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Bakgrunn: økt fokus på beredskap og sårbarhet
‐ i samfunnet generelt ‐ og i vannbransjen
• Terror/sabotasje‐hendelser og –trusler i Norge, og internasjonalt
• Også noen få rettet mot vannverk

• Klima: varmere, villere våtere, mulige konsekvenser for vannforsyning
• Store vannbårne utbrudd i Norge og utlandet
•
•
•
•

Bergen 2004: 6.000 syk av Giardia
Røros 2007: 1.700 syk av Campylobacter
Lilla Edet, Sverige 2008: 2.400 syk av Norovirus
Östersund, Sverige 2010: 30.000 syk av Cryptosporidium

….og med store kostnader for vannverk og samfunn: Etter Giardia‐utbruddet har
Bergen kommune utbetalt 30 mill. kroner i erstatninger, og blitt stevnet i 300 rettsaker

• Trender i vannforsyningen:
• Økt bruk og avhengighet av IKT
• Økt avhengighet av eksterne tjenester

• Økt forventning i samfunnet til sikkerhet, og økt aksept for ressursbruk
til dette

Bakgrunn: noen aktuelle rapporter
• 2000: NOU rapport (Willoch): Et sårbart samfunn
• 2003: Aquateam/Scanpower, FFI: 2003: Sårbarhet i vannforsyningen
• 2006: Mattilsynet/FHI/DSB: veileder: Økt sikkerhet og beredskap i
vannforsyningen
• 2009: FFI/NTNU/SINTEF: Rapport: Bortfall av vann
Oset/Maridalsvannet ‐ konsekvenser for Ullevål sykehus
• 2013: Norsk Vann rapport 195/2013: Veiledning for sikkerhet av
driftskontrollsystemer for VA‐systemer
• 2015: NOU rapport (Lysne): Digital sårbarhet – sikkert samfunn
•
•
•
•

Påpekte at digital sårbarhet følger lange kjeder
Manglende kompetanse i offentlige virksomheter og hos tilsynsmyndigheter
Eget kapittel om drikkevannsbransjen, også store sårbarheter her
Anbefaler å styrke IKT‐sikkerhetskompetanse i flere sektortilsyn, bl.a.
Mattilsynet

Oppmerksomhet i media og i samfunnet

Målsettinger for prosjektet
• Medvirke til å forbedre vannverkenes beredskap
• Få eksterne videreformidlere på banen:
•
•
•
•

Norsk vann
Fylkesmennene
Driftsassistanser
Media

• Medvirke til mer enhetlig og kompetent tilsyn

Hva har vi ikke gjort i prosjektet?
Vi har ikke:
• gjennomført systematisk kartlegging av alle vannverk med objektive
målemetoder
• gjennomført noen helhetlig vurdering av samfunnsrisikoen innenfor
vannforsyning
• skaffet helhetlig oversikt over vannverkenes oppfølging av pålagte
tiltak
Helhetlige og systematiske data om norske vannverk er tilgjengelig på
FHIs vannverksregister: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/om‐
vannverksregisteret‐vreg/
Men lite data om vannverkenes beredskap her

Kriterier for utvalg av vannverk som
ble inkludert i prosjektet
• Godkjenningspliktige vannverk som forsyner
fastboende
• De største vannverkene som forsyner flest
personer
• Vannverk fordelt på flest mulig kommuner over
hele Norge

Gjennomførte revisjoner per region og fylke
Region

Nord

Midt

Sør og Vest

Øst

Stor‐Oslo

Gjennomførte revisjoner

90

103

114

161

47

Fylke

Gjennomførte revisjoner

Finnmark

17

Troms

25

Nordland

48

Nord‐Trøndelag

24

Sør‐Trøndelag

34

Møre og Romsdal *)

45

Sogn og Fjordane

29

Hordaland

32

Rogaland

30

Vest‐Agder

12

Aust‐Agder

11

Telemark

19

Vestfold

28

Buskerud

30

Hedmark

49

Oppland

36

Oslo

1

Akershus

27

Østfold

19

Totalt

*): M&R: revisjoner i alle 36 kommuner
**): Omfatter trolig vannforsyning til 80 – 90 % av befolkningen

515 **)

Størrelse og eierskap for de
reviderte vannverkene
Antall fastboende forsynt
1‐500 501‐1000 1001‐5000 5001‐100000 >100000
Antall reviderte vannverk 119
71
161
155
9
Prosent
23,1
13,8
31,3
30,1
1,7

Eierskap
Offentlig (hovedsakelig kommunalt)
Antall reviderte vannverk
464
90
Prosent

Privat
51
10

I revisjonene ble hvert vannverk
sjekket for 9 kravpunkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ROS‐analyser
Beredskapsplan
Beredskapsøvelser
Driftskontroll‐ og IKT‐systemer
Kontroll av fysisk adgang
Strømforsyning
Reserve‐ og nødvannforsyning
Opplysnings‐ og varslingsplikt til mottakere av vannet
Opplysnings‐ og varslingsplikt til tilsynsmyndighetene

Hovedfunn
Regelverksbrudd totalt
• Ved 416 av 515 reviderte vannverk (81 %) ble det avdekket ett eller flere brudd på
regelverk som utløste formell oppfølging:
• Varsel om vedtak: 385 vannverk (75 %)
• Påpeking av plikt: 31 vannverk (6 %)

Regelverksbrudd per kravpunkt:
Kravpunkt
1 ROS‐analyse
2 Beredskapsplan
3 Beredskapsøvelser
4 DKS og IKT‐systemer
5 Kontroll av fysisk adgang
6 Strømforsyning
7 Reserve‐ og nødvannsforsyning
8 Opplysningsplikt og varsling til mottakere
9 Opplysningsplikt og varsling til tilsynsmyndighetene

Prosent reviderte vannverk
konklusjon «ikke tilfredsstillende»
55,1
46,6
65,2
19,6
13,4
10,3
31,7
14,0
13,0

ROS‐analyse
La vekt på;
• Foreligger ROS‐analyse?
• Er den oppdatert?
• Er den tilpasset vannverket?
• Følges den opp med tiltak med sikte på å redusere risiko og gjøre
vannforsyningen mer robust.
Resultat:
• 55,1 % av reviderte vannverk fikk konklusjon: «Ikke
tilfredsstillende».
• Bedre resultat hos vannverk som forsyner > 100.000 personer enn
hos de øvrige.
Vurdering:
• Mange vannverk hadde manglede oppdatering av ROS‐analysen.
• Mangler ved ROS‐analysen kan føre til at beredskapsplan bygger
på feil forutsetninger.
• Mangler ved ROS‐analysen kan reflektere manglende kompetanse.

Beredskapsplan
La vekt på:
• Har vannverket berdskapsplan for aktuelle hendelser?
• Er planen fundamentert på ROS‐analyse?
• Er planen oppdatert?
Resultat:
• 46,1 % av reviderte vannverk fikk konklusjon: «Ikke
tilfredsstillende».
• Markert bedre resultat hos vannverk som forsyner >100.000
personer enn hos de øvrige.
• De vanligste manglene:
• Beredskapsplaner er ikke oppdatert.
• For kommunale vannverk: vannverkets beredskap er mangelfullt
samordnet med overordnet kommunal beredskap

Beredskapsøvelser
La vekt på:
• Har vannverket system for å planlegge og
gjennomføre øvelser?
• Sikrer dette at alt aktuelt personell blir øvet?
• Blir øvelsene dokumentert og evaluert?
• Blir avvik avdekket under øvelsene fulgt opp
Resultat:
• 65,2 % av reviderte vannverk fikk konklusjon: «Ikke
tilfredsstillende»
• Bedre resultat hos vannverk som forsyner >100.000
personer enn hos de øvrige.
Vurdering:
• Resultatet reflekterer at mange vannverk har
personell som ikke er godt nok trent til å håndtere
oppgaver i en beredskapssituasjon

Driftskontroll‐ og IKT‐system
La vekt på om:
• IKT‐ og driftskontroll‐system var omfattet av ROS‐analyser
• Opplæring av personalet på området
• Roller og ansvar er beskrevet
• Har vannverket redundans av viktige IKT‐systemer?
Resultat
• 19,6 % av reviderte vannverk fikk konklusjon: «Ikke tilfredsstillende».
• Bedre resultat hos vannverk som forsyner >100.000 personer enn hos de
øvrige.
Vurdering:
• Vanligste årsak til avvik: manglende ROS‐analyse av driftskontroll‐ og IKT‐
system.
• Vannverk med komplekse system og høy grad av automatisering krever mer
omfattende systemer for ROS‐analyse og beredskap på disse områdene.
• Vannverk med online fjernstyrt driftskontroll er mer sårbare
• Stort spenn mellom vannverkene på dette punktet

Kontroll av fysisk adgang
La vekt på om:
• kontrollsystemene er tilpasset trusselbildet
• Har vannverket system for å registrere innbruddsforsøk
• Er det gjort vurderinger av sårbarhet for de enkelte
bygninger/anleggsdeler
Resultat:
• 13,4 % av reviderte vannverk fikk konklusjon: «Ikke
tilfredsstillende»
• Noe dårligere resultat hos vannverk som forsyner >100.000
personer enn hos de øvrige.
Vurdering:
• Dårligere resultat has de større vannverkene kan ha sammenheng
med mer alvorlig trusselbilde for mange av disse

Strømforsyning
La vekt på:
• Vannverkets sårbarhet ved bortfall av strøm
• Omfattes dette av ROS‐analyser og beredskapsplaner
• Har vannverket rutiner for kontroll av eventuelt utstyr
fro alternativ strømforsyning?
Resultat:
• 10,3 % av reviderte vannverk fikk konklusjon: «Ikke
tilfredsstillende»
• Avdekket ingen vesentlige systematiske forskjeller
mellom store og små vannverk
Vurdering:
• De fleste vannverkene har tilfredsstillende
strømforsyning

Reserve‐ og nødvannforsyning
La vekt på :
• Status på området
• om vannverket har vurdert sårbarheter som kan kreve alternativ vannforsyning.
Resultat:
• 31,73 % av reviderte vannverk fikk konklusjon: «Ikke tilfredsstillende».
• Avdekket ingen vesentlige systematiske forskjeller mellom store og små
vannverk
Vurdering:
• Behov for reservevann‐løsninger varierer mye etter antall personer forsynt og
samfunnskonsekvensen ved vesentlig svikt i vannforsyningen
• Noen vannverk har behov for å få på plass reservevannforsyning
Jf. VAKA‐ordning i Sverige: Staten tar ansvar for å ordning med depot av utstyr til
nødvannforsyning.
Norge:
• Noen få større vannverk har større lager for utsyr til nødvannforsyning
• Vannvakt i Norge etablert hos FHI fra 1.3.2017: bare faglige råd, ikke ansvar for
utstyr til nødvannforsyning

Opplysningsplikt til mottakerne av
vannet
La vekt på vannverkets:
• systemer for varsling til mottakerne
• rutiner for oppdatering av varslingslister
Resultat:
• 14 % av reviderte vannverk fikk konklusjon: «Ikke
tilfredsstillende»
• Avdekket ingen vesentlige systematiske forskjeller
mellom store og små vannverk
Vurdering:
• De fleste vannverkene har gode rutiner på dette
punktet.

Opplysnings‐ og varslingsplikt til
tilsynsmyndighetene
La vekt på:
• vannverkets systemer for varsling til Mattilsynet.
• hvilke typer hendelser utløser varsling?
Resultat:
• 14 % av reviderte vannverk fikk konklusjon: «Ikke
tilfredsstillende»
• Avdekket ingen vesentlige systematiske forskjeller
mellom store og små vannverk
Vurdering:
• De fleste vannverkene har gode rutiner,
• Noen vannverk har noe for høy terskel for varsling
til Mattilsynet

Har vi nådd målsettingene?
• Medvirke til å forbedre vannverkenes beredskap?:
• Revisjonene og vannverkenes oppfølging har trolig medvirket til
dette

• Få eksterne videreformidlere på banen (Norsk vann,
Fylkesmennene, driftsassistanser, media)?
• Bidrag fra Norsk Vann i planleggingen

• En rekke foredrag for aktører i vannbransjen under og etter
prosjektet
• Medieoppmerksomhet, bla. om reservevannforsyning for Oslo

• Medvirke til mer enhetlig tilsyn?
• Omfattende intern opplæring av Mattilsynets tilsynspersonale

Mattilsynet vil følge opp
Prosjektet er avsluttet, men
Mattilsynet vil følge opp:
• Etterse at det det enkelte vannverket følger opp pålegg
• Nasjonale og regionale prioriteringer i tilsynet vurderes
på årsbasis
Jf. tilsyn med vannverkenes ledningsnett 2013:
vedvarende økt oppmerksomhet i påfølgende år

Mediekontakt
• MT vil offentligjøre nasjonal rapport fra prosjektet med det første
• Rapporten vil ikke inneholde resultat om enkeltvannverk eller
regioner
• Vannverk og kommuner må påregne medie‐oppmerksomhet om
egne resultat
vårt råd:
• Sjekk tilsynsrapporten
• Planlegg mediebudskap

Konklusjoner
• De fleste vannverkene har god kontroll på tekniske forhold som
driftskontrollsystemer og IKT, kontroll av fysisk adgang, strømforsyning og
varslingsrutiner.
• Men 75 % av vannverkene fikk pålegg om å forbedre en eller flere deler av
beredskapen, dette er ikke godt nok
• Viktigste årsak til avvik:
• Har ikke gjennomført, etablert og oppdatert ROS‐analyser og beredskapsplaner
• Har ikke gode nok løsninger for reserve‐ og nødvannforsyning

• Vannverkene har ansvar for å utføre de pålagte forbedringene. Mattilsynet
etterse at det skjer
• Mattilsynet vil følge opp temaet i videre tilsyn
• Vannverk og kommuner må påregne medieoppmerksomhet når nasjonal
rapport publiseres

Lykke til med beredskapen
Ta gjerne kontakt med lokalt Mattilsyn
Takk for oppmerksomheten

