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Sikkerhet og vannkvalitet ved 
drikkevannsbasseng



Hvorfor er dette viktig?

Hva sier myndighetene?

Type drikkevannsbasseng

Forurensningsfarer

Hva kan vannverkseier gjøre?

Innhold



Fokus på sikkerhet



Fokus på sikkerhet



Drikkevannsforskriften - alle skal 
ha tilgang til nok og trygt 
drikkevann

§6 Farekartlegging og 
farehåndtering

Identifisere farer, håndtere 
dem (tiltak), redusere risiko

§10  Forebyggende sikring

Sikring mot 
uvedkommende

§15 Distribusjonssystem og 
internt fordelingsnett

Tilstand og drift, plan for 
vedlikehold 

§ 26/27 Kommunens plikter 
og fylkeskommunens plikter

Drikkevannshensyn skal 
ivaretas

Myndighetskrav



Tilsynsfokus 2021 – tilsyn med 
drikkevannsbasseng

1013 kontrollerte 
vannforsyningssystem

2146 basseng

Avvik hos 38 %

Manglende farekartlegging! 

Dårlige/manglende planer for 
drift og vedlikehold!

Mattilsynets tilsynskampanje 2021



Frittstående, på eller over bakkenivå

Under eller delvis under bakkenvå

Bergsprengte basseng og tunneler

Fra Mattilsynets tilsyn, 2021:

33 % på eller over bakkenivå

33 % delvis under bakkenivå

26 % under bakkenivå

Drikkevannsbasseng



Forurensninger som påføres
eller trenger inn og reduserer
vannkvaliteten:

Tak, taktekking og taknedløp

Adkomst – dører og luker

Ventilasjon

Rørinstallasjoner (innløp, utløp, 
overløp)

Innlekkingsvann/lekkasjevann

Mikrobiologisk og kjemisk
forurensning

Forurensningsfarer – hva er vi redd for?



Ca 1 million mennesker i Norge forsynes med vann 
fra bergsprengte drikkevannsmagasin

Billigere enn alternativene, lite arealkrevende

Manglende farekartlegging og oversikt over 
forurensningsfarer i/ved bassenget

Manglende rutiner for regelmessig tilsyn

Mangler analyser på 
fremmedvann/innlekkingsvann

Prøvetaking – basseng inngår som en del av 
rutinemessig prøvetaking hos halvparten 

Få har fysiske sikringstiltak (duk, sprøytebetong el)

Mulighet for klorering av vann på utløp hos noen få

Et lite glimt ut i verden – ingen bruker bergsprengte 
basseng til lagring av rent drikkevann…

Bergsprengte drikkevannsbasseng –noen funn

Foto: Urd Eriksen, Bergen Vann



Vannkvalitet skal tilfredsstille kravene i 
drikkevannsforskriften

Prøvetaking skal dokumentere vannkvaliteten

Rutinemessig prøvetaking eller risikobasert
prøvetaking – ja takk begge deler!

Forurenset vann i basseng kan potensielt spres til
hele forsyningsnettet!

Vannkvalitet og prøvetaking

Foto: Urd Eriksen, Bergen Vann



Analyser – fokus på mikrobiologisk vannkvalitet

Dyrking

Automatiserte metoder

Analysetid!

Deteksjonsgrense!

Spesifisitet!

Indirekte metoder og tilnærminger

Fysisk/kjemiske parametere

Føre var og lytt til værmeldingen! 

Vannanalyser



Bruk rammebetingelser

Erkjenn risiko

Farekartlegging og 
farehåndtering

Tiltak

Hva kan
vannverkseier gjøre?



Regelverk i form av lover og forskrifter som 
beskytter drikkevannet mot uheldige 
påvirkninger (forurensinger)

Dagens lovverk står sterkt i forhold til 
beskyttelse av både råvann og drikkevann:

Drikkevannsforskriften (1 jan 2017)

Plan og bygningsloven

Forurensningsloven

EUs vannrammedirektiv (Vanndirektivet)

Vannverkseier må bruke de muligheter som 
faktisk foreligger i rammebetingelsene for 
beskyttelse av drikkevannet

Flere «aktører» som med loven i hånd 
bidrar til beskyttelse av drikkevannet

Samhandling med andre 
etater/myndigheter viktig!

Rammebetingelser 
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Erkjenne risiko – det er en forutsetning for å kunne forebygge, 
redusere og håndtere den

Drikkevannsbasseng er en svært sårbar del av forsyningen

Fraværet av risikoerkjennelse kan føre til at man unnlater å 
gjennomføre tiltak som burde ha vært gjennomført

Farekartlegging og farehåndtering

Prøvetakingsplan – tuftet på farekartleggingen

Drikkevannsbasseng er en selvsagt del av prøveplanen

Rutinemessig prøvetaking OG risikobasert prøvetaking

Kjenne ditt eget basseng og omgivelsene

Kunnskapsgrunnlag som tiltak, nok til å redusere risiko!

Iverksette tekniske tiltak der det lar seg gjøre

Vær føre var!

Erkjenne risiko



Hver dag forbedrer vi hverdagen


