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SAMMENDRAG
 
Beredskapsanalysen er en delplan under Beredskapsplan vannforsyning og
inneholder en risikovurdering (ROS-analyse) som beskriver kritiske hendelser med
sannsynlighet for at hendelsene kan inntreffe og konsekvenser av hendelsen.

Handlingsplan med risikoreduserende tiltak som foreslås prioritert, er satt opp og 
delt inn i 2 grupper:

• Forebyggende tiltak: Tiltak som reduserer sannsynligheten for at feil oppstår.

• Beredskapstiltak: Tiltak som reduserer konsekvensen av feil som har inntruffet. 

Følgende forebyggende tiltak bør gjennomføres:

• Montering av innbruddsalarm og brannalarm i produksjonslokalene på 
Rakdalsåsen. Brannalarm med følere i styringsskap slik at eventuell varmgang vil 
kunne registreres tidlig.

• Sprinkling av produksjonslokalene på Rakdalsåsen for å begrense skade ved 
et eventuelt branntilløp. Lokalene ligger langt unna bygda noe som gir lang 
responstid ved utrykning. Dette gir et behov for brannvarsling som er koblet opp 
imot brannvesen eller vaktselskap og samtidig til kommunal vakttelefon.

• Tiltak for å hindre kollaps i membranfilter på Rakdalsåsen utpeker seg i analysen, 
men her er allerede rutiner på plass. Anleggene er tilkoblet driftsstyring med 
overvåkning og alarmer. Det gjennomføres faste intervaller på service.

• Der hovedvannledningene krysser elven ved Bertnembru har vi en risiko for 
rørbrudd. Her vil en eventuelle reparasjon være omfattende og økonomisk 
kostbar. Derfor må kostnader for eventuelle dobbel kryssing og eventuelt 
klargjøring for provisorisk løsning ved reelle brudd utredes.

• Rørbrudd ved ras vil være noe man må jobbe fortløpende med. Her er det 
visuelle vurderinger som er aktuelle. I tillegg vil planlegging av nye anlegg med 
rundkjøringer og omkobling være aktuelt.

• Ulykker der driftspersonell er involvert er høyst sannsynlig. Her bør det arbeides 
inn noen føringer for hvordan man skal gjennomføre arbeids-dagene. Her bør det 
være fokus på HMS og Bilkjøring.

• Rutinemessig inspeksjon trimming av hovedventiler.

• Planlegge å gjennomføre rutinemessig utskifting av slitedeler.

• Ajourføre liste over spesielt sårbare abonnenter.
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• Montere flere vannmålere på nettet.

• Inngjerding av høydebassengene på Ryggahøgda.

• Skilting rundt vannkilden (Konovatnet).

• I takt med utskiftinger/ utbygging av anlegg foreta en videre utbygging av 
driftsovervåking av anleggene.

• Gjennomgang av klausuleringsbestemmelsene for eventuelt å oppdatere dem.

Følgende beredskapstiltak foreslås gjennomført:

• Øke bassengkapasiteten ved å etablere nytt høydebasseng på Skage (2017).

• Gjennomføre årlige faste øvelser i håndtering av trussel og krise. 

• Planlegge krisevannforsyning og anskaffe nødvendig utstyr.

• Vedlikeholde sommer og vinterveg inn til Rakdalsåsen.

• Kommunikasjon med Sivilforsvaret, Heimevernet og andre organisasjoner.

• Ordne med mulig provisorisk omkobling av hovedvannledning mellom Øysletta og 
Bertnem.

En del av tiltakene som er foreslått er nye anlegg eller oppgradering av eksisterende  
anlegg og krever endel investeringer. 
Dette gjelder blant annet Sprinkling av lokaler på Rakdalåsen, nye ledningsstrekk,  
bygging nytt høydebasseng (vedtatt og blir utført i 2017) og ellers er det endel mindre  
innvesteringer).
I tillegg kommer det noen kostnader i forbindelse med inngjerding av høydebasseng,  
skilting av vannkilde og fortløpende integrering av driftsovervåking.
Prosjekt for utførelse og foreslått prioriteringer vil bli vurdert sammen med andre  
anleggstiltak i forbindelse med utarbeidelse av Hovedplan for vannforsyning slik at  
endelig prioritering gjøres der. 
Andre tiltak er mindre kostnadskrevende og/eller har preg av løpende drift og   
kan være naturlig å ta over driftsbudsjettet. Dette gjelder for eksempel arbeid  
med klausuleringsbestemmelsene, rutinemessige kontroller, inspeksjoner og   
øvelser samt nødvendige oppdateringer av dokumenter mv. Det kan være aktuelt å 
øke driftsbudsjettet noe ut fra omfanget av tiltakene.
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1  SEKTORPLANENS PLASS I BEREDSKAPSBILDET 

1.1  Lover og forskrifter 

I § 15 i Lov om sivilforsvaret (LOV 1953-07-17 nr 09) heter det i pkt. 2 at” Kommunen  
skal sørge for reserve- og sikringstiltak for vannforsyningen og de kommunaltekniske 
anlegg.” Dette innebærer en klar plikt til å planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer 
vannforsyningen og kommunaltekniske anlegg under krise og krig.

Lov om helsemessig og sosial beredskap (LOV 2000-06-23 nr 56) gjelder for vannverk 
(§1-3), og for personell som tjenestegjør i virksomheter loven omfatter, dvs. for 
personell ansatt i vannverk (§1-4). I § 2-1 er ansvarsprinsippet fastlagt, og det 
heter at” Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige 
beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste, herunder finansiering, 
under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.” Loven pålegger videre kommuner 
å utarbeide beredskapsplan for de tjenester de har ansvar for (bl.a. vannverk og 
kommunaltekniske anlegg).

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 
helsemessig og sosial beredskap (FOR 2001-07-23 nr 881) omfatter bl.a. virksomheter 
som kommuner og vannverk. Virksomheter som omfattes av forskriften skal 
gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser skaffe oversikt over hendelser som kan føre 
til ekstraordinær belastning for virksomheten. Avdekket risiko og sårbarhet skal 
reduseres gjennom forebyggende og skadebegrensende tiltak. Beredskapsplaner skal 
sikre en tilstrekkelig produksjon av tjenester ved mulige hendelser knyttet til avdekket 
risiko og sårbarhet.

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) (LOV 2003-12-19 nr. 124) 
omfatter alle forhold i forbindelse med produksjon, bearbeiding og distribusjon av 
innsatsvarer og næringsmidler, herunder drikkevann. Loven omfatter også alle forhold 
i forbindelse med produksjon av materialer og gjenstander som er bestemt å komme 
i kontakt med, eller kan ha innvirkning på innsatsvarer og næringsmidler.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (FOR 1994-
12-15 nr. 1187) skal sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle 
næringsmiddellovgivningen og omfatter autorisasjons- og godkjenningspliktige 
næringsmiddelvirksomheter. Forskriften omfatter dermed drikkevann og vannverk.

Forskrift om vannforsyning og om drikkevann (Drikkevannsforskriften) (FOR 2016-
12-22 nr. 1868) har egne bestemmelser om leveringssikkerhet og beredskap. I § 11 
heter det at vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og 
utarbeide beredskapsplaner for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann 
også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) (LOV 1981-03-13 
nr. 06) gjelder forurensninger og avfall i det ytre miljø. Loven har bestemmelser om 
plikt til å unngå forurensning og om hvilke forurensninger som er tillatt. Kommunen 
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skal ha nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning.

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

(FOR 1992-07-09 nr. 1269) definerer akutt forurensning som forurensning av 
betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i 
medhold av forurensningsloven.

1.2  Fylkets beredskapsplan

Fylkesmannens i Nord-Trøndelag v/ Beredskapsavdelingen har hovedansvaret for den 
sivile beredskap i fred og krig. Fylkesmannen samordner beredskapstiltakene og fører 
tilsyn med beredskapsforberedelsene i fylket.

For Nord-Trøndelag fylke finnes en gjeldende fylkesberedskapsplan og et 
fylkesberedskapsråd.

Hver etat / institusjon på sentralt-, fylkes- og det lokale plan har sine respektive 
funksjons- og ansvarsoppgaver. Disse forpliktelsene er ivaretatt i kommunens egen 
overordnede beredskapsplan. Fylkesmannen skal ivareta det overordnede ansvar 
for sivilforsvaret på fylkesnivå med bl.a. tilsyn og samordningsansvar samt yte hjelp 
ved planleggingen. Fylkeskommunen skal innenfor sitt virkeområde ta nødvendige 
beredskapsmessige hensyn i den løpende planlegging, utbygging og drift, utføre 
beredskapsplanlegging samt delta i beredskapsøvelser

1.3  Kommunens beredskapsplan

Overhalla kommune er pålagt et beredskapsansvar på mange lovbestemte områder. 
Innen vannforsyning og avløp er ansvaret nærmere beskrevet i lover og forskrifter 
nevnt i kap 1.1.

Ordføreren har ansvar for å føre tilsyn med den kommunale beredskapen, påse at 
beredskapstiltakene samordnes og at planen holdes ajour. Videre har det kommunale 
beredskapsråd, formannskapet og hovedutvalg sitt representative ansvar.

Gjennomføringen av internkontrollprinsippet i den sivile beredskapen innebærer at 
kommunen gis ansvar for å etablere et IK-system som dokumenterer i hvilken grad de 
er i stand til å løse sine oppgaver og oppfylle kravene som blir stilt.

Eksempler på oppgaver relatert til vannforsyning og kommunaltekniske anlegg som 
kan være aktuelle for kommunen ved en krise eller katastrofelignende situasjoner i 
fredstid kan være;

• Sikre vannforsyningen. 
• Informere om situasjonen i kommunen, også forholdsregler. 
• Opprydding, opprenskning, avfallsdeponering, tiltak mot akutt forurensning og annen 

innsats for å beskytte miljøet. 
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Vannforsyningen er sentral når det gjelder kvalitet, mengde og trykk, mens akutt 
forurensning og resipientkontroll er viktig på avløpssektoren.

1.4  Situasjonen for Overhalla kommune

Overhalla kommune har som de øvrige kommunene i fylket, en 
kommuneberedskapsplan, som dekker hele kommunen og beskriver generelle 
overordnede tiltak og ansvar innenfor den sivile beredskap.

1.5  Hva skal beredskapen dekke?

Den beste beredskap i krigs- og krisesituasjoner oppnås gjennom en høy sikkerhet på 
vannforsyningen i den daglige drift under fredstid.

Beredskapsanalysen vannforsyning for Overhalla kommune er en delplan 
til Hovedplan Vannforsyning. Den vil således gi føringer på kommunen sin 
ressursdisponering når det gjelder måloppnåelse på godt vann, nok vann og sikkerhet 
i vannforsyningen, og en resipientorientert avløpspolitikk med definerte miljømål for 
vannressursene.

Beredskapsanalysen vannforsyning vil også danne basis for den operative del av 
beredskapen i den kommunale forvaltningen. En forutsetning for en god operativ 
beredskap er at den daglige forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) fungerer, inklusiv 
oppdaterte driftsinstrukser og et system på internkontroll, samt at gjeldende 
kontrollsystem og sjekkrutiner inklusive rapportering følges.
Forbrukerne ønsker en god vannforsyning med rimelig sikkerhet mot akutte 
problemer i form av avbrudd, forurensninger og andre ulemper.

Beredskapsanalysen vil kunne være et verktøy og gi grunnlag for rask iverksetting av 
tiltak for å redusere konsekvensene av skade når denne først har skjedd.
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2.  SENTRALE MYNDIGHETERS BEHOV 
  – MÅL OG STRATEGI

2.1  Den sivile beredskap

Det grunnleggende mål for den sivile beredskapen er å sikre befolkningens liv og 
helse i en krigssituasjon og under freds kriser. Det er faren for krig som begrunner 
den sivile beredskapsorganisasjonen, og beredskapen baseres hovedsakelig på den 
organisasjon og de ressurser som finnes i samfunnet. Den sivile beredskapen, spesielt 
i Sivilforsvaret, skal i fredstid komme samfunnet til aktiv nytte i langt større grad enn 
tidligere, og større kostnadseffektivitet blir viktig.

Beredskap mot kriser og katastrofer i fred understrekes sterkere enn tidligere i 
«virksomhetsideen»:

«Den sivile beredskapen skal med sikte på kriser og krig sørge for at samfunnet 
fungerer mest mulig normalt, gi befolkningen størst mulig sikkerhet for liv, helse og 
velferd, samt yte støtte innenfor rammen av det norske totalforsvar.»

Den sivile beredskapen skal:

• Redusere sårbarheten innen samfunnets infrastruktur, samt for livs- og 
krigsviktige næringsvirksomheter. 

• Redusere skadevirkningene av en krise- eller krigssituasjon og sikre 
befolkningens og Forsvarets behov for viktige varer og tjenester under kriser og krig. 

Planleggingen skal videre ta hensyn til at sårbarheten, risikoen og ressurssituasjonen 
varierer fra landsdel til landsdel. Utgangspunktet er derfor differensiert planlegging. 
Arbeidet med å kartlegge samfunnets sårbarhet for forstyrrelser i fred og krig skal 
prioriteres høyt i alle landsdeler.

Terrorhandlingene 11. september 2001 og senere aksjoner fram til i dag har økt 
risikoen for terroraksjoner og sabotasje, og har dermed aktualisert behovet for 
beredskapsplanlegging.

2.2  Nasjonale mål for vannforsyningen 

I «Langtidsplanen for den sivile beredskap/Nasjonale mål for vann og helse» er 
følgende nasjonale mål skissert for vannforsyningen: 

• I en krise- eller krigstid skal befolkningen sikres tilstrekkelig og hygienisk 
tilfredsstillende drikkevann. 

• Eksisterende vannkilder skal sikres mot forurensninger slik at nåværende 
vannforsyningssystem i størst mulig grad kan opprettholdes. 

• Det skal utarbeides beredskapsplaner, som på kort varsel kan iverksettes i den 
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hensikt å minske omfanget av skader på vannforsyningssystem og reparere dette 
ved eventuelle katastrofer, sabotasje eller krigshandlinger. 

Målene er generelle, men er allikevel retningsgivende for det regionale/fylkesvise og 
kommunale beredskapsarbeidet. Selv om målene primært gjelder vannforsyningen 
har de vesentlig betydning også for avløpssektoren, og da spesielt i forhold til å sikre 
vannkilder mot forurensning.

For Overhalla kommune vil derfor det arbeidet som utføres blant annet hos 
Fylkesmannens beredskapsavdeling være viktig for samordning og oppfølging i 
det konkrete og praktiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Utgangspunktet er 
imidlertid at sikkerhets- og beredskapshensyn er vannverkseierens ansvar.

2.3  Krav til vannforsyningen i en krisesituasjon

Drikkevannsforskriften, ref. [1], stiller krav om at vannverkseier har plikt til å levere 
tilstrekkelig mengder drikkevann i enhver driftssituasjon, også under ekstraordinære 
forhold som ved kriser, katastrofer og krig. Planer for slik levering skal finnes i 
drifts- og beredskapsplaner for vannverket. Vannforsyningen skal opprettholdes så 
lenge det ikke foreligger en” alvorlig nødssituasjon” (for eksempel forhold utløst av 
naturkatastrofer, som flom og orkan og større alvorlige utslipp kilde/nedbørfelt).

Vannforsyningen skal derfor kunne opprettholdes under strømbrudd, ledningsbrudd, 
kvalitetsendringer og kapasitetsproblemer i kilde, sesongvariasjoner i forbruk, teknisk 
svikt i vannforsyningssystemet mv. Under disse forholdene skilles det ikke mellom 
normal vannforsyning og krisesituasjoner når det gjelder kvalitetskravet til vann. I” 
alvorlige nødssituasjoner” åpner Drikkevannsforskriften for at det kan gjøres unntak 
fra kravene om vannkvalitet. Et slikt unntak skal være tidsbegrenset og skal baseres 
på vurderinger/uttalelser fra medisinskfaglig rådgiver i kommunen og fra Mattilsynet.

I Mattilsynets veiledning om Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen, ref. [2], 
heter det bl.a.: Vannverkseier har ansvaret for å etablere, drifte og videreutvikle 
beredskapen i tråd med ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet og nærhetsprinsippet.

Dette betyr at eieren, enten representert ved styret eller ved kommunestyret, har 
ansvaret for at vannverket har de ressursene og fullmaktene som er nødvendige for å 
håndtere en beredskapssituasjon.
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3.  Kommunale mål

3.1  Rullering av beredskapsplanen

Beredskapsanalysen for vannforsyning skal normalt rulleres hvert fjerde år. Ved 
behov kan Beredskapsanalysen rulleres oftere. Rulleringen skal omfatte risiko og 
sårbarhetsvurderinger, og forslag til risikoreduserende tiltak. 
Beredskapsanalysens Del II, Aksjonsplaner ved uforutsette hendelser skal oppdateres 
løpende etter hvert som det oppstår endringer av betydning for varsling og tiltak.

3.2  Anlegg som omfattes av beredskapsplanen 
• Konovatnet som kilde
• Rakdalåsen fellesvannverk som renseanlegg
• Ledningsnett
• Trykkøkning stasjoner
• Høydebasseng

3.2.1  Kommunale godkjenningspliktige vannverk

3.2.2  Private godkjenningspliktige vannverk

Det skal i det videre arbeid utarbeides en politikk på kommunens holdning og bistand 
vedrørende beredskap overfor de private vannverkene. Vannverk som forsyner 
melkerom skal ha godkjent vannkvalitet, og alle anlegg er godkjenningspliktige 
etter Drikkevannsforskriften. Dette gjelder anlegg som leverer vann til to eller flere 
husstander. Det er lite oversikt over godkjente beredskapsplaner for de private 
vannverkene.

3.3  Målstruktur

Vannverk Vannkilde Status og utfordringer innen beredskap 
for det enkelte vannverk

Konovatnet fellesvannverk

                    

Konovatnet Vannbehandlingsanlegg bygd etter 
godkjente planer. Anlegget produserer 
vann med stabil kvalitet/mengde. 
FDV - bok for vannbehandlingsanlegget 
er utarbeidet og godkjent. FDV - bøker for 
kilde/nedbørfelt og distribusjonsnett er 
noe mangelfulle. Vannverket er godkjent.
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3.3.1  Generelt

Målstrukturen bygges opp på en slik måte at det tilkjennegir kommunens ansvar 
overfor abonnentene. Dette gjelder både på leveringssikkerhet og på kvalitet 
(eksterne mål) for vannforsyningen. Som grunnlag for å oppfylle de eksterne 
mål overfor abonnentene, må kommunen som anleggseier ha definert interne 
mål, dvs. konkrete delmål og resultatmål på vannverkets (og avløpssystemets) 
hovedkomponenter og på sitt eget FDV-system.

Det er mange faktorer som påvirker sikkerheten. En bør derfor ikke sette som mål at 
hele befolkningen skal ha sikker vannforsyning ut fra entydige kriterier for sikkerhet.

3.3.2  Leveringssikkerhet vannforsyning

Leveringssikkerhet (kvantitet) er viktig for flere situasjoner:

• I områder der brannvesenet ikke kan ta vann fra vassdrag, er ledningsnettet 
eneste mulighet. Lokal vurdering må gjøres i forhold til konsekvens. 
Sprinkleranlegg krever ledningstrykk. 

• Det kan bli store økonomiske konsekvenser for bedrifter som blir uten vann til 
prosess og kjøling. 

• Stor hygienisk risiko hvis ledningsnettet blir trykkløst, dvs. at opprettholdelse av 
leveringssikkerhet øker den hygieniske sikkerhet. 

• Boliger kan være uten vann et døgn, muligens lenger hvis vann kjøres i tankbil. 
Drikkevann kan kjøpes / leveres i flasker over en periode. 

3.3.3  Kvalitetssikring

Kvalitetssikring i vannforsyningen er komplisert, og må vurderes. I helsesammenheng 
er det viktig å skille mellom to kategorier:
a)  Sykdom uten varige mén eller død. 
 Gastroenteritt (kan være dødelig, men sjelden), diaré, dysenteri osv. 

b)  Varige mén eller død. 
 Akutt (forgiftning), “snikende” (kreft, senilitet o.a.). 

Dersom krisen ikke medfører akutt forgiftning (død / varig mén), vil ambisjonsnivået 
for sikkerheten variere med krisens varighet, og hvor krisen gjør seg gjeldende:

• En bolig kan være uten vann i kort tid, men avbrudd i forsyningen over flere dager 
kan medføre alvorlig krise (toaletter, rengjøring osv.), avhengig av hvor boligen 
(stedet) er lokalisert. 

Kvalitetssikring av vannkvaliteten er i en særklasse hva angår forhold til abonnentene 
og publikum. Abonnentene må stole fullt og helt på vannverkseier. Kvalitetssvikt med 
skadelig eller uheldig vannkvalitet som følge er usynlig og merkes først når det er for 
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sent. Trygghet på sikring, kontroll og beredskap er en viktig faktor i befolkningens 
levestandard.

3.3.4  Vannverkets hovedkomponenter

Som nevnt skal beredskapen ivareta negative hendelser som truer eller fører til svikt 
i:
• Vannets kvalitet 
• Tilgjengelig vannmengde 

Årsak og årsakssammenhenger til slike hendelser vil ligge i de tekniske systemer 
innen vannverkets hovedkomponenter og/eller av menneskelige eller administrative 
feil og svakheter.

På den mer interne målfastsettelsen (delmål, resultatmål/-krav) bør mål settes på 
hver av “hovedkomponentene” i vannverkets drift.

• Vannkilde og nedslagsfelt
• Inntak 
• Vannbehandling 
• Ledningsnett/ distribusjon
• Pumpestasjoner/ hydroforanlegg
• Høydebasseng
• Reserver og lagerhold
• Krisevannforsyning
• Organisasjon og bemanning) 

3.4 Ambisjonsnivå 

3.4.1  Konovatnet fellesvannverk

Vannverket leverer vann til en stor andel av kommunens befolkning, bl. a. en rekke 
viktige abonnenter (helseinstitusjoner og bedrifter), og bør derfor inneha et høyt 
ambisjonsnivå. Følgende ambisjonsnivå foreslås lagt til grunn:

1. Bruk av kloring av råvann ved behov.
2. Høydebasseng med 2-3 døgns bassengreserve 2020 (Normalt forbruk, og 

befolknings i hht. SSB prognoser).
3. Kommunalteknisk beredskap dekker vann, avløp og andre tjenester. Nødvendig 

personell "bør" mobiliseringsfritas. 
4. Digitalt kartverk i hensiktsmessig målestokk over hele nettet. Papirkopier samt 

oversiktskart finnes i reserve. 
5. Avtale med nabokommuner om henting av drikkevann på tankbil (Namsos, Grong 

og Høylandet)
6. Avtale på “spesielle” reservedeler med grossist og med nabokommunene, som 

supplerer eget kommunalt beredskapslager (rørdeler, deler til klor apparat m.m.).
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7. Årlige beredskapsmøter der spesielle krisesituasjoner og sårbarhet drøftes.
8. Det skal alltid være vann med nødvendig trykk i hovedsystemet og minst 2,5 bar 

trykk i tilknytningspunkt for abonnent. 
9. Abonnentene skal ikke være uten vann i mer enn 8 timer på dagtid på grunn av 

ledningsbrudd og andre feil.
10. Hvis vannet er borte mer enn 6 timer, tilbys drikkevann utkjørt i beholder eller 

tankbil det settes opp strategisk. Plasseringer bør her være Gimle/OBUS, Hunn 
Skole og Øysletta Grendehus.

11. Avtale med NTE om reserve strømforsyning til viktige anlegg og installasjoner. 
12. Basseng og rundkjøringsledninger(Ringeledninger) gjør at brudd kan oppstå uten 

alt for store konsekvenser for vannforsyningen. 
13. Utstyr, materiell, kjemikalier m.m. for å opprettholde forsyning i 3 måneder. 
14. Et omfattende kvalitetskontrollprogram, blant annet med vannprøvekontroll 

ved alle avstengninger / ledningsbrudd, i ytterpunkt på ledningsnettet samt ved 
klager. 

15. Fjernkontroll og varsling ved avvik i vanntrykk, vannføringen og turbiditet. 
16. Eget FDV-system (driftsinstruks) for hvert vannbehandlingsanlegg, hver 

pumpestasjon samt for situasjoner der hovedvannkilden må tas ut av drift.
17. Mulighet for uttak av vann til brannslukking i hele forsyningsområdet (andre 

kilder og utkjøring med tankbil kan aksepteres i spesielle tilfeller). 

3.5 Målsetting beredskap overfor abonnentene 

3.5.1  Hovedmål beredskap

Overhalla kommune, som anleggseier, skal hele tiden ha en beredskap som sikrer 
nødvendig vannforsyning til befolkningen under krig eller krise.

Strategi: Planlegging, drift og vedlikehold skal ivaretas på en sånn måte at 
vannforsyningssystemene er sikret, og god nok beredskap opprettholdes. Høy 
kvalitet på (forebyggende) drift og vedlikehold gir det beste grunnlag for overvåking 
og kontroll. Dette reduserer faren for akutte hendelser og sikrer opprettholdelse av 
vannverkets leveringssikkerhet.

3.5.2 Delmål beredskap vannforsyning

• Ingen abonnenter skal være uten vann (ikke krav til drikkevannskvalitet) i mer enn 
24 timer. 

• Sentrumsområder og spesielt viktige abonnenter skal ikke være uten vann i mer 
enn 8 timer. En normalbolig kan være uten drikkevann i 2 dager. 

• Alle abonnenter skal sikres minimum 3 liter drikkevann pr. person og døgn etter 
en alvorlig ulykke som har rammet vannforsyningen. 

• Alle abonnenter skal sikres minimum 10 liter pr. person og døgn fra 3. til 30. dag 
etter at krisen inntraff. 

3.6 Mål på sikkerhet og beredskap overfor vannforsyningssystemene 
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3.6.1  Vannkilde, nedbørfelt og inntak

Hovedmål:
1. Aktiviteter og hendelser i og rundt vannkilden skal være av en slik art og type at 

vannleveransen er sikker og at sannsynligheten for krise minimeres. 

Delmål / resultatmål:
2. Hovedkilde skal ha en forsvarlig kvalitet/behandling slik at det kan leveres et trygt 

råvann til produksjon.
3. Nedbørfeltet (sammen med vannkilden) skal så langt det er praktisk mulig utgjøre 

én uavhengig hygienisk barriere (kan være usikker barriere under omrøring / 
fullsirkulasjon vår og høst).

4. Godkjent program på prøvetaking skal følges, og det skal være et meldesystem 
ved avvik av vannkvaliteten. 

5. Kilde med enheter (hovedkilde, nedbørfelt og inntak) kontrolleres og 
kvalitetssikres minimum en gang pr. år. 

3.6.2  Vannbehandling

Hovedmål:
1. Nødvendig behandling skal alltid utgjøre minst to hygieniske barrierer i 

hovedsystemet. 

Delmål:
2. Godkjent program på prøvetaking skal følges, og det skal være et meldesystem 

ved avvik på vannkvaliteten. 

3.6.3  Transportsystemet

Hovedmål:
1. God forskriftsmessig kvalitet på bygging, drift og vedlikehold.

Delmål:
2. Vanntrykket skal hele tiden være større enn utvendig trykk (grøftevann / 

grunnvann etc.). 
3. Tapping av vann til brannslukking skal kunne skje uten at det oppstår undertrykk i 

ledningsnettet. 
4. Løpende kontroll med vannkvalitet på nett. 
5. God løpende drift på ventiler. Fokus på brannventiler og spyleventiler. 
6. God bassengdrift. Årlig kontroll / rengjøring. Sikring mot forurensning (vann, dyre-

/ fugleekskrementer, dyrekadaver etc.). Sikring mot sabotasje/hærverk. 
7. Sikring av trykkøkningstasjoner og spesielt viktige kummer mot sabotasje/

hærverk. 
8. Mobile rengjorte tanker skal kunne rekvireres raskt i nærmiljøet. Det etableres et 

system på kvalitetskontroll på levert drikkevann. 
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3.6.4  Beredskap / aksjon

Hovedmål:
1. Aksjonsplaner, inkl. nødvendig personell, for prioriterte uventede akuttsituasjoner 

skal oppdateres minst en gang pr. år. 

Delmål:
2. Mobiliseringsfritak "bør" dekke minimum 1 ingeniør og 2 operatører / 

fagarbeidere. 
3. Det utarbeides et kriseprogram for nedstengning av vannverket ved akutt 

forgiftning. 
4. Det holdes øvelser i tiltak mot akutt forurensning minst hvert 3. år (f. eks i 

samarbeid med brannvesenet og sivilforsvaret). 
5. Det holdes øvelser i prioriterte aksjonsplaner minst hvert 3. år. 
6. Det holdes øvelser i håndtering av trussel om terror/sabotasje minst hvert 3. år. 

Øvelsene "bør" skjer på overordnet nivå sammen med kommunen for øvrig. 
 

3.6.5  Beredskap melding / varsling

Hovedmål:
1. Løpende kontroll av drikkevannskvalitet. Styring og overvåking skal løpende 

ajourføres og gi grunnlag for om og når varsling skal iverksettes. 

Delmål:
2. Det skal lages et program på melding / varsling av befolkningen i tilfelle akutt 

forgiftning og andre hendelser som nødvendiggjør varsling, samt hvordan 
befolkningen må forholde seg. 

Interne og eksterne melde- og varslingsrutiner oppdateres årlig.
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4 RISIKO I VANNFORSYNINGEN

4.1  Definisjoner

Sikkerhet dekker begrepene sikring(forebyggende) og beredskap
(handlingsplan og alternativer til normal drift i en krise). Sikkerhet i vannforsyningen 
kan deles i to hoveddeler:

a. Kvantitet (nok vann)
b. Kvalitet (godt vann)

Sikkerheten kan også defineres på en annen måte:

1. Sikkerhet i “normale” situasjoner.
2. Sikkerhet i beredskapssituasjoner.

Sikkerhet i ”normale” situasjoner dekker sikkerhet mot forhold som kan gi 
helseskade ved kortvarige eksponeringer eller som kan gi helseskade ved langvarige 
eksponeringer med små mengder.
Sikkerhet i beredskapssituasjoner vil i hovedsak bety sikkerhet mot akutt bortfall av 
vannforsyningen, og virkningen av dette.

4.2  Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

Risikovurderingen er av overordnet og vurderende art (kvalitativ), og tar 
utgangspunkt i nå-situasjonen og eksisterende forebyggende tiltak og beredskap. 
Den omhandler først og fremst risiko for abonnenter og samfunn, og ikke risiko for 
vannverkets ansatte.

Risiko og risikoreduserende tiltak defineres på følgende måte:

Risiko    = Sannsynlighet   x          Konsekvens
Risikoreduserende tiltak = Forebyggende tiltak  x          Beredskap

Forebyggende tiltak reduserer sannsynligheten for at feil oppstår.
Beredskapen reduserer konsekvensen av feil.

Sannsynligheten for at feil 
oppstår kan deles i 4 klasser, 
jf veileder fra Mattilsynet.
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Konsekvens av hendelsen kan deles i følgende 4 klasser, jf veileder fra Mattilsynet.

K-NIVÅ KRITERIER

K1 – Liten konsekvens a: Utslipp og resipient: Kvalitet påvirkes ubetydelig, 
gjeldende krav overholdes
b: Transportsystem: Ubetydelig påvirkning
c: Omdømme og økonomi: Omdømme ikke truet, eller 
økonomisk tap mindre enn 5 % av årlige kostnader

K2 – Middels 
konsekvens

a: Utslipp og resipient: Kortvarig, mindre brudd på 
gjeldende krav
b: Transportsystem: Kortvarig svikt (timer) i enkelte 
områder
c: Omdømme og økonomi: Omdømme truet, eller 
økonomisk tap på 5 – 10 % av årlige kostnader

K3 – Stor konsekvens a: Utslipp og resipient: Brudd på gjeldende krav, uheldig 
forurensning med ulempe
b: Transportsystem: Langvarig svikt (dager) i enkelte 
områder
c: Omdømme og økonomi: Omdømme kortvarig tapt, 
eller økonomisk tap på 10 – 20 % av årlige kostnader

K4 – Svært stor 
konsekvens

a: Utslipp og resipient: Alvorlig brudd på gjeldende krav, 
forurensning med skade på naturmiljø og fare for liv og 
helse
b: Transportsystem: Langvarig svikt (dager) som rammer 
flertallet av abonnentene
c: Omdømme og økonomi: Omdømme langvarig tapt, 
eller økonomisk tap større enn 20 % av årlige kostnader
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Graden av risiko klassifiseres etter følgende matrise hvor sannsynlighet og 
konsekvens er multiplisert (produktet = risikofaktor):

Akseptkriteriene er gitt av fargene i matrisen, som har følgende betydning, jf 
Mattilsynets veileder, ref. [2]:

RØD:  Risiko må reduseres – gjennomføring av forebyggende tiltak og   
  beredskapstiltak er nødvendig.

GUL:  Aktiv risikohåndtering – gjennomføring av nye forebyggende tiltak og  
  beredskapstiltak vurderes, samvirke med andre aktører utredes.

GRØNN: Forenklet risikohåndtering – eksisterende forebyggende tiltak og   
  beredskapstiltak opprettholdes.

Det er gjennomført risikovurdering for de enkelte deler av vannforsyningssystemet 
for Konovatnet fellesvannverk, og skissert aktuelle tiltak for å redusere risiko.

Risikovurderingene er vist i kap. 5. Resultatet er her brukt til å foreslå konkrete 
tiltak i forhold til beregnet risikofaktor. Det er skilt mellom nødvendige tiltak (rød 
farge i matrise over akseptkriterier) og aktuelle tiltak (gul farge i matrise over 
akseptkriterier). Tiltakene er nærmere beskrevet i kap. 6.

 

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS

K1 -Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 – Svært stor

S4- Svært stor 4 8 12 16

S3 - Stor 3 6 9 12

S2 - Middels 2 4 6 8

S1 - Liten 1 2 3 4
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5	 Vurdering	av	risiko	og	behov	for	tiltak

5.1 Vannkilde, nedslagsfelt

5.1.1 Nåsituasjon/ risikoforhold
Forurensning av kilde og nedbørfelt kan skje ved uhell/ulykke og ved bevisste
handlinger/sabotasje. Kilde og nedbørfelt er klausulert og adkomstvegen er vanligvis
stengt med bom.
Lokaliseringen av kilde og nedslagsfelt er utenfor allfarvei gjør at muligheten for 
uhell/ulykke er liten, og det forventes ingen endringer i sannsynligheten for slike 
hendelser. Det vurderes å være noe større sannsynlighet for sabotasje i dag enn det 
som har vært tidligere. 
Dammen ved Konovatnet tilfredsstiller de tekniske krav som i dag stilles til slike 
dammer.
Eventuelt dambrudd vil ikke ha påvirkning av vannleveringen eller omliggende 
områder (Klasse 1 dam). Inntaktet for vannverket ligger på ca. 17- 18m dyp.
Klimaendringer fører til hyppigere og kraftigere nedbør med økt fare for ras.

5.1.2 Muligehendelser/risikovuring 
  

Krisesituasjon/
mulige
hendelser

Sannsynelighet Konsekvens Risiko Utføre tilkak Nye tiltak/
beredskap

Sabotasje – gift i
magasin

S1
Liten

K4
Svært stor

4 Forberede
reservevannkilde

Flystyrt - ulykke S1
Liten

K4
Svært stor

4 Ingen Forberede
reservevannkilde

Radioaktivt
nedfall 

S1
Liten

K4
Svært stor

4 Ingen Forberede
reservevannkilde

Forurensning fra
Hytter og
ferdsel mv

S2
Middels

K2
Middels

4 Oppdatering av
klausulerings-
bestemmelsene

Svikt tilsig av 
vann

S1
Liten

K4
Svært stor

4 Befaring årlig Forberede
reservevannkilde

Døde dyr, rein 
osv.

S3
Stor

K2
Middels

6 Klausulering Oppdatering av
klausulerings-
bestemmelsene

Dambrudd S1
Liten

K1
Liten

1 Kontroll 2016
(Klasse 1 dam)

Normalt 
vedlikehold

Ras i magasin S1
Liten

K2
Middels

2 Nedbørfelt
inspiseres

Forberede
krisevann
forsyning
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5.2  Inntak

5.2.1  Nåsituasjonen / risikoforhold

Inntaket fra hovedkilde skjer fra én inntaksledning i Konovatnet og videre 
tilførselsledning ned til renseanlegg. 
Ledningen ligger i ulendt terreng og tidvis med liten overdekning. Ledningen har 
tidligere hatt brudd. Ledningen kan utsettes for sabotasje, den er identifiserbar ved 
kum punkter og kapell (ventilkammer). Ledningen kan være utsatt for ytre påvirkning 
f. eks. som skogsmaskin, traktor og graving av skogsbilveg. Lite sannsynlig med ras i 
område, fjell i store deler av traseen.
Selve inntakspunktet ligger på ca. 17- 18 meter dyp og selve vannet har en dybde 
på ca. 45 meter. Ved omrøring i vannet ved temperaturendringer vår /Høst kan det 
forekomme flytende torv som kan dekke over inntaks sil.
Vanntilførselen er overvåket av driftskontrollanlegget.

5.2.2 Mulige hendelser/risikovurdering

Krisesituasjon/
mulige
hendelser

Sannsynelighet Konsekvens Risiko Utføre tilkak Nye tiltak/
beredskap

Tett inntakssil S1
Liten

K2
Middels

4 Inntak løftet ca. 
20- 30 meter fra 
bunn

Besiktigelse med 
dykker hvert. 5 år

Sabotasje/ 
hærverk på 
tilførselsledning

S1
Liten

K4
Svært stor

4 Råvannstrøm 
måles i drifts
kontroll

Alarm tilknyttet 
driftskontroll

Feil på 
tilførselsledning

S2
Middels

K3
Stor

6 Visuell kontroll Opplysningsskilt i 
område

Ras i område S1
Liten

K3
Stor

3 Ingen Visuell kontroll



23ROS-ANALYSE VANNFORSYNING - OVERHALLA KOMMUNE

Overhalla kommune
- positiv, frisk og framsynt

5.3  Vannbehandling

5.3.1  Nåsituasjon/risikoforhold

Vannbehandlingsanlegget består i grove trekk av fin sil og et membranfilter (Rigg 
A og B). Etter membranfiltret går rentvannet gjennom UV– anlegg og videre til et 
kalksteinfilter for PH- justering. Rentvannet blir videre sendt til et utgjevningsbasseng, 
hvor det også er uttak for pumper til vannlevering Bergsmo. Utskiftingshyppighet på 
filtrene er ca.6- 8 år. Beholdning av kjemikalier til produksjon (Klor)for ca. 3 mnd. er 
lagret i produksjonslokalet, forøvrig samme type som brukes i basseng OBUS.  

Vannbehandlingsanlegget har omkoblingsmulighet (by-pass) som gjør det mulig å 
levere klorbehandlet råvann ut til abonnentene selv om vannbehandlingsanlegget blir 
satt ut av drift. Det er da en vis fare for at vann som inneholder sykdomsframkallende 
bakterier og virus kommer ut på nettet. Selv om det innføres kokepåbud, er 
situasjonen svært uheldig. 
Bassengkapasiteten på nettet gjør at vannbehandlingen kan være ute av drift i 
anslagsvis 4 døgn uten at det blir behov for å levere vann via by-pass-ledningen.

De mest sannsynlige årsakene til at anlegget blir slått ut er brann, tilførselsproblem, 
hærverk/sabotasje, strømbrudd, driftsfeil og mangel på kjemikalier (mer enn 3 mnd.).

Det er ikke montert brann eller innbruddsalarm på anlegget. 
Det er ønskelig med brannalarm som er direkte koblet til brannvesenet, dette på 
grunn av lang utrykkingstid, og en brann vil kunne gjøre stor skade før brannvesenet 
er på stedet og kan starte slokkearbeidet. Spesielt vil det raskt kunne oppstå stor 
skade på det elektriske anlegget med styring og automatikk. I slike tilfeller kan 
vannbehandlingen drives med manuell styring av anlegget. 

Det er ønskelig med sikring av produksjonslokalet med sprinkleranlegg. Dette på 
grunn av lang utryknings tid..

Det er kun ett rør fra kilden og ned til vannbehandlingsanlegget, ved brudd på denne 
vil muligheten for å føre vann fra Konovatnet, helt falle bort. Denne ledningen er 
dessuten av lav trykklasse (PN6) og utsettes tidvis for til dels store trykk-støt.

Strømbrudd er en av faktorene som vil kunne utsette anlegget for driftsstans. Det er 
derfor montert strømaggregat som starter automatisk på anlegget. I tillegg vil en UPS 
kunne ivareta mindre svingninger på strømleveringen inn på anlegget (ivareta tiden 
før Aggregatet reagerer) 
Det er stort sett stabilisere vannkvaliteten inn på vannbehandlingsanlegget, og derfor 
bra driftsforhold, noe som gir en stabil og god vannkvalitet ut fra anlegget.
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5.3.2 Mulige hendelser/risikovurdering 
Krisesituasjon/
mulige hendelser

Sannsynelighet Konsekvens Risiko Utføre tilkak Nye tiltak/
beredskap

Brann i lokal S2
Middels

K4
Svært stor

8 Holde 
høydebasseng 
fulle, veger 
brøytes/strøs 
(utrykning)

Sprinkler i 
produksjons 
anlegget. 

Brannvarsling 
tilknyttet 
vakttelefon, 
vaktselskap eller 
brannvesen

Økt volum 
Høydebasseng 
2017

Brann i 
styringsskap

S2
Middels

K4
Svært stor

8 Visuell sjekk 
varmgang

Forberede
reservevannkilde

Kollaps 
Membranfilter (A 
og B)

S2
Middels

K4
Svært stor

8 Daglig spyling 
rens(aut) 
Overvåkning viser 
diff. trykk

Forberede
reservevannkilde

Dårlig vannkvalitet S2
Middels

K2
Middels

4 Råvannsprøver Ingen

Sabotasje/
hærverk
/datasikkerhet

S1
Liten

K4
Svært stor

4 Innbruddsalarm 
tilknyttet 
driftskontroll og 
vaktselskap

Innbruddsalarm
tilknyttet
Vakttelefon, 
vaktselskap eller 
nødetater 

Sikre severe mot 
inntrenging, 
rutiner for å 
unngå virus

Kjemikalielekkasje S1
Liten

K3
Stor

3 Bruker kun klor 
i produksjon. 
Tilmålt mengde

Liten risiko

Ingen
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Veg inn til 
anlegget

S2
Middels

K1
Liten

2 Normalt 
vedlikehold 
sommer og
 vinter. 

Mulighet for 
tilgang med 
helikopter

Ingen

Stans i
kjemikalielevering

S1
Liten

K2
Middels

2 Rutiner for
bestilling
Back up på Obus 
(klor)

Ingen

Feil på automatikk
og styring 

S3
Stor

K2
Middels

6 Rutiner for
manuell drift

Økt 
Bassengkapasitet

Langvarig 
strømbrudd

S2
Middels

K1
Stor

2 Aggregat 
installert med 
aut. oppstart.

Mulig å levere 
kloret vann i by-
pass. 

Nødstrøms-
aggregat som 
starer automatisk 
ved strømbrudd

Økt volum 
høydebasseng 
2017

Brudd på datalinje 
(mobildata)

S2
Middels

K2
Middels

4 Mobildata 
benyttes i dag. I 
tillegg ligger det 
analog linje inn til 
Rakdalåsen.
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5.4  Ledningsnett/ distribusjon

5.4.1  Nåsituasjonen/risikoforhold

Brudd på ledninger vil kunne stoppe vannforsyningen eller i beste fall redusere 
kapasitet og/eller trykk vesentlig. Høydebassengene i nettet opprettholder 
vannforsyningen og reduserer konsekvensene av kortvarige ledningsbrudd.

Det er i dag bare en ledning mellom Rakdalåsen og Øysletta, videre ligger det 
vannledning over Namsen retning Overhalla. I tillegg ligger det en ledning langs 
sørsiden av Namsen som går over elva nede ved skage.

Det er et høydebasseng et høydebasseng på Ryggahøgda pr nå men det blir etablert 
et nytt på Skage i løpet av sommeren 2017.01.23. Bassengene er med på å holde et 
stabilt trykk på nettet og i tillegg vil de ha beredskapsvann for ca. 4 dager.

Eventuelle brudd på nettet er bra ivaretatt med rundkjøringer på flere sentrale steder 
i bygda.

Det er lagt 2 ledninger over Namsen, en på elvebunnen Bertnem (Øysletta- Skogmo) 
og en på Storøya (Førri- Gran)

De fleste ledningsbrudd skyldes uhell eller materialtretthet, men ledningene kan 
også bli utsatt for sabotasje og hærverk. Ved brudd på ledninger kan det oppstå 
undertrykk slik at forurenset vann fra ledningsgrøfta kan suges inn i vannledningen.

5.4.2  Mulige hendelser/risikovurdering

Krisesituasjon/
mulige hendelser

Sannsynelighet Konsekvens Risiko Utføre tilkak Nye tiltak/
beredskap

Sabotasje/
hærverk

S1
Liten

K4
Svært stor

4

To ledninger over 
Namsen.

Høydebasseng.

Rundkjøringer på 
nettet.

Nytt 
høydebasseng 
2017.

Vannmålere på 
sentrale punkt.

Dobbel 
vannledning 
Bertnem
(vurderes)
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Ledningsbrudd 
på Elvekryssing/ 
hovedledning

S3
Stor

K4
Svært stor

12

Befaring med 
dykker og 
elvebåt. 
Rehabilitering av 
ledninger

Utskifting til 
doble ledninger 
(vurderes).

Nytt 
høydebasseng, 
med automatiske 
rørbrudds- 
ventiler.  

Funksjonsfeil på 
hoved ventiler

S2
Middels

K2
Middels 4

Rutinemessig 
Inspeksjon på 
sentrale ventiler.

Rutinemessig 
Inspeksjon på 
sentrale ventiler.

Ras S3
Stor

K3
Stor 9

Visuell kontroll. 
Vurderinger 
fortløpende.

Gravearbeid 
entreprenører

S2
Middels

K2
Middels 4

Nettbassert 
tilgang på 
Kommunekart.
Dialog.

Gravemelding er 
kan innføres

Frost i 
ledningsnett

S1
Liten

K1
Liten 1

Isolering av 
kummer.
Planlegging ved 
nylegging.

Fortløpende 
oppfølging ved 
nyetablering

Innsug av 
forurenset
Vann ved 
ledningsbrudd

S2
Stor

K2
Middels 4

Kloring etter
Brudd

Fortløpende 
oppgradering av 
ledningsnettet
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5.5  Pumpestasjoner / hydroforanlegg

5.5.1  Nåsituasjon/Risikoforhold

Det er en rekke trykkøkningsstasjoner i distribusjonsnettet, og mange abonnenter er 
avhengig av at pumpestasjonene er i drift for å få tilfredsstillende vannforsyning. 
Det er få abonnenter som mister vannforsyningen totalt, men andre får for lavt trykk. 
De mest sårbare abonnentene får sin forsyning med direkte trykk fra Rakdalåsen eller 
basseng med unntak av noen gårder. 

Feil på pumpestasjoner får derfor ikke de alvorligste konsekvenser. De fleste 
driftsavbrudd skyldes strømbrudd eller feil på utstyr.

Ved Øyesvollkorsen ligger det en trykkøkningsstasjon som benyttes for fylling 
av høydebassenget på Ryggahøgda. Denne benyttes nå det kreves oppfylling av 
høydebassenget i tidsbegrensede perioder på døgnet (når det er lite forbruk på 
nettet)

5.5.2  Mulige hendelser/risikovurdering

Krisesituasjon/
mulige hendelser

Sannsynelighet Konsekvens Risiko Utføre tilkak Nye tiltak/
beredskap

Sabotasje/
hærverk

S1
Liten

K2
Middels 2

Driftskontroll
på utsatte 
stasjoner

Brann S2
Middels

K3
Stor 6

Driftskontroll på 
utsatte stasjoner

Havari på pumpe/
feil på utstyr

S2
Middels

K2
Middels 4

Rutinemessig
vedlikehold/ 
utskifting

Driftsovervåkning

Rutinemessig
vedlikehold/ 
utskifting

Driftsovervåkning
Langvarig 
strømbrudd

S2
Middels

K3
Stor 6

Tilkoblingspunkt 
for aggregat

Rørbrudd i stasjon S2
Middels

K3
Stor 6

Fortløpende 
vedlikehold
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Krisesituasjon/
mulige hendelser

Sannsynelighet Konsekvens Risiko Utføre tilkak Nye tiltak/
beredskap

Sabotasje/
hærverk

S1
Liten

K4
Svært stor

4 Drifts-
kontroll

Inngjerding av  
bassengene

Havari på basseng S1
Liten

K3
Stor

3 Kontroll av 
konstruksjoner

Forurensning pga. 
smådyr/innlekking

S1
Liten

K2
Middels

2 Sikring av luker mv. Tetting av dekke

Ras i område S1
Liten

K3
Stor

3 Visuell kontroll i 
område

Rørbrudd mellom 
basseng og 
kammer

S1
Liten

K3
Stor

3 Visuell kontroll

Langvarig 
strømbrudd

S1
Liten

K2
Middels

2 Trykkøkningsstasjon 
på Øysvollkorsen

5.6  Høydebasseng

5.6.1 Nåsituasjon/risikoforhold

Ryggahøgda høydebasseng ligger på et høydedrag på Ryggahøgda.
Det er ingen sikring rundt bassengene (basseng 1 og 2), her er det mulighet for 
sabotasje/ hærverk ved at uvedkommende kan komme seg bort til bassengene.
Høydebassengene ligger delvis inn gravd i grusmassene (morenemasse) og rasfaren 
er liten.
Høydebassenget på Ryggahøgda er av betong elementer og en plass støpt grunnplate. 
Ventilkammer er av betong med tre overbygg. Her er styringstavle og ventiler for 
styring av forbruk fra høydebassenget. Vannforbruk kan ved behov styres manuelt fra 
ventilhuset.

5.6.2  Mulige hendelser/risikovurdering
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5.7  Reserver og lagerhold

5.7.1  Nåsituasjon/risikoforhold

Overhalla kommune har noe lager av materiell og reservedeler som vanligvis dekker 
behovet for små reparasjoner og utbedringer. 
Ved behov rekvireres materiell fra leverandør/grossist. 
Vann og avløpsavdelingen har mannskap med gode kvalifikasjoner til og kunne 
håndtere en situasjon. 
Ved behov kan entreprenører, rørlegger og eventuelt annen hjelp engasjeres.

5.7.2  Mulige hendelser/risikovurdering

Krisesituasjon/
mulige hendelser

Sannsynelighet Konsekvens Risiko Utføre tilkak Nye tiltak/
beredskap

Knapphet på
materiell og utstyr

S2
Middels

K2
Middels

4 Avtale med
Grossist.
Eget lager er 
ajourført.

Avtale med 
entreprenør

Havari på basseng S1
Liten

K2
Middels

4 Avtale med 
entreprenør

5.8  Krisevannforsyning

5.8.1  Nåsituasjonen/risikoforhold

Overhalla kommune har ingen reservekilde for Rakdalåsen fellesvannverk. Det 
er derfor lagt opp til at vannforsyningen kan sikres ved til enhver tid å ha størst 
mulig fyllingsgrad i høydebassengene slik at det blir tilstrekkelig tid til å sette i verk 
utbedringstiltak. 
Det er klargjort trykkøkning stasjon på Øyesvollkorsen til bruk ved fylling av 
høydebassenget på Ryggahøgda.
Krisevannforsyningen kan i tillegg dekkes ved kjøring av vann med tankbil fra små 
kilder ved andre vannverk i egen kommune eller fra vannverk i nabokommuner.

5.8.2  Mulige hendelser/risikovurdering

Krisesituasjon/
mulige hendelser

Sannsynelighet Konsekvens Risiko Utføre tilkak Nye tiltak/
beredskap

Sabotasje, 
hærverk,
terror som lammer
vannforsyningen

S1
Liten

K4
Svært stor

4 Avtale med 
brannvesenet om 
bruk av tankbil. 
Egne tanker som kan 
kjøres ut.
Rutiner for varsling. 
Liste over sårbare 
abonnenter.

Avtale med 
entreprenør
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Helsefarlig vann
(trafikkuhell med
farlig gods, 
lekkasjer
på avløpsnett og
oljetanker)

S1
Liten

K4
Svært stor

4 Avtale med
brannvesenet
Om bruk av tankbil. 

Rutiner for varsling. 
Liste over sårbare 
abonnenter.

Øvelser

Samarbeid 
med nabo 
kommunene om 
løsninger.
 

Omfattende skade
(totalhavari) på
Hovedledninger 
og eller 
vannbehandlings 
anlegg

S1
Liten

K4
Svært stor

4 Mulighet for bruk av 
kloret råvann.

Avtale med
brannvesenet
Om bruk av tankbil. 

Rutiner for varsling. 

Liste over sårbare 
abonnenter. 

Øvelser

5.9  Organisasjon og bemanning

5.9.1  Nåsituasjonen/risikoforhold

Overhalla kommune har ingen vaktordning på drift, vannbehandling og distribusjon.
Kommunen har to stk. driftsoperatører som er i beredskap hver sin uke der de har 
med seg vakttelefon og pc for overvåkning. 
Driftsoperatørene er direkte underlagt avdelingsingeniør vann og avløp som også har 
en beredskapsrolle.

Ved en eventuell krisesituasjon så kan vannbehandlingsanlegget på Rakdalåsen 
driftes manuelt og kunnskap om dette sitter hos driftsoperatørene. Ved frafall kan 
leverandørene av anleggene kontaktes for bistand.

Anleggene krever endel kompetanse som vil ta noe tid og tilegne seg, men anleggene 
er ikke unike og leverandørene har et godt serviceapparat. I tillegg finnes noe 
kompetanse i nabokommunene. Eventuell benyttelse av rørlegger eller annen ekstern 
mannskap vil ha liten relevans, dette på grunn av at det vil være behov for mye 
opplæring og daglig ivaretakelse av kunnskapene.

Driftspersonell i andre vakt/ beredskapsordninger er en utfordring i kommunen. 
Brannberedskap og politireserve er her noe som bør vurderes opp imot 
leveringsberedskapen på vannforsyningen
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5.9.2  Mulige hendelser/risikovurdering

Krisesituasjon/
mulige hendelser

Sannsynelighet Konsekvens Risiko Utføre tilkak Nye tiltak/
beredskap

Ulykke der 
driftspersonell blir 
rammet

S2
Middels

K4
Svært stor

8 Arbeids- beskrivelser 
og rutiner på anlegg

Unngå kjøring i 
samme bil

Oppfordre til godt 
kjøremønster

Opplæring av flere 
i organisasjonen, 
her også innbefattet 
avdelingsingeniør 
vann.

Ferieavvikling S1
Liten

K2
Middels

2 Ferieplaner i god tid.

Driftsoperatørene 
har ferie hver for 
seg.

Gode 
arbeidsbeskrivelser 
på di ulike 
anleggene.

Vikar, en av 
vaktmesterteamet 
med opplæring. 
I tillegg 
Avdelingsingeniør 
vann

Streik S1
Liten

K2
Middels

2 Mulighet for fritak 
ut ifra kriterier for 
liv og helse.

Lang tids 
sykemelding/ 
Permisjon

S2
Middels

K2
Middels

4 Vikar, en av 
vaktmester teamet 
med opplæring.
Avdelingsingeniør 
vann
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6. FORSLAG TIL TILTAK

6.1  Nødvendige tiltak

Ut ifra risikovurderingen som ble gjennomført i kapitel 5 er det endel tiltak som bør 
utbedres for å sikre produksjon og distribusjon av vann.

I analysen ble hendelsene klassifisert i tre risiko kategorier, Gul, Grønn og rød.
Tiltakene som ble vurdert kan omfatte både forebyggende og beredskapsmessige 
tiltak. Kommunens og vannverkets generelle beredskap vurderes pr nå og være å 
være dekkende. Men endel tiltak bør gjennomføres for å bedre sikkerheten.

6.1.1 Vurderingen i kapitel 5 har identifisert for høy risiko ved følgende hendelser:

Vannkilde, nedslagsfelt (kap. 5.1.2)
Ingen hendelser vurdert til rød

Inntak (kap 5.2.2)
Ingen hendelser vurdert til rød

Vannbehandling (kap. 5.3.2)
• Brann i lokale
• Brann i styringsskap
• Kollaps membranfilter (rigg a og B)

Ledningsnett/ distribusjon (kap. 5.4.2)
• Ledningsbrudd på elvekryssing/ hovedledning
• Ras

Pumpestasjoner/ Hydroforanlegg (Kap. 5.5.2)
Ingen hendelser vurdert til rød

Høydebasseng (kap. 5.6.2)
Ingen hendelser vurdert til rød

Reserver og lagerhold (kap 8.7.2)
Ingen hendelser vurdert til rød

Krisevannforsyning (kap. 5.8.2)
Ingen hendelser vurdert til rød

Organisasjon og bemanning (kap. 5.9.2)
• Ulykke der driftspersonell blir rammet
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Gjennomgangen viser at vannbehandlingsanleggets bygningskonstruksjon 
og styringsskap er objekter som kan være utsatt for brann.
Ved en eventuell brann i styringsskap vil vi være nødt til å kjøre produksjonen 
på manuell drift. Ved eventuell brann i lokalene vil vi kunne kjøre råvann ut til 
abonnentene, noe som er gjennomførbart men ressurskrevende.
I tillegge er overføringer over Namsen sårbare punkt på grunn av at vannledningene 
ligger på elvebunnen. Her vil det være aktuelt å utrede muligheter for to ledninger 
ved Bertnem og eventuelt en fast mulig omkobling.

6.2  Aktuelle tiltak

Dette er tiltak som skal vurderes for å redusere dagens risiko som i følge 
risikovurderingen i kap. 5, har kommet i risikoklasse GUL. Også her kan tiltakene 
omfatte både forebyggende og beredskapsmessige tiltak.

6.2.1 Vurderingen i kap. 5 har identifisert GUL risikoklasse ved følgende hendelser:

Vannkilde, nedslagsfelt (kap. 5.1.2)
• Sabotasje – gift i magasin 
• Flystyrt – ulykke i kilde og nedbørfelt 
• Radioaktivt nedfall i kilde og nedbørfelt 
• Svikt i tilsig vann 
• Døde dyr i kilde og nedbørfelt 

Inntak (Kap 5.2.2)
• Sabotasje/ hærverk på tilførselsledning 
• Feil på tilførselsledning
• Ras i område

Vannbehandling (kap. 5.3.2)
• Sabotasje/Hærverk/datasikkerhet
• Kjemikalielekkasje
• Stans i kjemikalielevering
• Feil på automatikk og styring
• Langvarig strømbrudd

Ledningsnett/ distribusjon (kap. 5.4.2)
• Sabotasje/ hærverk

Pumpestasjoner/ Hydroforanlegg (Kap. 5.5.2)
• Brann
• Langvarig strømbrudd
• Rørbrudd i stasjon

Høydebasseng (kap. 5.6.2)
• Sabotasje/ hærverk
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• Havari basseng
• Ras i område
• Rørbrudd mellom basseng og kammer

Reserver og lagerhold (kap 8.7.2)
Ingen hendelse vurdert til gul

Krisevannforsyning (kap. 5.8.2)
• Sabotasje, hærverk terror som lammer vannforsyningen
• Helsefarlig vann (trafikkuhell med farlig gods, lekkasjer på avløpsnett og 

oljetanker)
• Omfattende skade(totalhavari) på hovedledninger og eller 

vannbehandlingsanlegg.

Organisasjon og bemanning (kap. 5.9.2)
Ingen hendelse vurdert til gul

Gjennomgangen viser at det er en del hendelser som blir vurdert til GUL. Det vi ser 
er at det her ikke kan gjøres annet enn å være på vakt slik at men kan fange opp 
endringer undervegs. En viktig del av arbeidsdagen er og være tilstede i nuet slik at 
unødvendige hendelser ikke får mulighet til å oppstå. 
Oppfølging med service og vedlikehold vil ha betydning for driftssikkerheten. I tillegg 
vil påvirkning på nyetableringer gi en bedre oversikt og mindre mulighet feilkilder.
Utskifting av komponenter vil påvirke driften og gi en stabil levering
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7. HANDLINGSPLAN

7.1  Generelt

Tiltak som foreslås prioritert er satt opp og delt inn i 2 grupper:
• Forebyggende tiltak 
• Beredskapstiltak 

De prioriterte tiltakene som er foreslått, omfatter alle nødvendige tiltak samt en del 
aktuelle tiltak slik de er presentert i kap. 5. Ved prioritering mellom aktuelle tiltak, er 
tiltak som vurderes å ha stor nytteverdi i forhold til kostnadene foreslått gjennomført.

Endelig prioritering er forutsatt gjennomført sammen med vurdering av andre 
utbyggingsbehov i vannverket og deretter tatt inn i Hovedplan vannforsyning.

7.2  Forebyggende tiltak

Følgende forebyggende tiltak bør gjennomføres:
• Montering av innbruddsalarm og brannalarm i produksjonslokalene på 

Rakdalsåsen. Brannalarm med følere i styringsskap slik at eventuell varmgang vil 
kunne registreres tidlig.

• Sprinkling av produksjonslokalene på Rakdalsåsen for å begrense skade ved 
et eventuelt branntilløp. Lokalene ligger langt unna bygda noe som gir lang 
responstid ved utrykning. Dette gir et behov for brannvarsling som er koblet opp 
imot brannvesen eller vaktselskap og samtidig til kommunal vakttelefon.

• Tiltak for å hindre kollaps i membranfilter på Rakdalsåsen utpeker seg i analysen, 
men her er allerede rutiner på plass. Anleggene er tilkoblet driftsstyring med 
overvåkning og alarmer. Det gjennomføres faste intervaller på service.

• Der hovedvannledningene krysser elven ved Bertnembru har vi en risiko for 
rørbrudd. Her vil en eventuelle reparasjon være omfattende både økonomisk 
og utførelse. Utrede kostnader for eventuelle dobbel kryssing og eventuelt 
klargjøring for provisorisk løsning ved reelle brudd.

• Rørbrudd ved ras vil være noe man må jobbe fortløpende med. Her er det 
visuelle vurderinger som er aktuelle. I tillegg vil planlegging av nye anlegg med 
rundkjøringer og omkobling være aktuelt.

• Ulykker der driftspersonell er involvert er høyst sannsynlig. Her bør det arbeides 
inn noen føringer for hvordan vi skal gjennomføre arbeids-dagene. Her bør det 
være fokus på HMS og Bilkjøring.

• Rutinemessig inspeksjon trimming av hovedventiler
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• Planlegge å gjennomføre rutinemessig utskifting av slitedeler

• Ajourføre liste over spesielt sårbare abonnenter

• Montere flere vannmålere på nettet.

• Inngjerding av høydebassengene på Ryggahøgda

• Skilting rundt vannkilden (Konovatnet)

• I takt med utskiftinger/ utbygging av anlegg foreta en videre utbygging av 
driftsovervåking av anleggene.

• Gjennomgang av klausuleringsbestemmelsene for eventuelt å oppdatere dem.

• All nyetablert utstyr klargjøres for aggregatdrift.

7.3  Beredskapstiltak

Følgende beredskapstiltak foreslås gjennomført:
• Øke bassengkapasiteten ved å etablere nytt høydebasseng på Skage (2017)

• Gjennomføre øvelser i håndtering av trussel og krise. 

• Planlegge krisevannforsyning og anskaffe nødvendig utstyr.

• Vedlikeholde sommer og vinterveg inn til Rakdalsåsen.

• Kommunikasjon med Sivilforsvaret, Heimevernet og andre organisasjoner.

• Ordne med mulig provisorisk omkobling av hovedvannledning mellom Øysletta og 
Bertnem

7.4 Kostnader 

En del av tiltakene som er foreslått er nye anlegg eller oppgradering av eksisterende 
anlegg og krever endel investeringer. Innvesteringene må inn i tiltaksplan, 
økonomiplan og budsjett for å ha en styring på kostnadsbildet og framtidig avgifter.
Dette gjelder bl.a. Sprinkling av lokaler på Rakdalåsen, nye ledningsstrekk, bygging 
nytt høydebasseng (vedtatt og blir utført i 2017) og ellers er det endel mindre 
innvesteringer).
I tillegg kommer det noen kostnader i forbindelse med inngjerding og tak på 
høydebassenget på Ryggahøgda, skilting av kvannkilde og fortløpende integrering av 
driftsovervåking.

Prosjekt for utførelse og foreslått prioriteringer vil bli vurdert sammen med andre 
anleggstiltak i forbindelse med utarbeidelse av Hovedplan for vannforsyning slik at 
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endelig prioritering gjøres der. 
Andre tiltak er mindre kostnadskrevende og/eller har preg av løpende drift og kan 
være naturlig å ta over driftsbudsjettet. Dette gjelder for eksempel arbeid med 
klausuleringsbestemmelsene, rutinemessige kontroller, inspeksjoner og øvelser 
samt nødvendige oppdateringer av dokumenter. Det kan være aktuelt å øke 
driftsbudsjettet noe ut fra omfanget av tiltakene.
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