
∗ VA-dagene på Sørlandet 
∗ 26.-27. mars 2014 

 
 
 
 

∗ Magne Lorentzen 

Tilbakeslagssikring på 
drikkevannsledningsnettet.  



∗ Mattilsynet stiller krav om at vannverkseier skal ha 
gjort vurderinger og tiltak som hindrer tilbakeslag på 
nett, med hjemmel i Drikkevannsforskriften. 

∗ Kommunene skal ha dette nedfelt i 
abonnementsvilkårene 

∗ Standard abonnementsvilkår viser til NS1717 og som 
er bakgrunn for VA-miljøblad nr. 61 

∗ Kommunen trenger ikke å følge NS 1717, de kan lage 
sine egne begrunnede regler. 
 

Lover og regler. 



Hva slags utstyr bør brukes? 
NS 1717 

AA: uinnskrenket luftgap 
AF: Luftgap med overløp 

BA: Kontrollerbar tilbakeslagssikring 

AA: er godkjent for veskekategori 5 som 
blant annet er avløpsvann. 
 
AF og BA er ikke godkjent for avløpsvann.   

 Mange kommuner har vedtatt å følge 
NS 1717, men bruker BA ventiler i alle 
pumpestasjoner? Hvor er logikken her? 
SKAL VI GJØRE NOE MED DETTE?  



Eksempler på feil og mangler. 
BA for 

veskekategori 4 

Dårlig vedlikehold !  
Feil montasje! 

Skulle vært snudd, og mangler 
ventil. 



Eksempler på feil og mangler. 

Hva skjer når denne begynner å lekke? 



Eksempler på feil og mangler. 
En «bastard» 

m/innløpsventil 
Den er i høyden AF, og ikke 

godkjent for avløpsvann. 

Rørene er 
merket «vann fra 
nett» 



Eksempler på feil og mangler. 
Kan jeg drikke 

vann her? 

 
 

Samme rørsystem som 
forrige bilde. 



Tilbakeslagssikring på nettet. 
NY Kategori 5 ? 

Her var det mye 
«leamikk» 



Tilbakeslagssikring på nettet. 

Kategori 5 
m/magnetventil  

Kan jeg drikke 
vann her????? 



∗ Norsk Vann er i gang med et prosjekt på dette med 
tilbakeslagssikring. 

∗ Benytt anledningen til å komme med dine erfaringer 
og synspunkt. 

 
TÅGET GÅR NÅ !!!! 
 
 

Hva skjer nå? 



∗Takk for 
oppmerksomheten! 
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