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Projektets genomförande och rapportering
Projektets genomförande
Kontraktsbestämmelserna anger hur ett längre projekt ska avrapporteras via lägesrapporter.
Utvecklingsledaren sammanställer och informerar SVU-kommittén vid SVU-mötena om de beviljade
projektens lägesrapporter.

Rapportering av projekt
Resultat ska redovisas via SVU:s rapportserie, antingen som en SVU-rapport eller som en så kallad Crapport (rapport som ej ges ut av SVU, men som blir sökbar via SVU:s rapportdatabas). Delar av
resultat, som beräkningsmodeller och liknande, får dock göras tillgängligt på annat sätt. Resultaten
ska emellertid vara fritt tillgängliga för Svenskt Vattens medlemmar. Detta betyder exempelvis att
resultat från ett SVU-projekt ej får användas för framtagande av Svenskt Vatten publikationer eller
kursmaterial/läromedel utan att detta material först gjorts fritt tillgängligt via en SVU-rapport
(alternativt en C-rapport). Motivet till detta är att projekt som stöds av SVU inte får vara produktion
som Svenskt Vatten har ekonomisk vinning av, det vill säga som ger Svenskt Vatten intäkter via
försäljning eller liknande.
Steg 1 Alla rapportutkast ska skickas till utvecklingsledaren för granskning. Därefter gör
utvecklingsledaren en första preliminär granskning och värderar samtidigt om rapportutkastet håller
för att granskas av berörd eller berörda fackkommittéer och andra sakkunniga. Utvecklingsledaren
kan i samråd med sekreteraren i berörd(a) fackkommitté(er) utse granskare.
Steg 2 Utvecklingsledaren distribuerar rapportutkast till granskare. Granskarna får 2-3 arbetsveckor
för granskning. Utvecklingsledaren begär in synpunkter om rapportutkasten från den eller de berörda
fackkommittéerna. Utvecklingsledaren begär också in synpunkter om vem eller vilka som bör få ett
riktat utskick beträffande färdig rapport.
Steg 3 Utvecklingsledaren sammanställer synpunkter och skickar till författare. Tillsammans med
detta skickas anvisningar för sammanfattning – särskilt för de projekt som inte fått denna
information tidigare.
Steg 4 Utvecklingsledaren kontrollerar att projektledarna har tagit tillräcklig hänsyn till de
inlämnade synpunkterna och reviderat rapporten.
Steg 5 Godkänd rapport går till layout. Reviderad sammanfattning skickas omgående för
redaktionell bearbetning som görs parallellt med att layoutarbetet påbörjas.
Steg 6 Författare får korrekturexemplar från layout med bearbetad sammanfattning.
Steg 7 Författare lämnar synpunkter på korrektur.
Steg 8 Bearbetning av synpunkter på korrektur.
Steg 9 Publicering.
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Spridning av resultat
I Svenskt Vattens rapportdatabas finns sammandrag och sammanfattning för alla utgivna rapporter
sedan starten 1992. För rapporter utgivna från år 2001 och framåt finns rapporterna
nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av PDF-filer på Svenskt Vattens hemsida.
Projektrapporten kan också beställas via Vattenbokhandeln på Svenskt Vattens hemsida. Varje ny
rapport publiceras också på Newsdesk på internet och information om utgiven rapport skickas via en
sändlista.
Rapporternas författare tillhandahålls tryckta rapporter och minst tre tryckta rapporter ska till
Svenskt Vattens arkiv.

2

