• Helsemessig sikker drift av vannledningsnettet
-prosedyrer og anbefalinger i ny rapport 270/2022
• Norsk Vanns Vannstandard
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Kort om Norsk Vann
- rent vann – vår framtid
Den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen
Representerer 320 kommuner og 96 % av landets innbyggere
Kommuner og kommunalt eide selskaper er våre andelseiere
Rådgivere, leverandører, utdanningsinstitusjoner m.fl. er tilknyttede
medlemmer
Hovedkontor på Hamar og avdelingskontor i Oslo
20 ansatte
Viktigste arbeidsområder
Utvikling og formidling av kompetanse
Utvikling av veiledere og verktøy for bransjen
Interessepolitisk arbeid

Drift av vannledningsnettet, sikkerhet, helse
På vannledningsnettet er hovedsikringstiltaket overtrykk
Arbeid på vannledningsnettet kan medføre at deler av ledningsnettet blir trykkløst, med
ev. fare for å få forurensninger inn i ledningsnettet.
Dette er vist å føre til økt risiko for mage- og tarminfeksjon hos abonnentene
Studier viser tre ganger så stor risiko for mage-/tarmsykdom ved vannavstengninger
Denne risikoen må vi minimere.
Vil du lese mer?
Norsk studie; Nygård K., et al. 2007.
Ercumen, A., et al., 2014.
Svenske studier; Save-Söderbergh et al., 2017.

Hvilke tiltak iverksetter ledningseiere
for å hindre at abonnenter kan bli syke?
FHI gjennomførte i 2020 en større kartlegging av praksis ved arbeid på trykkløst
vannledningsnett (Kjørsvik et. al 2021)
203 av 356 inviterte kommuner svarte bla. på om de benyttet tiltakene:
Spyling
Klorering
Pluggkjøring
Kokevarsel/kokeanbefaling
Anbefaling om å la vannet renne til det er klart før bruk
De fleste iverksatte minst ett tiltak ved trykkløshendelser
Spyling var det vanligste tiltaket. Færre oppga å klore eller sende ut kokevarsel.
Mer enn 70 % utførte to eller flere tiltak i kombinasjon, hvor vanligst var spyling +
sende ut en anbefaling om å la vannet renne til det er klart før bruk
5-10 % gjør gjerne 4 eller flere tiltak i kombinasjon

I Norge er det ulik praktisering av tiltak
Andel kommuner som oppga at de har rutiner for hygienetiltakene
desinfeksjon av utstyr og verktøy: 55-60 %
desinfeksjon av rør og materiale før installasjon: Ca. 40 %
plassere verktøy/utstyr på matter under arbeider: Ca. 30 %
separere arbeidsutstyr for vann- og avløpsnettet: Ca. 70 %

Vil du lese mer?
Kjørsvik et. al, VANN 02, 2021
FHI.no - Trykkløsstudien

Norsk Vann prosjekt 2022
Revidere anbefalinger gitt av NV rapport 161/2008
Rapporten beskriver rutiner for:
Hygienetiltak i grøfta
Vannavstengning
Rengjøringstiltak; spyling, bruk av renseplugg
Desinfisering
Prøvetaking av drikkevann etter arbeider
Varsling av abonnentene med ev. kokeråd
Rutinene skal kunne tilpasses eget vannverk
Strukturert for Norsk Vanns Vannstandard:
- skal-krav, prosedyrer og veiledning
- gjenstand for kontinuerlig oppdatering

Trykkløssituasjoner har ulik karakter
Definisjon trykkløst og undertrykk
Avgjørende forhold for hvorfor, hvor og når dette
oppstår er terreng/lengdeprofil, nettets utforming og
kapasitet, stor uttapping, rask ventilmanøvrering m.m.
Sannsynlighet for forurensning er påvirket av
grøfteforhold, grunnvannsnivå, ledningsnettets
utforming og tilstand, varighet på hendelsen
Driftspersonell med ledere må skjønnsmessig vurdere
forurensningsfaren og beslutte hvilke tiltak den enkelte
situasjon påkrever

Proaktive tiltak på ledningsnettet
God tilstand på ledningsnettet, rehabilitere
dårlig ledningsnett (fjerne felleskummer,
etablere ring-ledninger)
Årlig tilsyn av kummer og høydebasseng
Sikre brann- og lufteventiler
Benytte andre metoder enn ventilstenging
ved vannlekkasjesøk
Deaktivere rørbruddventiler (heller sende
ut vann enn å få trykkløse områder der
nettet er dårlig utformet)

Rutine: Personell, arbeidstøy, verktøy og utstyr
Tiltak i forkant av arbeidene
Krav
Personell skal følge et arbeidsopplegg som ikke fører til forurensning av vannledninger.
Arbeidstøy og verktøy skal være rent og kun benyttes til vannledningsarbeid.
Utstyr som benyttes inne i vannledninger skal være rengjort og desinfisert.
Utstyr som har vært i avløpsledninger skal ikke brukes i vannledninger.
Prosedyre
Alt verktøy og utstyr som har blitt benyttet og kan være forurenset, skal rengjøres slik…..
Veiledning
Opplæring av personell; viktig med gode holdninger
Dele organisasjonen i vann og avløp, min. separere arbeidstøy, verktøy - kjøretøy om
mulig

Utstyr og verktøy som skal benyttes inne i
vannledninger rengjøres slik:
1. demonteres før grundig rengjøring
2. dusjes med fettløsende såpe og varmt vann
3. spyles rent med varmt vann, maks. + 45 ˚C
4. dusjes med kloroppløsning 50 - 100 mg/l,
og tas ikke i bruk før etter minimum 2 timer

Rutine: Planlagte og akutte ledningsarbeider
Tiltak på arbeidsstedet
Krav
Deler og materiell skal sikres mot forurensing.
Grøfta skal være tørr og ryddig under arbeidet.
Prosedyre
Vann i grøfta dreneres ned til godt under ledningen
Etabler pukkfundament under arbeidsstedet ev. med arbeidsmatte
Materiell i original innpakning / emballasje lengst mulig
Ved behov spraye reparasjonsdeler med klorvann rett før montering
Vær oppmerksom på avkappede rør-ender, de skal terses hvis arbeidsstedet forlates uten tilsyn
Oppfylling av ledningen etter reparasjon via/tilbakeslagsventil, for å hindre ev. tilbakestrømning til rent ledningsnett

Rutine: Planlagte og akutte ledningsarbeider
Tiltak på arbeidsstedet
Krav
Avstengt område skal begrenses mest mulig
Prosedyre
Etabler provisorisk vannforsyning.
By-pass-løsning på hovedledning: gjennomføre sjokk-klorering ( ev. kloring som
for nyanlegg). Ta vannprøve; hvis mulig avvent godkjente vannprøver før
ledningen settes i drift.
Provisorisk forsyning til enkelt abonnenter: følg prosedyre for nye stikkledninger
så langt det passer, dvs. skal spyles i minimum 1 time før tilkobling mot bygning.
Veiledning: desinfisering av stikkledninger bør gjennomføres, men det er vanligvis
ikke mulig (mangler adkomst, egnede ventiler.)
Prosedyre
Oppretthold litt overtrykk i ledningen om mulig
Veiledning: Ofte mulig å gjennomføre der det benyttes reparasjonsmuffe (f.eks.
tverrbrudd eller mindre hull i SJG ledninger)

Rutine: Vannavstengning
Tiltak på arbeidsstedet

Krav
Vannavstengning skal utføres på en måte som minimerer faren for
forurensning av vannledningsnettet.
Prosedyre
Før vannavstenging: foreta kontroll av avløpsledninger som ligger i samme
grøft som vannledningen. Foreta kum-inspeksjon (se etter tegn på
oppstuvning og behov for spyling/slamsuging).
Før vannavstenging: kontroller vannkummer for lekkasjer, oppstuvning og
mulige innsugningspunkter.
Ventilmanøvrering skal utføres langsomt slik at trykk-støt unngås (særlig
siste 10-20 %).
Veiledning
Anbefaler rekkefølge for ventilstenging/åpning som gir minst sannsynlighet
for undertrykk og innsug av forurensning.

Ensidig vannforsyning:
1. steng etter tiltaket
2. steng foran tiltaket
3. tapp ut i lavesteliggende kum med
åpen serviceventil i høyestliggende kum

Rutiner: Rengjøringsrutiner

Tiltak for å hindre at ev. forurenset vann blir levert til abonnenter

Rutiner er utarbeidet for
Spyling etter ledningsarbeid
Rengjøring med myke renseplugger etter ledningsarbeid
Rutinemessig rengjøring med spyling
Rutinemessig rengjøring med myke renseplugger
Baserer seg i hovedsak på aktuelle VA/Miljø-blader
Overvåke trykket i kritiske punkter i ledningsnettet under gjennomføringen
Foreta etterkontroll av reduksjons- og sikkerhetsventiler
Krav om vannprøve
Det skal tas vannprøve etter arbeid på ledningsnett der ledningen har vært
trykkløs i mer enn 30 minutter eller ved mistanke om forurensning

Rutine: Desinfisering av ledningsnettet

Tiltak for å hindre at ev. forurenset vann blir levert til abonnenter
Krav
Desinfisering skal gjennomføres ved spesiell fare for forurensning (f.eks. reparasjon av
brudd hvor forholdene under arbeidet i grøfta ikke har vært optimale)
Prosedyre
Sjokk-klorering 2 timer 60 mg/l
Flytende klor eller tørrklor som er blandet ut.
Doserer klor inn på den vannstrømmen som sendes for å fylle opp ledningen.
Sjokk-klorering ved oppfyllingsmetoden, 2 timer 90 mg/l
Flytende klor eller vanligvis granulat/tabletter inn i ledningen, lukker og fyller på
vann
Dårlig kontroll på hvordan klormengden egentlig oppfører seg
Svakklorering av vann på nettet (1 mg/l)
Øke dosering på vannbehandlingsanlegget, tilsette i et punkt ute på nettet
Mattilsynet sier: ikke mer enn 5 mg/l
Veiledning: Klor er effektivt mot en rekke smittestoffer, men ikke mot parasitter (Cryptosporidium, Giardia)

Rutine: Nøytralisering (avklorering)
Prosedyre
Nøytralisering må gjennomføres hvis klorvannet slippes til bekk/vann/sjø eller til overvannssystem
Normalt ikke nødvendig hvis vannet slippes på offentlig avløpsnett
…men kanskje hvis det slippes på avløpsnettet like før et lite, biologisk
renseanlegg.

Rutine: Varsling av abonnenter
Vannverkseiere varsler abonnentene ved
vannavstenging (planlagt eller akutt)
planlagt arbeid som kan forverre vannkvaliteten vesentlig
hendelser eller analyser viser fare for at vannet ikke er helsemessig trygt

Abonnentene bør informeres om varslemeg.no
(for adresser som ikke er oppført i de offentlige registrene)

Drikkevannsforskriften § 23
Opplysningsplikt til abonnentene
Vannverkseieren skal varsle abonnentene
straks ved mistanke om avvik fra kravene i
§ 5 første ledd eller ved overskridelser av
tiltaksgrensene i vedlegg 2 som kan
utgjøre en helsefare

Forslag til tekster for varsling av abonnenter

Rutine: Utsendelse av kokeråd
Tiltak for å hindre at abonnenter blir syke av ev. forurenset vann

Krav

Det er viktig å gjøre en helhetsvurdering
av situasjonen før man går ut med råd
om å koke drikkevannet.

Hvis hendelser eller analyser viser fare for at vannet inneholder smittestoff, skal det
sendes ut anbefaling om å koke vannet (kokevarsel) eller benytte annet drikkevann.
Det må alltid brukes skjønn (…)
Prosedyre
Rapporten peker mot en retning for hvordan dette kan vurderes.
F.eks. … hvis ledningen skal være/har vært trykkløs i mer enn 30 minutter, sendes det som
hovedregel ut kokevarsel. Ledningens tilstand og forurensningsfaren må vurderes for hvert
tilfelle.
Kommentar
Varsle i tide men ikke i utide.
Et kokevarsel kan ikke erstatte andre tiltak
Man når ikke fram til alle, alle retter seg heller ikke etter anbefaling om koking (etterlevelse)

Mer informasjon om kokeråd?
Se Folkehelseinstituttets nettsider, FHI.no, for:
Når bør det sendes ut råd om å koke drikkevannet
Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket

En litteraturgjennomgang v/ FHI (S. Hyllestad, 2022):
Mellom 80 til 100 kokeråd blir årlig sendt ut i Norge, og antallet øker over tid
Ulik praksis, noen få vannverkseiere sender mange «føre var»-kokeråd, mens andre sender få eller
ingen i løpet av et år
Høy grad av etterlevelse av kokeråd blant de som kjenner til rådet (Norge)
Kan se ut som kommunikasjonen bidrar til en økt tillit til at kommunene håndterer situasjonen godt
og at drikkevannet er trygt
Bør vurderes å utarbeide nasjonal veiledning (…) som kan bidra til å harmonisere rutiner

Vannstandard.no
=

+
www.va-norm.no

www.va-blad.no

Vannstandard.no

Samler felles nasjonale krav og prosedyrer med tilhørende veiledning på ett sted.
Er i gang med å utvikle ny web-side

Kommuner på www.va-norm.no

• 181 kommuner (ca. 74 % av befolkningen)
• 120 kommuner har lagt ut lokale bestemmelser (særkrav)
• Av de 120 kommunene som har lagt ut lokale bestemmelser,
inngår 81 av de i et normsamarbeid på lokalt/regionalt

Overgangsfase
Mål om å lansere første versjon i løpet av 2022.
Kommunene må gå gjennom det nye produktet og vurdere behovet for lokale særkrav.
Etter gjennomgang vil Norsk Vann bistå i arbeidet med å konvertere til Vannstandard.
Hvor vil vi?
Kommunenes foretrukne beslutningsgrunnlag for forvaltning, etablering og drift av VA-anlegg
Et dynamisk produkt – til enhver tid oppdatert og aktuelt – med redusert behov for særkrav
Bedre synergi mellom Vannstandard og øvrige Norsk Vann produkter
Utvikle 1. versjon videre: krav fra kommunen som myndighet, drift, øvrige VA/Miljø-blad

Lurer du på noe?

kjetil.flugund@norskvann.no gjertrud.eid@norskvann.no astri.fagerhaug@norskvann.no

Takk for meg

