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45 år med rørfornying og boring 
      
      -uten graving eller riving
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water management

Grunne Grøfter
Miljøvennlig og  
effektivt for hytta

Vannlekkasjer
skader for  
milliarder hvert år

tørre kontinenter
Hva kan vannrike 
norge lære?

Les om

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

Nr 1 | mars 2015

les mer på Nett!
www.watermaNagemeNt.No

 Vår viktigste  
infrastruktur og ressurs

Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann:  
Vannbransjen tar over oljebransjen. 
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He fight daily against the marine growth
He drive with his eyes closed
He increase the level of Oxygen
He is more environmentally friendly
than his dog

He RACE in more than 21 countries
He driHe drives the fastest, easiest and
safest system on the market
He thinks Castrol oil taste beer
than coffee

He race against time and money
He never compromise on quality
He is supported by the best
service team

He reduces disease and stress
symptoms in the biomass
He claims that Earth is flatHe claims that Earth is flat

All we know is he used the Remote Operated 
Net Cleaning system known as R.O.N.C!» w
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utfordrinGer

mediaplanets mål er å skape nye kunder
til våre annonsører. Gjennom interessante
artikler med høy kvalitet, motiverer vi våre
lesere til å handle. 

vi hjelper våre lesere til å lykkes!
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Siter oss gjerne, men angi kilde.

ON DARK BACKGROUND

vi anBefaler

Vannbransjen er mer muligheter 
enn hemmelige tjenester!

Vann er en viktig ressurs for alt liv på planeten. Mest 
sannsynlig den viktigste ressursen. En ressurs ingen eier, 
men som vi låner av hverandre og neste generasjon

M
iljøet endrer seg 
og klimaet i den 
tempererte so-
nen blir våtere 
og villere. I tro-
pene blir det 
stadig mer tør-

ke. På vegne av den lille piken i So-
malia som ikke går på skole fordi 
hun må gå etter vann, er det lov å 
føle engasjement. Vann som knapp 
ressurs er en historisk årsak til kon-
flikt. Vi må gjøre noe med denne ut-
viklingen. Alle skjønner det.

Mulighetenes marked
Vannbransjen er mulighetenes 
marked. Det finnes et antall inno-
vasjoner, velkjente metoder og eta-
blerte produkter til definerte behov. 
Produkter med høy kvalitet og lang 
levetid er etterspurt. Langsiktighet 

er et krav, og alle snakker i et 100 
års perspektiv. Norge har en forvalt-
ning som mer enhetlig må ta denne 
typen ansvar. Vår vannforvaltning 
utøves av dyktige fagfolk i landets 
kommuner som vet de må investere 
for fremtiden, men de er underlagt, 
hold deg fast, 13 departementer, mer 
enn 40 ulike lover, 100 forskrifter, 
et antall direktorater og fylkeskom-
muner. Parallelt forvitrer det offent-
lige ledningsnettet med en verdi på 
ca. 1000 milliarder med rundt 5% år-
lig. Bare etterslepet er på over 300 
milliarder.

Inspirasjon fra Romerriket
En innovasjon fra Romerriket 

som prinsipielt fortsatt fungerer 
gnistrende godt, er rør. Bare i Nor-
ge har vi flere meter offentlig vann- 
og avløpsrør enn vei. Lengden av de 
samlede private stikkledninger er 

alene lenger enn jordens omkrets 
rundt ekvator. En av de største ut-
fordringene, er et utrangert, og gjer-
ne utett ledningsnett. Gamle rør 
under veibanen, over t-banen eller 
i verneverdige bygg og sykehus har 
til felles at de er vanskelig tilgjenge-
lige. Det er derfor gledelig at stadig 
flere får øynene opp for grave- og 
rivningsfrie metoder, såkalte NoDig 
metoder. Dette er ikke nytt: I Norge 
har vi gjort dette siden 1969.

Drikkevannsressurser 
Et fokus på vann - utover det rent 
emosjonelle – kan også være forret-
ningsmessige virkemidler for at vi 
skal nå globale mål om bærekraftig 
vannforvaltning. De største vann-
ressursene finnes under verdens-
havene eller ørkener som Sahara. 
Store drikkevannsressurser, for ek-
sempel i Libya, ble kondemnert 
fordi det ble boret gjennom drik-
kevannsreservoarer for å hente ol-
jen under. Ikke av nordmenn. Alle 
skjønner det. Norge har et av ver-
dens beste teknologimiljøer for å 
lete, finne, hente, transportere, ma-
gasinere og foredle «fludium» på en 
sikker og miljøriktig måte. BNP i 
verdens rikeste land tilsier at dette 
er noe vi kan. Vann er også et «flu-
dium», og dersom vi fikk på plass in-
citament for lønnsomhet ville vann 
være mer attraktivt for industrien. 
Tenk om vår teknologi i et land med 
utfordringen «for mye vann», kan 

løse oppgaver i subtropiske/tropiske 
områder der utfordringen er «for li-
te vann». Et annet eksempel er våre 
landskapsarkitekter fra NMBU på 
Ås. De fortjener mye heder og ære; 
Ikke bare er de utdannet ved en av 
landets mest tradisjonsrike insti-
tusjoner, de skal også ivareta mange 
«skjulte» krav ved utforming av by- 
og landskapsrom. Magasinering av 
overvann ved grunne bassenger og 
bygninger med vegetasjon på veg-
ger/tak, kan være eksempler. Det 
er mange som kan vann, men vi 
mangler flere «cand.vann». Vi øns-
ker oss flere ADK-rørleggere. Per-
sonlig savner jeg muligheten for 
fagbrev til rørfornyere for flinke kol-
legaer. Det er mye ugjort. Alle skjøn-
ner det.

Spennende muligheter
Hvis husets ungdom en søndags-
frokost lurer på hva den skal bli, så 
anbefal nettsidene til Norsk Vann.  
Der kan de få en idé om spennende 
muligheter for motivert ungdom. 
Lytter denne nye teoretiske kompe-
tansen til de med kunnskap og prak-
tisk erfaring fra et yrkesliv i «grøfta», 
er det en sikker vinner!

Tidene vil forandre seg. På spørs-
mål om vi evner utfordringene det-
te medfører, passer det derfor godt 
å sitere en annen amerikansk inn-
ovasjon av stor kulturell betydning, 
nemlig en president som sa: «Yes, 
we can!»  Alle skjønner det.

De største vann- 
ressursene 
finnes under 
verdenshavene 
eller ørkener 
som Sahara. 

Carl Christian ”CC” Sibbern
Ceo olimb Group
Foto: olimb Group

Lina Trondskog
prosjektleder i mediaplanet.
Foto:emma wirenhed

Jeg anbefaler  
midtoppslaget på 
side 8 og 9 som  
handler om at 30% av 
vannet vårt blir borte 
på veien.

God lesning! 

les mer på Nett!

watermaNagemeNt.No



Kommunaltekniske tjenester som vann 
og avløp er i en brytningstid hva gjelder 
kommunikasjon. I dag er det mange 
utplasserte løsninger som benytter seg av 
gamle modem over fastlinje eller GSM-
modem for oppringt samband. Dette 
utstyret begynner å bli gammelt, og 
teknologien utdatert. 

Tjenesten for oppringt kommunikasjon 
over mobilnettene lever på lånt tid, og er 
definitivt ikke noe å satse på fremover. 
Mange er i den fasen at de innser at man 
må begynne å planlegge nyere 
infrastruktur, men er usikker på hva de 
skal velge, hvordan det fungerer og om 
dette i seg selv bringer nye utfordringer. 

Emcom hjelper dere til å gå over til en ren 
IP-basert infrastruktur, med rutere, 
antenner, VPN og operatør som støtter 
det en trenger for å realisere dette.

KOMMUNALTEKNIKK MED 
AVLEGGS INFRASTRUKTUR?
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Besøk emcom.no/wm for å lese resten 
av denne av artikkelen eller kontakt 

Alf Møllerud, CTO, Emcom AS 
t. 21420950, e. alf@emcom.no

Fra oppringt til IP-basert
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nyheter

marthe Løken

redaksjonen@mediaplanet.com

Det forskes mye på hvordan man 
kan utnytte bølgeenergien, men 
foreløpig er det ikke mange som 
har funnet en god patent som re-
kvirerer nok energi i forhold til 
kostnadene, uten å bli ødelagt av 
stormene på havet. Problemet er 

ofte at bøyene blåser bort og blir 
ødelagt i kraftige stormer. Gjen-
nom en ny teknologi hvor bøyen 
senker seg under vannoverflaten 
hvis det blåser opp til storm, kan 
man sannsynligvis forhindre ska-
dene.

–Vår samarbeidspartner i Sverige 
 er svært god på strømkomponen-
ter og med vår stormbøye mener 
vi at dette vil tåle uværet. Genera-
toren som produseres i Sverige har 
vært testet mot saltvann i ti år, så 
den vet vi at skal tåle det. Og vår 
teknologi har vi basert på teknik-
ken man bruker for å senke Ubå-
ter som tåler å bli senket nye dype-
re enn det vi skal senke våre bøyer,  
sier daglig leder for Ocean Energy 
AS, Tov Westby.

Bøyen åpner opp noen sluser 
som fyller seg med vann og sen-
ker bøyen når den blir utsatt for de 

kraftige naturkreftene. Generato-
ren sitter fast på havbunnen og le-
verer strøm til strømnettet.

Må testes
–Det som gjenstår nå er å få pro-
dusert prototypen. Vi håper at den 
skal stå klar til sjøsetting i sep-
tember oktober, så vi får testet den 
gjennom vinteren. Under testin-
gen vil vi ha med oss en fra NTNU, 
Marintek ved Sintef som vil stå for 
den faglige analysen av prosjektet, 
forteller Westby.

I to år skal bøyen ligge til testing 
ved Runde Senter for Havenergi. 
Hvis stormbøyen består testen, 
er det allerede inngått en avtale 
med det spanske havforsknings- 
instituttet Plocan på Gran  
Canaria for videre testing. Span-
ske myndigheter vil installere opp 
til 200 mega watt utenfor Gran  

Canaria hvis dette blir vellykket.
–Det viktige for oss nå, er at vi får 

med oss investorer som er interes-
sert i bølgeenergi og som har tro på 
ideen vår, legger han til.

Tror på ideen
–Jeg tror dette kan revolusjonere 
bølgekraftindustrien hvis ideen 
virker.  De har brukt kompetanse 
fra offshore-industrien i tillegg til 
en viktig samarbeidspartner i Sve-
rige og løsningen synes både en-
kel og genial. Jeg har bred erfaring 
fra energibransjen, og ble fasinert 
av ideen deres. Derfor syntes jeg at 
Innovasjon Norge skulle bidra til å 
få testet ideen, sier Rune Røkke om 
hvorfor de støttet prosjektet.

En bøyepark med 300 bøyer kan 
generere strøm til 1000 husstan-
der. En bøye er rundt 3 meter i dia-
meter og kan sjøsettes langt uten-

for strandlinjen. Produksjonspri-
sen på strømmen for denne typen 
bølgeenergi ligger på 0,4 - 0,6 kro-
ner per kilo watt. Sammenliknet 
med vindkraft som ligger fra 0,6 - 
0,85 kroner.

–De har samarbeidspartnere 
som er ledene innen sine nisjer og 
jeg tror dette er kommersielt driv-
bart, sier Røkke.

 –Det positive med det er at vi 
ikke trenger å ødelegge naturom-
råder i strandsonen slik som for 
eksempel vindmøllene har fått 
kritikk for, sier Westby.

–Det er klart at det er utfordrin-
ger ved prosjektet, men hvis vi ikke 
prøver kommer vi ingen vei, legger 
han til.

–Vi har funnet løsningen
Stormbøyer kan bli et paradigmeskifte innen bølgekraft. Det mente Rune  

Røkke da han var seniorrådgiver for Innovasjon Norge for tre år siden. Etter tre års forskning 
har Ocean Energy muligens funnet løsninger for stormødeleggelsene som er hovedgrunnen 

til at bølgeenergi ikke er kommet lenger.

Tov Westby
daglig leder for ocean energy as
Foto: privat

uTNyTTE bøLGEENERGIEN. Problemet er 
ofte at bøyene blåser bort og blir ødelagt i 
kraftige stormer. Gjennom en ny teknologi 
hvor bøyen senker seg under vannoverflaten 
hvis det blåser opp til storm, kan man  
sannsynligvis forhindre skadene.   
illustrasjon: nils sunndal

Foto: istockFoto: istock
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Foto: istock

AT-BORING 
Styrt boring i fjell 
og morenemasser

Studsrødveien 65, 3153 Tolvsrød  |  T: 33 01 81 60  |  post@holland-nodig.no  |  www.holland-nodig.no  |  facebook.com/HollandNodig

kommersiell innsikt

tom backe

redaksjonen@mediaplanet.com

- En av metodene vi benytter er 
styrt boring i fjell som gjør at vi 
kan bore oss ned fra bakkenivå ett 
sted og komme opp igjen kanskje 
nitti meter unna. Dette er en hen-
dig metode hvis man for eksem-
pel vil ha vann og strøm ned til 
strandtomten sin på hytten uten 
å ødelegge svabergene sine med 
sprenging av grøft, sier Anders  
Hoven Dahlman, som er daglig  
leder i Holland Boring AS. De har 
en rekke gode løsninger for å fø-
re frem rør i traseer hvor frem- 

kommeligheten er vanskelig eller 
byr på spesielle utfordringer.

Styrt boring i sand og leirmas-
ser er intet nytt. Det har man gjort 
i mange tiår, det nye innen den-
ne metoden er at noen få leveran- 
dører i dag også har utstyr som gjør 
dem i stand til å foreta styrt boring 
i stein, morenemasser og fjell. 

- I dag kan vi bruke en AT-rigg 
som er utstyrt med doble stenger, 
der den ene er utstyrt med en rulle- 
borkrone eller en lufthammer,  
disse verktøyene gjør det mulig for 
oss å forsere steinmasser eller fjell, 
forklarer Dahlman.

Styrt boring i løsmasser
Tidligere var det problematisk å 
forsere steinmasser, spesielt under 
grunnvannsnivå eller i kurve. Men  
metoden med styrt boring i løs-
masser er fortsatt en mye brukt 
løsning. Styrt boring i løsmasser 
har vist seg konkurransedyktig i 
forhold til tradisjonell graving, ved 
kryssing av vassdrag, passering av 
myrlendte områder, og når man 
vil begrense inngrep over dyrket 
mark eller hager.

- Vi har metoder som kan brukes 

til de fleste grunnforhold hvis man 
trenger å fjerne overvann og må 
bore seg igjennom en ås, eller man 
trenger å bore seg under et bygge-
felt, en vei eller en jernbanetrassè. 
Hvor langt man kan bore vil av-
henge av grunnforholdene og hvil-
ke dimensjoner det er snakk om. 
Det kan nevnes at Holland boring 
har norgesrekorden med boring 
av duktile støpejernsrør, der har 
de boret 490 meter i et strekk med 
DN250. Normalt benyttes det hels-
veiste plastrør til nodig-installa-
sjoner. På vår facebookside legger 
vi ut en del jobber vi utfører, sier 
Dahlman.

utblokking, rørpressing og 
strømperenovering
Utblokking er en annen metode 
som kan benyttes når man skal 
bytte ut eksisterende rør med nye 
uten å grave.

- Enkelt forklart dytter man en 
stang igjennom det gamle røret, 
deretter knuser vi det gamle rø-
ret mens vi drar inn et nytt rør 
på vei tilbake. Metoden kan også  
benyttes der det gamle rørnettet 
er deformert og strømperenove-

ring ikke er noe alternativ, forteller 
Dahlman.

Utblokking kan brukes til å bytte 
ut både avløpsrør og vannrør. Hvis 
man har rør som er hele, men som 
lekker kan de ofte renoveres med 
en metode som heter strømpe- 
renovering:

- Da støper vi en glassfiber-
strømpe inn i det gamle røret.  
Dette kan i dag også utføres på små 
dimensjoner innendørs i hus.

For store rør tilbyr vi rørpressing 
av stålrør. Vi skyver da frem et stål-
rør samtidig som vi skrur massen 
ut av røret. Dette gir veldig lite kon-
sekvenser med hensyn på setnin-
ger, slik man kan risikere dersom 
man slår et stålrør gjennom mas-
sene. Dette er en gammel og vel-
dig utprøvd metode som har blitt  
benyttet i Norge siden 60- tallet.

Finn riktig leverandør
Det finnes med andre ord en rekke 
løsninger som passer for de  
ulike problemstillingene og derfor 
vil det nok være smart å finne en 
leverandør som kan tilby mer enn 
èn løsning eller en kombinasjon, 
for ofte er det slik at et problem 

kan løses på ulike måter og da gjel-
der det å finne den metoden som 
løser problemet mest mulig effek-
tivt og å ha en leverandør som kan 
mer enn èn ting, enten alene eller 
i samarbeid med andre. Det finnes 
i dag leverandører som tilbyr de-
ler av disse produktene, men må 
kaste inn håndkleet fordi prosjek-
tet ikke ble helt som forutsatt. Det 
er nok også smart å velge en leve-
randør som har ansvarsrett for  
hele arbeidet med prosjektering, 
søknadsprosesser og kan ta seg av 
hele prosjektet, sier Dahlman. Men 
vi jobber også gjerne sammen med 
andre entreprenører.

Det hender vi etter en gjen-
nomgang av prosjektet konklu-
derer med at den riktige metoden 
er å grave. Men vi mener man bør 
vurdere nodig som et alternativ til  
graving. Dette er ofte lettere  
dersom vi får være med å utforme 
prosjektet fra starten. Veldig ofte  
er dette noe som er det beste  
både for lommebok, samfunnet og  
miljøet.

gravearbeider påfører 
omgivelsene ulemper og store 

terrengskader
Tradisjonell graving er tidkrevende, påvirker miljøet og infrastrukturen.  

Det finnes en rekke andre metoder som kan brukes hvis man for eksempel trenger å føre  
frem vann, strøm, gass eller andre rør uten å   

påvirke terrenget rundt - såkalte Nodig- metoder.

Anders Hoven Dahlman
daglig leder i Holland Boring as
Foto: arve hansen

LES MER På  
WATERMANAGEMENT.No

Foto: anders hoven dahlman Foto: christian tørrisplass Foto: christian tørrisplass
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Kun tre ting skal i do.
Dopapir er den ene.

Likevel   nner vi mye rart i rørene.

Kan du hjelpe oss? Spill Don’t do it eller
se hvorfor på dontdoit.ivar.no

Budskapet burde være enkelt, 
nemlig at det bare er det som har 
vært gjennom kroppen og dopa-
pir som skal i do -  ingenting an-
net. Det tenkte de også i IVAR som 
har ansvaret for avløpsanlegget 
til over 300.000 mennesker på 
Nord-Jæren. De ville lage en kam-
panje for å redusere problemene 
det fører med seg at andre ting kas-
tes i toalettet.

- Problemene er særlig knyt-

tet til rester av klær, kluter og fil-
ler som inneholder fiber, for det-
te er veldig sterke materialer som 
har en tendens til å tvinne seg fast 
i ulike typer utstyr som vi har på 
renseanleggene. Etter hvert som 
klutene og fillene tvinner seg 
sammen blir det etter hvert så 
tungt at utstyret vårt kan bli øde-
lagt. Det kan føre til at vi får drifts-
stans og medfører økte kostnader, 
forteller Leif Ydstebø som er pro-
sessingeniør i IVAR.

Startet med en undersøkelse
IVAR gikk grundig til verks for å 
velge en riktig strategi for å infor-
mere befolkningen, men da var det 
viktig å vite hva befolkningen al-
lerede visste og mente. Derfor en-
gasjerte de et byrå til å gjennom-
føre en undersøkelse om temaet. 
Kartleggingen ble utført ved bruk 

av telefonintervju i begynnelsen 
av januar i fjor og hadde som for-
mål å kartlegge kunnskap, hold-
ning og adferd knyttet til avløpet. 
De ville finne ut hva folk flest me-
ner de kan kaste i toalettet og hva 
folk konkret kaster i toalettet. De 
ville også kartlegge dette gjennom 
å spørre respondentene konkret 
om egen adferd og også om hva 
de trodde andre kastet i avløpet. 
Undersøkelsen viste at godt over 
halvparten av de spurte kastet ting 
som de ikke skulle ha kastet i toa-
lettet, 22 prosent kastet noe ukent-

lig eller oftere. Nesten halvparten 
mente det var greit å kaste hår i to-
alettet og en av tre mente det var 
greit å kaste matrester.

utradisjonell kampanje
Formålet bak IVARs kampanje var 
å påvirke befolkningens kunnskap 
og adferd – på tvers av generasjo-
ner.

- Det var først og fremst en in-
formasjonskampanje, og vi tror jo 
ikke at folk kaster ting i avløpet av 
vond vilje, det er mer at de ikke er 
klar over hvilke problemer dette 
skaper på renseanleggene som vi 
ville informere om, sier Ydstebø.

De lagde både brosjyrer og hadde 
avisannonser, som er ganske tra-
disjonelle virkemidler. For å tref-
fe ungdommen lagde de en egen 
nettside, en facebookside og en 
film om Leif som treffer på store 

anakondaer når han tar en tur i 
kloakken. I tillegg har de spillet 
«Don’t do it», som kan lastes ned 
gratis fra Google Play eller App  
Store og som kan spilles på mobil 
eller nettbrett og der man er i en 
kontinuerlig konkurranse med an-
dre som spiller dette spillet på nett. 
I følge nettsiden dontdoit.ivar.no er 
det akkurat nå en spiller som he-
ter Gudjon-kickass som har «mest 
greie på dass» med 2 675 poeng.

En svært kreativ måte å gi infor-
masjon om ting som at kluter i av-
løpet skaper problemer på rense-
anleggene og at mat som kastes i 
do kan føre til rotteproblemer – så, 
don`t do it!

Leif ydstebø
prosessingeniør 
hos ivar
Foto: ivar

Det er bare tre ting som skal i do!

tom backe

redaksjonen@mediaplanet.com

■■ Alle vet hva som det er 
greit å kaste i do og hva som 
ikke er greit.  
Eller vet vi egentlig det? 
IVAR, som er et vann-,  
avløp- og renovasjons- 
selskap i Rogaland har valgt 
en litt annen tilnærming når 
det kommer til informasjon 
om dette. 

illustrasjon: inGvild heia



Villere, våtere, 
«hørt den før»?
Vi tar hånd om vannet og kloakken din.

Vi har et stort utvalg av 
pumper for salg/utleie.
Vår spesialitet er diesel drevne pumper med 
stor lense kapasitet. Samt spesial pumper for 
«by pass» reparasjoner av kloakk nett. 
Vi har 24 timer ambulerende vakt tjeneste.

Vi holder ditt på det tørre!
Stålfjæra 12, 0975 Oslo.
 Tlf. 23 33 84 00 - Vakt: 23 33 84 10
E-post: post@pumpe-service.no
www.pumpe-service.no

Søker etter investorer til selskap 
som skal gi verden rent vann
EnviroNor arbeider med å finne løsninger på hvordan brukte tankskip kan brukes som flytende sentraler for å rense 
vann og på den måten bidra til å løse en av verdens virkelige store utfordringer - nemlig vannmangel.

- Tankskip er på mange måter som melk. 
De går ut på dato, og etter 20 – 25 år kan 
de ikke benyttes til å frakte olje lenger, 
men allikevel representerer tankskipene 
en betydelig restverdi hvis de kan brukes 
til andre ting, sier gründeren i EnviroNor 
Sigmund Larsen.

Han vil bygge om tankskip til vannrense-
anlegg og desalineringsanlegg, med seg 
på laget har han DNV GL som har vært en 
aktiv bidragsyter i utviklingen av konseptet. 
DNV GL starter i disse dager opp en  
mulighetsstudie i Mozambique.
 
Hele verden som marked
Vannmangel er et globalt problem. Pimært 
er konspetet basert på kommersielle 
oppdrag, men det kan også være snakk 

om å benytte løsningen som en bistands- 
løsning i utviklingsland. Men det kan like 
gjerne være aktuelt i industrielle land hvor 
avløpsvann kapasiteten er for liten eller 
det er for liten plass i byene til å anlegge 
renseanlegg på land. 

- Markedet er enormt. California sliter  
med vannmangel og i Sør-Amerika går  
80 prosent av avløpsvannet rett i sjøen og 
vi har utfordringer i Afrika. Mange steder 
Asia hvor sliter de med for lite arealer  
samtidig som urbaniseringen øker, så  
der er det også et stort marked,  
forteller Larsen. 
 
Trenger investorer
- Vi bruker kjent teknologi som er utprøvd, 
så det er selve konseptet med å bruke 
tankskip til vannrensing og desalinering 
som er nytt. Men skal vi komme videre 
med dette spennende og viktige arbeidet 
trenger vi investorer som vil være med. 
De som er interessert i dette kan bare ta 
kontakt for mer informasjon, avslutter 
Sigmund Larsen.

Telefon: +47 416 83 747 | Email: sigmund.larsen@environor.com | Skype: sigmundlarsen
EnviroNor AS - Mjaatveitflaten 17, NO-5918 Frekhaug
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Vann er en av verdens aller viktigste ressurser.
I Norge i dag forsvinner ca 40% av alt drikkevann ut i lekkasjer.

Ulefos kan bidra til at lekkasjene kommer under kontroll.

Vi kan tilby et bredt og spennende produktspekter 
innenfor lekkasjeovervåking:

www.ulefos.com
• Overvåkning av vannledningsnettet 24 timer i døgnet

• Fra manuell innhenting av lekkasjestatus via patruljekjøring til     

automatisk innsending via mobilnettet

• Ved alarm kan lekkasjelyden spilles av for kontroll

• Validering av lekkasjens plassering til ledningsstrekk

• Mulighet for overvåking av andre parametere som trykk,              

temperatur, turbiditet og vannstrøm

Kontakt oss på 62 80 62 00 eller besøk våre nettsider.
Lekkasjeovervåkning PermaNet+
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Frem til nå har vann- og avløps-
etaten i Oslo kommune sendt 
ut lekkasjesøkere som har lyttet  
etter lekkasjer i kummene om-
råde for område. Da tok det cirka 
et år å undersøke alle kummene i  
hele kommunen. Nå overvåkes 
en del av kummene med sensorer 
som sender inn resultater til en 
drifssentral hver natt.

- Vi startet med et pilotpro-
sjekt på Bygdøy høsten 2012 der vi  
installerte 35 lydloggere og 15  
lydloggere på Ullern med SMS over- 
føring. Resultatene var så gode at 
vi installerte 17 loggere på Tøyen 
og 83 på Lambertseter med GPRS 
overføring i fjor høst, sier John 
Arild Westby som er funksjons-
leder for lekkasjesøk og teknisk  
service i vann- og avløpsetaten i 
Oslo kommune.

Teknologien er ikke veldig avan-
sert, men den er effektiv og består 
av en sensor som sitter på vann- 
røret i en kum og lytter etter  
lyder i vannrørene som kan indi-
kere ekstra stor vanngjennom-
strømming og sannsynlig lekka-
sje. Sensoren sender en melding 
til en sentral hos vann- og avløps- 
etaten hver eneste natt og melder 

enten om «lekkasje» eller «ikke lek-
kasje». Hos vann- og avløpsetaten 
blir resultatene presentert i et kart 
der det fremstilles visuelt hvor lyd-
loggerne har meldt om lekkasjer.

- Før lyttet vi manuelt med  
mekanisk utstyr på disse områ-
dene, og da kunne det ta opptil et 
år mellom hver gang vi oppsøk-
te hver enkelt kum, men nå kom-
mer resultatene en gang i døgnet, 
det er en stor forbedring, forklarer 
Westby.

Slipper snørydding
- Fordelene er mange. Egentlig har 
vi etablert et system som tilsvarer 
en liten mann i hver kum. Han lyt-
ter og gir tilbakemelding om sta-
tus en gang i døgnet. De som lette 
manuelt måtte ofte grave seg frem 
til kummen som kunne ligge un-
der en halv meter snø om vinte-
ren, nå skjer rapporteringen auto-
matisk via mobilnettet og da be-
tyr heller ikke snø eller parkerte  
biler over kumlokket noe. 

Kommunen kan raskt rykke ut 
og reparere skaden før det blir rør-
brudd, og det å kunne ta lekkasjene 
fort er også gunstig for alt har sin 
pris. Det koster å produsere drikke-
vann, det skal behandles og deret-
ter pumpes ut til forbrukeren. 

Hvis vannet forsvinner i en lek-
kasje er sannsynligheten også stor 
for at vannet havner tilbake i av-
løpssystemet uten å ha blitt brukt 
og da sender vi rent vann tilbake 
til renseanlegget og det koster fire 

ganger så mye å rense, så her er det 
mange penger å spare, sier Hans 
Jørgen Haugen hos Ulefos som  
leverer systemet.

Flere loggere
I Oslo kommune har de testet ut 
et tilsvarende system for en del år 
siden, men den gang var ikke erfa-
ringene så gode. Nå har imidlertid 
teknologien blitt videreutviklet og 
gjort systemene mer pålitelige.

- De tidligere systemene hadde 
bare enveiskommunikasjon mens 
dette systemet også kvitterer ut 
at meldingene er mottatt. Det har 
blitt mulig å fjernprogrammere 
kuminnstallasjonene via PC uten 
å måtte reise ut til stedet, sier Hau-
gen hos Ulefos. Nå er det også mu-
lig å få spilt av lyden som lydlogge-
ren reagerte på for å sjekke å sjek-
ket at det virkelig er lekkasje og 
ikke noe annet. Det kan gjøres en 
validering av hvilket lednings-
strekk lekkasjen sitter på for å let-
te arbeidet med å finne den. Det-
te er en viktig grunn til at vann og  
avløpsetaten regner med å instal-
lere enda flere lydloggere rundt i 
kommunen.

- Det er særlig i villastrøkene i 
de ytre delene av Oslo hvor det er 
aktuelt først. Der er det lite annet 
som vil forstyrre avlyttingen og da 
blir resultatene best, sier Westby 
avslutningsvis.

en liten mann i 
hver eneste kum

tom backe

redaksjonen@mediaplanet.com

Hvert år forsvinner i gjennomsnitt 30 prosent av 
alt drikkevannet på veien til forbruker. 

oVERVåKING MED SENSoR.. Teknologien består av en sensor som sitter på 
vannrøret i en kum og lytter etter lyder i vannrørene som kan indikere ekstra 
stor vanngjennomstrømming og sannsynlig lekkasje.              Foto: uleFos

John Arild Westby
funksjonsleder for 
lekkasjesøk og  
teknisk service i 
vann- og avløps- 
etaten i oslo  
kommune
Foto: katarina ottesen

nyheter

Lekkasjeovervåking
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Norge må ta lærdom  
av tørre kontinenter

■■ I dag mister Norge en 
tredjedel av alt vannet vi har 
på grunn av lekkasjer og 
kondens. – Norge har mye å 
lære av land som Australia, 
som bruker vanntrykk  
bevisst for å redusere vann-
tapet, sier gruppeleder  
ved vann og avløp i  
Hjellnes Consult,  
bjørgvin Thorsteinsson.

Totalt produserte Norges kommu-
nale vannverk til sammen 743 mil-
lioner kubikkmeter med vann i 
2006. Dessverre er ledningsnettet 
så gammelt og har mange skader 
som fører til store lekkasjer. Hele 
40 prosent av alt vannet vi har  
lekker ut. Det tilsvarer 297 millio-
ner kubikkmeter med vann. Etter å 
ha jobbet med vann i Australia, 
mener Thorsteinsson vi bør ta  
lærdom av hvordan de forvalter 
vannet.

– Dette er ekstrem sløsing av 
vann og energi her i Norge, sier 
Thorsteinsson. Det som overas-
ker meg, er at det ikke er noen  
etterspørsel eller interesse for 
trykkmåling for å redusere vann-
trykket her i Norge, sier han.

Koster oss millioner
Prisene for vann varierer fra kom-
mune til kommune, men det er 
lett å tenke seg til at det blir en høy 
kostnad på landsbasis. Som eksem-
pel koster vannet i Oslo 9,97 kroner 

per kubikkmeter med vann.
–Vi kan redusere lekkasje- 

andelen via proaktivt lekkasjesøk 
og via trykkontroll. I forbindelse 
med det sistnevnte satte jeg opp 
en modell for Canberra i Austra-
lia hvor vi så på hvordan vi kunne 
optimalisere trykket og redusere 
vanntap. Jo lavere trykk, jo mindre 
lekkasje, forklarer Thorsteinsson.

–Rørene trenger forskjellig 
trykk på forskjellige områder. Med 
dette programmet kan vi kartleg-
ge en hel by og dele byen inn i for-
skjellige trykksoner. Dette fordi vi 
hele tiden må vurdere hvor lavt  
eller høyt trykk rørene tåler. Du 
kan tenke deg, mange av røre-
ne i for eksempel Oslo er helt fra 
1800-tallet, sier han.

Programmet er testet i flere land 
som Australia, England, Tyskland, 
Tyrkia og Nederland med positi-
ve resultater. I Nederland har de 
klart å redusere lekkasjeutslippet 
til under 1%.  Når det blir mindre 
lekkasjer blir det også mindre slit-
asje på vannledningene og moppe-
ne som er bindeleddet mellom to  
ledninger.

–Da jeg bodde og jobbet i  

Australia, som er et mye tørre-
re land enn Norge og i større grad 
trenger å spare på vannforsynin-
gene, kjørte jeg forskjellige krav til 
trykk i en hel by. Det tar tid, så man 
må prioritere og sette inn resurse-
ne der man trenger det mest.

blir irritert
–Jeg blir irritert når folk ikke  
sparer på vannet. De største utgif-
tene i dag er pumping og  rensing 
av vann. Det går mye penger til  
drift og vedlikehold, men vi bør  
også optimalisere systemene.

–Vi kan spare både energi og 
penger på å aktivt redusere vann-
forbruket, og vi trenger mer rent 
vann for å følge industrialisering-
en og utviklingen. Det er så mye 
mangel på vedlikehold i Oslo, og 
urbaniseringen i byen blir større 
og større, så det er viktig at vi får 
redusert vanntapet og sparer på 
det vi har, sier Thorsteinsson.

–På en konferanse jeg var på, 
snakket de om hvordan de kan få 
mer drikkevann. Og de diskuterte 
å løse problemet med ”avsalting” 
av saltvann, men hvorfor skal man 
bruke ressurser på det, når vi kan 
øke vannbeholdningen ved å stop-
pe lekkasjer. Med alt det vannet vi 
har i Norge så må vi heller fange 
opp og ta vare på det vannet vi har, 
sier han.

bjørgvin  
Thorsteinsson
Gruppeleder ved 
vann og avløp i 
Hjellnes Consult
Foto: hjellnes consult

marthe Løken

redaksjonen@mediaplanet.com

   Foto: istock
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post@oberge.no   +47 32 88 33 00

www.oberge.no

Se hvordan det 
fungerer

(se www.oberge.no)

UNNGÅ VANNLEKKASJE
- PIE FLOWSTOP MED AKTUATORVENTIL

Har full gjennomstrømning  

Ventilen stenger ved strømbrudd

Ventilen påvirkes ikke av forurenset vann (kalk, rust, sand, humus.)

Ingen slag i rør ved stegning

Aktuator ventil
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Det er formidable beløp som  
utbetales i vannskadeerstatnin-
ger hvert år. I fjor ble det meldt inn  
78 000 skader og utbetalt rundt 3,6 
milliarder kroner i erstatning fra 
forsikringsselskapene. I 1974 var 
utbetalingene 75 millioner kroner, 
det tilsvarer 400 millioner kroner i 
dagens kroneverdi.

- Noe av årsaken til at denne ut-
viklingen tilsynelatende har gått 
feil vei er at vi har fått mange flere 
installasjoner hvor det er tilkoblet 
vann og flere våtrom enn vi hadde 
før. Men en viktig del av forklaringen 
er også at 70-tallet var såpass nært 
krigen at store deler av bygnings- 
massen vi hadde i Norge var for-
holdsvis ny. Når byggene eldes vil 
også rørinstallasjonene etter hvert 
oppnå teknisk levealder og da kan 
det oppstå lekkasjer hvis rørene ikke 

er byttet i tide forklarer Lars-Erik 
Fiskum som er forskningsleder på 
vannskadekontoret i SINTEF Bygg-
forsk.

Det er ikke bare kostnadene som 
øker, men også antallet lekkasjer. 
Tall fra 1990-tallet viser at den gang 
var det et sted mellom 40 og 50 000 
vannskader i året.

Tre typer lekkasjer
Lekkasjeskader kan deles inn i tre 
hovedgrupper, det ene er lekkasjer 
fra rør, det andre er fra tekniske 
installasjoner og det tredje er fra 
baderom gjennom sluk og mem-
braner. Når man kjøper et gam-
melt hus er det viktig å skaffe seg 
en oversikt over hvordan situasjo-
nen til røranlegget er.

- Men det er vanskelig, for menig-
mann har ikke kompetanse på det-

te og det meste av røranlegget lig-
ger skjult. Har man et gammelt hus 
kan man gjøre tiltak som å stenge 
hovedstoppekranen når man ikke 
er hjemme, men det beste er å få 
en vurdering av anleggene og bytte 
dem ut når de har nådd teknisk le-
vealder. Lekkasjer fra tekniske in-
stallasjoner som oppvaskmaskiner, 

vaskemaskiner, varmtvanns- 
beredere og kjøleskap står for cirka 15 
prosent av alle vannskader, og her er 
lekkasjestoppere den absolutt beste  
løsningen, forteller Fiskum.

Lekkasjestopperen består av en 
sensor som monteres under de  
tekniske installasjonene, og skulle 
det komme lekkasje fra kjøleskapet 
eller varmtvannsberederen sender 
sensoren signal til en magnetventil 
som sitter på inntaksledningen og 
stenger vannet umiddelbart i hele 
huset. På den måten begrenses lek-
kasjeskadene betraktelig.  

Den tredje hovedgruppen av  
lekkasjer, nemlig på våtrom, er  
ofte skader som kan komme uten 
at man merker det. Det kan være 
at membranen på vegger eller gulv 
er lagt feil og at det siger vann inn i 
konstruksjonene over flere år.

- Mange er ikke klar over at forsi-
kringsselskapene ikke dekker disse 
skadene, bare følgeskadene knyttet 
til denne typen lekkasjer, fortsetter 
Fiskum.

bedring i sikte
I 2010 kom det en ny bygge- 
forskrift som har pålegg om at lek-
kasjestoppere må monteres i rom 
med tekniske installasjoner i nye 
bygg.

- Denne forskriften gjelder bare 
for nybygg, men det er betryggen-
de å se at allerede nå viser statis-
tikken at skadeomfanget fra denne  
typen lekkasjer synker. Det er bra og 
viser at vi endelig har et verktøy som  
virkelig fungerer, sier Fiskum.

Lars-Erik Fiskum 
forskningsleder på vannskadekontoret i 
sintef Byggforsk.
Foto: sinteF byGGForsk

- For første gang, etter at det kom nye regler om lekkasjestoppere i forbindelse 
med tekniske installasjoner i 2010, ser vi nå at skadetallene går nedover i forhold 

til denne type lekkasjer, sier Lars-Erik Fiskum.

Bedre føre var
   Foto: istock



DEN BESTE SIKRINGEN  
MOT VANNSKADER
GIR INNTIL 20% RABATT PÅ 
BOLIGFORSIKRINGEN!

Antall vannskader i norske boliger har økt kraftig de siste 10 årene.  
Risikoen for å få vannskader er i dag langt større enn for å få innbrudd. 

Årsaken er at vi installerer stadig flere vanntilkoblede enheter som  
kaffemaskiner og kjøleskap med isbitfunksjon. Samtidig reiser vi mer enn før, 
slik at boligen oftere står tom.

Ved å installere Waterguard sikrer du boligen din mot vannlekkasje ved at  
hovedvannet automatisk stenges ved det minste tegn til vannlekkasje. 

Samtdig får du opptil 20% rabatt på boligforsikringen.

Se waterguard.no for mer informasjon.

   Foto: istock
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Avløpet må 
ha rensing – 
også på hytta
Vanndirektivet er et 
Eu-direktiv som legger 
rammene for forvaltnin-
gen av vann. Det er inn-
lemmet i EøS-avtalen og 
dermed forpliktende også 
for Norge. 

Direktivet omfatter alt 
ferskvann, både overflatevann 
og grunnvann, Innen utgangen 
av 2015 skal alle vannforekom-
ster ha god kjemisk og økologisk 
tilstand.

For å få en tilfredsstillende 
vannkvalitet er det det viktig at 
det ikke kommer urenset kloakk 
eller avløpsvann ut i naturen, 
og derfor kommer det nå krav 
til at alt avløp skal renses. Der 
det er mulig vil det komme på-
legg om koble seg til det offent-
lige vann- og eller avløpsnettet. 
Dette vil ikke bare gjelde for he-
lårsboliger, men også for fritids-
eiendommer og hytter over hele 
landet.

Eget renseanlegg
De stedene der det ikke er  
mulig å koble seg til et offentlig 
avløpssystem, vil man bli nødt 
til å skaffe seg et eget rensean-
legg. Det finnes en rekke ulike 
typer minirenseanlegg og ulike 
renseteknikker. For hytteeiere 
og andre er det selvfølgelig knyt-
tet kostnader både til instal-
lasjon og drift av disse anlegge-
ne, men det finnes forholdsvis 
enkle anlegg som kan løse ut-
fordringene på en forskrifts- og 
miljømessig måte og som ikke er 
i hundretusenkronersklassen.

Den overordnede tidsfristen 
fra EU er satt til 2021, men det er 
de enkelte kommunene som vil 
sette tidsfrister for gjennomfø-
ring av tiltak lokalt.

tom backe

redaksjonen@mediaplanet.com

tom backe

redaksjonen@mediaplanet.com

Det er utviklet en spesiell type 
frostsikre rørsystemer for både 
vann og avløp som egner seg godt 
til å legges i fjell og kystområder. 
De tåler frost og kan enten legges 
i grunne grøfter eller naturlig i ter-
renget. Grøftene kan være så grun-
ne som 20 centimeter og det åpner 
en del nye muligheter.

- Vi har bygd mange vann- og av-
løpsanlegg for hyttefelt i sjønære 

områder i Østfold. Der er det mye 
svaberg og sårbare områder der vi 
ikke kan sprenge og anlegge tradi-
sjonelle frostfrie grøfter. Det ville 
blitt alt for store terrenginngrep. 
Isteden går vi inn og finner natur-
lige kløfter og gode naturlige trase-
er i terrenget og bruker dem som 
tilkomst der vi fjerner torv, legger 
ned rør med varmekabler og dek-
ker over med eksisterende mas-
ser. Året etter er det stort sett ikke 
mulig å se på terrenget hvor rørene 
ligger, forklarer Ole Jørgen Østby 
som er ingeniør i Leif Grimsrud AS.

Kvernpumper i avløpet
Terrenget blir utnyttet best mulig 
slik at det ikke blir noen ødeleg-
gelser. Der det ikke ligger til ret-
te for naturlig fall er det også ut-
viklet trykkavløpsrør med frostsi-
kring. Dette leveres sammen med 
et pumpesystem for avløpet. Si-
den pumpene kverner opp alt som 

kommer i avløpet til små partikler 
gir dette mulighet for å benytte 
ledninger med mindre dimensjo-
ner. Det gjør at naturinngrepene 
ofte kan bli mye mindre hvis man 
benytter denne metoden. Enkelte 
av løsningene som finnes på mar-
kedet har blitt brukt i Norge siden 
1960-tallet med gode erfaringer.

Helårsvann øker verdien
Rørene som benyttes er frostsik-
re. Varmekabelen på stikkledning-
en for vann er til vanlig slått av og 
brukes til å tine vannledningen 
ved behov. Brukt på denne måten 
blir strømforbruket minimalt.

Året etter er det 
stort sett ikke  
mulig å se på  
terrenget hvor  
rørene ligger. 

- Hvis man får vann på hytta året 
rundt, så stiger ikke bare selve den 
økonomiske verdien. Det er mange 
som ikke bruker hytta om vinte-
ren fordi de bare har sommervann, 
men når de får innlagt helårsvann 
slipper de å bære vannet de skal 
bruke, da blir alt mye enklere og 
da øker også selve bruksverdien 
og trivselen ved å være på hytta,  
sier Østby.

■■ Det knytter seg man-
ge utfordringer til å legge 
vann- og avløpsledninger, 
særlig i ulendt terreng som 
i hytteområder og ved sjøen 
hvor det finnes mye fjell og 
der det er vanskelig legge 
rør uten å gjøre store inn-
grep i naturen rundt. Men 
det finnes kanskje en  
løsning på problemet.

avløp til Hytta

Rør i grunne grøfter – 
vann og avløp året rundt

NyE MuLIGHETER. Det er utviklet en spesiell type frostsikre 
rørsystemer for både vann og avløp som egner seg godt til å 
legges i fjell og kystområder. De tåler frost og kan enten  
legges i grunne grøfter eller naturlig i terrenget. 
Foto: ove a. kvalnes

nyheter

Frostsikkert vann- og avløp i fjell og kystområder
Isoterm frostsikre rør legges rett under torva. Grøfta graves med 
spade eller minigraver. Rørene legges rundt busker, trær eller 
svaberg og du unngår store ødeleggelser av terrenget.

Fra Elvestad til Isotermrør
Isoterm gir deg høyere hyttekomfort på en miljøvennlig måte

Snakk med din lokale entreprenør!
Isoterm AS, 2630 Ringebu - Tlf: 99 48 14 00 - Fax: 99 48 14 01
isoterm@isoterm.no www.isoterm.no
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ole Jørgen østby
ingeniør i leif 
Grimsrud as
Foto: privat



tømmes etter behov

tømming

svavav rrttvvannannvannvvannvgråvann

 til infiltrasjon

• Uten offentlig tilknytning

• Fra kun 0,5 l vann per spyling

• Høy kvalitet og lang levetid

• Enkel installasjon

• Inngrep begrenses til egen tomt

• Leveres klar til bruk

Jets™ vakuumtoalett og kildeseparering gir full hjemmekomfort 
på hytta, og du vil garantert ikke forurense naboens drikkevann. 
Stadig flere kommuner anbefaler Jets™.

Komplett kildeseparerende avløpsløsning på hytta:

sikkert avløp

LES MER OG FINN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ WWW.JETSHYTTE.NO

For permanent tetting av lekkasjer i mur og betong. Også egnet for 
tetting av rør og kabel gjennomføringer, for faststøping og forankring, 
hulkil og som midlertidig reparasjon av ståltanker, skipsskrog o.l.

Vanntetting
Hurtigsettende og ekspanderende
Ferdig til bruk – skal kun tilsettes vann
Kan benyttes over og under vann
Tetting av små og store lekkasjer kan utføres hurtig og 
effektivt, også ved store vanntrykk

Vanntetting
- Av betong og 
mur kan Waterplug 
brukes ved direkte 
vannlekkasje 

Kontakt informasjon: 
Solberg veien 5, Sola

Tlf. 51646494
Epost: gulvogtak@gulvogtak.no

www.gulvogtak.no        
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innsikt

2016 kan bli et utfordrende å for mange. Sett av tid til å utvikle din egen og bedriftens kompetanse. 
Mesterfagskolen er landets fremste lederutdanning for håndverkere. En mestertittel signaliserer 
pålitelighet og seniørsitet overfor kundene. Mesterutdanningen kan også tas som nettbasert stadium.

www.mesterutdanningen.no | 22 98 88 27

TØR DU LA VÆRE?

Vannbransjen tar  
over for oljebransjen

Vannbransjen er i stor vekst, og behovet for  
rekruttering øker. Utfordringene rundt vår viktigste  
infrastruktur er desto større. Derfor trenger vi engasjert  
arbeidskraft for fremtidens vann.

D
irektør i Norsk 
Vann, Toril Hofs-
hagen vil nå lok-
ke til seg ungdom-
men gjennom en 
rekrutteringsof-
fensiv.

- Det er vann, ikke olje, som er 
verdens viktigste ressurs. Vann-
bransjen har utrolig mange spen-
nende yrkesmuligheter for ung-
dom, sier hun.

Befolkningsvekst, urbanise-
ring, vedlikeholdsetterslep og  
klimaendringer gjør at vannbran-
sjen har stadig større utfordring-
er i årene som kommer. Verdien av 
vann- og avløpsanleggene i Nor-
ge er på formidable 1053 milliar-
der kroner, og det er særlig behovet 
for økt fornyelse av det nedgravde 
ledningsnettet som vil koste frem-
over.

Trenger engasjert ungdom

1 - Vi regner med at det frem til 
2030 må investeres nærmere 

500 milliarder kroner for å sikre 
kvaliteten på vannet i springen og 
vannet i naturen her til lands. 
Bransjen har også muligheter for å 
bli en viktig aktør på fornybar  

energi. Det er energiressurser i av-
løpsvann som kan tas ut via var-
mepumper og ved at avløpsslam 
kan omdannes til biogass som kan 
brukes som drivstoff i kollektivtra-
fikken. Derfor trenger vi engasjert 
ungdom, forteller Hofshagen.

Intressante jobber

2 På nye rekrutteringssider  
www.jobbmedvann.no etter-

lyser vannbransjen særlig fagfolk 
med vannkompetanse, som  
sivilingeniører, ingeniører og rør-
leggere, men også geologer, sam-
funnsplanleggere, jurister, økono-
mer, kommunikasjons- og mar-
kedsfolk er det behov for. Vann-
bransjen er full av spennende opp-
gaver. Enten man vil jobbe nasjo-
nalt eller internasjonalt med å løse 
miljø- og drikkevannsutfordring-
er, finnes det interessante jobber.

– I Norge tar vi ofte rent drikke-
vann og rent vann i naturen som 
en selvfølge, men slik er det ikke. 
Klimaendringer og økte ned-
børsmengder gir nye utfordringer 
for både drikkevannsproduksjo-
nen og avløpshåndteringen, fortel-
ler hun.

Tradisjonelt har vannbransjen 

hatt fokus på sikker vannforsy-
ning og rensing av avløpsvann, 
men er i dag en viktig aktør og-
så på andre områder. God vannbe-
handling og høy vannkvalitet står 
sentralt i næringer der Norge er le-
dende internasjonalt - som sjømat, 
maritim industri og offshore.

Vann vil alltid eksistere

3 Vann er en uerstattelig og 
livsnødvendig ressurs. Samti-

dig blir mange av dem som har 
bygget opp vannbransjen snart 
pensjonister. Dette betyr igjen at 
en jobb i vannbransjen er et trygt, 
og viktig valg for fremtiden

- Jeg vil oppfordre ungdom som 
er opptatt av å forvalte naturres-
surser og teknologi om å vurde-
re en karriere i vannbransjen. Her 
kan du jobbe med alt fra rent drik-
kevann og rent vann i naturen til 
fornybar energi, og det er behov for 
vannkyndig arbeidskraft overalt 
i vårt langstrakte land og i mange 
andre land i verden, avslutter 
Hofshagen.

toril hofshagen
Stilling: Direktør i norsk vann
Fakta: norsk vann er en ikke-kommersiell interesseorganis-
asjon for vannbransjen. organisasjonen skal bidra til å oppfylle 
visjonen om rent vann.

50%
 Verdens vannforbruk antas å øke med 50 prosent de neste  

tiårene pga. befolkningsvekst og økende levestandard. Dette vil 
kreve at det investeres 800 milliarder dollar i året frem mot 2020. 

Det gjør vannbransjen til en av verdens største næringer.

70%
Over 70 prosent av 

jordkloden er  
dekket av vann. 

Bare 2,5 prosent er 
ferskvann

befolkningsvekst, klima-
endringer, skjerpede  
kvalitets- og sikkerhetskrav 
samt etterslep på lednings-
nettet gjør at det må investeres 
nærmer 500 milliarder kroner i 
norge frem mot 2030.

Fakta oM vann

redaksjonen

redaksjonen@mediaplanet.com

Vannbransjens globale  
utbredelse gjør at du kan bo 
og jobbe over hele verden. Bare 
i norge jobber mer enn 10.000 
mennesker i bransjen

10. 0000Foto: norsk vann

   Foto: istock



Rask igangsetting av livreddende 
førstehjelp og umiddelbar bruk av 
hjertestarter reddet livet mitt!

Ingen bedrift er for stor eller for liten 
til å anskaffe seg hjertestarter. Så 
mange som 3000 - 5000 personer faller 
om med uventet hjertestans utenfor 
sykehus i Norge hvert år. Per i dag er 
det så mange som 9 av 10 som dør. 
Liv Liv kan reddes og  ere vil overleve 
hjertestans om det utplasseres  ere 
hjertestartere i samfunnet. Vi 
oppfordrer alle bedrifter til å trygge 
sin arbeidsplass og nærmiljø ved 
å gå til anskaffelse av hjertestarter.



Ser du de enorme mulighetene i dette bildet?

Den unike overflateenheten
 «The Storm Buoy»

Det norske energiselskapet Ocean Energy 
er en pioner i arbeidet med å sikre tilgang 
til det som kan bli en av fremtidens vik-
tigste energikilder: Bølgekraft. Nå har 
vanlige små-sparere og investorer mu-
lighet til å ta del i utviklingen av et spen-
nende industrieventyr – med en grønn og 
bærekraftig profil! 

Utnyttelse av bølgekraft har til nå vært 
sterkt begrenset av én stor hindring: Nem-
lig havari under periodene med ekstrem-
vær til havs. Men selskapet Ocean Energy 
har de siste årene utviklet og fått patentert 
en løsning som vil løse dette problemet.   

Slik fungerer det: 
Med «The Storm Buoy», stormbøyen, 
kan et bølgekraftverk motstå de enorme 
naturkreftene som inntreffer under uvær 
og stormer på havet uten at anlegget er 
unødvendig overdimensjonert. Det skjer 
ved at den flytende delen av kraftverket 
senkes under vann ved ekstremsituas-
joner, og dermed «rir været av».  Selve 
generatoren er trygt plassert på havbun-
nen. «The Storm Buoy» utvikles i samar-

w w w. o c e a n - e n e r g y. n o

beid med Universitetsmiljøet i Trondheim 
og det maritime kompetanse-clusteret på 
Nordvestlandet. Prosjektet er grundig 
evaluert og støttes av Innovasjon Norge, 
og nominert til DNBs Innovasjonspris.

Vil du ta del i det som kan bli et nytt, 
norsk industrieventyr?
Det ligger et enormt marked i utviklin-
gen av nye og bærekraftige energikilder. 
Norske myndigheter har tro på «The 
Storm Buoy», og ca. 50 % av prosjektet 
er allerede finansiert gjennom statlige In-
novasjon Norge m.fl. I tillegg er en rekke 
andre, private og halvoffentlige investorer 
med. Nå kan også du få din andel av den 

videre utviklingen. Vi inviterer til en «fol-
keemisjon», der alle nordmenn kan kjøpe 
seg inn i selskapet, med små eller større 
andeler. Det handler både om å gjøre en 
investering, og om å bidra til utviklingen 
av grønn energi for fremtiden. Vil du gripe 
muligheten?  

Les mer om prosjektet, besøk hjemme-
siden på www.ocean-energy.no

Motta komplett  informasjon ved å sende 
henvendelse til E-mail: oce@oce.as

Eller kontakt vår telefon for komplett 
informasjon på: 88 00 30 40 

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR./STED:

TLF./MAIL:

JA, DETTE ER FREMTIDEN Og DET VIL JEg VÆRE MED PÅ, SEND KOMPLETT INFORMASJON TIL:

Bølgekraft - et nytt, norsk og miljøvennlig industrieventyr DU kan ta del i.

Ocean Energy AS
Svarsending 8636
0097 Oslo

Adressate betaler 
for sending i Norge

Distribueres av 
Posten Norge
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