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Mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko i vannbransjen

Kartlegging av nåsituasjon for HMS-arbeidet i bransjen 2016-2017

Store ulikheter mellom de ulike kommunene/selskapene i bransjen

Anbefaling fra kartleggingen av nåsituasjonen: Etablere et eget prosjekt 
for å utarbeide et oppslagsverk for beste praksis for HMS-arbeid i 
vannbransjen

Bakgrunn for prosjektet
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Etablere et nettbasert oppslagsverk for beste HMS-praksis for typiske risikofylte 
arbeidsoperasjoner ved drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og 
transportsystemer for vann og avløp

Del 1: Faglig utredning og rapportering

Del 2: Utvikling av webportal på www.norskvann.no

Prosjektet omfatter ikke:

Risikofylte arbeidsoperasjoner knyttet til biogassanlegg

Ivaretakelse av byggherreansvar og krav i byggherreforskriften

Etablering av et komplett HMS-styringssystem

Formålet
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Prosjektleder: Thomas L. Jørgensen, Norsk Vann

Styringsgruppe:

Bjørg Meling (IVAR IKS)

Candyce Tvedt (VEAS)

Helene Ekren Wenner (Bærum kommune)

Rikke Wallum (Moss kommune)

Stine Engen (GIVAS IKS)

Prosjektopplegg og gjennomføring
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Referansegruppe
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Atle Grimstad (Oslo kommune VAV)

Geir Simensen (Søndre Follo Renseanlegg IKS)

John Arve Brødreskift (Molde Vann og avløp KF) 

Kjell Ståle Bratting (Drammen kommune)

Marit Skjel (Norsk Vann)

Petter Anfinsen (Tromsø kommune)

Ryan Mathisen (Vestfold Vann IKS) 

Torgunn Sætre (NRV/NRA IKS)

Trude Haug (Driftsassistansen i nordre Nordland) 



Beskriver typiske risikoforhold knyttet til utførelsen av ulike drifts- og 
vedlikeholdsoppgaver og tiltak for å kunne utføre disse på en sikker og 
helsemessig forsvarlig måte

Er ment som inspirasjon og hjelpemiddel i virksomhetenes eget arbeid 
med utarbeiding av skriftlige instrukser for risikofylte arbeidsoperasjoner

Er basert på lovverket og beste praksis for HMS-arbeid i bransjen

Er tilgjengelig som webbasert oppslagsverk på www.norskvann.no

Rapport «Beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen»
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Enkelt å finne frem i

Forståelig språk og gjenkjennbare begreper

Konkret innhold

Ikke for omfattende/detaljert 

Suksesskriterier for oppslagsverket
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www.norskvann.no
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Transportsystem avløp: Typiske risikofylte arbeidsoperasjoner
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5.13 Arbeider i pumpestasjon (transportsystem avløp)
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5.13 Arbeider i pumpestasjon (transportsystem avløp)
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VANNbokhandelen: 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen

Webbasert oppslagsverk tilgjengelig på www.norskvann.no

Hvor får du tilgang til oppslagsverket?
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


