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Hvordan står det til i Norge? 



Situasjonen for fire år siden:3 nye RIF- rapporter som beskriver tilstanden i 2019 



Hvorfor?

Foto: Yngve Thoresen

… fordi verdien av kommunale- og fylkeskommunale 
bygg og infrastruktur = 40% av oljefondet



…og fordi konsekvensene blir store, hvis de ikke fungerer 

Foto: Yngve Thoresen



Vi har gitt kommune- Norge karakter



Vi har vurdert fremtidsutsiktene



Vi har beregnet kostnadene 
for å komme opp på karakteren 4 



Drivkrefter som vil påvirke sektoren



Avløpsanlegg

BEHOVET: 170 MILLIARDER Foto: VG



Vannforsyningsanleggene

BEHOVET: 220 MILLIARDER 



Harde fakta

▪ 1 800 vannverk. 

▪ Det kommunale vannledningsnettet er 48 000 km.

▪ Private stikkledninger utgjør ca. 90 000 km. 



Med dagens takt, vil det ta 150 år 

før dagens ledninger er skiftet 



Lekkasjeprosenten er 30%



Få oversikt, prioriter og legg planer

✓Skaff digitale data bla. fra 
sensorteknologi og oppdater dagens 
planer

✓Øk oppgraderingstakten og 
kommuniser hvorfor det er viktig å  
øke vanngebyrene

✓Ikke glem private stikkledninger 



Still krav til klimatilpasning og
bidra til at Norges klima- og miljømål oppnås

✓Omstill renseprosesser i vannverkene slik at de 
håndterer endringer av vannet i dagens kilder

✓Oppgrader og bygg mer robuste vannverk slik at 
de enkelt kan utvides med flere rensetrinn

✓Mål jevnlig om bærekraftsmålene følges opp



Prioriter tiltak som ivaretar folks helse

✓ Vær oppdatert på smitterisiko
og konsekvensene for folks 
helse

✓ Sørge for alternative vannkilder

✓ Sikre anleggene mot mulig
cyber angrep og andre risikoer



Øk bruk av innovative anskaffelser

✓ Be om smarte løsninger som bidrar til å 
øke anleggets levetid

✓ Tenk data, digitalisering, ny teknologi

✓ Sats på nye gjennomføringsmetoder



Del innovative pilotprosjekter og beste praksis

✓Del kunnskap mellom 
kommunene og lær av gode 
erfaringer

✓ Lær av andre sektorer


