
 

Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for 

beredskap i vannforsyningen 
 

 
Mandat og sammensetning 
Norsk Vanns arbeid m ed beredskap i vannforsyningen skjøt  fart  et ter 11. septem ber 

2001 og resulterte i rapporten ”Sårbarhet  i vannforsyningen”  (2003) , som  ga en rekke 

anbefalinger om  t iltak knyt tet  t il beredskap både nasjonalt  og lokalt . Flere av 

anbefalingene er fulgt , m en noen er fortsat t  ikke gjennom ført . I  NOU 2006: 6 ”Når 

sikkerheten er vikt igst ”  ble vann og avløp frem hevet  som  en vikt ig krit isk infrast ruktur.  

Utvalget  la frem  flere anbefalinger på vannom rådet , deriblant  oppret telse av 

krisestøt teenhet  for  vannverk. Regjeringen fulgte opp NOU 2006: 6 m ed St .m eld. Nr. 22 

(2007-2008)  om  sam funnssikkerhet . Flere av anbefalingene og føringene fra det te 

arbeidet  er ikke fulgt  opp.  

 

Ulike hendelser i Norge og Sverige de senere år har synliggjort  behovet  for å styrke 

sikkerheten og beredskapen i norsk vannforsyning. Et t  av de vikt igste t iltakene vil være 

en krisestøt teenhet  for vannverk. Videre ble det  pekt  på nødvendigheten av en 

gjennom gang og oppfølging av ulike sider ved vannverksberedskapen.  

 

På bakgrunn av det te nedsat te styret  21. m ars 2012 en arbeidsgruppe for  beredskap i 

vannforsyningen m ed følgende m andat :   

• Utarbeide et  forslag t il finansiering og organisering av en nasjonal 

krisestøt teenhet , inkludert  en beskrivelse av hvilke støt tefunksjoner enheten skal 

dekke, gj ennom  en prosess hvor forslaget  forankres i vannforsyningssektoren. 

• Gjennom gå veiledningsm ateriell og ram m ebet ingelser innen beredskap knyt tet  t il 

vannforsyning for å t ilret telegge for beredskapsarbeidet  lokalt , herunder frem m e 

forslag t il forbedringer,  prosj ekter, eventuelt  klarere ansvarsfordeling og videre 

arbeid. 

 

Arbeidsgruppen har hat t  følgende m edlem m er:  

• Erling Aass, Dram m en kom m une ( frem  t il 01.06.2013)  

• Ane Prøsch-Oddevald, Dram m en kom m une ( fra 01.06.2013)  

• Egil Ot to Dragseth, Oslo kom m une, Vann-  og avløpsetaten ( frem  t il 01.06.2013)  

• Mads Furuholt -  Aulie, Oslo kom m une, Vann-  og avløpsetaten ( fra 01.06.2013)  

• Sissel Margrethe Berge, IVAR IKS 

• Hilde Sandstedt , Rana kom m une, Mo i Rana Bydrift  

• Per Mart in Øfst i, St jørdal kom m une 

• Kjet il Furuberg, Norsk Vann (sekretær)  

 

Arbeidsgruppen hadde sit t  første m øte 12. novem ber 2012 og sit t  avslut tende m øte 24. 

februar 2015. Det  har vært  avholdt  6 m øter,  og for øvrig er arbeidet  gjort  gj ennom  

m ailkom m unikasjon. Videre har arbeidsgruppen deltat t  i m øte/ øvelse m ed svensk VAKA i 

Bergen våren 2013. 

 

I  denne slut t rapporten oppsum m erer arbeidsgruppen sine hovedresultater iht . m andatet .  

Vedlegg t il slut t rapporten gir en detalj ert  oversikt  over behovet  for  oppfølging av 

akt iviteter som  arbeidsgruppen har startet , og anbefalinger for videre arbeid på feltet .  
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Forslag til finansiering og organisering av en nasjonal krisestøtteenhet for 
vannforsyning 
Arbeidsgruppen har utarbeidet  et  forslag t il organisering av en nasjonal krisestøt teenhet .  

Notatet  beskriver bakgrunn, om fang, organisering, finansiering, kom petanse og 

sam arbeid m ed andre aktører. Forslaget  er  i stor grad basert  på den svenske m odellen 

Nat ionell vat tenkatast rofgrupp – VAKA, som  har vært  i drift  siden 2005.  

 

Første utkast  av notatet  forelå våren 2013. Utkastet  ble diskutert  i Vannkom iteen og 

styret  i Norsk Vann. Videre prosess krevde dialog m ed norske m yndigheter. Denne 

dialogen har først  skut t  fart  i slut ten av 2014. Følgelig er det  i skrivende stund en 

pågående prosess m ed Helse-  og om sorgsdepartem entet , Nasjonalt  Folkehelseinst itut t  og 

Mat t ilsynet  om kring etablering av en nasjonal krisestøt teenhet . Videre arbeid følges opp 

av sekretariatet  i Norsk Vann.  

 

Gjennomgå veiledningsmateriell og rammebetingelser innen beredskap 
knyttet til vannforsyning for å tilrettelegge for beredskapsarbeidet lokalt, 
herunder fremme forslag til forbedringer, prosjekter, eventuelt klarere 
ansvarsfordeling og videre arbeid 
Et  hovedm ål for arbeidsgruppen var å peke på konkrete verktøy som  kan hjelpe 

kom m unene og vannverkene m ed å forbedre beredskapen innen vannforsyningen. 

Arbeidsgruppen innså raskt  at  utarbeidelsen av disse verktøyene var et  om fat tende 

arbeid. Derfor foreslo gruppen Norsk Vann prosj ektet  «ROS og beredskap i 

vannforsyningen». Medlem m er fra arbeidsgruppen følger opp prosjektet  ved å delta i 

prosj ektets styringsgruppe. Se vedlegg t il slut t rapporten for de ulike em nene som  

arbeidsgruppa har foreslåt t  innarbeidet  i prosjektet .  

 

Arbeidsgruppa har deltat t  i utarbeidelsen av innspill t il Mat t ilsynets revisjon av 

drikkevannsforskriften, og git t  synspunkter på og innspill t il foreliggende regelverk. 

 

Ut fordringer ved beredskapsarbeidet  lokalt  er grundig diskutert  i gruppa. Hoved-

ut fordringene er 1)  koordinering innad m ot  beredskapsorganisasjonen i egen kom m une, 

slik at  vannforsyning og avløp blir  en naturlig del av øvelser og har t ilst rekkelig 

oppm erksom het , 2)  t ilst rekkelig kapasitet  i vann og avløpsorganisasjonen t il å 

gjennom føre øvelser m ed t ilst rekkelig hyppighet . Foreslåt te verktøy og videre oppfølging 

har fokus på å utarbeide hjelpem idler for å senke disse barrierene, og forenkle og styrke 

arbeidet  lokalt .  

 

Forslag til videre arbeid 
Oppret telse av krisestøt teenhet ,  gjennom føring av Norsk Vann prosj ekter og andre 

forslag fra arbeidsgruppen, ligger utenfor t idsram m en for arbeidsgruppen på to år. Notat  

og forslag som  arbeidsgruppen har utarbeidet  m å følges opp av sekretariatet  t il Norsk 

Vann. Arbeid m ed sikkerhet  og beredskap er et  m eget  vikt ig om råde. Vannkom iteen i 

Norsk Vann vil være den m est  sent rale kom iteen for  oppfølging av det te, i nært  

sam arbeid m ed sam funnsutviklingskom iteen. 

Det  vises t il vedlegg 1 for forslag t il videre arbeid.  

 

 

 

Ham ar, 25. j anuar 2015 

Arbeidsgruppe for beredskap i vannforsyningen 

 

 

Vedlegg 1:  Oppfølgingspunkter – arbeidsgruppe for  beredskap i vannforsyningen  
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Vedlegg 1 til arbeidsgruppas sluttrapport  

Oppfølgingspunkter –  arbeidsgruppe for beredskap i vannforsyningen 
 

Oppfølgingspunkt  Status Revisjonsbehov/ kom m entarer  
Etabler ing av kr isestøt teenhet  
 
I nkludert  vakt telefon. 

Notat  ferdig utarbeidet  fra 
arbeidsgruppa. Møte m ellom  
FHI , NV og MT gjennom ført  
16.01.15 

Egen sak og prosess videre.  

Revisjon av 
veiledningsm ateriale;  
Økt  sikkerhet  og beredskap i 
vannforsyningen – veiledning.  
Mai 2006 
 
 

Notat  om  behovet  for revisjon 
innarbeidet  i prosjekt forslag 
for 2014 i NV prosjektsystem . 
 
Vedtat t  som  del av prosjektet  
«ROS og beredskap i 
vannforsyningen» 

Beskrive behovet  og sende best illing t il Mat t ilsynet  
-  m etodikk bra 
-  m en vanskelig å forstå. Bør revideres m ed fokus på pedagogikk.  
-  ROS begrepet  som  helhet lig t ilnærming i kom m unene ikke innarbeidet  i 
veiledningen. 
-  eksem pelsam ling/ database m ed elementer som  bør vurderes i ROS i vannforsyning 
(nødvendigvis ikke i veileder, kan ligge hos Norsk Vann)  

-  om  revisjon av eget  system 
 

I nform asjon om  nødnet tet  – 
m ulighet  for bruk 

Art ikkel i Bullet in fra 
Direktoratet  for 
nødkom m unikasjon. DNK har 

dessverre ikke skrevet  en slik 
art ikkel t ross gjentat te 
oppfordringer. 

Ufullstendig inform asjon fra DNK (pr. utgangen av 2014) . Be om  en oppskrift  på 
hvordan VA kan nyt t iggjøre seg nødnet tet .  
 

Dekningsgrad ( tunneller, fj ellanlegg) , behov for forsterkere, kostnader/ økonomi, 
tekniske krav, autor isasjon av personell, krypter ing, definisjon av grupper, telefon – 
kontakt lister, fleksibilitet  for gruppene.  
 

I nform asjon og sosiale m edier i 
en kr ise – st rategier for å eie 

inform asjonen. 
 
Veiledning for 
kom m uner/ vannverk 
 

I nnarbeidet  i prosjekt forslag 
for 2014 i NV prosjektsystem . 

 
Vedtat t  som  del av prosjektet  
«ROS og beredskap i 
vannforsyningen» 

I  en kr isesituasjon vil det  være svært  vikt ig å være forberedt  på hvordan m an skal 
kom m unisere m ed innbyggere via net tet . Plan for det te m å finnes i kom m unene. 

 
I nform asjon på norskvann.no:  Hva finnes av system er, gode eksem pler, hva m å 
tenkes gjennom  i forkant  ( sjekkliste) , oversikt  over m uligheter, hvordan sortere 
inform asjon som  kom m er inn i en kr isesituasjon? 

Øvelsesbank på norskvann.no 
 
Verktøy for kom m uner/  
vannverk for å senke terskel 
for å kom m e i gang m ed 
øvelser. 

I nnarbeidet  i prosjekt forslag 
for 2014 i NV prosjektsystem . 
 
Vedtat t  som  del av prosjektet  
«ROS og beredskap i 
vannforsyningen» 

Gode eksem pler på dreiebøker og erfar ing fra øvelser vikt ig for enkelt  å kunne 
kom m e i gang i egen kom m une. 
 
Bør oppret tes på norskvann.no. 
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ROS-analyse 
-  kr iter ier 
-  «hendelsesbank» 

I nnarbeidet  i prosjekt forslag 
for 2014 i NV prosjekt -
system . 
 

Vedtat t  som  del av prosjektet  
«ROS og beredskap i 
vannforsyningen» 

Hendelsesbank på norskvann.no m ed eksem pler på hva som  er vurdert  av hendelser i 
ulike ROS-analyser.   
 
Hva som  kan form idles åpent  vurderes fort løpende.  

Mal for beredskapshåndbok. 
 
Deling av eksem pler. 

I nnarbeidet  i prosjekt forslag 
for 2014 i NV prosjekt -
system . 

 
Vedtat t  som  del av prosjektet  
«ROS og beredskap i 
vannforsyningen» 

Vikt ig å dele gode eksem pler for å senke terskel for å utarbeide beredskapshåndbøker 
og heve kvaliteten. 
 

St ruktur og oppbygging vikt ige elem enter. 
Operat iv del – hensiktsm essig ut form et? Gode eksem pler vikt ig.  
 

Ram m ebet ingelser for 
beredskap 

-  nødst røm  og prior itet  
 
-  nødvannsforsyning  
 
 

 
Kontaktm øte m ed DSB ( ikke 

avtalt ) . 
 
Kontaktm øte m ed 
Mat t ilsynet / HOD 

Kriterier for nødst røm , er disse entydige? Noen uavklart  om kring hvor lenge m an skal 
planlegge for å være uten st røm 

 
Prior itet  ved drivstofforsyning t il nødst røm saggregat . 
 
Klar legge roller og ansvar for nødvannsforsyning;  dr ikkevannsforskriften og 
folkehelseloven. Hvor langt  st rekker kom m unens ansvar seg? Særlig ift  pr ivate 
vannforsyninger 

Avgjørende for dim ensjonering av og type beredskapsutstyr. 
 

I nform asjonssikkerhet  Fagt reff 22. oktober 2013 Fagt reff om  inform asjonssikkerhet  gjennom ført .  
Ny rapport  fra NV. Også en kom m ende rapport  om  sikkerhetskultur. Yt ter ligere 
veiledning fra NSM foreligger. 
 

Det te m å tas i bruk ute i kom m unene. Vikt ig st ikkord – sikkerhetskultur i 
organisasjonen, klart  plassert  ansvar og t ilst rekkelig m ed ressurser ( t id)  t il 
oppfølging. 
 
Hvordan få ut  inform asjonen t il sm å kom m uner?  
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Nødvannsforsyning I nngå som  tem a på 
kontaktm øte m ed DSB.  

Nasjonalt  behov for nødvannsforsyningsutstyr?  
 
I nnkjøp av nødvannsforsyningsutstyr er nå basert  på regionale init iat iv. Disse har 
begrenset  kapasitet  ved større hendelser. Det  m å vurderes behovet  for en nasjonal 

kapasitet  på linje m ed system et  i Sverige. Et  sam arbeid m ed Sverige bør også 
vurderes. 
 

Beskrivelse av valg av 
containersystem er 
 

Art ikkel i Bullet in Oversikt  over løsninger og hva som  er valgt . Slik at  andre kan oppfordres t il å velge 
kom pat ible system er. 
 

Art ikkelen er sat t  på vent  t il anbudsrunde/ innkjøp i Oslo er avklart . 
 

Sam spillet  m ellom  det  
kom m unale 
beredskapsarbeidet  og 
vannverkenes 

beredskapsarbeid 

I nngå som  tem a på 
kontaktm øte m ed DSB. 
 
 

Erfar ingsm essig er ikke sam spillet  m ellom  vannverket  ( teknisk avdeling)  og 
kom m unens kr iseledelse god nok øvd og koordinert  i alle kom m uner. Det te gjelder 
også i de øvelser hvor fylkesm annen er inne som  spill leder.  
 

Ved en større hendelse i vannforsyningen vil det te berøre kom m unen på m ange 
om råder. Slike scenarioer m å det  øves på. St ikkord:  Øving, 
koordinering/ sam handling, inform asjon og varsling, kom m unens kr iseledelse (stab) . 
 
Minne om / gi anbefalinger t il kom m unene om  sam spillet  m ellom  det  kom m unale 
beredskapsarbeidet  og vannverkenes beredskapsarbeid.  

 
Tas opp i m øte m ed DSB. Utarbeidelse av egen brosjyre/ info skr iv? 
 

Regionale kurs i objektsikr ing  
 
 

I  sam arbeid m ed NSM NSM har kurs innen objektsikr ing. Ved t ilret teleggelse lokalt  (alt  det  
prakt isk/ adm inist rat ive)  har de t idligere signalisert  at  de kan bidra m ed det  faglige 
innholdet  på regionale kurs.  

 

Regionale beredskapsnet tverk 
innen vannforsyningen m ed 
årlige møter 

Drift sassistansene vil være 
den naturlige arenaen for å 
organisere det te (der hvor 
slike net tverk ikke allerede er 

oppret tet ) . 

Regionale net tverk vil styrke erfar ingsutveksling og øke fokus på beredskapsarbeidet . 
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