
Planlegging og dimensjonering 
av nødvannsforsyning

Synspunkter fra Mattilsynet



Ja! hva er 
Mattilsynets 
synspunkt

• Mattilsynet forholder seg til vannverkene, men vi kommuniserer også 
med kommunene.

• § 9.Leveringssikkerhet

• Vannverkseieren skal legge til rette for at vannforsyningssystemet 
kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det 
ordinære distribusjonssystemet.

• Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og 
dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å 
kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid.



Leveringssikkerhet
Begrep

Normale

Forhold

Ekstra-

ordinære

forhold

Ordinært

ledningsnett
Beskrivelse

Hovedkilde 
✓ ✓ ✓

Vannverkets normale kilde(r) som leverer vann via ledningsnettet, og som 

oppfyller kravene i drikkevannsforskriften.

Reservevannkilde
✓ * ✓ ✓

Kilde som leverer vann når uttaket fra hovedkilden er utilstrekkelig Kan 

komme fra egen kilde, alternativ hovedvannkilde eller fra annet vannverk og 

med distribusjon av vann med drikkevannskvalitet gjennom det ordinære 

ledningsnettet.

Reserve-

vannforsyning
✓ * ✓ ✓

Et sett av tiltak/løsninger som i sum utgjør en tilfredsstillende alternativ 

vannforsyning av drikkevann gjennom det ordinære ledningsnettet.

Redundante løsninger ✓ * ✓ ✓

Det vil si at det foreligger dublering av forskjellige delelementer i 

vannforsyningssystemet.  To eller flere råvannskilder, to-sidig forsyning eller 

parallelle UV-anlegg er eksempler på slike løsninger. Dette betyr at hvis et 

delelement feiler eller svikter, så vil et annet overta.

Nødvann-

forsyning 
✓

Vann av drikkevannskvalitet til drikke og personlig hygiene distribuert utenom 

bruk av det ordinære ledningsnettet.

Kan leveres i kombinasjon med andre løsninger.

Krisevann 
✓ ✓ **

Vann som ikke har drikkevannskvalitet. Kan tilføres gjennom ordinært 

ledningsnett for blant annet å opprettholde trykk på ledningsnettet, vann til 

sanitært bruk, som brannvann eller for teknisk bruk. Kan tas i bruk etter 

avtale med kommunelege og Mattilsynet, jf. § 9 i drikkevannsforskriften.

Krise-

vannforsyning ✓ ✓ **

Dette omfatter mer enn selve krisevannet, og er et sett av tiltak/løsninger 

som i sum utgjør krisevannforsyningen.

Under kriser eller katastrofer i fredstid eller ved krig kan vannforsyningen 

opprettholdes for å sikre vann til nødvendige formål selv om vannet ikke har 

drikkevannskvalitet.

Dette kan bare gjøres etter avtale med kommunelegen i samsvar med 

folkehelseloven § 27 bokstav b og Mattilsynet, og etter at abonnentene er 

varslet i samsvar med kravene i § 23 andre ledd, jf. § 9 i 

drikkevannsforskriften.



Dimensjonering

• Veiledning i 
nødvannforsyning gir en god 
oppskrift på dimensjonering 
av selve nødvannforsyning.

• Den gir ikke en oppskrift på 
antall personer 
nødvannforsyningen skal 
dimensjoneres for

• Veldig bra er 11.2.2 
Detaljplan for 
nødvannforsyning



OBS!!!!!

• Samarbeid er bra, men
• Ikke for mange i forhold til dimensjonering

• Vær obs på om vannverkene har samme svakheter (vil kunne trenge nødvann
samtidig)
• Tørke

• Flom

• Strøm

• ………



Husk!
Når ditt vannverk har problemer er det ikke 

sikkert at resten av samfunnet fungere normalt.


