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Årsaker til kokeanbefaling

- Påvisning av indikatororganismer i drikkevannet

- Planlagte vannavslag

- Ledningsbrudd



Oslos vannforsyning Oset vba

Skullerud vba

Vannbehandling

→ 2 anlegg i ordinær drift

→ Oset vba

→ Skullerud vba

→ Gjennomsnittlig årlig produksjon 2018 ≈ 90 millioner m3

→ Gjennomsnittlig døgnproduksjon ≈ 250 000 m3

Leverer vann til 700 000 kunder

Distribusjonsnett

→ 1500 km ledninger 

→ 54 trykksoner

→ 137 reduksjonskummer

→ 30 pumpestasjoner

→ 18 høydebasseng

→ 34 000 kummer

→ 520 meter høydeforskjell

Rutineprøvetaking

→ 22 punkter ukentlig



Aksjon ved påvisning av mikroorganismer i drikkevann

Funn 1. prøve

E. coli

og/eller

intestinale 
enterokokker

Aksjon 1

Innhenting av omprøve

Sammenfallende årsak:
- Forringet råvannskvalitet 
- Svekket vannbehandling
- Hendelser på nettet Kokeanbefaling til 

berørt område

Funn 2. prøve

Oppheving av kokeanbefaling:
Tre påfølgende prøver uten funn fra berørte punkter

JA

NEI
Avventer funn på 2. 
prøve

Aksjon 3

 Utvidet prøvetaking
 Styrket vannbehandling
 Tiltak for å hindre videre 

utbredelse
 Spyleplan
 Område for kokeanbefaling
 Informasjonsbudskap
 Bemanning

Aksjon 2

Iverksetter eller 
opprettholder 
kokeanbefaling

Iverksetter tiltak 
under «Aksjon 3»

Clostridium
perfringens

Samme prosedyre som 
over. Ved omprøve tas 
samtidig parasittprøve.



Funn av intestinale enterokokker – august 2018

Bekkelagskaia

Solveien HB

Bekkelagskaia og Solveien høydebasseng

14. august: 

- Påvist intestinale enterokokker i rutineprøve tatt fra

Bekkelagskaia

16. august: 

- Påvist intestinale enterokokker i omprøve tatt fra

Bekkelagskaia

- Kokeanbefaling sendt ut til berørte områder

- Undersøkelser og tiltak på nettet iverksatt.

- Utvidet prøvetaking iverksatt

20. August

- Påvist intestinale enterokokker I prøve fra Solveien HB

23. August

- Kokeanbefaling opphevet etter tre påfølgende negative 

prøverunder.

- Berørte 2115 personer.

- Kokeanbefaling opprettholdt I 7 døgn.



Vannavstengninger – planlagte og akutte

Vannavstengning 2016 2017 2018

Brudd/lekkasje 326 260 325

Planlagt arbeid 526 590 510

Total 852 850 835
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Årsak til vannavstenging

Planlagt Ikke-planlagt

Årsak til stenging 

(2018)

Antall berørte Antall persontimer 

(berørte x timer stengt)

Planlagt arbeid 51.173 179.274

Vannlekkasje 33.006 111.983

Totalsum 84.179 291.297

I 2018 ble det ikke sendt ut noen kokeanbefalinger i tilknytning til vannavstengninger og lekkasjer 



Aksjon ved planlagt vannavslag

Rutine:
- Standardmelding vannavstengning sendes ut
- Start jobb - stenges mellom to ventiler.
- Stopp jobb – åpnes på laveste punkt og spyles ut

via høyeste punkt, ev. kundes kran

Utfordringer:
- Arbeid utføres av eksterne – mangelfull kontroll
- Mangelfulle rutiner for å fange opp mistanke om 

forurensning.
- Mangelfulle rutiner for desinfisering (klorering). 
- Mangelfulle rutiner for å sende ut kokeanbefaling.



Aksjon ved akutte vannavslag og ledningsbrudd

2018: 325 akutte vannavslag som følge av ledningsbrudd – 33 006 berørte
personer. 114 (STL), 211 (HVL)

Konsekvenser ved ledningsbrudd:
- Områdets forsyningssituasjon, tosidig forsyning?
- Ledningsdimensjon
- Drenering
- Sammenfallende brudd

Vurdering av kokeanbefaling:
- Trykkløst nett - mistanke om innsug?
- Vannledning ligger under avløpsledning i fellesgrøft
- Udrenert kloakk i grøfta

Område for kokeanbefaling:
- Kunder direkte tilkoblet avstengt ledning - mistanke om lokal forurensning
- Utvidet område – mistanke om spredning av forurensning



Ledningsbrudd - eksempel

Grefsen/Kjelsås – Myrerskogveien, 5. januar 2019

Lørdag fra kl.16:52

- Brannvesenet gir beskjed om at det flommer vann i

Myrerskogveien.

- Rørleggere drar ut – stenger lekk på 300 mm.

- Meldinger fra hele 260- og 290-sonen om manglende vann

- Pumpe mot 290-sonen stoppet pga. lavt trykk inn fra 260-sonen.

- Store mengder vann ut av Årvoll basseng

- Mistanke om trykkløst nett I store deler av 260- og 290-sonen.

Lørdag kl. 18:30

- Kokeanbefaling sendt til begge soner – ca. 10 000 personer.

- Utvidet avslag for å stenge ute lekkasje.

- Pumpe mot 290-sonen startet opp.

Søndag

kl. 11 – Gravearbeider startet

kl. 14.15 – Kokeanbefaling opphevet

kl. 19.45 – Vannet satt på hos de siste abonnentene

Lekkasje

recorded-1841182377745.MP4




Utfordringer

• Alle hendelser er ulike og krever individuelle vurderinger:

– Konsekvenser

– Forurensningsfaren

– Område for kokeanbefaling

• Ting går raskt og det skjer mye i akuttsituasjoner.

• Arbeid utført av eksterne – mangelfulle rutiner

• Forsinket prøvesvar, 1-2 døgn på etterskudd

• Når skal kokeanbefaling oppheves?

• Vi jobber med å få på plass gode rutiner. Viktig å etterleve rutinene.

POSITIVE TIL NASJONALE RETNINGSLINJER


