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1 BAKGRUNN 

 

Hovedplan vann er utarbeidet for å kartlegge eksisterende situasjon og avdekke fremtidige 
behov for vannforsyningen i Longyearbyen i planperioden 2012 til 2021. Målet for planen er 
å synliggjøre nødvendige, fremtidige tiltak og kostnader på et overordnet nivå og i et 
langsiktig perspektiv for å sikre en god vannforsyning. 

Eksisterende hovedplan for vannforsyning ble utarbeidet i 1996. Siden den tid er det 
gjennomført en rekke tiltak, blant annet bygging av vannbehandlingsanlegg og oppføring av 
høydebasseng. Noen tiltak fra forrige hovedplan gjenstår, dette gjelder stort sett prosjekter 
knyttet til sikkerheten og kapasiteten rundt Isdammen. Longyearbyen har vokst siden sist 
hovedplan ble utarbeidet. Folketallet har siden midten på 90-tallet økt med 68%, mens 
vannforbruket har holdt seg på samme nivå. 

Til grunn for hovedplanen ligger det flere utredninger og rapporter, blant annet 4 delrapporter 
som ble utarbeidet i forbindelse med denne hovedplanen. 

Multiconsult AS er av Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF engasjert til å utarbeide hovedplan 
for vannforsyning i Longyearbyen.  

Prosjektansvarlig hos Multiconsult AS har vært Kjersti Holte. Hos Bydrift er det i første rekke 
Jørn Myrlund og Håkan Eriksson som har deltatt under planarbeidet. 

Hovedplanen ble vedtatt av Lokalstyret 25. september 2012.  
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2 EKSISTERENDE FORHOLD 

 
Figur 1: Oversikt Isdammen med området rundt [kart fra Google Maps] 

 

 Forsyningsområde/vannforbruk 2.1

Forsyningsområdet omfatter hele Longyearbyen. Byens eneste kilde i vintersesongen er 
Isdammen, mens man tar vann fra Steintippdalselva i Gruvedalen i sommersesongen. I 
forsyningsområdet bor det i dag i underkant av 2000 personer. Folketallet har siden 
utarbeidelse av sist hovedplan økt med 68%, mens vannforbruket har holdt seg på samme 
nivå. I 2010 var midlere døgnforbruk 756 m3/d, mens det i 1994 var 790 m3/d. Dette 
konstante forbruket til tross for økt bosetting i byen kan forklares med nedlegging av Gruve 3 
og omgjøring fra dusj og kantine i Lompensenteret til butikker, frisør, pub og kafé. 

I tillegg til privatkunder er det flere virksomheter innen privat og offentlig tjenesteytelse, 
handelsvirksomhet, skole, barnehage og helsevesen, forskning og universitet. 
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Tabell 1:Midlere vannforbruk hos de ulike abonnenter i Longyearbyen år 2010 

Det er helt ubetydelige lekkasjer på ledningsnettet. Sett over året vil disse tilnærmet være lik 
null. 

 Vannkilde  2.2

2.2.1 Nedslagsfelt 

Dagens hovedvannkilde er Isdammen med tilløp fra Endalselva. Nedslagsfeltets areal er 36 
km2. Diverse hydrologiske og andre data for nedslagsfeltet framgår av vedlegg 1. 

Vann fra nabofeltet til Endalselva - Gruvedalen (Steintippdalen) benyttes sommerstid til 
vannforsyning fordi dette vannet har vesentlig lavere turbiditet enn Isdammen. Det er i 
Steintippdalen bygd et inntak som benyttes i perioden juni-september. Vann herfra ledes ved 
gravitasjon ned til vannbehandlingsanlegget ved Isdammen for pumping opp til 
høydebassenget og ut på nettet. På høsten (september/oktober) fryser elva og inntaket i 
Steintippdalen til, og dette inntaket benyttes derfor ikke gjennom vintersesongen. 
Nedslagsfeltet har et areal på 4 km2 og ligger mellom kt. 40 og 600.  

I nedslagsfeltet til Isdammen ligger den nedlagte Gruve 5. I tillegg ligger det en nedlagt 
vinkelstasjon for taubane, lagerhall for borprøver tilhørende Store Norske, samt en hytte i 
nedslagsfeltet. I forbindelse med drift i den nedlagte Gruve 2 ble det etablert et tverrslag inn 
til denne gruva fra Gruvedalen. Fra dette tverrslaget lengre oppe i dalen er det deponert 
noen utsprengte fjellmasser som sannsynligvis har et visst svovelinnhold. Andre potensielle 
forurensingskilder i nedslagsfeltet er nødstrømsaggregatet til vannbehandlingsanlegget. 
Langs Isdammen går det en vei med trafikk av kulltransportbiler, hundetransport, privat 

FORBRUKSOVERSIKT FOR LONGYEARBYEN 2010 

Befolkning i Longyearbyen Ca 2000 pers 

Andre abonnenter Offentlige bygg, hoteller, kraftverk, 
sykehus, barnehage, skole, flyplass, 
havn, etc 

M3/d M3/time l/s 

Midlere forbruk 756 31,5 8,75 

Forbruk i maksdøgn 1246 53 14,4 

Maks mengde ut fra 
høydebasseng 

 71  

Forbruk natt 225 9,4 2,6 

Midlere forbruk sommer (juni-
september) 

801 33,4 9,3 

Midlere forbruk vinter (oktober-
mai) 

754 31,4 8,7 

Energiverket 161 6,7 1,9 

Bykaia sommer (3 kvartal) 102 3,8 1,1 

 l/d l/h  

Forbruk per person 198 8,25  
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transport og scooterkjøring. Området rundt Isdammen er skiltet med ”all ferdsel på 
Isdammen forbudt”. 

Nedslagsfeltene til Isdammen og Steintippdalen er regulert i arealplanens punkt 6.10.1 hvor 
motorisert ferdsel og dyrehold ikke er tillatt. Området skal vernes mot gjødsling, 
kjemikaliebruk og annet potensielt forurensende virksomhet. Det er åpent for at forskning 
kan drives i området, men at dette ikke skal utgjøre en risiko for vannforsyningen. 

Det skal utføres et forskningsprogram rundt Bogerbreen i regi UNIS. Gjennom prosjektet vil 
man kunne få en konsekvensvurdering av endring i vanntilførsel til Isdammen ved at breen 
endrer løp til Fardalen.  

2.2.2 Magasin 

Isdammen bestod opprinnelig av tre små vann. Den ble etablert ved oppdemning av utøpet 
av Endalselva. Som demning er det bygd en løsmassedam med samlet lengde på nesten 
2.500 m. Maksimal damhøyde er 3-4 m. Demningen fungerer også som veg for adkomst 
innover Adventdalen og opp til gruve 5, 6 og 7.  

Batymetrimålinger ble gjort i Isdammen i 2009. Disse viser at Isdammen har et volum på ca 
2,7 mill m3 ved kt. 3,3. Maksimal vanndybde er ca 5 m slik at bunnen av magasinet ligger på 
kote -2,2. Kapasitetskurven under viser vannvolum som funksjon av vannspeilnivå. 

 
Figur 2: Kapasitet til Isdammen i forhold til vannstand. Batymetrisk rapport, NTNU (2009) 

For regulering av vannspeilet er det i utløpet av Isdammen bygd et overløp i betong med 
bjelkestengsel av tre. Overløpets lengde er ca 5 m. Overløpshøyden reguleres manuelt 
avhengig av årstid og forventet tilrenning til Isdammen. Overløpet har for liten kapasitet og 
det foretas derfor en bevisst senkning av vannspeilet i Isdammen forut for forventede 
flomtopper for å øke overløpskapasiteten og dempningsvolumet i dammen. Dette gir en viss 
fare for oversvømmelse av demningen ved store flomvannføringer eller at magasinet tappes 
unødig mye ned i påvente av flomtopper. En nedtapping på høsten med manglende 
oppfylling fra Endalselva før den fryser til, kan resultere i at vannvolumet blir for lavt i forhold 
til behov over vinteren. 

Den årlige sedimentasjonen i Isdammen er beregnet til ca 8.470 tonn eller ca 6.000m3. 
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Figur 3: Endalselva, innløp Isdammen 

Det er stedvis registrert issvuller på yttersiden av dammen. Issvullene er spesielt 
fremtredende på etterjulsvinteren og senere. Lekkasjene er ikke målt. 

Høydemålinger på damkronen fra 2009 viser at det mest uheldige dambruddet vil skje på 
kote +1,5. Ved brudd på denne koten og en tilrenning lik null, vil Isdammen kunne forsyne 
vann i kun 6 måneder ved normalt forbruk, -istykkelse og -temperaturer.  

Driftserfaring og målinger viser at det er et årlig dropp i nivået i råvannstankene sen vinter, 
tidlig vår (februar 2011, mai 2010, februar 2009). Dette antas å skyldes høybrekk eller is i 
inntaksledningene.  

2.2.3 Vannkvalitet 

Helse- og omsorgsdepartementet har i "Forskrift om vannforsyning og drikkevann 
(Drikkevannsforskriften)" av 2001-12-04 definert hvilke krav som skal gjelde til drikkevann. I 
denne forskriften er det stilt krav til vannets innhold av en rekke forbindelser og parametre 
som beskriver vannets standard. Vedlegg 3 viser utdrag fra forskriften hvor det opereres 
med to nivåer for de ulike parametre: 

 

Veiledende 
verdi 

Veiledende verdi er anbefalte verdier som vannet bør tilfredsstille og vil 
normalt være det mål som søkes oppnådd i vannverkssammenheng. 

Største tillatte 
konsentrasjon 

Største tillatte konsentrasjon er verdier som ikke kan overskrides og det 
må om nødvendig gjennomføres tiltak for å bedre vannkvaliteten slik at 
den blir like god eller bedre enn angitte maksimalkonsentrasjoner.  

Longyearbyens prøvetakningsplan for vann er i henhold til drikkevannsforskriftens krav. Det 
tas én prøve fra ubehandlet vann, én fra behandlet vann på vannbehandlingsanlegget, og tre 
prøver fra nettet (Sykehuset, Bykaia og et tilfeldig sted som varierer fra gang til gang). I 
sommerhalvåret (uke 22-40) tas det prøver annenhver uke, mens vinterstid tas det hver 
fjerde uke. Resultatet fra prøvene fra TosLab fra de siste 4 årene (2007-2010) er 
oppsummert i vedlegg 4. 

I 2002 ble det tatt en utvidet prøve av råvannet. Resultatene av denne er vist i vedlegg 5. 
Det viser seg at innholdet av PAH er høyere enn forskriftens krav, hvor naftalen bidrar til den 
største konsentrasjonen. 

Av prøvene ser man at mangantallet overskrider drikkevannsforskiftens krav svært ofte. Det 
er også registrert en del lave pH verdier på ledningsnettet, samt noen høye verdier av 
restaluminium i vannet. Problemene rundt restaluminiumen viser seg i det man skifter 
vannkilde. Vannet er i følge drikkevannsprøvene gjennomsnittlig middels hardt, men har 
høye maksimalverdier.  
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 Tekniske anlegg 2.3

Figur 4: Oversiktskart Longyearbyen 

 

 

2.3.1 Inntak 

Inntaket i Isdammen skjer ved to gravitasjonsledninger lagt ut til dypeste nivå. 
Inntaksledningene er utstyrt med "inntakssiler". 

I Steintippdalen er det bygd et vannverksinntak i form av en betongdam og det er her 
etablert et magasin som anslås å utgjøre 500 - 1.000 m3. I tilknytning til denne dammen er 
det bygd et inntakskammer i betong med rist og skråstilt sil som fjerner de største 
partikulære forurensningene fra vannet. Fra inntakskammeret ledes vannet med gravitasjon 
ned til vannbehandlingsanlegget ved Isdammen hvorfra vannet pumpes opp i 
høydebassenget og ut i forsyningsområdet. 

Så lenge det er vann i Steintippdalen benyttes vann herfra, mens det i vintersesongen kun 
benyttes vann fra Isdammen. 
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2.3.2 Vannbehandling  

Ved vannbehandlingsanlegget er det to råvannsbasseng som er koblet sammen og har to 
neddykkede pumper som forsyner vannrensingen. Etter renseprosessen er det tre 
løftepumper som forsyner vann fra vannbehandlingsanlegget til høydebassenget. Disse er 
frekvensregulerte og styres etter nivået i høydebassenget. Pumpene stopper for øvrig ved 
fuktvakt, nivåvipper, brudd på kommunikasjon eller ved utløst motorvern. 

Vannverket er også utstyrt med en reservepumpestasjon som kan forsyne vann til anlegget 
hvis inntaksledningene skulle svikte.  

Det er montert et nødstrømsaggregat som kan kjøres i tilfelle vannverket skulle bli utsatt for 
en lengre strømstans. 

Vannbehandlingsanlegget for Longyearbyen er et DynaSand-anlegg levert av Nordic Water 
og stod ferdig i 1999.  

 
Figur 5: Prosessbilde av vannbehandlingsanlegget i Longyearbyen 

Produksjonen går døgnkontinuerlig, sett bort i fra stopp av anlegget i perioden midnatt – 
tidlig morgen. Disse stansene utgjorde, i løpet av det siste året, gjennomsnittlig 3 timer per 
natt (dette inkluderer produksjon under 1 m3/h i anlegget). Stans i anlegget kan skape en 
risiko for dårligere kvalitet.  

Som hygienisk barriere i anlegget har man felling ved bruk av PAX-17 og Dynasandfilter og 
UV stråling med et UV-aggregatet er av typen Trojan UV8004-HO20 316SS, DN150. 
Generelt viser det seg at UV anlegg ofte blir satt til side etter idriftsettelse. Det er viktig at 
transmisjonen i anlegget blir målt slik at man får testet effekten av anlegget. Dette ble sjekket 
sist gang i 2004. Lampene rengjøres etter behov, dette skjer omtrent hvert kvartal. Lampene 
byttes en gang per år.  

2.3.3 Ledningsanlegg 

Fra høydebassenget går en overføringsledning ned til en kum hvor de to hovedledningene 
deler seg mot Lompensenteret og bedehuset. Videre fordeles vannet ut til de ulike deler av 
forsyningsområdet. Totalt utgjør vannledningsnettet ca 31,2 km.  

Rørene er frostsikret med varmekabler eller glykolsirkulasjon. Ledningene ligger på bakken 
tildekket med løsmasser. I de fleste traséer ligger vannledningen også sammen med 
ledninger for fjernvarme og avløp som vist på bildet under.  
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Figur 6: Ledningstrasé 

Noen av de ledningene som er i bruk i dag ble installert før vannbehandlingsanlegget kom i 
2000. Eksakt antall km ledninger som er installert etter år 2000 er ukjent, men det antas, ved 
en rask gjennomgang av nettet, å utgjøre omtrent 30% av den totale lengden. Fysiske 
parametre og ledningstilstand er dårlig dokumentert og er lite tilgjengelig.  

I det tettest befolkede området (vei 238 til 232 og sentrum) er det to-sidig vannforsyning, 
mens det i Nybyen, på Skjæringa og utover mot Energiverket og Flyplassen er kun en enkel 
ledning tilgjengelig for å distribuere vann. 

Et oversiktskart over ledningsdimensjonene finnes i vedlegg 6, mens figur 4 viser 
ledningstraseene. 

2.3.4 Bassenger 

Det er to høydebassenger i vannforsyningssystemet. Det ene forsyner hele byen og har en 
lagringskapasitet på 1,5 døgnforbruk, mens det andre er et basseng som forsyner den øvre 
delen av byen.  

Det er også tre private tanker koblet til nettet. To av de fungerer som buffertank 
(Energiverket og Bykaia), mens den andre fungerer som brannvannsreserve på flyplassen. 

Tabell 2: Bassenger i byen 

Basseng Volum 
Høydebasseng HB01 1600 m3 
PS02, FH6 Nybyen 60 m3 
Bykaia (privat) 105 m3 
Energiverket (privat buffer) 60 m3 
Flyplassen Til brannvannsdekning 

 

2.3.5 Trykkøkningsstasjoner 

Det er 4 trykkøkningsstasjoner i Longyearbyen: 

- PS01 består av 3 stk frekvensregulerte parallelt oppstilte pumper. Trykkøkningsstasjonen 
forsyner Haugen, skolen, idrettshallen og Nybyen (FH6). Pumpene styres av vanntrykket.  

- PS02 ligger nederst i Nybyen og har 2 stk. frekvensregulerte parallelt oppstilte pumper og 
er plassert i Fyrhus 6 (FH6) sammen med fjernvarmeanlegg og høydebasseng 
(vannreservoar). Pumpene forsyner Nybyen og Huset med vann. 

- PS03 ligger på toppen av byggefeltet nord/øst for sentrum og forsyner de øverste 
husrekkene i Gruvedalen. 

- PS04 ligger i industriområdet og forsyner Skjæringa. Stasjonen har to pumper og en 
brannpumpe. 

Pumpene gjennomgår en årlig sjekk av Flygt.  
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2.3.6 Forvaltning, drift og vedlikehold 

Drift og vedlikehold på vannbehandlingsanlegget og ledningsnettet er tatt hånd om i en FDV-
avtale med Spitsbergen VVS. Avtalen har et tidsrom på 3+3 år og utløper i 2014. 

 

3 MÅL FOR VANNFORSYNINGEN I LONGYEARBYEN 

 Hovedmål 3.1

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF skal sørge for at befolkning og næringsliv har sikker 
leveranse av nok og godt vann til enhver tid. 

For vannforsyningen i Longyearbyen legges følgende hovedmål til grunn: 

• Vannverket skal levere NOK vann 
• Vannverket skal levere GODT vann 
• Abonnentene skal ha SIKKER vannforsyning 
• Vannverket skal drives under optimale forhold 
• Vannverket skal ha optimal DRIFT og ØKONOMI 

For å oppfylle ovennevnte hovedmål, skal etterfølgende delmål legges til grunn ved den 
framtidige utbygging og drift av vannforsyningen. 

 Delmål 3.2

Delmålene ble gitt under utarbeidelsen av hovedplanarbeidet. Delmålene er godkjent av 
styret til Bydrift KF. 

3.2.1 NOK vann 

Konkret gir dette følgende mål: 

Det forutsettes at vannverket skal kunne levere vann til turistskip.  

3.2.2 GODT vann 

Konkret gir dette følgende mål: 

A Vannverket skal levere vann som tilfredsstiller kvalitetskravene i 
Drikkevannsforskriften 

B Vannforsyningssystemene skal oppfylle de krav som stilles etter lover og forskrifter 
på fastlandet 

C Drikkevannskilden skal sikres mot utbygging og annen bruk som kan påvirke 
vannkilden. Vannet skal sikres med 2 hygieniske barrierer, primært klausulering og 
desinfeksjon 

D Det skal utføres regelmessige prøvetakinger av vannkvalitet 

E Alle klager på vannkvalitet skal registreres og benyttes til planlegging og utbedring 
av forholdene 

A Vannverket skal dekke normalt husholdningsforbruk til befolkning, næringsliv og 
Longyear energiverk 

B Summen av lekkasjer skal ikke overstige 5% av det totale forbruket 

C Vanntrykk hos abonnenter skal holdes mellom 2 – 8 bar 
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F Reparasjon av ledningsbrudd og annet arbeid på ledningsnettet skal foregå på en 
hygienisk betryggende måte 

3.2.3 SIKKER vannforsyning 

Konkret gir dette følgende mål: 

A Avbrudd i normal leveranse kan aksepteres i inntil 1 time for Longyear energiverk, 
12 timer for næringsliv og øvrige vannavhengige bedrifter samt 24 timer for boliger. 

B Reparasjon av ledningsbrudd skal iverksettes umiddelbart 

C Vannforsyningssystemet skal ha reservevolum i basseng tilsvarende 1 døgns 
normalt forbruk 

D Det skal foreligge beredskapsplan og IK-systemer for vannforsyningen 

E Driftsovervåkingssystemet skal gi varsel ved avvik fra normal drift  

F Drift av vannforsyningen skal ivaretas ved døgnkontinuerlig beredskap med 
maksimum 1 times utkallingstid 

I tillegg bør alle viktige abonnenter ha to-sidig (dobbel) forsyning. Kraftverket er definert som 
en så viktig abonnent at dette må ha dobbel vannforsyning.  

Ved brudd må det finnes tilgang på nødvendig mengde reservedeler ved vannverket. 
Reservedelslager må utstyres med tanke på å innfri krav til maksimal varighet av avbrudd. 

3.2.4 OPTIMAL vannforsyning, effektiv drift 

Konkret gir dette følgende mål: 

A Vannforsyningen skal være selvfinansierende 

B Driftsansvarlig og FDV-partner skal ha de nødvendige kvalifikasjoner for å oppnå 
effektiv drift.  

C Vanngebyret skal ikke være høyere enn dyreste på fastlandet, dog ikke høyere enn 
50% av landsgjennomsnittet. 

D Ha et tilstrekkelig vedlikehold av ledningsnett, dam og andre anlegg som tilhører 
vannforsyningen (LCC). 

Driftsavtaler inngås med eksterne firma på områder der Bydrift KF ikke innehar egen 
kompetanse. 

 Kommentarer til delmål 3.3

3.3.1 NOK vann 

Det har tidligere ikke vært kjørt hydrauliske simuleringer som viser brannvannskapasiteten 
på nettet. Dagens nett forsyner ikke nok vann etter ønske fra brannvesenet. Brannvesenet 
har utstyr som gir muligheten for slukkevann der kapasiteten ikke er tilstrekkelig. Det må 
avklares om dagens brannvannsdekning er god nok, da dette er den dimensjonerende 
faktoren for kapasiteten på nettet. Det er ikke satt konkrete mål for brannvannsdekning. 

Det er 10 bygg med sprinkleranlegg i Longyearbyen. Det er begrenset informasjon 
tilgjengelig til de kravene de ulike installerte sprinkleranleggene stiller. Igangsettelse av 
sprinkler ved et branntilløp kan medføre uheldig trykkfall på ledningsanlegg og evt. vakuum. 
Byggene med sprinkleranlegg i Longyearbyen vurderes å ikke skape store driftsproblemer 
på det er små sprinkleranlegg. Bydrift KF som vannverkseier anser seg ikke automatisk 
forpliktet til å oppfylle evt. ønsker eller krav om sprinkleranlegg til noen del av bebyggelsen i 
Longyearbyen. Slike planer må behandles separat der ledningsnettets transportkapasitet i 
området vurderes spesielt. 
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Bykaia har i dag for liten kapasitet i forhold til ønsket drift. 

Kapasiteten i Isdammen vil ikke være stor nok til å forsyne byen frem til sommeren hvis det 
skulle oppstå dambrudd på det laveste bruddnivået i oktober. 

Følgende er satt som grunnlag for NOK vann i hovedplanarbeidet: 

- I Arealplan for Longyearbyen er det tatt høyde for en maksimal økning av folketallet til ca 
2.700 i 2018. Det er i delrapportene tatt høyde for et økt døgnforbruk på 141m3. 

- Det spesifikke vannforbruket i husholdningene er i tabell 1 beregnet til 198 l/person pr 
døgn. 

- Energiverket vil i fremtiden bli selvforsynt med vann ved hjelp av et avsaltningsanlegg. 

3.3.2 GODT vann 

Vannprøver viser at pH på nettet ofte er lavt i forhold til drikkevannsforskriften og målt pH ut 
fra vannrenseanlegget. 

Maksimalverdien av mangan er 3 ganger høyere enn kravet i Drikkevannsforskriften. 
Gjennomsnittlig er verdien 22% høyere enn kravet. 

Det er registrert høye aluminiumsverdier som følge av innkjøringsproblemer ved bytte av 
vannkilde. 

Gamle råvannsprøver fra 2002 viser høye verdier av naftalen. 

3.3.3 SIKKER vannforsyning 

Det er i løpet av det siste året ikke registrert noen brudd i vannforsyningen fra 
høydebassenget som har vart i mer enn 5 timer. Frosne rør er det største problemet i forhold 
til forsyningssikkerheten, da på grunn av varmekabler som slutter å virke. 

Flere viktige kunder bør inkluderes i målet om mindre avbruddstid enn 12 timer. Barnehager, 
skoler og sykehus bør ikke ha lengre driftsavbrudd en 2-3 timer i arbeidstiden. Planlagte 
driftsavbrudd bør ikke ramme slike instanser uten melding i god tid. 

Høydebassenget har en kapasitet som tilsvarer 1 døgns forbruk. Maksimalt døgnforbruk i 
2010 var i underkant av 1300 m3, høydebassenget har et volum på 1600 m3.  

Beredskapsplan, IK-systemer og varslingssystemer er i drift og oppdatert. 

Utkallingsansvar er tatt hånd om i FDV-avtale. Det mangler et overordnet dokument som 
lister krav til arbeid som blir utført på vannforsyningsanlegget. 

3.3.4 OPTIMAL vannforsyning, effektiv drift 

Vannforsyningssystemet er i dag ikke selvfinansierende og kan derfor ikke sammenlignes 
med vanngebyr på fastlandet. Det er ikke gjennomført LCC på anlegget. 
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4 ANALYSE OG TILTAK 

Dette kapitlet analyserer dagens forhold og anbefaler tiltak for fremtiden. 

 Forsyningsområde/vannforbruk 4.1

Det årlige vannforbruket i Longyearbyen er fordelt over året som vist i figuren under. 

 
Figur 7: Vannforbruk i Longyearbyen 

 De 7 største forbrukerne er vist under. 
Tabell 3: Storforbrukere vann 

Bygningsnavn Døgn middelverdi 

[m3/d] 

Energiverket 161 

Bykaia 38 

Huset AS 21 

Lompensenteret AS 14 

Radisson BLU Polar Hotel 12 

Spitsbergen Travel Hotel AS, (Funken) 11 

ISS 10 

Bykaia har i dag et behov som er 60% strørre enn dagens kapasitet. Dagens lave kapasitet 
skyldes en forsyningsledning som ikke gir tilstrekkelig kapasitet. Ved hjelp av en større 
forsyningsledning vil kapasiteten forbedres til akseptabelt nivå, det vil si 60 m3/h. Hvis 
ønsket kapasitet overstiger 60m3/h, må det legges ny ledning fra høydebasseng til Bykaia 
for å unngå trykkfall andre steder på nettet. En mer detaljert utredning finnes i delrapport 2: 
Nok vann.  

 Vannkilder og krisevann 4.2

Isdammen ønskes beholdt som hovedkilde og Steintippdalen som sommerkilde.  

Vannverkseier skal i følge drikkevannsforskiften 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 tilstrekkelig mengder 

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

Vannforbruk mars 2010 - mars 2011 [m3/d]

Gjennomsnitt
døgnproduksjon siste år
i måneder

Maksimal produksjon

Minimal produksjon



Hovedplan vann 2012-2022   

13 

 

drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig. Delmål B i godt vann gir at 
det er ønskelig ”å oppfylle de krav som stilles etter lover og forskrifter på fastlandet”.  

Det eksisterer ingen reserve- eller krisevannkilde i Longyearbyen. Tap av vannkilde vil 
medføre store problemer i et samfunn, spesielt i Longyearbyen da både vann, varme og 
energi er avhengig av vannkilden. Energiverket vil i 2015 få egen vannforsyning hvis 
finansiering av røykgassrensing blir tildelt. Det vil si at energiverket vil kunne produsere 
varme og energi selv om vannkilden faller bort. Det er derimot ingen alternativ til 
vannforsyning hvis dagens vannkilde skulle bli forurenset eller falle bort.  

Krisevann inkluderes som tiltak i hovedplanen, selv om det først burde vedtas politisk om en 
krisevannsforsyning skal etableres i Longyearbyen, da Helse- og Sosialberedskapsloven 
ikke gjelder på Svalbard. Krisevann bør etableres for å sikre vannforsyningen ved en alvorlig 
kildeforurensing ved sabotasje, uhell eller i krig.  

Krisevann er viktig for samfunnsberedskapen, spesielt for Longyearbyen på grunn av dens 
beliggenhet For Longyearbyen er det hovedsakelig forurensing grunnet menneskelig aktivitet 
eller vannmangel på vinteren som gjør at etablering av et krisevann er nødvendig. Krisevann 
skal være ”hygienisk trygt” eller ”helsemessig trygt”, men uten at øvrige kvalitetskrav 
nødvendigvis må være oppfylt. En krisevannskilde skal benyttes når den ordinære 
vannforsyningen svikter og alternativet er at hele eller deler av ledningsnettet mister 
vanntrykket. Muligheter rundt krisevann er omtalt i delrapport 3: Sikkert vann. Det mest 
kritiske utfallet av manglende vannforsyning er å måtte frakte befolkningen til fastlandet. Det 
eksisterer ingen teknisk løsning for en enkel krisevannkilde i dag. Det settes av 2 million 
kroner over to år i hovedplanen for å prosjektere og etablere en egnet vannkilde. 

 Isdammen 4.3

Det ble i sist hovedplan (1996) anbefalt flere tiltak som burde gjennomføres ved Isdammen. 
Disse var blant annet å tette lekkasjer, redusere slamtilførsel til Isdammen, etablere høyere 
demning, etablere nytt overløp, sikring av veien langs Isdammen og klausulering av 
nedslagsfeltet. Sett bort i fra nedslagsfeltet, som er regulert i arealplanen, er ingen av de 
nevnte tiltak gjennomførte. Tiltakene er fortsatt aktuelle i dag, og for å sikre Isdammen som 
fremtidig hovedkilde er det videre nevnt tiltak for å oppnå optimale forhold. 

Problemene i Isdammen er  

• Sedimentproblemer fra Endalselva (stor slamtilførsel) 

• Dårlig flomkontroll og sikkerhet for overtopping på demningen 

• Overløpet er ikke konstruert for riktig vannmengde 

• Overløpet er usikkert i forhold til HMS 

• Lekkasjer  

For å opprettholde volumet i Isdammen anbefales det å redusere slamtilførselen fra Endalselva. 

Overløpet er ikke dimensjonert for de store vannmengdene som kommer inn i Isdammen i 
smelteperioden og risikoen for overtopping er derfor stor.  

Damkonstruksjonen ble i 2009 vurdert som usikker av NGI. Hulrom i demningen kan oppstå uten at 
det vises på utsiden. Ved kollaps av slike hulrom vil demningen miste store deler av styrken. I verste 
fall vil dambrudd oppstå. 

Det er lite dokumentasjon på lekkasjene i Isdammen. En overvåkning og måling av issvullene vil 
kunne gi veiledning på om lekkasjene øker eller avtar. Det anbefales at kontroll av lekkasjene blir 
opprettholdt. 

Ulike alternativer for å bedre sikkerheten: 

1. Lage sandfang til Endalselva på oppstrømsside av Isdammen 
2. Legge om elveløpet til Endalselva og lede den utenom Isdammen og inn i Adventdalselva 
3. Forhøye demningen 
4. Fornye overløp 

Det anbefales å gå for alternativ 2, da dette løser flere av problemene. Dette ble også anbefalt i 
rapporten fra Multiconsult i 2004 ”Vannforsyning til Longyearbyen, sikring av vannkilder”. Ved å lede 
Endalselva utenom Isdammen vil sikkerheten mot overtopping på dammen bedres da 
flomvannstilførselen i smelteperioden unngås. Konsekvensen av å gjøre dette er at det vil bli mindre 
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utskifting av vann, samt mindre vann for oppfylling for å sikre høyt vannivå før isen legger seg. Ved å 
lage en innretning som gjør at man kan styre Endalselva inn i Isdammen, vil man opprettholde de 
positive funksjonene som Endalselva har for Isdammen i dag. 
Rapporten fra 2004 anbefalte følgende løsning: 

Det antatt enkleste tiltaket vil være å lage nytt gjennomløp i veien på østsiden av Isdammen. 
Det må også etableres en fysisk barriere som hindrer Endalselva i å renne inn mot Isdammen. 
Dersom det i ettertid ønskes tilførsel fra Endalselva for å øke innholdet av ferskvann eller i 
forbindelse med vedlikehold og nedtapping av Isdammen, kan dette utføres ved bjelkestengsel i 
gjennomføringen gjennom veien. Bjelkestengselet utformes slik at øvre del av gjennomføringen 
stenges når avrenningen skal reduseres. Vann med sedimenter vil da fortsatt renne gjennom 
veien mens vann med mindre sedimenter vil renne over barrieren som blokkerer for drenering 
mot Isdammen. Vannet som renner inn i Isdammen vil da ha mindre sedimenter i suspensjon og 
i liten grad forårsake økt sedimentasjon i dammen. Ny gjennomføring i veien kan med fordel 
utføres på vinteren mens bakken er frosset slik at trafikken enkelt kan ledes ut på permafrosten 
mens gravingen pågår. Gravingen vil da gjennomføres uten vannproblemer. Gjennomføringen 
må for øvrig dimensjoneres på bakgrunn av data om vannføringer. 

Denne løsningen vil medføre inngrep i natur og friluftsområde og vil derfor kreve en 
utredning/ planprosess. 

Hvis det skulle bli ønskelig å øke volumet i Isdammen, er mudring en mulighet. I den 
forbindelse er det viktig å være oppmerksom på at vannkvaliteten kan forringes ved at 
bunnsedimenter med høyt metallinnhold kommer i kontakt med vannet.  

Det bør tettes mellom gulv og vegg i garasjen hvor reservekraftaggregatet står. Det bør også 
legges en membran som hindrer at eventuelle lekkasjer eller søl renner ned i bakken eller 
ned i Isdammen.  

 Vannbehandling 4.4

Mangan kan påvirke vannets smak og farge. Mangan har ikke noen direkte helsemessig 
betydning, men kan gi bruksmessige problem slik som misfarging av sanitærutstyr og 
klesvask, utfellinger og slamdannelse i pumper og rørsystem. 

Det høye mangantallet i vannet gjør også at transmisjonen i UV-anlegget kan bli begrenset 
på grunn av at det danner seg et manganbelegg på lampene. Dette kan redusere effekten av 
anlegget. I dag måles effektnivået/ intensiteten (%), antall timer i drift, og antall lamper. Det 
bør gjennomføres transmisjonsmålinger (W/m2) for å kontrollere intensiteten.  

For å tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften, bør de høye verdiene av mangan senkes. 
For å fjerne mangan må pH økes til 7-8 etter dagens sandfilter, og vannet må så igjennom et 
nytt filter. Ved god rutine rundt vask av UV-lamper kan man allikevel opprettholde god 
desinfeksjonspraksis uten manganfilter, det er viktig at dette renholdet blir overholdt. I 
hovedplanen er det lagt til rette for investering i et manganfilter. 

Aluminiumskonsentrasjonen er også overskredet flere ganger, noen ganger med svært høye 
verdier. Disse konsentrasjonene finner man stort sett i overgangen fra vintervann til 
sommervann. Det anbefales at man øker egenkontrollene på aluminiumskonsentrasjonen i 
denne perioden for å unngå en så høy restverdi på vannet som tidligere registrert. Nøyaktig 
loggføring av driftsrutiner i denne perioden kan være et hjelpemiddel for å få en glattere 
overgang på kvaliteten ved skifte av råvann. 

Longyearbyen Vannverk ble sist inspisert juni 2008 av leverandør, Nordic Water. I deres 
rapport ble det gitt to anbefalinger. Det ene var å kontrollere sandflukt, for å vurdere fremtidig 
påfylling av sand, det andre var at lutdoseringen etter filter bør vurderes for å få en jevnere 
utgående pH på vannet. I dag styres pH kun mot vannmengde. I flere vannprøver på nettet 
har pH vist seg å være lav. Målt pH ut fra vannrenseanlegget har sjelden verdier under den 
minste akseptable verdien på 6,5. Stort sett ligger den like under 9. Vannprøvene viser 
derimot at pH målt på nettet er lavere enn pH målt ut fra vannbehandlingsanlegget. For å 
sikre en bedre pH verdi på nettet kan det være en løsning å montere en pH måler på vannet 
som går ut fra høydebassenget. Her vil man kunne se hvilken pH som nettet blir forsynt med, 
da vannets pH har stabilisert seg. For å oppnå en jevnere pH bør man se på andre løsninger 
enn den som er der i dag. Det kan også vurderes å etterdosere lut ute på nettet for å gjøre 
vannet mindre korroderende. 
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I 2002 ble det tatt vannprøver av råvannet i Isdammen og Steintippdalen som viser at det er høye 
verdier av PAH i vannet, spesielt verdien av naftalen. Det anbefales å ta utvidet prøver av råvannet og 
abonnentvann av disse parametrene når avrenningen er lav, da dette kan gi en indikasjon på om 
vannbehandlingen fjerner disse stoffene. Forslag til prøveplan er som følger: 

 
Tabell 4:Prøveplan vannprøver 

Prøve Råvann Måned 

PAH –forbindelser + naftalen Isdammen Mai 

PAH –forbindelser + 
naftalen 

Gruvedalen Juni 

PAH –forbindelser + 
naftalen 

Gruvedalen/Isdammen August 

PAH –forbindelser + 
naftalen 

Isdammen Oktober 

PAH –forbindelser + 
naftalen 

Isdammen Desember 

Det tas én prøve av råvann og én prøve av rentvann i de månedene som beskrevet i tabellen over. I 
august måned tas det to råvannsprøver, én i hver av de to kildene, samt en rentvannsprøve . Prøvene 
tas i perioder med lite nedbør og lav avrenning hvor konsentrasjonen antas å være størst. Til sammen 
tas det 11 prøver. 

Hvis konsentrasjonene i rentvannet viser seg å overskride 0,1 mikrogram/liter bør tiltak vurderes. 
Prøvene fra 2002 viser konsentrasjoner på 0,2 og 0,3 mikrogram/liter. 

For å sikre desinfeksjonen på vannbehandlingsanlegget er det ønskelig å installere to uavhengige UV-
anlegg.  

 

 Transportsystem 4.5

4.5.1 Ledningsanlegg 

Etablering av nye ledninger er generelt begrunnet ut fra ett eller flere av følgende forhold: 

a) Forsyning av nye områder 
b) Forsyningssikkerhet 
c) Økt kapasitet eller bedrede trykkforhold i områder med mangelfull dekning 

Under pkt. a) foreslås følgende nye ledninger etablert: 

Ingen ledninger. Alle områder beskrevet i arealplanen har ledninger i umiddelbar nærhet. 

Under pkt. b) og c) foreslås følgende nye ledninger: 
Tabell 5: Nye ledninger 

Type ledning Dimensjon 

ledn.materiale 

Lengde 

Økt dimensjon til Bykia. 160 PE80 PN10 1220 m 

Økt dimensjon på flaskehals for brannvann på Skjæringa 
til H520 

110 PE80 PN10 100 m 

Økt dimensjon på VL fra Lompensenteret til PS01. 160 PE80 PN10 770 m 
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Dokumentasjon av ledningsnettet bør oppgraderes. Dette gjelder fysiske parametre som 
dimensjon, leggeår, materiale, varmekabeltype, etc. Det anbefales at en tilstandsvurdering 
utarbeides for å se rehabiliteringsbehovet for å sikre en stabil vannforsyning for fremtiden.  

Ledningsnettet i Longyearbyen har aldri blitt rengjort. Det anbefales at det utarbeides en 
spyleplan for så å få rengjort nettet. 

En VA-norm anbefales utarbeidet for å sikre at arbeid som blir utført på ledningsnettet følger 
lover, regler og bestemmelser gitt av ledningseier. 

4.5.2 Trykkøkningsstasjoner 

Trykkøkningsstasjonene har ikke behov for store investeringer. Det utføres årlig kontroll av 
pumpene av leverandør. 

4.5.3 Høydebassenger 

Det er ikke behov for flere høydebasseng i de neste ti år. Bassenget i Nybyen bør renoveres 
på grunn av dårlig betongoverflate. 

 

5 Handlingsplan  

Tiltak og investeringsbehov 

 Generelt 5.1

Diverse tiltak som er nevnt i de tre grunnrapportene NOK, SIKKERT og GODT vann er 
summert i tabellen under. Alle nevnte tiltak er inkludert. De tiltak som ikke inngår i 
handlingsplan, driftstiltak eller anbefalninger i hovedplanen, er tiltak som utgår og er skrevet i 
kursiv. 
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Tabell 6: Oppsummering tiltak 

Type tiltak Kilde/VBA Ledninger Stasjoner 

NOK VANN 

Administrative tiltak Etablering av  krisevann Opprettelse av kommunal 
norm 

 

Plantiltak  Brannvannsdimensjonering  

Driftstiltak Damkontroll i forhold til lekkasjer 

Dobbelt UV-anlegg 

 PS01 pumper 

Vedlikehold    

Utbedring  Skjæringa – større ledning  

Nyanlegg  Bykaia – ny ledning 

PS01 – ny ledning 

Høydebasseng på 
Skjæringa 

SIKKERT VANN 

Administrative tiltak    

Plantiltak  VK oversikt. Overgang til 
glykol  

Brannvanns-dimensjonering 

Tilstandsvurdering. 

Rehabiliterings-plan. 

VA-norm 

 

Driftstiltak    

Vedlikehold Tilsyn lekkasjer på demning 

Lekkasje i pumperom på VBA 

  

Utbedring Overløp 

Sikring av lekkasje ved nødstrøms-
aggregat 

Inntaksledninger  

Nyanlegg Omlegging av Endalselva Dobbel forsyning i Nybyen, 
Bykaia, E-verket. 

 

GODT VANN 

Administrative tiltak Godkjenning av drikkevannet fra lokal 
myndighet 

  

Plantiltak  Spyleplan  

Driftstiltak Oppfylle krav i notat fra mattilsynet. 

pH kontroll 

Al-kontroll 

PAH-kontroll 

Kontinuerlig drift av VBA. 

pH kontroll 

Spyling 

 

Vedlikehold Oftere vask av UV-lysrør i perioder med 
høyt mangantall 

  

Utbedring   Oppgradering av 
basseng i Nybyen, 
PS02. 

Nyanlegg Mangan-fjerning   
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Bedre systematisering av egen informasjon på vannforsyningen, samt mer nøyaktig 
registrering av klager vil være fordelaktig for å få dannet et bilde av kvaliteten på 
vannforsyningen. 

 Tiltak ved vannkilde (Isdammen) og vannverk 5.2

Tiltak som beskrevet i kap. 4.3 og 4.4 er beregnet å medføre kostnader som angitt nedenfor: 
Tabell 7: Investeringstiltak: vannkilde og vannverk 

Tiltak Kostnad,  

mill kr 

a) Tiltak for bedring/sikring av vannkvalitet i Isdammen 

Prosjektering og utførelse av kanalisering av Endalselva med utløp til 
Adventelva + kulvert under veg. 

2,5 

b) Renovering overløp * 0,7 

c) Legging av nye inntaksledninger 
300 meter 
2x ø 250 m/ inntakssiler 

1,4 

e) Dobbelt UV-anlegg 0,2 

f) Krisevannkilde 2,0 

g) Manganfilter 

465.000 + 1.500.000 (50m2 bygg) 

1,97 

SUM INVESTERINGSKOSTNADER ISDAMMEN 8,77 

* Kostnaden er avhengig av kvaliteten på dagens overløp og valgt løsning. Det er her 
forutsatt et fast overløp og noe utbedring av dagens betong. 

Manganreduksjon inkluderer 50m2 påbygging av dagens vannrenseanlegg  

Andre tiltak som anbefales utført, men som ikke er inkludert i investeringskostnadene er: 

- oppfølging av lekkasjer på demningen  
- godkjenning av vannverk 
- bedre kontroll på aluminiumsverdiene i overgangen mellom vannkildene 

 Ledningsanlegg 5.3

De beskrevne ledningene er beregnet å medføre følgende kostnader 
Tabell 8: Investeringstiltak: ledningsanlegg 

Type ledning Kostnad,  
mill kr 

h) Økt dimensjon Bykaia 
Ø160 – 1220 m a 2000,- 

2,4 

i) Økt dimensjon på flaskehals for brannvann på Skjæringa til H520 
Ø110 – 100 m a 1500,- 

 
0,15 

j) Økt dimensjon på VL fra Lompensenteret til PS01 
Ø160 – 770 m a 2000,- 

 
1,5 

m) Kommunalteknisk norm 0,5 
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l) pH-kontroll på nettet 0,1 
o) Rehabiliteringsplan/ saneringsplan 0,3 
SUM INVESTERINGSKOSTNADER LEDNINGER  4,95 

 

Det anbefales at en teknisk kommunal norm utarbeides i samråd med avløp og fjernvarme. 
Dette vil gjøre det enklere å velge type rør etter område, samt sikre kvalitet på utførelsen av 
arbeid som gjøres på nettet. 

Andre tiltak som anbefales utført, men som ikke er inkludert i investeringskostnadene er 
(disse er inkludert i fremtidig driftsbudsjett): 

- Tilstandsvurdering. En tilstandsvurdering på nettet er nødvendig for å få utført en 
rehabiliteringsplan/ saneringsplan. Denne regnes å ha en kostnad på ca 500.000,-. 

- Spyleplan. Spyleplan for å få fjernet bunnfall i ledningsnettet. 150.000,-.  

 Trykkøkningsstasjoner 5.4

Det er ikke påkrevd noen store investeringer på trykkøkningsstasjoner.  

 Høydebasseng 5.5

Høydebassenget/reservoaret før PS02 i FH6 i Nybyen bør renoveres for å sikre at 
vannkvaliteten ikke blir forringet. Kostnaden er avhengig av kvaliteten på betongen. Hvis 
betongkvaliteten viser seg å være dårligere enn antatt, vil kostnaden bli større. Det er satt av 
0,5 mill for renovering av høydebassenget i Nybyen. 

Tabell 9: Investeringstiltak: høydebasseng 

Tiltak Kostnad,  

mill kr 

q) Utbedring høydebasseng 

Inkluderer overflatebehandling og epoxy-maling av reservoaret. 

 

0,5 

SUM INVESTERINGSKOSTNADER HØYDEBASSENG 0,5 

 

 Sammendrag investeringskostnader 5.6

Basert på foregående kapitler, er det i tabellen under satt opp et sammendrag av 
kostnadene for de ulike anlegg. I tabellen er følgende tiltak forutsatt: 

Vannkilde: 

• Rehabilitering/renovering av overløp 
• Kanalisering av nytt elveløp for Endalselva med utløp ut i Adventelva ved innløp til 

Isdammen 
• UV anlegg 
• Krisevann 
• Mangan fjerning 

Ledningsanlegg 

• Kapasitetsøkning Bykaia 
• Bedre brannvannsdekning Skjæringa 
• Kapasitetsøkning til PS01 
• Kommunalteknisk norm 
• Rehabiliterings-/ Saneringsplan 

Pumpestasjoner 

• Ingen store investeringer.  



Hovedplan vann 2012-2022   

20 

 

  



Hovedplan vann 2012-2022   

21 

 

Høydebasseng 

• Utbedring av reservoar i FH6 
Tabell 10: Investeringskostnader totalt 

Type anlegg/sted Kostnad, mill kr 

Isdammen 

Ledningsanlegg 

8,77 

5,45 

SUM INVESTERINGSKOSTNADER 14,22 

 

Ovennevnte investeringskostnader inkluderer påslag for kalkyleusikkerhet og forventede 
uspesifiserte tillegg som erfaringsmessig opptrer i alle prosjekter. Kostnadsoverslag på 
hovedplannivå vil normalt ligge i størrelsesorden ± 20 %. Senere for- og detaljprosjektering 
vil kunne redusere usikkerhetene i kostnadsoverslaget ned mot  ±5%. 
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6 FREMDRIFTSPLAN/ UTBYGGINGSREKKEFØLGE 

Det er nedenfor satt opp et forslag til fremdriftsplan for den forestående utbygging. Følgende 
fremdriftsplan foreslås: 

Tabell 11: Fremdriftsplan 

 

TID 

 

AKTIVITET 

 

KOSTNAD,  

mill kr 

2012 
(Sommer) 

D: Inspeksjon og eventuell nylegging av inntaksledninger 1,4 

2012-2015 
(Høst) 

A: Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen og 
kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn i 
Isdammen. Tidsrammen inkluderer konsekvensutredning 
og inkludering i delplan. Inkluderer også Rehabilitering 
overløp Isdammen 

3,2 

2012 M: Kommunalteknisk norm  0,5 

2012 Q: Oppussing basseng FH6 0,5 

2012 G: manganfilter 1,97 

2013 E: oppgradering til dobbelt UV anlegg 0,2 

2013 L: pH kontroll 0,1 

2013 
(Sommer) 

I,J: Div ledningsoppgraderinger  

Oppgradering ø160 til PS01 

1,65 

 

2013 O: Rehabiliteringsplan 0,3 

2014 H: Økt dimensjon Bykaia 

Ø160 – 1220 m a 2000,- 

2,4 

2015 F: Krisevannkilde 2,0 

SUM INVESTERINGSKOSTNADER 14,22 
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7 DRIFTSKOSTNADER 

 Eksisterende forhold 7.1

Driftskostnadene ved vannforsyningen i Longyearbyen i 2010 var på 4,3 mill. kr. 
Produksjonen kostet 2,19 mill kr, mens distribusjonen kostet 2,17 mill. kr.  

Med et vannforbruk på ca 280.000 m3/år, blir samlet total kostnad, inkludert 
distribusjonskostnader, ca kr 15,50 pr m3 vann. Produksjonen gir alene en drift- og 
vedlikeholdskostnad på ca 8,00 kr/m3. 

Med en samlet ledningslengde på 31,2 km, blir netto årlige drifts- og vedlikeholdskostnader 
ca 70 kr/lm ledning. Disse 70 kr omfatter alle typer vannledninger fra hovedledninger på 160 
mm og nedover til stikkledninger med dimensjon 32 mm. I forrige hovedplan var det ingen 
vannrensing, da lå denne prisen på 73 kr/lm ledning.  

Driftskostnadene er grovdelte, det foreligger ingen registreringer av driftskostnader fordelt på 
pumpestasjoner, ledningsdiameter, varmekabler, etc. Det antas i hovedplansammenheng lik 
fordeling uansett ledningsdiameter. Dette fordi de minste ledningene har størst antall 
avgreninger, ventiler og annen armatur som betinger større vedlikehold. De største 
ledningene medfører på sin side større kostnader fordi diameteren er større slik at 
reparasjonsarbeidene blir mer omfattende, men vedlikehold av avgreninger og armatur på 
disse ledningene er mindre. 

Driftsregnskapet viser at energiutgiftene i 2010 på vannproduksjonen var 862.000 kr, mens 
det i 2009 var på 263.000 kr. På distribusjonssiden var strømutgiftene i 2010 på 436.000 
kroner, mens det var på 505.000 i 2009. Den kraftige økningen på produksjonssiden skyldes 
at strømfakturaene fra 2009 er plassert på konto ”varer/tjenester/produksjon”, mens 
nedgangen på distribusjonssiden skyldes at det er gjort en del høye stipuleringer i 2009 som 
ble rettet opp i 2010.  

Andre kostnader som skilte seg ut på produksjonssiden de to årene var 
varer/tjenester/produksjon, hvor det i 2009 ble registrert 660.000 kr og i 2010 63.000 kr. 
Dette skyldes konteringen på strøm som forklart over. 

På distribusjonssiden ble det registrert en differanse på 352.000 kroner på materialer, 
vedlikehold bygning, da det i 2010 ble registrert 522.000 kr og i 2009 170.000 kroner. Dette 
skyldes et prosjekt som ble finansiert med 200.000,- kr i støtte. 

Bydrift ønsker å gjøre vannforsyningen mer energisparende. Et ENØK-tiltak er å starte en 
overgang fra varmekabler til glykolsirkulasjon for å sikre vannrørene mot frost. Ved nylegging 
skal det legges glykol så fremt fjernvarme er tilgjengelig og ledningsstrekket er minimum 50-
100 meter. Dette må vurderes individuelt. 

Det er i dag 22,5 km med varmekabler. Det anbefales å settes av en årlig sum til 
forbedringstiltak på frostsikring. 

På bakgrunn av ovennevnte, er det i hovedplanen antatt en midlere årlig drifts- og 
vedlikeholdskostnad på: 

• 75 kr/lm for alle typer ledninger 
• 10 kr/m3 produsert vann 

 Framtidige forhold 7.2

Framtidige driftskostnader anslås å utgjøre: 

7.2.1 Administrasjon 

Administrative kostnader skal inkluderes i driftsbudsjettet. 

7.2.2 Vannbehandlingsanlegg 

Det antas at samlet produksjon på vannbehandlingsanlegget vil øke fra 280.000 m3/år til 
340.000 m3/år. Med en drift- og vedlikeholdskostnad på 10 kr/m3, vil driftsbudsjettet økes fra 
2,16 mill til 3,4 mill. 
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Vannkvalitetsmålinger på råvann i forhold til PAH og naftalenmålinger er flyttet fra 
investeringsplanen til driftsbudsjettet, disse vil utgjøre en sum på 20.000,- kr. 

7.2.3 Ledningsanlegg 

Det antas at samlet lengde på ledningsanlegget vil øke fra 32,2 km til 40 km. Med en drift- 
og vedlikeholdskostnad på 75 kr/m, vil driftbudsjettet økes fra 2,16 mill til 3,0 mill i 
hovedplanperioden. 

7.2.4 Trykkøkningsstasjon 

Pumpene har i dag en driftstid på som vist i tabellen under: 
Tabell 12: Driftstid pumper 

Driftstid pumper 

Stasjon timer m3 

P1 P2 P3 

H320 23355 21352 21 17332 

PS01 148813 142538 160584 1355014 

PS02 36909 33248   23859 

PS03 4155 4833   22086 

VB01 12839 14161 11667 1161980 

 

Driftstiden til pumpene varierer etter stasjon og ikke etter pumpe. Når en pumpe blir skiftet 
har ikke driftstiden blitt nullstilt. Det er derfor vanskelig å kalkulere når pumper må skiftes ut. 

Det er i fremtidige driftskostnader tatt høyde for gjennomsnittlig renoveringskostnad ved 
erstatting av ny pumpe én gang pr pumpestasjon i løpet av hovedplanperioden. 

Det antas at løftepumpene på vannverket ikke må byttes i de kommende ti år. 

 
Tabell 13: Driftskostnader pumper 

 

Enhet 

 

Kostnad, tusen 
kr 

Pumper 

VB01  

PS01 

PS02 

PS03 

H320 

 

50 

50 

50 

50 

50 

SUM DRIFTSKOSTNADER PUMPER 250 

 

7.2.5 Høydebasseng 

Kostnadene tilknyttet høydebassenget kan ikke hentes ut fra driftsbudsjettet. Dette er 
inkludert i distribusjonsbudsjettet. Høydebassenget har ukentlig tilsyn, samt vask annet hvert 
år. Disse oppgavene er det tatt hånd om i FDV avtalen. 



Hovedplan vann 2012-2022   

25 

 

7.2.6 Isdammen – dam 

Kostnadene her vil være knyttet til evt. reparasjon av plastring, fjerning av slam i 
innløp/omløp, service på damluker, lekkasjetilsyn, etc. Dette er stort sett arbeider som det 
ikke er nødvendig at blir utført hvert år.  

Deler av kostnader knyttet til dette er allerede inkludert i FDV-avtale. 

I gjennomsnitt anslås disse kostnadene til 25 – 50.000 kr/år. 

7.2.7 Samlet årlig driftskostnad 

FDV-avtalen fra 2003-2005 (2008) hadde en driftkostnad på vannforsyning i overkant av 
200.000,-. FDV-avtalen 2008-2010 (2013) hadde en driftskostnad på vannforsyning i 
underkant av 450.000,-. Hvis neste avtale fra 2013-2015 (2018) øker like mye prosentvis, vil 
denne avtalen ligge på ca. 900.000,-. Det antas at FDV-avtalen ikke øker prosentvis, men vil 
ligge på rundt 700.000,- for de neste år. 

I 2010 var FDV-avtalen i underkant av 12% av total driftskostnad. Hvis dette forholdet legges 
til grunn for total driftskostnad vil man få en fremtidig driftskostnad på 6,3 mill. kr.  

En sum på 0,2 mill settes av til tilstandsvurdering og –bedring, rehabilitering og frostsikring 

 
Tabell 14: Samlet driftskostnader 

Samlet framtidig driftskostnad blir ca 7,4 mill kr/år. 

  

 

Enhet 

 

Kostnad, 
mill kr 

Administrasjon 0,5 

Vannbehandlingsanlegg (inkl FDV) 3,4 

Ledningsanlegg (inkl FDV) 3,0 

Trykkøkningsstasjoner 0,25 

Isdammen – dam 0,05 

Tilstandsvurdering, -bedring, rehabilitering, frostsikring 0,2 

 

SUM ÅRLIGE DRIFTSKOSTNADER  

 

7,4 
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8 Fremtidig utvikling i kostnad og gebyrer 

I henhold til Svalbardmiljøloven §72 og i forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for 
avløp og avfall på Svalbard skal det gjennomføres selvkostberegninger for avløps- 
og avfallstjenestene. Lokalstyret har i tillegg valgt å vise selvkostberegninger for 
vann. 

 Investeringer og kapitalkostnader 8.1

Kapitalkostnader ble første gang medtatt i gebyrgrunnlaget i 2009. Tidligere har 
investeringer blitt dekket inn gjennom tilskudd og inntekter fra tilknytningsavgifter. Det er ikke 
beregnet kapitalkostnader av eventuelle kostnader som ikke er dekket inn gjennom tilskudd 
og inntekter fra tilknytningsavgifter. Inntekter fra tilknytningsavgifter har tidligere ligget samlet 
for tjenestene vann, avløp, renovasjon, vei og fjernvarme. Fra 1/1-2011 ble disse inntektene 
splittet og vann har ca. 500.000,- som kan benyttes til investeringer. 

I følge retningslinjer fra KRD kan tilskudd trekkes fra investeringskostnadene før 
kapitalkostnader beregnes. Dette prinsippet kan derfor videreføres. Ved beregning av 
fremtidige kapitalkostnader er ikke eventuelle tilskudd eller årlig inntekt fra 
tilknytningsavgifter medtatt. Det er forutsatt en kalkylerente på 5 %. 

Beregning av kapitalkostnader inkluderer investering på 627.944,- fra 2009 (med 20 års 
avskrivningsperiode). Investeringer fra handlingsplan er fordelt på ulike avskrivningsperioder 
etter retningslinjer fra KRD og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Det er benyttet 
avskrivningsperioder som vist i tabellen nedenfor. 

Tabell 15: Avskrivningsperiode i forhold til investeringstiltak 

AKTIVITET KOSTNAD,  

mill kr 

Avskrivnings-
periode 

D: Inspeksjon og eventuell nylegging av inntaksledninger 1,4 40 

A, B: Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen og 
kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn i 
Isdammen Rehabilitering overløp Isdammen 

3,2 40 

I,J: Div ledningsoppgraderinger  

- Oppgradering ø160 til PS01 

1,65 

 

40 

E: oppgradering til dobbelt UV anlegg 0,2 20 

F: Krisevannkilde 2,0 40 

G: manganfilter 1,97 20 

H: Økt dimensjon Bykaia 2,4 40 

L: pH kontroll 0,1 20 

M: Kommunalteknisk norm 0,5 40 

O: Rehabiliteringsplan 0,3 10 

Q: Oppussing basseng FH6 0,5 40 
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Figuren nedenfor viser utvikling i kapitalkostnader basert på foreslåtte investeringer. 

 
Figur 8: Utvikling i kapitalkostnader 

 Inndekking av tidligere års underskudd 8.2

En oversikt over regnskapet for vannforsyning fra 2003 fram til 2009 viser at det er 
akkumulert et økende underskudd. I retningslinjene fra KRD fastslås at for tjenester hvor det 
er pålagt eller vedtatt å innkreve gebyr etter selvkost, kan prinsippet om fremføring av 
overskudd og underskudd til et senere år benyttes innenfor et 3-5 års perspektiv. Dersom 
Longyearbyen går over til selvkost for vann anbefales å følge dette prinsippet når det gjelder 
akkumulert underskudd. Dersom inndekning av underskudd viser at Longyearbyen ikke vil 
nå sitt definerte mål; Vanngebyret skal ikke være høyere enn dyreste på fastlandet, dog ikke 
høyere enn 50% enn landsgjennomsnittet, anbefales å starte opp med beregning av selvkost 
fra 2012 uten å dra med seg tidligere opparbeidet underskudd for tjenesten. 

 Fremtidig utvikling i kostnader og gebyrer 8.3

Hovedtyngden av kostnader for Longyearbyen ligger i driftskostnader. Figuren 
nedenfor viser utvikling av totale stipulerte kostnader for vannforsyning.  

 

Figur 9: Utvikling av totale stipulerte kostnader 
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Nedenfor er vist et forslag til prosentvis økning i gebyrer. Økningen betyr at man først i 2015 
oppnår selvkost for vann og underskudd i øvrige år vil ikke bli dekket inn av gebyrer. 

Tabell 16: Forslag til prosentvis økning i gebyrer 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 

Økning 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 2,9 % 3,1 % 3,3 % 3,2 % 3,2 % 3,4 % 

Figuren nedenfor viser hvordan gebyrene vil utvikle seg dersom denne modellen velges. 

 

Figur 10: Økt gebyr for privatabonnenter 

Et annet alternativ er å øke gebyrene med en større prosentsats hvert år i perioden 2012-
2014 og få dekket inn alle kostnadene også underskudd fra tidligere år. 

 Kommentarer 8.4

Da det er planlagt at energiverket kobles fra vannforsyningen i 2015, vil man miste et 
inntektsgebyr på omtrent 500.000,- kr i 2015 som må dekkes av øvrige kunder.  

Hvis målet om at vanngebyret ikke skal overstige det dyreste på fastlandet eller overstige 
+50% av landsgjennomsnittet, kunne maksimal gebyrsats for private uten vannmåler i 
Longyearbyen (i 2010 verdi) ha vært 38% dyrere i 2010.  

Hvis man ser på gebyrinntekter for Longyearbyen med et gebyr som er 1,5 ganger 
gjennomsnittlig gebyr på fastlandet, ville det ha resultert i et overskudd som vist i tabell 16. 
Det er her gjort forenklinger med å anta en økt utgift på 20% som skal inkludere 
investeringer som skal inn i selvkost, økt FDV-kostnader, generell prisøkning og økte 
kostnader grunnet forfallende nett. Det er også antatt at begge gebyrgrupper har samme 
grunnlag (m2-kunder og m3-kunder betaler etter likt beløp etter SSB antagelser). Denne 
forenklingen er gjort for å vise at Bydrifts mål skal kunne gi grunnlag for selvkost.  
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Tabell 17: Antatt dekningsgrad ved økte avgifter  

Fremtidig utvikling 2011 2012 2013 

Produksjon 280000 280000 280000 m3 

Kostnad (økning 20%) kr 5 194 386 kr 6 233 263 kr 7 479 915 

Gebyr (samlet) kr 4 257,00 kr 4 640,13 kr 5 428,95 

Økning i gebyr  9% 17% 

Gebyr (m2) kr 2,96 kr 3,22 kr 3,77 

Årsavgift (fast avgift) kr 1 350 kr 1 417,50 kr 1 488,38 Øker med 
5% 

m3 pris kr 19,38 kr 21,48 kr 26,27 

Areal 85000 85000 85000 

Antall vannmålerkunder 75 75 75 
     

Inntekt kr 5 721 297 kr 6 280 548 kr 7 487 893 

m3 kr 2 705 922 kr 2 993 789 kr 3 642 385 

m2 kr 3 015 375 kr 3 286 759 kr 3 845 508 
     

Utgift kr    5 194 386  kr  6 233 263  kr  7 479 
915 

     

Over/underskudd kr 526 911 kr 47 285 kr 7 977 

 
Et gebyr som tilfredsstiller målene for Bydrift, vil også kunne være tilstrekkelig for å dekke 
utgiftene. 

Driftskostnadene i Longyearbyen er svært høye i forhold til investeringskostnadene. Et 
alternativ for å forhindre store endringer på driftsbudsjettet fra år til år, er å sette planmessig 
rehabilitering/utskifting på investeringsbudsjettet. Dette er i tråd med Kommunal 
regnskapsstandard nr 4. I Norsk Vanns selvkostveiledning er det vist til et brev fra GKRS av 
24.04.2008 der det er skrevet følgende:  

”KRS nr.4 (F) har i pkt.3.4.2, 7.avsnitt en egen bestemmelse for vann og avløp. 
Utgifter kan klassifiseres som påkostning i forbindelse med en planmessig 
rehabilitering/utskifting av ledningsnettet for vann- og avløp, hvor eksisterende 
ledningsnett erstattes med nye rør etter dagens alminnelige standard. Denne 
bestemmelsen må anses som et unntak fra bestemmelsen om at utskifting av deler av 
en eiendel er vedlikehold. Standarden åpner med andre ord for at utgifter som etter 
standardens hovedregler ville blitt klassifisert som vedlikehold, likevel kan klassifiseres 
som påkostning i forbindelse med planmessig rehabilitering/utskifting av 
ledningsnettet for vann- og avløp.(…) dersom den planmessige rehabiliteringen/ 
utskiftingen innebærer at ledningsnettet får en høyere standard eller økt funksjonalitet 
eller kapasitet, vil den delen av utgiftene som fører til endringen eller 
standardhevingen måtte anses som påkostning som omfattes av aktiveringsplikten. 
Denne delen av utgiftene skal dermed utgiftsføres i investeringsregnskapet.”  

Oppsummert vedrørende vedlikehold og fornyelse av ledningsnett: 
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Reparasjoner og utbedringer av et punkt på/en del av nettet = vedlikehold 

Planmessig fornyelse med standardheving eller kapasitetsøkning = påkostning/ 
investering 

Planmessig utskifting/fornyelse av ledningsstrekk med samme funksjon = valgfritt 
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 Hydrologiske data  9.1

 

Oversikt over hydrologiske data av vannkildene 

 Isdammen Steintippdalen (kote 
42****) 

Nedslagsfelt 34,3 km2 (utløp)* 

28,8 km2 (innløp)* 

36 km2 inkl 
Endalselva**** 

4 km2** 

Breprosent 16% ****  

Medianhøyde av 
nedslagsfelt 

460 moh ****  

Areal vann (ved 
HVR) 

Ca 1,4 km2 ***  

Maksimal dybde  4,95 m ***  

Magasinvolum 2,7 mill m3*** 

1,75 mill m3** 

500-1000m3**** 

Midlere årlig 
avrenning 

41 mill m3 

1,3 m3/s**** 

 

* NGI rapport fra 2009 

** Beredskapsplan Bydrift 

*** Batymetrisk rapport NTNU 2009 

**** Hovedplan vann 96 
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 Oversiktskart - Vannkilder for Longyearbyen 9.2

 
 

  



Vedlegg 4 

 

iii 

 

 Utdrag fra drikkevannsforskriften 9.3

Kvalitetskrav til drikkevann – vedlegg i forskrift om vannforsyning og drikkevann  

Grenseverdiene i tabell 1, 2 og 3 gjelder på følgende steder:  

1. For vann levert gjennom ledningsnett: på det sted vannet leveres til en mottaker, 
herunder annet vannforsyningssystem og internt fordelingsnett, samt på de 
tappepunkter som vanligvis brukes til drikkevann.  

2. For vann i flaske eller annen emballasje med henblikk på frambud: på det sted 
vannet tappes i emballasjen.  

3. For vann brukt i næringsmiddelvirksomheter: på det sted vannet brukes til 
næringsmiddelformål.  

4. For vann levert fra tank: på det sted der det tappes fra tanken.  

Når ikke annet er angitt, er grenseverdien høyeste tillatte verdi for parameteren.  

Beskrivelse av tiltakstyper  

Tiltakstypene angir hvordan man skal forholde seg ved overskridelse av en grenseverdi, og 
hvilke dispensasjoner aktuell myndighet kan gi i slike tilfelle.  

       Generelt: Ved overskridelse av grenseverdier skal det umiddelbart iverksettes tiltak for å 
avdekke årsaker til overskridelsene. Tilsynsmyndighetene skal varsles iht. de enkelte 
tiltakstyper.  

       Tiltakstype A: Det skal umiddelbart iverksettes tiltak for å bringe parameterverdien under 
grenseverdien. Det kan ikke gis dispensasjon fra grenseverdier. Tilsynsmyndighetene skal 
umiddelbart varsles. For flaskevann skal overskridelse medføre omsetningsforbud.  

       Tiltakstype B: Nødvendige tiltak skal gjennomføres så snart som mulig for å bringe 
parameterverdien under grenseverdien, og tilsynsmyndigheten skal varsles. Det lokale 
Mattilsynet kan gi dispensasjon fra grenseverdien for vedkommende parameter forutsatt at 
slik dispensasjon ikke representerer helserisiko og forutsatt at tilfredsstillende vannforsyning 
fra alternative kilder ikke er mulig. Dispensasjonen skal gis for kortest mulig periode, og skal 
ikke overskride 3 år. Melding om slik dispensasjon med begrunnelse for vedtaket skal 
sendes til det sentrale Mattilsynet. Eventuell forlengelse av dispensasjonen utover 3 år kan 
bare gis av det sentrale Mattilsynet.  

       Tiltakstype C: Nødvendige tiltak skal gjennomføres så snart som mulig for å bringe 
parameterverdien under grenseverdien. Tilsynsmyndigheten skal varsles, og kan gi 
dispensasjon fra grenseverdien for en periode slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres 
forutsatt at overskridelser av grenseverdien ikke representerer noen helserisiko. For 
vannforsyningssystem som ikke er godkjenningspliktige eller meldepliktige, vil slik 
dispensasjon i det enkelte tilfelle kunne gjøres varig.  
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Tabell 1. Sensoriske parametere  

Nr.  Parameter  Enhet  Grenseverdi  Tiltakstype  Merknader  

1  Farge  Milligram/l Pt  20  B     

2  Lukt  Terskelverdi  2 ved 12 °C  
3 ved 25 °C  

C  Jf. med smaksprøver.  

3  Smak  Terskelverdi  2 ved 12 °C  
3 ved 25 °C  

C  Jf. med luktprøver.  
Utgår som parameter i 
råvann.  

4  Turbiditet  FNU  1  B  Ut fra 
behandlingsanlegget.  

         4  C  Hos abonnent.  

 

Tabell 2. Mikrobiologiske parametere  

Tabell 2.1. Vann levert abonnent eller forbruker  

Nr.  Parameter  Enhet  Grenseverdi  Tiltakstype  Merknader  

5  Clostridium 
perfringens 
(inkl. sporer)  

Antall/100 
ml  

0  C  Dersom verdien overskrides, må 
vannverket undersøke 
vannforsyningen for å forsikre seg 
om at det ikke er noen potensiell 
helserisiko forbundet med 
tilstedeværelse av patogene 
mikroorganismer, for eksempel 
Cryptosporidium eller Norwalk-
lignende virus.  

6  E. coli  Antall/100 
ml  

0  A     

7  Intestinale 
enterokokker  

Antall/100 
ml  

0  A     

8  Kimtall 22 °C  Antall/ml  –  C  Ved verdier over 100 må årsaken 
undersøkes.  

9  Koliforme 
bakterier  

Antall/100 
ml  

0  B   
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Tabell 3. Kjemiske og fysiske parametere  

Tabell 3.1 Parametere som måles  

Nr Parameter  Enhet  Grense-
verdi  

Tiltaks
-type  

Merknader  

17  1,2-dikloroetan  Mikrogram/l  3,0  B     

18  Aluminium  Milligram/l Al  0,2  C     

19  Ammonium  Milligram/l N  0,50  C     

20  Antimon  Mikrogram/l Sb  5,0  B     

21 Arsen  Mikrogram/l As  10  B     

22 Benzen  Mikrogram/l C6 H6  1,0  B     

23  Benzo(a)pyren  Mikrogram/l  0,010  B     

24  Bly  Mikrogram/l Pb  10  B  Prøven skal tas slik at 
den gir et 
representativt bilde av 
et ukentlig 
gjennomsnitt for det 
vann som 
konsumeres/anvendes
.  

25  Bor  Milligram/l B  1,0  B     

26  Bromat  Mikrogram/l BrO3
-  5  B  Trenger bare måles 

dersom vannet 
ozoneres, eller 
dersom kjemikalier 
som benyttes, 
inneholder bromid 
eller bromat.  

27  Cyanid  Mikrogram/l CN  10  B     

28  Fluorid  Milligram/l F  1,5  B     

29  Glykoler  Mikrogram/l C  10  B  Trenger bare måles 
ved mistanke om 
forurensning fra slike 
produkter.  

30  Hydrokarboner, 
mineraloljer  

Mikrogram/l C  10  B  Trenger bare måles 
ved mistanke om 
forurensning fra slike 
produkter.  

31  Jern  Milligram/l Fe  0,2  C     

32  Kadmium  Mikrogram/l Cd  5,0  B  Prøven skal tas slik at 
den gir et 
representativt bilde av 
et ukentlig 
gjennomsnitt for det 
vann som 
konsumeres/anvendes
.  

33  Kjemisk oksygen- Milligram/l O  5,0  C  Denne parameteren 
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forbruk, COD-Mn 
(KMnO4 )  

trenger ikke måles 
hvis parameteren TOC 
måles.  

34  Klorid  Milligram/l Cl  200  C  Vannet skal ikke være 
korrosivt.  

35  Konduktivitet  Millisiemens/m 
(mS/m) ved 25 °C  

250  C  Vannet skal ikke være 
korrosivt.  

36  Kopper  Milligram/l Cu  0,1  B  Ut fra 
behandlingsanlegget.  

        1,0  B  Hos abonnent.  
Prøven skal tas slik at 
den gir et 
representativt bilde av 
et ukentlig 
gjennomsnitt for det 
vann som 
konsumeres/anvendes
.  

37  Krom  Mikrogram/l Cr  50  B  Prøven skal tas slik at 
den gir et 
representativt bilde av 
et ukentlig 
gjennomsnitt for det 
vann som 
konsumeres/anvendes
.  

38  Kvikksølv  Mikrogram/l Hg  0,5  B     

39  Mangan  Milligram/l Mn  0,05  C     

40  Natrium  Milligram/l Na  200  C     

41  Nikkel  Mikrogram/l Ni  20  B  Prøven skal tas slik at 
den gir et 
representativt bilde av 
et ukentlig 
gjennomsnitt for det 
vann som 
konsumeres/anvendes
.  

42  Nitrat (NO3 -N)  Milligram/l N  10  B     

43  Nitritt (NO2 -N)  Milligram/l N  0,05  B     

44  pH (Surhetsgrad)     6,5 – 9,5  C  Vannet skal ikke være 
korrosivt. For ikke 
kullsyreholdig vann i 
flasker eller annen 
emballasje med 
henblikk på frambud 
er grenseverdiene 4,5 
≤ pH ≤ 9,5. For vann i 
flasker eller annen 
emballasje med 
henblikk på frambud 
som: a) naturlig har, 
eller b) blir kunstig 
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anriket av 
karbondioksid, kan 
minimumsverdien 
være lavere enn 4,5.  

45  Plantevernmidler – 
enkeltvis  

Mikrogram/l  0,10  B  Grenseverdien gjelder 
for hvert enkelt 
plantevernmiddel.1  
For aldrin, dieldrin, 
heptaklor og 
heptaklorepoxid er 
grenseverdien 0,030 
mikrogram/l.  
Det er bare nødvendig 
å kontrollere de 
plantevernmidler som 
med en viss 
sannsynlighet kan 
være til stede i den 
aktuelle 
vannforsyning.  

46  Plantevernmidler – 
total  

Mikrogram/l  0,50  B  Plantevernmidler – 
total er lik summen av 
de enkelte 
plantevernmidlene 
som undersøkes og 
kvantifiseres i 
måleprogrammet, jf. 
merknader for 
plantevernmidler – 
enkeltvis.  

47  Polysykliske 
aromatiske hydro-
karboner (PAH)  

Mikrogram/l  0,10  B  Gjelder summen av 
konsentrasjoner av 
følgende 
komponenter:  
– benzo(b)fluoranten  
– benzo(k)fluoranten  
- benzo(ghi)perylen  
– indeno(1,2,3-
cd)pyren  

48  Radon  Bequerel/l  
(Bq/l)  

100  C  Trenger ikke måles 
dersom det er 
dokumentert at 
verdiene er vesentlig 
under grenseverdien. 
Dersom 
radonkonsentrasjonen 
i vann fra 
enkelthusholdningers 
vannforsyning 
overskrider 500 Bq/l, 
bør det iverksettes 
tiltak.  

49  Selen  Mikrogram/l Se  10  B     

50  Sulfat  Milligram/l SO4
2-  100  C  Vannet skal ikke være 

korrosivt.  
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51  Tetrakloreten og 
trikloreten  

Mikrogram/l  10  B  Summen av 
konsentrasjoner av de 
angitte parametere.  

52  Total indikativ dose  Millisievert/år 
(mSv/år)  

0,10  C  Omfatter ikke tritium, 
kalium-40, radon og 
radons 
datterprodukter. 
Trenger ikke måles 
dersom det er 
dokumentert at 
verdiene er vesentlig 
under grenseverdien.  

53  Totalt organisk 
karbon (TOC)  

Milligram/l C  5,0  C  Det er ikke nødvendig 
å måle denne 
parameteren for 
forsyninger på mindre 
enn 10.000 m3 pr. 
døgn.  

54  Trihalometa
ner – total  

Mikrogram/
l  

5
0  

B  Gjelder summen av 
konsentrasjoner av 
følgende 
komponenter: – 
kloroform – bromoform 
– dibromklormetan – 
bromdiklormetan  

55  Tritium  Bequerel/l (Bq/l)  100  C  Trenger ikke måles 
dersom det er 
dokumentert at 
verdiene er vesentlig 
under grenseverdien.  

 

1 Med plantevernmidler menes: organiske insektmidler, organiske ugressmidler, 
organiske soppmidler, organiske nematodemidler, organiske middmidler, 
organiske algemidler, organisk rottegift, organiske slimmidler, lignende produkter 
(bl.a. vekstregulatorer) og deres relevante metabolitter og nedbrytnings- og 
reaksjonsprodukter.  
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Tabell 4. Minimum årlig prøvetakingsfrekvens som skal danne grunnlag for rapportering til 
tilsynsmyndighet. (For flaskevann se egen tabell)  

Vannleveranse 
(personer)1  

Nettkontroll 
(prøve-
omganger)2  

Enkel rutinekontroll 
(prøver)3,4  

Utvidet rutinekontroll (prøver)3,5  

50-500  126  46  16  

501-1.000  12  4  1  

1.001-5.000  24  4  1  

5.001-50.000  48  4  
+ 3 prøver for hver 
påbegynte 5.000 
personer av det totale 
antall forsynt  

1  
+ 1 prøve for hver påbegynte 16.500 
personer av det totale antall forsynt  

50.001-500.000  48  4  
+ 3 prøver for hver 
påbegynte 5.000 
personer av det totale 
antall forsynt  

3  
+ 1 prøve for hver påbegynte 50.000 
personer av det totale antall forsynt  

> 500.000  48  4  
+ 3 prøver for hver 
påbegynte 5.000 
personer av det totale 
antall forsynt  

10  
+ 1 prøve for hver påbegynte 
125.000 personer av det totale antall 
forsynt  

1 Dersom vannverket i tillegg til leveranse til husholdningsabonnenter (forbrukere), leverer 
vesentlige mengder vann til næringsmiddelbedrifter, sykehjem, institusjoner, hoteller eller 
tilsvarende, må dette tas hensyn til ved fastsettelse av prøvetakingsfrekvens. Behovet for 
prøvetaking ved mindre vannleveranser enn til 50 personer fastsettes av aktuell tilsynsmyndighet. 
Det samme gjelder ved sesongdreven vannforsyning.  

2 Nettkontrollen skal gi et representativt bilde av vannkvaliteten levert gjennom året. Kolonnen angir 
minste antall prøveomganger per år. Nødvendig antall prøver i hver prøveomgang må fastsettes 
ut fra vannforsyningssystemets kompleksitet og kritiske punkter. Minimum antall parametere som 
skal analyseres i hver prøve fremgår av tabell 6.  

3 Enkel og utvidet rutinekontroll skal til sammen gi et representativt bilde av vannkvaliteten til 
abonnent/forbruker gjennom året (jf. tabell 6) for parametere i tabell 1, 2 og 3. Kolonnene angir 
antall prøver per år. Prøvene kan være de samme som inngår i nettkontrollen.  

4 Aktuell tilsynsmyndighet kan redusere antall prøver som inngår i enkel rutinekontroll med inntil 
50% av det som er angitt i tabell 4, forutsatt at analyser (jf. tabell 6) over minst to påfølgende år 
viser at parameterverdiene er stabile og vesentlig lavere enn de respektive grenseverdier, og at 
det ikke foreligger forhold som medfører fare for akutt forringelse av vannkvaliteten. Dersom 
resultatene senere viser økte verdier må frekvensen vurderes på nytt.  

5 Utvidet rutinekontroll skal analyseres med den angitte frekvens med mindre vannverkseier kan 
dokumentere at det er usannsynlig at en gitt parameter (jf. tabell 6) vil overskride grenseverdien. 
Aktuell tilsynsmyndighet kan da for et bestemt tidsrom fastsette en lavere frekvens for den/de 
parameter(e) dette gjelder.  

6 Økning eller reduksjon av antall prøver/prøveomganger for vannforsyning av denne størrelse kan 
vurderes av aktuell tilsynsmyndighet i hvert enkelt tilfelle.  

Prøvetakingsfrekvens for tappepunkter i næringsmiddelbedrifter skal minst følge «enkel 
rutinekontroll». Prøvetakingsplan fastsettes av aktuell tilsynsmyndighet, jf. annet 
næringsmiddelregelverk.  
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Tabell 5. Minimum årlig prøvetakingsfrekvens, av vann tappet på flaske eller annen 
emballasje med henblikk på frambud, som skal danne grunnlag for rapportering til 
tilsynsmyndighet  

Produsert vannmengde  
(m3 /døgn)1  

Enkel rutinekontroll  
(prøver)2  

Utvidet rutinekontroll  
(prøver)2  

Mindre eller lik 10  1  1  

Mellom 10 og 60  12  1  

Mer enn 60  1 for hver påbegynte 5 m3  1 for hver påbegynte 100 m3  

1 Vannmengden skal beregnes som gjennomsnitt over et kalenderår.  

2 Enkel og utvidet rutinekontroll skal til sammen gi et representativt bilde av vannkvaliteten til 
forbruker gjennom året (jf. tabell 6). Kolonnene angir antall prøver per år.  

Tabell 6. Parametere som skal analyseres ved nettkontroll, enkel rutinekontroll og utvidet 
rutinekontroll, og som skal danne grunnlag for rapportering til tilsynsmyndighet  

Tabell 6.1 Nettkontroll og enkel rutinekontroll  
Parameter  Nettkontroll  Enkel 

rutinekontroll  
Anmerkninger  

Kimtall 22 °C  X  X     

Koliforme bakterier  X  X  Ved påvisning under nettkontrollen skal 
observasjonen verifiseres til presumtiv E. coli, 
ellers til E. coli.  

E. coli  V  X     

Intestinale 
enterokokker  

V  X     

pH  Z  X  Parameteren kan settes som V istedenfor Z 
dersom verdiene er stabile.  

Konduktivitet  V  X     

Turbiditet  X  X     

Lukt  V  X     

Smak  V  X     

Farge  X  X     

Ammonium     X     

Nitritt     X  Bare når kloramin benyttes til desinfeksjon.  

Aluminium     X  Bare når aluminium blir brukt i 
vannbehandlingen.  

Jern     X  Bare når jern blir brukt i vannbehandlingen.  

Kimtall 36 °C     X  Bare dersom vann produseres i flasker eller 
annen emballasje med henblikk på frambud.  

Clostridium 
perfringens  

   X  Parameteren trenger ikke måles i grunnvann 
dersom overflatevann ikke påvirker 
grunnvannskvaliteten.  

Pseudomonas 
aeruginosa  

   X  Bare når vann produseres i flasker eller annen 
emballasje med henblikk på frambud.  
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Forklaring til rubrikkene:  

X: Obligatorisk.  

Z: Obligatorisk, men se merknad.  

V: Aktuell tilsynsmyndighet kan vurdere i hvilken grad parameteren trenger å undersøkes.  

       Analyse av vann fra tappepunkter i næringsmiddelbedrifter skal minst følge « nettkontroll 
». For øvrige parametere i tabellene 1-3 kan det benyttes data fra vannverket.  

Tabell 6.2 Utvidet rutinekontroll  

Alle de øvrige parametrene i tabell 1, 2, 3 skal inngå i utvidet rutinekontroll med mindre 
vannverkseier kan dokumentere at det er usannsynlig at en gitt parameter vil overskride 
grenseverdien. Aktuell tilsynsmyndighet kan da for et bestemt tidsrom fastsette at 
parametere dette gjelder, ikke trenger analyseres. Clostridium perfringens trenger ikke måles 
i grunnvann dersom overflatevann ikke påvirker grunnvannskvaliteten.  

Tabell 7. Minimumsfrekvens for prøvetaking av råvann som skal danne grunnlag for 
rapportering til tilsynsmyndighet  

Vannleveranse. Angitt som antall 
personer forsynt  

Antall prøver per år1  

< 10.000  4  

10.000-30.000  8  

> 30.000  12  

1 Råvann skal minst overvåkes med den angitte frekvens for de parametere som inngår i tabell 1, 2 
og 3 når det er grunn til å anta at disse tilføres vannkilden i mengder av betydning for 
grenseverdiene. Prøvene kan tas på inntaket til behandlingsanlegget. Som et minimum skal alltid 
parametrene i tabell 6.1 nettkontroll (unntatt smak) inngå i overvåkingsprogrammet av råvannet. 
Vannverkseier skal utarbeide et prøvetakings- og analyseprogram som sikrer tilstrekkelig 
dokumentasjon av verdiene for disse parametrene og som i tillegg gir tilfredsstillende 
dokumentasjon av:  

a) om vannkilden er en hygienisk barriere  

b) om vannbehandlingen omfatter de nødvendige prosesstrinn.  
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 Vannkvalitetsparametre 9.4

Resultater fra analysene de siste 4 år 
Table 1: Kilde, råvann 

Parameter  Grenseverdi Antall Gj.snitt Maks Overskridelser 
siste 4 år 

Koliforme bakterier /100ml 0 11 0,08 1 1 

Campylobacter i vann /100ml 0 9 0,00 0 0 

pH   6,5-9,5 11 6,66 7,1 3 

Konduktivitet mS/m <250 8 37,59 85,1 0 

Turbiditet FNU <4 11 3,48 13 3 

Klorider mg Cl/l <200 7 59,89 170 0 

Mangan µg Mn/l 50 11 106,00 188 10 

Aluminium, syreløst µg Al/l <200 11 114,25 400 1 

Kimtall  /ml (<100) 10 75,64 231 5 

E.coli  /100ml 0 8 0,00 0 0 

Intestinale enterokokker  /100ml 0 8 0,00 0 0 

Closttridum perfrigens  /100ml 0 8 0,00 0 0 

Ammonium   <500 7 17,28 48 0 

Nitrat+nitrit   <10000 6 74,92 160 0 

Arsen  µg As/l <10 2 0,15 0,2 0 

Jern  µg Fe/l <200 8 64,22 172 0 

Kadmium  µg Cd/l <5 2 0,02 0,029 0 

Sulfat  µg SO42-/l <100 2 50,50 53 0 

Radon kBq/m3 <100 0  0 0 

Alkalitet   mmol/l  0  0 0 

fargetall      8 1,13 3 0 

Hardhet      6 6,37 11 0 

TOC      0  0 0 
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Table 2: Vann etter behandling på VBA 

Parameter  Grenseverdi Antall Gj.snitt Maks Overskridelser siste 4 år 

Koliforme bakterier /100ml 0 58 0 0 0 

Campylobacter i vann /100ml 0 27 0 0 0 

pH   6,5-9,5 58 6,79 7,35 6 

Konduktivitet mS/m <250 29 47,61 86,60 0 

Turbiditet FNU <4 59 0,36 1,20 0 

Klorider mg Cl/l <200 29 77,67 175,00 0 

Mangan µg Mn/l 50 57 72,38 255,00 34 

Aluminium, syreløst µg Al/l <200 59 148,36 4200,00 6 

Kimtall  /ml <100 58 3,77 33,00 0 

E.coli  /100ml 0 28 0,00 0,00 0 

Intestinale enterokokker  /100ml 0 28 0,00 0,00 0 

Closttridum perfrigens  /100ml 0 26 0,00 0,00 0 

Ammonium   <500 28 20,35 62,00 0 

Nitrat+nitrit   <10000 15 130,23 290,00 0 

Arsen   <10 3 0,10 0,20 0 

Jern   <200 28 15,81 75,00 0 

Kadmium   <5 3 0,01 0,01 0 

Sulfat   <100 3 47,80 52,00 0 

Radon kBq/m3 <500 0 0,00 0,00 0 

Alkalitet   mmol/l  0 0,00 0,00 0 

fargetall      43 1,22 6,00 0 

Hardhet      43 6,70 11,00 0 

TOC      0 0,00 0,00 0 

Ledningsnett 
Table 3: Sykehuset 

Parameter  Grenseverdi Antall Gj.snitt Maks Overskridelser siste 4 år 

Koliforme bakterier  /100ml 0 58 0,00 0 0 

Campylobacter i vann /100ml 0 27 0,00 0 0 

pH   6,5-9,5 59 7,26 7,8 2 

Konduktivitet mS/m <250 30 50,15 87,9 0 

Turbiditet FNU <4 60 0,37 1,8 0 

Klorider mg Cl/l <200 31 71,52 161 0 

Mangan µg Mn/l 50 58 65,24 265 29 

Aluminium, syreløst µg Al/l <200 60 178,82 4700 6 

Kimtall  /ml <100 60 18,23 300 2 

E.coli /100ml 0 29 0,00 0 0 

Intestinale enterokokker  /100ml 0 29 0,00 0 0 

Closttridum perfrigens  /100ml 0 27 0,00 0 0 

Ammonium   <500 29 13,33 35 0 

Nitrat+nitrit   <10000 15 145,83 270 0 

Arsen   <10 3 0,06 0,1 0 

Jern   <200 29 17,32 98 0 

Kadmium   <5 3 0,02 0,029 0 

Sulfat   <100 3 67,67 100 0 

Radon kBq/m3 <500 0 0 0 

fargetall      45 1,15 3 0 

Hardhet      45 6,86 12 0 

TOC      0 0 0 
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Table 4: Bykaia 

Parameter  Grenseverdi Antall Gj.snitt Maks Overskridelser siste 4 år 

Koliforme bakterier /100ml 0 19 0,00 0 0 

Campylobacter i vann /100ml 0 17 0,00 0 0 

pH   6,5-9,5 19 7,04 7,8 2 

Konduktivitet mS/m <250 9 36,20 87,2 0 

Turbiditet FNU <4 19 0,49 2,4 0 

Klorider mg Cl/l <200 9 46,13 160 0 

Mangan µg Mn/l 50 18 23,82 68 2 

Aluminium, syreløst µg Al/l <200 19 263,29 4400 3 

Kimtall  /ml <100 19 19,10 300 1 

E.coli  /100ml 0 9 0,00 0 0 

Intestinale enterokokker  /100ml 0 9 0,00 0 0 

Closttridum perfrigens  /100ml 0 9 0,00 0 0 

Ammonium   <500 9 11,88 24 0 

Nitrat+nitrit   <10000 5 145,33 250 0 

Arsen   <10 0  0 0 

Jern   <200 9 16,71 37 0 

Kadmium   <5 0  0 0 

Sulfat   <100 0 0 0 

Radon kBq/m3 <500 0 0 0 

fargetall      13 1,61 12 0 

Hardhet      14 5,57 13 0 

TOC      0  0 0 

 
Table 5: Tilfeldige steder på ledningsnettet 

Parameter  Grenseverdi Antall Gj.snitt Maks Overskridelser siste 4 år 

Koliforme bakterier  /100ml 0 57 0,00 0,00 0 

Campylobacter i vann /100ml 0 27 0,00 0,00 0 

pH   6,5-9,5 58 7,25 7,80 1 

Konduktivitet mS/m <250 28 48,27 89,10 0 

Turbiditet FNU <4 59 0,36 1,90 0 

Klorider mg Cl/l <200 28 75,60 180,00 0 

Mangan µg Mn/l 50 58 46,16 159,00 20 

Aluminium, syreløst µg Al/l <200 59 159,79 4400,00 5 

Kimtall  /ml <100 60 45,47 300,00 9 

E.coli  /100ml 0 26 0,00 0,00 0 

Intestinale enterokokker /100ml 0 26 0,02 1,00 1 

Closttridum perfrigens  /100ml 0 25 0,00 0,00 0 

Ammonium   <500 27 11,68 36,00 0 

Nitrat+nitrit   <10000 15 148,22 300,00 0 

Arsen   <10 3 0,07 0,10 0 

Jern   <200 27 16,89 215,00 1 

Kadmium   <5 3 0,01 0,03 0 

Sulfat   <100 3 66,80 110,00 1 

Radon kBq/m3 <500 0  0,00 0 

fargetall      44 1,12 2,00 0 

Hardhet      44 6,68 12,00 0 

TOC      0 0,00 0 
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 Sammenstilling av utvidet analyse av Råvannsprøve 9.5

Parameter  Enhet Gruvedalen Isdammen Gruvedalen Isdammen Grenseverdier 

  07.10.2002 07.10.2002 01.08.2002 01.08.2002 

Surhetsgrad pH 6,67 7,17 5,44 7,05 6,5 9,5 

Ledningsevne 
(konduktivitet) 

mS/m 67,4 24,1 27,6 13,3 250 

Ammonium mg/l  N 0,011 0,009 0,005 0,055 0,5 

Nitritt g/l   <1 1 <1 3 <50 

Nitrat g/l   290 130 80 23 10000 

Klorid mg/l 4,5 12,7 3 8,11 200 

Sulfat mg/l 314 78,1 111 36,4 100 

Cyanid, total g/l   <10 <10 <10 <10 <10 

Fluorid mg/l <0,1 <0,1 0,049 0,048 <1,5 

Aluminium g/l   100 123 95   200 

Arsen g/l   0,25 0,22 0,05 0,6 10 

Bor g/l   22 9,5 18 14 1000 

Kadmium g/l   0,069 0,11 0,083 0,024 5 

Krom g/l   0,3 0,76 0,1 4,25 50 

Kobber g/l   0,867 1,88 0,695 2,49 100 

Jern g/l   90 300 10 1650 200 

Kvikksølv ng/l  < <1 <1 <1 3 <500 

Mangan g/l   72,1 54,4 53,9 112 50 

Natrium g/l   16,3 12,8 5,99 6,83 200 

Nikkel g/l   11,1 2,21 11,3 3,3 20 

Bly g/l   0,276 0,926 0,035 1,32 10 

Antimon g/l   0,06 0,1 0,05 0,05 5 

Selen g/l   <1 <1 <1 <1 <10 

Benzo (b+j,k)flu ng/l  < 1 1 2 27   

Benzo (a) pyren ng/l  < <1 1 2 6,6 <10 

Perylen ng/l  < 1 1 2 5,4 

Indeno  ng/l  < 1 1 2 3 

Sum polysykliske PAH ng/l  < 3 3 6 35,4 <100 

Bromoform g/l   0,1 0,1 0,06 0,06 

Kloroform g/l   0,4 0,4 0,3 0,8 

Diklorbromometan g/l   0,4 0,4 0,06 0,06 

Dibromkloretan g/l       0,06 0,06 

Sum Total trihalometaner  0,9 0,9 0,5 1,0 50 

Sum PAH ng/l  < 202,8 29,5 0 321 100 

Tetrakloretylen g/l   0,1 0,15 0,06 0,06   

Trikloretylen g/l   0,1 0,1 0,06 0,06 

Sum tera/triklor g/l   0,2 0,25 0,12 0,12 10 

Benzen <10 <10     <10 
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Parameter  Enhet Gruvedalen Isdammen Gruvedalen Isdammen Grenseverdier 

Karbon, organisk 0,62 0,8 0,18 0,82  

1,1,1 trikloretan u   u u  

1-Metylfenatren 83 5,1 <2 18  

1-Metylnaftalen 56 6,4 <2 33  

2,3,5-trimentylnaf 36 6 <2 36  

2.6 Dimetylnaftalen 3,4 1,2 <2 3,5  

2-Metylnaftalen 6,9 2,6 <2 22  

Acenaften 2,2 <1 <2 <2  

Acennaftylen <1 <1 <2 13  

Antracen 2,7 1,4 <2 28  

Benz (a) antracen 2,1 <1 <2 2,5  

Benzo (e) pyren 4,8 2,7 <2 24  

Benzoperylen <1 <1 <2 2,3  

Bifenyl 4,6 2,1 <2 23  

Chrysen + trifenylen <1 1 <2 13  

Dibenz 1,1 1 <2 16  

Etylbenzen <1 <1 <2 8,3  

Fenatren <1 <1 <2 13  

Fluoranten <1 <1 <2 13  

Fluoren <1 <1 <2 2,2  

Karbontetraklorid <1 <1 <
2 

8,2  

m-Xylol 0 0 0 47,1  

Naftalen 194 26,3 0 184  

Pesticider <0,1 <0,1 0,06 0,06  

p-xylol <0,1 <0,1 m m  

Pyren <1 <1      

Styren m m      

Sum KPAH <1 <1      

Sum NPD <1 <1      

Toluen <1 <1      
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 Oversikt ledningsnett – diameter på ledninger 9.6
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 Oversikt over gjeldende lovverk på fastlandet 9.7

Lovverk Beskrivelse 

Drikkevannsforskriften Gir bestemmelser, ansvar og kvalitetskrav til 
drikkevannsforsyning. 

Teknisk forskrift (TEK) og veileder til Plan 
og bygningsloven (PBL)   

 

Forskrift og veileder inneholder funksjonskrav 
og tekniske krav til vannforsyningsanlegg.   

IK-MAT forskrift  

 

Forskrift som skal sikrer internkontroll for å 
oppfylle næringsmiddellovgivningen.   

Tilsynsmyndighet er Mattilsynet.  

HMS forskrift (Helse, miljø og sikkerhet)  

 

Forskrift som skal sikre at internkontroll for å 
sikre at Arbeidsmiljøloven holdes.    

Arbeidstilsynet er tilsynsmyndighet.  

Forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging m.v 

 

Forskriften medfører krav om 
beredskapsplanlegging på grunnlag av risiko- 
og sårbarhetsanalyse for vannverket. 

Dammer 

Vannressursloven 

(Lov om vassdrag og grunnvann) 

 

Konsesjonspliktige tiltak, vannuttak og 
minstevannføringer, erstatningsansvar og 
ekspropriasjon. 

Forskift om sikkerhet og tilsyn med 
vassdragsanlegg 

 

Forskriften har bestemmelser for 
klassifisering, sikkerhet (IK, kompetanse, 
beredskap, overvåkning, risikoanalyse), 
planlegging og dimensjonering, bygging og 
drift.  

 

Brannvann 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann 
og eksplosjonsvernloven) 

Teknisk forskrift til Plan- og 
bygningsloven  

(HO-1-99)  

Forskrift og veileder om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn 

Gir grunnlaget for kommunens plikter 

bl.a. i forhold til slokkevann fra 
vannledningsnettet. 

Gebyrer 

Lov om kommunale vass- og 
kloakkavgifter 

Vannforsyningsgebyr  
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Andre lovverk 

  

Europeiske standarder  

En rekke europeiske standarder er gjort gjeldende for EU/EØS land. Noen av disse 
er grove og vil fungere som rammevilkår eller veiledere. Andre er meget detaljerte, 
for eksempel  

produktstandarder. Enkelte av standardene påvirker utforming og drift av vannverk i 
Norge.  

 

VA-miljøblad utgitt av NORVAR/NKF  

VA-miljøblad utgis av NORVAR og NKF i fellesskap. Bladene inneholder tekniske 
løsninger for vann og vannforsyningsanlegg. Ordningen startet i 1997 og suppleres 
hvert år med nye  

blad.  

Veiledere fra Folkehelseinstituttet  

Statens institutt for Folkehelse (SIFF) ga på 80-tallet ut en rekke veiledere for ulike 
sider av  

vannforsyningen.  Disse er i dag erstattet av Folkehelseinstituttets veiledning 
”Vannforsyningens ABC” som er tilgjengelig på www.fhi.no.  

  

Lovreferanser  

1.  LOV-1974-05-31-17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter.  

2.  LOV 1982-11-19-66: Lov om helsetjenesten i kommunene.   

3.  LOV-2000-06-23-56: Lov om helsemessig og sosial beredskap.  

4.  LOV 2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven).   

5.  LOV-2002-06-14-20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 
stoff  

og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).    

6.  LOV-2003-12-19-124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.(Matloven).   

7.  LOV-2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og  

bygningsloven).   

  

Lovtekster og tilhørende forskrifter kan finnes på www.lovdata.no 
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 Begrunnelse for investeringer 9.8

Ved plassering av kostnader under drift og investering er følgende 
lagt til grunn for de ulike tvilstilfellene: 

Kommunalteknisk norm – en utarbeidelse av kommunalteknisk norm 
kan regnes som en investeringskostnad. Dette begrunnes med at 
normen har en verdi over 3 år, samt at kostnaden er over 100.000,-. 
Dette gjør at den kan regnes som investeringskostnad etter 
kommunal regnskapsstandard, KRS nr. 4 (F) ”Avgrensning mellom 
driftsregnskapet og investeringsregnskapet”, des. 2003, rev. des 
2004. Punkt 7 i samme standard sier at utgifter til prosjektering av en 
konkret investering, klassifiseres som investeringsutgifter. Denne 
planen er en viktig del av alle fremtidige konkrete investeringer og 
deres utgifter, det konkluderes derfor med at disse to punktene gjør at 
den kan føres som investeringskostnad. 

Spyleplan og tilstandsvurdering – regnes som driftsbudsjett. Dette blir 
ikke satt som investering, da vurdering gir at planene hører til under 
driftsbudsjettet, selv om levetiden er over tre år og kostnaden er over 
100.000,-. Dette begrunnes med at disse planene er rene driftsplaner 
og kan ikke knyttes til investeringsprosjekt. 

Saneringsplan – regnes som investering. Dette på bakgrunn av at 
levetiden til planen er over tre år og en kostnaden er over 100.000,-. 
Planen gir utgifter til prosjektering av de konkrete investeringene som 
kommer frem på bakgrunn av tilstandsvurderingen. Disse to punktene 
gjør at den kan føres som investeringskostnad. 
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