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DRIKKEVANNSFORSKRIFTENS KRAV.

§ 11.Leveringssikkerhet og beredskap 

Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide 
driftsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder av 
drikkevann under normale forhold.

Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige 
beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner jf. lov 
av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap og 
forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, for å sikre 
levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser 
og katastrofer i fredstid, og ved krig.
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UØNSKET ELLER UVENTET?

Vi kan forberede oss på det kjente!
• Ledningsbrudd
• Driftsstans
• Klimaendringer
• Bortfall av desinfeksjon
• Osv. osv. osv.

Kan vi forberede oss på det ukjente?
• Nei, men det er lov å bruke fantasien!



UVENTEDE HENDELSER – 
SOM HAR SKJEDD!
OG SOM KAN SKJE!

Innsug. 

Innpumping.

Terror.



Bakterier og medisiner på 
ledningsnettet.
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Bakterier og sjøvann på 
ledningsnettet.
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TERRORISME.



THE DRUG OF CHOICE.



HVOR SÅRBAR ER 
VANNFORSYNINGEN?

Innsug

Innpumping

Bilder fra 
• Topp høydebaseng
• Pumpestasjon x 2
• Pumpestasjon arkitekt
• Trongasmog.



Bilde av høydebasseng



Bilde av høydebasseng.



Bilde av pumpestasjon.



Bilde av pumpestasjon.



Bilde av pumpestasjon



Bilde av pumpestasjon



WHO`s PROTOKOLL OG 
NASJONALE MÅL.

• Bedre standard på ledningsnett.
• Redusere utbrudd og tilfeller av vannbåren 

sykdom.
• Knytte små og utilfredsstillende fellesanlegg til 

større vannforsyninger.
• Bedre beskyttelse av vannkilder.
• Bedre informasjon til publikum om kvaliteten på 

drikkevannet.
• Bedre kvaliteten på drikkevannet.
• Øke funksjonssikkerheten til vannforsyningen.



Trongasmog



Trongasmog



DERFOR:

Legg planer og vær forberedt 
på det tenkelige.

Tenk gjennom det utenkelige!



TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN!
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