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«[Instrumentnavn] er det første instrumentet av sitt 
slag som er konstruert for å overvåke og dermed 

forhindre, forurensning i vann. Den måler og logger 
vannets konduktivitet og temperatur.»

- Første treff nettsøk: Overvåke vannkvalitet



-prosjekt

Mål:
✓ Oversikt over nye metoder for overvåkning 

✓ Faglig vurdering av muligheter og   

begrensninger

✓ Samle praktiske erfaringer

13.04.2021

Overvåkning av vannkvalitet på 
distribusjonsnettet



Tradisjonell prøvetaking -
dråpen i havet

1 760 prøver hvert år 
500 ml per prøve

880L/år

0,88 m3/år

Prod volum: 32,7 mill m3 per år

-> 0,0000027%

En per 33 millioner

13,5 pyramider Giza. En stein er litt over 1 kubikk (1,1)

Vi kontrollerer en forsvinnende del av vannet 
etter det har forlatt vannbehandlingsanlegget

13,5



Hvilke forurensninger oppdager vi?

Hendelser på nettet

• Innsug av forurenset vann ved trykkløst nett

• Tilførsel av fremmedvann fra abonnenter 

• Tilførsler av fekalt materiale i høydebasseng 

• Lukt/smaksproblem 

• Forringelse av vannkvalitet ved korrosjon 

• Slamdannelse 

a)

b)

Kontinuerlig tilførsel

Sporadisk tilførsel
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Motivasjon

Enkeltfunn av indikatororganismer:
x Ingen kjente driftsavvik

x Ingen svikt i vannbehandling

x Andre prøvepunkt ok

x Usannsynlig med feil i analyse eller 
prøveuttak (etter intern gransking)

x Ikke funn i omprøver

Vi vet ikke nok om det som skjer på 
nettet



Idealsituasjon vs. realitet 

• Sikkerhet i systemet

• Lavt lekkasjetap og få svakheter på nettet

• Systemer for å enkelt oppdage hendelser 

Men:

- Svært omfattende (940 km)

- Er systemet slik vi tror det er?

- Etterslep fornying

- Under bakken

Behov for å identifisere og prioritere tiltak

Avisklipp fra nrk.no



Anbefalinger

«Være klar over rutineprøvetakingens funksjon og 
begrensinger – så vidt granskingsgruppen kjenner til 
har rutineprøver sjelden eller aldri fungert som 
detektor for vannbårne sykdomsutbrudd.»

«For å kunne gi tidlig varsling av avvikende 
vannkvalitet med fare for sykdom, bør vannverkene 
vurdere installasjon av kontinuerlige mikrobiologiske 
målesystemer…»



Analysetider

• Baktanalyser: 1- 3 døgn

Forurensningen er 
kommet langt før 
den oppdages! 

Prøvehenting

Prøveopparbeiding

Dyrking/måling

ti
d

Konvensjonell
prøvetaking



Behov

• Analysetider

• Hyppighet – ukentlige prøve eks. 
Askøy

• Ideelt sett: om det er farlig

• Indikatorer som kan si oss noe 
er utenom normalen

• Kunnskap



Vannbehandlingsanlegg
- Kontinuerlig overvåkning av driftsparametere
- I tillegg til ukentlige vannprøver

Distribusjonsnett
- Ukentlige vannprøver på utvalgte punkter
- Noen målere kan gi supplerende indikasjon på 
driftsforstyrrelser (vannmåler og trykk)

Overvåkning av vannkvalitet Fordeler:
Sette alarmer, se på trender etc.

Ulemper:
Kun stikkprøver, vet lite om det som 
skjer i distribusjonsnettet



Ulik betydning avhengig av 
hvor man måler

På vannbehandlingsanlegget:

- Gjennombrudd i barriere

På distribusjonsnettet:

- Løsrivelse av biofilm

- Oppvirvling av sedimenter

- Innsug av forurensning 

Eksempel: Økning i turbiditet



Hva blir fremtidens 
vannovervåkning?

Første steg:
Hva er tilgjengelig/utprøves 
i dag og hvordan funker det



FRA FORSKNING TIL PRAKSIS



Overvåkning av vannkvalitet

• Hva?

• Hvordan?

• Hvorfor?

• Hvor?

• Hvem?



«[Instrumentnavn] er det første instrumentet av sitt 
slag som er konstruert for å overvåke og dermed 

forhindre, forurensning i vann. Den måler og logger 
vannets konduktivitet og temperatur.»

- Første treff nettsøk: Overvåke vannkvalitet



temperatur

pH

fluoresens

turbiditet

celletall

koliforme

kimtall

UV-trans

farge

ATP

multiparameter

Hva



Hva måler egentlig instrumentet?

Eks: Turbiditet

Partikler

Suspenderte partikler

Hvor stor grad vannet sprer lys 
(avhengig av partikler og deres 
størrelse og refleksjonsevne)

Fo
re

n
kl

in
g

Vi gjør forenklinger slik at vi lettere kan forstå. Alle kan ikke kunne alt, men kunnskap om instrumentet kan gi 
større forståelse for resultatene (unngå feil tolkning -> aksjon) og gjøre feilsøking og vedlikehold lettere. 

Detektor

lysspredning



Flowcytometri

Fordeler Begrensninger

Semionline - Rask analyse (20 min) Ikke hvilke bakterier

Gir større datasett – trender UV viser intakte celler

Mer informasjon om bakteriell aktivitet 
enn kimtall

Patogene bakterier – alene eller i 
store nok mengder til å detekteres?

?? ??

Kommer ikke videre om vi ikke prøver ut! Praktisk tilnærming.
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Måler bakterier i vann 



Erfaringer så langt

• Krever dedikert oppfølging
• Store mengder data

• Krever forståelse for å tolke

• Trenger kartlegging av 
normalsituasjon

• Høyt celletall i rent 
drikkevann



2024

Man kan se endring i celletall i høye fortynninger, men det må være mellom 1:10 000 og 1: 1 000 for at man skal

kunne plukke dette opp under overvåkning pga. stor variasjon i utgangspunktet. Da ligger f.eks. konsentrasjon av

E.coli på mellom 600 - 7 300 per 100 milliliter.

Erfaringer så langt



Hvorfor?

• Hvilke problemer/ønsker man å oppdage

• Supplere informasjon ved hendelser

• Forbedre driften

• Oppdage forurensning

• Input til modell

• Kartlegge problemområder

• Hørtes bra ut

• Noe å vise til



Biofilmdannelse

Innlekking svake punkter
Kontinuerlig eller 
pluggforurensning

Feilkoblinger, stengte ventiler, 
feildimensjoneringer…

Kimtallsproblematikk
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E. coli - Stemmelia pst Intestinale enterokokker - Nattlandsfjell bas ut
Intestinale enterokokker - Rentvann Koliforme - Nattlandsfjell bas ut
Koliforme - Rentvann Koliforme - Stemmelia pst

Sporadiske funn 
uten forklaring

Hva vi ønsker mer 
kunnskap om?



Hvor?



Drift og vedlikehold

• Forhold (temperatursvingninger, fukt…)

• Plass

• Mulighet for tilkobling til vannstrøm 
(behov for avrenning?)

• Strøm og tilkobling til nettverk

• Tilkomst

• Hyppighet tilsyn (opplæring, behov for 
kalibrering, påfyll av kjemikalier…)

• ++



Hvem?

• Tilstrekkelige ressurser

• Oppfølging

• Systemer for dataovervåking og 
håndtering

• Aksjon?



Økonomi
Innkjøpskostnad

OppstartskostnaderDrift og vedlikeholdskostnad

Antall/omfang

Forventet levetid

Krever det ekstra ressurser?



Erfaringer

Hvem tester ut nye metoder?

Eksempler fra forslagsstillere:

Vannets egenfluorescens, 
turbiditet og Colifast
Bærum kommune

Flowcytometer og turbiditet 
Bergen kommune

ATP og Colifast
IVAR

?

?

?

?

Norgeskart.no

Urd Eriksen
urd.eriksen@bergen.kommune.no
47 81 27 07

mailto:urd.eriksen@bergen.kommune.no


Vi trenger din 
erfaring!

• Tips

• Erfaringer 

• Metoder

• Parametere

• Planlagte prosjekt

• Innspill 

• Være med i workshops?

Urd Eriksen
urd.eriksen@bergen.kommune.no
47 81 27 07

mailto:urd.eriksen@bergen.kommune.no


Pass opp for enhjørninger!

Sannsynligvis ikke et instrument 
som kan gi oss alle svar, men med 
en kombinasjon av ulike teknikker 
og fagforståelse kan vi lære nettet 
vårt å kjenne
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