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Alle ledd i vannbransjens verdikjede må ha fokus på 
kvalitet – og i godt samspill



Rammene for kvalitet

Kompetanse

Ressurser

Tid

Ledelsesfokus

Organisasjonskultur

Organisering

Samhandling aktører



Kritisk: Nok personell med riktig kompetanse

Kurstilbud, bl.a. nytt no-dig
kurs

Samarbeid ADK-satsing Rekrutterings-tiltak



Kvalitetsløft for bransjen: Nasjonalt 
kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur

Kursing for planlegging, bygging 

og drift

Demonstrasjon og testing av ny 

teknologi/løsninger 

Undervisning på alle relevante 

nivåer

Fullskala laboratorium for 

innovasjon og forskning



Kunnskap om status lokalt og nasjonalt

Tjeneste-
kvaliteten

Bærekraftig 
produksjon

Kostnads-
effektiv 

produksjon



Kunnskap om behov lokalt og nasjonalt

280 mrd. kr 2016-40



Det nedgravde er ikke lenger glemt, 
men vi må få opp fornyelsestakten

Status og behov:
➢ Vannlekkasjer: 30 %
➢ Fremmedvann: 55 %
➢ Ledningsfornyelsen må 

økes 50 % 
➢ V: 0,66% 
➢ A: 0,61% (KOSTRA 2015-17)

➢ Fortsatt mer nyanlegg 
enn fornyelse

➢ Tot. investeringsbehov 
236 mrd. til 2040



Kvalitetsfokus i anskaffelser og normer 

Over 70 % av årsproduksjonen utføres av 
markedet

VA-norm og VA/Miljø-blader 

moderniseres/forbedres



Verktøykasse om hva som er riktig kvalitet 
– og hvordan oppå det

Snart klar:
➢ Valg av rørmaterialer

I støpeskjeen:
➢ Kummer –

klassifisering og 
tilstandsvurdering

➢ Omfyllingsmasser
➢ Fremmedvann





Organisering

Eget punkt i regjeringsplattformen

I NVs strategiplan:

Hovedmål «Norsk Vann skal stimulere til økt effektivitet og 

gjennomføringsevne i vannbransjen» 

Delmål «bidra til mer effektiv organisering av vann- og avløps-

tjenestene gjennom analyser og synliggjøring av beste praksis» 

Arbeidsgruppe nedsatt 



Svært viktig med god samhandling i 
vannbransjens verdikjede

Kommune/

byggherre

Rådgiver

Leverandør/

grossist
Entreprenør



Innovasjon for økt & fremtidsrettet kvalitet



Norge – del av en verden i utvikling



Altså....

Kompetanse

Ressurser

Tid

Ledelsesfokus

Organisasjonskultur

Organisering

Samhandling 

Kommune/

byggherre

Rådgiver

Leverandør/

grossist
Entreprenør





DSB, 2014, Veileder til helhetlig ROS





Beredskap – står du alene?

IKKE frikoblet fra kommunen!

Dialog om behov

Nødvann

Gode rutiner

Øvelser

Kvalitet i beredskapsarbeidet
DSB, 2014, Veileder til helhetlig ROS





Nytt kull høst 2019

Hamar

Velkommen!



Alle ledd i vannbransjens verdikjede må ha fokus på 
kvalitet – og i godt samspill

Til beste for dagens og fremtidens 
vann- og avløpskunder




