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VA-sektoren i Bergen kommune

Organisering:

Bestiller – utfører organisering

Bergen Vann KF ble skilt ut fra Vann- og avløpsetaten i 2004 som et 
driftsselskap, 100 % eid av Bergen kommune

Bergen vannverk: 5 vannbehandlingsanlegg som leverer vann til et 
felles vanndistribusjonssystem

Vannleveranse:

• 275 000 innbyggere

• 32,5 millioner m3 (2017)



Vannledningsnettet i Bergen kommune
Alder m

Før 1910 18 000
1911-1940 64 000

1941-1970 227 000
1971-2000 434 000

2001-2018 200 000

Rørmateriale m
Asbestsement 36 000

Jern/stål 780 000
PVC 32 500

PE 75 000
GUP 11 000

Annet 2 000
Ukjent materiale 9 500
Sum 946 000

Jern/stål m
Duktilt støpejern 501 017

Grått støpejern 273 594





Karakteristika - vannledningsnettet i Bergen

Pluss

• mange ringledninger 

• etter hvert få felleskummer for vann og spillvann

• lufteventiler på høydedrag slik at luft suges inn ved trykkløst nett

Minus

• kupert terreng og mange høydedrag som skaper utfordringer

• mye gammelt ledningsnett, spesielt i sentrumsområdene

• dårlig drenasje i mange kummer og mye nedbør hele året



• Stenger ute et minst mulig område
• Ringledninger gjør at nettet bakmates, og kun det avstengte området blir berørt
• Klorering og utspyling
• Kokevarsel til berørte abonnenter hvis det vurderes at ledningen kan ha blitt 

forurenset

Praktisering av kokevarsel - arbeid på nettet
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• ikke  obligatorisk å gi kokevarsel etter reparasjon/arbeid på nettet
• klorering dersom åpen ledning
• driftspersonalet (Bergen Vann KF) gjør en vurdering av hvorvidt 

vannledningen kan ha blitt forurenset 
• ved mistanke om forurensning, kokevarsel 
• doble bakteriologiske prøver 
• vannprøver på virkedager også når forurensning ikke msitenkes, for å 

kunne evaluere rutinene våre
• vannledningen kloreres alltid etter reparasjon, med unntak av når

arbeidet er gjennomført med trykk på ledningen

Inntil nylig:
• < 500 personer berørt, kokevarsel besluttes av driftsselskapet Bergen 

Vann KF.
• > 500 personer berørt, kokevarsel besluttes av fagdirektør hos Vann- og 

avløpsetaten i samarbeid med driftsselskapet Bergen Vann KF.

Praktisering av kokevarsel - arbeid på nettet
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• Vanligvis ber vi kundene om å koke vannet til de har fått ny melding 
om at vannet er trygt å drikke

• Kokevarsel gis vanligvis ved sms og tekst til tale (fasttelefon)

• Sårbare abonnenter (sykehus, sykehjem, barnehager etc.) blir i 
tillegg direkte kontaktet per telefon

• Ved spørsmål fra abonnentene refererer vi til kokeanbefalingene 
fra FHI 



Praktisering av kokevarsel - påvist forurensning

Ved påvist E.coli/intestinale enterokokker rutinevannprøver:

Påvist 1-2/100 ml sporadisk i 1 prøve: 

• Avventer resultater fra omprøver som tas ut samme dag, dersom det 
ikke har vært driftsforhold, svikt i vba, andre analyseparametere som 
tilsier at drikkevannet kan ha blitt forurenset 

• Omprøver tas fra et utvidet område

• Kokevarsel ved påvisning av E.coli/enterokokker i omprøve

Påvist 1-2/100 ml i mer enn 1 prøve på samme vannstreng:

• Kokevarsel

Påvist >1-2/100 ml i 1 prøve: 

• Kokevarsel



5. Juli 2018, ca. kl. 23:20
BA



BA



Brudd i Møllendalsveien sommeren 2018



Bruddhendelsene i Møllendalsveien juli 2018 

Brudd 1 – Møllendalsveien 05.07.18, ca. kl. 23.20
o 600 mm grå støpejernledning fra 1922

o overføringsledning

o mange uten vann

Brudd 2 – Årstadveien, samme natt som brudd 1
o følgebrudd til brudd 1 ifm avstengning av bruddet

Brudd 3 – Møllendalsveien 08.07.18
o betjening av ventiler ifm med utslipp av klorvann (en pakning blåste ut)

Brudd 4 – Møllendalsveien 14.07.18, ca. kl. 02.30

o 100 m oppstrøms de andre bruddene

o vannledning i Bjørnsons g var trykkløs i ca. 30 min

o stikkprøver fra 4 lokaliteter i berørt/trykkløst område

o analyseresultater; E. coli i 1 prøve - kokevarsel til 1500 (15.07 - 23.07)

o Innsug via defekte brannkuler



Argumentasjon for å ikke å gi kokevarsel 
Møllendalsveien brudd 1-3

• Bruddene skjedde om natten. Rutinene våre tilsa at kokevarsel til >500 
personer skal avklares med fagdirektør VA/stedfortreder. Måtte vente til 
ordinær arbeidstid.

• Mange ville allerede ha drukket vannet. Tidsgapet fra bruddet oppsto til 
kokevarsel kunne besluttes og sendes ut ville vært min. 8 – 10 timer.

• Abonnentene fikk vannet tilbake etter kort tid: 1,5 – 2 timer

• Mange tusen personer ville blitt omfattet av kokevarselet

• Det var trykk på hovedledningssystemet utenfor avstengt område

• Vi har ikke tradisjon for å sende ut kokevarsel på grunnlag av at områder 
utenfor avstengt område har blitt trykkløse

• Ulike vurderinger internt i VA/Bergen Vann KF av om kokevarsel burde gis

• Ferietid



Evaluering av bruddhendelsene i Møllendalsveien
VA/BVKF 18.12.2018

Konklusjon

Ved ledningsbrudd der abonnenter har vært uten vann (trykkløst nett), 
skal det normalt sendes ut kokevarsel 

På denne måten ivaretar vi best 

• vannverkseiers opplysningsplikt til abonnentene og

• «føre var»-prinsippet



Dette innebærer:
• Hvilke områder som har vært trykkløse må bli en grov vurdering når 

bruddet skjer utenom normal arbeidstid.

• Brudd innenfor normal arbeidstid og >500 abonnenter er berørt, BV 
rådfører seg med VA før kokevarsel besluttes, så langt det er mulig.

• Varsling/rådføring med VA skal ikke være til hinder for hurtig utsendelse 
av kokevarsel. 

• Oppstår bruddet utenom normal arbeidstid kan kokevarsel besluttes av 
BV.

• Vaktsentralen informerer fagdirektør og fagansvarlig VA med SMS om 
utsendt kokevarsel. 

• Vaktsentralen varsler Mattilsynet når det gis kokevarsel. 

• Publikum må få oppdatert informasjon på Vaktsentralens nettside.
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Ny stor bruddhendelse Fana, Bergen 19.12.18

19.12.18

kl. 04:08 Stort ledningsbrudd med trykkløse områder

kl. 10:00 ”Føre var” kokevarsel etter ny rutine sendt til 15000 
adresser

kl. 14:30   Ca halvparten ble varslet om at nærmere analyse av 
bruddsituasjonen viste at vannet var trygt å drikke 

20.12.18

kl 08:00 Varsel om oppheving av kokeanbefalingen for de 
resterende etter at analyseresultater viste god 
vannkvalitet
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Erfaringer fra ”føre-var” varslingen 19.12.18

• Optimalisere tidsbruk til evaluering av situasjonen og definering av 
varslingsområde (tok 2 timer)?

• Bedre tilpassing av hydraulisk nettmodellverktøy  for hurtigere definisjon 
av trykkløse områder

• Hurtigere innsnevring av området omfattet av kokevarselet (tok 4,5 t)?

• Vaktsentralen oppdaget ikke A-alarm «høyt vannforbruk» kl.04:08. 
Lydalarm ikke utløst

• Verken Vaktsentralen eller vaktleder oppnådde kontakt med Vannvakt
pga svikt i telekommunikasjon



Erfaringer fra ”føre-var” varslingen 19.12.18 forts.

• BV fikk ikke kontakt med Vaktsentralen pga. stor pågang etter utsendt 
kokevarsel (kunne brukt øremerket mobiltelefon)

• Gemini melding gikk i heng

• Feilmelding fra Varsling 24 (utsendingen avbrutt og restartet, noen fikk doble 
meldinger)

• Varsel bare sendt som sms, ikke til fasttelefon

• Virksomheter med sentralbordtjeneste mottok ikke varselet



20

Informasjon internt og eksternt

Dette fungerte godt:

• Oppdatering av nettsiden både ved kokevarsel, innsnevring av 
området og ved oppheving av kokevarsel

• Både VA og BV håndterte media og svarte fortløpende 

• God kontakt med kommunens infoavdeling og Innbyggerservice

Erfaringer fra ”føre-var” varslingen 19.12.18 forts.



Erfaringer fra ”føre-var” varslingen 19.12.18 forts.

Forbedringspotensiale:
• Klarere og mer presise varslingstekster

• Legge ut kart over berørt(e) område(r) 

• Mer informasjon til sårbare abonnenter om tiltak ved kokevarsel

• Tydeligere plassering av link til Folkehelseinstituttets anbefalinger på  
nettsiden til Vaktsentralen

• Alvorlig hendelse må alltid ligge øverst på Vaktsentralen sine nettsider

• Bedre informasjonen oppover i det kommunale systemet når så mange 
er berørt

• Sjekkliste for kokevarsel ble ikke brukt, må brukes



22

Hva så – veien videre 

• Bruddhendelsen i Fana 19.12.18 er den første som skjedde etter 
beslutningen om innføring av «føre var» kokevarling utenfor avstengt 
område.

• Vi har drøftet om vi kanskje har gått for langt i tolkning og 
praktisering av «føre var» prinsippet, og om fordelene står i forhold 
til ulempene. 

• Inntil videre gjøres det ikke endringer i ny praksis, men dette vil være 
gjenstand for vurdering i tiden framover. 

• Mattilsynet(?) og Smittevernoverlegen i Bergen hadde forventet at 
det ble sendt ut kokevarsel ved det første bruddet i Møllendalsveien.

«Føre var» kokevarselet 19.12.19 var uansett en god 
øvelse!


