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Pål Gerhard Olsen ble født i Bergen 1959.
Han debuterte i 1985 med romanen Svart, svart - Og et tynt lag hvitt, og har siden skrevet en lang rekke
romaner, kriminalromaner og bøker for barn og unge.
Teksten til denne elektroniske utgaven av Vann er digitalisert fra første utgave som utkom i 1993.
Vann er også et godt løsemiddel på grunn av sin polaritet. Egenskapene som løsemiddel er livsviktige i
biologi, fordi mange biokjemiske reaksjoner forekommer kun. Vann er den mest utbredte og brukte kjemiske
forbindelse på jorden. Vanligvis brukes ordet vann om forbindelsen i flytende form, men her vil vi bruke ordet
vann. Omtrent 70 % av Jordas overflate er dekket av åpent vann slik som hav, innsjøer og elver. På denne
temasiden har vi samlet en rekke læringsressurser som gir ulike.
Vann er en forutsetning for alt liv, og 2 til 3 liter må vanligvis tilføres daglig for å erstatte tap gjennom hud
urin og fordøyelseskanal. Kroppen er avhengig av. Vånd (Arvicola amphibius), lokalt også kalt jordrotte og
vannrotte, er en fossorial art i hamsterfamilien (Cricetidae), som er gnagere (Rodentia).
Arten er en. Vann Spa Hotell Konferens, Lysekil. Stor spa avdelning, restaurang med råvaror från närområdet
samt en stor konferensavdelning Norsk Vann arrangerer kurset Elektro for ikke-elektrikere hos Givas IKS,
Kongsvinger, den 30. og 31. mai. Vann. Hva er egentlig vann? Vann er duggen i gresset, en istapp som henger

i takskjegget eller rimet på trærne en klar vinterdag. Vann er mangfoldig og omgir oss. Rådgivende
Ingeniørers Forening (RIF) og Norsk vannforening har tildelt Per Einar Faugli årets Vannpris. Faugli får
prisen for sin innsats for vann og vassdrag. Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i
Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

