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 Sammendrag 

Denne ROS-analysen omfatter Furusjøen som vannkilde, Furusjøen vannbehandlingsanlegg og Møllehugen 
høydebasseng. ROS analysen er utarbeidet i forbindelse med prosjektering og er et verktøy for å vurdere 
risikoreduserende tiltak ved nye Furusjøen vassverk.  

Det ble registrert 20 hendelser med lav risiko og 8 hendelser med middels risiko. Det er ikke registrert noen 
hendelser med uakseptabel risiko.  

For hendelser med middels risiko skal risikoreduserende tiltak vurderes. Her anses planlagte 
risikoreduserende tiltak som innebærer overvåking gjennom driftskontrollanlegg og beredskap å være godt 
nok. Dvs. at det oppbevares kritiske reservedeler på anlegget, at det installeres turbiditetsmåler etter filter, at 
anlegget har dublerte pumper og UV samt at det legges inn gode systemer for varsling ved feil.  

Ut fra denne vurderingen anses det ikke som nødvendig med flere risikoreduserende tiltak enn det som er 
planlagt.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Nord-Fron kommune skal bygge et nytt vannverk på Kvamsfjellet med Furusjøen som vannkilde. Det nye 
vannverket får navnet Furusjøen vassverk. Norconsult har gjennomført et forprosjekt for nytt 
vannbehandlingsanlegg. For å planlegge for et godt og robust vannverk gjennomføres det nå en ROS-
analyse, sånn at man i videre planlegging og prosjektering kan ta høyde for risikoreduserende tiltak. ROS 
analysen inkluderer Furusjøen som vannkilde, vannbehandlingsanlegget og Møllehaugen høydebasseng.  

Denne ROS-analysen er utført i forbindelse med prosjektering av vannverket. Det kan komme endringer 
under prosjektering og bygging. ROS-analysen skal derfor oppdateres etter at vannbehandlingsanlegget er 
ferdig.  

ROS-analysen skal, etter at vannverket er bygget og satt i drift, oppdateres og bli en del av øvrig ROS-
analyse og beredskapsplanverk for vannverkene i kommunen.  

Analysen er derfor bygd opp etter samme mal som kommunens vannforsynings-ROS med unntak av at 
hendelsesvurderingene er presentert i en tabell i Excel.  

1.2 Nøkkeldata om vannverket 

Furusjøen vassverk ligger på Kvamsfjellet i Nord-Fron kommune. Vannverket forsyner primært fritidsboliger. 
Noen nøkkeldata om vannverket: 

Navn: Furusjøen Vassverk 

Antall bosatte i forsyningsområdet 
 

Ca. 10 stk (tre husstander) 
 

Antall enheter Dimensjonert for tilknytning tilsv. 900 enheter/ hytter 
ved oppstart av vannverket, Tilrettelagt for senere 
utvidelse av forsyningsområdet til 1250 enheter/ 
hytter.Inkluderer forsyning av Rondablikk 
høyfjellshotell samt kafeer og Bjørgebu camping 
mm.  

Vannkilde Overflatevann, Furusjøen 

Vannproduksjon, m3/år, m3/d (gj.snitt) 
 

Beregnet til 66 000 m3 /år og 180 m3/d ved 
gjennomsnittlig forbruk. 

Vannbehandling Ozonering-biofiltering, UV 

Desinfisering i beredskap  Klor  

Høydebassenger 
Antall  
Samlet volum (m3) 

 
1 
300 m3 fordelt på 2 kamre 

Antall trykk soner 
 

2 
Hovedområdet (nedre trykksone) forsynes fra 
Møllehaugen høydebasseng 
3 områder høyereliggende forsynes vha trykkøkere  

Ledningsnett (km) Ca. 20 km 

Reservevannkilde Ingen (Rondablikk VV er krisevannverk) 
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1.3 Forutsetninger  

Dette er en foreløpig ROS-analyse for et anlegg som ikke er bygget enda. Analysen må oppdateres etter at 
anlegget et bygget.  

ROS-analysen bygger på Mattilsynets veiledning: "Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - fra ROS 
til operativ beredskap" (2017), samt kommunens: "Fareidentifikasjon, vannforsyningsROS og 
beredskapsanalyse" (2017).  

 

1.4 Kartlegging av sårbare abonnenter og risikoabonnenter 

Rondablikk høyfjellshotell med 75 hotellrom og svømmebasseng er en sårbar abonnent. I tillegg er det noen 
serveringssteder i området: Bjørebu kafé og Rustugusetra. Rondablikk høgfjellshotell har svømmebasseng, 
men det er usikkert om dette er en risikoabonnent.  

 

1.5 Kartlegging av farer 

 Fareidentifikasjon 

Fareidentifikasjon består av følgende trinn: 

 Inndeling av analyseobjekter 
 Utarbeidelse av basisliste over uønskede hendelse 
 Etablering av liste over spesifikke uønskede hendelser for kommunal vannforsyning 

 Inndeling av analyseobjekt 

I denne ROS-analysen er det det inn i tre analyseobjekt: 

 Delobjekt A – Nedbørsfelt og vannkilde 
 Delobjekt B – Vannbehandlingsanlegg inkl. inntaksledning 
 Delobjekt C – Møllehaugen høydebasseng  

Distribusjonssystemet (vannledningsnett og trykkøkere) er ikke behandlet i denne ROS – analysen.  
Distribusjonssystemet som bygges vil få tilsvarende utforming som ved de andre kommunale vannverkene. 
Dette gjelder også trykkøkningsstasjoner. Nye ledningsanlegg bygges etter VA-norm for Nord- Fron 
kommune.  Alle nye vannledninger legges av PE-rør klasse SDR 11.  

Det vises til foreliggende ROS- analyse for de eksisterende kommunale vannverkene mht. vurdering av 
risiko i distribusjonssystemet. 

Analyseobjektene er kort presentert i avsnittene under. 

1.5.2.1 Delobjekt A – Nedbørsfelt og vannkilde 

Vannkilden er innsjøen Furusjøen som ligger rett sør for Rondane nasjonalpark i kommunene Nord-Fron og 
Sel. Innsjøen er stor, ca. 5,3 km2, og relativt grunn, målt dybde på 14 m. Nedbørsfeltet til innsjøen består i 
stor grad av snaufjell og fjellterreng. I den sørlige del av nedslagsfeltet med områder omkring Furusjøen er 
det hytteområder og et høyfjellshotell mm. Området brukes til sommerbeite for sau og storfe. Om vinteren 
foregår det isfiske hvor det benyttes kjuke (rester fra osteproduksjon) for å tiltrekke seg fisken 



ROS-analyse nye Furusjøen vassverk 

 
  
Oppdragsnr.: 5164038   Dokumentnr.: ROS-analyse   Versjon: J01 
  

2019-02-27  |  Side 7 av 19 x:\nor\oppdrag\lillehammer\516\40\5164038\5 arbeidsdokumenter\574 furusjøen vassverk\ros\ros-analyse nye 
furusjøen vv_b01_2019-01-09.docx 
 

Hytter i Nord-Fron kommune med innlagt vann vil bli pålagt å tilknytte seg det nye kommunale 
avløpssystemet som er under etablering. Spillvannet fra dette anlegget vil bli ført ned til Kvam renseanlegg.  

 

Figur 1: Nedbørsfelt til Furusjøen. Kilde: Nevina.nve.no  

1.5.2.2 Delobjekt B – Vannbehandlingsanlegg  

Furusjøen vassbehandlingsanlegg er planlagt ferdigstilt våren 2020. Vannbehandling er Ozonering- 
biofiltrering og UV-desinfeksjon. Anlegget planlegges med omløpsmuligheter rundt de ulike prosesstrinnene 
og med klordesinfeksjon (hypokloritt) i beredskap. Anlegget er dimensjonert for 45 m3/h, men bygges i første 
omgang ut for en produksjon på 30 m3/h. Senere utvidelse av produksjonskapasiteten vil skje ved å 
installere en ekstra innløpspumpe og en ekstra utløpspumpe. Se forprosjekt-rapporten for mer informasjon 
om Furusjøen vannbehandlingsanlegg. Et flytskjema over prosessen er vist i figuren under.  
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Figur 2: Flytskjema Furusjøen vba 
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1.5.2.3 Delobjekt C – Møllehaugen høydebasseng 

Møllehaugen høydebasseng skal bygges i 2019. Bassenget plasseres på kote +929. Totalt volum er 300 m3 
fordelt på to kammer. Med et gjennomsnittlig døgnforbruk på 180 m3/d tilsvarer dette litt over 1,5 døgns 
forsyning. Bassenget bygges i plasstøpt betong i vanntett utførelse som skal fylles ned slik at bassenget blir 
et nedgravd basseng, der kun inngangen til ventilkammeret er synlig i dagen. Taket skal utføres i betong 
med vanntett membran. Vann fra Furusjøen vannbehandlingsanlegg pumpes direkte opp til Møllehaugen 
høgdebasseng. Ut fra bassenget går vann med selvfall til største del av abonnentene. Det trykkøkes til 
høyereliggende områder ved hhv. Rondablikk, Sildtjønnlia, Hovde og område mellom Vålåsjøen og 
Haugsetra som forsynes via 4 separate trykkøkere. Det skal installeres innbruddsalarm på høydebassenget.  

 Basisliste over uønskede hendelser 

I veiledningen til Mattilsynet er det utarbeidet en basisliste over uønskede hendelser som kan inntreffe ved 
norske vannverk/vannforsyningssystem. Denne basislisten er utgangspunktet for å identifisere uønskede 
hendelser for analyseobjektene. Basislisten er beregnet for analyser som gjelder hele vannforsyningssystem 
og vi har derfor ikke gjengitt hele listen i denne rapporten. Listen, sammen med Norconsults VA-faglige 
ressurser og kunnskap knyttet til sikkerhet i vannforsyningen er benyttet for å indentifisere uønskede 
hendelser for analyseobjektene.  

1.5.3.1 Uønskede hendelser analyseobjekt A 

1  Akutt forurensing i tilsigsområde, nedbørfelt, vannkilde mv. 

27 Langvarig tørke 

1.5.3.2 Uønskede hendelser analyseobjekt B 

2  Akutt forurensing i bygning  

3a Svikt i hygienisk barriere – stans i ozonanlegg   

3b Svikt i hygienisk barriere – stans av UV-anlegg 

4 a Svikt /overbelastning på grunn av dårlig råvannskvalitet 

4b  Lav kapasitet i inntaksledning 

5a  Svikt i behandling – filter 

5b Svikt i behandling – for høy ozondose 

11 Teknisk svikt i pumper 

12  Kortvarig svikt i strømforsyning (timer) 

13 Langvarig svikt i strømforsyning (dager) 

14 Svikt i leveranser (kjemikalier, reservedeler etc.) 

15 Brann eller eksplosjon i bygning 

17a Vanninntrenging i (teknisk) rom – flom i vba 

17b Vanninntrenging i (teknisk) rom – flom i inntakspumpestasjon 

18 Fysisk skade på bygning (innbrudd, hærverk, vind, trefall, snølast mv. ) 
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20 Trussel om tilførsel av farlige stoffer (agens) 

21 Svikt i PLS 

22 IKT anslag mot overvåkings- og styringssystem 

23 Teknisk svikt i driftskontrollsystem 

24 Feilhandling ved bruk av driftsovervåkingssystem 

1.5.3.3 Uønskede hendelser analyseobjekt C 

11 Teknisk svikt i pumper 

12  Kortvarig svikt i strømforsyning (timer) 

13 Langvarig svikt i strømforsyning (dager) 

17 Vanninntrenging i (teknisk) rom 

18 Fysisk skade på bygning (innbrudd, hærverk, vind, trefall, snølast mv. ) 

20 Trussel om tilførsel av farlige stoffer (agens) 
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2 Sårbarhetsvurdering 

2.1 Grunnleggende sikkerhetstiltak 

Med utgangspunkt i Mattilsynets veiledning "Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen" (jfr. Pkt. B1.3 
Grunnleggende sikkerhetshetstiltak) er det her vurdert status for anbefalte grunnleggende sikkerhetstiltak.  

 
Beskrivelse 

Tilfredsstillende 
nivå? 

 
Kommentarer 

 I dag Behov for 
ytterligere 

tiltak 

 

1 GENERELT    
1.1 Kritiske funksjoner skal ha redundans 

(doble løsninger, overkapasitet, 
reservevann). 
 

Ja Nei Vannverket planlegges med redundans på 
innløpspumper, utløpspumper og UV-anlegg. 
Ozoneringsanlegget skal ha to separate linjer.  
Trykkøkningstasjoner har 2 parallelle pumper 
 

1.2 Alternative løsninger (hovedledninger, 
pumpestasjoner, vannbehandling) bør 
tilstrebes for større områder og for 
spesielt sårbare abonnenter. 
 

- - Forsyningen i nedre trykksone kan skje fra 2 sider i 
kortere perioder – dvs. forsyning fra 
høydebassenget eller vannverket (pumpeanlegget i 
vannverket forutsettes å kunne driftes som 
trykkøker)   
 

1.3 Vannverkene skal være godkjent og 
vannkildene skal være klausulert. 
 

(Ja) 
 

Nei Det skal søkes om plangodkjenning for vannverket.  
 
Inntakspunktet er plassert i et område av Furusjøen 
som vanligvis ikke benyttes til isfiske. Isfiske vil bli 
forbudt i en radius på 50 m rundt inntakspunkt, jf 
forslag til kommunedelplan. 
Det er for øvrig ikke planlagt klausulering av 
vannkilden. Det legges opp til at 
vannbehandlingsanlegget skal bygges med ekstra 
sikkerhet ved at vannbehandling etableres med 2 
uavhengige barrierer med ozonering-biofiltrering og 
UV desinfeksjon. Dette medfører at man ikke er 
direkte avhengig av vannkilden som hygienisk 
barriere.  
  

1.4. Spesielle sikringstiltak i vannkilde  
 

Ja Nei Forbud mot isfiske i en radius på 300 m rundt 
vanninntaket.  

2 KRAFTFORSYNING 
 

   

2.1 Vannforsyningen skal tilrettelegges slik 
at bortfall av ordinær strømforsyning i 
inntil 1(3) døgn i hovedområder ikke 
påvirker vannleveransen. 
 

Ja Nei Vannverket tilrettelegges for tilkobling av mobilt 
reservekraftaggregat som kommunen disponerer.  
Reservekraftaggregatet vil normalt kunne tilkobles i 
innen 2- 4 timer etter at strømbrudd er skjedd. 
 
Høydebassenget har et volum tilsvarende beregnet 
vannforbruk i ca. 1,5 døgn ved teoretisk 
gjennomsnittlig forbruk og vannforbruk i 10- 12 timer 
i maks døgn. Vannforbruket er høyest i ferietider 
som jule-, påske og vinterferie.  
 

2.2 Det skal være tilgang på 
nødstrømsaggregater. 
 

Nei Nei Vannbehandlingsanlegget og høydebassenget 
legges til rette for å kunne driftes med mobilt 
reservekraftaggregat.  
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Beskrivelse 

Tilfredsstillende 
nivå? 

 
Kommentarer 

 I dag Behov for 
ytterligere 

tiltak 

 

3 KRISEVANNFORSYNING    
3.1 Det skal etableres krisevannforsyning. 

 
Ja (Nei) Dagens Rondablikk VV vil normal fungere som 

trykkøker, men skal også bli stående som et 
krisevannverk (uten dagens koaguleing). 
Vannbehandling ved krisevannnforsyning vil være 
filtrering og UV. Anlegget vil bli lagt til rette for 
forsyning til nytt ledningsnett og pumping til 
Møllehaugen høydebasseng. I perioden fra nytt VA- 
ledningsnett settes i drift til det nye 
vannbehandlingsanlegget er driftsklart (fra ca. 
september 2019 til våren 2020) vil vannforsyningen 
skje fra Rondablikk vassverk til Møllehaugen HB.  
Kapasiteten til Rondablikk VV er usikker, men 
påsken 2018 ble det forsynt over 100 m3/døgn.  Det 
vil òg være mulighet til å forsyne råvann fra 
Furusjøen dersom det er problemer med 
vannbehandlingsprosessen.  

4 NØDVANNFORSYNING 
 

   

4.1 Nødvannforsyning skal kunne etableres 
innen 24 timer for ordinære abonnenter 
og innen 12 timer for sårbare 
abonnenter etter at beslutning om å 
etablere nødvannforsyning er tatt. 

- - Nødvann i kommunen vil prioriteres til områder med 
fastboende og da følge øvrige prosedyrer for 
nødvann i kommunen.  
 

4.2 Nødvann skal ha drikkevannskvalitet og 
kunne benyttes til drikke og matlaging. 
 

- - - 

4.3 De første 3 døgn skal vannleveransen 
være min. 3 liter pr. person pr. døgn for 
så å økes til min. 10 liter pr. person pr. 
døgn inntil normal vannleveranse er 
gjenopprettet. 
 

- - - 

5 SLOKKEVANN 
 

   

5.1 Vannverket skal ved framtidig utbygging 
av vannforsyningen sikre at det er nok 
vann for brannvannsforsyning. Nye 
anlegg skal normalt dimensjoneres for: 
 
- 20 l/s i regulerte boligområder 
- 50 l/s i sentrumsområder/større 

industriområder 
 
I områder med spredt boligbebyggelse 
legges det normalt ikke opp til full 
brannvannsdekning. 
 

- - Vannledningsnettet dimensjoneres ikke for 
slokkevannforsyning, jfr at bebvggelsen består av 
spredt bebyggelse med fritidsboliger og med relativt 
stor avstand mellom hytter.    
Det vil bli etablert hydranter på utvalgte steder der 
kapasiteten i vannledningsnettet er stor som gir 
muligheter for brannvesenet til påfylling av tankbil. 
 
 

5.2 Evt. eier av brannobjekt har ansvaret for 
vannbehov til brannslokking utover 
vannverkets ordinære forsyning, f.eks. 
ved å etablere basseng med 
pumpeanlegg. 

- - - 
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6 SIKRING AV INFORMASJON OG 

EIENDOM 
 

   

6.1 Detaljert geografisk informasjon om 
vannforsyningen og beredskapsplaner 
skal foreligge, men ikke være fritt 
tilgjengelig på internett. 
 

Ja Nei Ledningskartverk er tilgjengelig på internett, men 
med noe begrenset informasjon. Beredskapsplan 
med beskrivelser og plandokumenter legges ikke ut 
på internett.  

6.2 Kritiske installasjoner skal sikres mot 
uønsket inntrengning. 
 

Ja Nei Vannverket og høydebassenget skal ha 
innbruddsalarm.  
 

7 BESKYTTELSE MOT 
TILBAKESTRØMNING 
 

   

7.1 Risikoforhold mht. hygienisk sikkerhet i 
ledningsnettet skal følges opp. Dette 
omfatter bl.a.: 
 
 Rutiner i forbindelse med 

ledningsbrudd/reparasjon 
 Tiltak for å forhindre tilbakestrømning 

fra risikoabonnenter 
(sanitærreglement/ kommunens 
standard abonnentmentsvilkår med 
henvisning til  NS-EN 1717) 

 Vannkummer og ventiler etc. med 
evt. tiltak for å hindre innsug 

 
Vannverket skal informere abonnenter 
som håndterer farlige eller forurensende 
stoffer om risiko ved tilbakestrømning til 
offentlig ledningsnett. 
 
Abonnenter som medfører risiko for 
forurensning ved tilbakestrømning bør 
ha tilstrekkelig tilbakestrømningsvern. 

- - Bygging / utforming og drift av vannledningsnettet i 
forsyningsområdet til Furusjøen vassverk vil skje på 
samme måte som kommunens vannledningsnett 
ved kommunens øvrige vannverk 

7.2 Vanntrykket skal normalt ikke være 
lavere enn 2 bar og ikke overstige 10 
bar ved tilknytningspunktet hos 
abonnenten. 
 

Ja Nei  

7.3 I utgangspunktet skal det opprettholdes 
positivt trykk i ledningsnettet også ved 
uttak av brannvann/ slokkevann. 

- - Nettet dimensjoneres ikke for uttak av slokkevann 
 
 

 

2.2 Sårbarhetsvurdering 

Generelt sett er vannforsyningen planlagt slik at den vil være godt rustet til forsyning av området og ha 
tilfredsstillende sikkerhet.  

 



ROS-analyse nye Furusjøen vassverk 

 
  
Oppdragsnr.: 5164038   Dokumentnr.: ROS-analyse   Versjon: J01 
  

2019-02-27  |  Side 14 av 19 x:\nor\oppdrag\lillehammer\516\40\5164038\5 arbeidsdokumenter\574 furusjøen vassverk\ros\ros-analyse nye 
furusjøen vv_b01_2019-01-09.docx 
 

Råvannskvaliteten er undersøkt gjennom prøvetaking over ulike perioder. Vannbehandlingen som det legges 
opp til er godt egnet for den aktuelle råvannskvaliteten, jfr. "Furusjøen vassbehandlingsanlegg – forprosjekt 
med alternativvurdering" av Norconsult oktober 2018. 

Det er noe aktivitet rundt vannkilden, og den er ikke klausulert, men dette er tatt høyde for ved valg av 
vannbehandling.  

På vannverket er det lagt opp til dublering av pumper og UV, samt mulighet for å koble ut en filterlinje på 
ozoneringsanlegget. Det skal også installeres klor i beredskap der rentvannstankene vil fungere som 
klorkontaktbasseng med oppholdstid på om lag 30 min. Vannbehandlingsanlegget har også mulighet til 
omløp rundt filter og UV-aggregater.   

Det er ingen tilfredsstillende reservevannsforsyning i området. Rondablikk vannverk skal bli stående og ha 
mulighet til å forsyne området, men driftes da uten koagulering og vannet må betegnes som krisevann.  

Rondablikk høyfjellshotell vurderes som en sårbar abonnent.  

Det er få fastboende i forsyningsområdet (< 20 personer). Vannforsyningssystemet bygges etter kommunal 
standard (jfr. VA- norm for Nord-Fron kommune, mm.)  med normal godt nivå på sikkerheten.  

Dersom det likevel skulle forekomme langvarige stans i vannproduksjonen har man ha mulighet for  

a) sette i gang krisevannforsyning fra eksisterende Rondablikk vannverk, eller 
b) evt. etablere nødvannforsyning.   

Abonnentene vil i ekstreme situasjoner også ha mulighet reise hjem fra hyttene.  
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3 Risikoanalyse – rammeverk og metodikk 

3.1 Innledning 

ROS-analysen har som formål å gi en overordnet, representativ og beslutningsrelevant fremstilling av 
virksomhetens risiko for tap av verdier knyttet til avbrudd i vannforsyningen, helse (forringet vannkvalitet) og 
økonomi/omdømme. ROS-analysen identifiserer behov for risikoreduserende tiltak, i denne omgang i 
forbindelse med videre prosjektering av Furusjøen vba, og senere som en del av grunnlaget for å utarbeide 
beredskapsanalyse og beredskapsplan. 

 

3.2 Grensesnitt 

Grensesnitt mot andre beredskapsplaner er nevnt i kommunens vannforsyningsROS fra mars 2017.  

 

3.3 Forutsetning og gjennomføring 

Følgende forutsetninger og avgrensinger er lagt til grunn for denne ROS-analysen: 

 ROS-analysen er overordnet og kvalitativ (grovanalyse) 
 ROS-analysen gjelder kun vannkilde, vannbehandlingsanlegg og høydebasseng 
 ROS-analysen omhandler risiko for abonnenter (3. person) og samfunn, ikke personrisiko for 

vannverkets ansatte.  
 Utgangspunktet for vurderinger er forprosjektet som nettopp er utarbeidet. ROS analysen skal 

gjennomgås og oppdateres når vannverket er bygget og satt i drift  

ROS-analysen er utført av Norconsult basert på det som er planlagt i forprosjektet. Analysen er 
oversendt til kommunen og gjennomgått på felles prosjektmøte.  

 

3.4 Kriterier for sannsynlighet og konsekvens 

 Sannsynlighet 

Følgende kriterier er benyttet for sannsynlighet, jfr. Mattilsynets veiledning: 

S-NIVÅ KRITERIER 

S1 Liten sannsynlighet  

a Hendelsen er ukjent i bransjen 
b Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke helt kan utelukkes 
c Trusselvurdering tilsier at hendelsen er lite sannsynlig 

 

S2 Middels sannsynlighet  

a Bransjen kjenner til at hendelsen har inntruffet de siste 5 år 
b Faglig skjønn og føre-var hensyn tilsier at det er riktig å ta høyde for at 

hendelsen kan oppstå ved vannverkene de neste 10-50 år 
c Trusselvurdering tilsier at hendelsen er middels sannsynlig 
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S3 Stor sannsynlighet  

a Det er kjent i bransjen at hendelsen forekommer årlig 
b Vannverket har selv opplevd enkeltstående tilfeller eller hendelsen har nesten 

inntruffet 
c Faglig skjønn og føre-var hensyn tilsier at det er riktig å ta høyde for at 

hendelsen kan oppstå ved vannverkene de neste 1-10 år 
d Trusselvurdering tilsier at hendelsen her stor sannsynlighet 

 

S4 Svært stor 
sannsynlighet 

 

a Hendelsen forekommer fra tid til annen ved vannverkene 
b Trusselvurdering tilsier at hendelsen har svært stor sannsynlighet 

 

 

 Konsekvens 

Følgende kriterier er benyttet for konsekvens, jfr. Mattilsynets veiledning: 

K-NIVÅ KRITERIER 

K1 Liten konsekvens  

a Kvalitet: Kvalitet påvirkes ubetydelig, gjeldende krav overholdes 
b Leveranse: Ubetydelig påvirkning 
c Omdømme og økonomi: Omdømme ikke truet eller økonomisk tap mindre enn 

2,5 % av årlige kostnader (< ca 0,20 mill kr.) 
 

 

K2 Middels konsekvens  

a Kvalitet: Kortvarig, mindre brudd på gjeldende krav 
b Leveranse: Kortvarig svikt i enkelte områder 
c Omdømme og økonomi: Omdømme truet eller økonomisk tap 2,5-10 % av årlige 

kostnader (< ca 0,8 mill kr.) 
 

K3 Stor konsekvens  

a Kvalitet: Brudd på gjeldende krav, ulempe for helse 
b Leveranse: Langvarig svikt i forsyning til enkelte områder 
c Omdømme og økonomi: Omdømme kortvarig tapt eller økonomisk tap 10-25 % 

av årlige kostnader (2,0 < ca mill kr.) 
 

K4 Svært stor konsekvens  

a Kvalitet: Alvorlig brudd på gjeldende krav, fare for liv og helse. 
Drikkevannsforskriftens § 18 trer i kraft 

b Leveranse: Langvarig svikt som rammer flertallet av abonnentene 
c Omdømme og økonomi: Omdømme langvarig tapt eller økonomisk tap større 

enn 25 % av årlige kostnader (> ca 2,0 mill kr.) 
 



ROS-analyse nye Furusjøen vassverk 

 
  
Oppdragsnr.: 5164038   Dokumentnr.: ROS-analyse   Versjon: J01 
  

2019-02-27  |  Side 17 av 19 x:\nor\oppdrag\lillehammer\516\40\5164038\5 arbeidsdokumenter\574 furusjøen vassverk\ros\ros-analyse nye 
furusjøen vv_b01_2019-01-09.docx 
 

3.5 Akseptkriterier og risikomatrise 

Risikoanalysen baseres på del B i Mattilsynets veiledning: ”Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen”. 

Begrepet risiko står sentralt og er generelt definert slik (NS 5814): 
 

 Uttrykk for den fare som en hendelse representerer for helse, ytre miljø og økonomi/samfunn.  
Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for- og konsekvensene av hendelsen. 

 

Risiko relateres til uønskede hendelser. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer 
(sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den har inntruffet. I vurderingen plasseres 
hendelsen inn i et diagram bestemt av sannsynlighet og konsekvens, der det finnes tre soner som 
representerer akseptkriterier for tiltak: 

 

Grønn sone  - Lav risiko, akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er normalt ikke nødvendig 

Gul sone  - Middels risiko, akseptabel risiko, men risikoreduserende tiltak bør vurderes 

Rød sone  - Høy risiko, uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig 

 

 

 

Risikoreduserende tiltak kan deles inn i to kategorier: 
 

 sannsynlighetsreduserende tiltak (forebyggende) - bevegelse langs vertikal akse i risikomatrisen 
 konsekvensreduserende tiltak (beredskap) - bevegelse langs horisontal akse i risikomatrisen 
 

Fysiske tiltak og styringssystem (prosedyrer o.l.) omtales ofte som sannsynlighetsreduserende (forebyg-
gende) tiltak, mens beredskap bidrar til å redusere konsekvens etter at en uønsket hendelse har inntruffet. 

Vurdering av risiko tar hensyn til effekten av eksisterende forebyggende (sannsynlighetsreduserende) tiltak og 
konsekvensreduserende tiltak (beredskap). Dette sikrer at analysen fokuserer på behovet for risikoreduksjon 
gjennom nye tiltak. 

For hendelser med uakseptabel risiko, bør risikoreduserende tiltak vurderes spesielt og iverksettes snarest 
mulig. 
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3.6 Fastsetting av risiko 

Risikoanalyse av hver enkelt av de uønskede hendelsene er gjengitt i vedlegg.  

 

3.7 Resultat av risikoanalysen 

Oppsummert er det registrert 20 hendelser med lav risiko og 8 hendelser med middels risiko. Det er ikke 
registrert noen hendelser med uakseptabel risiko.  

For analyseobjekt B (vannbehandlingsanlegg) er det 6 hendelser med middels risiko der risikoreduserende 
tiltak bør vurderes. Dette er hendelsene: 

 3a Svikt i hygienisk barriere – stans i ozonproduksjonen 
 5a Svikt i behandling - gjennombrudd i filter 
 5b Svikt i behandling – for høy ozondose 
 11 Teknisk svikt i pumper 
 15 Brann eller eksplosjon i bygning 
 20 Trussel om tilførsel av farlige stoffer (agens) 

 

For analyseobjekt C (høydebasseng) er det 2 hendelser med middels risiko: 

 17 Vanninntrenging i teknisk rom 

 20 Trussel om tilførsel av farlige stoffer (agens) 

 

3.8 Tiltaksvurdering og konklusjon  

For hendelser med middels risiko skal risikoreduserende tiltak vurderes. Hendelsene 5b, 15,17 og 20 er 
vurdert som liten sannsynlighet, men med mulig stor konsekvens. Her anses planlagte risikoreduserende 
tiltak som innebærer varsling og beredskap å være godt nok.  

Hendelse 3a, 5a og 11 har større sannsynlighet, og middels/stor konsekvens. Men også her ansees risikoen 
som akseptabel hvis man følger det som er planlagt. Dvs. at det oppbevares kritiske reservedeler på 
anlegget, at det installeres turbiditetsmåler etter filter, at anlegget har dublerte pumper og UV samt at det 
legges inn gode systemer for varsling ved feil.  

Ut fra denne vurderingen anses det ikke som nødvendig med flere risikoreduserende tiltak enn det som er 
planlagt.  
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4 Vedlegg 
 

 ROS-analyse delobjekt A 
 ROS-analyse delobjekt B 
 ROS-analyse delobjekt C 

 


