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0. SAMMENDRAG 

At samfunnet ikke er godt nok rustet til å håndtere en vanskelig situasjon på en 
tilfredsstillende måte, kan ofte føre til alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige systemer. 
Dette kan resultere i vesentlige tap både for enkeltmennesker, bedrifter og miljøet omkring 
oss. Som oftest er det bare enkle midler som skulle til for å hindre slike uønskede hendelser. 
Derfor er første skritt å danne seg et bilde over de hendelser som kan skje, samt risikoen for 
at situasjoner kan oppstå. 

I 2016 ble det gjennomført en revisjon fra Mattilsynet. I etterkant av denne ble det varslet 
om vedtak på noen punkter. Revisjonen ble vurdert og opp imot dagens status, og derav ses 
behovet for en bedre oversikt. 
 
I dette dokumentet vil følgende tema belyses: 

 Anleggsbeskrivelse for produksjon og distribusjon konovatnet fellesvannverk. 
 Utstyrsliste for materiell tilgjengelig i beredskapen for vannverket. 
 Øvelsesplan for vannverket 
 Sjekklister for aktuelle hendelser. 

 
 
 

 
 

1 . ANLEGGSBESKRIVELSE FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON. 

1.1.     Systembeskrivelse 
1.1.1. Generelt 
Denne rapporten beskriver:  
 1. Konovatnet fellesvannverk 

Vanninntak i Konovatnet, overføringsledning til Rakdalåsen renseanlegg, og 
Rakdalåsen renseanlegg. Ledningsnett, høydebasseng på Ryggahøgda og noen små 
trykkøkningsanlegg fordelt på ledningsnettet. 
 

Konovatnet fellesvannverk er interkommunalt for Overhalla og Grong kommune.  
Høylandet kommune (Vassbotna vannverk) kjøper i tillegg vann av Overhalla etter forbrukt 
mengde  
Produksjonen fordeler seg med ca. 80% til Overhalla og 20% til Bergsmo vannverk i Grong. 
Drift og vedlikehold av Konovatnet fellesvannverk besørges av Overhalla kommune. 
Planer om større tiltak behandles først av styret i Konovatnet fellesvannverk, og 
fremlegges videre til politisk behandling i begge kommunene.  
Investerings og driftskostnadene fordeles 21% til Grong og 79% Overhalla. 
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Ca. 80% av innbyggerne i Overhalla få vann fra kommunalt vannverk, resten fra private. 
De private vannverkene er Meosen og Øysletta, samt noen mindre som ikke er 
godkjenningspliktige (Ny drikkevannsforskrift 2017) 

1.1.2 Konovatnet fellesvannverk 
Nedslagsfelt 
Nedslagsfeltet består av fjellgrunn, samt noe myr. 
I området ligger 6 hytter, samt 2 setre. 
Totalt areal på nedslagsfeltet er på ca. 16.6 km2. 
 
Kilde 
Kilden er Konovatnet. Vannet ligger på kt. 175, og har en overflate på ca. 0.304 km2. Vannet 
har en dybde på ca. 45 m, og inntaket ligger på 17 - 18 m. 
Vannet ligger i Grong kommune på grensen mellom Grong og Overhalla. 
I år (2014) var det lite snø i fjellet. I tillegg var det en tørr og fin sommer, vi så da at 
vannspeilet på Konovatnet hadde sunket med ca. 0,4m i forhold til kant på overløp(dam). 
Dette viser at det er en stabil tilgang på vann gjennom hele året uansett tørke eller lite 
nedbør. 
 
Selve demningen (klasse 1) ble besiktiget av tredjepart våren 2016. 
Demningen har noe slitasje men det er Ingen fare for brudd. 
Noe vedlikehold må påregnes de nærmeste årene. 
 
Vannledning fra vannkilden til behandlingsanlegget Ledningslengden 
er 1500 m med rør type 315 PVC PN 10. 

Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg. 
Råvannet går via grovsil inn på et membrananlegg. Dette består i grove trekk av en finsil og 
et membranfilter med poreåpning på 1 nm. Etter membranfiltret går rentvannet gjennom 
UV-anlegg for ytterligere hygienisering og et kalksteinsfilter for pH- justering. Vannet blir 
produsert mot et utjevningsbasseng i renseanlegget, hvor det også er uttak for pumpene til 
Grong. Membran filtrene skiftes hver 6-8 år etter hvordan produksjonen på riggene har blitt 
belastet. 

1.1.3.0. Ledningsnett, generelt  
Ledningsnettet består av ca. 70 km med rør i dimensjoner fra 110 - 315 mm. For å få et riktig 
bilde av nettet, blir dette delt opp i etapper og kommentert enkeltvis. 

Sørsia 
1.1.3.1. Rakdalåsen - Øysletta sentrum ved Øyelva/Namsen 
Denne etappen består av 315 PVC PN 10 - rør. Lengde ca. 4 km. Fra dette ledningsstrekket er 
det ved Øyelva, avgrening mot Øysletta sentrum og boligfelt. 
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1.1.3.1.1 Øysletta - Opdal 
Denne etappen består av 110 PVC PN10. Lengden er ca.13 km. Ledningen forsyner 
bebyggelsen på denne strekningen.  
Utvidelse til Grandaunet ble utført høsten 2014, lengde på ny ledning ca. 1,5 km. 
Om det senere viser seg at trykk og kapasitet på strekningen ved videre utbygginger blir for 
lite, kan man legge ledninger over Namsen f. eks ved Vegloneset.  

1.1.3.1.2. Opdal - Sandmoen 
Denne etappen består av 110 PVC PN10. Lengden er ca. 13 km. Ledningen forsyner 
bebyggelsen på denne strekningen, samt MNA (Sandmoen).  
På denne strekningen finnes avgreningen over Namsen som sikrer rundkjøring til Skage.  

Nordsia 
1.1.3.2. Øysletta v/ kryssing Namsen - Skogmo V boligfelt 
Denne etappen består av 315 PVC PN 10 - rør. Lengde ca. 6,5 km. På denne strekningen 
krysses Namsen ved Bertnem. Der ledningen krysser Namsen er det benyttet 315 PEH PN16. 
Kryssingen av Namsen ble besiktiget i september 2014, røret var da overdekt av 
sand/mudder, altså mindre utsatt for ytre påvirkninger. Kryssingen kan være utsatt for 
endringer i elvebunnen og en alternativ overføring må utredes. 
På Skogmo industriområde er det avgrening til Skogmo boligfelt, Bjørnes- Fuglår - Røttesmo, 
samt industriområdet. I tillegg forsynes sprinkleranleggene ved Overhalla Hus (ikke i drift 
2014) og Byggvarehuset Byggmakker fra samme avgreningspunkt. 

1.1.3.2.1 Skogmo ind. område - Røttesmo 
Denne etappen består av 110 PVC PN10. Lengden er ca. 4 km. Ledningen forsyner 
bebyggelsen i området, samt industribygg på Bjørnes 110mm PVC PN10. 
Ut ifra dette strekket ble det i 2012 etablert en avgrening for levering av vann til Høylandet. 
Høylandet kommune har ansvaret for vannledning ut ifra kum som står på Flasnes og til 
pumpestasjon (avtale om maks 60m3 pr døgn til Vassbotna fellesvannverk) 

1.1.3.3. Skogmo V boligfelt - Brona (gml. herredshusveg) 
Denne etappen består av 2 x 225 PVC PN 10. Etappen starter med at de to ledningene skiller 
lag. Den ene traseen krysser Bjøra ved Bjørabrua (vegbrua), mens en andre krysser Bjøra på 
øversida av jernbanebrua. Den har en avgrening til Solum (2010)110PVC PN10. Der 
ledningene krysser Bjøra, er det benyttet 225 PEH PN10. Ledningene følger hver sin trase til 
kommuneveg på Himo. Deretter går de i samme trase fram til Brona. Lengden på denne 
etappen er ca. 3 km. 

1.1.3.4. Brona - Øyesvollkorsen 
Etappen består av 225 PVC PN 10, og har en lengde på ca. 4 km. Denne etappen går gjennom 
Ranemsletta, med avgrening til Krabbstumarka- og Svalia boligfelt.  
Opp til Krabbstu/Svalia boligfelt går vannet via en trykkøkningsstasjon. 



6BEREDSKAP VANNFORSYNING DEL 3 - OVERHALLA KOMMUNE

Overhalla kommune
- positiv, frisk og framsynt

 
 

 
 
 

På strekningen er det også avgrening til Barlia og Tødås, til Barlia går det en 160mm PVC PN 
10 opp til skolebygg. 
Til Tødås og videre til Klabbdal er det en 50mm PEL som går opp til trykkøkingsstasjon på 
Klabbdal. Lengde er ca. 1,5 km. 

1.1.3.5. Øyesvollkorsen - Melen    
Etappen består av 225 PVC PN 10, og lengden er ca. 7,5 km. ved Øysvollkorsen er det 
avgrening mot Ryggahøgda høydebasseng. På strekningen er det avgrening til Øyesvoll 
boligfelt, samt til Ristad. På strekningen er det også en blendet avgrening til det gamle 
grunnvannsinntaket som ikke lenger er i bruk. 

1.1.3.5.1. Øysvollkorsen - Ryggahøgda høydebasseng Etappen 
består av 315 PVC PN 6/ 10, og lengden er ca. 1,5 km. 
Ledningen fører vatnet til og fra høydebassenget samt boliger i området rundt. 
Nytt trykkøkningsanlegg ble etableres 2014, som ved behov kan benyttes for og hurtigere få 
lagret vann i høydebasseng (manuelt styrt) 

1.1.3.6. Melen - Melamoen - Hunn boligfelt 
På Melen deles ledningsnettet. Etappen består av 225 PVC PN 10, og lengden er ca.2,5km. 
På strekningen er det avgrening 110mm PVC PN10, som krysser Namsen ved eiendommen 
Gran Gnr. 13 Bnr. 22, noe som gir rundkjøring med ledningsnett på sørsida av Namsen. 

1.1.3.7. Melen - Skage ind. område - Hunn boligfelt 
Etappen består av 225 PVC PN 10, og lengden er ca. 3 km. Denne forsyner industriområdet. 
På strekningen er det avgrening til Skage Vest/ Skageåsen, Hunn boligfelt og 
Berlevoll/Hammer/Skilliås. Ledningen gir dessuten rundkjøring mot hovedledning langs Mela 
vegen. 
 
1.1.3.8. Skage ind. område – Søndre Tranmyr 
Etappen består av 110 PEH PN 10, og lengden er ca. 1,7 km. Denne forsyner gårdsbruk og 
bebyggelse på søndre Tranmyr. 

1.1.3.9. Hunn boligfelt – (Skage Frivillighetssentral) Skage Vest 
Etappen består av 160 PVC PN 10 1 km, og 160 PEH PN10 med en lengde på ca. 0,8 km. Her 
er det en forlengelse 100 PVC PN 10, som går opp i Skage Vest for tilførsel til nytt og 
gammelt boligfelt. 
I tillegg ligger det en rundledning 110 PVC PN10 Via baksiden av Skageåsen. 

1.1.10. Skage Industriområde (Berlevoll – Hammer) 
Etappen består av 110 PVC PN 10, og lengden er ca. 2,8 km. Denne forsyner bebyggelsen og 
en del gårdsbruk fra Berlevoll til Hammer. 
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1.1.4.   Høydebasseng 

1.1.4.1 Ryggahøgda høydebasseng 
Bassenget består av 2 like basseng, hvert med et volum på 1.250 m3. I tillegg er det bygd 
ventilkammer med fjernstyring via overvåkningsanlegg. I ventilkammeret er det også 
trykkøkningsanlegg som forsyner høyereliggende abonnenter i området, og inn forbi 
Blengslia mot Rønningan i en 63mm PEH PN10. 
Bassengene inneholder samlet vann til 1,5-2 døgn med normalt forbruk. (1400m3) 

For hurtigere etterfylling av høydebassenget ble det i 2014 etablert et trykkøkningsanlegg på 
strekket fra hovedvannledningen på Øyesvoll korsen og opp til bassengene. Dette for å ha 
mulighet for å kunne fylle høydebassengene hurtigere når nettet er mindre belastet på f.eks. 
natt eller helg. Med denne etableringen vil vi få en noe større leveringssikkerhet. 

1.1.4.2 Skage høydebasseng 
Nytt høydebasseng etableres og igangsettes 2017. Dette gir økt kapasitet på beredskapsvann 
med ca. 2 døgn. 
 
1.1.5. Overvåking 
Konovatnet fellesvannverk og Overhalla vannverk har et driftsovervåkingsutstyr som 
overvåker drift av renseanlegg og høydebasseng, og indirekte ledningsnettet.  
Feilmeldinger/ alarmer sendes direkte til driftsoperatørenes mobiltelefon via SMS. 
Overvåkingssystemet betjenes via en stasjonær PC på teknisk kontor, og en bærbar PC som 
til enhver tid er med den som er i beredskap. 

 
 

2. DRIFT DE SISTE 10 ÅR 

2.1 Bemanning 
Overhalla kommune har to driftsoperatører som til sammen har 200% stilling på vann og 
avløp. De er kjent med driften av vannproduksjonsanlegget og fordelingsnettet. Avvik i 
produksjon eller på fordelingsnettet varsles ved alarm som overføres fra 
overvåkingssystem via SMS til driftsoperatører. Beredskaps PC kan kobles opp for å sjekke 
status på vann produksjon og forsyning. 

2.2 Produksjon av drikkevann 
Driften av renseanlegget har vært stabil uten de store dramatiske avvikene. 
Etter at Overhalla kommune i 1994 bygget om renseanlegget til membranfiltrering har 
vannkvaliteten vært jevnt god. 
I 2004 ble anlegget ytterligere forbedret (ikke utvidet), og membranene ble byttet. I 2009 
ble det installert en ekstra rigg(B) etablert for å ha nok kapasitet på produksjon av vann. I 
den anledning ble det vurdert å anskaffe nødstrømsaggregat som var kraftig nok til å drive 
riggen ved strømstans, nytt aggregat ble installert i 2010. 
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Utskifting av membraner på rigg A ble utført i 2014. 

Anleggskapasitet: 
Teoretisk kapasitet er 140m3 pr. time. Maks produksjon er 130m3.  
I tørr perioder på sommeren har det forekommet at det har vært problemer med å skaffe 
nok vann. Men da er årsaken stort forbruk på nettet på dagtid slik at oppfylling av 
høydebasseng går tregere.  
Det har forekommet at kommunen i korte perioder (1 uke til 14 dager) har blitt nødt til å 
innføre vanningsforbud, dette for å kunne fylle bassengene for beredskap. 
Vanligvis ligger produksjonen på dagtid innenfor god margin på kapasitet. Det vil si at det er 
distribusjons- nettet som begrenser levering ut (høydebassenget). Når det gjelder fylling av 
høydebasseng, så må dette skje på natta da det er ledig kapasitet på rørnettet. 
Det har blitt etablert ny trykkøkningsstasjon på Øyesvoldkorsen for å øke hastigheten på 
fylling av høydebassengene på Ryggahøgda (manuell styrt på nattestid når det er ledig 
kapasitet på rørnettet(trykk)). 
Lav vannstand i høydebasseng (ikke klart å etterfylle), har vært årsaken til begrensning i 
vannforsyningen. Vi er fortsatt sårbare ved ledningsbrudd (2017) og er i gang med nytt 
høydebasseng på skage som ferdigstilles2 017. Må i tillegg vurdere muligheten for flere 
eventuell krysninger over Namsen(Bertnem), for å kunne sikre vanntilgang på de ulike 
delene av bygda. 

2.3 Ledningsnettet 
Hoveddelen av ledningsnettet er lagt i 70 og 80 årene. Kvaliteten på rørmaterialene og 
utførelsen under leggingen var den gang så pass dårlig sett med dagens normer, at vi må 
leve med en litt for høy risiko for ledningsbrudd. 

Ledningsbrudd av betydning over ca. 15 år 
sted dim  

315mm 
dim 
225m 

dim  
160mm 

dim  
110mm 

Rakdalåsen 1    

v. Bjøra bru  1   

Ranemsletta  2   

Mælen  7   

Skage/Hunn  3   

Skage/Hunn   1  

Skage Vest    8 

Korsnesvegen  2   
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Skage Vest    1 

Ferjemannsvegen  1   

Råbakkan    1 

 
Alle bruddene var så store at vannforsyningen opphørte i de aktuelle sonene så lenge at 
abonnentene fikk en del problemer. 
Noen ganger var forholdene slik at det tok lang tid å lokalisere bruddet.  
De verste tilfellet var brudd på 225mm tilførsel mot Skage vinteren 2008. Lekkasjesøk og 
reparasjon tok da så lang tid, (ca. 18 timer) at det måtte kjøres ut branntankvogn til 
beboerne i Skageåsen boligfelt. I tillegg Lekkasjen på 110mm tilførsel ved Råbakkan, her ble 
vi nødt til å legge ny provisorisk ledning på grunn av at eksisterende ledning var lagt i blaut 
myr. 

Brudd på hovedvannledning tar tid å lokalisere, særlig vinters tid, og det er ofte tidkrevende 
å utbedre bruddet. Dette på grunn av at rørtraseene ofte er lagt i singel grøft som drenerer 
bort lekkasjevannet. 
  
Høsten 2013 etter en del uvær og strømstans fikk vi utfordring med å få etterfylt bassengene 
på Ryggahøgda. Fyllingen gikk tregt samtidig som vi fikk perioder med høyt forbruk. Som 
kjent var fylling kapasiteten til høydebassenget ved høyt forbruk allerede liten. Etter som det 
hadde vært stort forbruk av høydebassenget jobbet anleggene for fult uten å få etterfylt 
magasinene. 
Etter en del prøving ble det startet lekkasje søk og det ble funnet en stor lekkasje i Skage 
Vest.  

I perioden fra vi begynte søket og til lekkasjen ble funnet, var bygda uten vannreserve. Kun 
vann fra produksjon som ble sendt direkte ut på nettet.  
 
Gjennomgående årsak til ledningsbrudd er materialfeil og dårlig utførelse under leggingen. 
Rørene som ble produsert i 70-årene har en svakhet som gjør at de sprekker på langs. Dårlig 
om fylling/fundamentering, fører til setninger og spenn i rørene. Dette kombinert med 
omfyllingsmasser som inneholdt stein, er som regel årsaken til brudd, noe vi må vi regne 
med i fremtiden.  
 
En systematisk utskifting av vannledningsnettet er ikke økonomisk gjennomførbart. Det som 
må gjøres er at ved lekkasjer skiftes tilhørende strekk (kum til kum), rørlengder ut 
fortløpende. I tillegg må det etableres flere målepunkt (vannmålere) for å kunne overvåke 
pågående lekkasjer, og finne dem hurtig. Vannmålere må plasseres ut på sentrale punkter 
rundt om på ledningsnettet. Disse gir oss fort signal om uvanlig forbruk og hvilken 
sone(område) i bygda det er lekkasjen er. 
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Rundt på nettet er det montert sluser. Disse er nå gamle og det kreves en del utskiftinger. 
Ved utestenging av strekk/områder er vi nødt til å begrense område, og da benyttes slusene 
for å styre hvem som blir uten vann.  

 

 

3. TILTAK  

3.1. Forebyggende tiltak og avvikshåndtering. (beredskap) 

Analysearbeidet viser at en del hendelser er å betrakte som risikomessige uakseptable. 
Følgende hendelser / avvik er de mest aktuelle å sikre seg mot: 

1. For liten distribusjonskapasitet i enkelte områder, trykk og brannberedskap. 
2. Ledningsbrudd som fører til utestengning av områder. 
3. Langvarig avbrudd i produksjonen ved anleggsbrann. (bygning og renseenhetene 

ødelegges ved brann). 
4. Store ledningsbrudd som medfører at mange abonnenter blir uten vann over tid. 

Disse utløser følgende behov: 
1. Vannmålere og sluser på sentrale steder i bygda, for lettere feilsøking. 
2. Ny tilførsel på ledningen på sørsiden, trekkes fra Veglonesset. 
3. Bygge nytt høydebasseng Skage(Hunnaåsen) som gir tilstrekkelig trykk og mengde 

vann. Dette gjelder både forbruksvann og vann til brannuttak.  
4. Legge ledning for rundkjøring fra høydebasseng på Ryggahøgda til       hovedledning 

på Skage. (planlagt tidligere, sjekke behov om det blir høydebasseng). 
5. Mulighet for å få inn ekstern(reserve) vannkilde, Grong, Namsos eventuelt 

Vassbotna. (utredes for å være forberedt på eventuelle tiltak). 
6. Sprinkling og brannalarm i produksjonslokalene i Rakdalåsen . 

Beredskap for vannproduksjonen: 
1. Beredskapsplan. 
2. Internkontroll. 
3. Driftsovervåking. 
4. Bemanning som blir varslet med alarm ved avvik i renseprosessen. 
5. Regelmessig besøk på anlegget, der kontroll av de sentrale enheter utføres       etter 

driftsinstruks utarbeidet av leverandøren. Manuell kontroll av nivå. 
6. Kontroll, service og prøvedrift av nødstrøm.  
7. Kontroll av elektriske installasjoner. 
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8. Nød kloranlegg i driftsklar stand. 
9. Reservedeler. Vi har selv noe deler på lager, men Brødrene Dahl i Namsos har lager 

med rør og rørdeler i ulike dimensjoner. I tillegg har Namsos kommune eget lager. 
10. Regelmessig inspeksjon og rengjøring av vanninntak og tilførselsledningen. 

Forebyggende vedlikehold for vannledningsnettet: 
Det er ikke mulig å foreta en visuell kontroll av ledningsnettet. Der må vi godta at det 
oppstår avvik uten at vi kan påvirke det på noen måte på forhånd. Det er en opplagt 
gevinst i å besiktige og vedlikeholde de synlige komponentene av ledningsnettet (sluser 
og kummer) 
1. Vannkummer med sluser og koblinger skal inspiseres regelmessig. Sluser som er 

vanskelige å operere, eller som ikke stenger skal skiftes. Defekte kumlokk skiftes. 
Kummer måles med GPS inn og rørnett oppdateres i kartverket(fortløpende) 

2. Vannkummer som også er brannkummer, skal merkes slik at de er fysisk synlige. I 
tillegg kan de finnes ved hjelp av GPS på det digitale kartgrunnlaget. 

Beredskapstiltak ved feil eller brudd på vannledning 

     Når situasjonen har oppstått: 
1. Driftsovervåking viser at noe er galt med og indikere høyt forbruk, og grovt sett i 

hvilken sone lekkasjen er. 
2. Bemanning som blir varslet med alarm via driftsovervåking ved avvik i 

vannforbruket/produksjon. 
3. Beredskapsplan med strategi for lekkasjesøk. (i internkontroll) 
4. Begrense omfang og engasjere rørlegger/entreprenør for utbedring av 

skaden/lekkasjen. 
5. Omdirigere vanntilførselen, begrense vanntap og trykk tap på nettet om det er mulig. 

Dette gjøres ved å stenge av soner med ulike sluser. 
6. Informere abonnentene (SMS (Varsling 24), hjemmeside eller media), eventuelt kjøre 

ut vanntank til de aktuelle områdene ved langvarig avbrudd. 

Forberedende beredskapstiltak: 
1. Tilgang til reservedeler fra eget lager, og eller avtale med nabokommune, leverandør 

eller entreprenører. 
2. Bygge inn vannmålere på strategiske punkter på nettet, for lettere å kunne lokalisere 

lekkasjen. 
3. Etablere nye rundkjøringer for eksempel mellom Ryggahøgda og hovedledning til 

Skage.  
4. Høydebasseng kan være uten forsyning en stund. Dette gir nødvendig beredskap en 

periode, slik at områdene klarer seg ved leveringsstans/produksjonsstans. Alternativ 
her kan være f.eks. hunnaåsen. 
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4.  Eksempel på vannledningsbrudd 

Brudd på 225mm hovedledning på Melen  vinteren 2008. 
Ledning har langsgående sprekk i ca.3m lengde. Dybde til ledningen var ca. 4,5 m. Dårlig 
omfyllingsmasse med mye stein. Vanskelig utbedringsarbeider med mye grunnvann og vann 
fra ledningsbruddet. Vannforsyning til Skage via 110mm på sørsida. Bebyggelsen i Skageåsen 
og øvre deler i Skage Vest var uten vann fra kl. 7.00 – 23.00. 

 

Vannledning brudd Skage  2014. 
Brudd på 110mm  vannledning, fjell under røra og stor stein liggende oppå. Førte til 
langsgående sprekkdannelser. Fikk begrenset område  slik at det var ca. 10 boliger som ble 
uten vann fra kl. 0700-1400. 

 


