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Jeg vil snakke om

� Fra Internkontroll til Kvalitetssikring

� Kvalitetssikringssystemet 

� Sertifisering� Sertifisering

� Beredskap

� ”Trykkløsprosjektet”

� Fokus på trykkløst nett
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Kvalitetssikringssystem VA

� Startet tidlig med en ”Internkontrollperm”
- Samling av viktigste skriftlige rutiner (oppfylle krav i lover og forskrifter)

� Videreutviklet til et helhetlig KS-system
- Fokus på hele VA-virksomheten- Fokus på hele VA-virksomheten

- Skal  beskrive virksomheten og det som utføres (og tilfredsstille krav i 
ulike lover og forskrifter i samme system) 

- Ingen egne delsystemer for IK-mat, HMS, beredskap

- Systemet bygd opp ut fra virksomhetens behov mer enn med tanke på 
tilsynsmyndighetenes behov ved revisjon

- Sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001
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Nivå 1

Nivåer i KS systemet

� Nivå 1
- Den delen av systemet som er felles 

for hele Trondheim bydrift

� Nivå 2 Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

TBD II

� Nivå 2
- Den delen av systemet som gjelder hele

produksjonsområdet Vann og Avløp

� Nivå 3
- Deler av produksjonsområdet

(f.eks. vannledningsnett)



NEDBØRFELT

- Tilsyn felt

- Tilsyn og drift dammer

TRANSPORT VANN

- Ledningsnett

- Pumpestasjoner

VANNBEHANDLING

KILDE

- Tilsyn 

- Drift inntak

OPPFØLGING/- Pumpestasjoner

- Høydebassenger

TRANSPORT AVLØP

- Ledningsnett

- Pumpestasjoner

- Overløp

- Tilsyn bekker

AVLØPSRENSING /

SLAMBEHANDLING

OPPFØLGING/

STØTTEFUNKSJONER  

- Informasjon

- Oppfølging klager

- Forvaltning

- Privat ledningsnett

- Gebyrer

- Ledningskartverk

KUNDER



Kvalitetssystem nivå 2

Kvalitetssystem nivå 3Kvalitetssystem nivå 3



Noen prinsipper i KS-arbeidet

� Delegert ansvar for utarbeidelse og revisjon av prosedyrer
- Primært hos den som har ansvar for utførelse/ gjennomføring 

- Oppnår lettere at den enkelte føler eierskap til KS-systemet

� Skrive det vi gjør – ikke det vi burde gjøre� Skrive det vi gjør – ikke det vi burde gjøre

� KS fast tema på møter



Noen utfordringer i KS-arbeidet

� Systemet kan blir stort og omfattende
- Begrense tekstbruk (prosa)

- Bruke flytskjema og sjekklister 

- Ta ut deler av systemet til bestemte formål (eks. beredskap)

- Ta i bruk av elektroniske verktøy (Intranett) - Ta i bruk av elektroniske verktøy (Intranett) 

� Sikre oppdatering
- Bruke systemet aktivt til daglig

- Etterspørre at prosedyrer gjennomgås og revideres jevnlig 

� Innberetning og behandling av avvik og forbedringsforslag



ISO - 9001 ISO - 14001

VA TK

KS-standarder
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Sertifisering

� Ressurskrevende
- Egeninnsats (rydding, justering, komplettering av eksist. system)

- Innleie av konsulent/ revisjonsfirma 

� Sikrer at systemet tilfredsstiller gitt standard� Sikrer at systemet tilfredsstiller gitt standard

� Sikrer nødvendigvis ikke kvalitet på faglig utførelse

� Sikrer et levende system
- Krav om oppfølgingsrevisjoner

- Stadig utvikling/ forbedring



Beredskap - sentrale dokumenter

� Beskrivelse av beredskapsopplegg
- Utkalling/ varsling

� Organisasjonsplaner
- Beskrivelse av roller i organisasjonen- Beskrivelse av roller i organisasjonen

� Overtakelse ved fravær
- Hva når stedfortreder også er borte?

� Informasjonsrutiner 

� Telefonlister

� Innsatsplaner
- ”Forurensning av drikkevann” svært sentralt dokument



Beredskap vann Trondheim 

� Trondheim bydrift opptrer som vannverkseier 

� Vanlig beredskap
- Skal takle vanlige hendelser. Ledes av driftsledelse/ vaktleder

- Ved mer alvorlige hendelser (f.eks. utrygg vannkvalitet) varsles - Ved mer alvorlige hendelser (f.eks. utrygg vannkvalitet) varsles 
beredskapsleder, og det avgjøres om det skal etableres ”utvidet beredskap”

� Utvidet beredskap
- Innkalling av stab med operative ledere, loggfører og informasjonssekretær

- Varsling internt til bydriftsjef som evt. varsler videre til Rådmannen

- Varsling til lokalt Mattilsyn og Medisinsk faglig rådgiver i kommunen

- Informasjon til abonnenter

- Presse



Eksterne ledd

- Politi

- Brann

- Ambulanse

- Sivilforsvaret

- Mattilsynet

- Medisinsk       

faglig rådgiver

Beredskapsleder 

O.A. Tveit

Rådmannens 

kriseledelse

Politiets Lokale 

Redningssentral 

(LRS)

Stab: Operativ leder:

Bydriftssjef 

Stab:

- Maskiner, samband: G. Berntsen

- Materiell: K.P. Mittet

- Loggfører: S. Husby

- Info: M. B. Rafdal

Operativ leder:

- Kilde, vannbeh. stasj.: A. Tronhus

- Vannett: T. Ellefsen

- Avløpsnett og stasj: V. Kristiansen

- Renseanl og stasj.: J.L. Storrø

Vaktleder

(Innsatsleder)

Politiets 

skadestedsleder

Entrepenør på vakt 

m/eget mannskap 

og maskiner
Ekstern hjelp

Fagvakter VA
Egne 

mannskaper



Utfordringer beredskap

� Informasjon
- Berørte abonnenter

- Internt/ eksternt

- direkte kontakt, informasjonsskriv på døra, faks, mail, telefon, 
internett internett 

- via media

� Øvelser
- Det passer sjelden/ aldri å gjennomføre i en travel hverdag

� Evaluering av øvelser og reelle hendelser
- ”Hot Wash Up”

- Revidering av beredskapsprosedyrer



Trykkløst nett - vannkvalitet

� Vi hadde lite fokus på dette tidligere

� Våre erfaringer med innsug i brannventiler
- Målinger viste at det er lett å skape undertrykk i nettet ved avstenging

- Målinger viste at kula i brannventiler (også nye ventiler) dras ned ved et - Målinger viste at kula i brannventiler (også nye ventiler) dras ned ved et 
lite undertrykk i nettet

� ”Røverhistorier” fra nær fortid
- fortalte at mange situasjoner i grøfta ”ikke tålte dagens lys”

- førte til ”Trondheimsundersøkelsen” (mulig sammenheng mellom 
trykkløst nett og oppkast-/ diaresykdom ?)

� VA Miljøblad nr 40 (rutiner ved rep.) og 47 (brannventiler)

� ”Trykkløsprosjektet” i regi av NORVAR
- Landsomfattende oppfølging av ”Trondheimsundersøkelsen”
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”Trykkløsprosjektet”
Mulig sammenheng mellom trykkløst nett og 
mage-/ tarmsykdom ?

� 7 norske vannverk deltok i prosjektet � 7 norske vannverk deltok i prosjektet 

� Registrering av trykkløsepisoder på grunn av arbeid på 
vannledningsnettet gjennom ett år

� Intervjuundersøkelse blant husstander som var berørt av 
trykkløst nett og blant kontrollgruppe av uberørte 

� Blindet undersøkelse (verken intervjuer eller intervjuobjekt 
skulle vite noe om eksponering)



Hovedresultater fra “Trykkløs-prosjektet” 
Husstander med 
rapportert sykdom

Totalt antall 
husstander

Attack rate

Eksponerte 
husstander

78 612 12,7 %

Ikke- eksponerte 44 547 8,0 %

Attack risk ratio RR = 12,7/8,0 = 1,58 (95 % significance level)

� Konklusjoner
- Resultatene indikerer at det er en økt risiko for mage-/ tarmsykdom i 
husstander som er blitt utsatt for trykkløst nett i forbindelse med 
trykkløsepisoder på grunn av arbeid på vannledningsnetttet

- Resultatene viste samsvar mellom økt inntak av drikkevann og økt 
sykdomsriskio  

Ikke- eksponerte 
husstander

44 547 8,0 %



Sykdomsbyrde på grunn av episoder med 
trykkløst nett ?
� Rapportert sykdomskarakeristikk

- Generelt milde syptomer (likt i begge grupper)

- Kort varighet (gjennomsnitt 2 dager)- Kort varighet (gjennomsnitt 2 dager)

- Ikke oppsøkt lege

- Ingen smittestoffer identifisert

� Sykdomsbyrde?
- 20 % av befolkningen utsatt for en trykkløsepisode hvert år ?

- Medfører 16.000 tilfeller av mage-/ tarmsykdom i Norge ?

- Representerer 30. 000 fraværsdager fra skole/ arbeid ? 



Usikkerheter forbundet med undersøkelsen

� Begrenset datamateriale
- Ikke nok data til å gi signifikante resultater fordelt på hvert 

enkelt vannverk

� Mangelfull blinding av intervjuobjekter � Mangelfull blinding av intervjuobjekter 
- De fleste husstander visste om de var blitt utsatt for en 

trykkløsepisode eller ikke

� Andre effekter av at vannet blir borte 
- Dårligere hygiene i husstanden når vannet er borte?

� Uansett usikkerheter: Vannverkene må ha fokus 
på situasjoner med trykkløst nett



Trykkløst nett er en potensiell fare 
for vannkvaliteten!

� Det skal lite til for å forurense nettet
- på sleve arbeidsstedet

- via lekkasjehull på ledningsnettet- via lekkasjehull på ledningsnettet

- via innsug i brannventiler

� Derfor kreves gode rutiner for å forhindre forurensning 
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Trykkløst nett – konkrete eksempler
Trondheim kommune
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Jeg vil snakke om

� Kontollerte trykkløsepisoder
- Prosedyrer i Trondheim

� Eksempler fra episoder med kokevarsling � Eksempler fra episoder med kokevarsling 

� Ukontrollerte trykkløsepisoder
- Hva gjør vi med disse?



Vannledningsnettet i Trondheim (750 km)

� 250 – 300 lekkasjer pr år
- Det meste av lekkasjene på ubeskyttet duktilt støpejern (SRB-korrosjon)

- Ubeskyttet duktilt støpejern og grått støpejern står for nesten 100 % av 
alle lekkasjer

28 %

20 %32 %

10 %
4 % 6 %

Grått støpejern

Ubeskyttet duktilt støpejern

Beskyttet duktilt støpejern

Plast

Betong

Annet

Ledningsmaterialer



Prosedyrer ved trykkløst nett

� Mål: Arbeid utføres med størst mulig grad av kontroll 
(kontrollert trykkløsepisode)

� Ved avstengning
Kan det unngås å ta av trykket helt?Kan det unngås å ta av trykket helt?

Gjøre området som blir trykkløst minst mulig 

� Vurdere rekkefølge av avstengning av ventiler

� Holde vannstand i grøfta under ledning

� Bruk av rent utstyr/ sikring av åpne rørender

� Spyling



AA

B
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Prosedyrer ved trykkløst nett (II)

� Desinfeksjon
- Ved mistanke om inntrenging av forurensning

� Uttak av vannprøve
� Vente med å åpne for ringsystem etter endt arbeid� Vente med å åpne for ringsystem etter endt arbeid
� Kontroll av utsatte brannventiler
� Kontroll og rengjøring av oppstuvede vannkummer etter 

kloakkfortetninger
� Sette krav også til private aktører ved avstenging av nett
� Opplæring og bevisstgjøring av mannskap

- ”Hygienekurs” med assistanse fra lokalt Mattilsyn svært vellykket
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Episode med kokevarsel i 2000

� Rutinemessig reparasjon av vannledning
- Arbeidene gikk normalt 
- Ingen mistanke om forurensning/ innlekking

� Rutineuttak av vannprøve på stender i kum
- Påviste E-coli- Påviste E-coli

� Kokevarsel i en forsyningssone
- Varsling via media
- ”Telefonstorm”

� Store presseoppslag
- Mange ”offer” og vannverket ble ”skurken” i historien

� Sannsynlig at årsaken var feil ved prøveuttak
� Erfaringer

- Vis stor forsiktighet ved prøvetaking på stender i kum !
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Episode med kokevarsel i 2007
� Rutinemessig reparasjon av vannledning

- Arbeidene gikk ikke normalt. Fikk brudd på avløpsledning
- Mistanke om forurensning/ innlekking av avløpsvann

� Klorering før vannet ble satt på igjen
� Kokevarsel i deler av en forsyningssone inntil � Kokevarsel i deler av en forsyningssone inntil 

prøveresultater forelå
- Varsling ved infoskriv på døra
- Varsling ved automatisk telefonoppringing
- Ingen telefoner og 1 e-post fra ca. 70 berørte husstander

� Små presseoppslag (ingen ”skurker”, ingen ”offer”)
� Erfaringer

- Må alltid stenge på begge sider av bruddsted, selv ved endeledning
- Må også kunne gi info til de som ikke kan norsk eller engelsk
- Avdekket behov for sjekkliste for informasjon
- Viktig å kontakte pressen selv før de får informasjon fra andre
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Episode med kokevarsel i 2007
� Rutinemessig reparasjon av vannledning

- Arbeidene gikk ikke normalt. Fikk brudd på avløpsledning
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Ukontrollerte trykkløsepisoder

� Skjer ikke så ofte som de kontrollerte episodene
� Berører som regel mye større områder
� Årsaker

- Større vannlekkasjer- Større vannlekkasjer
- Stor tapping i nettet (eks. brann)
- Feilmanøvrering av ventiler (selv vi kan gjøre feil!)
- Rørbruddsventiler lukker uten grunn (det er da de lukker!)
- Svikt i strømforsyning ved pumping direkte på nett (uten basseng) 

� Tiltak
- Ikke noe bortsett fra å retablere trykket raskest mulig ?
- Desinfeksjon (umulig) ?
- Ta vannprøver ? 
- Anbefale koking? Standard anbefaling dersom ingen varsel på forhånd?
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Takk for 

oppmerksomheten !


