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Ny direktør i Norsk Vann fra 1.juli

• Thomas Breen, 46 år

• Fylkesråd for næring Hedmark 
fylkeskommune

• 8 år som Stortingsrepresentant 
for AP Hedmark

• Lokalpolitiker og varaordfører 
Folldal
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Norsk vanns juridiske tjeneste

• Juridiske rådgivere:

- Bistår andelseierne med bistand i juridiske spørsmål knyttet til de relevante 
fagområdene.

- Oppdaterer fortløpende siden va-jus.no. Denne siden ANBEFALES!



Va-jus.no

- Relevant regelverk

- Aktuelt fagstoff

- Relevante nyheter

- Arkiv over stilte spørsmål (spørsmål og svar legges jevnlig inn og er basert 
på svar vi gir på spørsmål fra andelseierne. Spørsmålene og svarene på va-
jus.no er anonymisert, forenklet og kan være noe generalisert. Så husk: 
Vær nøye på om faktum passer din sak hvis svaret skal ha overføringsverdi )

- «Gjenganger» i spørsmålene  er problemstillinger knyttet til kommunens 
ROLLE i den aktuelle saken. Veldig mange problemstillinger er knyttet til 
sorteringen av rollene kommunen har.



Kommunens mange roller

Sivilbeskyttelsesmyndighet

Plan- og bygningsmyndighet
Er også tiltakshaver og ansvarlig søker

Vassdragsmyndighet 
Er også tiltakshaver i vassdrag

Forurensningsmyndighet 
Er også forurenser (eier vann- og 
avløpsanlegg)

Vegmyndighet
Eier også veggrunn 

Grunneier, bygningseier og nabo



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

• 105 500 km offentlig ledningsnett ( over 2,5 ganger rundt jorda ved ekvator):
• 48 800 km vannledninger 

• 37 900 km avløpsledninger (felles og spillvannn)

• 18 800 km overvannsledninger

• I tillegg kommer private stikkledninger, samt ledningsnettet for privat eide vann- og 
avløpsanlegg.  

• Gj.snittsalder vannledninger: 32 år , avløpsledninger  30 år

• Produserer ca 700 mill m3 vann 

• Samlet årsproduksjon for vann- og avløpstjenester var 22,2 mrd. kr for 2018, 
• 71 % benyttet til kjøp av varer og tjenester i markedet. 

• 10 000 ansatte jobber i vannbransjen
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Stort investeringsbehov 
i norsk vannbransje

280 mrd. kr 2016-40 og     

4 % årlig gebyrvekst for å:

➢Håndtere befolkningsvekst
➢Innfri strengere kvalitets- og 

sikkerhetskrav
➢Tilpasse til et endret klima
➢Tilstrekkelig fornyelsestakt



Store investeringer = stort potensiale for:

Kostnadseffektive løsninger

Bærekraftige løsninger

Innovasjon og økt grønn 
konkurransekraft

Miljøarbeidsplasser



bedreVANN – måling av vannbransjens 
resultatutvikling



Ledningsfornyelse vann 2018  

• bedreVANN 0,82 % 

• Nasjonalt 0,70 %

• Anbefalt: 1,2 %
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Vannforbruk og beregnet vanntap 2018
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Mange veiledninger i 
ledningsnett-verktøykassen



Nye prosjekter/rapporter innen ledningsnett

• Nye rapporter 2019/20:

• Valg av ledningsmateriale – praktiske råd

• Klassifisering og tilstandsvurdering av kummer

• Beregning av bærekraftig fremmedvannsnivå
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Vi trenger kompetanse og kapasitet

• Robuste fagmiljøer – kunnskap, kompetanse   
og nettverk

• Stort generasjonsskifte i vannbransjen

• Vi trenger flere kompetente folk på alle 
nivåer i alle deler av bransjen.

• Stort behov for å utdanne og rekruttere 
medarbeidere for å kunne ta tak i etterslepet



Nasjonalt senter for vanninfrastruktur



Utviklingen av senteret er godt forankret i vannbransjen, 
og drives til daglig av et interimsstyre og en prosjektstab

Interimsstyre

Oslo VAV         Drammen kommune     Norsk Vann                  RIN                      VVP   

Bergen kommune   Trondheim kommune         SINTEF                   RIF                    NMBU

Styringsgruppe

Prosjektstab



Forskning, 
innovasjon og 

utvikling
Entreprenørene

Produsenter,  
leverandører og 

grossister

Eierne av 
infrastrukturen

Utdannings-
institusjonene

Rådgivende 
ingeniører

Senteret skal involvere og mobilisere hele verdikjeden

• Senteret vil bringe aktørene sammen – det vil skapes en møteplass
• En arena for nytenkning og teknologiutvikling
• Bygge ned fordommer mellom faggrupper – koble det praktiske og det teoretiske



Kompetansebehov kartlagt av to arbeidsgrupper i 2017 er 
grunnlag for prosjektering av bygg og anlegg ved senteret

Prosjektering: Oslo VAV
Fullskala felt for lekkasjesøk (prosjektering: Oslo VAV, RIN)

Noen kompetanseområder:

− System- og funksjonsforståelse
− Digitalisering
− Overvann og klimatilpasning
− Lekkasjer på ledningsnettet
− Optimal drift av ledningsnettet
− Installasjoner på ledningsnettet

− Prosjektforberedelse
− Prosjektgjennomføring
− Samfunnskontakt



Det etableres et hovedbygg (900 m2) med 
kurslokaler og VA-infrastruktur for helårs drift

• Lokaler til kurs og undervisning

• Kontor og garderober

• Kumgrav – med inngang for 
ledningsnett utenfra

• Demo/lab

• Pukkseng

• Lager

• 2. etasje over deler av lokalet

• Grønt tak



Aktuelle saker i ADK1 rådet

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

Lærermøter  - gjennomføres 
årlig

Retningslinjer for nettbaserte 
kurs ADK1

Retningslinjer for godkjenning av 
læresteder

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



ADK 1, aktiviteten i 2018

• 2018 var et år med 
• 516 utstedte sertifikat

• 301 resertifiserte sertifikat 

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

• Gjennomført kvalitetsbesøk ved 
læresteder
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VA-norm og VA/Miljø-blad i utvikling
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Norsk Vann og Rådet for VA-norm: 

Utvikle Norsk Vanns VA-norm og tilhørende beste praksis, som skal 

erstatte VA/Miljø-bladene som Stiftelsen for VA/Miljø-blad eier. 

Stiftelsen søker om opphør.

• Norsk Vanns VA-norm og VA/Miljø-bladene skal forvaltes som ett produkt

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

• Mer hensiktsmessig betalingsordning

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

http://va-norm.no/
http://www.va-blad.no/


Slik planlegger vi å bygge opp det nye produktet
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Samle VA-norm og VA/Miljø-blad til et mer 

integrert produkt  - videreutvikle produktet. 

Det nye produktet vil være basert på krav med 
tilhørende veiledning 

• for etablering av vann- og avløpsanlegg, fra 
kommunen som ledningseier
• for etablering av vann- og avløpsanlegg, fra 
kommunen som myndighet
• til drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg

Ny, felles nettløsning for begge produkter.



Fremdrift «ny» VA-norm

1. 2020: Utarbeide krav til etablering fra kommunen som ledningseier 
(kravene i Norsk Vanns VA-norm).

2. 2020/2021: Ny hjemmeside, ny betalingsordning, overgangsordning 
mellom nytt og gammelt produkt med mer.  

3. 2020/2021: Utarbeide krav til etablering av vann- og avløpsanlegg, fra 
kommunen som myndighet. (VA/Miljø-blader)

4.    2020/2021: Krav til drift og vedlikehold, alle anlegg (VA/Miljø-blader)
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Kurskalenderen 2019/2020
Følg med på hva som skjer på :

www.norskvann.no
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• Vann til brannslokking og sprinkleranlegg 
• 15. oktober på Gardermoen 

• Innføringskurs for nye i vannbransjen
• Nettkurs + samling 30.-31.10 på Hamar

• Innføring i NoDig metoder
• 12.-13. november på Gardermoen

• Kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg
• 20.-21.november i Trøndelag

• Driftsoperatørkurs 2020
• Vannbehandling : Hamar (vår og høst)
• Avløp: Hamar, Kristiansand, Bergen (høst)
• Transport: Molde

• Elektrokurs
• Etter behov

https://norskvann.no/index.php/kompetanse/arrangementer


Vannbransjen satser felles!

Vi klarer oss ikke uten…..


