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• Konvensjonell vannforsyning ute av drift 

• Vann av drikkevannskvalitet til drikke og personlig 
hygiene distribuert uten bruk av det ordinære 
ledningsnettet. 

• Alene eller helst sammen med krisevann/kokevarsel 

• Aktuelt ved

• Planlagte arbeider

• Ledningsbrudd, større eller mindre 

• Svikt i forsyningen

• Kjemisk eller mikrobiell forurensing

• Brukes hver dag i liten skala

Nødvannforsyning



Ansvar for nødvannforsyning 

• Vannverket skal legge til rette for levering av nødvann, drikkevannsforskriften §9

• Kommunene har ansvaret for å sikre innbyggere har tilgang til drikkevann ved kriser og katastrofer i 
fredstid eller ved krig. 

Så – vannverket – privat eller offentlig skal kunne levere nødvann eller sørge for at andre gjør det for dem



Gloustershire, England 2007 

• Vannverk oversvømt, avbrudd i 17 dager 

• Flaskevann – Tesco drev utdeling av 2 millioner 
liter per dag

• 1400 tanker for utdeling av vann plasser ut  ca. 
fem millioner liter per dag

• Utbæring av vann til de som ikke kunne hente 
selv

• 2000 personer deltok i operasjonen



Her også



Erfaringer fra større nødvannsoperasjoner

• Logistikken – transport av vann er krevende  

• Hamstring, hærverk, trengsel/panikk - bemanning er sannsynligvis nødvendig

• Vannforbruket kan være større enn forutsatt

• Mange klarer ikke å hente vann selv, kan være krevende å finne disse,  samarbeid med helse og omsorg 
nødvendig 



Nødvannforsyning to tilnærminger, gjerne i 
kombinasjon:

• Vannverkseier distribuerer vann til hentepunkter 
der abonnentene henter vann.

• Abonnentene henter vann fra vann som 
produseres på stedet eller fra nabovannverk

• Eller begge deler 

Konsepter for nødvannforsyning 

Skisse fra Scanwater 



Utdeling fra nødvannverk 

• Kan være fra et godkjent privat eller offentlig 
vannverk i drift i nærheten –avtaler og 
tilrettelegging er nødvendig

• Kan produsere vann på stedet - Horten 
kommune 

• Grunnvannsbrønner – som ligger i 
forsyningsområdet 

• Nødvendig vannbehandling og system for 
oppfølging avklart med Mattilsynet

• Tappeposter settes opp på veggen 

• Robust system – men større innsats ved etablering 
og oppfølging enn system basert kun på utkjøring 
av vann

Bilder fra Horten kommune



Flaskevann 

• Kort responstid 

• Ikke hygieneutfordringer 

• Avtale med grossister eller produsenter i 
nærheten?

• UK – kjøpe andel i nødvannsbank

Utkjøring og utdeling  - utstyr 



Transport - Bil

• Vanlig med krokløfttanker 

• Typisk 10 m3 store

• Transport, utdeling

• Pumper  for lensing eller trykksetting 

• Sirkulasjonspumpe, reservekraft, muligheter for 
desinfeksjonsutstyr og overvåkingsutstyr –også mulig 
med fjernovervåking

• Mindre tanker på henger 

• Tankbiler – anbefaler biler som brukes til 
næringsmiddelformål

• Transport på båt – kan kreve omlasting 

Bilder fra IVAR IKS

Bilde fra gimre.no



Utstyr – utdeling av vann

• Vanlig med sammenleggbare palletanker 

• Engangsinnlegg

• Kan leveres med utstyr for frostsikring 

• Andre mindre palletanker el likn

• Putetanker eller tanker på henger

• Tappetårn/ kraner 

• Plastposer til utdeling



Krisevann på nettet eller tilgang på annet vann 
avgjør behovet 

A - Abonnenter utenfor tettbygde strøk og/eller 
krisevann i nettet til toalettspyling og noe vask 
m.m.

B  - Tettbygd strøk og ikke vann i ledningsnettet

Nødvannforsyning operativ etter 24 timer 
anbefalt fra myndighetene, helst mye raskere

Prosjektets anbefalinger går lenger enn 
anbefalingene veiledning til beredskap i 
vannforsyningen

Dimensjonering/operative krav anbefaling fra NV – veiledning  

Scenarie A Scenarie B

Etter 12 timer uten vann 5 l/p d 10 l/p d

Etter 3 døgn 10 l/p d 20 l/p d

Erfaringer fra Sverige (VAKA) – svært krevende 
logistikk for forsyning til større steder  max    
40 – 50 000 mennesker i  kort tid og 20 000 i 
lenger tid. 

Ingen store byer i Norge har beredskap for 
nødvannforsyning til hele befolkningen 



Organisering 

Må finne en organisering som passer basert på tilgjengelige ressurser, bosetningsmønster og naturgitte forhold -
eksempel

Mindre hendelser 

Mindre ledningsbrudd, avstengninger ut håndteres med VA personell med utstyr som står klart, noen få palletanker, 
en tank for transport  og en plan for etablering av punkter for utdeling av vann 

Middels store hendelser

Utstyr fra andre vannverk i regionen eller felles utstyrspool, bemanne opp iht plan med eget personell utenfor VA –
organisasjonen. Prioritere mellom grupper Viktig at utstyr er kompatibelt. 

Store hendelser, krise 

Avhengig av materiell bistand fra hele landet og eksterne personellressurser. Svært krevende logistikk og krevende 
ressursprioritering. 



Follo, Asker, Bærum, Oslo, kommuner på Romerike, inkl NRV

• Krokløfttanker og utstyr utdeling plassert i 
Ullensaker, NRV, Oslo og Bærum

• Noen i høy beredskap med vann som sirkulerer

• Kan forsyne ca. 20 000 personer 

• Dekker et område med ca. 1,2 mill innbyggere

• Tilsvarende systemer i regi av interkommunale 
vannverk og kommuner i felleskap 

• Nordjæren

• Østfold

• Drammensregionen +Vestfold interkommunale 
vannverk

• Flere jeg ikke vet om

Bilde fra Oslo kommune



Planverk – nødvann inngår i ordinær beredskapsplan
Innledende avklaringer

• Kartlegging av tilgjengelige vannkilder

• Behov for nødvann – hvem trenger vann i forskjellige faser – og hvor mye 

• Behov for materiell – Antall punkter for utdeling kapasitet + kapasitet for transport 

• Strategisk lagring av materiell

• Behov for personell – transport og utdeling 

• Dialog med abonnenter med spesielle behov - forventningsavklaring

Deretter utarbeides konkrete planer og rutiner for: 

• Etablering av punkter for utdeling av vann 

• Transport av vann til utdeling 

• Praktiske rutiner for etablering og drift av nødvannforsyningen, lagerhold og vedlikehold.



Øvelser og bruk av materiell svært viktig

• Nødvannsøvelser planlegges sammen med 
andre beredskapsøvelser

• Praktiske øvelser på utdeling og transport av 
nødvann hele operasjoner eller deler

• Skrivebordsøvelser for ulike scenarier 

• Øving sammen med etater med tilgrensende 
ansvar og andre som bistår

• Gir erfaring med bruk av utstyret og erfaring, 
grunnlag for forbedring av beredskapen

• Bruk av utstyr ved planlagte hendelser – beste 
praktiske treningen 

• Kurs/ studier
• Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen – HIN

• Kurs Vestfold– tre dager, mye praksis - Vanklyngen og 
Scanwater

Bilde fra Scanwater


