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ENGLISH SUMMARY

In connection with the implementation of a governmental Programme for Improved Water Supply (1995-
2005), and the Norwegian Drinking Water Regulations (1995), the National Institute of Public Health has
collected data from waterworks that serve 100 people and/or 20 households or more in 1999. Data have
been gathered yearly since 1995.

This report gives a statistical description of important subjects concerning Norwegian water supply for
1998. 1631 waterworks submitted registration forms (of approx.1845 waterworks). About 1800
waterworks supply at least 100 people and/or 20 residential households, and the rest, mainly supplying
holiday houses, are not included in the report. The 1800 waterworks supply ca. 89% of the Norwegian
population1: ca. 3.95 million people.

Norwegian water supply is characterised by a great number of small waterworks supplying a low
percentage of the population. Approx. 90% of the waterworks (supplying less than 5000 people) supply
28% of the population2, and more than 2/3 are waterworks supplying less than 1000 people. About two
thirds of the waterworks are owned by the municipalities or are inter municipal, they serve 94% of the
population2. One third of the waterworks are private, co-operative units owned by the consumers
supplying only 6% of the population2. Another characteristic is frequent use of surface water sources as
lakes, creeks and rivers. 68% of the waterworks are based on surface water supplying 90% of the
population2. 32% of the waterworks are based on ground water supplying 10% of the population2.
More than half of the waterworks have treatment of the water from the main water source. Collected data
show that 39% of the waterworks based on surface water do not have satisfactory water treatment. They
serve about 5% of the population 2 .

Norway has a high water consumption, due to abundant supplies, and partly as a result of pipe leakage.
Average consumption (excluded leakage) 230 litres per capita and per day. Distribution of drinking water
to consumers is as follows: Households 37%, Food processing industry 10%, Leakage 36% and Other
consumption or agriculture 12%.

Yearly water fees are calculated for a house (120 m2): national average pr waterwork is about NOK 1310
without VAT.(Minimum fee is NOK 100 and maximum NOK 4 200.).
National average pr household is NOK 1276 without VAT. (Lowest county average pr household is NOK
560 and highest is NOK 2 057.)

The total length of water mains for the 1663 waterworks is approx. 41 000 km, not including minor pipes
from water mains to the individual consumers. The predominant materials are iron/steel (37%), PVC
(36%) and to a lesser extent PEL/PEH (16%) and asbestos-cement (8%). 64% of the water mains were
laid after 1970, 30% between 1941-70 and 6% before 1941.

Water quality data are based on information given by 1165 waterworks having at least one sample for
each parameter. There is uncertainty connected to these data due to a quite low registration percentage for
each parameter. The analysis results reported are:
Smell: 96% of 333 waterworks comply with the regulation criteria, supplying about 1,5 mill. people.
Taste: 96% of 268 waterworks comply with the regulation criteria, supplying about 1 mill. people.
Colour: 67% of 679 waterworks comply with the regulation criteria, supplying about 1 mill. people.
Turbidity: 91% of 447 waterworks comply with the regulation criteria, supplying 1,5 mill. people.
Acidity (pH): 51% of 957 waterworks comply with the regulation criteria, supplying about 1 mill. people.
20% of the analyses show results above approved limits for acid, and 2% for alkaline.
Termotolerant coliform bacteria per 100 ml: 79% of 972 waterworks, supplying about 1,8 mill. people,
comply with the regulation criteria.
Coliform bacteria per 100 ml: 69% of 1072 waterworks, supplying about 1,7 mill. people, comply with
the regulations.

34 waterworks (serving 46 000 people) have taken 12 samples or more for each parameter, the analysis
results being “satisfactory” for all 7 parameters.

                                                     
1 Population by 1.1.1999: 4 445 329 inhabitants  (source:  Statistical Yearbook 1999, Norway).
2 Population supplied by the water works in the investigation: 3 948 100 inhabitants.
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SAMMENDRAG

I forbindelse med prosjektet ”Program for vannforsyning”(1995-2005) og drikkevannsforskriften (1995),
har Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) innsamlet data fra vannverk som forsyner minst 20
husstander og /eller hytter i 1999. Det er innsamlet vanndata hvert år siden 1995.

Denne rapporten gir en statistisk beskrivelse av viktige temaer innen vannforsyning for året 1998.
1631 vannverk av totalt 1845 vannverk som ble registrert i 1998, har fylt ut skjema. Av disse forsyner om
lag 1800 vannverk minst 100 personer og/eller 20 fastboende husstander, og resten forsyner mest hytter
eller fritidsboliger og er ikke tatt med i rapporten. De 1800 vannverk leverer vann til ca 3,95 mill.
personer (89% av Norges befolkning1 ). Kvalitetssikring av data har hindret tidligere publisering av
rapporten.

I Norge er vannforsyningen preget av mange små vannverk. Ca. 90 % av vannverkene (mindre enn 5000
personer) forsyner 28 % av forsynte personer og mer enn 2/3 er vannverk som forsyner mindre enn 1000
personer. Omtrent 2/3 av vannverkene er kommunale eller interkommunale og forsyner ca. 94 % av den
forsynte befolkningen2, 1/3 er private og forsyner 6 % av personer forsynt 2. Vannforsyningen
kjennetegnes ved høyt bruk av overflatevann. 68 % av vannverk benytter overflatevann som vannkilde og
forsyner 90% av den forsynte befolkningen2, mens de andre 32% har grunnvann som kilde og forsyner
10% av befolkningen.

Mer enn halvparten av vannverk har vannbehandlingsanlegg i drift tilknyttet til hovedkilde.
Det er et absolutt krav i drikkevannsforskriften at alt overflatevann skal desinfiseres eller behandles for å
hindre smittefare. I vårt utvalg har 432 av de vannverkene (39%) som baserer seg på overflatevann-
kilder, fortsatt ikke den desinfeksjon som er påkrevet . De forsyner om lag 5% av befolkningen2.

Vannforbruket er preget av et relativt høyt spesifikt vannforbruk som blant annet skyldes det høye
lekkasjenivået og overskudd av vann. Gjennomsnittlig husholdningsforbruk (eksklusiv lekkasje) er
230 liter per dag. Vannforbruket fordelt på kategorier er: Husholdningsforbruk (37 %),
Næringsmiddelindustri (10%), Annen industri/næringsvirksomhet (5%), Lekkasje (36%) og Annet
forbruk/jorbruksvanning (12%). Alt basert på vannverkenes egne opplysninger.

Årsgebyrer (boligstandard:120 m2): Landsgjennomsnittet per vannverk er 1 310 kr uten mva (laveste verdi
er 100 kr og den høyeste 4 200 kr). Landsgjennomsnitt pr husstand er 1 280 kr uten mva. (laveste
fylkesgjennomsnitt er 560 kr. og høyeste fylkesgjennomsnitt er 2 057 kr.)
Samlet lengde på ledningsnettet for de 1663 vannverk som rapporterte inn opplysninger om dette, er om
lag 41 000 km. Dette tallet inkluderer ikke stikkledninger. De dominerende materialtypene er jern/stål
(37% ) PVC (36%) og i mindre grad PEL/PEH (16%) og asbestsement (8%). Mer enn 61% av
rørledningsnettet er lagt etter 1970, mer enn 29% i perioden 1941-70 og over 6% i perioden før 1941.

Renvannkvalitetsdata er basert på opplysninger fra 1165 vannverk som har minst én prøve for hver
parameter. Det er usikker datakvalitet og resultater bør tolkes med varsomhet. Vannverkene som har
oppgitt alle vann-analyseresultater innenfor grenseverdier, har ”tilfredsstillende resultater” og har oppfylt
kravene i drikkevannsforskriften (1995).
Lukt: 96% av 333 vannverk har oppfylt kravet og som forsyner ca.1,5 mill. personer.
Smak: 96% av 268 vannverk har oppfylt kravet og forsyner ca.1 mill. personer.
Farge: 67% av 679 vannverk har oppfylt kravet og forsyner ca.1 mill. personer.
Turbiditet: 91% av 447 vannverk har oppfylt kravet og forsyner ca.1,5 mill. personer.
Surhetsgrad: 51% av 957 vannverk har oppfylt kravet og forsyner ca.1 mill. personer.
Termotolerante koliforme bakterier per 100 ml: 79% av 972 vannverk har oppfylt krav og forsyner ca.1,8
mill. personer og Koliforme bakterier per 100 ml: 69% av 1027 vannverk har oppfylt krav og forsyner
ca.1,7 mill. personer.
34 vannverk (46 000 personer) som har tatt 12 prøver eller mer for alle de 7 parametere, hadde alle
analyseresultater ”tilfredsstillende”. Ca. 2000 prøver ble gjennomført og var innenfor grenseverdier.

                                                     
1 Norsk befolkning 1.01.1999 4 445 329 innbyggere. (kilde: Statistisk årbok 1999 SSB)
2  Den forsynte befolkningen i utvalget er 3 948 100 personer.
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1 INNLEDNING
Formålet er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til drikke, andre
næringsmiddelformål og hygienisk brukt. En av oppgavene for Statens institutt for folkehelse
(Folkehelsa) er å sammenstille årlige rapporter med oppdatert informasjon om vannforsyningen
for hele landet. Dataene systematiseres i vannverksregisteret (Vreg) ved Folkehelsa.

I denne rapporten vil vi presentere statistikk beskrivelse og en del analyse og vurdering av
vanndata på landsbasis for utvalge temaer basert på innsamlingen for 1998, som omfatter
vannverk som forsynte minst 100 personer/eller 20 husstander /hytter.

Innsamling av data
Dataene ble samlet inn i vår/høst 1999, ved å sende ut registreringsskjema til alle vannverks-
eiere. Svarprosenten for innsending av skjemaer er ca. på 88 %. Vannverksansvarlige har ikke
fylt ut alle poster i rapporteringsskjemaet, så svarprosenten for de enkelte temaene varierer fra
24 % til 88 %.
Oversikt over antall vannverk som er registrert i vannverksregisteret i Folkehelsa etter at
”Programmet for vannforsyning” startet:

1994: 1587 vannverk registrert i Vreg og 1405 vannverk hadde vanndata (89 %)
1996: 1902 vannverk registrert i Vreg og 1151 vannverk hadde vanndata (61 %)
1998: 1845 vannverk registrert i Vreg og 1631 vannverk hadde vanndata (88 %)

Vannverk registrert
Folkehelsa har samlet inn data for ”vannverk som forsynte minst 100 personer” i 1994.
I 1996 og 1998 ble det utvidet til ”vannverk som forsynte minst 100 personer eller 20
husstander/hytter”. Her er ”vannverk” definert i henhold til hvor mange personer som er
forsynt (størrelsen) og hvor mange som er ”fastboende ”.
Unntatt er vannverk som utelukkende forsyner:
* Institusjoner (skoler, kirker, sykehjem, fengsler, helseinstitusjoner…)
* Overnattingssteder (hoteller, utleie hytter, turistsenter…)
* Eller andre næringsmiddelvirsomheter (kafeteria, kroer, restauranter, fabrikker, butikker,
fiskerianlegg, andre bedrifter…)
Vannverk som samtidig forsynte flere typer av abonnenter (fra boligområder, institusjoner og
andre næringsmiddelvirksomhet) ble registrert i register hvis de forsynte minst 20 boligenheter
(husstander og /eller private fritidsboliger/hytter).

Utvalg for 1998
Ved årsskiftet 1998/1999 var det registrert 1800 vannverk som forsynte fastboende personer,
og 1631 av disse leverte inn opplysninger til registeret for 1998. I tillegg var det registrert 39
vannverk som utelukkende leverte vann til hytter, men som ikke er tatt med i denne rapporten.
Fra 1994 til 1998 er vannverksregisteret derfor utvidet med ca. 500 vannverk, mens ca. 130
vannverk er tatt ut fordi de er nedlagt. Det vil si at databasen har hatt en netto tilvekst på ca.
370 vannverk.
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2 EIERFORHOLD: antall vannverk og personer forsynt
Av de 1800 vannverkene er det 1075 kommunale vannverk, 16 interkommunale, 707 private
andelslag og 2 statlige vannverk (se tabell nr 1). Disse vannverkene forsyner ca. 3,95 mill.
personer (89% av befolkningen).

Av tabellen fremgår det at om lag 75% av vannverkene forsyner færre enn 1000 personer hver.
42 vannverk forsyner flere enn 20 000 personer, til sammen forsyner disse mer enn halvparten
av befolkningen.

Tabell 1. Eierform: Antall vannverk og antall personer forsynt

Tabellen inkluderer også interkommunale vannverk som har vannkilder og vannbehandling
anlegg men ikke distribusjonssystem. Vannverket som får vann fra interkommunale vannverk
(mottakende vannverk) har sitt eget distribusjonssystem, men ikke egne vannkilder/
behandlingsanlegg.
Antall
personer
forsynt

Kommunale
vannverk

Inter-
kommunale
vannverk

Private
vannverk

Statlige
vannverk

Sum

Antall
vannverk/
personer

vann
verk

Pers. vann
verk

Pers. vann
verk

Pers. vann
verk

Pers. vann
verk

Pers.

Ikke
oppgitt

1 0 5 0 5

<100 pers. 127 8000 0 195 11800 1 100 323 19900
100-999 585 213200 0 455 124500 1 300 1042 338000
1000-
19999

329 1 178 500 7 31 300 51 103 300 0 0 387 1313100

≥≥≥≥20000 33 1 494 800 9 782 300 0 0 42 2 277 100
Sum 1075 2 894 500 16 813 600 707 239 600 2 400 1 800 3 948 100
% 60% 73% 1% 21% 39% 6% 0,0% 0,0% 100% 100%

*Interkommunale vannverk: vannverk som selger vann til andre vannverk som ligger i andre kommuner
eller fylker.

Fig 1: Eierforhold: fordeling, vannverk og personer (1998)
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3 FORDELING AV VANNFORBRUK
Oversikten er basert på opplysninger fra 859 vannverk som har oppgitt et husholdningsforbruk
på større eller lik 75 liter/person/dag og mindre enn 1000 liter/person/dag og som samtidig
forsyner minst 100 personer. Disse vannverkene forsyner 66 % av befolkningen.

Vannverk med et beregnet spesifikt husholdningsforbruk lavere enn 75 liter/person/dag eller
høyere enn 1000 liter/person/dag, er ikke tatt med fordi vi finner grunn til å være skeptisk til
riktigheten av deres opplysninger på dette temaet. Likeså er vannverk med sum vannforbruk
< 90 % og > 110 % ikke tatt med.

Det er tatt utgangspunkt i vannleveranse på eget ledningsnett; dvs. egen total vannproduksjon
pluss vannleveranse fra andre vannverk minus vannleveranse til andre vannverk fordelt på
kategoriene husholdning, næringsmiddelindustri, annen industri/næringsvirksomhet, annet
forbruk og lekkasje etter oppgitt prosent.

Gjennomsnittlig spesifikt vannforbruk inkludert lekkasje er beregnet 610 liter per
person og per dag.

Gjennomsnittlig spesifikt husholdningsforbruk: 230 liter per person per dag.

Tabell 2. Vannforbruk (1998)

Fig 2: Fordeling av vannforbruk i prosent (1998)
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4 ÅRSGEBYR BOLIG (120 M2)
Årsgebyrer oppgis uten merverdiavgift for en standardbolig på 120 m2 bruksareal for budsjett
1999 fordi gebyrnivået i 1999 er basert på kostnader 1998 og må brukes med de øvrige
vannverksdata for året 1998.

Opplysninger om gebyr for bolig presenteres etter stipulert forbruk, ikke etter målt forbruk.
Vannverkene som også har vannmåler (årsgebyr oppgitt per m3) er ikke tatt med. I 1999 var
1462 vannverk (418 kommuner og 82 % av befolkningen) med.

4.1 Gjennomsnitt per vannverk
Aritmetisk gjennomsnitt1 for landet er 1310 kroner per vannverk, uten merverdiavgift. Laveste
gebyr er: 100 kroner, og det høyeste er: 4200 kroner.

Tabell 3: Årsgebyr for bolig (120 m2) for 1462 vannverk (1998)

Fig 3: Årsgebyr for bolig (120 m2) for 1462 vannverk (1998)

                                                     
1 Aritmetisk gjennomsnitt: Sum av alle årsgebyrer/alle antall vannverk

Årsgebyr 1999
(kroner)

Antall
vannverk Andel av vannverk Antall personer

tilknyttet

Andel av
personer
tilknyttet

 Ikke oppgitt 21 1,44 % 3 738 0,10 %
1- 499 kroner 81 5,54 % 91 356 2,49 %
500- 999 274 18,74 % 965 617 26,30 %
1000- 1499 531 36,32 % 1 261 718 34,36 %
1500- 1999 403 27,56 % 999 082 27,21 %
2000- 2499 120 8,21 % 171 800 4,68 %
2500-2999 27 1,85 % 152 095 4,14 %
>=3000 5 0,34 % 26 640 0,73 %
Total 1 462 100 % 3 672 046 100 %
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4.2 Gjennomsnitt per fylke
Tabellen viser en sammenligning av gjennomsnitt av årsgebyr uten merverdiavgift for bolig
med 120 m2 bruksareal, per fylke og med høyeste og laveste verdier.
Gebyrer er oppgitt i budsjett 1997 og 1999, men er brukt med øvrige vannverksdata i rapport
1996 og 1998.

For å hindre alle misforståelser er det valgt å bruke årene ”1997” og ”1999” i den delen av
rapporten 1998.

Tabellen viser en markert økning fra 1997 til 1999 i mange fylker, noe som kan betraktes som
et uttrykk for at mange vannverk har foretatt investeringer for å bedre vannforsyningen.

Tabell 4: Aritmetisk gjennomsnitt av årsgebyr (bolig:120 m2 ) for 1997 og 1999

*Møre og Romsdal: Ingen tall tilgjengelig for 1997.

Årsgebyr Gjennomsnitt 1997 i
kroner

Årsgebyr Gjennomsnitt 1999 i kroner

Fylke
Gjennom-
snittsverdi

Høyeste
verdi

Laveste
verdi

Gjennom-
snittsverdi

Høyeste
verdi

Laveste
verdi

1 ØSTFOLD 1 010 1 875 250 1 406 4 200 250

2 AKERHUS 1 833 3 200 960 1 760 3 469 125

3 OSLO 465 465 465  560 560 560

4 HEDMARK 1 084 2 200 100 1 213 2 764 100

5 OPPLAND 1 313 2 520 500 1 614 2 730 600

6 BUSKERUD 1 308 2 000 360 1 473 2 283 360

7 VESTFOLD 777 1 292 400 1 088 1 807 500

8 TELEMARK 1 548 3 173 619 1 393 3 000 300

9 AUST-AGDER 1 158 1 790 488 1 320 2 196 488

10 VEST-AGDER 894 1 454 312 1 074 2 100 200

11 ROGALAND 1 017 1 932 100 1 165 2 755 156

12 HORDALAND 1 113 1 789 300 1 354 2 750 100

14 SOGN/FJORDANE 1 100 2 520 120 1 341 2 600 200

15 MØRE/ROMSDAL* _ _ _ 1 255 2 579 135

16 SØR-TRØNDELAG 1 302 2 778 300 1 413 2 730 180
17 NORD-
TRØNDELAG

1 436 2 440 300 1 490 2 292 250

18 NORDLAND 1 107 2 143 129 1 318 2 880 200

19 TROMS 967 1 918 200 1 148 2 134 200

20 FINNMARK 1 027 1 313 803 1 234 2 070 500
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4.3 Veid gjennomsnitt per husstand og fylke
I tabellen er beregnet veid gjennomsnittet1 i hensyn til antall husstander per vannverk som
betaler samme årsgebyr. Tabellen viser en sammenligning av gjennomsnitt av årsgebyr uten
merverdiavgift for bolig med 120 m2 bruksareal, per fylke og med høyeste og laveste verdier
mellom årene 1997 og 1999.

Tabellen viser en markert økning fra 1997 til 1999 i mange fylker, noe som kan betraktes som
et uttrykk for at mange vannverk har foretatt investeringer for å bedre vannforsyningen.
Landsgjennomsnitt per husstand * uten merverdiavgift: ca. 1 276 kroner, laveste
fylkesgjennomsnitt er 560 kroner og høyeste fylkesgjennomsnitt 2 057 kroner.

Tabell 5: Veid gjennomsnitt av årsgebyr (bolig:120 m2 ) for 1997 og 1999

                                                     
1 Veid gjennomsnitt er beregnet: Sum av alle gebyrer 1999/sum av antall husstander 1998.i utvalget.

Fylke Fylkesgjennomsnitt
1997

Fylkesgjennomsnitt
1999

1 ØSTFOLD 792 910
2 AKERHUS 1 574 2 057
3 OSLO 465 560
4 HEDMARK 1 263 1 348
5 OPPLAND 1 472 1 697
6 BUSKERUD 1 301 1 571
7 VESTFOLD 746 935
8 TELEMARK 1 178 1 204
9 AUST-AGDER 1 229 1 470
10 VEST-AGDER 704 795
11 ROGALAND 1 248 1 123
12 HORDALAND 1 304 1 542
14 SOGN/FJORDANE 1 324 1 613
15 MØRE/ROMSDAL* 1 394
16 SØR-TRØNDELAG 1 402 1 731
17 NORD-TRØNDELAG 1 656 1 684
18 NORDLAND 1 132 1 298
19 TROMS 1 070 1 158
20 FINNMARK 1 042 1 237

* Møre og Romsdal hadde ingen opplysninger for 1997
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*Møre og Romsdal: Ingen tall tilgjengelig for 1997

Fig 4-5: Årsgebyr for bolig (120m2) per husstand, vannverk og fylkessnitt 1997 og 1999
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5 VANNKILDER: TYPEFORDELING, ANTALL VANNVERK OG
PERSONER

Tabellen er basert på 1614 vannverk med 1767 vannkilder som har kildestatus: hovedkilde.
Hovedkilder er vannkilder som blir brukt minst en gang årlig, det vil si at suppleringskilder er
inkludert i begrepet.

Vannkilder med kildestatus "Krise-/nødvann" (reservekilder) er ikke med i grunnlaget. Disse
vannkildene forsyner 3,86 mill. personer, dvs. 98 % av den forsynte befolkning.
Antall vannverk nedenfor refererer seg til antall vannverk med oppgitt kildetype (innsjø/tjern,
elv/bekk, grunnvann eller sjø).

Vannverk med flere hovedkilder av forskjellige kildetyper er telt en gang for hver kildetype.
Vannverk med flere vannkilder av samme type er bare telt en gang.

Fra tabellen fremstår at ca. 68 % av vannverkene har overflatevann som kilde og at disse
forsyner 90 % av personene. Med andre ord at de fleste vannverk med grunnvann som
vannkilde forsyner færre personer enn vannverk med overflatevann som vannkilde. Siden 1994
har andelen av vannverk som benytter grunnvann økt med 2 %, mens andelen som benytter
elv/bekk som vannkilde har minket med 2 %. Andelen forsynt av innsjø/tjern er uforandret.

Tabell 6: Kildefordeling. antall vannverk, vannverksstørrelse og personer (1998)

Antall personer
forsynt

Antall vannverk/
personer forsynt Innsjø/tjern Elv/bekk Grunnvann Sjøvann

Ukjent Antall vannverk 1 0 2 0
Antall pers. forsynt 0 0

< 100 Antall vannverk 79 71 142 1
Antall pers.forsynt 5 100 4 200 8 400 <100

100 - 299 Antall vannverk 166 157 201 1
Antall pers.forsynt 28 000 25 800 31 300 100

300 - 999 Antall vannverk 191 151 118 0
Antall pers.forsynt 108 000 73 200 60 200 0

1 000 - 4 999 Antall vannverk 157 50 55 0
Antall pers.forsynt 337 700 82 300 120 800 0

5 000 - 19 999 Antall vannverk 67 7 11 0
Antall pers.forsynt 603 400 42 000 103 800 0

>= 20 000 Antall vannverk 27 3 3 0
Antall pers.forsynt 2 042 000 154 300 64 200 0

SUM * Antall vannverk 688 439 532 2
Antall kilder 731 452 582 2

Antall personer
forsynt 3 124 200 381 800 388 700 100
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Fig 6: Vannkildefordeling : antall vannverk og personer
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5.1 Type grunnvannskilde
Tabellen er basert på 532 vannverk med vannkilder som har kildestatus "Hovedkilde".
Hovedkilder er vannkilder som blir brukt minst en gang årlig, det vil si at suppleringskilder er
inkludert i begrepet. Vannkilder med kildestatus "Krise-/nødvann" (reservekilder) er ikke med i
grunnlaget. Vannverk med forskjellige typer grunnvann er telt en gang for hver type. Vannverk
med flere vannkilder med samme type grunnvannsgiver er bare telt en gang.

Tabell 7 : Type grunnvannsgiver, antall vannverk og personer (1998)

Antall
personer
forsynt

Antall vannverk/
personer forsynt

Rørbrønn
i løsmasser

Borebrønn
i fjell

Kilde/
oppkomme/

annet
Ikke oppgitt

Ukjent Antall vannverk 0 1 1
Antall personer forsynt

< 100 Antall vannverk 37 55 51
Antall personer forsynt 2 200 3 100 2 900 100

100 - 299 Antall vannverk 65 70 63
Antall personer forsynt 10 500 10 600 8 500 1 200

300 - 999 Antall vannverk 75 26 24
Antall personer forsynt 39 500 9 700 10 800 0

1 000 - 4 999 Antall vannverk 47 7 1
Antall personer forsynt 105 100 12 400 1 000 3 700

5 000 - 19 999 Antall vannverk 9 2 0
Antall personer forsynt 87 400 16 400 0 0

>= 20 000 Antall vannverk 2 1 0
Antall personer forsynt 42 700 21 500 0 0

SUM Antall vannverk 235 162 140
Antall personer
forsynt

287 400 73 700 23 200 5 000

Vannverk     Personer

Fig 7 : Type grunnvannsgiver: antall vannverk og personer (1998)
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6 VANNBEHANDLING: antall vannverk og personer
Mer enn 56% vannverk har en eller flere behandlingsanlegg i vårt utvalg. UVbestråling (29%)
og klorering (20%) er de mest vanlig typer.

Tabellen er basert på 1012 vannverkene tilknyttet vannkilder som har kildestatus ”Hovedstatus”
(inkludert suppleringskilder). Vannkilder med kildestatus ”Krise/nødvann” (reservekilder) er
ikke med i grunnlaget. Et vannverk kan stå oppført under flere av behandlingsprosessene i
tabellen under.

Tabell 8: Vannbehandlingstyper, vannverksstørrelse, antall vannverk og personer (1998)

Antall
personer
forsynt

Lufting Sand-
filter

Mem-
bran-
filter

Ione-
bytter Felling Dos.

alkalier
Marmor-
filter

Dos. av
CO2

Klorer-
ing UV Kull-

filter

<100 14 10 3 4 5 12 7 1 21 57 1

100-299 17 30 18 11 11 40 21 3 54 139 4

300-999 18 27 27 8 23 80 33 8 64 180 1

1000-
4 999 26 26 12 4 24 90 31 22 107 105 1

5000-
19 999 6 21 2 1 16 50 16 23 61 18 0

≥≥≥≥20 000 2 8 0 0 9 27 9 15 33 1 3

SUM
(anlegg) 83 122 62 27 88 299 117 72 340 500 10

SUM
(pers-
oner)

602800 724400 68700 21400 659100 2050100 630800 1112200 2956800 528100 206700

Fig 8: Vannbehandling og antall behandlingsanlegg (1998)
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7 OVERFLATEVANN: Vannverk uten desinfeksjon eller
membranfilter.

Tabellen er basert på 1108 vannverk med overflatevannkilder som har kildestatus "Hovedkilde"
(inkludert suppleringskilder). Som desinfeksjonsmetoder regnes UV-bestråling og klorering.

Tabell 9:Vannverk uten desinfeksjon eller membranfiltrering etter størrelsesfordeling
(1998)

Antall
personer
forsynt

Antall vannverk
uten desinfeksjon/
membranfiltrering

Antall personer
uten desinfeksjon/
membranfiltrering

Ukjent 1
< 100 100 6 400
100 - 299 170 27 100
300 - 999 123 66 900
1 000 - 4 999 35 64 900
5 000 - 19 999 3 22 300
>= 20 000 0 0
SUM 432 187 600

Fig 9: Antall vannverk uten desinfeksjon eller membranfiltrering etter fylkesfordeling (1998)
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8  LEDNINGSNETT:
8.1 Type rørmateriale
Dataene er basert på opplysninger fra 1663 vannverk (1442 vannverk med data for 1998 og 221
vannverk med data fra tidligere år) som til sammen forsyner ca 3,8 millioner personer.

Sum antall km type rørmateriale er ikke lik sum antall km leggingsperiode (se neste side) på
grunn av at enkelte vannverk ikke har sjekket at disse summene skal være like.

For hver materialtype er det også angitt antall vannverk som har oppgitt å ha ledninger av denne
materialtypen. Ett vannverk kan ha brukt opp til flere materialtyper i ledningsnettet. Antall
vannverk i hver kategori (se tabellen) kan derfor ikke summeres for denne kategorien.

Tabell 10: Ledningsnett, type rørmateriale, lengde og vannverk (1998)

Fig 10: Ledningsnett, type materiale og lengde (1998)
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rørmateriale
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tål
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GUP Annet Ukjent SUM
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957

14 711 6 585 69 643 535 40 776

Andel av
antall km

8,0 36,7 36,1 16,1 0,2 1,6 1,3 100
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8.2  Leggingsperiode
Dataene er basert på opplysninger fra 1663 vannverk (1442 vannverk med data for 1998 og 221
vannverk tidligere data) som til sammen forsyner ca 3,8 millioner personer.

Sum antall km type rørmateriale (se forrige side) er ikke lik sum antall km leggingsperiode på
grunn av at enkelte vannverk ikke har sjekket at disse summene skal være like.

For hver leggingsperiode er det også angitt antall vannverk som har oppgitt å ha lagt hele eller
deler av ledningsnettet i denne perioden. Et vannverk vil normalt ha lagt ledningsnettet i flere
perioder. Antall vannverk (se tabellen) kan derfor ikke summeres for denne kategorien.

Tabell 11: Ledningsnett: leggingsperiode, antall km, andel av totallengde og vannverk
(1998)

Leggings-
periode Før 1910 1910-1940 1941-1970 Etter 1970 Ukjent SUM

Antall km 671 1 814 11 633 24 449 1 419 39 986
Andel av
antall km % 1,7 4,5 29,1 61,1 3,5 100

Antall
vannverk 56 145 889 1 523 71

Fig 11: Ledningsnett – leggingsperiode – andel av total lengde (1998)
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9 RENVANNSKVALITET OG VANNANALYSER
Vannkvalitet er, både for ubehandlet og behandlet vann på distribusjonsnettet i vannverk,
presentert uavhengig av forhold vedrørende inntak og nedbørfelt, vannkilder eller
behandlingsanlegg.

1165 vannverk (som forsyner ca.3 300 000 personer) har rapportert minst ett analyseresultat om
vannkvalitet på distribusjonsnettet. Det er prøver som ble tatt i regelmessige kontroll rutiner
som er registrert i vannverksregisteret.

Oversikten over 7 parametere er presentert med en enkel forklaring for hver parameter. Noen
forklaringer er tatt fra dokumentet ”Miljø og Helse, en forskningsbasert kunnskapsbase”
(Folkehelsa 1998).
Data er en del usikker: ikke alle felter var utfylt for hver parameter, en del uoverstemmelser
oppsto av og til mellom verdier som ble registrert for gjennomsnitt, høyeste verdi og antall
prøver i overskridelse. En del justeringer ble gjort når det var mulig, og på grunn av disse usikre
data bør resultatene tolkes med varsomhet.

Av praktiske grunner har vi behandlet resultatene fra vannverk som hadde tatt én prøve eller
flere i året selv om ” 12 prøver eller mer per år ” blir etter hvert standard for norske vannverk.

Klassifisering av analyseresultater er følgende:
- ”Tilfredsstillende resultater”:
I denne rapporten er analyseresultatene vurdert som ”tilfredsstillende analyser” når
vannverkseierne har oppgitt at antall analyseresultater ”utenfor grenseverdi” er lik null.
- ”Andre resultater”
De andre vannverk som ikke har 100% tilfredsstillende resultater, avhengig av andel prøver
som ikke oppfylte kravene, kan ha en del resultater i ”tillatte områder” eller utenfor
grenseverdier. Antallet av vannverkene som har levert alle analyseresultater ”utenfor
grenseverdier ”, er nevnt for hvert parameter. De har analyser som ikke er ”tilfredsstillende”.

De 7 følgende parametere er med i rapporten:
Sensoriske parametere
Lukt: 333 vannverk har tatt prøver, om lag 52% har tatt minst 12 prøver.
Smak: 268 vannverk har tatt prøver, om lag 54% har tatt minst 12 prøver.
Farge: 679 vannverk har tatt prøver, om lag 23% har tatt minst 12 prøver.
Turbiditet: 447 vannverk har tatt prøver, om lag 25% har tatt minst 12 prøver.
Fysisk-kjemiske parametere:
Surhetsgrad: 957 vannverk hadde tatt prøver, om lag 49% har tatt minst 12 prøver.
Mikrobiologiske parametere
Termotolerante koliforme bakterier: 972 vannverk hadde tatt prøver, om lag 59% har tatt minst
12 prøver.
Koliforme bakterier:1027 vannverk hadde tatt prøver, om lag 57 % har tatt minst 12 prøver.
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Årlig minstefrekvens for prøvetaking
Den neste tabellen viser andel av vannverk som har oppfylt årlig minstefrekvens for
prøvetaking i henhold til kravene som står i tabell 8 i drikkevannsforskriften (1995).

Tabell 12: Vannverk og krav til minste antall prøver for de 7 parametere i 1998

Vannverks
størrelse/
personer

forsynt for 1998

Antall
vannverk

per
kategori

Standard
Minste
antall

prøver/år

Lukt Smak Farge Surhets-
grad Turbiditet

Termo-
tolerante
bakterier

Koliforme
bakterier

>500 682 12 11 10 12 29 10 41 38
500-1000 171 12 12 10 16 39 15 62 61
1000-5000 202 26 9 7 11 27 9 36 37
5000-10000 52 26 19 13 27 48 25 52 62
10000-30000 39 52 13 13 38 41 18 54 49
30000-40000 9 52 11 11 11 44 22 44 67
40000- 500000 2 52 50 50 50 50 0 100 100
50000-100000 3 60 0 0 0 0 0 67 67
100000-150000 3 120 33 0 33 33 33 67 33
150000-300000 1 180 0 0 0 0 0 100 100
>300000 1 360 0 0 0 0 0 100 100
Total 1165 - 9,6 % 9,6 % 13,8 % 31,4% 11,8% 44,6% 43,3 %

Som det er påvist i tabellen, har en del vannverk ikke tatt mange nok vannprøver i forhold til
forskriftens krav.

Oversikt over tilfredsstillende vannparametere i 1998
Den neste tabellen viser andel av vannverk som har 100% ”tilfredsstillende analyse resultater”:
gjennomsnitt er innenfor grenseverdier, den høyeste verdien er innenfor grenseverdier, og null
prøver er utenfor grenseverdi. I den andre kategorien er vannverk som ikke har alle prøver
innenfor grenseverdier i henhold til Drikkevannforskriften (1995).

Fig 12: Andel vannverk som har tilfredsstillende resultater i 7 parametere (1998)
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Den neste figuren viser andel av personer forsynt og analyseresultater.

Fig 13: Andel personer som har tilfredsstillende analyser i 7 parametere (1998)

9.1 Oversikt over analyseresultater for 1998
Det er grunn til å anta at de vannverkene som har gitt de grundigste rapportene også er de som
legger mest ressurser i å fremskaffe tilfredsstillende drikkevann. Trolig ville derfor andelen
vannverk med alle analyser innenfor grenseverdi synke dersom flere vannverk hadde rapportert
fullstendige data. Den neste tabellen viser flere detaljer angående vannkvalitet. I alt ble
93 099 prøver tatt og 64% var innenfor grenseverdier.

Tabell 13: Tilfredsstillende analyseresultater: antall vannverk og personer (1998)

Sensoriske parametere Fysisk-kjemisk
parametere

Mikrobiologiske
parametereTilfredsstillende

analyser i 1998.
antall vannverk,

personer forsynt og
prøver.

Lukt Smak Farge Turbi-
ditet

Surhets-
grad

Termo-
tolerante
koliforme
bakterier

Koliforme
bakterier

Antall vannverk som ikke
har oppgitt opplysninger

(832) (897) (486) (718) (208) (193) (138)

Antall vannverk som
har oppgitt data

333 268 679 447 957 972 1027

Antall vannverk med
tilfredsstillende analyser

320 257 453 408 490 767 709

Andel av vannverk med
tilfredsstillende resultater

96 % 96 % 67 % 91 % 51 % 79 % 69 %

Antall personer tilknyttet
vannverk med
tilfredsstillende analyser

1 421 700 962 500 946 700 1507000 1 070 200 1 8425 00 1 673 000

Antall tilfredsstillende
prøver

6 671 4 963 5 267 4 583 8 218 18 069 14 756

Antall prøver tatt i 1998 6 714 5 047 9 226 5 566 17 098 24 160 25 294
Andel av tilfredsstillende
prøver                

99 % 98 % 57 % 82% 48 % 75 % 58 %
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9.2 Lukt og smak
Drikkevann skal ikke ha ubehagelig lukt og smak.
Komponenter som gir vannet vond lukt og smak kan komme fra vannkildene, eller fra
sedimentert slam som går i forråtnelse på steder med lav vannhastighet i distribusjonssystemet.
Komponenter fra vannkilden er gjerne humus eller slike som produseres av alger og
cyanobakterier. Klorering av vannet forsterker den dårlige lukten. Oppvarming av vannet
forsterker også lukten. Ubehagelig lukt og smak kan også komme fra forurensninger i grunnen
rundt vannledninger, for eksempler petroleumsprodukter (bensin og olje) som er vist å kunne
trenge inn gjennom plastledninger.

Drikkevannsforskriften inneholder grenseverdier for lukt og smak på vannet. Resultatene for
analyse av lukt og smak er uttrykt som ”fortynningsfaktor”. Vann helt uten lukt og smak har
fortynningsfaktor 0, og største tillatte verdi er en fortynningsfaktor på 2 når vannet har en
temperatur på 12 oC, og fortynningsfaktor 3 ved 25 oC.

9.2.1 Analyser for lukt
333 vannverk (28,6 % av 1 165 vannverk som har vannkvalitetsdata) har rapportert
luktanalyser. 174 av disse vannverk hadde tatt minst 12 prøver. Det ble gjennomført 6 714 lukt
prøver for om lag 1,5 mill. personer tilknyttet.

”Tilfredsstillende resultater”:
I alt har 320 vannverk (som har 1 421 700 personer tilknyttet) tilfredsstillende luktsanalyser.
Det ble gjennomført 6 671 luktprøver som var alle innenfor grenseverdi. Dette utgjør  99,4 %
av alle luktprøvene.

”Andre resultater”
13 vannverk (som har 0,08 mill. personer tilknyttet) har ca.17,3 % av prøver utenfor
grenseverdi. Ingen vannverk har rapportert at de har alle prøver utenfor grenseverdi.

Den neste figuren viser luktanalyser for de 1165 vannverk som har rapportert data 1998. Blant
de 1165 vannverkene er det en del vannverk som ikke har oppgitt resultater for disse
parametere. De er illustrert i ”hvit seksjon” i alle figurer i den delen av rapporten.

Vannverk                       Personer

Fig 14: Tilfredsstillende analyseresultater for lukt: andel vannverk og personer tilknyttet
(1998)
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9.2.2 Analyser for smak
268 vannverk (23% av 1 165 vannverk som har vannkvalitetsdata) hadde rapportert
smaksanalyser. 145 vannverk har tatt minst 12 prøver. Det ble gjennomført 5 047
smaksanalyser for om lag 1 mill. personer tilknyttet.

”Tilfredsstillende resultater”:
I alt har 257 vannverk (som har 962 500 personer tilknyttet) tilfredsstillende smaksanalyser.
Det ble gjennomført 4 963 smaksprøver som alle var innenfor grenseverdi. Dette utgjør 98,3%
av alle smaksprøvene.

”Andre resultater”
11 vannverk (som har 1 016 000 personer) har ca. 11% av prøver utenfor grenseverdi.
Ett vannverk hadde alle sine 4 prøver utenfor grenseverdi.

Den neste figuren viser data for alle de 1165 vannverk som hadde rapportert data for 1998.
Mer enn 3/4av de 1165 vannverkene som har oppgitt at de hadde tatt vannprøver, har ikke tatt

smak prøver i 1998.

Vannverk            Personer

Fig 15: Tilfredsstillende analyseresultater for smak: andel vannverk og personer tilknyttet
(1998)

9.3 Fargetall
Innhold av humusstoffer er den vesentlige årsak til farge i våre drikkevannskilder.
Med humus menes i denne sammenheng oppløste organiske forbindelser som gir vannet en
karakteristisk gulbrun farge. Fargen skyldes nedbrytning av plantemateriale, og
konsentrasjonen er størst i vann som kommer til kilden som overflateavrenning. Den viktigste
følgen av høye humuskonsentrasjoner er at desinfeksjonen av drikkevannet vanskeliggjøres.
Ved tilsetning av klor dannes klororganiske forbindelser som kan være helsebetenkelige og føre
til ulemper med lukt og smak. Organiske materialer i vannet vil fremme biologisk vekst i
ledningsnettet (begroing).

 Krav til farge: Veiledende verdi ≤1 mg/l og den største tillatte konsentrasjonen er lik 20.
Variansjonsområdet: fra 0 til 150.
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9.3.1 Analyser for farge
679 vannverk (58 % av 1 165 vannverk som har vannkvalitetsdata) har rapportert data om farge.
153 vannverk har tatt minst 12 prøver. Det ble gjennomført 9 226 prøver for om lag 2,3 mill
personer tilknyttet.

”Tilfredsstillende resultater”
 I alt har 453 vannverk (som har 946 700 personer tilknyttet) alle analyser tilfredsstillende. Det
ble gjennomført 5 267 prøver og alle var innenfor grenseverdi (57% av alle prøver tatt) for om
lag 0,9 mill. personer.

”Andre resultater”
Blant de andre resultater (226 vannverk) har 113 vannverk en gjennomsnitt verdi som er lik
eller mindre enn 20, og ca.13% av prøver utenfor grenseverdi. De 113 andre vannverk, har en
gjennomsnitt høyere enn 20, og ca. 63 % av prøver utenfor grenseverdi, og av disse var det 53
vannverk (som forsyner 0,15 mill personer) som har alle resultater utenfor grenseverdi.

Den neste tabellen viser fargetall etter vannverkets størrelse.
Ca. 72 % av vannverkene forsyner mindre enn 1000 personer, 379 av disse små vannverk har
tatt < 12 prøver i 1998, for om lag 0,1 mill personer tilknyttet. Nesten 2/3 deler av disse
vannverk hadde gjennomført ”tilfredsstillende analyser”. 60% av de store vannverkene (som
forsyner mer enn 5 000 personer) har spor av for høyt fargetall.

Tabell 14: Tilfredsstillende analyseresultater for fargetall: antall vannverk og personer
(1998)

Tilfredsstillende
resultater Andre resultater SumFargetall

/Vannverk-
størrelse

Vannverk Personer Vannverk Personer Vannverk Personer
>999 pers. 335 97 280 151 44 001 486 141 281
1 000-4999 78 167 120 15 74 129 93 241 249
5 000-19 999 32 300 756 52 274 993 84 575 749
>=20 000 8 381 586 8 966 935 16 1 348 521
SUM 453 946 742 226 1 360 058 679 2 306 800
Prosent 67% 41 % 33% 59 % 100% 100%

De neste figurene viser andel av vannverk (og andel forsynte personer), som har
vannkvalitetsdata på distribusjonsnettet for 1998. Blant de 1165 vannverk som har oppgitt
vanndata , er det 42% som ikke har oppgitt fargetall.

30 %19 %
Ikke oppgitt
(486 v.v)
27

Vannverk Personer

Fig 16: Tilfredsstillende analyseresultater for fargetall: andel vannverk og personer tilknyttet (1998)
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Når man ser at bare 58% av vannverk har rapportert fargetall, kan ikke resultatene være helt
representative for norsk vannforsyning.

9.4 Turbiditet
Turbiditet er et mål på uklarhet i vannet, spesielt med henblikk på finpartikulær materiale.
Årsaken til turbiditet kan være sterk algevekst, breslam, utfelte jern- og manganhydroksider og
erosjonsprodukter. Disse partiklene kan redusere desinfeksjons-effektiviteten både ved
klorering og UV-bestråling, og kan derfor ha indirekte helsemessig betydning.
Drikkevannsforskriften angir en veiledende verdi på 0,4 FTU (Formazin Turbidity Units) og en
største tillatte konsentrasjon på 4 FTU .

9.4.1 Analyser for turbiditet
447 vannverk (77% av 1165 vannverk med vannkvalitetsdata) har rapportert turbiditets-analyser
og forsyner om lag 1, 9 mill. personer.120 vannverk har tatt minst 12 prøver. Det ble
gjennomført 5566 prøver.

”Tilfredsstillende resultater”
Tilfredsstillende analyser inneholder prøver som har verdier innenfor tillatt området fra 0 til 4.
Disse vannverk har også gjennomsnittsverdi mindre enn 4 og høyeste verdi lik 4.
I alt har 408 vannverk (som forsyner om lag 1,5 mill. personer) tilfredsstillende
turbiditetsanalyser.

”Andre resultater”
39 vannverk har ikke alle sine prøver innenfor grenseverdien, og av disse er det 8 vannverk
(som forsyner ca.1300 personer) som har tatt alle sine 37 prøver utenfor grenseverdien.

Tabell 15: Tilfredsstillende analyseresultater for turbiditet: antall vannverk og personer
(1998)

Tilfredsstillende
resultater Andre resultater SumTurbiditet

/Vannverk-
størrelse

Vannverk Personer Vannverk Personer Vannverk Personer
>999 pers. 283 83240 22 5002 305 88242
1000-4999 77 169201 10 23165 87 192366
5000-19999 36 358504 3 22754 39 381258
>=20 000 12 896185 4 387161 16 1283346
SUM 408 1507130 39 438082 447 1945212
Prosent 91% 77 % 9 % 23 % 100 % 100 %

De ”små vannverkene”(som forsyner mindre enn 1000 personer) er ganske godt representert i
”tilfredsstillende resultater” kategorien: en stor del har tatt mindre enn 12 prøver (84%) og
forsyner 4,3 % av personer forsynt fra vannverk med turbiditets-analyser. Andelen av ”store
vannverk” (som forsyner over 5000 personer) har også registrert ”tilfredsstillende resultater” ,
¾ har tatt mer enn 12 prøver og forsyner om lag 1,3 mill. personer.

Den neste tabellen viser frekvensfordeling av gjennomsnittsverdier og antall vannverk.
Som har tatt mindre enn eller større eller lik 12 prøver. Gjennomsnittet av alle
gjennomsnittsverdier er 0,52 og høyeste verdi 33.

Alle de andre vannverk med en gjennomsnittsverdi større enn verdien 4, har for mange partikler
i vannet og betraktes som ikke ”tilfredsstillende”. Vi ser at 8 vannverk har registrert alle prøver
utenfor grenseverdi:høyeste verdi større enn 4.
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Tabell 16: Turbiditet: antall vannverk og gjennomsnittsverdier (1998)

Antall vannverk
med svar på alle
opplysninger

Mindre enn
veiledende verdi
(< 0,4)

Mellom
veiledende
verdi og største
tillatte
konsentrasjon
    (≥≥≥≥ O,4 - ≤≤≤≤ 4)

Større enn
største tillatte
konsentra-
sjon
     ( >4)

Høy-
este

verdi

Prøvetakings-
frekvens

Vannverk % V.verk % V.verk % V.verk %
V.verk med <12
prøver

327 73 234 76 85 65 % 8 100

V.verk med ≥≥≥≥12
prøver

120 27 74 24 46 35 % 0 0

Alle vannverk 447 100% 308 100 % 131 100% 8 100% 33

(pers. tilknyttet) 1 945  212 100% 676 668 34,8 % 1 267 226 65,1 % 1 308 0,1 %

De neste figurer er basert på data for de 1165 vannverk som har oppgitt at de har tatt
vannprøver. De viser at 62% vannverk ikke har oppgitt data for turbiditet.

Vannverk                     Personer

Fig 17: Tilfredsstillende analyseresultater for turbiditet:andel vannverk og personer (1998)
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9.5 Surhetsgrad
Norsk vann er fra naturens side surt og kalk-fattig og derved korrosivt mot de fleste materialer
som brukes ved distribusjon av drikkevann. Generelt bør pH være så nær øvre tillatte verdi som
mulig. En lav pH sammen med høy alkalitet er spesielt ugunstig, da dette viser at vannet har
høy konsentrasjon av fri aggressiv CO2 som hindrer karbonatfelling og øker løseligheten av
ulike metallioner.

Det er fastsatt krav til pH enheter, et veiledende område hvor pH skal ligge mellom 7,5 og 8,5,
og en laveste aksepterte verdi på 6,5 og en høyeste verdi på 8,5.Vannet bør ikke være
aggressivt.

9.5.1 Analyser for surhetsgrad
957 vannverk (som forsyner om lag 2 781 000 personer)) hadde data om surhetsgradsanalyser.
De representerer 82% av 1165 vannverk som har rapportert vannkvalitetsanalyser. 466 av disse
hadde tatt minst 12 prøver. I alt ble det gjennomført 17098 prøver.

”Tilfredsstillende resultater”
I alt har 490 vannverk (som forsyner om lag 1 mill. personer) tilfredsstillende resultater. Det ble
gjennomført 8 218 prøver som alle var innenfor grenseverdier. Dette utgjør ca. 48% av alle pH-
prøvene.

”Andre resultater”
329 vannverk har en del av prøvene utenfor grenseverdier. 138 vannverk (som forsyner 59 505
personer) gjennomført 1195 prøver som alle var utenfor grenseverdier. Av tabellen fremgår det
også at nesten halvparten av ”store vannverk” (≥ 5000 personer) har prøver utenfor
grenseverdier.

Tabell 17: Tilfredsstillende analyseresultater for pH: antall vannverk og personer (1998)

Tilfredsstillende
resultat

(alle prøver innenfor
grenseverdi)

Andre resultat SUMSurhetsgrad- analyser/
vannverks-størrelse

Vannverk Personer Vannverk Personer Vannverk Personer
>1000 pers. 358 102081 337 95892 695 197973
100-999 pers. 89 186705 81 179198 170 365903
1000-19 999 pers. 33 340235 35 313732 68 653967
>=20 000 pers. 10 441171 14 1122262 24 1563433
SUM 490 1070192 467 1711084 957 2781276
Prosent 51 % 38 % 49 % 62 % 100 % 100 %

Den neste tabellen viser freksvensfordeling av gjennomsnittsverdier basert på opplysninger fra
vannverk. I tabellen er behandlet de 4 hovedkategorier av surhetsgrad-kvalitet. I fig.nr 19 er
prosent beregnet i forhold til alle vannverk som hadde vanndata.

De 4 kategorier er presentert som følgende:

For surt vann (gjennomsnitt<6,5): 20% av vannverk som forsyner 3% av personer tilknyttet.

For basisk vann (gjennomsnitt>8,5): 2% av vannverk som forsyner 1% av personer tilknyttet.

Tillatte kvalitet (gjennomsnitt mellom 6,5 og 7,5): 52% av vannverk som forsyner 62% av
personer.

Beste kvalitet (gjennomsnitt mellom 7,5 og 8,5): 26% av vannverk som forsyner 34% av
personer i vårt utvalg.
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Tabell 18. Surhetsgrad: frekvensfordeling, antall vannverk og personer (1998)

Antall
vannverk med
alle svar

Med mindre
veiledende verdi
(<6,5)
For surt vann

Vannverk med
for basisk
vann
( >8,5)

Vannverk i
tillatte verdier
(>= 6,5 - <7,5)

Vannverk med
beste kvalitet
( >= 7,5  >=8, 5)Prøvetakings-

frekvens
Vannverk/
personer

Total
prosent

V.verk/
pers.

% V.verk/
pers.

% V.verk/
pers.

% V.verk/
pers.

%

V.verk med <12
prøver

491 100% 121 24,6 % 10 2% 234 47,7% 126 25,7%

(pers. tilknyttet) 356 035 100% 39 448 11,1 % 3625 1% 194 439 54,6% 118 523 33,3%

V.verk med
>=12 prøver

466 100% 71 15,2% 6 1,3% 266 57,1% 123 26,4%

(pers. tilknyttet) 2 425 241 100% 45648 1,9 % 19570 0,8 % 1529521 63,1% 830502 34,2%

Alle vannverk 957 100 % 192 20,1 % 16 1,7 % 500 52,2% 249 26,0 %

(pers. tilknyttet) 2 781 276 100% 85 096 3,1 % 23 195 0,8 % 1723 960 62% 949 025 34%

I alt har 749 vannverk gjennomsnittsverdier innenfor tillatte grenseverdier dvs.
mellom 6,5 og 8,5. Det ble gjennomført 14869 prøver og ca. 45% var registrert utenfor
grenseverdier. 53 vannverk hadde sannsynligvis høyeste pH-verdi > 8,5 og prøvene de
gjennomført ble registrert utenfor grenseverdier. I alt har 490 vannverk ”tilfredsstillende
analyseresultater” (gjennomsnittet, laveste verdi og alle prøver er innenfor renseverdier).

Figurene viser resultater blant de 1165 vannverk som har oppgitt andre vannprøver.
18% av vannverk har ikke tatt pH prøver.

Vannverk      Personer

Fig 18: pH- verdier, fordeling, antall vannverk og personer forsynt (1998)
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9.6 Termotolerante koliforme bakterier og koliforme bakterier
Infeksjonssykdommer kan overføres med drikkevann. Den største helserisiko oppstår når
vannet blir forurenset med avføring fra syke individer og symptomfrie smittebærere. Ofte er
hovedkilden til fekal forurensning i vann utslipp av kommunalt avløpsvann. Avløpledninger for
kommunalt avløpsvann, som går tett og fører til oversvømmelse, kan være årsak til tilfeldig
forurensning av drikkevannskilder, både  grunnvann- og overflatevannkilder. De best kjente
sykdommer som kan overføres via drikkevann er dysenteri, tyfoid/paratyfoid feber,
salmonellose og campylobacteriose og kolera, samt smittsom gulsott. Gulsott sykdommen er
forårsaket av et virus, de andre av bakterier. Sykdommene forårsaket av bakterier er mer eller
mindre alvorlige mage/tarm sykdommer (gastroenteritt). Flere typer virus som forårsaker
gastroenteritt kan smitte via vann. I tillegg finnes det tarmparasitter (Cryptosporidium og
Giardia) som forårsaker gastroenteritt, som smitter via vann og som har vært årsak til mange
sykdomsutbrudd i utlandet.

Det er ikke praktisk gjennomførbart å analysere for alle slike smittestoff i vann. For å
undersøke om vann har vært utsatt for fekal forurensning (forurensning med avføring),
analyserer man i stedet for innhold av bakterier som er en normal del av tarmfloraen til
varmblodige dyr, inkludert menneske. Spesielt er gruppen ”Koliforme bakterier” mye brukt
som fekale indikatororganismer. Noen av disse kan finnes i planterester under nedbrytning og
derfor også i jord, men den spesielle tarmbakterien Escherichia coli (E. coli), som forekommer
i store mengder i menneskers avføring, regnes for å være sikker indikasjon på fekal
forurensning. Alle koliforme bakterier vokser godt ved 37 oC, men E. coli vokser også godt ved
temperaturer helt opp mot 45 oC. Alle koliforme bakterier er inkludert i analysen ”Koliforme
bakterier” (KB), det dyrkningstemperaturen er 37 oC, og med analysen ”Termotolerante
koliforme bakterier” (TKB), der dyrkningstemperaturen er 44 oC, søker man etter E. coli, som
indikerer fersk fekal forurensning.

I Drikkevannsforskriften er det satt som krav at verken termotolerante koliforme bakterier, eller
koliforme bakterier generelt, skal kunne påvises i 100 ml vann, det vil si at kravet er 0 per 100
ml. Her er det ingen overgang mellom ”god” og ”ikke tilfredsstillende” vannkvalitet.

Siden risikoen for smitte med bakterier er størst ved positive TKB, ble TKBs analysene
behandlet først i rapporten, mens KB er også parameter for virus og tarmprotozoer, som holder
seg aktive i vann i lengre tid enn E.coli.

9.6.1 Analyser for termotolerante koliforme bakterier
972 vannverk (83% av 1165 vannverk som har vannkvalitetsdata) har rapportert termotolerante
koliforme bakterier (TKB) data. De forsyner om lag 2 886 000 personer. 573 vannverk har tatt
minst 12 prøver. 24 160 prøver ble gjennomført.

”Tilfredsstillende resultater”
I alt har 767 vannverk (som har om lag 1 842.500 personer tilknyttet) tilfredsstillende TKB-
resultater. Det ble gjennomført 18069 TKB-prøver som alle var innenfor grense-
verdien lik ”0”. Dette utgjør ca.75 % av alle TKB-prøver. Ca. 21 % av vannverk har TKB i
noen prøver.

”Andre resultater”
Blant de 205 vannverk med enkelte prøver med påviste TKB, har 55 vannverk (133 904
personer forsynt) bare én prøve (verdi 1) utenfor grenseverdi, 138 vannverk har mer enn 1
prøve med TKB bakterier, og 12 vannverk har registrert TKB i alle sine 52 prøver.

Den neste tabellen viser TKB analyseresultater, vannverks størrelse og antall personer forsynt i
forhold til tilfredsstillende og andre resultater i 1998.
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Tabell 19: Analyseresultater for termotolerante bakterier: antall vannverk og personer
(1998)

Antall vannverk som
har tilfredsstillende

resultater
"O" TKB i alle  prøver

Antall vannverk som
har TKB i noen

prøver
SUMAntall

personer
forsynt

Vannverk Personer Vannverk Personer Vannverk Personer
>999 personer 548 159 493 160 44 557 708 204 050

1000-4999 pers. 142 304 836 29 56 697 171 361 533

5000-19999 pers. 57 568 279 11 99 120 68 667 399

>=20000 personer 20 809 848 5 842 885 25 1 652 733

SUM 767 1 842 456 205 1 043 259 972 2 885 715

Prosent 79% 64% 21 % 36% 100% 100%

Mer enn ¾ av små vannverk har tilfredsstillende resultater, og de forsyner mer enn ¾ av
forsynte personer i denne kategorien (mindre enn 1000 personer). 5 store vannverk har TKB i
noen prøver og forsyner 51% av personer tilknyttet vannverkene i kategorien 20 000 personer
eller mer. Tabell 22 og 23 viser i hvilken grad/prosent disse vannverkene har prøver påvist av
TKB.

Den neste figuren viser fordelingen av TKB-prøver blant de 1165 vannverk som har oppgitt
andre analyseresultater for 1998. 17% av vannverk ikke har oppgitt TKB data og de
representerer mer enn ¼ av forsynte personer
         

Vannverk        Personer

Fig 19: Termotolerante koliforme bakterier: fordeling av resultater og vannverk/personer
(1998)
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Den neste tabellen viser antall vannverk som har tilfredsstillende gjennomsnittsverdier og
prøvetakingsfrekvens. Det fremgår at en større del av vannverk har tatt minst 12 prøver for
TKB. De ”store vannverkene” har 80% av analyseresultater tilfredsstillende.

Tabell 20 Termotolerante bakterier: Frekvensfordeling av tilfredsstillende/andre
gjennomsnittverdier og prøvetakingsfreksvens (1998)

Termotolerante. Frekvensfordeling, antall analyser, vannverk og personer
i 1998

Antall vannverk med
svar på alle

opplysninger

Prøver med
gjennomsnittsverdi

"0"
Tilfredsstillende

resultater

Andre
gjennomsnitts-
verdier >0  med

TKB i noe prøver

Høy-
este

verdier

Prøvetakings-
frekvens

Vannverk Prosent Vannverk Prosent Vannverk Prosent

V.verk med <12 prøver 399 100% 316 79% 83 21% 50
(personer tilknyttet) 282891 100% 261229 92% 21662 8 %
>=12 prøver 573 100% 451 79% 122 21% 34
(personer tilknyttet) 2602824 100% 1581227 61% 1021597 39%
Alle vannverk 972 100% 767 79% 205 21% 50
(personer tilknyttet) 2 885 715 100 % 1 842 456 64% 1 043 259 36%

Tabellen viser at mer enn halvparten av vannverkene har utført minst 12 TKB-analyser i 1998.
Prøvetakingsfrekvensen har ingen innvirkning på TKB-resultater: 79% av vannverkene har
tilfredsstillende prøver om de har utført /eller ikke minst 12 prøver.

Den neste tabellen viser alternativfordeling av gjennomsnittsverdier.
For analyser som er tilfredsstillende er gjennomsnittsverdien 0 (kan skrive 0,00).
For de andre resultater kan gjennomsnittsverdien være større enn 0 med laveste verdi 0,005 som
forhøyes til 0,01. Laveste gjennomsnittsverdier enn 0,005 settes lik 0,00. Etterfølgende tabell
viser fordeling etter disse prinsipp.

Tabell 21: Alternativfordeling av gjennomsnittsverdier for TKB (1998)

Antall vannverk med gjennomsnittsverdier innen følgende
kategorier/TKB/100ml

Prøvetaknings-
frekvens

Tilfreds-
stillende
resultater
 (snitt = 0,00)

Gjennomsnitts-
verdier mellom
0,01 og 0,99

Gjennomsnitts-
verdier    >=1

Alle vannverk

Antall vannverk
med  <12 prøver

316 48 35 399

Personer tilknyttet 261 229 14 515 7 147 282 891

Vannverk
med >=12 prøver

451 88 34 573

Personer tilknyttet 1 581 227 1 005 745 15 852 2 602 824
Sum vannverk 767 136 69 972
Prosent 79 % 14 % 7 % 100 %
Personer tilknyttet 1 842 456 1 020 260 22 999 2 885 715
Prosent 64 % 35 % 1,2 % 100 %
193 vannverk (som forsyner 1 041 000 personer) har en i del av prøvene påvist TKB, 12
vannverk (som forsyner ca. 2 300 personer) har alle sine 52 prøver påvist TKB, og
gjennomsnittsverdier varierer fra 1 til 50.
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Tabell 22: Termotolerante bakterier: andel prøver med påvist TKB (1998)

Prøvetakings-
frekvens

<25 %
prøver
med

TKB>0

≥≥≥≥25 %-<50%
prøver med

TKB>0

≥≥≥≥50%-<100%
prøver med

TKB>0

100% prøver
har TKB

Alle vannverk
med påvist
TKB

Antall vannverk
(<12 prøver)

43 19 10 11 83

(pers. tilknyttet) 12 105 6 244 1 503 1 863 21 662

Vannverk
(>=12 prøver)

87 15 8 1 122

(pers. tilknyttet) 454 925 10 390 1 285 400 1 021 597
Sum vannverk 130 34 18 12 205
Prosent 63 % 17 % 9 % 6 % 100 %
(pers. tilknyttet) 467 030 16 634 2 788 2 263 1 043 259
Prosent 45 % 2 % 0,3 % 0,2 % 100 %

Blant de 205 vannverk med påvist TKB har 55 vannverk (133 904 personer forsynt) bare én
prøve (verdi 1) utenfor grenseverdi.
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9.6.2 Analyser for koliforme bakterier
1027 vannverk (88% av 1165 vannverk som har rapportert vannkvalitetsdata) har oppgitt data
for koliforme bakterier. De forsyner om lag 2 990 000 personer. 584 vannverkene har tatt minst
12 prøver. Det ble gjennomført 25 294 prøver.

”Tilfredsstillende resultater”
I alt har 709 vannverk (om lag 1 673 000 personer forsynt) tilfredsstillende analyseresultater for
koliforme bakterier (KB-analyser). Det ble analysert 14 756 KB- prøver som alle var innenfor
grenseverdien. Dette utgjør ca. 58% av alle KB- prøver.

”Andre resultater”
Ca. 31% av vannverkene har KB. Blant disse vannverkene er det 13 vannverk (3 507 personer
forsynt) som har påvist KB i alle sine 55 prøver.

Den neste tabellen viser fordeling av prøver uten og med koliforme bakterier sammenlignet
med forskjellige vannverksstørrelser.

Tabell 23: Koliforme bakterier: fordeling av prøver uten og med KB (1998)

Tilfredsstillende
analyser

"O" Koliforme
bakterier

Andre analyser
påvist  Koliforme

bakterier
SUMVannverk/

Personer
tilknyttet

Vannverk Personer Vannverk Personer Vannverk Personer
>1000 personer 509 145 368 236 67 905 745 213 273
Prosent 68 % 68 % 32 % 32 % 100 % 100 %
1000-4999 132 287 067 50 104 069 182 391 136
Prosent 73 % 73 % 27 % 27 % 100 % 100 %
5000-19999 51 504 312 24 221 668 75 725 980
Prosent 68 % 69 % 32 % 31 % 100 % 100 %

>=20000 17 736 373 8 922 960 25 1 659 333
Prosent 68 % 44 % 32 % 56 % 100 % 100 %
SUM 709 1 673 120 318 1 316 605 1027 2 989 725
Prosent 69 % 56 % 31 % 44 % 100 % 100 %

For hver størrelseskategori, har rundt 30 % av vannverkene noen prøver med påvist koliforme
bakterier uavhengig prøvetakingsfrekvens. Forholdet er litt bedre (27%) i kategorien (1000-
4 999 personer). Tabellen viser også at 56% personer som er tilknyttet store vannverk i
kategorien (≥ 20 000 personer) har en del prøver med koliforme bakterier.

Den neste tabellen viser frekvensfordelingen av gjennomsnittsverdier for vannverk som har tatt
minst 12 prøver og de andre som har tatt mindre enn 12 prøver. Gjennomsnittet av alle
gjennomsnittsverdier i utvalget er på 0,59. Den høyeste gjennomsnittsverdien er lik 50 og
høyeste enhet resultat er lik 300.
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Tabell 24: Koliforme bakterier: fordeling av prøver med og uten KB (1998)

Koliforme bakterier: Gjennomsnittsverdier, vannverk og personer i 1998
Antall vannverk med

svar på alle
opplysninger

Verdi "0"           
Tilfredsstillende

Verdi >0
Påvist KB

Prøvetakings-
frekvens

Vannverk/
personer

Prosent Vannverk/
personer

Prosent Vannverk/
personer

Prosent

Høy-
este

verd-
ier

Vannverk med
<12 prøver

443 100 % 330 74 % 113 26 % 50

(personer tilknyttet) 322  546 100 % 274  964 85 % 47 582 15 %

Vannverk  med
≥≥≥≥12 prøver

584 100 % 379 65 % 205 35 % 33

(personer tilknyttet) 2 667 176 100 % 1 398 156 52 % 1 269 020 48 %

Sum vannverk 1027 100 % 709 69 % 318 31 % 50

Personer tilknyttet 2 989 722 100 % 1 673 120 56 % 1 316 602 44 %

Tabellen 24 viser at nesten ¾ av vannverkene som tar mindre enn 12 prøver i året har prøver
uten KB, mens neste 1/3 av vannverk med mer enn 12 prøver har prøver uten KB. Her er det
prøvetakingsfrekvens som kan ha påvirket KB-resultater.

Den neste figuren viser fordelingen av tilfredsstillende KB-prøver og andre resultater utenfor
grenseverdien, basert på data som vannverkene har oppgitt. Tendensen er at det er store
vannverk som har noen prøver utenfor grenseverdien. De forsyner 40% av personer tilknyttet.

Vannverk                  Personer

Fig 20: Tilfredsstillende resultater for KB: andel vannverk og personer (1998)

9 %

51 %

40 %

12 %

61 %

27 %

Ikke oppgitt  
(138vv) 0,3
mill.pers.

Tilfredsstillende
resultater     
(709 vv)         1,7
mill.pers.

Andre
resultater     
(318 v.v)          
1,3 mill. pers.  
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Tabell 25: Koliforme bakterier: fordeling av gjennomsnittsverdier og prøvetakings-
frekvens  (1998)

Koliforme bakterier: Gjennomsnittsverdier, antall vannverk og
antall personer forsynt  i 1998Prøvetakings-

frekvens Antall vannverk
med svar på alle

opplysninger

Verdi "0"        
Tilfredsstillende

Verdi >0
Påvist KB

Høyeste
verdier

Vannverk/
personer

Prosent Vannverk/
personer

Prosent Vannverk/
personer

Prosent

V.verk <12 prøver 443 100% 330 74 % 113 26% 50
(personer tilknyttet) 322 546 100% 274 964 85% 47 582 15%

V.verk >=12 prøver 584 100% 379 65% 205 35% 33
(personer tilknyttet) 2 667 176 100% 1 398 156 52% 1 269 020 48%

Sum vannverk 1027 100% 709 69% 318 31% 50

(pers. tilknyttet) 2 989 722 100% 1 673 120 56% 1 316 602 44%

Tabellen 25 viser at blant vannverkene som har påvist KB,  er det vannverk som har tatt et stort
antall prøver ( ≥12 prøver). Blant de 318 vannverk med påvist spør av KB, har 62 vannverk
(132 300 personer forsynt) bare én prøve (verdi 1) utenfor grenseverdi.

De neste tabeller gir en beskrivelse om vannverkene som har prøver uten og med påvist KB.
I tabell 26 fremstår alternativ fordeling av gjennomsnittsverdier for KB i 1998.
4 kategorier er:
1. Tilfredsstillende gjennomsnitt lik 0
2. Gjennomsnitt utenfor grenseverdien mellom 0-1.
3. Gjennomsnitt utenfor grenseverdien mellom 1-4.
4. Gjennomsnitt utenfor grenseverdien like 4 eller større.

Tabell 26: Koliforme bakterier: alternativfordeling av gjennomsnitt for KB (1998)

Antall med gjennomsnittverdier innen følgende kategorier,
KB/100 ml i 1998.Prøvetakings-

frekvens Tilfredsstillende
snitt*  0,00 0,01- 0,99 1- 4 ≥≥≥≥4 Alle vannverk

Antall vannverk  med
<12 prøver

330 58 35 20 443

(personer tilknyttet) 274 964 30 267 14 632 2 683 322 546

Vannverk
med >=12 prøver

379 149 36 20 584

(personer tilknyttet) 1 398 156 1 203 231 55 519 10 270 2 667 176

Sum vannverk 709 207 71 40 1027
Prosent 69 % 20 % 7 % 4 % 100 %

(personer tilknyttet) 1 673 120 1 233 498 70 151 12 953 2 989 723
Prosent 56 % 41 % 2 % 0,4 % 100 %
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Tabellen 26 viser de ”store vannverkene” som tar 12 prøver eller mer, og i store grad er det
disse vannverkene som er godt representert i kolonnen med gjennomsnitt mellom 0 og 1.
Selv om de har påvist koliforme bakterier er det termotolerante bakterier analyseresultater som
bestemmer om de har tilfredsstillende tarmbakterier analyser eller ikke.

For å tolke analyseresultater på en riktig måte, viser tabell 27 i hvilken grad er prøvene påvist
koliforme bakterier.
Mer enn halvparten av vannverkene som har påvist prøver har mindre enn 25 % av prøver
påvist, særlig er det tilfelle for de ”store vannverk.”
 279 vannverk (som forsyner ca. 710 000 personer) har en del prøver med påvist KB, og
14 vannverk (som forsyner ca. 5 350 personer) har alle sine 88 prøver utenfor grenseverdi,
gjennomsnittene varierer fra 1 til 50.

Tabell 27 : Koliforme bakterier: andel prøver med påvist KB (1998)

Gradvis andel prøver med påvist KB i 1998
Prøvetakings-

frekvens <25 %  prøver
med KB >0

Mellom 25-
50% prøver
med KB >0

Mellom 50-
99% prøver
med KB >0

100% prøver
har KB

Alle vannverk

Antall vannverk  med
<12 prøver

47 31 18 11 107

Personer tilknyttet 23 546 15 750 4 368 2 007 45 671

Vannverk med >=12
prøver

141 26 16 3 186

Personer tilknyttet 644 183 17 067 5 563 3 349 670 162

Sum vannverk 188 57 34 14 293
Prosent 64 % 19 % 12 % 5 % 100 %
Personer tilknyttet 667 129 32 817 9 931 5 356 715 233
Prosent 93 % 5 % 1,4 % 0,7 % 100 %


