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FORORD 
 
Denne rapporten tar utgangspunkt i og aksepterer resultater oppnådd og presentert i to tidligere 
rapporter kalt «Enkle forsøk for å avklare om vanngenerator DBV-1 påvirker både pro- og 
eukaryote organismer» skrevet av undertegnede 28. oktober 2019 og i rapport nummer to «På 
hvilken måte virker vanngeneratorene DBV-1 og DBV-2?» skrevet 1. mai 2020. Disse to typer 
såkalte vanngeneratorer er utviklet av firma Espeberge AS i Sandnes. I den foreliggende 
rapporten presenteres resultater oppnådd med en ny type kalt DabV som er utviklet av firma 
Det aller beste Vann As på Erdal, Askøy.  
 
Resultatene fra de forsøk som her presenteres viser at i likhet med DBV-1 og DBV-2 så fjerner 
DabV-er både Escherichia coli (E. coli) og koliforme bakterier i drikkevann.  Samtidig 
reduserer DabV-ene utfelling av kalk/salter f.eks. i akvarier. Det har også vært mulig å finne en 
forklaring på hvordan et vannmolekyl representerer et lite «trekantdrama» hvor to 
hydrogenatomer og et oksygenatom spiller hovedrollen.  
 
Videre i rapporten forklares det at DabV-enhetene inneholder en energikilde som overføres 
trådløst, som er en videreutvikling av den såkalte piezoelektriske mekanismen. Ordet 
piezoelektrisitet betyr elektrisitet som skyldes trykk og latent varme. Den piezoelektriske 
effekten, som ble oppdaget av det franske fysikk-ekteparet Jacques og Pierre Curie så tidlig 
som i 1880, har blitt utnyttet i mange nyttige bruksområder. Piezoelektrisitet er den elektriske 
ladningen som akkumuleres i visse faste materialer som svar på påført mekanisk påkjenning. 
Med piezoelektrisitet forårsakes det en elektroneksitasjon. Mekanisk energi omdannes dermed 
til kjemisk energi som blir bio-tilgjengelig. 
 
Siden undertegnede er plantefysiolog er det i rapporten også vektlagt å forsøke å forklare 
hvordan man kan oppnå en bedre næringsverdi på planter og planteprodukter ved å benytte seg 
av DabV-enheter. 
 
I en omfattende undersøkelse av lokalt vann av dårlig kvalitet så har innledende undersøkelser 
foretatt av kunden og analysert av Eurofins vist at i tillegg til at E. coli og koliforme bakterier 
forsvinner fra råvannet så skjer det samme med en lang rekke organiske og uorganiske 
kjemikalier påvist i råvannet. 
 
Avslutningsvis summeres resultater fra flere pågående undersøkelser av effekten av DabV-er - 
både nasjonalt og internasjonalt. 
 
 
 
 
 
 
Tor-Henning Iversen 
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1.Fagperson bak rapporten 
 
I perioden 1974-2011 har Tor-Henning Iversen vært ansatt som professor ved Institutt for 
biologi og han ble fra 2011 pensjonert som professor emeritus. En viktig oppgave over nesten 
40 år ved NTNU har vært å bygge opp en avdeling av Institutt for biologi som kalles 
Plantebiosenteret og som er lokalisert på DragvolI. I løpet av samme periode har han også 
utdannet 120 MsC.- og dr.gradstudenter hvorav mange sitter som ledere og seniorrådgivere i 
sentrale stillinger både i det offentlige og i det private næringsliv. Hans vitenskapelige og 
rådgivende karriere omfatter 595 titler i FoU-systemet for publisering (CRISTIN). Hans CV 
oppdateres daglig med 20-30 referanser fra Academia.edu og antallet er 12.01.22 på over 9000 
omtaler i 273 vel ansette og høyt siterte tidsskrifter. 
 
Han har siden 1985 drevet et rådgivingsfirma (Bio-Consult - https://bio-consult.net) som har 
hatt oppgaver over hele Europa bl.a. innenfor romvirksomhet på et antall romferger og Den 
Internasjonale Romstasjonen (ISS).  
 
Han har de siste 10 år arbeidet mye med vannrelaterte prosjekter – både i ferskvann 
(drikkevann) og i sjøen. Dette blir satt inn i en fremtidig klima- og miljørelevant tilpassing. 
Høyst relevant er planer som han og hans medarbeidere har for overvåking av den nye 
drikkevannskilden i Askøy kommune. På samme måte har han vært konsulent for oppgaver 
knyttet til drikkevannskilder i Trondheim kommune (Jonsvatnet), Lier kommune (Hølaløkka), 
Kristiansand kommune (Vesvann og utbyggingen av Hamrevannsområdet) og sist men ikke 
minst sikring av drikkevann til hytteeiere på Træenstølen i Voss kommune.  
 
I disse korona-tider prøver han å etablere et konsortium som søker støtte fra det offentlige 
(Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 
Norges forskningsråd) og private finansieringskilder. Rammen for konsortiets oppgaver vil 
være miljøaspektet og «føre-var» prinsippet slik at vi som mennesker kan være forberedt både 
på neste drikkevannsforurensning og for å kunne møte tiltak for den neste pandemien.   
 
 2. Hva vet vi om den nye og forbedrete tekniske oppbyggingen av DabV-
enhetene?  
I den første rapporten ble virkningsmekanismen for vanngeneratoren DBV-11 som en teknisk 
enhet beskrevet som at den skal medvirke til å «vitalisere» vann-molekyler noe som skal gi 
vannet høyere energi. Dette er illustrert ved bildet på forsiden av DBV-1-rapporten der man 
forklarte at hydrogen-vinkelen i H2O-molekylet endres fra 90-104.5o til 105-120o.  Det ble 
videre forklart at ved å montere vanngeneratorene på et vannrør så ville vannet utsettes for ulike 
energi-former (E1 og E2). I den neste rapporten2 beskriver forfatter nærmere at det skjer 
energetiske endringer som tilsier at DBV-enheten kan påvirke både levende organismer 
(inklusive mikroorganismer og zebrafisk) og fysiske karakterer i vannkvaliteter for eksempel 
fargetall i forurenset vann.  Ingen av de to første rapporter gir detaljer om hvordan DBV-
enhetene virker da dette er konfidensielle opplysninger.  
 

 
1 «Enkle forsøk for å avklare om vanngenerator DBV-1 påvirker både pro- og eukaryote organismer», T.-
H.Iversen, 28. oktober 2019 
2 «På hvilken måte virker vanngeneratorene DBV-1 og DBV-2?», T.-H.Iversen, 36 sider, 1.mai 2020 
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Når det gjelder de nye DabV-enhetene så kan det samlet sies at det grunnleggende prinsippet 
er å sette sammen galvaniske elementer på en måte som fortsatt bygger på den franske teorien 
om piezoelektrisitet og som vil bli mer utdypet under Kap.5. En annen del av forklaringen på 
hvordan DabV-enhetene virker er vist i Figur 1. I de nye DabV-enhetene er hydrogen-vinkelen 
i H2O-molekylet også helt sentral. Vannmolekylene binder seg til hverandre og danner store 
enheter. Ved påvirkning av en DabV-enhet er vinkelen eksperimentelt målt mellom flaten og 
vanndråpen til å stige fra 110,33o til 115,10o. Dette kan sees i sammenheng med at de store 
vann-enhetene brytes opp. For detaljer om hvordan vinkelen er målt vises til Vedlegg 3. 
 
Når vannmolekylene er alene så skjer det hele tiden en likevekt i vannmolekylet og de 
respektive ionene som er H+ og OH-. Dette danner vann med aktive ioner brakt opp til et nivå 
som er observert gjennom   eksperimentelle forsøk  å ha bakteriedrepende effekt. På samme 
måte er det observert at dette vannet kan være gunstig for planter og fisk. For mer detaljer om 
virkningsmekanismen hos DabV-enhetene vises til Vedlegg 1. 
 
 
 

    
    

    
  

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Illustrasjonen viser hvordan vannmolekylene opptrer før (til venstre) og etter (til 
høyre) DabV-behandling 
 
 
3.DabV-enhetene reduserer utfelling av kalk/salter i akvarier og i 
varmtvannsberedere 
 
Med kunnskap om at DabV-enheten kunne eliminere bakterier og fjerne belegg av kalk/salter 
på overflater av glass, bestemte Det aller beste Vann As at dette ville være rimelig enkelt å teste 
ut på akvarier. Ulike utforminger av DabV- enhetene har vært testet. Felles for alle er at firmaet 
sin hypotese, som har søkelys på at DabV-enheten vil kunne holde vannkvaliteten i akvariet 
rimelig jevn over tid, har slått til.  
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Den tekniske gjennomføringen av akvarieforsøkene har vært basert på 2-3 akvarier av 
varierende størrelse som ble fulgt med oppstart i mars 2021 etter en grundig vask av akvariene. 
Daglige observasjoner ble gjennomført og tre kriterier ble bestemt og vurdert ut fra en skala på 
1-10 (10 er best): 
 
• Fiskene sin almen-tilstand 

• Sikten i vannet 

• Akvarieglassene undersøkt med tanke på utskilling av kalk/salter 

Scoren ble 10 på alle punkter. 

 
Det er grunn til å understreke at fiskene i akvariet reagerte merkbart på det fornyete vannet 
allerede de første dagene etter at DabV-enheten var satt på.  Fra å være lite aktive i sine 
bevegelser viste slørhalene (gullfisk) spesielt en betydelig øket aktivitet og denne aktiviteten 
har vedvart også etter selve testperioden da DabV-en fortsatt står på i skrivende stund, snart et 
år fra den ble satt på. Vannet er bare skiftet en gang i denne perioden på grunn av algevekst i 
bunnen. Vannet er fortsatt klart og fint.  Bilder av akvariets sin tilstand ble tatt en rekke ganger 
i løpet av testperioden. I hele perioden var en DabV-enhet festet på utsiden av akvariet. En gang 
i uken ble tester av E. coli og koliforme bakterier gjennomført ved bruk av Colliert-18 som er 
en fargetest for påvisning av E. coli og koliforme bakterier. Fargen på testløsningene ble 
subjektivt vurdert uten en spektrofotometrisk kvantifisering. 
 
Når det gjelder resultatene fra disse forsøkene så kan følgende sies: Mens forholdene i det 
største akvariet ble fulgt over en periode på 11 uker var tendensen den samme i alle tre akvarier. 
Summarisk så ble følgende resultater oppnådd: 

ü tilnærmet de samme mengder av bakterier i akvariet som en konsekvens av at fiskene 
hadde en normal fordøyelse (utskillelse av avføring),  

ü bakteriene i vannet påvirket heller ikke almen-tilstanden hos fisken,  
ü ikke påvist avsetting av kalk/salter på glasset etter 11 uker, 
ü dette påvirket på en positiv måte almen-tilstanden hos fisken og sikten i vannet,  
ü vanlige grønnalger kan påvises på deler av glassveggene. Rensefiskene i akvariet maktet 

å spise algene på glasset, men ikke under steinene i bunnen av akvariet. 
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Det skal understrekes at akvariet ikke ble renset i den 11 uker lange perioden, men hadde likevel 
meget god vannkvalitet og fiskene viste stor aktivitet. Det ble kun tilført inntil 1 liter friskt vann 
én gang i uken avhengig av fordampningen. Figur 2 er representativt for forholdene i akvariet 
gjennom hele testperioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Et bilde tatt på slutten av 11-ukers perioden.  En liten DabV-enhet ble festet med teip 
på bakre glassvegg i nedre bakkant. 
 
 
Det første delforsøket ble formelt avsluttet uten at akvariet hadde blitt renset. Først 20. 
september 2021 ble det bestemt at en normal rensing av akvariet kunne gjennomføres. Årsaken 
til dette var at veksten av alger hadde tiltatt under overflaten i bunnen og på plantene i akvariet. 
Det var litt saltavleiringer som måtte fjernes fra deler av glassveggene, men ellers var vannet 
fortsatt helt rent og fiskene så ut til å stortrives. Slørhalene – tre i antall – hadde i betydelig grad 
lagt på seg, og virket fortsatt friske og aktive. 
  
Bildet på Figur 3 er tatt 23. september 2021. Akvariet hadde da stått uten å bli renset siden 28. 
mai 2021 dvs. i nesten 15 uker. Etter rensingen har akvariet ikke fått avsetting av salter på 
veggene, sikten i vannet er utmerket som det framgår av Figur 3 og fiskenes almenntilstand var 
upåklagelig. Våren 2022 vil det bli foretatt en bestemmelse av bakterier i vannet som en 
konsekvens av at fiskene legger igjen avføring etter seg. Tilsynelatende tilpasser det seg her en 
økologisk balanse i vannet slik at de små mengder av E. coli   og koliforme bakterier som 
baserer seg på avføringen, ikke har en negativ effekt på forholdene i vannet og i alle fall ikke 
på fiskenes helse og trivsel. 
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Figur 3. Et bilde tatt 23.. september 2021 viser akvariet som ikke har vært renset siden 28. mai 
2021.  
 
 
4. Det «våte trekantdrama» i vannmolekyler 
 
Et vannmolekyl består av to hydrogenatomer og et oksygenatom. Disse tre atomene deler på to 
elektroner i et vannmolekyl. Så sulten er oksygenet på disse to elektronene, at det trekker de to 
hydrogenatomene til seg med stor kjemisk bindingskraft. Elektronene går derfor oftere rundt 
oksygenet enn rundt hydrogenatomene.  
 
Vannmolekylet er et lite trekantdrama. De to hydrogenatomene liker hverandre dårlig. Begge 
har fått en delta-pluss ladning til overs fordi oksygenet trekker hardest på de to elektronene som 
de deler, og oksygenet er blitt delta-minus. Like ladninger frastøter hverandre. Siden begge 
hydrogenatomene har fått et overskudd av plussladning vil de frastøte hverandre. Oksygenet 
trekker dem til seg fra den samme siden, men hydrogenatomene vil posisjoneres lengst mulig 
fra hverandre. Kompromisset på trekantdramaet er nettopp dette – en trekant. Vannmolekylet 
har en del med overskudd av plussladning og en del med overskudd av minusladning.  Disse to 
ladningene gir vannmolekylet mange av egenskapene som gjør det så livsviktig3.  
 
Det løser seg i kroppen 
 
Denne trekantformen er nemlig løsningen for livet. Den gir vannet evnen til å løse opp mange 
av de stoffene som livet trenger. Hvorfor det? To av hjørnene i trekanten er hydrogenatomene. 
De har overskudd av plussladning. Det tredje hjørnet er oksygenatomet. Det har overskudd på 
minusladning. Dermed har vannmolekylet mer plussladning på den ene siden og mer 
minusladning på den andre siden. Disse ladningene kan trekke til seg motsatt ladning i andre 
molekyler – salter og mange proteiner. 
 

 
3 Noe av innholdet i dette delavsnittet er sakset fra https://forskning.no/biologi-fysikk/derfor-er-vann-selve-
losningen-for-livet/430962 
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Når det blir for lite vann i blodet og konsentrasjonen av salter stiger, utløses tørst-følelsen i 
hjernen. Livets molekyler seiler som skip på strømmene av vann gjennom kroppen. De losser 
sine livsviktige laster der de trengs – næringsstoffer for stoffskiftet til kroppen, hormoner som 
styrer stoffskiftet og mer.  
 
Årsaker til at vannmolekyler klumper seg  
 
Selv om vannmolekylet totalt sett er nøytralt har det en skjev fordeling av ladningene som 
forklart over. Det gjør at pluss ladningen til et vannmolekyl orienterer seg mot minus ladningen 
til annet vannmolekyl, og slik bygges det opp store klumper som bindes sammen gjennom 
såkalte polare bindinger. 
 
I tillegg så er det et par faktorer til som er viktig: 
 

Ø Vann distribueres gjennom ledninger med høyt trykk. 
Ø Vann går gjennom kilometervis med rette vannrør. 
Ø Fosser, stryk, svinger og evjer er naturens måte å rense vannet på. 

 
 
Når store grupper av vannmolekyler klumper seg 
sammen blir de polare ladningene til hvert enkelt 
vannmolekyl skjult. Det er bare de polare 
bindingene på overflaten av slike vann-aggregater 
som er bio-tilgjengelige for å binde seg til andre 
molekyler som også har ladninger. 
Frastøtningskreftene mellom de to hydrogen-
atomene blir også mindre i slike store enheter av 
vann-molekyler siden de orienteres mot et annet 
oksygen med negativ ladning. Effekten av dette er 
at vinkelen mellom hydrogenatomer blir mindre i et 
slikt vann-aggregat enn når vannmolekylet er alene. 
 
En måte å betrakte effekten av DabV-enhetene på er 
at den løser opp de store klumpene ved å forstyrre 
de polare bindingene. Da vil vannmolekylene gå fra 
hverandre til enklere vannmolekyler. Dermed blir de 
polare egenskapene (den elektriske ladningen) til 
vannmolekylet mer bio-tilgjengelig.  
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5. Den piezoelektriske mekanismen 
 
Prinsippet for DabV-enhetene er basert på piezoelektrisitet (fra gresk; piezein; «å presse» og «å 
klemme») som er et naturfenomen der elektriske ladninger blir produsert ved at et materiale 
bestående av krystaller blir påført press. Fenomenet ble oppdaget av Jacques og Pierre Curie i 
1880. Når krystaller blir utsatt for press, oppstår det en elektrisk polarisering, dvs. en 
oppsamling av elektrisk ladning i den ene enden av krystallen (se Figur 4). Den elektriske 
spenningen som oppstår varierer proporsjonalt med trykkintensiteten. Det samme skjer når man 
utsetter krystallen for strekk, men med en resulterende motsatt spenning. På denne måten kan 
man bruke piezoekrystaller til å generere vekselstrøm, vekselvis ved å komprimere og strekke 
krystallen.   

Det grunnleggende for instrumenter basert på piezoelektrisitet er at de har et minimum av deler. 
De er meget effektive med inntil 90% konvertert energi slik at dette gjør det mulig å konstruere 
svært kompakte apparater slik som DabV-enhetene er. Bruksområdene av piezoelektrisitet er 
innen ultralyd, sonar, sensorteknologi, motortenningssystemer, enkelte blekkskrivere og 
alarmer (f.eks. i røykvarslere). Samme metode som benyttes for å overføre strøm/energi trådløst 
som induksjonsstrøm. Dette er en metode som brukes i offshore-industrien når høyspentstrøm 
kobles sammen med en kontakt som er hundre prosent isolert. For å få dette til må 
høyspentstrømmen omformes til elektromagnetisk strøm for så å bringes tilbake 
fra elektromagnetisk strøm til høyspentstrøm.  

 

 
 
Figur 4. En piezoelektrisk krystall gir strøm under press4  
 

 
4 https://no.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrisitet 
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DabV-enhetene inneholder en energikilde som overfører trådløst, en konfidensiell 
videreutvikling av den piezoelektriske mekanismen (Wu et al. 20185, Chen et al. 20196, Nie et 
al. 20207). Piezoelektrisitet er som nevnt over den elektriske ladningen som akkumuleres i visse 
faste materialer som svar på påført mekanisk påkjenning. Med piezoelektrisitet forårsakes det 
en elektroneksitasjon. Mekanisk energi omdannes dermed til kjemisk energi som blir bio-
tilgjengelig. Resultater fra forsøk (Iversen 20218) tyder på at DabV-generatoren restrukturerer 
vannet ved å bryte ned de store klumper av vannmolekyler. 

Når det gjelder DabV-ene spesielt så skal det nevnes at de blir aktivisert når de kobles mot vann 
og den største effekten oppnås ved vann i bevegelse. Oppbyggingen vil ikke bli mer detaljert 
beskrevet enn det er gjort her. Når det gjelder de helsemessige aspekter så skal det nevnes at de 
fleste vannverk i Norge i dag forholder seg til at drikkevann skal behandles og distribueres på 
en hygienisk sikker måte. Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere 
mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre 
uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll)9. 

I Norge settes det krav til at drikkevannet skal gjennom minimum to hygieniske barrierer. 
Drikkevannsforskriften §3, punkt 2 definerer en hygienisk barriere som «Naturlig eller tillaget 
fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe bakterier, 
virus, parasitter mv., og/eller fortynne, nedbryte eller fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et 
nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger representerer noen helsemessig risiko.» 

Ved å se på fotnote 9 så kan det summeres at barrierene er delt inn i fysisk fjerning og 
desinfeksjon. Bruk av DabV-enheter kan i prinsippet sammenlignes med UV-stråling av vannet. 
De fleste vannverk i Norge er utstyrt med et UV-anlegg. Det er FHI som typegodkjenner UV-
anleggene - se eksempel10. Felles for disse er at bestrålingen må doseres ettersom graden av 
mikrobiell forurensning og fargetallet i vannet øker. Det er også klart at et UV-anlegg har en 
betydelig kostnad. Til sammenligning så vil en DabV-enhet (se Figur 5) plassert på inntaket fra 
en vannkilde (for eksempel en brønn med vann samlet opp fra taket på en hytte) koste en 
brøkdel av et komplisert UV-anlegg. Fordelen ved bruk av DabV-enheter er at man når det 
måtte være ønskelig, kan ta en vannprøve fra springen og få den kontrollert mot en eventuell 
forekomst av E. coli og koliforme bakterier. Hvis det viser seg at springvannet ikke holder den 

 
5 Wu et al. 2018. Piezoelectricity Induced Water Splitting and Formation of Hydroxyl Radical from Active Edge 
Sites of MoS 2 Nanoflowers. Nano Energy 46 

 
6 Chen et al. 2019. Piezo-promoted the generation of reactive oxygen species and the photodegradation of 
organic pollutants. Applied Catatalysis B. Environmental. 258, 118024 

 
7 Nie et al. 2020. High piezo–catalytic activity of ZnO/Al2O3 nanosheets utilizing ultrasonic energy for 
wastewater treatment. Journal of Cleaner Production, 242, 118532 

 
8 Iversen 2021. https://bio-consult.net/wp-content/uploads/Utfyllende-DBV-rapport-1.5.20.pdf 

 
9 https://www.norskvann.no/index.php/vann/vannbehandling 
10 «Planlegging og drift av UV-anlegg», E. Andersen, T. Krogh & V. Lund, VANN4-2006 (s. 334) 
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standard som Drikkevannsforskriften krever så kan man justere doseringen ved å koble på enten 
en eller flere ekstra DabV-er. Prinsippet for dette er vist i Figur 5 (høyre del) som vi kaller 
«industrivarianten» tilpasset større dimensjonerte vannrør. 

 
 

 
 
Figur 5. Slik ser en nyutviklet DabV ut.              Industrivarianten til 6² rør. 
 
 
6. Planter og DabV-behandlet vann  
 
Som plantefysiolog vil jeg i rapporten forsøke å forklare hvordan man kan oppnå en bedre 
næringsverdi på planter og planteprodukter ved å behandle vannet som benyttes med DabV-
teknologi. 
 
I disse dager skal man være oppmerksom på at det skjer en revolusjon når det gjelder innendørs 
produksjon av planter til ulike matformål. Det aller beste Vann As har hatt diskusjoner om et 
samarbeid med Mikrogrønt AS lokalisert i Lindås. Etter et møte mellom styreformann i 
Mikrogrønt AS, Remi A. Moldeskred og Tor-Henning Iversen, er det inngått en 
intensjonsavtale for å avklare hvilke verdier som DabV-er representerer for bedring av 
vannkvaliteten med positive konsekvenser for næringsverdiene i plantene. 
 
Planter produsert av Mikrogrønt AS selges over hele Bergens-området til restauranter og 
utsalgssteder for grøntvarer. På noe sikt så vil man bestemme de kvalitative forskjeller som det 
er mellom vanlige planter og urter dyrket i vanlig vann fra det lokale vannverk og planter dyrket 
ved bruk av DabV-behandlet vann hos Mikrogrønt AS. Plantenes næringsinnhold er vesentlig 
forbedret og smaken er utmerket. Så snart finansieringen er på plass vil testforsøk gjennomføres 
både i veksthus og under plast på friland med kontrollert tilførsel av DabV-behandlet vann. 
 
 
7.Forbedring av lokalt drikkevann på flasker  
 
En av kundene som handler med Det aller beste Vann As har hatt tilførsel av lokalt vann av 
dårlig kvalitet. Denne kunden lever av å selge friskt vann på flasker til sine kunder. På eget 
initiativ så har firmaet gjennomført innledende undersøkelser ved å benytte DabV-teknikken 
for å forbedre vannet. Vannprøver er sendt til Eurofins i Moss og resultatene viser at i tillegg 
til at E. coli og koliforme bakterier forsvinner fra råvannet, så skjer det samme med en lang 
rekke organiske og uorganiske kjemikalier påvist i råvannet. Denne første analysen som firmaet 
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har gjort på eget initiativ hos Eurofins er presentert i Vedlegg 1. Det aller beste Vann As vil nå 
ta initiativet til å få tilgang til råvannet som bedriften Lofoten Arctic Water AS slik at en 
kontroll kan gjennomføres. 
 
I sum så kan det sies at DabV-enhetene fjerner alle patogene organismer i vannet som så tappes 
på flasker. Men – i tillegg så viser tabellen at verdiene for alle fysiske parametere (pH, 
ledningsevne, turbiditet, lukt/smak og farge) er svært tilfredsstillende. De øvrige analyser som 
er foretatt av vannet av organiske og uorganiske forurensninger (Vedlegg 1) viser klart at 
samtlige uønskete komponenter er under den deteksjonsgrensen som Mattilsynet forholder seg 
til iht. Drikkevannsforskriften. 
 
 
8. Pågående forsøk med tester av DabV-er 
 
I alle forsøk som er gjennomført i regi av Det aller beste Vann As er analysene gjennomført i 
Norge av et akkreditert laboratorium – nemlig Eurofins AS som har avdelinger over hele landet 
med hver sitt spesiale. Mest benyttet har vært Eurofins Environment Testing Norway avd. 
Bergen, Sandviksveien 110, 5035 Bergen (telefon: 09440). Også internasjonalt finnes 
analyseavdelinger knyttet til Eurofins Environment Testing.  
 
Vi vil understreke viktigheten av å benytte et akkreditert laboratorium som Eurofins AS for alle 
typer analyser som skal gjøres nasjonalt og internasjonalt av DabV-er. Det aller beste Vann As 
har en kontrakt med firmaet og kan bistå i å etablere kontakt med Eurofins AS hvor i landet – 
eller utlandet – som man befinner seg. 
 
I tillegg til resultater fra forsøk med DabV-er som er presentert i dette dokumentet skal vi 
summarisk i det følgende peke på forsøk som pågår/er startet opp hvor resultatene vil komme 
innen rimelig fremtid: 
 

• «Melkeprosjektet»: På to gårder beliggende på Voss (Sverre Kvamme Træen) og i 
Rindalskogen i Sør-Trøndelag (Jon Gåsvatn) benyttes DabV-er for å rense vann fra den 
lokale vannkilde på gården. Fokus i dette delprosjektet vil være å få undersøkt hvordan 
bruk av DabV-er påvirker både melkeproduksjonen og dyrenes velferd. En representativ 
tegning under (fra Voss) illustrerer hvordan to typer av DabV-enheter vil bli påsatt både 
vannrør til tre typer ulike bygninger på gården og rørene som knytter sammen 
melkemaskiner og melketanken på gården. 
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• «DabV-er i hyttegrender»: Konkret er det startet et DabV-prosjekt på Træen-stølen på 

Bulken. Flere nærliggende hytter får sitt drikke- og vaskevann fra taket eller fra 
grunnvannskilder boret ned til 50-100 meter. Målet med prosjektet er å rense vannet 
med DabV-er slik at drikkevannet blir fri for patogene organismer og samtidig smaker 
tilfredsstillende. Forsøkene vil bli gjennomført sommeren 2022.  

• «DabV-er og fritidsbåter»: I to marinaer i Alvøen vil båteiere bli invitert med i forsøk 
på å rense drikkevannet ombord i båtene slik at både smak og vannkvalitet beholdes 
over lengre perioder. Forsøkene vil gjennomføres sommeren 2022.  

• «DabV-er og bobiler»: Som det kan sees på hjemmesiden så er det på gang et prosjekt 
som går på «Opplev et sunnere campingliv».  Her demonstrerer Rune Nilsen hvordan 
DabV-enheten holdes når man fyller vann på tanken på bobilen og hvordan den kan 
festes i bobilen direkte på vanntanken (bildene under).  
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• «Bruk av DabV-er i vannrensing i Sør-Afrika»: I et pågående prosjekt testes DabV-er 

ut i områder i Sør-Afrika hvor vannkvaliteten ikke tilfredsstiller kravene til 
drikkevannet. Resultatene fra Kenya er summarisk vist i tabellen under, men detaljer 
fra analysene kan man finne beskrevet i Vedlegg 2. Råvannet (2) er sterkt forurenset og 
selv et fysisk filter (1) hjelper bare delvis. Først ved påsetting av DabV-er (3) forsvinner 
de patogene organismer.  

 

 
  



 

 16 

Vedlegg 1: Her er vist de originale data som laboratoriet til Eurofins i Moss er kommet frem 
til. Verdiene for alle fysiske parametere (pH, ledningsevne, turbiditet, lukt/smak og farge) er 
svært tilfredsstillende. De øvrige analyser som er foretatt av vannet av organiske og uorganiske 
forurensninger er under deteksjonsgrensene for de anvendte instrumenter,  
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Vedlegg 2: Resultater fra analyser gjennomført i Kenya. For detaljer - se den summariske 
tabellen satt opp på s. 15.  
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Vedlegg 3: Figuren viser hvordan man ved påvirkning av en DabV-enhet kan måle vinkelen 
eksperimentelt mellom flaten og vanndråpen som stiger fra 110,33o til 115,10o. 
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