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GIVAS
– vi forvalter verdens viktigste ressurs
Hvem er vi?

Hva gjør vi?

GIVAS ble etablert 1. januar 2006 av kommunene Grue og Kongsvinger, og i 2013
og 2014 kom henholdsvis Nord-Odal og
Eidskog med. GIVAS kan altså se tilbake på
ti år i bransjen, og på nåværende tidspunkt
har vi nesten 50ansatte, 13 renseanlegg og
10 vannverk. GIVAS er eid av kommunene.
Selskapet har sin egen driftsorganisasjon
med et uavhengig styre valgt av et representantskap. Representantskapet består av
medlemmer fra kommunestyrene i eierkommuene.

GIVAS eier og drifter alle offentlige vannog avløpsanlegg i de fire kommunene. Vi
jobber med utvikling, vedlikehold og drift,
og vi har også oppgaver knyttet til vegvedlikehold.

Hvorfor GIVAS?

Vi sier at arbeid med vann er verdens
viktigste oppgave. Det er også et arbeid for
å sikre fremtidige generasjoner på mer enn
en måte. Vi ønsker at etterkommerne våre
skal ha rikelig med rent vann, men vi ønsker
også at de skal slippe å ta over en gigantisk
regning i form av vedlikeholdsetterslep.

Bakgrunnen for etableringen av GIVAS
var ønsket om å gi Glåmdalsområdet et
kompetansesenter innenfor dette viktige
fagfeltet, et større administrativt system
gir også store fordeler innen drift, arbeidet
med infrastrukturen og ikke minst i arbeidet
med å yte best mulig service til våre kunder.

GIVAS
Besøksadresse:
Otervegen 9
2211 Kongsvinger
Fakturaadresse:
Postboks 67
2261 Kirkenær
post@givas.no
givas.no

Åpningstider: 8.00-15.00 man - fre
Sentralbord
62 87 42 00
Vakttelefon
• Vann:
• Avløp:

913 44 006
913 44 005

• GIVAS produserer og distribuerer vann
• GIVAS sørger for innsamling og rensing
av avløpsvann
• GIVAS driver anleggsvirksomhet

GIVAS forvalter verdens viktigste ressurs.
Vi ønsker også å være en attraktiv og god
arbeidsplass for dyktige medarbeidere
innenfor ulike fagfelt.

Avtalt brosjyreinnhold

Maskinentreprenør
med gode løsninger
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Framtida for vann og avløp
– hvordan ser den ut?
Vann- og avløpstjenestene i Norge har god
kvalitet, men vi kan ikke ta for gitt at dette
vil vedvare. Vi står overfor utfordringer som
gjør at vi både må tenke nytt og handle
raskt: Kravene til kvalitet øker, sikkerheten må forbedres, og ledningsnettet har
et betydelig vedlikeholdsbehov. I tillegg
representerer klimaendringer en stor utfordring i form av økte nedbørsmengder og
oversvømmelser.

Jobben må gjøres nå
For å løse disse utfordringene må tjenestene knyttet til vann og avløp få større
oppmerksomhet og best mulig rammevilkår. Vi ønsker å ta denne jobben nå framfor
å sende regningen videre til kommende
generasjoner. Jo lenger vi venter, jo større
blir etterslepet. Å ruste opp ledningsnettet
og styrke kapasiteten tar tid, og det koster
penger. Det er likevel en sikker investering
i vår aller viktigste ressurs. Med gode ledningsnett slipper vi å bli syke av forurenset

Foto: Raicardofoto

vann, og gode avløpssystem er fornuftige
tiltak mot oversvømmelser og skader på hus
og hjem.

Avløpsgebyret
– penger rett i do?
Siden vann- og avløpssystemet bokstavelig
talt har gått under jorden, tenker vi lite på
hva dette systemet egentlig består i. Hva
vann- og avløpssystemet gjør for oss, merker vi først når det ikke fungerer.
Hva går gebyrene egentlig til? De finansierer en omfattende og kostnadskrevende
prosess som skaper de gode tjenestene:
behandling av avfall og slam i slambehandlingsanlegg, rensing i renseanlegg og
vedlikehold av ledningsnett – for å nevne
noe. Pengene du bidrar med gjennom
disse gebyrene, sikrer kvalitet, kapasitet og
trygghet. Avløpsgebyret er penger rett i
do - på den best tenkelige måten.
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Norsk Navigasjon leverer feltløsninger skreddersydd for renovasjonsbransjen.
GPS Realtime Waste Management er et administrasjons-,
navigasjons-, og rapporteringsverktøy som har blitt
utviklet for å møte kravene til kvalitet og effektivitet
knyttet til administrasjon og drift av avfalls- og
slamtømming.
Sjåførene får en bedre hverdag ved digitaliserte
oppdragslister og kart i bilen som viser hvor slamanleggene
eller beholderne er plassert.
Kontoret og abonnenten vil ha løpende oppdateringer fra
felt som viser registrerte tømminger og eventuelle avvik.
Resultatet blir økt kvalitet på arbeidet, økt effektivitet,
bedre kundebehandling og bedre økonomi.

Norsk Navigasjon er stolt samarbeidspartner med GIVAS og gratulerer de med 10 års jubileet!

E-post: post@norsknavigasjon.no
Tlf: 982 87 112
www.norsknavigasjon.no
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Mer omfattende enn Oslo?
Det å drifte et stort vann- og avløpssystem
er et krevende arbeid. Det ikke alle vet, er
at GIVAS drifter infrastruktur som er mye
større enn det Norges hovedstad har! Her
en noen tall som viser våre anlegg sammenlignet med Oslo.
• Antall innbyggere i GIVAS’ dekningsområde er ca. 35 000.
Oslo kommune har 650 000 innbyggere
• Arealet som GIVAS dekker, er ca.
3 000 km2.
Det er Oslo kommune ganger sju

Hvordan klarer vi dette?
• GIVAS har svært gode systemer for
forvaltning, drift og vedlikehold
(såkalte FDV-systemer)
• Vi er gode på automasjon
(vi har 120 PLS’er)
• Hjemmevaktsystemet er godt utviklet
med blant annet pålogging via nett
• Ikke minst gjør våre kompetente
medarbeidere denne jobben mulig!

• Vi drifter 13 avløpsrenseanlegg.
Oslo har 2
• Vi har 9 vannbehandlingsanlegg.
Oslo har 2
• GIVAS-kommunene har 120 pumpestasjoner.
Oslo har 56

Illustrasjon: Norsk Vann
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Fred Pedersen har kontroll på
renseprosessen ved renseanlegget i
Kongsvinger.
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Verdens viktigste ressurs
Vann gir ulike utfordringer
Mens vi her i Norge innimellom føler at vi
vasser i oversvømmelser og nedbørsrekorder, opplever andre land i verden tørke og
vannmangel: vann er et knapphetsgode på
verdensbasis.
De store nedbørsmengdene er en krevende oppgave å håndtere. Det skal et godt
utbygget og opprustet avløpssystem til for
å ta unna. Og har vi egentlig noen garanti
for at den privilegerte situasjonen med
tilstrekkelig rent vann til alle vil vedvare?

Kan du tenke deg en dag uten
vann?
Hver person bruker 200 liter vann i gjennomsnitt - per dag! Er det mulig å tenke
seg en morgen uten? De færreste kan vel
se for seg en morgen uten tannpussen og
dobesøket, uten dusjen, uten kaffetrakteren
i full sving. For ikke å snakke om svømmeinstruktøren, gårdbrukeren, baristaen,
gartneren og brannmannen: det ville blitt
trasige dager på jobb.

Vann – morgendagens viktigste
bransje
Vann er en forutsetning for liv, rett og slett.
Den som forvalter vannet, forvalter verdens
viktigste ressurs. Vi må gjøre en innsats for
at den gode situasjonen vi har, skal vedvare.

Billig og best
Fra kjøkkenkranene i Norge kommer det
som kanskje er verdens beste drikkevann.
Tenk at noe som er så bra, også er så billig!
For vann fra kranen betaler du 1 til 2 øre per
liter mot 40–50 kroner for en liter flaskevann
på bensinstasjonen. I tillegg krever vann
på flaske og i vannbeholdere opp til 1000
ganger mer energi.
• Vann er sunt, nødvendig og godt!
• Vann gjør at du tåler varme bedre og får
mindre vondt i hodet
• Vann gir penere hud og sunnere tenner
• Vann bidrar til at du kan holde
konsentrasjonen oppe
• Kroppen er avhengig av vann
– 1,5 til 2,5 liter i døgnet
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Avløpssystemet
– ute av syne, ute av sinn?
Ledningsnett, pumper, renseanlegg, septiktømming: dette sinnrike og kompliserte
systemet med så mange funksjoner og
formål en viktig del av hverdagen vår, hele
tiden. Likevel er dette ting de færreste av
oss tenker noe særlig på. Vi skrur på kranen,
setter på vaskemaskinen eller trekker i snora
– og dett var dett.
Alle har et forhold til avløpssystemet utover
at vi bruker det daglig: alle er pålagt å være
kunde, alle må betale de pålagte gebyrene,
og alle er pålagt å være tilkoblet eller ha
tømming av septiktank.

Jordforbedring til landbruk
Er du bonde og interessert i å motta slam,
ta kontakt med oss med informasjon om
beliggenhet og størrelse på areal.
Ved rensing av avløpsvann skilles forurensende materiale/stoffer ut og blir til det vi
kaller slam. Renseprosessen vår er så god
at slammet som blir igjen er en verdifull
ressurs for jordforbedring og gjødsling.

Du trekker i snora. Hva nå?
GIVAS står for innsamling og rensing av
avløpsvann i eierkommunene. Avløpsvannet
må behandles og renses slik at omgivelsene
ikke påvirkes negativt ved at for eksempel
kloakk kommer tilbake til vannforekomstene.
Det forurensede avløpsvannet (spillvannet) må samles opp og transporteres via
rørledninger fram til renseanlegget, og det
er viktig at dette skjer trygt uten lekkasjer av
betydning.
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Hvordan jobber GIVAS?
GIVAS har en daglig leder med det overordnede
ansvaret for avdelingene vann, avløp, anlegg,
ingeniører og stab. Nesten 50 personer arbeider
i GIVAS. Dette inkluderer lærlinger, fagarbeidere,
ingeniører, økonomer og servicemedarbeidere.
Et vidt spekter av mennesker med ulik bakgrunn:
også lærlinger er også innom GIVAS: Vi har elever
på utplassering fra videregående skole, vi har traineestillinger, og vi har arbeidsfolk på utplassering
fra NAV.

Målet er suksess - hver gang
Her jobber ulike mennesker fra ulike faggrupper
og ulike kompetansefelt sammen. Målet vårt er å
gi deg det beste drikkevannet og å sikre deg mot
oversvømmelser og lekkasjer. Og sist, men neppe
minst: sikre at du kan trekke opp på do med suksess – hver gang.
Som forbrukere er vi vant til at dette er system som
går av seg selv; vi har vann i kranene når vi trenger
det, og det som skal vekk, flyter gjennom avløpsrørene og kommer dit det skal. Men det ligger mye
arbeid, overvåkning, vedlikehold og tilrettelegging
bak.

Ingeniørene i GIVAS
prosjekterer ledningnettet
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Drifter avløpsnett og
pumpestasjoner
Brødrene Løvtjernet rydder
opp når kluter og filler stopper
avløpspumpene.
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Hvem er vi, og hva gjør vi?
Ingeniørene
Ingeniørene har bakgrunn fra vann- og
avløp, bygg, maskin, geologi og prosjektledelse. De jobber med
• vann- og avløpsteknikk
• prosjektering av veg, vann- og
avløpsanlegg
• støtte til driftsavdelingene vann og avløp
• saksbehandling og rådgivning

Staben ivaretar
• førstelinjetjenester og kundebehandling
• administrasjon av septiktømming
• avlesing og håndtering av vannmålere
• administrasjon, HMS og kvalitet
• økonomi og innkjøp
• oppfølging av gebyrer og vannmålere

Anlegg har ansvar for
• den praktiske gjennomføringen av
prosjekter innen rehabilitering og nye
anlegg på vann- og avløpsnettet
• vegvedlikeholdet på bestilling fra den
enkelte kommune

Kommunene selv fastsetter standarden på
vegvedlikeholdet, blant annet gjennom
økonomiske rammer og kvalitetsmål.
GIVAS har en egen anleggsavdeling med
gravemaskiner, lastebiler og ikke minst et
svært kompetent og dyktig mannskap som
jobber med sanering, rehabilitering, vannog avløpsanlegg.
I tillegg til arbeidet vår egen anleggsavdeling utfører, kjøper vi tjenester fra lokale
entreprenører til prosjekter og vedlikehold.

Vann har ansvar for
• vannbehandlingsanlegg
• høydebasseng
• pumpestasjoner
• ledningsnett
• og sørger for at GIVAS leverer nok vann,
sikkert vann og godt vann til alle
abonnenter

Avløp har ansvar for
• å drifte avløpsrenseanlegg, pumpestasjoner og ledningsnett
• å samle inn og behandle avløpsvann på
en forskriftsmessig måte
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Rekruttering:
GIVAS trenger deg!
GIVAS er en allsidig bedrift med mange muligheter. Vi har behov for fagarbeidere, ingeniører
og bemanning av administrative stillinger innen
alt fra økonomi og ledelse til kundeservice,
HMS og kvalitetssikring. Vil du være med på å
forvalte verdens viktigste ressurs, er GIVAS et
godt valg.

Hos GIVAS finner du et hyggelig arbeidsmiljø,
gode kolleger og varierte arbeidsoppgaver.
Som ansatt hos GIVAS er du med på å gjøre
en forskjell, enten du forvalter, vedlikeholder,
drifter eller administrerer.

Vi gjør en forskjell
En ting er sikkert: Når oversvømmelsen er et
faktum, når kummen er tett og man står i vann
til knærne, da er det godt at noen kan rykke ut.
GIVAS har døgnkontinuerlig vakt, og uansett
vær, føre og problemstilling er vårt hyggelige
og kompetente mannskap klare til å hjelpe der
det trengs. Vi gjør en forskjell i hverdagen.
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Blir du varslet?
Når vi har behov for å varsle våre kunder om hendelser benytter vi SMS, talemeldinger og hjemmeside.
Gå inn på givas.no for å se hvordan du kan registrere
deg dersom du ikke får SMS eller talemeldinger i dag.
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Beredskap
– når minuttene teller
Hvis det uforutsette skjer, står det om
minutter. Heldigvis er det ikke ofte, men
når det først braker løs, er det godt å vite
at beredskapen fungerer etter boka. GIVAS
har folk på vakt 24 timer i døgnet, og vi er
klare til å rykke ut hverdag og helg, i ferier
og høytider – på julekvelden om så er.

Denne situasjonen gjorde at vi virkelig fikk
testet oss. De berørte abonnentene ble
informert per SMS, vi kjørte ut rent vann til
abonnentenes respektive vannstasjoner,
og aldershjemmet fikk direkte tilkjøring av
vann fra GIVAS. Det ble også tatt prøver av
vannet som ble sendt til analyse.

Vi vet at det fungerer!

Det hele var under kontroll på kort tid.
Heldigvis var det ikke en reell faresituasjon;
vannet var rent, og ingen ble syke. Men situasjonen som oppsto, bekreftet at rutinene
våre fungerer som de skal når det er alvor
og minuttene teller.

For ikke lenge siden fikk vi testet beredskapen ved et spesielt og ganske dramatisk
tilfelle midt i fellesferien. Meldingen gjaldt
innbrudd på vannverket Botner og ble
håndtert ut fra at situasjonen kunne være
potensielt farlig, og at drikkevannet med
hensikt kunne ha blitt forurenset.

Velkommen til Kolstad Vann og Avløp AS
• Desinfisering av rør og basseng
• Rensing av drikkevanns brønner og borehull
• Trasesøk
• Tining av vann og avløp
• Høytrykksspyling
• Rørinspeksjon
• Tømming av sandfang
• Tømming av septik

KOLSTAD
VANN OG AVLØP
2265 Namnå
Tlf. 62 94 44 80 • Faks: 62 94 47 70
E-post: arne@kolstad-va.no
www.kolstad-va.no
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I vegen for deg
Svein Erik Bråten er synlig i trafikken
når han er i vegen for deg.

Foto: Raicardofoto
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Nye tider, nye prosjekter for GIVAS
Oppgradering av eksisterende
utstyr
På 70-tallet ble det satt i gang tiltak over hele
Norge for å forbedre vannkvaliteten. Et av tiltakene var å bygge større og mindre kloakkrenseanlegg. Disse har i dag vært operative
i omkring 40 år, og etter lang og tro tjeneste
har flere anlegg behov for oppgradering
eller utvidelse for å tilfredsstille kravene til
behandling av avløpsvann.

Klimaendinger – en ny hverdag
Endring i klima fører til mer nedbør. Fra
60-tallet ble vann fra takrenner og annet
regnvann ofte ført i felles avløpsrør til renseanleggene. Dermed blir rent vann sendt

til renseanlegg, noe som belaster anleggene unødig. Prosjekter for å lede regnvann
utenom rensing ved å separere overvann fra
avløpsvann blir derfor gjennomført i årene
fremover.

Krav til sikkerhet og kvalitet
Vi har vannkilder av høy kvalitet og gode
vannbehandlingsanlegg i vårt område. Det
stilles imidlertid stadig strengere krav til sikkerhet mot smittestoffer i drikkevannet. Dette
krever i sin tur oppgradering av anleggene.
Lekkasje fra vannledningene er også et fokusområde: GIVAS gjennomfører systematisk
lekkasjelytting for å avdekke brudd.

KUNNSKAPEN BAK
FREMTIDENS VA-ANLEGG
COWI – et ledende fagmiljø innen
vann og avløp, energi, slam, avfall, HMS, miljø, lukt, støy,
konstruksjoner, elektro og automasjon, VVS, brann,
3D-modellering, vei, oppmåling, plan og analyse

www.cowi.no
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Transport • Septiktømming • Høytrykkspyling
TV-inspeksjon

E-post: post@br-stenskjaer.no
Tlf. 906 15 412/908 78 201
Gullfotdalen 2, 2120 Sagstua

Graving • Transport • Veivedlikehold

Hærnesvegen 299, 2116 Sander
Tlf. 62 96 01 80 • post@gir.hm.no

Tlf. 911 79 515

Norconsult

CLAIRS

Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene

Ledende leverandør av luktreduksjon
www.norconsult.com

GIVAS IKS - Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap
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Vi bidrar med
å holde hjula i gang

Tlf. 62 88 22 50 • E-post: info@hedmark-service.no

Tlf. 911 75 934 • 905 12 818
E-post: kobakke@online.no

GRAVING • RIVING • VA i grunn • VEIVEDLIKEHOLD
E-post: info@volas.no • Mobil: 95 98 38 80

Vei og landbruk AS
- liten, men effektiv lokal maskinforretning
som gjennom sine dedikerte medarbeidere
besitter mer enn 30 års erfaring innen
tomtegraving, veibygging, veivedlikehold
samt rivningsarbeider.

Avtalt brosjyreinnhold

VÅRE TJENESTER:

Spørsmål? Ta kontakt med oss!

Vi har døgnvakt!
Tlf. 62 83 54 30
www.eidskogseptik.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 103643 • www.jsnorge.no

Sammen med våre samarbeidspartnere er vi totalleverandør innen vann og avløp

• Concept: JS Media Tools A/S • 103643 • www.jsnorge.no

SLAMSUGING
Septik, sandfang, fettfang og andre våte masser.
SPYLING
Av rør, både avløp og vann, fasader, uteareal og tining av frosne rør.
RØRINSPEKSJON
Private og offentlige ledninger med rapport ihht RIN-standard.
Utstyr for både avløp og rent vann f.eks. borrehull.

