resultatene. Det er mange aktører på markedet som promoterer produkter som de 
mener gir vannverkseiere en overvåkning som vil avdekke forurensning. NIVA-rapporten Hurtigmetoder for 
online deteksjon av mikrobiell forurensning i vann har systematisk gjennomgått ulike metoder og viser til at det 
per i dag ikke finnes én løsning som gir dette svaret. 

Rapporten uttrykker likevel et behov for å teste forskjellige online-sensorer og måleutstyr i praksis. Gjerne opp 
mot kjente driftsdata (f.eks. vannprøver, hendelser, vannmengder og trykk). Det er derfor ønskelig å 
sammenstille erfaringer som er gjort og som skal utprøves i nær fremtid for å gi bransjen et bedre grunnlag for 
å arbeide videre mot økt overvåkning av drikkevannskvalitet og ikke minst unngå metoder som gir lite utbytte. 
Online eller semionline-instrumenter presenteres ofte som en «quick fix», men realiteten er at det krever 
kunnskap både om metode og distribusjonsnettet samt tilstrekkelige ressurser for å gjøre slike vurderinger.   

Prosjektinnhold  

Prosjektet vil fokusere på å hente inn erfaringer fra praktisk bruk av målemetoder, samt innhenting av 
informasjon fra litteratur og leverandører. I tillegg vil nettverket være essensielt for å diskutere de faglige 
problemstillingene rundt temaet for å svare på hvilke metoder som er fornuftige å bruke for ulike 
problemstillinger. Produktet skal være en kortfattet rapport som oppsummerer ulike sensorer og målemetoder 
og hvilke fordeler og begrensinger de har.  

Prosjektet innebærer følgende delaktiviteter: 

• Avholde oppstartsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for prosjektet for å drøfte nærmere hvordan 
prosjektet best skal løses, herunder antall møter og møteplan 

• Innhente nødvendig grunnlagsinformasjon for å besvare oppgaven 
o Litteraturstudium – Hva gjøres i andre land? 
o Erfaringsinnhenting – Nasjonalt og Norden 
o Bidragsytere til prosjektet – Hvem har gjort seg erfaringer? 

• Samtaler med ulike aktører som har prøvd ulike metoder 

• Gjennomføre workshops med styrings- og referansegruppe 
o Informasjon om pågående prosjekter 
o Foreløpige resultat 
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o Faglige problemstillinger 

• Utarbeide rapportforslag 

• Gjennomføre høring av rapportforslag i styrings- og referansegruppen 

• Utarbeide endelig rapport 

• Avholde avslutningsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for å behandle endelig rapport og avtale videre 
oppfølging av rapporten 

• Markedsføre og implementere resultatene 

Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av en styringsgruppe med minst 4 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er 
oppnevnt av Norsk Vanns vannkomité. Det forventes at styringsgruppe og rådgiver møtes minst 3 ganger 
(oppstartsmøte, workshop, avsluttende møte) og at øvrig kommunikasjon er per mail/tlf. Styringsgruppen vil 
foreslå deltakere i en referansegruppe. Referansegruppen blir invitert til workshopen og til å gi innspill til 
rapporten.  

Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

Pågående prosjekter som vil være en naturlig del av nettverket: 

Bergen: bruk av flowcytometer og turbiditetsmåler til å overvåke vannkvalitet. 

IVAR: S::can-instrument i overvåkning på vannbehandlingsanlegg, ATP-analyser på distribusjonsnett, Colifast. 

Bærum: Forskningsprosjekt ved måling av vannets egenfluorescens, turbiditetsmålinger i områder med klager 
på brunt vann eller stor anleggsvirksomhet, Colifast-måling av koliforme ved høydebasseng etc.  

Kostnader/finansiering 

Prosjektet legger opp til at prosjektdeltakerne dekker kostnader til egne prosjekter. Det forslås å enten leie inn 
konsulent for prosjektledelse, faglig utredning og rapportskriving. Det er fremmet et forslag om at evt. Urd 
Eriksen v/Bergen Vann kan ha denne rollen og at deler av stillingen finansieres av Norsk Vann-prosjektet.  

Prosjektkostnader er anslått til kr 500 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har 
følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 350 000 

Møter styrings-/referansegrupper 40 000 

Trykking og formidling 40 000 

Prosjektadministrasjon 50 000 

Uforutsett 20 000 

Totalt 500 000 

  

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 500 000 

Ekstern  - 

Totalt 500 000 

Kost/nytte 

Utviklingsprosjekter er svært kostnadskrevende, og mange vannverkseiere vil ikke ha ressurser til å 
gjennomføre slike prosjekter. Mange instrumenter som markedsføres i overvåkning av drikkevann har svært 
høy innkjøpspris og har spesifikke utfordringer knyttet til drift, vedlikehold, kunnskap og oppfølging av 
resultater. Det er ofte resursene hos vannverkseier som er begrensingen, ikke teknologien og denne rapporten 
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skal hjelpe til å konkretisere bruksområder og eventuelt metodikk for overvåkning av drikkevannskvalitet. Det 
vil være nyttig for Norsk Vann sine medlemmer å lære av andres erfaringer slik at unødige innkjøp unngås, men 
enda viktigere at beslutninger ikke gjøres på feil grunnlag som i verste fall kan ha bruksmessige/helsemessige 
konsekvenser for abonnentene.  

Tidsplan 

Prosjektet gjennomføres i perioden 2021 – 2022. 

Rapportering og informasjon 

Målet bør være en konsis rapport som beskriver ulike metoder for overvåkning av drikkevannskvalitet med 
muligheter og begrensninger. I tillegg bør det beskrives kort om overvåkning av drikkevannskvalitet i andre 
deler av Norden/verden. Det er viktig å understreke at det sannsynligvis vil skje utvikling på området og at det 
vil være behov for oppdateringer etter hvert som nye metoder og erfaringer gjøres. Derfor bør rapporten være 
kort og konkret slik at den lett kan oppdateres.  

Det kan også være aktuelt å utpeke en fagressurs som kommuner kan kontakte når det gjelder vurdering av 
nye produkter.  

Resultater og vurderinger bør formidles i Norsk Vann sine kanaler som: 

- Fagtreff 

- Webinar 

- Infoark 

- etc.  

Andre opplysninger 

Parallelle prosjekter med synergieffekter: 

- Helsemessig sikker drift av ledningsnettet 

- Korrosjonskontrollprosjekt 

- Kriterier for risikoanalyse av fjellsprengte vannbasseng 

- BARRiNOR 

- LOSiNOR (lukt og smak) 

 

Urd Eriksen, FoU-ingeniør, Bergen Vann KF 
30.09.20 

Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Ja, prosjektet vil fremme mer samarbeid og kunnskap- og 
erfaringsdeling som vil bidra til at bransjen har fremtidsrettet 
kompetanse og tar i bruk egnet/kostnadseffektiv teknologi  

 

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier:  

a) tekniske veiledninger/rapporter,  

b) forvaltningsveiledninger/-rapporter eller  

c) strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

c) Strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 
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3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for 
ulike medlemskategorier? 

Ja, og små og mellomstore kommuner som ikke selv har tid og 
ressurser til å teste ut ny teknologi vil kunne lære av erfaringene 
fra de store kommunene som deltar med egeninnsats/egne 
prosjekter 

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

Ja 

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

Ja, siden det vil benytte og oppsummere resultater og erfaringer 
fra pågående egenfinansierte prosjekter  

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra 
eksterne miljøer til prosjektet? 

Nei, men prosjektet baserer seg på arbeid og resultater fra 
pågående prosjekt i kommunene. Det er ikke usannsynlig at 
nettverket som etableres identifiserer behov for oppfølgende 
FoUI der det søkes om midler til videreutvikling fra 
virkemiddelapparatet. 

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Ja, se punkt 6 over. 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Begrensninger og nytte av målemetoder for vannkvalitet på nettet har vært mye omtalt i 
senere tid. Innhenting av vannverkenes egne erfaringer vil være meget verdifullt for resten av vannbransjen.  

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Litt tvetydig beskrivelse av hvordan dette skal formidles. Det bør presiseres under rapportering. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Prosjektet skal bidra til å senke terskelen for bruk av data gjennom å skape forståelse for hvordan bruke data 
og kvalitetssikre disse. Teknologibruk krever også ressurser i form av kalibrering, tilpasning, drift og 
tolkning/forståelse av resultater. En erfaringsbasert rapport vil gjøre dette enklere. 

Direktørens anbefaling støttes. 

 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. 
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5-2021 Nasjonal slamstrategi  

Forslagsstiller 

Avløpskomiteen  

Målsetting for prosjektet 

Målet med prosjektet er å utvikle en nasjonal slamstrategi. Dette skal skje gjennom en kartlegging av dagens og 
framtidige slammengder, tilgjengelige slambehandlings- og ressursgjenvinningsteknologier, aktuelle 
bruksmåter og markeder, samt aktuelle forretningsmodeller for behandlet avløpsslam og produkter basert på 
avløpsslam.  

Bakgrunn 

Som følge av både mer behandling av avløpsvann og mer høygradig behandling av avløpsvann, blir det 
produsert mer avløpsslam i hele landet. Tradisjonelt har behandlet avløpsslam i Norge vært utnyttet som 
gjødsel og jordforbedringsmiddel i jordbruket. Dette henger blant annet sammen med at mesteparten av 
slammet har vært produsert i de større befolkningsområdene på Østlandet og i Trøndelag, der det også er et 
behov for tilskudd av organisk gjødsel, på grunn av humusfattig leirjord og lite tilgjengelig husdyrgjødsel. 
Tilsvarende jordbruksarealer er ikke tilgjengelige langs kysten, der det nå bygges flere renseanlegg som også vil 
produsere slam. Her er det derfor behov for å identifisere nye bruksområder og markeder. 
Gjødselvareforskriften har til nå medvirket til å gjøre det lite attraktivt å bygge felles behandlingsanlegg for 
slam og andre organiske avfallsressurser.  

Rammen for bruk av avløpsslam er fortsatt gjødselvareforskriften, som har vært under revisjon siden 2010. Det 
er uvisst når et nytt regelverk vil komme på plass, men signalene fra direktoratsgruppas rapport til LMD og KLD 
peker blant annet mot at tillatte spredemengder vil bli vesentlig redusert, det samme gjelder tidspunktet for 
spredning. Dette har medført at flere nå ser seg om etter alternative behandlingsteknologier som i større grad 
kan trekke ut næringsstoffene fra slam, redusere volumet, og samtidig redusere anleggenes sårbarhet for 
sesongvariasjoner med hensyn til nødvendig lagerkapasitet og avsetnings- og spredemuligheter.  

Pr idag er det underkapasitet på slambehandling i Norge. Flere behandlingsanlegg er under planlegging, og 
noen aktører planlegger å etterspørre behandlingskapasitet i markedet. Avanserte slambehandlingsteknologier 
krever store investeringer og store slammengder, noe som forutsetter samarbeid mellom mange kommuner. 
En viktig del av prosjektet, i tillegg til å kartlegge og stedfeste framtidige slammengder, vil derfor være å samle 
informasjon fra alle større aktører i Norge for å få en totaloversikt. Hvilke strategier har de ulike aktørene og 
hva kan oppnås gjennom samarbeid? Hva er, og hva skal myndighetenes rolle være? Er det behov for en 
politisk målsetting for utnyttelse av ressursene i slam?  

Prosjektinnhold  

Prosjektet skal  

• kartlegge dagens og framtidig slamproduksjon i hele landet 

• kartlegge og vurdere teknologimodenhet (TRL) for tilgjengelige behandlingsteknologier for avløpsslam med 
sikte på utnyttelse av ressursene i avløpsslam.  

• Samle informasjon fra de større renseanleggene og slambehandlingsanleggene for å kartlegge 
behandlingskapasitet og eventuelle planer for nye anlegg 

Prosjektet skal videre se på  

• Muligheter og barrierer for en effektiv utnyttelse av ressursene i avløpsslam.  

• Markedsmuligheter og aktuelle forretningsmodeller for slam og slambaserte produkter.  
• Sammenstille tilgjengelig informasjon om potensielt problematiske sider ved avløpsslam (lukt, lystgass, 

tungmetaller, organiske mikroforurensninger, legemidler, mikroplast, antimikrobiell resistens) 

• Aktøranalyse (kommuner, avløpsselskaper, IKS, KF, private aktører, landbruket, andre markedsaktører) og 
deres roller på slam-området 

• Organisatoriske behov og utfordringer ved etablering av felles behandlingsanlegg  

• Behov for endringer i rammebetingelsene  
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• Mulighet for utnyttelse av ledig behandlingskapasitet fra eksterne leverandører sett i lys av 
selvkostregelverket og beregning av gate-fee.  

Med bakgrunn i oversikten nevnt ovenfor, skal prosjektet foreslå en nasjonal slamstrategi.  

Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av en styringsgruppe med minst 4 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er 
oppnevnt av Norsk Vanns avløpskomité. Det forventes at styringsgruppe og rådgiver møtes minst 3 ganger 
(oppstartsmøte, workshop, avsluttende møte) og at øvrig kommunikasjon er per mail/tlf. Styringsgruppen vil 
foreslå deltakere i en referansegruppe, som, for å sikre utvikle og sikre en god forankring av en slamstrategi må 
bestå av representanter fra alle viktige aktører i verdikjeden. Referansegruppen blir invitert til workshopen og 
til å gi innspill til rapporten.  

Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 900 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har 
følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 730 000 

Møter styrings-/referansegrupper 10 000 

Trykking og formidling 20 000 

Prosjektadministrasjon 100 000 

Uforutsett 40 000 

Totalt 900 000 

  

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 900 000 

Ekstern  - 

Totalt 900 000 

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder 
timekostnader, reisekostnader, møter og ev. biomkostninger. 

Kost/nytte 

Alle kommuner som har renseanlegg produserer avløpsslam. Mange kommuner setter bort behandling og 
distribusjon til eksterne. Allerede i dag medfører et endret klima store utfordringer med transport, lagring og 
bruk av slam i jordbruket. Økte slammengder, underkapasitet på slambehandling og regional mangel på 
spredeareal i jordbruket underbygger behovet for en nasjonal slamstrategi. Denne vil gi hjelp til kommuner 
som arbeider med problemstillingen i dag og til alle de kommunene som må finne nye løsninger når 
rammebetingelsene endrer seg.  

Tidsplan 

Prosjektet gjennomføres i løpet av 2021 - 2022.  

Rapportering og informasjon 

Rapport fra prosjektet skal gis ut som en Norsk Vann rapport. Videre skal temaet belyses gjennom artikler i 
Vannspeilet, oppslag på Norsk Vanns websider og ved presentasjon på fagtreff.  
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Andre opplysninger 

 

Arne Haarr, 28.10.2020 

Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Prosjektet svarer opp til sentrale behov for medlemmene i 
grunnleggende tjenesteleveranse, og vil bidra til å stimulere til 
økt effektivitet og gjennomføringsevne   

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske 
veiledninger/rapporter, b) 
forvaltningsveiledninger/-rapporter eller c) 
strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

JA, a) tekniske veiledninger/rapporter og c) strategiske 
prosjekter/utredningsprosjekter 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for 
ulike medlemskategorier? 

JA, prosjektet er aktuelt for alle kommuner med 
avløpsrenseanlegg og som produserer slam 

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

Delvis, i form av oppdatert oversikt over mengder, kapasitet og 
tilgjengelige teknologier (TRL). 

Prosjektet er også en revisjon av rapport 140. 

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

JA 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra 
eksterne miljøer til prosjektet? 

Nei   

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Nei 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Det er nødvendig med en helhetlig tilnærming for å løse utfordringene innen 
slambehandling og disponering. En omforent strategi kan gi et bedre grunnlag for virksomheter og kommuner 
som nå står ovenfor viktige beslutninger. 

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Bærekraft bør beskrives i prosjektbeskrivelsen.  

2 momenter som kan danne grunnlag for «trinn 2» i dette prosjektet: 

• Bevege oss fra «bli kvitt slammet» tankegang til godt gjødselprodukt/alternative produkter – en strategi kan 
med fordel innarbeides.  

• Slam fra mange ulike leverandører: Hvordan holder du styr på dette inne på anlegget, slik at leveranse fra en 
leverandør ikke ødelegger videre bruk av slammet. 

Direktørens anbefaling støttes. 
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Vannkomitéen:  

Komiteens anser dette som et viktig prosjekt og støtter direktørens anbefaling. Imidlertid stilles det spørsmål 
ved prikkpunkt 2 i prosjektinnhold. Kartlegging og vurdering av teknologimodenhet er en omfattende 
problemstilling som trolig ligger utenfor prosjektet. Bør vurderes om det skal med i prosjektet. Videre ble det 
pekt på et ønske om en faglig «nøytral» rapport, slik at behovet for endringer av rammebetingelser kan 
diskuteres på bakgrunn av rapporten, ikke i selve rapporten. Styringsgruppa forutsettes å vurdere dette ved 
oppstart av prosjektet. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. Styringsgruppa vurderer synspunktene fra komiteene, og bearbeider 
prosjektbeskrivelsen utfra dette. 
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6-2021 Samfunnsøkonomisk analyse som beslutningsverktøy i 
vannbransjen 

Forslagsstiller 

Samfunnskomiteen 

Målsetting for prosjektet 

Vannbransjen jobber kontinuerlig for å bli mer effektive, og smarte og innovative løsninger må inn slik at 
kostnadene ikke blir høyere enn det abonnentene har kapasitet til å betale for tjenestene. Norsk Vann har flere 
rapporter som omhandler investeringsbehov, rekrutteringsbehov, bærekraft, tekniske veiledere m.m. og har i 
perioden 2019 – 2021 et pågående arbeid med å se på en effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene. 

Målsettingen med dette prosjektet vil være å fremme samfunnsøkonomisk analyse (bl.a. nytte-
kostnadsanalyse) som beslutningsstøtteverktøy i vann- og avløpssektoren. 

Som eksempel kan nevnes at mange kommuner jobber med opprydding i private avløpsanlegg. Ofte gis det 
pålegg om utbedring av de private avløpsanleggene og det blir da stilt spørsmål om utbygging av kommunale 
avløpsløsninger fra både innbyggere og politikere. I disse casene kan det derfor være behov for en 
samfunnsøkonomisk analyse (kost/nytte) for utbygging av kommunale avløpsløsninger i områder med mange 
private anlegg. Utbyggingen vil kunne være en kommunal avløpsledning med en eventuell renseløsning. 
Kost/nytte-verktøy kan også benyttes på utbygging av vannledning eller kombinasjon vann og avløp.  

Målgruppe for prosjektet vil være både fagpersoner som skal utrede/prosjektere og beslutningstakere 
(kommunedirektører og kommunestyremedlemmer). 

Bakgrunn 

Vann- og avløpssektoren er en stor offentlig sektor målt i kroner og sysselsatte. Norsk Vann rapport 223 / 2017 
viste at gjenanskaffelsesverdien av all infrastruktur ligger på over 1000 mrd. kr Nye tall i et Norsk Vann prosjekt 
i 2020 viser et investeringsbehov fram mot 2040 på 323 mrd. kr Det utgjør i overkant av 16 mrd. i året. 
Årsproduksjonen av vann- og avløpstjenestene i kommuner og interkommunale selskaper i 2019 var på 24,4 
mrd. kr 10,6 mrd. kr var kostnader knyttet til drift og 13,8 mrd. kr til investeringer. 17,5 mrd. kr av de 24,4 mrd. 
(72%) var kjøp av varer og tjenester i markedet. Hele vannbransjen har anslagsvis 10 000 ansatte. 

 

Direktoratet for økonomistyring utgav i 2018 en «veileder i samfunnsøkonomiske analyser» hvor formålet blir 
beskrevet slik: 

«Formålet med veilederen er å øke kompetansen om samfunnsøkonomiske analyser i statlige virksomheter. 
Veilederen skal gi en grunnleggende innføring i metoden for samfunnsøkonomiske analyser og være en støtte 
for dem som skal gjennomføre slike analyser. For dem som skal gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser, er 
hele veilederen relevant. (…) Veilederen retter seg også mot beslutningstakere som trenger økt kunnskap om 
og motivasjon til å benytte analyser som beslutningsgrunnlag. Beslutningstakere kan for eksempel være den 
politiske ledelsen i et departement eller den øverste ledelsen i en statlig virksomhet.» 

I veilederen beskrives blant annet tre hovedtyper av samfunnsøkonomiske analyser: 
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Lenke til veilederen: https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Utredninger/Veileder-i-samfunnsokonomiske-analyser.pdf  

Statens vegvesen har også utarbeidet en veiledning (Håndbok V712) om konsekvensanalyser. Håndboka blir 
beskrevet slik: 

«Håndboka beskriver Statens vegvesens metode for konsekvensanalyser i veg- og gateplanlegging og er rettet 
mot fagpersoner som arbeider med planlegging og konsekvensanalyser av transportprosjekter. (…) 
Konsekvensanalysen skal danne grunnlag for å anbefale valg av løsning, ved at den skal tydeliggjøre 
prosjektenes relevante konsekvenser og vurdere ulike løsningsalternativer opp mot hverandre. (…) En 
fullstendig konsekvensanalyse med samfunnsøkonomisk analyse etter metoden i håndboka er normalt mer 
omfattende enn kravene som stilles til en konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.» 

Lenke til håndboka: 
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1273191?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.p

df  

Også i den kommunale vann- og avløpssektoren er det viktig å ha støtteverktøy for saksbehandlere/fagperson, 
slik at beslutningstakerne kan gjøre beslutninger ut fra samfunnsøkonomiske analyser og ikke ut fra andre mer 
tilfeldige vinklinger og diskusjoner. Målet må være å ha et anerkjent verktøy hele bransjen kan bruke, som kan 
være et beslutningsverktøy for kommunestyrene. 

Som case kan det sees på bl.a. om hvor stort ansvar har det offentlige for å tilrettelegge for offentlige tjenester 
på vann og avløp. Er det riktig at de som er tilknyttet dagens VA-nett skal være med å finansiere store 
kostnader for å få vann- og avløpstjenester til noen ekstra eiendommer? Hva vil en samfunnsøkonomisk 
analyse si om dette? 

Det er vist til to statlige aktører her, men hva gjør andre statlige aktører og også andre kommunale sektorer? 

Det bør legges til rette for av vann- og avløpssektoren på sikt har tilsvarende veiledere som nevnt over. 

Innhold  

Prosjektet skal:  

• gjøre en litteraturstudie med bruk av samfunnsøkonomisk analyse i andre og sammenlignbare 
samfunnssektorer og i vann- og avløpssektoren nasjonalt og internasjonalt 

• innhente praktiske erfaringer med bruk av samfunnsøkonomisk analyse for problemstillinger som er relevante 
for vann- og avløpssektoren 

• etablere en pilotmodell med utgangspunkt i et konkret eksempel i sektoren, f.eks.  utbygging av kommunalt 
vann- og avløpsnett i områder med mange private anlegg, inkl. anleggsbidrag, differensiert 
tilknytningsgebyr og ekstern finansiering ved utbyggingsprosjekter og/eller overtagelse av anlegg  

• vurdere videre grunnlag og behov for en veileder og standard for samfunnsøkonomisk analyse innen vann - og 
avløpssektoren 

Rapportering og produksjon 

Prosjektet skal ende opp i en Norsk Vann rapport. Det skrives en faglig artikkel til norskvann.no, Vannspeilet og 
andre faglige webber og magasiner. 

https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Utredninger/Veileder-i-samfunnsokonomiske-analyser.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1273191?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1273191?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
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Den endelige rapporten skal presenteres på Norsk Vanns årskonferanse eller fagtreff. 

Styringsgruppen skal vektlegge om riktige formidlingsløsninger er valgt i sin første gjennomgang av 
prosjektbeskrivelsen. Det kan derfor bli endringer i foreslåtte resultat og produksjon. 

Gjennomføring 

Prosjektet vil normalt bestå av følgende gjøremål: 

• Avholde oppstartsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for prosjektet for å drøfte nærmere hvordan 
prosjektet best skal løses, herunder antall møter og møteplan 

• Innhente nødvendig grunnlagsinformasjon for å besvare oppgaven 

• Utarbeide forslag til rapport  

• Gjennomføre workshop med styrings- og referansegruppe for drøfting av rapport 

• Revidere rapport 

• Gjennomføre høring av revidert rapportforslag i styrings- og referansegruppen 

• Utarbeide endelig rapport 

• Avholde avslutningsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for å behandle endelig rapport og avtale videre 
oppfølging av rapporten 

• Markedsføre og implementere resultatene 

• Kost/nytte 

• Kort beskrivelse 

Prioriteringskriterier 

I strategiplanen for Norsk Vann står det blant annet at «Norsk Vann skal stimulere til økt effektivitet og 
gjennomføringsevne i vannbransjen». Et prosjekt som skal se nærmere på samfunnsøkonomisk analyse vil være 
i samsvar med strategiplanen. Rapporten dette prosjektet skal utgi vil være en forvaltningsveiledning som kan 
brukes av alle medlemskategorier i Norsk Vann. Prosjektet vil også utgi ny kunnskap på et tema som ikke er 
utredet på denne måten tidligere. Prosjektet anses som stort nok for å løse de fire kulepunktene under 
innhold. 

Forhold til VA-norm og VA/Miljø-blad 

En veiledning eller modell for samfunnsøkonomisk analyse i utbygging av infrastruktur for vann og avløp vil 
kunne implementeres i Norsk Vannstandard. 

Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av en styringsgruppe med 5 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er oppnevnt av 
Norsk Vanns samfunnskomité. Det forventes at styringsgruppe og rådgiver møtes 3 ganger (oppstartsmøte, 
workshop, avsluttende møte) og at øvrig kommunikasjon er per mail/tlf.  

Styringsgruppen vil foreslå deltakere i en referansegruppe fra Norsk vanns medlemmer supplert med ekstern 
kompetanse. Referansegruppen blir invitert til workshopen og til å gi innspill til rapporten.  

Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 620 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har 
følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 450 000 

Møter styrings-/referansegrupper 30 000 

Trykking og formidling 40 000 

Prosjektadministrasjon 80 000 
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Uforutsett 20 000 

Totalt 620 000 

  

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 620 000 

Ekstern   

Totalt 620 000 

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder 
timekostnader, reisekostnader, møter og ev. biomkostninger. 

Tidsplan 

Ønsket oppstart av prosjektet er så snart finansiering og administrative forhold er avklart. Rapporteringsdato 
fastsettes når litteraturstudie er gjennomført og prosjektplanen er utarbeidet. Prosjektet forventes sluttført 
innen 1 år etter oppstart, dvs. innen første halvår 2022.  

Markedsføring 

I tillegg til beskrivelsen av rapportering og produksjon skal følgende utarbeides av rådgiver i prosjektet: 

• Korte og enkle presentasjoner av prosjektresultatene/prosjektene for bruk på norskvann.no og for bruk 
internt i kommuner og andre organisasjoner. Dette kan være 1) kort power point 2) kort videosnutt hvor 
rådgiver presenterer prosjektet.  

• Artikkel til Vannspeilet 

• Artikler til aktuelle fagtidsskrifter som VANN, Kommunal Rapport, tidsskriftet til til NKF eller andre 

Andre opplysninger 

 

Thomas Langeland Jørgensen  

01.10.2020 

Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Ja. Effektivitet 

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske 
veiledninger/rapporter, b) 
forvaltningsveiledninger/-rapporter eller c) 
strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

Dette prosjektet vil falle inn under kategorien b) 
forvaltingsveiledninger. 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike 
medlemskategorier? 

Ja, denne problemstillingen vil gjelde alle medlemmene. 

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

Ja, det er ikke tidligere laget en slik kost/nytte-analyse. 

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

Ja 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra 
eksterne miljøer til prosjektet? 

Nei 
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7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Nei 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Gode beslutningsstøtteverktøy er viktig for å kunne gjøre riktige og objektive 
prioriteringer, og deretter formidle dette til beslutningstagere. Det gir også et godt grunnlag for formidling til 
publikum og andre berørte parter. 

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Samfunnskomiteen støtter direktørens forslag, men bemerker at tittelen på prosjektet kanskje bør endres i 
tråd med intensjonen i prosjektforslaget. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Er VA så spesielle at vi trenger egne verktøy for å lage egne kost/nytte analyser? Bærekraft, levetidskostnader 
og LCA/LCC er ikke nevnt, men burde i så fall absolutt innarbeides? Ikke et verktøy vi trenger slik det er 
beskrevet, det kommer ikke til å bli brukt slik det er beskrevet pr. nå. Hvis dette skal være med videre bør det i 
alle fall omarbeides. 

Avslås. 

Vannkomitéen:  

Prosjektbeskrivelsen er noe uklar ift om det skal utarbeides en konkret veiledning for samfunnnsøkonomisk 
analyse innen vann og avløp. Komiteen mener at beskrivelsen må strammes inn og ha som målsetting å 
utarbeide en slik veiledning. Det er ønskelig med et ferdig verktøy til bruk for sektoren. En utvidelse av 
prosjektets ramme bør vurderes gitt at målsettingen endres. 

Direktørens anbefaling støttes, gitt disse endringene. 

Direktørens innstilling til styret: 

Dialog med forslagsstiller ga følgende avklaring av formål og ønsket innhold i prosjektet;  
- Det skal ikke utarbeides nye metodikk for samfunnsøkonomisk analyse. Eksisterende metodikk benyttes. 
- Verdier for vurderingsspesifikke kriterier for VA i slike analyser foreligger ikke. Verdisetting av kriterier 
mangler det en felles forståelse av, og prosjektet skal diskutere og fremlegge forslag til slik verdisetting. 
- Prosjektet skal gi veiledning i samfunnsøkonomisk analyse innen VA; hva møter deg av vurderinger når du skal 
gjennomføre en slik analyse, og hva er anbefalte verdisetting for kriteriene. 
- Prosjektet til vil gi støtte til å kunne fremme et best mulig bearbeidet saksfremlegg til politisk behandling og 
sikre lik praksis i slike vurderinger der det er relevant, utfra et omforent kriteriesett for verdisetting innen 
samfunnsøkonomisk analyse på vann og avløpsområdet. 
 

Gjennomføres i 2021. Utfra dialog med forslagstiller anbefales prosjektet gjennomført i 2021. 
Prosjektbeskrivelsen omarbeides i tråd med punktene ovenfor. 
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7-2021 Utkast på terreng fra innvendig taknedløp 

Forslagsstiller 

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 

Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune 

NTNU 

Målsetning for prosjektet 

Definere en teknisk anvendbar løsning for takutkast på terreng fra innvendige taknedløp. 

Bakgrunn 

Oslo er blant flere kommuner som ønsker at alle nye taknedløp føres til terreng slik at avrenning fra tak kan 
håndteres åpent og lokalt fremfor under bakken. 

I økende grad ser vi at slike løsninger blir motargumentert/forkastet av utbyggere og deres rådgivere med 
utgangspunkt i at ytelseskrav i byggteknisk forskrift TEK 17, som bl.a. gjelder bygningsfysikk, blir tolket som 
motstridende til en slik løsning. Mange forstår teksten i TEK17 som et forbud mot utslipp til terrenget grunnet 
overgang fra varm til kald sone og potensialet for tilising. Dette resulterer i at takvann fra nyetablerte bygg med 
innvendig taknedløp ikke kan ledes  til åpne og lokale tiltak på terreng, men til lite bærekraftige løsninger under 
bakken og videre til kommunalt ledningsnett.  

Når nyetablerte bygg må kobles til ledningsnett uten mulighet for overflatehåndtering, oppnår ikke tiltak 
føringer som skissert i NV rapport 162 mtp. 3-trinnsstrategien. Det betyr videre at nyetablerte bygg ikke kan 
koble seg på blågrønn infrastruktur (overvannssystemer på terreng). Slike løsninger motvirker ambisjoner om 
robust, bærekraftig og fremtidsrettet overvannshåndtering. Vi anser denne praksisen som svært uheldig og til 
stor ulempe for fremtidens overvannshåndtering. 

Jurist i DiBK har imidlertid konstatert at en innvendig taknedløp som føres ut på terreng er mulig så lenge 
bygget ikke blir skadet. Det mangler imidlertid en standard-løsning/typetegning (eller flere) som utbyggere kan 
se sin lit til.  

Prosjektet forventes også omfatte dialog med egnet kompetanse fra forskningsmiljøet og næringslivet, f.eks. 
SINTEF, NTNU, NMBU og/eller andre med særlig byggfaglig kompetanse. NTNU ønsker å delta direkte i 
prosjektet, gjerne gjennom Klima2050. 

Prosjektinnhold  

Prosjektet skal munne ut i et «byggeblad», altså en veiledning med en lettfattelig beskrivelse av løsningen, 
tegninger, funksjonsbeskrivelse og alt annet som er nødvendig for å dekke behovene til en profesjonell 
publikum (prosjekterende, utførende og fremtidig eier/drifter).  

Formen på dette må avklares, men det er ønskelig å etablere et «profesjonelt byggeblad» a la SINTEF-
byggforsk-serien, men det kan hende at også den fremtidige Norsk Vannstandarden kan dekke behovet..  

Følgende tema bør inkluderes i prosjektet (ikke uttømmende):  

• Samle inn informasjon om beste-praksis knyttet til løsning av takutkast/nedløp til terreng. 

• Utvikle en eller flere løsninger med snitt og tekniske beskrivelser som er akseptabel på tvers av byggteknisk 
hensyn (energieffektivitet, frysefare, m.m.) og kan tilpasses ulik bebyggelse og størrelse  

• Definere hvordan anlegget bør driftes og vedlikeholdes, samt hva som skal inngå i FDV -permen 

Få løsningene (byggebladet) akseptert som en «preakseptert» løsning hos DiBK m.m. 

Prosjektgjennomføring 

Prosjektet innebærer følgende delaktiviteter: 

• Avholde oppstartsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for prosjektet for å drøfte nærmere hvordan 
prosjektet best skal løses, herunder antall møter og møteplan 
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• Innhente nødvendig grunnlagsinformasjon for å besvare oppgaven 

• Utarbeide forslag til innholdsfortegnelse for et profesjonelt «byggeblad» (kan være utgangspunkt for Norsk 
Vannstandards nye oppsett) 

• Gjennomføre workshop og møter med styrings- og referansegruppe for drøfting av malen og den tekniske 
løsningen 

• Utarbeide ett eller flere forslag for utkast fra taknedløp til terreng 

• Endelig gjennomgang med styrings- og referansegruppe  
• Sluttføre «byggeblad» 

• Markedsføre og implementere resultatene 

Organisering/deltakere 

Prosjektet gjennomføres av rådgivere som har rammeavtale med Norsk Vann og har vunnet minikonkurranse 
om oppdraget. Det opprettes en styringsgruppe for prosjektet med representanter oppnevnt av Norsk Vanns 
styringsgruppe. Det vil også foreslås deltakere til en referansegruppe, som vil bli invitert til å delta med innspill i 
og foreslåtte løsninger. Representanter fra SINTEF, DiBK og flere større entreprenører bør inngå i 
referansegruppen. Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 
Prosjektet gjennomføres som en prosess der medlemmene inviteres til å komme med innspill, slik at rapporten 
resultater har aksept i fagmiljøet. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 320 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har 
følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 190 000 

Møter med styrings-/referansegrupper (4-6 møter) 40 000 

Trykking og formidling 20 000 

Prosjektadministrasjon 30 000 

Uforutsett 40 000 

Totalt 320 000 

  

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 320 000 

Ekstern  - 

Totalt 320 000 

 

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder 
timekostnader, reisekostnader, møter og ev. biomkostninger. 

Kost/nytte 

Mer intens nedbør og større tette flater forårsaker raskere avrenning. Dette fører til betydelige skader på 
privat og offentlig eiendom. Muligheten til å fange opp og behandle vann fra takflater på terreng vil bidra i 
vesentlig grad til å redusere overvannsmengde i ledningsnettet og dermed regnvannsoverløp og forurensning 
av vassdrag. I tillegg har slike løsninger ustrakt merverdi i motsetning til underjordiske anlegg.  

Manglende presisjon i veiledningsmateriell og manglende referanser/erfaring på utforming av teknisk løsning 
gjør at utbyggere ikke føler seg trygge med løsninger som innebærer takutkast ført til terreng. Dette utgjør 
vesentlige mengder vann da takflater står for en stor andel tette flater. Ved underjordiske systemer ender ofte 
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avrenning fra disse uavkortet opp i kommunalt ledningsnett. I områder uten seperasjon betyr dette at rent 
vann ledes/pumpes unødvendig til renseanlegg.  

En standardisert utforming med aksept på tvers av byggfaglig miljø vil forenkle planlegging og gjennomførelse 
av slike løsninger som ellers ville ha utgjort vesentlige kostnader. Utvikling av et slikt «byggeblad» vil sikre at 
gode løsninger blir valgt og at overvann i mye større grad kan håndteres på overflaten.  

Dette vil også være avgjørende for funksjon av fremtidige overflatesystemer (blågrønnstruktur) da innvendige 
nedløp som allerede etableres mot bunnledninger vanskelig lar seg «utkoble» og føre til terreng. 

Rapportering og informasjon 

Deltakerne i Norsk Vanns prosjektsystem mottar et eksemplar av «byggeblad».  

Dersom byggebladet vil utarbeides som Norsk Vannstandard, vil det inngå i serien som er under utarbeidelsen. 
Resultatene fra prosjektet presenteres dessuten i Bulletin og på norskvann.no.  

 

Dato: 30.9.2020 

Yvona Holbein  

Overvannskoordinator  

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune  

Dato: 30.9.2020 

Hogne Hjelle 

Avdelingsleder, Planavdelingen 

Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune 

  

Dato: 30.9.2020 

Tone Merete Muthanna  

Professor, Head of Water and Wastewater Research 
Group, NTNU 

  

Dato: 30.09.2020 

Håkon Pedersen 

Avdelingsleder VAR  
Kommunalteknikk, Trondheim kommune 

 

Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? 

Ja. Klimatilpasning er en hovedutfordring. Utvikle 
kompetanse innenfor dette området er i tråd med 
strategiplanen. 

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier? Teknisk veileder. 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike 
medlemskategorier? Små og store kommuner.  

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? Ja. 

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et tilfredsstillende 
resultat? 

Ja, resultatet vil være direkte anvendbart for 
fremtidsrettet overvannshåndtering. 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra eksterne 
miljøer til prosjektet? 

NTNU ønsker å bidra med egeninnsats inn i 
prosjektet knyttet til til Klima2050. 

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være utløsende for 
eksterne FoUI-prosjekter og -midler? Nei 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 
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Gjennomføres i 2021. Tilrettelegging for at ønskede overvannstiltak utføres er viktig. Praktiske hindringer som 
utforming av takutkast må følgelig løses. Det forutsettes at løsning formildes bredt, spesielt innen 
byggebransjen gjennom byggdetaljblad. 

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Bør ta med seg utvendige taknedløp, der utfordringene også er store. Prosjektet bør også omfatte 
separeringsutfordringer ifbm. arbeider med innvendige taknedløp. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Viktig at det tas inn en kort tekst og/eller henvisning til hvordan kommunene kan stille krav til utbyggere om å 
føre takvann ut på terreng (planverk, krav til påslipp), slik at anbefalingene i rapporten blir benyttet. Privat 
utbygger har i utgangspunktet ikke så stor nytte/fordel av dette.  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. Komiteenes merknader tas med i videre arbeid med prosjektet, og vurderes av 
styringsgruppe og forslagsstiller. Rammen utvides med kr 150 000,- gitt at de nye problemstillingene tas inn i 
prosjektet. Ved oppstart av prosjekt 2-2021 og 7-2021 skal det vurderes i hvor stor grad det er hensiktsmessig å 
samkjøre disse prosjektene.  
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8-2021 Avløpsnettverket – utredningsmidler til tidenes avløpssatsing 

Forslagsstiller 

Norsk Vanns sekretariat i samarbeid med styringsgruppa for avløpsnettverket 

Målsetting for prosjektet 

Midler avsatt i dette prosjektet skal brukes til nødvendige utredninger i regi av Norsk Vanns nettverksprosjekt 
for sekundærrensing.  

Bakgrunn 

Norsk Vann har opprettet et nytt nettverksprosjekt for sekundærrensing. I forbindelse med den klare 
meldingen fra miljømyndighetene til landets kommuner om at forurensningsforskriftens krav til primær- og 
sekundærrensing gjelder, og at utslippstillatelsene som er gitt av fylkesmannen skal overholdes.  

Svært mange kommuner har fått, eller vil få pålegg og tidsfrister for å etterkomme kravene. Det betyr å 
kartlegge status for sitt ledningsnett, overløp, renseanlegg, for videre å planlegge og gjennomføre de tiltakene 
som er nødvendige for å komme i mål innen fristen fra fylkesmannen.  

Målet for nettverket er å hjelpe alle deltakere i nettverket med å nå utslippsmålene/innfri utslippstillatelsene 
innen 2027, som er fristen satt av Miljødirektoratet. Det er til nå opprettet fire arbeidsgrupper innenfor 
temaene ombygging/nybygging av renseanlegg/renseprosesser, optimalisering av eksisterende anlegg, 
fremmedvann og utslippstillatelser.  

Nettverksprosjektet åpner store muligheter for samarbeid, samspill og rasjonelle prosesser ved planlegging og 
anskaffelse. På denne måten vil en sikre en mer effektiv utnyttelse av knappe avløpsfaglige ressurser i hele 
verdikjeden, noe som også vil gi bedre kvalitet og et bedre beslutnings- og anskaffelsesgrunnlag. En vil også 
søke å utnytte potensialet for teknologiutvikling og innovasjon.  

Varigheten av prosjektet er i første omgang satt til 2 år, men kan forlenges dersom det er behov og finansiering 
er sikret.  

Prosjektinnhold  

Gitt det omfattende tema og de store utfordringene som nettverket skal behandle, vil det erfaringsvis 
undervegs i prosjektet, dukke opp temaer og problemstillinger der det ikke finnes god veiledning eller 
dokumentasjon. Prosjektmidlene vil da dekke nødvendige utredninger og rapporter. Utredningene vil utføres 
av eksterne rådgivere ved minikonkurranser eller ved direkte anskaffelse. 

Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av styringsgruppen for nettverksprosjektet, som består av Live Johannessen, Drammen 
kommune, Kristine Akervold, Bergen kommune, Eline Nerem, Ålesund kommune og Anton Bøe, Askøy 
kommune. Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 500 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Kostnadene 
avsettes for to år. Kostnadene skal dekke delutredninger beskrevet av nettverksprosjektet.  

Prosjektet har følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 500 000 

Møter styrings-/referansegrupper 00 000 

Trykking og formidling 00 000 
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Prosjektadministrasjon 00 000 

Uforutsett 00 000 

Totalt 500 000 

  

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 500 000 

Ekstern  - 

Totalt 500 000 

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder 
timekostnader, reisekostnader, møter og ev. biomkostninger. 

Kost/nytte 

Avsetting av prosjektmidler til delutredninger og kunnskapsgrunnlag i forbindelse med nettverksprosjektet for 
sekundærrensing vil ha stor nytte for Norsk Vanns medlemmer og bidra til at medlemmene kan innfri 
myndighetspålagte krav, i tillegg til å oppnå bedre, og mer kostnadseffektive vann- og avløpstjenester. 

Tidsplan 

Nettverksprosjektet ble etablert i september 2020 og skal i utgangspunktet pågå i 2 år. Utredningene vil 
gjennomføres i løpet av samme tidsperiode.  

Rapportering og informasjon 

Det er aktuelt å gi ut resultatet som en Norsk vann rapport, men dette vil avhenge av type utredning og tema.  

 

Arne Haarr, 28.10.20 

Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Prosjektet svarer opp til sentrale behov for medlemmene i 
grunnleggende tjenesteleveranse, og vil bidra til å 
stimulere til økt effektivitet og gjennomføringsevne   

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske 
veiledninger/rapporter, b) 
forvaltningsveiledninger/-rapporter eller c) 
strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

JA, a) tekniske veiledninger/rapporter 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for 
ulike medlemskategorier? 

JA, er aktuelt for alle kommuner med avløpsrenseanlegg 

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

JA 
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5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

JA 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag 
fra eksterne miljøer til prosjektet? 

I utgangspunktet ikke, men det kan tenkes økonomiske 
bidrag fra eksterne dersom temaer innen innovasjon, 
utvikling, standardiserte anlegg mm, blir aktuelle.   

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -
midler? 

Nei 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Arbeidet i nettverket vil trolig medføre behov for mindre utredninger. Det er viktig med 
god fremdrift i dette arbeidet, og fortløpende ha mulighet til å avklare relevante problemstillinger.  

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Viktig at trykket i nettverksprosjektet holdes oppe. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. 
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9-2021 Planlegging og drift av sjø- og pumpeledninger, en teknisk og 
økonomisk veiledning 

Forslagsstiller 

Avløpskomiteen 

Målsetting for prosjektet 

Målet med prosjektet er å utarbeide veiledning i prosjektering og drift av lange sjø- og pumpeledninger for 
avløpsvann, slik at anlegg bygges og driftes optimalt. 

Bakgrunn 

Strengere rensekrav og skjerpet praktisering av gjeldende krav, sammen med økonomiske og driftsmessig 
forhold, gjør at mange kommuner velger å legge ned mindre og umoderne renseanlegg for å transportere 
avløpsvannet til et større renseanlegg, som da gjerne oppgraderes og utvides. Dette innebærer bruk av lange 
pumpeledninger som enten legges i sjø eller på land, eller en kombinasjon av disse.  

Det finnes noe norsk litteratur om pumpeledninger, men denne er av eldre dato (1980-tallet). Siden den gang 
er det bygget mange nye lange sjø-/pumpeledninger for avløpsvann. Det finnes derfor et betydelig 
erfaringsgrunnlag som vil være nyttig å samle i en ny veiledning, som vil være til nytte for både 
driftsoptimalisering av eksisterende anlegg samt prosjektering og bygging av nye anlegg. 

Prosjektinnhold  

Prosjektet skal samle teori på området, og supplere dette med driftserfaringer fra eksisterende anlegg som er 
bygget. Dette skal munne ut i en rapport og annen veiledning i prosjektering og drift av lange sjø- og 
pumpeledninger.  

Aktuelle tema som er aktuelle for vurdering: 

Prosjektering 

• Valg av trasé bla. Ikke skredutsatt trasé. 

• Systemløsning (pumping, flere pumpesystemer som henger sammen, dykkerløsning, mm.  
• Valg av rørdiameter mht vannføring (friksjonstap, selvrensing og oppholdstid) 

• Valg av rørmateriale og trykklasse 

• Sumpvolum (mht selvrensing, luftevakuering og ettersugingsvolum) 

• Fare for avleiring av sedimenter (lengdeprofil/stigning) 

• Fare for dannelse av gasser (H2S) 

• Høybrekk - fare for luft/gasslommer 

• Belastning med lodd, type lodd og belastningsprosent for redusert risiko for at rør flyter opp.  

• Trykkstøt/undertrykk 

• Overordnet vurdering av tiltak i oppstrøms ledningsnett for å begrense vannmengdene som må pumpes (lede 
vann til andre områder med selvfall) 

Utførelse: 

• Senkeprosedyrer, mm.  

• Dokumentasjon av utførelse med innmålinger og ROV-dokumentasjon 

• God nok sluttdokumentasjon 

Drift 

• Pumpedrift – kontinuerlig med lav hastighet eller kortere driftsintervall med høy hastighet 

• Pluggkjøring 

• Tiltak for å overvåke/måle H2S-dannelse 
• Tiltak for å hindre H2S-dannelse: Tilsetting av kjemikalier, tilsetting av oksygenrikt vann etc.  

• Tiltak for å hindre nedslamming/gjengroing av ledningen 

• Tiltak for å fjerne luft/gasslommer 
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• Konservering av reserveledninger 

• Tiltak for å hindre oppflyting av reserveledninger 

• Inspeksjon av sjøledninger (utenpå og inni) 

• Beredskap for sjøledninger 

• Drop-tank system som alternativ til pumpestasjon for sjøledninger 

Gamle rapporter som kan være aktuelle som bakgrunnslitteratur:  

• «Hydrogensulfid i lange trykkledninger for avløpsvann» (prosjektrapport 25/85) 

• «Start av pumper» Prosjektrapport nr. 66/87 
• «Falltap i pumpeledninger for avløpsvann – innledende målinger» (prosjektrapport nr. 87/88) 

• «Trykkstøt i pumpeledninger for avløpsvann» (prosjektrapport nr. 66/87) 

Prosjektgjennomføring 

Prosjektet innebærer følgende delaktiviteter:  

Avholde oppstartsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for prosjektet for å drøfte nærmere hvordan 
prosjektet best skal løses, herunder antall møter og møteplan 

• Innhente nødvendig grunnlagsinformasjon for å besvare oppgaven 

• Utarbeide forslag til rapport  

• Gjennomføre workshop med styrings- og referansegruppe for drøfting av rapport 

• Revidere rapport 

• Gjennomføre høring av revidert rapportforslag i styrings- og referansegruppen 

• Utarbeide endelig rapport 

• Avholde avslutningsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for å behandle endelig rapport og avtale videre 
oppfølging av rapporten 

• Markedsføre og implementere resultatene 

Utarbeidelse av krav og veiledning til Norsk Vannstandard 

I prosjektet skal det utarbeides forslag til krav og veiledning til Norsk Vannstandard, der dette anses relevant. 
Kravene er fra kommunen, enten som ledningseier eller myndighet, og omfatter krav til utbygging, drift og 
vedlikehold av vann- og avløpsanlegg som skal eies av kommunen (offentlige anlegg). Det skal også utarbeides 
veiledning og annet egnet informasjonsmateriell, som viser hvordan kravene kan innfris på en god måte. Både 
krav og veiledning skal kunne brukes i Norsk Vannstandard, som er erstatningsproduktet til VA/Miljøblad. 

Kravene skal være hensiktsmessige for å bygge tidsriktige anlegg av god kvalitet og med lang levetid, eller sikre 
hensiktsmessig drift. Krav som fortsatt er aktuelle fra dagens VA/Miljø-blad, skal videreføres og kvalitetssikres. I 
tillegg må det gjøres en vurdering av om det er aktuelt med helt nye krav.  

Kravene i den nye løsningen skal være tydelige og bestemte. Det skal enten være «skal-krav» der det ønskes en 
bestemt løsning, eller «kan-krav» der det finnes flere forhåndsgodkjente løsninger. Kravene skal ha henvisning 
til hvor kravet er forankret, der dette er relevant (lov, forskrift, norske og europeiske standarder). Kravene må 
være leverandør- og produkt uavhengige. Vi er på jakt etter de kravene som er felles for hele landet. Ved behov 
er det mulig å lage lokale bestemmelser i Norsk Vannstandard for den enkelte kommune.  

Oppdraget omfatter også å utarbeide forslag til veiledning og annen informasjon som støtte for kravene. Dette 
kan være beste praksis, fakta, illustrasjoner, bilder, nyttige lenker, eksempler osv. Utviklingen av beste 
praksis/informasjon skal som et minimum omfatte å gi gode svar på hvordan kravene skal innfris, eller hvordan 
en gitt oppgave skal løses, i tillegg til å ivareta det som i dag eksisterer og er aktuelt å videreføre fra dagens 
aktuelle VA/Miljø-blad. Der det er behov, skal nytt veiledningsmateriale utarbeides. 

Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av en styringsgruppe med minst 4 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er 
oppnevnt av Norsk Vanns avløpskomité. Det forventes at styringsgruppe og rådgiver møtes minst 3 ganger 
(oppstartsmøte, workshop, avsluttende møte) og at øvrig kommunikasjon er per mail/tlf. Styringsgruppen vil 
foreslå deltakere i en referansegruppe. Referansegruppen blir invitert til workshopen og til å gi innspill til 
rapporten.  
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Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 750 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har 
følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 550 000 

Møter styrings-/referansegrupper 5 000 

Trykking og formidling 45 000 

Prosjektadministrasjon 100 000 

Uforutsett 50 000 

Totalt 750 000 

  

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 750 000 

Ekstern  - 

Totalt 750 000 

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder 
timekostnader, reisekostnader, møter og ev. biomkostninger. 

Kost/nytte 

Fra før finnes det ingen samlet veiledning på dette området. En ny og oppdatert teknisk-/økonomisk veiledning 
for planlegging og drift av pumpe-/sjøledninger vil derfor være til stor nytte for hele bransjen i en tid der det 
skal investeres store beløp på oppsamling og transport av avløpsvann.  

Tidsplan 

Prosjektet gjennomføres med oppstart i løpet av våren 2021, og avsluttes senest 1 år etter.  

Rapportering og informasjon 

• Rapport i elektronisk format (pdf.)  

• Forslag på krav med tilhørende veiledning for Norsk Vannstandard, der dette vurderes som relevant 

Rapporten presenteres i tillegg på Norsk Vann fagtreff. I tillegg er det aktuelt å lage en reportasje om temaet i 
Vannspeilet.  

Andre opplysninger 

 

Arne Haarr, 28.10.20  

Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Prosjektet svarer opp til sentrale behov for medlemmene i 
grunnleggende tjenesteleveranse, og vil bidra til å stimulere til 
økt effektivitet og gjennomføringsevne   
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2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske 
veiledninger/rapporter, b) 
forvaltningsveiledninger/-rapporter eller c) 
strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

JA, a) tekniske veiledninger/rapporter 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for 
ulike medlemskategorier? 

JA, prosjektet er aktuelt for alle kommuner med 
avløpsrenseanlegg 

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

JA 

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

JA 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra 
eksterne miljøer til prosjektet? 

Nei   

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Nei 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Et viktig område for mange kommuner hvor det er tydelig behov for veiledningsmateriell. 

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Aktuelt og nyttig prosjekt. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. 

 



Prosjektbeskrivelser 

 
55 

10-2021 Kartlegging og inndeling av sprinkleranlegg i farekategorier 

Forslagsstiller 

Kommunene Oslo, Trondheim, Bergen og Bærum 

Målsetting for prosjektet 

Kartlegge hvilken risiko tilbakestrømming fra sprinkleranlegg utgjør for drikkevannskvaliteten. Utfra dette 
kunne avgjøre hvilken kategori sprinkleranleggene faller innenfor jf. NS-EN 1717. 

Bakgrunn 

Sprinkleranlegg er en utbredt og anerkjent måte å sikre liv og verdier i norske forretnings- og industribygg. 
Sprinkleranlegg har dokumentert effekt ved at branntilløp kan slukkes i en tidlig fase. Derved kan en unngå 
større branner med stort vannforbruk og tilhørende belastning på vannledningsnettet. Utfordringen er at det 
vannet som står i sprinkleranlegg, ofte over lang tid, ikke må komme tilbake til vannledningsnettet. Til dette 
formålet finnes ulike tilbakestrømmingsventiler med sikkerhetsnivå som skal tilpasses den væskekategorien 
sprinkleranlegget inneholder.     

Kategori 4 ventiler skal i utgangspunktet benyttes for sprinkleranlegg. Bruk av kategori 4 ventiler og tilhørende 
filter kan medføre et større trykktap, som kan være utfordrende for brannsikkerheten. Utfra dette har det vært 
satt i gang et arbeid for å vurdere hvilke alternativer som kan benyttes. Endring i praksis kan være å gå ned til 
kategori 3 ventiler eller kreve at kategori 5 benyttes. Denne endringen vil avhenge av risikokartleggingen til FHI 
og en helhetlig vurdering gjort av den enkelte kommune. Kategori 5 innebærer luftgap, noe som vil kreve 
selvstendige anlegg for sprinkler. Bruk av kategori 3 reduserer sikkerheten for tilbakestrømming, og avviker fra 
vedtatte standarder. Innledende arbeider er igangsatt for å vurdere ulike alternativer.  

Hvilken kjemisk kvalitet og mikrobiologisk sammensetning væsken i ulike typer sprinkleranlegg har, er i liten 
grad kartlagt. Uten en omfattende kartlegging som kan legges til grunn for en risikovurdering, er det vanskelig å 
komme videre i arbeidet. Risikovurderingen kan legges til grunn for å vurdere hvilken kategori av 
tilbakeslagsventil som er hensiktsmessig. Denne vurderingen er det ønskelig at Folkehelseinstituttet utfører.  

Utfra FHI sin vurdering, kan vannverkene (kommuner) sammen med andre aktører i bransjen og Mattilsynet, 
komme til enighet om krav til tilbakestrømmingssikring av sprinkleranlegg som ivaretar hensynet til 
drikkevannskvalitet.  

I prosjektet inngår ikke en helhetlig vurdering av endelig krav til løsning for sprinkleranlegg for den enkelte 
kommune. Dette gjøres av den enkelte kommune/vannverk utfra en vurdering av merkostnad med spyling, 
vannprøver og eventuelle skader etter trykkstøt og nedstenging i forbindelse med tilbakestrømming av 
sprinklervann.  

Prosjektopplegg (kort beskrivelse) 

Prosjektet etableres som et Norsk Vann prosjekt hvor det søkes midler gjennom NV-prosjektsystem for 2021.  

Prosjektet innebærer følgende delaktiviteter: 

1. Oppstartsmøte med styringsgruppa for å gjennomgå prosjektbeskrivelse og foreløpig prosjektplan. 

2. Innhente rådgiver 

3. Gjennomgang av erfaringer fra andre land på tilsvarende systemer.  
Det er få andre land som i så stor grad som Norge benytter anlegg som er direkte koblet på 
ledningsnettet. Følgelig foreligger det begrenset med kunnskap. Allikevel er det nødvendig med en 
gjennomgang av eksisterende kunnskap for å sikre seg at man har oversikt over status på området. 

4. Etablere et felles utgangspunkt for risikovurderingen, inkludert type anlegg, prøvetaking og 
analyseparametere. Utvalg anlegg avgjøres i dialog med alle parter i bransjen.  
Undersøkelser av vannkvalitet i ulike typer sprinkleranlegg må gjennomføres på en slik måte at det gir 
tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta en risikovurdering på et senere tidspunkt. Følgelig må FHI og 
Mattilsynet være med i utarbeidelsen av premissene og rammene for undersøkelsene. 
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5. Datainnsamling/analyser av vannkvalitet i et representativt utvalg av sprinkleranlegg 

6. Systematisering og evaluering av data. Kvalitetssikring av data. Dette inkluderer gjennomgang med 
deltagere i prosjektet. 

7. Risikovurdering ved FHI 

8. Sammenstilling av anbefalinger og forslag til kategorisering utfra risikovurderingen.  

9. Forankring av forslagene i bransjen (høring) 

10. Utarbeide endelig forslag til anbefalinger  

11. Formidling av anbefalinger 

Møter m.v. er ikke beskrevet med unntak av første møte i styringsgruppa. Lista over beskriver hovedtrekkene i 
arbeidet. 

Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av en styringsgruppe bestående av Norsk Vann, Finans Norge, kommunene Oslo, Trondheim, 
Bergen og Bærum. Andre som bidrar med finansiering vil også kunne delta i styringsgruppen. 

Styringsgruppen vil foreslå deltakere i en referansegruppe. Referansegruppen blir invitert til workshopen og til 
å gi innspill til rapporten.  

Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 880 000, der 630 000 søkes finansiert av Norsk Vann prosjekt. Ekstern 
finansiering fra Finans Norge, DiBK og BTF. Prosjektet har følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredninger  400 000 

Prøvetaking (35 prøver a 7500,-) + 10% 289 000 

Møter styrings-/referansegrupper 40 000 

Trykking og formidling 30 000 

Prosjektadministrasjon 90 000 

Uforutsett 31 000 

Totalt 880 000 

  

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 630 000 

Ekstern (Finans Norge, DiBK og BTF) 250 000 

Totalt 880 000 

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder timekostnader, 
reisekostnader, møter og ev. biomkostninger. 

Kost/nytte 

I dagens situasjon er det uavklart hvordan man skal håndtere trykktapet som kan oppstå over en kategori 4 
ventil med tilhørende filter. Vannverkene ønsker ikke å redusere sikkerhetsnivået ved å benytte kategori 3 
ventiler, siden det kan sette drikkevannskvaliteten i fare. De peker heller i retning av å gå opp til kategori 5 
(luftgap). Sprinklerbransjen mener at dette er svært kostbart og vil redusere brannsikkerheten. 
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En systematisk gjennomgang av risiko vil gi et nødvendig beslutningsgrunnlag, slik at man i fremtiden unngår 
krav som ikke gjenspeiler den reelle risikoen, eller bruk av tilbakestrømmingssikring/løsninger som ikke gir 
nødvendig sikkerhet. 

Tidsplan 

Prosjektet starter opp i februar 2021 og rapporteres innen januar 2022. 

Rapportering og informasjon 

Rapportering som elektronisk rapport i pdf format. 

 

Kjetil Furuberg/Einar Melheim 

20.10.20 (sist oppdatert dato) 

Prioriteringskriterier 

Kriterier Fylles inn med aktuelle svar: 

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Ja, i samsvar med målet «Norsk Vann skal sikre at vannbransjen 
har fremtidsrettet kompetanse ved å gi medlemmene teknisk, 
forvaltningsmessig og juridisk støtte» 

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske 
veiledninger/rapporter, b) 
forvaltningsveiledninger/-rapporter eller c) 
strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

a) Tekniske veiledninger 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike 
medlemskategorier? 

Ja, mange vannverk av ulik størrelse vil være omfattet. 

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

Ja, kunnskap for ROS vurdering av tilknyttede sprinkleranlegg, og 
dermed ventilkategori. 

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

Ja. 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra 
eksterne miljøer til prosjektet? 

Ja. 

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Nei. 

 

Vedlegg 1: Prøvetakingsprogram 

Det finnes flere typer sprinkleranlegg, og for å få et representativt utvalg er det viktig å få oversikt over dette. 
Så må det tas prøver av minst flere anlegg av samme type, for å kunne si noe om vannkvaliteten i de ulike 
typene sprinkleranlegg. Dette er et forslag til hva vi skal legge til grunn for utvelgelsen av prøvetakingspunkter. 

Prioriteringer 
1. Det anbefales at våtanlegg og tåkeanlegg prioriteres over tørranlegg  
2. Det bør samles inn informasjon om hvor ofte anleggseier bytter vann i anleggene sine. Når ble 

anlegget tømt sist gang? 
3. Fra hver sprinkleranleggstype bør det velges minst 10, helst 20 anlegg fra hver hovedgruppe.  

a. Forslag til prøvetaking: 
i. 10 våtanlegg med glykol,  
ii. 10 våtanlegg uten glykol 

iii. 10 tåkeanlegg  
1. 5 anlegg med lavtrykk 
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2. 5 anlegg med høytrykk 
iv. 5 tørranlegg.  

b. Dette tilsvarer 35 prøvepunkter 
 

Sprinkleranleggstyper 
• Våtanlegg, 

o Med trykkøkningsutstyr 
 Med tilsats av glykol 

• Ulike typer glykol?  
 Uten tilsats av glykol 

o Uten trykkøkningsutstyr 
 Med tilsats av glykol 

• Ulike typer glykol?  
 Uten tilsats av glykol 

• Tørranlegg 
o Minst kritisk, VAV har fulgt offshore-normen har. Ved rørdimensjons-forhold under 10, så 

trenger de kun en kategori 2.  

• Tåkeanlegg, gjerne i boliger, som regel mye mindre anlegg (mindre rørdimensjon) og bruker mye 
mindre vann. Tas direkte ut av forbruksvannet, og har derfor ikke egen anboring på 
hovedledningsnettet. Trenger ikke nødvendigvis flenset ventil. Krever nesten alltid trykkøkningsutstyr.  

o Lavtrykksanlegg (sirka 16 bar) 
o Høytrykksanlegg (sirka 200 bar) 

 

Forslag til parameterliste 

Kjemi Mikrobiologi 

pH Kimtall 

Konduktivitet Koliforme 

Turb E.coli 
Farge Klostridium 

Forbindelser 

• 1,2-dikloretan 
• Akrylamid 

• CN 

• Epiklorhydrin  
• Klorid  
• Trihalometaner, totalt  

• PAH 16 

• TOC 

Legionella 

Metaller 
• Fe 
• Cu 

• Pb 
• Mn 

• Zn 
• Ni 
• Hg 

Intestinale enterokokker 
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Data som er viktig å registrere om de ulike prøvetakingspunktene 

Alderen på sprinkleranlegget 

Til ultimo 1990 var det vanlig å bore hull i klaffeventilene(tilbakeslagsventiler), som skulle skille rent vann og 
glykol, for at væsken skulle kunne ekspandere. Det bør tilstrebes at sirka halvparten av anleggene som velges 
ut skal være fra før 2000 

Hvor lenge er det siden anlegget ble tømt sist gang? 
0 – 1 år 
2 – 5 år 
6 – 10 år 

Klassifisering av anlegg.  

Volum sprinklervann 
Eksempel: 
0 – 9,99 m3 
10 – 19,99 m3 
20 – 29.99 m

3
 

 

Boligtype 
Eksempel: 
Kjøpesenter 
Alders og sykehjem 
Barnehage 
Høyblokk 
 

Geografisk plassering 
Eksempel: prøve å fordele 35 prøvepunkter på de største områdene i Norge.  

Fylke/by Adresse på prøvetakingspunkt 

Viken 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Oslo 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
 7 

 8 

 9 

 10 

Vestland 1 

 2 
 3 

 4 

 5 

 6 

Trøndelag 1 

 2 
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 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Troms og Finnmark 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021. Kategorisering av tilbakestrømssikring for sprinkleranlegg har vært diskutert i en årrekke. 
Dette har medført ulik praksis i kommunene. I prosjektet tar man et steg tilbake for å gjøre en grundig ROS 
vurdering, og gjennom dette danne et omforent grunnlag for valg av tilbakestrømssikring.  

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Dette er et viktig prosjekt. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Det er mange steder en skal beskytte seg mot tilbakestrømming innenfor industrien og i vann- og avløpsanlegg. 
Derfor litt overraskende at det fokuseres bare på sprinkleranlegg. Andre risikobrukere av vannet bør inn i 
prosjektbeskrivelsen. Et alternativ kan være at andre forhold blir ivaretatt i en etterfølgende rapport neste år. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Kommunenes utfordringer er ikke så forskjellig. Bør kunne oppnås enighet om denne typen vurderinger. 
Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. Prosjektet er begrenset til sprinkleranlegg. Ved uklarheter knyttet til inndeling i 
kategorier knyttet til andre typer installasjoner tilkoblet distribusjonsnettet, bør disse avklares i senere 
prosjekter i dialog med de rette bransjeaktørene. 
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11-2021 Kartlegging av antibiotikaresistens i norsk drikkevann og 
råvann 

Forslagsstiller 

MOVAR IKS ved Kaj-Werner Grimen, i samarbeid med Aquateam COWI ved Wolfgang Uhl 

Målsetting for prosjektet 

(1) Kartlegge omfang av antibiotikaresistens, dvs antibiotikaresistente bakterier (ARB) og antibiotikaresistens 
gener (ARG) i norsk råvann og drikkevann fra godt utvalgte vannverk.  
(2) Sette den i relasjon til antibiotikaresistens funnet i drikkevann i andre land.  
(3) Vurdere effekt av vannbehandlingen.  
(4) Evaluere risiko fra antibiotikaresistens i drikkevann og sette den i relasjon til risiko fra andre kilder 

Bakgrunn 

Antimikrobiell resistens (AMR) (også mindre presis nevnt antibiotikaresistens) er generell uten tvil en stor og 
omdiskutert samfunnsutfordring. 

Mattilsynet og Miljødirektoratet bestilte fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) en rapport 
"Assessment of the impact of wastewater and sewage sludge treatment methods on antimicrobial resistance". 
Denne rapport er et supplement av rapporten "Risk assessment of contaminants in sewage sludge applied on 
Norwegian soils" fra 2009 og blir publisert i løpet av Oktober 2020. 

Nå kommer det med økende hyppighet vitenskapelige artikler da det undersøkes og finnes antibiotikaresistens, 
dvs. konsentrasjoner av antibiotikaresistente bakterier (ARB) og antibiotika resistens gener (ARG), i drikkevann.  

Per i dag er funnene diskutert i forskningsmiljøet, nasjonalt og fremst internasjonalt (se utvalgte referanser 
nedenfor). Men man må regne med at det ikke vil ta lang tid innen temaet AMR i drikkevann kommer plutselig 
opp i mediaopplegg.  

Det ville da være fordelaktig da vannbransjen allerede har en forståelse av problemstillingen generell, fremst 
av situasjonen i Norge, hvordan situasjonen i Norge kan sammenlignes den i andre land, og mulige tiltak. 

Referanser (utvalg): 

A.M. Voigt, P. Ciorba, M. Döhla, M. Exner, C. Felder, F. Lenz-Plet, E. Sib, D. Skutlarek, R.M. Schmithausen1, H.A. 
Faerber (2020). The investigation of antibiotic residues, antibiotic resistance genes and antibiotic-resistant 
organisms in a drinking water reservoir system in Germany. International Journal of Hygiene and 
Environmental Health 224 (2020) 113449. 

Hira Khan, Xiaocao Miao, Mingkun Liu, Shakeel Ahmad, Xiaohui Bai (2020). Behavior of last resort antibiotic 
resistance genes (mcr-1 and blaNDM-1) in a drinking water supply system and their possible acquisition by the 
mouse gut flora. Environmental Pollution 259 (2020) 113818. 

Dan Li, April Z. Gu (2019). Antimicrobial resistance: A new threat from disinfection byproducts and disinfection 
of drinking water? Current Opinion in Environmental Science & Health 2019, 7:83–91. 

Tianyang Zhanga, Yaru Hua, Lei Jiang, Shijie Yao, Kuangfei Lin, Yanbo Zhoua, Changzheng Cui (2019). Removal of 
antibiotic resistance genes and control of horizontal transfer risk by UV, chlorination and UV/chlorination 
treatments of drinking water. Chemical Engineering Journal 358 (2019) 589–597. 

Edmond Sanganyado, Willis Gwenzi (2019). Antibiotic resistance in drinking water systems: Occurrence, 
removal, and human health risks. Science of the Total Environment 669 (2019) 785–797. 

Prosjektinnhold og gjennomføring 

I forkant av aktivitetene nedenfor og under løpet av prosjektet skal arbeidet koordineres med andre pågående 
utredninger og rapport, i tett samarbeid med bl. a. Folkehelseinstituttet, Mattilsynet Vitenskapskomitée for 
Mat og Miljø (VKM) og Veterinærinstituttet. 
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Prosjektet innebærer følgende delaktiviteter: 

• Invitere og bestille styringsgruppe 

• Invitere og bestille en referansegruppe for faglig diskusjon i løpet av prosjektet  

• Avholde oppstartsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for prosjektet for å drøfte nærmere hvordan 
prosjektet best skal løses, herunder antall møter og møteplan 

• Utarbeide forslag for deltagende vannverk 

• Kontakte og invitere vannverk for deltagelse 
• Innhente nødvendig grunnlagsinformasjon for å besvare oppgaven 

o Litteraturstudie 
 Hva er målt i drikkevann i andre land? 
 Hva er målt i akvatiske resipienter? Inkludert andre nordiske land. 
 Helsemessig relevans av det som er målt 
 Analysemetoder, nøyaktighet/pålitelighet 

o Metode for prøvetaking og analyse 
o Valg av vannverk 

• Utarbeidelse av detaljert prosjektplan på bakgrunn av litteraturstudiet 

• Prøveuttak 

• Analyser (i stort sett QPCR) 

• Bearbeide prøvetakingsresultater og utarbeide forslag til rapport  

• Presentere resultater  

• Gjennomføre workshop med styrings- og referansegruppe for drøfting av rapport 

• Gjennomføre høring av revidert rapportforslag i styrings- og referansegruppen 

• Utarbeide endelig rapport 
• Avholde avslutningsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for å behandle endelig rapport og avtale videre 

oppfølging av rapporten 

• Formidling av resultatene (ved t eks Norsk Vann årskonferanse; NORDIWA; IWA World Water Congress); 
fagartikkel i Tidskriften VANN og internasjonalt 

Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av en styringsgruppe med 5 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er oppnevnt av 
Norsk Vanns vannkomité. Det forventes at styringsgruppe og rådgiver møtes 3 ganger (oppstartsmøte, 
workshop, avsluttende møte) og at øvrig kommunikasjon er per mail/tlf.  

Styringsgruppen vil foreslå deltakere i en referansegruppe fra Norsk vanns medlemmer supplert med ekstern 
kompetanse, som skal inkludere kompetanse på måle/analyseteknikk, vann og helse, regelverk, 
vannbehandling og ledningsnett. Referansegruppen blir invitert til workshopen og til å gi innspill til rapporten.  

Alle vannverk som deltar i prosjektet i form av prøveuttak o.l., vil bli holdt løpende orientert om fremdriften i 
prosjektet og inviteres til å delta på workshopen. Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, 
trykking/markedsføring mv. 

Det ønskes tett samarbeid med Mattilsynet. Samarbeidet kan medføre at organiseringen beskrevet over endres 
noe for å ivareta dette samarbeidet. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 750 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har 
følgende budsjettposter: 
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Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 600 000 

Prøvetaking og analyse * 

Møter styrings-/referansegrupper 25 000 

Trykking og formidling 50 000 

Prosjektadministrasjon 50 000 

Uforutsett 25 000 

Totalt 750 000 

*Forutsettes betalt av deltakende vannverk. Kostnaden vil 
avhenge av antall deltakere  

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 750 000 

Ekstern  * 

Totalt 750 000 

*Forutsettes betalt av deltakende vannverk. Kostnaden vil 
avhenge av antall deltakere  

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder 
timekostnader, reisekostnader, møter og ev. biomkostninger. 

Kost/nytte 

Vannbransjen må raskt kunne håndtere, vurdere og avklare risikoen ved nye trusler mot vannforsyningen. 
Omfanget av forekomst av antibiotikaresistens i drikkevann er ikke avklart. Kunnskap om dette er et nødvendig 
grunnlag for videre arbeid med en risikovurdering. Følgelig må en slik kartlegging gjennomføres. 

Tidsplan 

Prosjektet starter opp umiddelbar så snart finansiering og administrative forhold er avklart. Det streves etter 
prosjektstart i Januar 2021. 

Det planlegges milepæler som ferdigstilling og evaluering av alle analyseresultat innen August 2021.  

Presentasjon av resultat under Norsk Vann sin årskonferanse høst 2021 og presentasjon. 

Ferdigstilling av rapport av avslutting av prosjektet i Desember 2021. 

Rapportering og informasjon 

Informasjon og kommunikasjon omkring prosjektresultatene bestemmes av styringsgruppa og deltagende 
vannverk. Det foreslås en Norsk Vann rapport. 

Andre opplysninger 

 

Kaj-Werner Grimen, 30.09.2020 

Sign., dato (sist oppdatert dato) 
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Prioriteringskriterier 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Ja, samfunnskontakt: Utvikle gode informasjons-strategier lokalt 
og delta i nasjonale kampanjer 

Kompetanseutvikling og formidling: Vannbransjen skal utvikle 
aktuell kompetanse og dele denne på en effektiv måte 

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske 
veiledninger/rapporter, b) 
forvaltningsveiledninger/-rapporter eller c) 
strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

c) strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for 
ulike medlemskategorier? 

ja 

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

ja 

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

ja 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra 
eksterne miljøer til prosjektet? 

Ja, forutsatt at vannverk (analysekostnader) betraktes som 
eksterne 

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Nei 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Gjennomføres i 2021 i et mindre omfang en beskrevet og som et forprosjekt. Vannverkenes rolle og 
vannforsyningens betydning generelt knyttet til denne problemstillingen bør diskuteres nærmere før 
prøvetaking iverksettes. Et mer avgrenset forprosjekt med litteraturgjennomgang, problembeskrivelse og 
diskusjon med norske fagmiljøer, inkludert Folkehelseinstituttet, er et naturlig første steg. Det avsettes kr 200 
000,- til forprosjektet. 

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Vannkomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Gjennomføres i 2021. 
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12-2021 Dimensjonering av driftsavdelingen tilpasset egne VA-anlegg 
 - hvordan beregne størrelsen på din driftsavdeling? 

Forslagsstiller 

Bodø kommune ved Chris-Jørgen Vindvik Hanssen 

Målsetting for prosjektet 

Ende opp med en veiledning som kan benyttes i forbindelse med dimensjonering av driftsavdelingene på vann 
og avløp. 

Bakgrunn 

Driftsavdelingene er underbemannet i kommune-Norge i forhold til oppgavene de skal løse. 

Prosjektinnhold  

Bruk tilgjengelig data fra egne vann- og avløpsanlegg til å beregne antall årsverk som må til for en forsvarlig 
drift av VA-anlegget, gjennom beregning av antall timer som må til for å serve og vedlikeholde utstyr som er i 
VA anlegget og levere tjenester til publikum. 

Typiske oppgaver som bør utføres og utstyr som trenger tilsyn: Hydranter, reduksjonsventiler, defekte sluser, 
antall meter rørnett som skal plugg spyles, lekkasjesøk, påvisning, inspeksjon vann og avløps stasjoner, servise 
på pumper, rengjøring av siler, rengjøring vanntårn, mm. 

Med bakgrunn utstyr, kompleksitet, standard og størrelse på VA-anlegget bør man kunne kalkulere hvor mange 
ansatte en drifts avdeling bør ha.  

Bruk av statistikk og benchmarkingresultater benyttes inn i prosjektet.  

Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av en styringsgruppe med minst 4 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er 
oppnevnt av Norsk Vanns komiteer. Det forventes at styringsgruppe og rådgiver møtes minst 3 ganger 
(oppstartsmøte, workshop, avsluttende møte) og at øvrig kommunikasjon er per mail/tlf. Styringsgruppen vil 
foreslå deltakere i en referansegruppe. Referansegruppen blir invitert til workshopen og til å gi innspill til 
rapporten.  

Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

Kostnader/finansiering 

Prosjektkostnader er anslått til kr 660 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har 
følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 450 000 

Møter styrings-/referansegrupper 20 000 

Formidling 40 000 

Prosjektadministrasjon 110 000 

Uforutsett 40 000 

Totalt 660 000 
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Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 660 000 

Ekstern  - 

Totalt 660 000 

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder 
timekostnader, reisekostnader, møter og ev. biomkostninger. 

Kost/nytte 

Ferdig veiledning eller kalkulator for beregning av antall årsverk som må til for og ha en forsvarlig drift av VA-
anlegg som kan benyttes av samtlige uavhengig størrelse på VA-anlegg man skal drifte. 

Tidsplan 

Gjennomføres i perioden 2021-2022 

Rapportering og informasjon 

Styringsgruppen vil vurdere hvordan prosjektet skal formidles. Følgende måter er aktuelt:  

• Enkel rapport i elektronisk format.  

• Korte og enkle presentasjoner av prosjektresultatene/prosjektene for bruk på norskvann.no og for bruk 
internt i kommuner og andre organisasjoner. Dette kan være 1) kort power point 2) kort videosnutt hvor 
rådgiver presenterer prosjektet.  

• Kalkulator  

• Webinarer  

• Fagtreff 

 

Chris-Jørgen Vindvik Hanssen 

Bodø kommune, Vann, drift og forsyning 
75 55 44 34  / 906 24 665  
Chris.hanssen@bodo.kommune.no 
www.bodo.kommune.no 

Prioriteringskriterier 

Kriterier Kommentar 

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Ja, vil bidra til å sikre at bransjen har fremtidsrettet og riktig 
kompetanse gjennom riktig størrelse på driftsavdelingene 

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske veiledninger/ 
rapporter, b) forvaltningsveiledninger/-rapporter 
eller c) strategiske prosjekter/utredningsprosjekter 

Prosjektkategori C.  

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike 
medlemskategorier? 

Ja, for alle medlemskategorier.  

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

Ja  

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et 
tilfredsstillende resultat? 

Ja 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra 
eksterne miljøer til prosjektet? 

Nei 

mailto:Chris-jorgen.vindvik.hanssen@bodo.kommune.no
http://www.bodo.kommune.no/
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7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være 
utløsende for eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Nei 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 

Utsettes til ny vurdering i 2022. Det er igangsatt omfattende Norsk Vann prosjekter for vurdering av nødvendig 
kompetanse i vannbransjen i 2020. Videre arbeides det med anbefalinger knyttet til organisering av bransjen. 
Prosjektet anbefales utsatt til resultatene fra pågående arbeider/prosjekter foreligger, slik at dette kan tas inn 
som et grunnlag for prosjektet. 

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Komiteen mener i hovedsak at prosjektet er viktig for mange kommuner. Det pågående arbeidet med å se på 
organisering og kompetanse må ferdigstilles, for at dette prosjektet kan ta med seg anbefalingene derfra. 
Komiteen mener det også er viktig å ta hensyn til beredskapsarbeidet i en slik vurdering. Dersom prosjektet 
vurderes i 2022 må det også ta hensyn til forskjellen på små og store kommuner, slik at de som er godt 
bemannet ikke blir satt under press. Formålet med prosjektet må gjennomgås før ny vurdering i 2022. 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Komiteen er heller ikke negative til avslag. Krevende å skrive et slikt prosjekt når det er så store varierende 
forhold kommunene imellom. Også litt for uklart definert hva som legges i «driftsavdelingen». Dersom det skal 
fremmes på nytt i 2021 bør prosjektet beskrives og begrunnes vesentlig bedre. 

Vannkomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Utsettes til ny vurdering i 2022. Prosjektet må vurderes og beskrivelsen bearbeides før det fremmes på nytt, jf. 
komiteenes merknader.  
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13-2021 Sikring av drikkevannskvaliteten fra norske vannverk sett i et 
klimaperspektiv 

Forslagsstiller 

VAV v/Lars Hem i samarbeid med Aquateam COWI/COWI v/Eilen Arctander Vik, (Klima/Vannrensing/Cyano-
bakterier/Lukt/smak/Humus) med bistand fra Frøydis K Garshol (Mikrobiologi), Håkon Dalen 
(Klima/vannkilde/eutrofiering), Karl Otto Mikkelsen (klima/vannkilde/biologi) og Gunnar Berg 
(klimaframskrivninger,nedbørsfelt og hydrologi). 

Målsetting for prosjektet 

(1) Gjennomførte klimarisikovurderinger (fram mot 2100) for et representativt utvalg av norske 
overflatevannkilder og tilhørende nedbørsfelt og identifisere kritiske risikofaktorer, kontrollmuligheter og FoU 
utfordringer. 

(2) Oppdatere kunnskapsbasis knyttet til modellering og framskrivning av klimautvikling og a) spredning av 
patogene og antibiotika resistente bakterier, 2) økning av innholdet av (a) organisk stoff, (b) miljøgifter og (c) 
næringsstoffer til råvannskilden og fram til forbruker. 

(4) Foreslå kritiske tiltak og FoU områder som kan bidra til å etablere en helhetlig strategi for å sikre akseptabel 
drikkevannsvannkvalitet fra norske vannverk i et klimaperspektiv.   

Bakgrunn 

De fleste norske vannverk benytter overflatevann (innsjøer, elver >90%) som råvannskilder. «Nye» miljøgifter 
(e.g. PFAS) og spredning av patogene/ARB/ARG gjør at vi kan forvente økt søkelys på vannkvaliteten i norske 
vannkilder, rensebehovet og leveringssikkerheten av godt drikkevann. Klimautviklingen (mer nedbør, mer 
intense nedbørsituasjoner, økt temperatur og periodevis tørke) øker utfordringene i råvannskilder til mange 
vannverk (Arnell et al, 2015; Mikkelsen et al, 2020). Noen tiltak kan gjøres i nedbørsfeltet, i vannkilden, i 
vannbehandlingen eller i forsyningsanlegget avhengig av kritiske faktor. 

Tilpasningen til Vannrammedirektivet har satt større søkelys på å undersøke kjemisk og økologisk tilstand i 
vannkilder. Nylig er det bl.a. gjennomført en sammenstilling av overvåkingsdata fra 2011 til 2018 (Pettersen et 
al, 2019) for Nedre Glomma sør for Øyeren, basert på utvalgte delnedbørfelt og innsjøer. I Bergen ble det det 
gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med tilførselsområde (Haaland et al, 
2018). Mikkelsen et al (2020) gjennomførte en biologisk undersøkelse i Stakkastadvatnet og nedbørsfeltet til 
Haugesund kommunes drikkevannskilde. Denne typen informasjon inkluderer i tillegg til norske offisielle 
klimautviklingsdata og vannverkets egen normale kartlegging av råvannskvalitet et godt grunnlag for å kunne 
gjennomføre en klimarisikovurdering av nedbørsfelt og drikkevannskilde, slik COWI (Mikkelsen et al, 2020) 
gjennomførte for Haugesund kommune. Basert på erfaringen av dette arbeidet ser vi at det finnes noenlunde 
gode tilgjengelige input-data for å modellere eutrofiutviklingen i vannkilden. For humus finnes det modeller 
som er utviklet Haaland et al (2008, 2009) og detaljerte utlekkingsdata fra ulike nedbørsfelt og temperatur og 
nedbørsforhold (Gödde et al ,1996). Modellene har så vidt vi har sett, ikke vært testet i den sammenhengen vi 
foreslår å benytte dem. Mht. tungmetaller og organiske miljøgifter er det utviklet modeller som benyttes for 
risikovurdering av forurenset grunn. Mht. organiske miljøgifter er man avhengig av at det finnes informasjon 
slik at man har et startpunkt for modelleringen. For patogene og ARB/ARG er tilgjengelige modellverktøy 
begrenset av mangel på gode data. 

I dag måles det ikke rutinemessig nivåer av antibiotika, ARB eller ARG i vannsektoren. Internasjonalt diskuteres 
det hvorvidt kommunale avløpsrenseanlegg faktisk er aktuelle steder for utvikling av AR. Mange forskere antar 
at avløpsrenseanlegg byr på gode vekstforhold og at de kan fremme overføring av resistensgener mellom ulike 
bakterier. Samtidig diskuterer de også om og i hvilket omfang spredning av AR til ytre miljø skjer gjennom 
utslipp av renset avløpsvann til overflatevann og via slam til jordforbedring i landbruket. Schwermer og Uhl 
(2018) gjennomførte en forenklet undersøkelse av ARG i utløpsvann med eDNA (Environmetal DNA) fra to 
norske kommunale renseanlegg, men kunne ikke påvise ARG i vann sluppet til resipienten basert på de primere 
som ble benyttet. Dette er et område som er i rivende utvikling. Fremvekst og spredning av AR utgjør en enorm 
trussel mot både menneskers helse og økosystem. Floeng (2016) beskriver de alarmerende utfordringene 
knyttet til AR som også berøres i St.meld. 24 (2016-2017). Spredning med vann har stor betydning og FN (2016) 
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utarbeidet en egen tiltaksplan mht. Antimikrobiell resistens (AMR) for perioden 2016-2020. Pachepsky et al 
(2018) har gjennomgått en serie spennende publikasjoner mht. modellering og måling av mikrobielle 
forurensinger og det refereres til flere modeller om har vært testet i nedbørsfelt for å modellere og (1) 
Identifisere de viktigste mikrobielle kildene; 2) Forstå hvilken praksis som leder til forurensing hos bruker; 3) 
Forstå hvilket arealbruk som bidrar til å forurense hos bruker; 4) Identifisere under hvilke betingelser vi får 
mikrobiell ettervekst. Tilgjengelige modeller vil gjennomgås og undersøkes mht. status og egnethet. Fokus vil 
bli satt på uønskede patogene og antibiotika resistens (AR). Fra sykehus er det påvist at multiresistente 
bakterier (MRB) kan spres. Det er påvist ARB fra husholdninger og man er bekymret for om mikrobiologiske 
avløpsrenseanlegg kan bidra til å dyrke opp MRG. Hvis dette kan skje, kan det også tenkes at dersom ARG er 
tilstede i drikkevann vil ettervekst i ledningsnettet kunne gi samme effekter som man evt. ser i avløpsvannet. 
Data tilgjengelig fra litteratur og andre Norsk Vann prosjekter vil bli benyttet til hjelp i modelleringen.  

Prosjektinnhold og gjennomføring 

I forkant av aktivitetene nedenfor vil det etableres kontakt med minimum tre vannverk som ønsker 
gjennomført klimarisikovurdering av nedbørsfelt og vannkilde. Det vil etableres et samarbeide med 
Folkehelseinstituttet (FHI) i tilknytning til deres FoU på hygiene og mikrobielle utfordringer knyttet til 
drikkevann. Ved behov vil man i prosjektet hente inn spesialkompetanse fra NIBIO eller andre tilknyttet 
modellering og effekter av tiltak i nedbørfeltet der det måtte være nødvendig. 

COWI gjennomførte en klimarisikovurdering (Mikkelsen et al, 2020) for Haugesund kommune med mål å 
identifisere om råvannskilden til vannverket var eksponert for klimaendringer som kan påvirke fremtidig 
vannkvalitet og råvannstilgang inklusive en tiltaksanalyse mht. tiltak som kan motvirke/dempe klimainduserte 
endringer i råvannskvaliteten. Oppdatert, vitenskapelig grunnlagsmateriale tilgjengelig i Klima (2100) ble 
benyttet for å fremskrive temperaturer i 2100, nedbørsmengder og nedbørintensitet på ulike årstider.  
Historiske data fra vannverket så langt tilbake i tid som man hadde tilgjengelige ble gjennomgått. 
Vannkvalitetsendringer, vannmengdebehov og ulike former for gjennomførte tiltak i nedbørfelt, 
vannrenseanlegg og annen relevant infrastruktur ble gjennomgått. Nedbørsfeltet ble inndelt i ulike 
tilsigsområder med elver med vann inn og ut. Aktivitetene i nedbørsfeltet ble gjennomgått. Data fra 
vanninntaket og renseanleggets data ble sammenstilt. Alle gjennomførte studier i nedbørsfelt ble vurdert. 
Klausuleringsbestemmelser og utviklingen i nedbørsfeltet over tid ble gjennomgått via tilgjengelige fototoarkiv. 
Kommunen ønsket en nytekning og forslag til overordnet strategi om hvorledes kommunen best kan forvalte 
nedbørsfeltet for kommende generasjoner. Rapporten er ikke frigitt av Miljødirektoratet enda, men blir det i 
høst. Figur 1 illustrerer en interessant utfordring som vi ser i mange nedbørsfelt til drikkevannskilder, inklusive 
Stakkastadvatnet (Haugesund vannverks vannkilde) der klausuleringen har vært målrettet mot å redusere 
landbruk og beiteområder for å redusere spredning av bakterier og fosfor til råvannskilden, men der man har 
opplevd en forskyvning mot skogarealer i områder der myr utgjør en viktig del av nedbørsfeltet og myrområder 
i stor grad er blitt drenert. Myrområder som er ødelagt gir dårlig vannkvalitet, lav biodiversitet og stor fare for 
brann, se illustrasjon presentert av Kohv (2019) i Figur 1. 

 

Figur 1. Økologisk tilstand av myr/våtmark og tilhørende miljøfordeler ved å ha god tilstand. Figur fra Glenk et al presntert av Kohv (2017). 
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I arbeidet med klimarisikovurderingen foreslått for Norsk Vann ønsker vi å bruke nasjonale og internasjonale 
tilgjengelige modelleringsverktøy for å bestemme effekten av klimautvikling på: (a) eutrofierings relaterte 
forhold i vannkilden, (b) NOM innholdet (Humus) i vannkilden; (c) Organiske miljøgifter og tungmetaller i 
vannkilde og i renset vann for utvalgte renseprosesser og på (d) patogene og antibiota resistente 
bakterier/gener (ARB/ARG) i vannkilde, renset vann og vann til forbruker for utvalgte "vannverks-case". 
Modelleringsresultatene vil sammenlignes med historisk utvikling og basert på dette vil vi estimere forventet 
råvannskvalitet i 2100. 

 

Til hjelp i planlegging av nye tiltak i norske vannverk har Norsk Vann/FHI/Forskningsrådets tidligere FoU 
program for Drikkevann bidratt til utvikling av en rekke hjelpemidler som er beskrevet i veiledninger og 
retningslinjer. Helhetlig vannkvalitetskontroll inkluderer: 

• Vannkildevalg 

• Vannkildebeskyttelse – klausulering av nedbørsfelt 

• Vanninntak i råvannskilden 

• Vannrenseanlegget og relevante renseprosesser 

• Ledningsnettet,  

• Høydebasseng og 

• Leveranse til forbruker 

 

Fra en rekke nasjonale og internasjonalt gjennomførte FoU prosjekter finnes det viktig dokumentasjon som er 
tilgjengelig. Historisk sett har vannverk over hele verden som nr. 1 tiltak med søkelys på vannkildebeskyttelse 
ved å klausulere nedbørsfeltet. Kostnadene tilknyttet å videreføre dette regimet har for noen kommuner blitt 
for kostbart, og svært mange vannverk opplever at de har måtte øke graden av vannbehandling for å klare å 
overholde nødvendige hygieniske barrierer og kunne levere et akseptabelt drikkevann. I Norge har fokus vært 
på humus (NOM) fjerning. Tiltak i nedbørsfeltet har derfor i mindre grad vært i fokus de siste årene og 
veiledningsmateriell i tilknytning til nedbørfelt og vannkilde har derfor i liten grad blitt oppdatert basert på ny 
kunnskap. I forhold til klimautvikling, bedret kunnskapsnivå om sammenheng mellom ulike parametere, 
tilgjengelige modellverktøy, nye målemetoder og instrumenter, ligger det vel til rette for å oppgradere 
veiledningsmateriell og benytte kunnskapen i å fremskrive forventet utvikling sett i et klimaperspektiv.  Allern 
et al (2015) gjennomførte en omfattende vurdering av konsekvensene av klimautvikling på drikkevann i 
England og sammenfattet prosessene som påvirker vannkvaliteten i hht. Figur 2.  

 

Figur 2. Vannmengde, varighet av nedbør og temperaturutvikling pga. klimaendringer påvirker biologiske, fysiske og kjemiske prosesser i 

nedbørsfelt og vannkilde. 

FN har valgt 2021-2030 som FNs tiår for naturrestaurering, med mål om en massiv oppskalering av restaurering 
av reduserte og ødelagte økosystemer som en: 

• Kamp mot klimakrisen 

• Sikre matsikkerhet,  

• Sikre vannforsyning og 

• Sikre biodiversitet 
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Det er i denne sammenheng avsatt FoU midler innen EU og i Norges Forskningsråd tilknyttet disse fokus-
områdene og det er avsatt støttemidler i regi av MD til rehabiliteringstiltak i nedbørsfeltet som kan bidra til å 
bedre miljøtilstanden. 

Prosjektet inkluderer i tillegg til klimarisikovurderingen og litteraturgjennomgangen følgende delaktiviteter  

• Avholde oppstartsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for prosjektet for å drøfte nærmere hvordan 
prosjektet best skal løses, herunder antall møter og møteplan 

• Innhente nødvendig grunnlagsinformasjon for å besvare oppgaven 

• Utarbeide forslag til rapportering 

• Gjennomføre workshop med styrings- og referansegruppe for drøfting av rapport 

• Revidere rapport 

• Gjennomføre høring av revidert rapportforslag i styrings- og referansegruppen 

• Utarbeide endelig rapport 

• Avholde avslutningsmøte mellom styringsgruppe og rådgiver for å behandle endelig rapport og avtale videre 
oppfølging av rapporten 
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Organisering/deltakere 

Prosjektet styres av en styringsgruppe med minst 4 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er 
oppnevnt av Norsk Vanns drikkevannskomité. Det forventes at styringsgruppe og rådgiver møtes minst 3 
ganger (oppstartsmøte, workshop, avsluttende møte) og at øvrig kommunikasjon er per mail/tlf. 
Styringsgruppen vil foreslå deltakere i en referansegruppe. Referansegruppen blir invitert til workshopen og til 
å gi innspill til rapporten.  Alle vannverkene som deltar i gjennomføringen av klimarisikovurdering inklusive 
modellering og datainnsamling av tilgjengelige informasjon, vil bli holdt løpende orientert om fremdriften i 
prosjektet og inviteres til å delta på en workshop. . Det vil utarbeides en oppsummerings rapport fra 
klimarisikovurderingen for hvert vannverk.  Hver vannverksdeltager vil få gjennomgå datagrunnlaget og bidra 
til kvalitetssikring av datagrunnlaget og disse rapportene.   

Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv. 

Kostnader/finansiering 

Vi foreslår et spleiselagsprosjekt der det gjennomføres en klimarisikovurdering for hvert av de deltagende 
vannverkene. Pris for gjennomføring av dette arbeidet er 3-400 000 avhengig av kompleksiteten.  

Prosjektkostnader for Norsk Vann er anslått til kr 750 000. Prosjektet har følgende budsjettposter: 

Kostnader  

Faglig utredning og rapportering 600 000 

Klimarisikovurdering ulike vannverk 1 100 000* 

Møter styrings-/referansegrupper 25 000 

Trykking og formidling 50 000 

Prosjektadministrasjon 50 000 

Uforutsett 25 000 

Totalt 1 950 000 

Finansiering  

Norsk Vann prosjekt 750 000 

Ekstern  1 100 000* 

Totalt 1 950 000 

* Vi har antatt at vi får med tre vannverk (1 *300 kNOK + 2 * 400 kNOK) 

Posten «Faglig utredning og rapportering» angir maks. ramme for utredningsarbeidet, herunder 
timekostnader, reisekostnader, møter og ev. bi-omkostninger. 

Kost/nytte 

Vannbransjen vil kunne velge å lage en egen veiledning om håndtering av nedbørsfelt i tillegg til en veileder for 
gjennomføring av klimarisikovurdering. Ved å etablere et sett med modeller som kan benyttes for å predikere 
utviklingen flere årtider framover vil vannbransjen kunne legge langtidsplaner mht. ønskede endringer i 
nedbørsfelt, planlegging av egnede renseprosesser i forbindelse med fornying av anlegg etc. Verktøyene kan 
også benyttes til å gjøre langsiktige vurderinger av ulike vannkilder og reservekilder i den grad vannverk ønsker 
å finne nye kilder eller velge annet vanninntak eller fremme fordrøyningskapasitet i nedbørsfeltet eller endre 
vegetasjon/bruk. 
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Tidsplan 

Prosjektet starter opp umiddelbart så snart finansieringen er klar. Vi antar at prosjektstart er i mai 2021 
(oppstartsmøte med detaljert planlegging av gjennomføringen. Innsamling av data fra de ulike vannverkene vil 
kunne startes umiddelbart. Valg av modellverktøy vil kunne presenteres på et møte i august. Modellresultater 
for hvert enkelt vannverk vil ferdigstilles ca. 1, november og det avholdes en workshop. Presentasjon av 
resultat og identifisering av FoU behov vil kunne gjennomføres i desember og rapporteringen være ferdig ca. 
15. januar 

Rapportering og informasjon 

Informasjon og kommunikasjon omkring prosjektresultatene bestemmes av styringsgruppa og deltagende 
vannverk. Det foreslås: 

• Norsk Vann Rapport: Veiledning for gjennomføring av klimarisikovurdering med beskrivelse av metodikk og 
identifiserte tiltak basert på eksempler fra gjennomførte studier. Veiledningen vil også beskrive egnede 
modeller og kunnskapsbehov 

• Utarbeide en artikkel/presentasjon (Norsk Vann workshop/fagtreff) om kunnskapsstatus mht. modelle ring av 
utviklingen av innholdet av Naturlig Organisk Materiale (NOM), næringsstoffer (eutrofiering, toksiner, lukt 
og smak), hygiene (patogene/antibiota resistente bakterier) og miljøgifter i råvannkilden som funksjon av 
klimautviklingen. 

• Utarbeide en artikkel knyttet til status og kunnskapsbehov spesielt med tanke på bestemmelse av kritiske 
parametere, f.eks. patogene/antibiota resistente bakterier/gener, ARB/ARG i norske vannverk.  

Andre opplysninger 

 

Lars Hem, Oslo VAV 01.10.2020 

Prioriteringskriterier 

Beskrivelse av kriteriene er gjengitt nedenfor. Det er ønskelig at forslagsstiller fyller ut tabellen. 

Kriterier  

1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? Ja 

2) Er prosjektet innenfor en av følgende 
prosjektkategorier: a) tekniske veiledninger/rapporter, b) 
forvaltningsveiledninger/-rapporter eller c) strategiske 
prosjekter/utredningsprosjekter 

b) Tekniske veiledninger med fokus på nedbørsfelt og 
vannkildebeskyttelse: Klimarisikovurdering og 
identifisering av mulige tiltak 

c) strategiske prosjekter 

3) Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike 
medlemskategorier? 

Ja; små- og store kommuner og selskaper 

4) Fører prosjektet til utvikling av nye 
veiledninger/verktøy? 

Ja: forslag til en veileder 

Klimarisikovurdering og identifisering av mulige tiltak i 
nedbørsfeltet til vannverk;  

5) Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et tilfredsstillende 
resultat? 

Ja 

6) Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra eksterne 
miljøer til prosjektet? 

Ja, se forslag i budsjett, men vi vil ikke kunne avklare dette 
før Norsk Vann har sagt om de prioriterer 
gjennomføringen av prosjektet 

7) Er det sannsynlig at bevilgningen vil være utløsende for 
eksterne FoUI-prosjekter og -midler? 

Ja 

 

Direktørens forslag til prioritering for 2021: 
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Avslås. Flere av problemstillingene beskrevet er det arbeidet med i tidligere prosjekter, som eksempelvis 
NOMiNOR. Videre utga Norsk Vann i 2020 rapporten «Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder». Ulike 
typer vurderinger av nedbørfelt med hensyn på hygienisk kvalitet er omtalt og henvist til i denne rapporten. 
Videre pågår det kunnskapsutvikling på flere av de omtalte områdene. Blant annet arbeider 
Vitenskapskomiteen for mat og miljø med en risikovurdering av cyanobakterier og cyanotoksiner i norske 
drikkevannskilder. 

Innspill i høringsrunden 

Samfunnskomiteen: 

Direktørens anbefaling støttes. 

Avløpskomitéen:  

Temaet virker relevant. Før forslaget avslås bør det tas kontakt med forslagsstiller for en utsjekk av om vi har 
oppfattet forslaget riktig. For øvrig henvises til Vannkomiteens innspill. 

Vannkomitéen:  

Direktørens anbefaling støttes. 

Direktørens innstilling til styret: 

Avslås. Forslagsstiller har mulighet til å fremme et nytt (omarbeidet) prosjektforslag i 2022 etter dialog med 
Norsk Vann hvis de selv ønsker det. 
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