Prosjektbeskrivelser 2017

12-2017 Nødvannsforsyning – erfaringer med og standard for
nødvannsforsyningsutstyr
Forslagsstiller
Vannkomiteen

Målsetting for prosjektet
Innhente praktisk erfaringer med tilpasninger og tekniske løsninger for nødvannsforsyning. Etablere en
anbefaling/norm for nødvannsforsyningsutstyr.

Prioriteringskriterier
Kriterier
1) Er prosjektet i samsvar med strategiplanen?
eller
Løser det nye behov

Prosjektet løser nye behov.

2) Prosjektkategori?

Tekniskveiledning/-rapport

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

Prosjektet vil bidra til å løse utfordringer for alle store kommuner og
selskaper.

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

Nye verktøy i form av erfaringsdeling og kortere skriv/notater

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

Bakgrunn
Nødvannsforsyning er et veldig aktuelt tema både knyttet til utkast til ny drikkevannforskrift og behov for å
koordinere eksisterende/planlagte løsninger. Det sentrale temaet er dimensjonering. Hva skal kommunene
planlegge for? Hvor mange skal forsynes av utstyr fra det enkelte vannverk/vannverkseier, og hva skal det
samarbeides om? Hvilke krav skal stilles til spesielle abonnenter (sykehus og liknende) som skal ta imot vann? Hva
er øvre grense for antall personer som er mulig å forsyne via nødvann? Hvor stor vekt skal legges på tosidig
forsyning/annen sikkerhet i forsyningen ved dimensjonering av nødvannsutstyr? Disse spørsmålene ble diskutert
på en workshop om nødvannsforsyning 14. september 2016.
Underveis i workshopen kom det frem mange erfaringer knyttet til drift av nødvannsforsyningsutstyr og
tilpasninger/endringer av slikt utstyr for å gjøre dette mer brukervennlig og hensiktsmessig. Det var enighet om å
samle disse erfaringene slik at alle kunne nyttiggjøre seg disse.

Prosjektopplegg (kort beskrivelse)
En prosjektgruppe settes sammen med utgangspunkt i deltagere på workshopen 14. september. Prosjektgruppen
bistås av sekretær i form av innleid rådgiver/konsulent.
Prosjektgruppen skal:
•

Utarbeide kort rapport med konkrete erfaringer fra bruk og tilpasninger av nødvannsforsyningsutstyr.
Rapporten føres i pennen av sekretær
Utfra strekpunktet over komme med en anbefaling for norm for nødvannsforsyningsutstyr (anbefalte krav
til systemer/utstyr)
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Organisering/deltakere
Prosjektet styres av en styringsgruppe, som består av et medlem fra Vannkomiteen, to fra prosjektgruppen og
prosjektleder fra Norsk Vann. Deltagerne fra workshopen 14 sept. benyttes som en referansegruppe.
Arbeidsgruppen anbefaling sendes i tillegg på høring til aktuelle personer og organisasjoner.

Kostnader/finansiering
Prosjektkostnader er anslått til kr 300 000 og skal i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har
følgende budsjettposter:
Kostnader
Innleid sekretær

150 000

Møter prosjektgruppe

50 000

Trykking og formidling (elektronisk rapport)

20 000

Prosjektadministrasjon

50 000

Uforutsett

30 000

Totalt

300 000

Finansiering
Norsk Vann prosjekt

300 000

Ekstern

-

Totalt

300 000

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

Kost/nytte
Koordinering av tekniske løsninger for nødvannsforsyning vil være nyttig ved anskaffelse av utstyr slik at utstyret er
kompatibelt og kjent for andre mulige brukere. Videre vil deling av erfaringer gi stor nytte ved at kommunene
slipper å gjøre egne erfaringer før utstyret er riktig tilpasset. Vil være tids- og kostnadsbesparende.

Tidsplan
Prosjektet starter opp mars 2017 med etablering av prosjektgruppe og avsluttes februar 2018.

Rapportering og informasjon
Prosjektet rapporteres via Norsk Vanns nettsider og bransjens informasjonskanaler.

Andre opplysninger
Kjetil Furuberg, 27.09.16
Direktørens forslag til prioritering for 2017:
Utsettes til ny vurdering i 2018 på grunn av behovet for stram prioritering.
Innspill i høringsrunden

Avløpskomitéen
Støtter direktørens vurdering.

Vannkomitéen
Vannkomitéen anbefaler at prosjektet gjennomføres i 2017. Det bør utvides med 150 000 for også å få med rutiner
for bruk av utstyret og erfaringer.
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Samfunnskomitéen
Samfunnskomiteen mener prosjektet bør prioriteres i 2017. Temaet har høy aktualitet nå, og det vil være et godt
tidspunkt å gjennomføre prosjektet på nå.

VASK
Oslo VAV støtter utsettelse.
Bærum kommune mener prosjektet bør prioriteres i 2017.
Direktørens innstilling til PU:
Gjennomføres i 2017.
Nødvannsforsyning er et aktuelt tema i 2017 og en rask gjennomføring av prosjektet vil derfor gi en større
nytteverdi.
Prosjektet foreslås styrket med kr 150 000 i tråd med Vannkomitéens anbefaling.
Utfall av behandling i PU-møte 4. januar 2017
PU støtter direktørens innstilling.
Direktørens innstilling til styret:
Gjennomføres i 2017.
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