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1 bedreVANN innlogging og brukere
Internettverktøyet bedreVANN eies av Norsk Vann. Datafirmaet More Softwaresolution står for
utviklingen av internettverktøyet bedreVANN. Verktøyet utvikles basert på spesifikasjoner fra Norsk
Vann. Hjemmesiden www.bedrevann.no inneholder dels åpen informasjon, som kan leses av alle, dels
inngang for innlogging for deltakerne av bedreVANN.

1.1

bedreVANN verktøyet i kommuner og selskap

På denne siden gis det generell informasjon om bedreVANN og tidligere resultater. Dette er åpent
tilgjengelig for alle. Deltakerkommuner og selskap må logge seg inn på verktøyet for å få tilgang til å
rapportere og få tilgang til rapportdelen.
Gå til hjemmesiden for bedreVANN og
1. Klikk på «Logg inn for brukere» i menyen øverst på siden
2. Klikk på lenken i svart felt Innlogging til bedreVANN

Logg deg inn med tilsendt brukernavn og passord i dette skjermbildet.
Dersom du er hovedkontaktperson har du mottatt brukernavn og passord fra
Norsk Vann, via bedreVANN systemet.
Andre brukere må først bli registrert av hovedkontakt, og vil med det få
tilsendt brukernavn og passord.
Ved første innlogging kan du endre passordet til noe du husker
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Ved innlogging kommer du som bruker inn på bedreVANN hovedmenyen:

Hva som vises av informasjon og hva du kan gjøre i bedreVANN programmet er avhengig av hvem du
er er, og hvilken rettigheter du har som bruker:
bedreVA brukere:
Her kan hovedkontakt bedreVANN opprettet virksomhetens brukere og hvilke tilganger de skal ha
Vann:
Vann rapporteringsskjema. Er åpen for registrering av data i rapporteringsperiodene. Ellers kan
resultatene leses av alle brukere
Avløp:
Avløp rapporteringsskjema. Er åpen for registrering av data i rapporteringsperiodene. Ellers kan
resultatene leses av alle brukere
Rapporter:
Tilgang til rapportene for eget selskap og de andre selskapenes resultater

1.2

bedreVANN ansvarlig hos deltakerne

Ved påmelding til årets rapportering må alle deltakere (kommuner og selskap) oppgi en såkalt
bedreVANN ansvarlig. Ved første gangs registrering og ved bytte av hovedansvarlig sendes det ut
følgende epost:

Hei NN .
Du har blitt satt opp som Hovedkontakt for XXXX hos bedreVANN.
Som Hovedkontaktperson er du «bedreVANN ansvarlig» i din kommune eller selskap:
• Du vil være Norsk Vanns kontaktperson vedr. påmelding, fakturering, avklaringer mht. deltakelse fra
år til år i samsvar med kontraktsvilkårene for deltakelse i bedreVANN.
• Du er overordnet ansvarlig for gjennomføringen av rapporteringen for vann og/eller avløp innen
angitte frister, inkl. å kvittere for dette.
• Du må opprette de øvrige personene som skal utføre rapporteringen i bedreVANN,
«Rapporteringsansvarlige», og tildele hvilke tjenester og skjema de er ansvarlig for.
• Du må opprette øvrige personer som skal ha tilgang til å lese data og interne rapporter, som krever
innlogging. Disse brukerne kalles for «Fagrapportbrukere».
Løsningen finner du på www.bedrevann.no.
Dersom du ikke allerede har en bruker hos vedreVANN vil du motta en egen e-post med brukernavn og
passord.
Mvh Norsk vann
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1.3

Rapporteringsansvarlig

Flere personer kan få ansvar for å rapportere data i bedreVANN. Selskapets bedreVANN ansvarlig må
da opprette brukere og tildele hvilke skjema i bedreVANN som de ulike personene er ansvarlig for å
rapportere.
Opprette brukere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utføres av bedreVANN ansvarlig
Klikk på ikonet for bedreVANN brukere i venstremenyen
Klikk på +Ny bruker, øverst på siden etter Deltaker – Brukeradministrasjon
Registrerer type bruker, Rapporteringsansvarlig
Legg inn navn, epostadresse og telefonnr.
Kryss av på. aktuelle skjema som vedkommende skal ha rapporteringsansvar for
Fordeling av hvem som skal rapportere i de ulike skjemaene kan også velges fra siden Admin

Ingen andre enn rapporteringsansvarlig for de ulike skjemasidene vil kunne registrere eller endre på
data. Når en ny rapporteringsansvarlig er opprettet, vil vedkommende motta følgende epost:

Hei NN
Du har blitt satt opp som Rapporteringsansvarlig for XXXX hos bedreVANN
Som Rapporteringsansvarlig i bedreVANN er du ansvarlig for å kvalitetssikre importerte data fra MATS
og KOSTRA, ev. rette opp feil i disse, samt registrere øvrige data på de områdene som
kommunen/selskapet har gitt deg ansvar for. Du har tilgang til å se alle virksomhetens data samt skrive
ut resultater og rapporter.
Løsningen finner du på www.bedrevann.no
Dersom du ikke allerede er registrert som bruker hos bedreVANN vil du motta en egen e-post med
brukernavn og passord.
Mvh Norsk vann
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Nytt rapporteringsår:
Ved avslutning av et rapporteringsår blir alle registrerte brukere deaktivert, slik at hovedkontakt må
vurdere hvilke av brukerne som skal aktiveres for det nye året og hvem som ev. skal slettes, ev. endre
brukerrolle. Hovedansvarlig må for hvert år fordele hvem som skal være ansvarlig for å rapportere de
ulike skjemaene.

1.4

Fagrapportbrukere

På selskapets bedreVANN verktøy ligger det mulighet til å velge ulike type rapporter som gjelder
resultater og resultatutvikling for egen virksomhet og rapporter som kan sammenligne resultatene med
andre. bedreVANN ansvarlig og Rapporteringsansvarlig har tilgang til disse rapportene. I tillegg vil det
være andre personer i virksomhetene som skal ha tilgang til disse interne rapportene. Disse personene
må bli opprettet i bedreVANN som såkalte «Fagrapportbrukere».
Opprette brukere:
1.
2.
3.
4.
5.

Utføres av bedreVANN ansvarlig
Klikk på ikonet for bedreVANN brukere i venstremenyen
Klikk på +Ny bruker, øverst på siden etter Deltaker – Brukeradministrasjon
Registrerer type bruker, Fagrapportbruker
Legg inn navn og epostadresse

Når brukerne er opprettet vil de motta følgende epost:

Hei NN
Du har blitt satt opp som Fagrapportbruker av bedreVANN for XXXX
Som Fagrapportbruker har du tilgang til å se data og skrive ut interne rapporter fra egen virksomhet og
fra de øvrige deltakerne. Løsningen finner du på www.bedrevann.no
Dersom du ikke allerede er registrert som bruker hos bedreVANN vil du motta en egen e-post med
brukernavn og passord.
Mvh Norsk vann
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1.5

Fordele ansvar for rapportering ved nytt rapporteringsår

For hvert rapporteringsår, må hovedkontakt fordele ansvaret for hvem som skal rapportere for
selskapet på de ulike skjemaene i bedreVANN. Når alle som skal rapportere er registrert som
Rapporteringsansvarlig, kan jobben fordeles i dette skjemaet:
Alle som er registrert, er valgbare ved å klikke på Vennligst velg for hver skjemagruppe eller skjema.
Når alle skjema har fått en rapporteringsansvarlig, vises navnet i høyre kolonnen.
Når de som er rapporteringsansvarlige er innlogget på bedreVANN, kan de klikke på navnet til
skjemasidene til venstre for navnet og åpne de aktuelle skjemasidene for å rapportere.
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2 Rapporteringsskjemaene
2.1

Innrapporteringsskjemaene – grunnleggende funksjon

Bildet over viser ett rapporteringsskjema i bedreVANN.
ULIKE TYPE FELT i skjema








Øverst på hver side er det en sti som angir hvor i skjemastrukturen skjemaet ligger
Skjemafeltene som skal fylles ut med tall er rosa
Felt som skal inneholde tekst er forhåndsdefinerte valg i en nedtrekks meny (hvite felt med pil på
høyre side).
Alle beregningsfelt er hvite og inneholder et fx-ikon
Alle verdier som legges inn i et felt blir automatisk arkivert. Dvs. det er ingen lagreknapp på
skjemaene. Det er heller ingen angremulighet, dersom bruker har endret på en verdi som var
registrert.
Registreringsfelt som er merket med M på høyre side, får importert data fra Mats
Beregninger blir utført umiddelbart basert på de data som er registrert i systemet. Korrekte
beregninger forutsetter at alle data som inngår er rapportert

VEILEDNING TIL RAPPORTERINGEN







Til venstre for de fleste felt er det et ?. Ved å klikke på ?, så kommer det opp en dialogboks i
skjemaet med veiledning til utfyllingen eller forklaring på beregningen som er gjort.
I tillegg kan denne brukerveiledningen (dette dokumentet) lastes ned ved å klikke på
«Brukerveiledning», i øvre høyre hjørne på siden. Den vises på alle sider og lenker til det samme
dokumentet.
På høyre side i skjemaet vises resultatene fra de to siste rapporteringsårene dersom det foreligger
data i bedreVANN fra selskapets rapportering. Dette skal gi brukerne en mulighet for kvalitetssikring
av rapporteringen – om tallet som er registrert eller importert er sannsynlig.
Øverst på venstre side i skjema, under navnet, framgår hvem som er rapporteringsansvarlig for det
aktuelle skjemaet. Andre brukere kan lese dataene, men kun rapporteringsansvarlig kan registrere
og endre data.
Når en skjemaside er ferdig utfylt, velg neste skjema i den blå venstremenyen eller gå tilbake til
hovedmenyen og velg neste skjemasiden som du er ansvarlig for å rapportere/kvalitetssikre.
Innrapporteringsskjemaene for hhv. vann og avløp er bygget opp over samme lest. I venstremenyen
vises en oversikt over temaene for innrapportering. Ved å klikke på lenkene i venstremenyen vises
skjemaet på skjermsiden. Lenker med ett ark som ikon foran navnet inneholder en skjemaside. Alle
lenker med ikon for flere ark, inneholder flere underskjema og som vises når du klikker på lenken.
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UTSKRIFT AV SKJEMASIDER
Hver skjemaside kan skrives ut ved å benytte print-funksjonen i nettleseren.
For å skrive ut alle data som er registrert, gå til rapporter og velg utskrift av Excelrapport for avløp eller
vann eller vannverkene/renseanleggene.

2.2

Import av data fra MATS til bedreVANN

bedreVANN bygger på å kunne utnytte data om vannverkene som selskapene rapporterer til MATS
med noen suppleringer. Data fra vannverkene som rapporteres til MATS blir lagt ut i åpne filer på
mattilsynets hjemmesider:
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/oversikt_over_vannverk.1878
Fristen for rapportering til MATS er 15.2. Import til bedreVANN gjøres ca. 10.3 og ikke flere ganger.
Alle felt som potensielt kan få data fra MATS er merket med ikonet M:
Dataene kan fritt rettes i bedreVANN, ev. legge inn data som ikke kom med i importen pga. for sent
rapportering el.l.
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2.3

Skjemastruktur for Vannforsyning

2.4

Skjemastruktur Vannverk og VBA
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3 Gjennomføre rapporteringen
3.1

Registrering på Vannbehandlingsanleggene

1. Sjekk at importere data om vannbehandling og vannproduksjon er korrekte, korriger, ev. legg inn
korrekte data.
2. Gjør vurderig av hygienisk barrieresikring i feltgruppe 2, felt 4,5 og 6, iht. Brukerveiledeningen til hvert
felt. Velg God, Mangelfull eller Dårlig fra menyene.

For selskap som har gjennomført en Microbial barrier analysis, MBA, er det mulig å registrere resultatet
av analysen i bedreVANN. Resultatet av analysen kan benyttes som grunnlag for vurderingen av
barrierene i feltgruppe 2. Etterhvert når flere kommuner og selskap har gjort MBA analyser, skal dette
benyttes direkte som vurderingsgrunnlag. Analysemetoden og referansene er gitt iht. Norsk Vann
rapport 202/2015.
Rapporteringen i 2018 vil vise hvor mange selskap og kommuner som har gjennomførte slike analyser
og når det ev. kan være aktuelt å benytte analysene til vurdering av hygienisk barrieresikring. På denne
måten blir det et objektivt grunnlag for vurderingen.
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3.1.1 Vannkvalitet rentvann ut fra vannbehandlingsanlegget:
Resultatene for vannkvalitet på levert vann ligger på vannverksnivå. Vannverkene kan ha flere
vannbehandlingsanlegg, så det er lagt inn et skjema for registrering av vannkvalitet på den enkelte
VBA. For vannverk med ett VBA, legg inn de samme resultatene som for vannverket.
Registrer i tillegg data i feltgruppe 5: ”Vannbehandlingsanleggets renseutfordringer”:
Oppgi data om råvann og renset hhv. Turbiditet og farge. Forskjellene i slike utfordringer er viktige
kostnadsdrivere på vannbehandlingsanleggene og viktig for sammenligning.
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3.1.2 Energidataene registreres kun på Vannbehandlingsanleggene
NB! Dersom et selskap har mange små vannverk, kan ev. Energidataene registreres på ett av disse
småvannverken. For de større vannverkene, som er det mest interessant å benchmarke de de andre
selskapenes vannverk, må energidata for det enkelte vannbehandlingsanlegg registreres.

Angi energiforbruk, energiproduksjon, egenbruk av produsert energi og ev. salg av energi til andre.
Fordel energiforbruken mellom Kilde/vannbehandling (2) og Distribusjon av vann (3)
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3.1.3 Kostnader vannproduksjon registreres på vannbehandlingsanleggene
Det neste skjemaet gjelder kostnader på produksjon av vann på det aktuelle vannbehandlingsanlegget.
Kostnadene med vannproduksjon for hvert VBA summeres i skjema Økonomi vannverket/Selvkost vann
– Reg.skjema.
NB! Dersom et selskap har mange små vannverk, kan driftskostnadene ev. registreres på ett av
småvannverkene som summeres opp på selskapet.
Av hensyn til benchmarkingen mellom de større vannverkene, må energidataene registreres separat for
disse.

3.1.4 Kommunale vannverk vannbehandlingsanlegget leverer vann til
For hvert kommunalt vannverk som vannbehandlingsanlegget leverer vann til er det to skjemaer som
det skal fylles ut data i. Disse to skjemaene vil være importert i bedreVANN for den aktuelle kommunen,
slik at de får sin «riktige andel» av selskapets resultater..
1. Vannleveranse og alternativ forsyning
I det første skjemaet registreres hvor mye vann som er solgt til vannverket i rapporteringsåret (for noen
vannbehandlingsanlegg er dette importert fra MATS). Dataene om vannleveransen og andelen
vannleveranse fra dette vannbehandlingsanlegget av totalt vann distribuert fra det kommunale vannverk
beregnes i dette skjemaet. Ved flere VBA, blir det en % andel < 100, hvis ett VBA = 100%.
Beregnet % andel av vannleveransen til abonnentene beregnes antall innbyggere som blir forsynt. I
skjemaene under «Alternativ forsyning» skal det angis hvordan disse innbyggerne kan forsynes fra et
annet vannbehandlingsanlegg og hvilken kvalitet og varighet som det kan forsynes.
Det er mulig å legge inn 3 ulike alternative forsyninger for å dekke det antall innbyggere som
kommunens vannverk forsyner. Hvis det ikke er mulig å forsyne 100 % med et annet VBA, beregnes
antallet som mangler alternativ forsyning i felt 1 i feltgruppe 6 i skjemaet.
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For hver alternativ forsyning skal det vurderes hvor mange døgn som oppgitt antall innbyggere kan
forsynes. >=90 dager gir vurdering God. Det må i tillegg gis en vurdering av hygieniske og bruksmessig
kvalitet iht. brukerveiledningen for hvert felt.

2. Fakturert til kommunen for vannleveransen
I det andre skjemaet skal det rapporteres hva som er fakturert for selvkosttjenesten i rapporteringsåret.
Registrer dette i felt 1 og 2 i feltgruppe 1, ev. om det er fakturert for andre særtjenester i felt 8.Evt.
avregning av selvkost fra tidligere år kan registreres i felt 9.
NB! Selv om ikke alle selskapene har ulik fordelingsnøkkel på driftskostnader og kapitalkostnader må
alle fordele det fakturerte beløpet mellom drift og kapitalkostnader. Dette sikrer at kostnadene blir
korrekt fordelt i kommunenes selvkostregnskap.
Beregningsgrunnlaget for dette ligger i skjema Økonomi Selskapet, Selvkostkalkyle vann.
Dersom selskapet leverer vann fra flere enn ett VBA til vannverkene i samme kommune, kan
faktureringen samles under ett av VBA’ene. Angi i så fall dette på toppen av skjemaet.
Når alle faktureringene er registrert på de kommunale vannverkene, gå tilbake til skjema
Selvkostkalkyle vann og sjekk at sum fakturert stemmer.
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Se skjema for kontroll på neste side:
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3.2

Registrering på vannverksnivå

3.2.1 Tilknytning og vannleveranser fra IKS vannverket
Data fra vannbehandlingsanleggene summeres i dette skjemaet. Legg inn data om kapasitet og maks
leveranser.

3.2.2 Vannverkets dammer
Registrer alle dammer som vannverket har ansvar for. Det kan også være vannverksdammer som ikke
lenger er i bruk, men som må følges opp og sikres iht. damsikkerhetsforskriften. Omfang av dammer og
klassifiseringen er viktig for å beskrive likheter og forskjeller mellom vannverk mht. kostnader

3.2.3
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3.2.4 Vanndistribusjon
Det er tre registreringsskjema på Vanndistribusjonsnettet for hvert vannverk; Driftsforstyrrelser,
Ledningsnett og Magasinvolum. Suppler data som ikke blir importert fra Mats, samt kontroller at Mats
dataene er korrekt.
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Registreringen av magasinvolum har som formål å beregne bufferevnen i ordinært
vannforsyningssystem fra vannproduksjon og til vannet leveres til abonnentene. For å få fram dette
bildet, må det registreres både vannverkets egne bassengvolum og kommunenes som til sammen gir et
buffervolum og sikkerhet for at abonnentene ikke mister vann, ev. at reserveforsyning må koples inn.

3.2.5 Selvkost vannverk
Etter at drifts- og kapitalkostnader er registrert på vannbehandlingsanlegget, sluttføres rapportering av
vannverkets kostnader i dette skjemaet. Kostnader registrert på ett eller flere VBA summeres og
gjenstående kostnader på vannproduksjon og vanndistribusjon rapporteres (rosa felt)

3.3

Registrering av investeringer

Det er to skjemaer under skjemagruppen Investeringer, som skal rapporteres for selskapets totale
investeringer i vannforsyningsanlegg. Kartleggingens formål er dokumentasjon av gjennomførte
investeringer og investeringsplaner, samt selskapenes evne til å gjennomføre vedtatte budsjett.
I tillegg bes selskapene å angi hvordan investeringene blir gjennomført i forholdet mellom bruk av egne
ansatte og kjøp av varer og tjenester i markedet.
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3.3.1 Gjennomførte investeringer, restverdi og bruk av markedet
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3.3.2 Investeringsplaner
Registrer vedtatt investeringsplan for kommende økonomiplanperiode. Angi avskrivningstiden, så
beregnes hva kapitalkostnadene vil øke med etter at investeringene er gjennomført. Dvs. hva vil
selvkost øke med som konsekvens av gjennomført investeringsplaner.
Basert på denne registreringen beregnes hva selvkost ville vært dersom investeringsbehovet ble
gjennomført i løpet av fire år.
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3.4

Registrering av økonomidata på selskapsnivå

Selvkost for vannverkene med fordeling vannproduksjon og vanndistribusjon summeres til selskapsnivå
i skjema Selvkost detaljert. I dette skjemaet registreres administrative felleskostnader i selskapet som
fordeles mellom vann, avløp og ev. andre tjenstester selskapet produserer.

3.4.1 Registrering av vannforsyningens andel av felleskostnader på selskapsnivå
I skjema Selvkost detaljer må det ev. registreres selskapets felles kostnader, slik at dette fordeles i
riktigs andel på vannforsyningstjenesten. Øvrige data i dette skjemaet er summering av kostnadene fra
vannverkene.
Felleskostnadene fordeles slik:
1: Styre og daglig ledelse
2: Administrative felleskostnader (regnskap, personal, IKT, juridisk kompetanse m.m.)
3: Strategiske felleskostnader (Virksomhetsutvikling, kompetansebidrag til utdanningsinstitusjoner,
felles initiell FoUoI arbeid som ikke er ført på tjenestene/prosjekter)

3.4.2 Selvkostkalkyle og registrering av inntekter
Skjemaet selvkostkalkyle vann trekker ut hovedtallene for selvkost fra selvkost detaljer og setter opp en
selvkostkalkyle med inntekter og kostnader og beregner selvkostresultatet. Dette skjemaet er
grunnlaget for fordeling av selvkost for eierkommunene som kjøper vann basert på fakturereringen i
rapporteringsåret.
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4 Målekart for vurdering av selskapets vannforsyningstjeneste
4.1

Resultater på selskapsnivå

Tabellen over viser aggregerte hovedindikatorer for selskapenes vannforsyningstjenste i 2016, slik det
ble presentert i bedreVANN rapporten. Vurderingskriteriene for god standard er angitt under tabellen og
er uendret.
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4.2

Resultater på vannverksnivå

1) God: Alle innb. som forsynes har god hygienisk kvalitet og to uavhengige hygieniske barrierer.
2) God: Alle innb. som forsynes får vann som overholder drikkevannsforskriftens krav til pH og Farge.
3) God: Alle innb. kan forsynes av alternativ kilde eller vannverk med god kvalitet. Dårlig: > 5000 innb. mangler alt.forsyning/dårlig kvalitet
4) God: Buffer ved stans i vannproduksjon er >= 24 timer OG Avbrudd i vannlev. er 0 timer. Dårlig: Buffer er < 10 timer/Avbrudd > 0.5 timer/person
5) God: Vanntap i eget nett er < 5 %. Dårlig: Gj.snittlig ledningsfornyelse siste tre år er < 1 % OG Vanntapet i eget nett er > 15 %

Tabellen over viser presentasjon av resultatene på vannverksnivå.

4.3

Resultater og vurderingskriterier for vannbehandlingsanleggene

Tabellen med vurdering og vurderingskriterier for vannbehandlingsanleggene er vist på neste side.
Vurderingskriteriene er uendret.
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4.4

Hygienisk betryggende drikkevann

Vurderingskriteriet ”hygienisk betryggende drikkevann” er satt sammen av resultatet av to indikatorer:
 Målt hygienisk vannkvalitet på rutineprøver på distribusjonsnettet
 Standarden på den hygieniske barrieresikringen
Alle vannbehandlingsanlegg som leverer vann til vannverkenes distribusjonsnett skal vurderes mht.
hygienisk barrieresikring iht. Drikkevannsforskriftens krav og best tilgjengelig kunnskap om hva som er
nødvendige barrierer mot hhv. bakterier, virus og parasitter. Kravet er at det skal være to uavhengige
barrierer og hvor av den ene er desinfeksjon med en eller flere metoder. Dataene importeres fra
Vannverksregisteret.
Vurdering av leverte hygieniske vannkvaliteten skal gjøres basert på måling av E-coli og Intestinale
enterokokker IE på rentvannet ut fra vannbehandlingsanleggene. Det kan bety at det kan være
resultatene fra flere vannbehandlingsanlegg for selskapets vannverk. som har flere forsyninger til det
samme distribusjonsnettet. Dataene på vannkvalitet på det enkelte vannbehandlingsanlegget må
registreres i bedreVANN. Data om desinfeksjonsmetoder importeres fra MATS, mens vurdering av om
de hygieniske barrierene iht. dagens drikkevannsforskrift er tilfredsstillende, gjør manuelt i skjema for
vannbehandlingsanlegget.
Hygienisk vannkvalitet
Antall innbyggere tilknyttet vannverk med God hygienisk vannkvalitet:
Her vurderes hvor stor andel av innbyggerne som er tilknyttet kommunens vannforsyning som er forsynt
fra vannverk der: E-coli og/eller IE er ikke påvist i rentvannet.
Antall innbyggere tilknyttet vannverk med Dårlig hygienisk vannkvalitet
Her vurderes hvor stor andel av innbyggerne tilknyttet kommunens vannforsyning som er forsynt fra
vannverk der:
=> 10 % av prøvene har påvist E-coli og/eller => 10 % av prøvene har påvist IE
Vurdering hygienisk vannkvalitet:
God: 100 % av innbyggerne får vann fra vannverk med god hygienisk kvalitet
Dårlig: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer får vann fra vannverk med dårlig
hygienisk kvalitet
Mangelfull: Øvrig
Hygienisk barrieresikring vannproduksjon
For hvert vannbehandlingsanlegg vurderes:
God:

Dårlig:
Mangelfull:

God sikring kilde/nedbørfelt/vannbehandling, God sikring bakterier/virus og God sikring
mot parasitter eller vurdert ikke-risiko for parasitter. God iht. veiledning i Norsk Vann
170/2009 - Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis
Forurenset kilde uten vannbehandling eller Dårlig desinfisering mot bakterier og virus
Øvrig

Samlet vurdering:
God:
Dårlig:
Mangelfull:

100 % av innbyggerne er tilknyttet vannbehandlingsanlegg med to hygieniske barrierer
> 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer er tilknyttet vannbehandlingsanlegg med dårlig hygienisk barrieresikring
Øvrig
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Hygienisk betryggende vannproduksjon
God:
Dårlig:
Mangelfull:

4.5

100 % av innbyggere er tilknyttet vannbehandlingsanlegg med god hygienisk vannkvalitet og to hygieniske barrierer
> 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer er tilknyttet vannbehandlingsanlegg med dårlig hygienisk kvalitet og/eller dårlig hygienisk sikring
Øvrig

Bruksmessig vannkvalitet

Den bruksmessige kvaliteten på drikkevannet som distribueres til brukerne blir vurdert ut fra måling av
pH og Farge på rentvannsprøvene for hvert vannbehandlingsanlegg.
Dersom vannverkene har flere vannbehandlingsanlegg som leverer vann på det samme
distribusjonsnettet, vil prøveresultatene bli like for disse. Dvs. resultatene viser da ikke
rentvannskvaliteten for det enkelte vannbehandlingsanlegget.
Vurdering av pH på hvert vannverk
God kvalitet:
< 5 % av prøvene har pH utenfor 6.5-9.5
Dårlig kvalitet: Middelverdien for pH er < 6.5 eller > 9.5
Mangelfull:
Øvrig
Vurdering av Farge på hvert vannverk
God kvalitet:
> 95 % av prøvene har fargetall < 20 mg Pt/l
Dårlig kvalitet: Middelverdien for farge er < 20 mg Pt/l
Mangelfull:
Øvrig
Vurdering av bruksmessig vannkvalitet pr. vannverk:
God:
Dårlig:
Mangelfull:

< 5 % av prøvene har verdi utenfor pH er 6,5 - 9,5 og < 5 % av prøvene har fargetall
> 20 mg Pt/l
Middelverdi pH < 6,5 eller > 9,5 og/eller Middelverdi fargetall > 20 mg Pt/l
Øvrige resultater

Vurdering bruksmessig vannkvalitet på kommunenivå:
God:
Dårlig:
Mangelfull:

4.6

100 % av innbyggerne har god bruksmessig vannkvalitet
> 25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer har dårlig bruksmessig kvalitet
Øvrig

Leveringssikkerhet

Leveringssikkerhet består av to vurderinger:
1. Vannverkets evne til å levere vann til de kommunale vannverkene til en hver tid vurderes basert på
følgende indikatorer:




Planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen
Ikke planlagde avbrudd i trykkvannsforsyningen
Sum avbrudd i trykkvannsforsyningen

Hver hendelse som fører til avbrudd i trykkvannforsyningen skal registreres mht. hvor mange
innbyggere som blir berørt og hvor mange timer avbruddet varer.
For rapporteringsåret summeres avbruddene slik:
Avbrudd 1 (Innbyggere*timer) + Avbrudd 2 (Innbyggere*timer) + Avbrudd 3 (Innbyggere*timer) +
Avbrudd 4 (Innbyggere*timer) + Avbrudd n (Innbyggere’timer) = Sum innbyggertimer med avbrudd
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Indikator beregnes slik:
+ Sum innbyggertimer med avbrudd / Sum innbyggere tilknyttet = Snitt avbrudd i timer/år
NB! For at kommuner skal ha kvalitetssikrede data mht. omfanget av avbrudd i forsyningen, må
kommunen tilrettelegge for en systematisk registrering av dataene i løpet av året. Hver hendelse må
registreres når den skjer og varighet og antall personer som berøres må registreres.
2. Buffer i vannforsyningssystemet dersom vannproduksjonen stopper (planlagte eller ikke
planlagt)
Totalt magasinvolum registreres i skjema «Magasinvolum og bufferevne» for hvert vannverk. Dersom
det er relevant for å gi et bilde av bufferevnen, ta også med høydebasseng eller andre bassengvolum
som ev. ligger på det kommunale distribusjonsnettet.

Vurdering leveringssikkerhet (foreløpige kriterier – drøftes nærmere etter årets rapportering)
God:

Buffer ved stans i ordinær vannproduksjon er > 24 timer og avbrudd i vannleveransen er
0 timer.

Dårlig: Buffer er < 10 timer og Avbrudd i leveransen er > 1 time pr. person pr. år
Mangelfull: Øvrige resultater

4.7

Standard og dekningsgrad for alternativ forsyning

1. Standard alternativ vannforsyning for hvert vannbehandlingsanlegg
Standarden på den alternative forsyningen skal vurderes for hvert vannverk som forsyner > 1000 personer. Den
alternative forsyningen er muligheten vannverket har til å forsyne abonnentene med vann fra annen forsyning enn
hovedforsyningen. Dette kan være fra egne reserve- og krisekilder eller ved forsyning med vann fra et annet
vannverk som er i kontinuerlig drift.
Det er eier av vannbehandlingsanlegget som skal gjøre rede for hvordan alternativ forsyning kan dekke
innbyggerens behov for vann på de vannverkene som mottar vann fra vannbehandlingsanlegget.

For hver alternativ kilde/vannverk skal det gjøres en manuell vurdering av standarden iht. oppgitte
kriterier:





Hvor mange av innbyggerne tilknyttet vannverket kan den alternative kilden/vannverket
forsyne?
Hvor mange døgn kan den alternative forsyningen levere til disse innbyggerne?
Er vannet hygienisk betryggende?
o Den hygieniske kvaliteten iht. NVs vurderingskriterier
o Den hygieniske barrieresikringen iht. NVs vurderingskriterier
Den bruksmessige vannkvaliteten iht. NVs vurderingskriterier
o Kriteriene for vurdering av pH
o Kriteriene for vurdering av farge
o Dersom den alternative forsyningen er vann fra en krisekilde (som sannsynligvis blir
brukt < 10.år) er kriteriene for bruksmessig vannkvalitet lempeligere enn for
kilder/vannverk som er i regelmessig bruk

Vurder standarden på den alternative forsyningen for behandlingsanlegget:
God:
Dårlig:

> 90 døgn + God hygienisk betryggende vann + God pH/farge (hvis ikke krisekilde)
Dårlig hygienisk betryggende vann.
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Mangelfull:

Øvrig

NB! Dersom det oppgis flere ulike alternative forsyninger, skal det vises hvordan de alternative kildene
best kan dekke forsyningsområdet for hovedkilden til vannverket. Sørg for at sum innbyggere som de
alternative kildene skal dekke er lik antall innbyggere som er tilknyttet vannbehandlingsanlegget. Sjekk
at verdi i felt ”Antall innbyggere som mangler alternativ forsyning” ikke blir < 0.

2. Samlet vurdering av alternativ forsyning for kommunens vannproduksjon
Resultatene for alternativ forsyning for de ulike vannverkene/vannbehandlingsanleggene som leverer
vann til kommunens vannforsyning vurderes samlet i skjema «Vannproduksjon» i bedreVA.
Her summeres det opp følgende resultater:





Antall innbyggere tilknyttet som mangler alternativ forsyning
Antall innbyggere med God alternativ forsyning = Antall innbyggere tilknyttet kommunens
vannforsyning som kan forsynes av alternative kilder/vannverk med god standard iht. kriteriene
beskrevet over i minst 3 måneder
Antall innbyggere med Dårlig alternativ forsyning = Antall innbyggerne tilknyttet med alternative
kilder/vannverk med dårlig standard iht. kriteriene beskrevet over
Antall innbyggere med Mangelfull alternativ forsyning = Øvrige resultater

Vurdering alternativ forsyning for samlet vannproduksjon:
God:
Dårlig:
Mangelfull:

100 % av innbyggerne tilknyttet kommunens vannforsyning har god alternativ forsyning
> 25 % eller > 5000 av innbyggerne tilknyttet har dårlig eller ingen alternativ forsyning
Øvrig

3. Samlet vurdering for interkommunale vannverk som leverer vann til kommunale vannverk
bedreVANN summerer opp hvordan vannbehandlingsanleggene kan forsyne de aktuelle kommunale
vannverkene med alternativ forsyning med tilsvarende vurderinger som beskrevet for kommuner over.
Vurderingskriteriene for selskapenes vannverk er de samme som for kommunen.

4.8

Ledningsnettets funksjon og kvalitet – foreløpige kriterier

Ledningsnettets funksjon og kvalitet vurderes ut fra flere kriterier:
 Mengden beregnet ”Ikke bokført vann” i % av total vannleveranse på kommunens
distribusjonsnett
 Antall lekkasjereparasjoner på ledningsnettet
 Ledningsnettets alder
 Fornyelsestakten på ledningsnettet
I vurderingskriteriet for God standard vurderes kun ut fra vanntap på eget distribusjonsnett:
God:

Vanntap > 5 % av vannleveransen til de mottakende vannverkene

For å få vurderingen Dårlig må flere forhold være ”dårlig»:
Dårlig: Gjennomsnittlig ledningsfornyelse siste tre år er < 1 % og Vanntapet i eget nett er > 10 %.
Mangelfull: Øvrige resultater
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Antall meter fornyet av eksisterende nett =


Antall meter gammel ledning som er fjernet/satt ut av drift. Dvs. antall meter fornyet er uavhengig av
hvor mange meter ledning som er lagt nytt.

For hvert vannverk registreres antall meter ledningsnett av ulik alder. Basert på registreringene
beregnes ledningsnettets alder

Meter ledning > 1910=
Meter ledning 1910 – 1940=
Meter ledning 1941 – 1970=
Meter ledning 1971 – 2000=
Meter ledning 2000 –
Meter ukjent periode:
Sum antall meter:

Meter Alder i rapporteringsåret X
A
X-1910=Y1
B
X-1930=Y2
C
X-1955=Y3
D
X-1985=Y4
E
X-((X-2000)/2)=Y5
Telles ikke med
G

Beregning av gjennomsnittlig alder:
Y1*A/G+Y2*B/G+Y3*C/G+Y4*D/G+Y5*E/G
Antall lekkasjereparasjoner
Antall lekkasjereparasjoner i rapporteringsåret blir også registrert i MATS og importert til bedreVANN.
I det videre arbeidet må det vurderes om også mange lekkasjer skal telle med i vurderingen av
ledningsnettet.

4.9

Energi og bærekraft

Vann og avløpsanleggene i Norge står for ca. 11 % av det totale energiforbruket. Vannbransjen har på
den andre siden potensial for å produsere minst like mye som forbruket representerer.
Energikostnadene er en betydelig driftskostnad for mange avløpsanlegg og det er også stort potensial
for å redusere energiforbruket. Mer kompakte og avanserte renseanlegg og slambehandling kan på den
annen siden bidra til at energiforbruket øker.
I bedreVANN rapporteres både energikostnader og energiforbruk, produksjon og salg.
Etter hvert vil energidata inngå i vurderingskriterier for bærekraft. Kriteriene for vurdering av bærekraft
iht. Norsk Vanns bærekraftstrategi utarbeides i løpet av 2019/2020.
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