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Bakgrunn for oppgradering av VBA 

Redegjørelse sendt Mattilsynet desember 2018 - opplegg for ivaretakelse av hygieniske barrierer:

- Den fysiske og kjemiske vannkvaliteten på 195 m’s dyp i Mjøsa er god;

- Fargetall og turbiditet er svært stabilt;

- Den mikrobiologiske vannkvaliteten er også god;

- Det er tidvis innslag av E. coli og intestinale enterokokker i råvannet;



Bakgrunn for oppgradering av VBA 



Bakgrunn for oppgradering av VBA 

Risikobasert prøvetakingsprogram av råvann i 2019 



Bakgrunn for oppgradering av VBA 

UV – transmisjon – utvikling 2018 – mai 2021 



Bakgrunn for oppgradering av VBA 



Bakgrunn for oppgradering av VBA 

Ut fra en MBA vurdering vurderes vannforsyningen etter planlagt oppgradering av UV-anlegget å ha
tilstrekkelige hygieniske barrierer.

Tilbakemelding ble gitt fra Mattilsynet januar 2019



Dimensjoneringsgrunnlag - oppgradering av VBA 

Analysedata for råvann perioden 2014 – 2019 er presentert i tabell 1.1. 



Dimensjoneringsgrunnlag - oppgradering av VBA 



Anskaffelsen tok lengre tid enn forutsatt pga. behov for ny 
utlysning (kom inn kun ett tilbud i 1. runde). Behov for økte 
bevilgninger mm.

Kontrakt med BrimerServiTech ble inngått november 2020
Kontraktsverdien: 5,6 mil NOK

Byggherre: Østre-Toten kommune
Rådgiver: Norconsult 

Ombygging vannbehandlingsanlegget Kihlestrand



Ombygging vannbehandlingsanlegget Kihlestrand

Kontrakten omfatter:
- Nye lavtrykk UV-aggregater (4 linjer) av type UA 

MR 8-350;

- Kapasitet pr linje er 243 m3/h ved UVT50= 40 %;

- Validert ned til UVT50= 16,7%;

- Nytt opplegg for klordosering med forbedret 
overvåking av klorrest;

- Dosering av klor og vannglass direkte i ny statisk 
mikser;

- Nye trykksiler Boll&Kirch filter  - 80 μm;

- Levering av ny instrumentering (mengdemålere, 2 
stk. UV-transmisjonsmålere og klorrestmåler mm). 



Nye UV aggregater Ultra Aqua MR 8-350

Produsent: UltraAqua fra Ålborg, Danmark

Godkjenning fra FHI 2019-07-1

Basert på Ø-norm validering

Lavere energiforbruk enn konkurrenter

UV- aggregatenes kapasitet ved laveste 
analyserte UV transmisjon:
UVT50 = 36,8% = 218 m3/h 
dvs. mer enn aktuell pumpekapasitet pr pumpe



Montasje i 
etapper



Testdrift linje 1 og 2 med hhv. UV1 og UV2

Forhold ved oppstart:
- Østre-Toten forsynes med gamle UV3 og UV4;

- Kapasitet er begrenset til 300 m3/t;

- Linje UV1 og UV2 er koblet med midlertidig utløp 
tilbake til Mjøsa;

- Provetakingspunkt:
1. Råvannsprøve på innløpssamlestokk – eksisterende
2. Rentvannsprøve etter rentvannsbasseng –

eksisterende
3. 2 stk. prøvetakingspunkt etter UV1 og UV2 

- Nye UV-aggregater ble satt i drift med 100% pådrag 
den 5. mai 2021

- Fra 7. mai ble effektregulering satt på, ned til 60%



Vannanalyse

Vannanalyse på rentvannsprøver etter rentvannsbasseng viste 0 kimtall og Clostridium, samt øvrige 
parameterne var 0. Det var samme resultat dvs. 0 ut på nettverk. 



Etter definisjon er det kimtall antall bakterier som utvikles under standard betingelser dvs. 22°C i 
bestemt vannvolum etter fortynning i næringsmedium. 

Hver slik partikkel, som inneholder en eller flere levende mikroorganismer, kalles en kim og viser kun 
generell forekomst av bakterier. 

Ved funn av kimtall i vannprøver etter FHI og Mattilsynet sine veiledere over tiltaksgrensen (100 cfu/ml) 
ved dyrking på 22 °C, må det gjøres en vurdering av hva som er årsaken til dette. 



Etter at tiltakene ble gjennomført forsvant kimtall fra vannprøver etter UV-er!

Kontroll:

1. Alle prøvetakingspunkter ble kontrollert;

2. Prøvetakingsprosedyre i VBA ble gjennomgått;

Tiltak:

1. Alle prøvetakingspunkter ble bygget på nytt – tappekran og kortstuss som kan 
desinfiseres;

2. Kontroll over hvordan prøvetaking utføres ble innført;



Men det var fortsatt utfordring  med gjennomslag av Clostridium perfringens aktuelt. 

Nye vannanalyser viste funn av Clostridium p. i en del av prøvene.



Clostridium perfringens (C. perfringens) er en tarmbakterie 
som forekommer i dyr og menneskelig avføring.

Bakterien dør raskt i kontakt med oksygen. 

Clostridium p. er et tegn på gammel fekal forurensing.

Naturlig forekomst.

Bakteriesporene har lignende overlevelsesevne i vann som cystene til parasitter som Giardia og Cryptosporidium. 

Clostridium p. tilhører derfor i en gruppe av indikatororganisme eller indikatorer på mulig tilstedeværelse av parasitter.

Clostridium perfringens (C. perfringens) er ikke bare en indikatorbakterie i drikkevann, den kan også forårsake 
matforgiftning ved at den produserer enterotoksiner.



Dersom tiltaksgrensen overskrides, skal vannverkseieren undersøke om patogene mikroorganismer eller parasitter, som 
for eksempel Cryptosporidium, er tilstede. (jf. Drikkevannsforskriften)

Svikt i filtrering på vannverket!
(Hva forteller mikrobiologiske drikkevannsanalyser?, FHI, 30.04.2020)



Etter krav i Drikkevannsforskriften ble det tatt vannprøver for analyse for påvisning av parasitter.

Prøvene kom med resultater:  ingen påvist Giardia eller Cryptosporidium. 

De øvrige resultatene på rentvannsanalyser etter rentvannsbasseng, dvs. mot mottakere, viste ikke 
funn av andre patogene.

Funn av denne bakterien alene, men uten funn av parasitter i oppfølgingsprøver, 
bør ikke være grunnlag for å sende ut et kokevarsel. Det er derimot viktig å gjøre 
en helhetsvurdering om hva som kan være årsaken til funnet - FHI og Mattilsynet

Det ble sendt kokevarsel til mottakerne av vannet fra 05.07.



Produsent ble innkalt for å undersøke prestasjon av UV-aggregatene. 



Etter FHI godkjenning:



Driftsdata for gamle Wedeco UV-aggregater – UV3 og UV4



Finnes det noe lignende i en annens erfaring eller i litteratur. 

Vi tok kontakt med Medical Univeristy of Vienna ved Prof. Dr Regina Sommer.



Ja, det finnes flere:



Det finnes også norsk.



Driftsdata for nye UV1 – UV4



- Målt UV-transmisjon var under dimensjonerende verdi på UVT50=40% i helle testperioden;

- Analyseresultater av rentvannsprøvene etter VBA var innenfor grenseverdier satt i 
Drikkevannsforskriften;

- Dvs. at UV-aggregater med klordosering i tillegg og tilstrekkelig nok oppholdstid i 
rentvannsbasseng kan inaktivere patogene, bla. Clostridium p. og E. coli;

- For å kunne inaktivere Clostridium p., må et UV-aggregat levere større UV-dose en fastsatt i FHI 
godkjenning. Dvs. at vannet må til enhver tid motta en UV-dose på minimum 70 mWs/cm2 (70 
mJ/cm2);

Konklusjon



- Det ble avtalt nytt møte med Mattilsynet;

- Kommunen engasjerte Bjørnar Eikebrokk, tidligere Sintef forsker og konsulent med sitt privat 
konsulentfirma i dag,  for å gi sakkyndig vurdering;

- Hans vurdering var at UV-aggregatene leverer UV-dose etter godkjenning og at ved en dose på 
minimum 40 mWs/cm2 kan UV-anlegg inaktivere de fleste patogene men ikke alle;

- Resultatene av vårt arbeid og utførte tiltak for forbedring av vannbehandlings prosess ble 
presentert til MT; 

- Det ble framført en generell bekymring for situasjon der det er flere vannverk rundt Mjøsa 
som har ikke prøvetakingspunkt etter UV-er. bla. Gjøvik.

- Kokevarsel var opphevet;

- Kihlestrand VBA ble overtatt av Østre-Toten kommune

Epilog



TAKK FOR OPPMERKSOMHET !

www.asplanviak.no


