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Forord 
«Hovedplan vann i Rana – 2019-2030» er utarbeidet av Rana kommune, tekniske tjenester, avdeling 

bydrift. 

Arbeidet er utført av vann- og avløpsavdelingen med bidrag fra brann og redning, kart og arealplan og 

beredskap.  I tillegg har det vært bidrag fra andre i kommunen. 

Arbeidet har vært under ledelse av følgende styringsgruppe: 

Bydrift Hanne Alvsing  
Areal og miljø Trude Fridtjofsen 
Tekniske tjenester  
Vann og avløp 

Jan Erik Furunes 
Hilde Sandstedt 

 

Hovedplanen 2019-2030 (sak 10/20) ble vedtatt i kommunestyret den 11/02-20. 

Revisjoner: 

Revisjon Dato Beskrivelse 
01 13/06-19 Utgitt for intern kvalitetssikring 
02 28/10-19 Utgitt for ekstern høring 
03 16/12-19 Ferdigstillelse 
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Introduksjon 
Formålet med ny hovedplan for vann er å utarbeide et hjelpemiddel til en effektiv og riktig styring av 

kommunens ressurser mot et samlet, bærekraftig og optimalt vannforsyningssystem. Planen skal 

ivareta nødvendige hensyn til lover, forskrifter, brukere, miljø, utvikling og klimaendring.  

  

I 1998 ble «Hovedplan vannforsyning» utarbeidet, og den ble vedtatt i 2001. Denne utgaven er en ny 

fullstendig gjennomgang av planområdet og tar sikte på å inkludere:  

 

 Dagens status for anlegg og transportnett 

 Nye lover og forskrifter  

 Klimaendringer  

 Ny teknologi  

 Sikkerhet og beredskap  

 

Hovedplan for vann skal revideres hvert 4. år. Tiltaksplanen oppdateres løpende og fungerer som 

underlag for årlig budsjettgjennomgang. 
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Sammendrag 
Hovedplan vann er den overordnede planen for forsyning av drikkevann og slokkevann i Rana 

kommune. Planen beskriver status for sektoren i Rana kommune, hvordan det skal arbeides for å 

oppfylle konkrete krav i lover og forskrifter, og generell oppnåelse av de mål som er satt i perioden.  

Hovedplanen gjelder for perioden 2019-2030 og erstatter hovedplan fra 1998 (2001). I den nye planen 

er en rekke momenter som påvirker planleggingen kommet til. Fokus på vannkvalitet har økt. Det 

forventes økt press på eksisterende infrastruktur som følge av befolkningsvekst og fortetting, samtidig 

som det søkes ny kunnskap om ledningsnettets forfall. Det forventes skjerpede rammebetingelser 

innenfor noen områder av sektoren, samt teknologiutvikling som kan gi mer effektiv ressursbruk 

og/eller bedre kontroll. 

Det er etablert fire hovedmål for perioden. Disse er: 

1. Godt vann 

2. Nok vann 

3. Sikker vannforsyning  

4. Effektiv vannforsyning  
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1 Definisjoner 
  

Felleskummer Kummer hvor vann- og avløpsledninger deler kum 

Grenforsyning/ grensystem Ledningsnett som forgrener seg uten å være sammenkoblet i sløyfer 

Hygienisk barriere 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 

MATS Mattilsynets tilsynssystem  

Nedslagsfelt/Nedbørsfelt Område med avrenning til vassdrag  

Pe Personekvivalent eller personenhet 

Ringforsyning/ringsystem Der punkter i nettet kan forsynes fra flere kanter ved at ledningene er 
knyttet sammen i sløyfer 

Råvann  Ubehandlet vann som brukes til produksjon av drikkevann 

Slokkevann (Brannvann) Vann til brannslukking 

Turbiditet  Et mål på uklarheten i vannet  
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2 Rammebetingelser 

2.1 Regelverk 
Følgende regelverk legger føringer for vannforsyningen i Rana Kommune. 

 Vannressursloven  

Formålet med vannressursloven er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av 

vassdrag og grunnvann. 

  Drikkevannsforskriften  

Drikkevannsforskriften skal sikre godt vann, nok vann og sikkert vann til befolkningen. Det gjøres ved 

at det stilles krav til at befolkningen får et helsemessig trygt drikkevann. Vannet skal være godt, fri for 

farge, smak og lukt. Forskriften skal sikre tilstrekkelige mengder vann til både drikke, hygienisk bruk og 

andre næringsmiddelformål.  

 Vannforskriften  

Forskriften stiller krav til miljømål, overvåking og kontroll av parametere i henhold til 

drikkevannsforskriften.  

 EUs drikkevannsdirektiv  

EUs drikkevannsdirektiv er implementert i Norsk lovgivning gjennom Drikkevannsforskriften. 

 EUs rammedirektiv for vann 

EUs rammedirektiv for vann er implementert i Norsk lovgivning gjennom Vannforskriften. Med 

implementeringen signaliseres det en ny helhetlig og økosystembasert forvaltning av vann i Norge. 

Dette betyr at den enkelte vannforekomsten og dens tilstand er utgangspunktet, påvirkninger vurderes 

samlet og tiltak settes inn der det er mest effektivt. 

 Plan og bygningsloven  

Plan og bygningsloven regulerer refusjon for utgifter til vann og avløp, ekspropriasjon ifm vann og 

avløpstjenester, og også lovbestemt tilgang på hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikke- og 

slokkevann før en bygning kan føres opp eller tas i bruk. 

 Byggteknisk forskrift  

Forskriften skal sikre at anlegg og installasjoner utføres og prosjekteres for å ivareta god helse, 

driftssikkerhet, sikkerhet mot påkjenninger og behovet for slokkevann.  

 Matloven  

Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler (drikkevann) og fremme helse, 

kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon. 

 Forskrift om brannforebygging 

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan 

få for liv, helse, miljø og materielle verdier.  Den angir regler for den kommunale vannforsyningen for 

å dekke behovet for slokkevann.  

 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg 

Forskriften skal fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge skade på mennesker, miljø og 

eiendom. 
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 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv.  

etter lov om helsemessig og sosial beredskap 

Forskriften gjelder for virksomheter som har plikt til å utarbeide beredskapsplan etter lov om 

helsemessig og sosial beredskap 

 Folkehelseloven  

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og 

samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. 

 Helseberedskapsloven  

Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, helse- 

og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer 

i fredstid. For å ivareta lovens formål, skal virksomheter loven omfatter kunne fortsette og om 

nødvendig legge om å utvide driften under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, på basis av den 

daglige tjeneste, oppdaterte planverk og regelmessige øvelser, slik det er bestemt i eller i medhold av 

loven 

 

2.2 Pålegg 
Vannverkseiere med vannverk som har en produksjon på minst 10 m3 per døgn, er ansvarlig for å 

rapportere inn relevante data til mattilsynet i henhold til drikkevannsforskriften.  Dette rapporteres 

inn elektronisk gjennom Altinn, og skal rapporteres før 15. februar hvert år. Mattilsynet lagrer dataene 

i deres tilsynssystem (MATS). Disse dataene brukes av mattilsynet i deres tilsynsarbeid, men også av 

andre forvaltningsetater som blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB) og Folkehelseinstituttet (fhi).   

 

2.3 Øvrige retningslinjer og standarder 
Nye og ombygde anlegg skal følge moderne dimensjoneringsmetoder og design. Herunder nevnes 

spesielt: 

 Rapport nr. B22 – Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling (Norsk vann, 2018) 

 Rapport nr. C11 – Grunnvannskilden som hygienisk barriere (Norsk vann, 2018) 

 Rapport nr. A239 – Beregning av bærekraftig lekkasjenivå (Norsk vann, 2018) 

 Rapport nr. A229 – Sikring av vannforsyning mot tilsiktede og utilsiktede hendelser (Norsk 

vann, 2017) 

 Rapport nr. A177 – Drikkevannskvalitet og kommende utfordringer – problemoversikt og 

status (Norsk vann, 2010) 

 Rapport nr. B10 – Vannkilden som hygienisk barriere (Norsk vann, 2008) 

 Vannrapport 127 – Vannforsyning og helse (Folkehelseinstituttet, 2016) 

 Protokoll for vann og helse  

Protokoll for vann og helse er en internasjonal avtale mellom Verdens helseorganisasjon (WHO) og De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE), som skal sikre alle tilstrekkelig 

forsyning av rent drikkevann, effektivt beskytte vann som drikkevannskilde og gi alle tilfredsstillende 

sanitærforhold.  
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Norge ble en del av protokollen i 2004, og er dermed forpliktet til å sette opp nasjonale målsettinger. 

Resultatene av disse skal rapporteres inn til UNECE/WHO-EURO hvert tredje år.  Norge har satt opp 

nasjonale arbeidsmål som ble vedtatt av regjeringen i 2014. Målene skal blant annet gi et tryggere 

drikkevann, redusere vannbårne sykdommer, øke tilknytningen til felles vannforsyning, gi 

funksjonssikkerhet til vann- og avløpsnettet og sikre god informasjon til publikum om 

drikkevannskvaliteten.  I Norge følges de nasjonale målene opp av Helse- og omsorgs departementet 

med Mattilsynet som sentralt direktorat i samarbeid med Folkehelseinstituttet. 

 

2.4 Lokale rammebetingelser 
Følgende lokale rammebetingelser legger føringer for vannforsyningen i Rana Kommune 

 Kommunens arealplaner 

 Verneplaner 

 Rana Kommunes VA-norm 

 Standard abonnementsvilkår 

 

  



8 
 

3 Mål 
Det er nedfelt nye mål for drift av vannforsyningssektoren i Rana kommune. Målene er delt inn i 

overordnede mål (hovedmål) med delmål. Delmål har et tilhørende evalueringskriterie. Måloppnåelse 

vurderes inn mot neste hovedplanrevisjon. Kommunens planarbeid skal i perioden ha fokus på 

følgende målsetninger: 

Tabell 3.1: Mål 

Hovedmål Delmål Evalueringskriterier 

 
G

o
d

t 
va

n
n

  

Analyseresultater   I henhold til nasjonale 
målsettinger i protokoll om 
vann og helse, mål (a) pkt. a) og 
b)  

Gode rutiner for rengjøring av ledningsnettet  Rengjøringsplan  

Alle operatører skal ha gjennomført kurs : 
«Driftsoperatør vann»   

Antall operatører med 
gjennomført kurs 

Alle nedslagsfelt og vanninntak skal ha 
tilfredsstillende hensynssoner 

Antall kilder med 
tilfredsstillende hensynssone 

Ha en oppdatert og god prøveplan Alle prøveplaner skal 
tilfredsstille Mattilsynets krav 

N
o

k 
va

n
n

 

Alternative kilder/reservevannskilder 85% av befolkningen skal 
dekkes av reserveforsyning 

Lekkasjenivå < 45% av volum produsert pr. 
vannverk 

Tilfredsstillende slokkevanndekning Slokkevannskapasitet i 
kommunen skal kartlegges  

Tilstrekkelig kapasitet ved alle vannverk  Det skal ikke under normale 
driftsforhold forekomme 
situasjoner med utilstrekkelig 
drikkevannsforsyning. 

Si
kk

er
 v

an
n

fo
rs

yn
in

g 

Unngå trykkløst ledningsnett og ha gode rutiner på 
situasjoner med trykkløst nett  

Uforutsette hendelser < 4 
hendelser pr. år  

Sikre god leveringssikkerhet  99,95 %  i henhold til nasjonale 
målsettinger i protokoll om 
vann og helse  

Fornyingstakt  1.2% pr år. Inkluderer all 
rehabilitering 
(gravefri/graveentreprise) 

Online overvåkning, videoovervåkning og 
innbruddsalarmer  

25% av hovedinstallasjonene 
for vannproduksjon og 
distribusjon skal ha 
innbruddsalarm og 
videoovervåkning. 

Det skal være en oppdatert ROS analyse som 
omhandler sikkerhet rundt vannforsyningen  

ROS analyse, ikke eldre enn 3 år 

Oppdatert beredskapsplan  Beredskapsplan, ikke eldre enn 
3 år. 
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Kontroll og forvaltning av tilbakeslagssikring og 
risikobilde  

Kartlegging av 100% av 
risikoabonnenter i Rana 
kommune 

 Ef
fe

kt
iv

 v
an

n
fo

rs
yn

in
g 

Tilgjengelighet for abonnenter, service, informasjon Døgnbemannet vakttelefon 
Saksbehandlingstid < 5 dager 

Publisering av vannprøveresultater, 
Kundetilgjengelighet, digital meldingsplattform 

Alle vannprøver tilgjengelig på 
hjemmeside 

Effektiv bruk av ressurser, energioptimalisering og 
kjemikaliebruk 

15% reduksjon i energiforbruk 
10% reduksjon i kjemikaliebruk 
 

Etablere flere vannsoner  Antall vannsoner økes med 50% 
i forhold til 2019 nivå 
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4 Vannkilder 
Rana kommune benytter i dag fire ulike overflatevannkilder og syv borehull for grunnvann som 

drikkevannskilder til de kommunale vannverkene.   

 

4.1 Akersvatnet  

 

Figur 4.1.1: Hensynssone H110 for Akersvatnet  

Akersvatnet er råvannskilden til Mo vannverk og har et volum på ca. 1270 mill. m3. Akersvatnet er 

inntakskilden til vannverket, men det er en del av et større regulert vassdrag som består av Gubbeltåga 

og Virvasselva ved grensen til Sverige, Kallvatnet, Tverrvatnet, og Kjennsvatnet, Gresvatnet og 

Durmålsvatnet i Hemnes kommune. Dette er tilknyttet Akersvatnet med ca. 110km med 

ledninger/tuneller. Akersvatnet har tilnærmet ubegrenset kapasitet. Vannet er av god kvalitet og 

kilden regnes som selvstendig hygienisk barriere på grunn av sin størrelse, dybde og nedslagsfelt.   Mo 

vannverk har koblet sin tilførsel på Statskrafts rørledning fra Akersvatnet.  Figur 4.1.1 illustrerer 
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Akersvatnet med dagens hensynssone, og figur 4.1.2 illustrerer nedslagsfeltet til Akersvatnet med 

tilhørende vassdrag.   

 

Figur 4.1.2: Nedslagsfeltet til Akersvatnet med tilhørende vassdrag  
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4.2 Andfiskvatnet  

 

Figur 4.2: Hensynssone H110 for Andfiskvatnet  

Andfiskvatnet er i dag råvannskilde for Åga og Hauknes vannverk, og reservevannkilde for Mo 

vannverk. Andfiskvatnet er også vannkilde for vannverket til Mo industripark (MIP) som forsyner 

industriparken og MIP’s eiendommer. Til Andfiskvatnet overføres vann fra både Fisklausvatnet og 

Småvatnan, som gir et samlet nedslagsfelt på ca. 80km2. Nedslagsfeltet ligger under hensynssone H110 

vist i figur 4.2.  

Andfiskvatnet er hverken stort eller dypt, så det vil ikke regnes som selvstendig hygienisk barriere. 

Dette vannet krever en omfattende renseprosess med både felling/koagulering, sandfiltrering og 

desinfeksjon. Fra 2020 vil ikke Andfiskvatnet lengre være hovedvannkilde for bydelene Åga og Hauknes 

siden vannverket skal tas ut av normal drift. Bydelene vil få vannforsyning fra Mo vannverk.   

I nedslagsfeltet til Andfiskvatnet er det ca. 40 hytter og ca. 8 helårsboliger, hvorav to av de er 

gårdsbruk. I tillegg er det noe sau og rein som beiter her.  Nedslagsfeltet er også mye benyttet til 

friluftsaktiviteter året rundt.  
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4.3 Dalselva  

 

Figur 4.3: Hensynssone H110 for Dalselva/Andfiskvatnet  

Dalselva benyttes som råvannskilde for Dalselv vannverk, elva har et naturlig magasin ved inntaket 

som tilsvarer ca. 10 000 – 20 000 m3.  Kapasiteten varierer noe. Gjennomsnittsvannføringen er på 2820 

l/s, mens minstevannføringen er på 175 l/s (jfr. Dalselv vannverk forprosjekt 6/3-85).  Det er til tider 

problemer med vannkvaliteten fra Dalselva, med lukt og smak på vannet.  

Dalselva har opprinnelig sitt utspring fra Akersvatnet men siden dette er oppdemt regnes det ikke som 

en del av nedslagsfeltet for Dalselva. Nedslagsfeltet er på ca. 58 km2, og er vist i figur 4.3. Hensynssonen 

for Dalselva ligger under samme hensynssone som Andfiskvatn.  Innenfor Dalselva sitt nedslagsfelt er 

det tre nedlagte gårdsbruk samt noe småfe som beiter.  
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4.4 Kvannvatnet /Sagelva  

 

Figur 4.4: Hensynssone H110 for Kvannvatnet og Sagelva  

Sagelva med opphav i Kvannvatnet er råvannskilden for Storforshei vannverk, kilden har et areal på ca. 

0,25km2 og en kapasitet på ca. 4320 m3/døgn. Inntaket i Sagelva er plassert i en dam ved ca. fem meters 

dyp. Det er til tider problemer med vannkvaliteten med forhøyede fargetall, spesielt på høst og vår.  

Sagelva har et nedbørsfelt på ca. 23km2 som ligger under hensynssone H110. Kvannvatn ligger i et 

ulendt område med bratte fjellsider ned mot vannet, mens Sagelva går gjennom myr og skogsområder. 

I nedslagsfeltet er det to hytter som benyttes svært sjeldent og noe sau og rein som beiter i området.  

 

Sagelva Minikraftverk A/S har tre kraftverk i Sagelva, Kvannvatn kraftverk, Sagelva 1 og Sagelva 2.  

Kraftverkene benytter Kvannvatn og Sagelva for kraftproduksjon.  Kvannvatn kraftverk har inntaket på 
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kote 410, på kote 340 ligger inntaket til Sagelva 1, og på kote 110 ligger inntaket til Sagelva 2. Inntaket 

til vannverket ligger på kote 190. På trykkledningen til Sagelva minikraftverk er det etablert et uttak til 

vannverket ved kote 220. Ved denne koten unngås myravrenning, og det nye inntaket har potensiale 

for å gi råvann med bedre kvalitet. Dette alternative inntaket er ikke i bruk i dag. Når kraftverket av 

ulike grunner ikke har vannføring i trykkledningen, kan det ikke leveres drikkevann denne veien.  Det 

er i dag Sagelva Minikraftverk som har konsesjonen for Dam Sagelva, men Rana kommune har en 

evigvarende rett til å ta ut inntil 500 000 m3/år med drikkevann fra Sagelva vederlagsfritt. Storforshei 

vannverk har også prioritet til å få dekt sitt vannbehov før kraftverket.   

 

4.5 Grunnvannsbrønner Sørsjona og Utskarpen 

 

Figur 4.5: Hensynssoner H120 for grunnvannskilder i Sjona og Utskarpen  

Vannforsyningen til Sørsjona og Utskarpen vannverk består av syv borehull. Fire av brønnene ligger 

ved Solheim (Utskarpen), to brønner ligger ved Helva (Sørsjona) og den siste brønnen ligger på 

Sjonfjellet.  I brønnene ved Solheim er det ikke optimal vannkvalitet og det er derfor ikke ønskelig å 

produsere mer vann en nødvendig fra disse brønnene, da de generelt har dårligere vannkvalitet enn 

brønner ved Helva og Sjonfjellet.  Alle pumpene har en kapasitet på 3-3,5 m3/h.  

I kartet er grunnvannskildene merket med hensynssone H120 som er sikringsområde for 

grunnvannsforsyning.  
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4.6 Borebrønn Svartflåget  

 

Figur 4.6: Hensynssone H120 for grunnvannskilde på Røssvoll 

Råvannskilden til Røssvoll vannverk er en grunnvannsbrønn i fjell. I denne brønnen er det ingen 

problemer med vannkvaliteten, men på grunn av brønnens beliggenhet, og fare for innsug av 

grunnvann fra avfallsdeponi er det satt en begrensning i uttak på vann fra brønnen på 200 m3/uke.  

Snittforbruket i 2018 lå på 153 m3/uke. 

Området rundt brønnen er merket av i kartet med hensynssone H120 som er sikringsområde for 

grunnvannsbrønner.   

4.7 Hensynssoner  
Alle kildene og inntaksområdene ligger under ulike hensynsoner som er beskrevet i «Bestemmelser og 

retningslinjer, Kommuneplan for Rana 2016-2028» med hjemmel i plan og bygningsloven (PBL). 

Generelt om drikkevann beskrives følgende med hjemmel i PBL § 11-11 nr. 3,7 Bruk og vern av 

vannflate, vannsøyle og bunn:  

 Vannkvalitet/drikkevann: Drikkevannskilder er særskilt sårbare, og tiltak i /ved drikkevann må 

ikke være av slik karakter at det kan skade drikkevannskvaliteten eller gi fare for akutt 

forurensning. Tiltak som kan være til hinder for drift av drikkevannskilder tillates heller ikke. 

 Drikkevann, motorisert ferdsel: Motorisert ferdsel på/i drikkevann skal holdes på et 

minimumsnivå med tanke på å beskytte drikkevannskilden. På/ i / ved vann som er 1. 

hygieniske barriere (bl.a Akersvatnet) skal det vises særskilt stor forsiktighet.  
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Hensynsonene for drikkevann er beskrevet med hjemmel i PBL § 11-8a Sikrings-, støy og faresoner.  

 
De åpne drikkevannskildene er beskyttet av hensynssone H110 som sier følgende:  

«Nedslagsfelt for vannverk er vist som hensynssone H110. Innenfor disse områdene skal det vises 

spesielt varsomhet ved nye bygge- og anleggstiltak, rehabilitering/ ombygging og evt. fortetting. Det 

tillates ikke bygninger, anlegg eller virksomhet som kan skade drikkevannskvaliteten eller gi fare for 

akutt forurensing.»  

 

Grunnvannskildene og alle inntaksområder for drikkevann er beskyttet av hensynssone H120 og H190 

som sier følgende:  

«Sikringsområder for grunnvannsforsyning er vist som hensynssone H120. Inntaksområder er vist som 

hensynssone H190. Innenfor disse områdene tillates ikke:  

- Etablering og/ eller utvidelse av bebyggelse og anlegg.  

- Motorferdsel  

- Tilrettelegging for oppholdssted for beitedyr  

 
Unntaket er bygninger og anlegg tilknyttet etablering og drift av vannforsyningsanleggene.  

Ta kontakt med kommunens vann- og avløpsavd. for nærmere informasjon om plassering av 

inntaksområder.» 

 

For vannkilder med store nedslagsfelt kan nedslagsfeltets hensynssone deles inn i ulik soner, med ulik 

grad av restriksjoner. Eksempel på soneinndeling er illustrert i figur 4.7.1.  

 

 
Figur 4.711: Eksempel på soneinndeling av hensynssoner for overflatevannkilder (FHI, 2016)  
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Eksempel på restriksjoner kan for sone 0 være: forbud mot nybygg, anlegg av nye veier og bruk av 

motordrevne kjøretøy på isen/vannet. For sone I kan det være: Forbud mot lagring av kjemikalier, 

forbud mot deponering av avfall og forbud mot bygging av hoteller etc. For sone IIa og IIb kan det være 

forbud mot industri som kan medføre utslipp og aktiviteter utover forurensningsloven.  

 

For grunnvannskilder er det normalt å dele beskyttelsesområdet inn i flere soner med ulike 

restriksjoner, som illustrert i figur 4.7.2.   

 
Figur 4.7.2: Eksempel på soneinndeling ved grunnvannsbrønn som infiltreres av elvevann (sandinfiltrasjon). Elva utgjør en 
hydrologisk barriere.  (FHI, 2016)  

Sonene deles normalt inn i sone 0-III. Vannrapport 127 fra FHI beskriver følgende om inndelingen av 

beskyttelsessonene:  

«SONE 0: Område med en utstrekning på 10 til 30 meter fra brønnpunktet for å beskytte de 
tekniske installasjonene og selve brønnpunktet 
SONE I: Område der grunnvannet drenerer til brønnen(e). Ytre grense begrenses av en 
beregnet oppholdstid for grunnvann i mettet sone på minst 60 døgn før det når fram til 
brønnen under maksimal pumpebelastning 
SONE II: Område utenfor 60 døgn-sonen hvorfra grunnvannet alltid eller tidvis med 
sikkerhet når frem til brønnen og kan påvirke vannkvaliteten 
SONE III: Sikringssone som omfatter: 
• eventuelle arealer som kanskje kan være en del av influensområdet 
• lokale overflatenedbørfelt utenfor sone II hvor framtidig utbygging kan tenkes å 
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påvirke forurensningssituasjonen i sone I og II 
• øvrige arealer hvor ulike aktiviteter kan tenkes å påvirke 
forurensningssituasjonen i sone I og II» 

 

Det finnes flere ulike metoder for å fastsette sikringssonene til en grunnvannsbrønn. De fleste 

metodene er best egnet for løsmassebrønner. For grunnvann i fjell er dette vanskelige da det er nesten 

umulig å kartlegge tilsigsområdet for fjellbrønner i detalj.  

4.8 Tiltak  
Under arbeidet med hovedplanen kom det frem at kun deler av nedslagsfeltet til Mo vannverk er 

markert som hensynssone i kartene i kommune(del)planen.  Det er kun Akersvatnet, og ikke 

sekundærkildene som er en del av samme vassdrag som er markert som hensynssone.   Det er også 

avdekt at bestemmelser i hensynssonene for Akersvatnet, Kvannvatn/Sagelva og for Dalselva er meget 

generelle, de er ikke entydige og gir stort rom for skjønnsmessige vurderinger.  

Byggesaksbehandling baserer seg på elektroniske kart, det er derfor viktig at de får opp hensynssoner, 

med håndfaste reguleringsbestemmelser i kartet.  

Mattilsynet hadde merknader til kommune(del)planen ved andre gangs offentlig ettersyn hvor de 

uttrykte et ønske om at hele Mo vannverk skulle markeres som hensynssone, og at det var et krav at 

2011-sitasjonen til Mo vannverk skulle fryses i godkjenningen av vannverket.  

Kommunen ønsket ikke å utvide hensynssonen og vurderte da at hensynssonen ville bli for stor og 

gjøre kartet mindre lesbart, og at dersom hensynssonen lå kun rundt Akersvatnet ville den få mer 

tyngde. Det ble også konkludert med at uttynningseffekten fra Kallvatnet til Akersvatnet ville være så 

stor at tiltak her trolig ikke vil ha stor betydning for drikkevannskvaliteten i Akersvatnet.  

Hensynssonene til alle vannverkene på vurderes og gjennomgås på nytt for å sikre god beskyttelse av 

drikkevannet, både overflatevann og grunnvann. Det må også vurderes om det skal være mer konkrete 

restriksjoner på alle hensynssonene. Når det gjelder nedslagsfeltet til Akersvatnet vil det trolig være 

naturlig å ha en gradering av begrensinger, slik at det vil være strengest nærmest inntakskilden hvor 

tiltak kan gjøre mest skade på drikkevannskvaliteten.  Dette vurderes og bestemmes sammen med 

involverte/berørte instanser.  

Klausuleringsbestemmelser for de enkelte vannkildene bør også kartlegges.   

5 Anlegg 
Vannforsyningssystemene i kommunen består av mange ulike anlegg og installasjoner.  Det består av 

seks kommunale vannverk med behandlingsanlegg, flere høydebasseng, en fordelingsstasjon på 

Skansen, en fordelingsstasjon i Åga og åtte grunnvannspumper. For å regulere trykket er det også et 

trykkreduksjonsbasseng på Hammeren/Mofjellet, og det er flere trykkøkningspumper og 

reduksjonsventiler på nettet.  

5.1 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)  
Vann og avløpsavdelingen har pr. i dag ikke et fullverdig FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) system 

for sine prosessanlegg. Drift og vedlikehold av ledningsnettet er i stor grad dekket av Gemini-

produktene, mens selve anleggsinstallasjonene ikke inngår her. Et FDV system vil kunne samle 
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anleggsinformasjon på komponentnivå, og gi muligheter for å skape rutiner innen forvaltning, drift, 

vedlikehold og oppfølging. Et slikt system vil gi bedre muligheter for å dokumentere kvalitetsarbeid 

som utføres innen vannsektoren i Rana Kommune og vil lette ombygginger/utbedring og feilsøking i 

anleggene. Innenfor kommunens byggdriftsavdeling benyttes Facilit, og det bør vurderes om dette kan 

være et godt produkt også for va-infrastrukturen. 

 Tiltak  

Vurdere om Facilit kan være et egnet FDV produkt for va-infrastrukturen.  

5.2 Vannverk  
Ca. 23500 av Rana kommunes innbyggere har kommunal vannforsyning. Dette tilsvarer ca. 89%. I Rana 

kommune er det seks kommunale vannverk. Det er atten private vannverk med en vannproduksjon 

større enn 10m3 per døgn, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter. De private 

vannverkene beskrives nærmere i kapittel 7.  

 Mo Vannverk  

Mo vannverk benytter Akersvatnet 

som hovedvannkilde. Vannkilden er 

godkjent som en hygienisk barriere 

da den er dokumentert å inneha 

hygienisk god kvalitet. 

Nedbørsfeltets størrelse og dybde 

på kilden er også faktorer som 

spiller positivt inn. Vannverket er 

påkoblet vannkilden i Statskrafts 

tilløpstunell, V-tunell, ca. 12km fra 

Akersvatnet og ligger på kote 460.  

Denne tunellen har et vannmagasin 

på 780 000m3, som tilsvarer vel to 

måneders forbruk.   

Fra ventilkammeret i V-tunellen og til reduksjonsbassenget på Mofjellet er det en ledningstrase på 

2620m som består av ø400mm duktilt 

støpejern og er dimensjonert for 40 bar.  

Reduksjonsbassenget ligger på kote 220, og 

reduserer trykket til null. Trykket reduseres 

ved hjelp av vannverkets mekanisk styrte 

reduksjonsventiler eller via Statskrafts 

turbin. Reduksjonsbassenget er nedsprengt 

i fjell og består av to kammer som hver har 

en kapasitet på 800m3/t. Dette systemet 

sikrer en stabil vannstand i bassenget.  I 

reduksjonsbassenget er det problemer med 

mye bunnfall av blant annet finsand, 

fiskerester og hoppekreps.  

Figur 5.2.1.1: Mo vannverk  

Figur 5.2.1.2: Reduksjonsbasseng 
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Videre fra reduksjonsbassenget på Mofjellet og til vannbehandlingsanlegget på Hammeren som ligger 

på kote 100, er det en ledningstrase på 1500m består av ø560 PE. Ved vannbehandlingsanlegget renses 

vannet gjennom to microsiler som har en silingsgrad på 0,2mm og to UV-aggregater som utgjør den 

andre hygieniske barrieren. Ved normal bruk vil kun den ene behandlingslinjen være i bruk, men ved 

større vannuttak vil begge tre i kraft.  For å få riktig pH på vannet tilsettes vannglass som også virker 

som korrosjonskontroll. Vannbehandlingsanlegget er også utstyrt med et nød-kloranlegg som en tredje 

hygienisk barriere ved spesielle behov. Etter at vannet har strømmet gjennom UV-aggregatet går 

vannet ned i kjelleren til en pumpeturbin som reduserer trykket fra kote 220 til 110. Pumpeturbinen 

har en slukeevne på 140l/s og en effekt på 104kW. Doble linjer med trykkreduksjonsventiler er også 

lagt opp. Med dette systemet skal det alltid leveres stabilt trykk ut på ledningsnettet. 

Vannbehandlingsanlegget har nødstrømsaggregat og fjernovervåkning med alarmer til 

døgnkontinuerlig vakt. 

Når drikkevannet er behandlet går det via en 3400m lang ø500 PE ledning ned til fordelingssentralen 

på Skansen som ligger på kote.  Mo vannverk forsyner ca. 19600 personer, og hadde i 2018 en 

gjennomsnittlig produksjon på 9843 m3/døgn. 

 Tiltak  

For lite avløpsrør i kjeller vanskeliggjør pluggkjøring av inntaksledning fra reduksjonsbassenget. Ved 

pluggkjøring står vannivået 10-15cm over gulv, dette fører til at det renner vann inn i heissjakten og 

det kommer vann inn bak veggplatene noen plasser. Det bør vurderes tiltak for å bedre situasjonen 

ved pluggkjøring. 

Det kan vurderes om det skal gjøres endringer på utformingen av tilkoblingen mot tilløpstunnelen til 

Statkraft, for å redusere mengden sand og fisk som kommer til reduksjonsbassenget. Vurdere 

muligheter for å se på dette i forbindelse med nedtapping av Statkraft sin tunnel under 

vedlikeholdsstopp i 2020. 

Motfall mot sluk på dekket over reduksjonsbassengene vanskeliggjør rengjøring av gulv og fører til at 

det blir stående mye vann på gulvet ved spyling av gulv. 

Det burde vært etablert en adskilt ren sone inne i reduksjonsbassenget, der støvlene som benyttes ved 

rengjøring av basseng ikke kan benyttes utenfor og at det ikke er tillat å gå inn uten å skifte skotøy. 

For å redusere antall driftspunkt, burde det vært sett på å flytte reduksjonsventilene i det gamle 

klorhuset på Hammeren inn til Mo vannverk. Det må da legges en ny ledning fra vannverket bort til 

kum 6448 i Hammerveien. Dette vil også medføre at Øvre del av Gruben og Hammeren blir to separate 

soner under normal drift. 
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 Dalselv vannverk  

Dalselv vannverk har Dalselva som vannkilde 

og har ingen reservevannkilder. Vannverket 

har et sekundærtinntak i Dalselva, dersom det 

skulle bli problemer med hovedinntaket. 

Dette alternative inntaket er en pumpekum 

som pumper vann fra elva og til klorhuset. 

Vann fra sekundærinntaket blir behandlet på 

akkurat samme måte som om det skulle 

komme fra hovedinntaket.  Pumpen har en 

begrensning på ca. 6,0 m3/h. Gjennomsnittlig 

forbruk i Dalselv er på ca. 5,5 m3/h, og det vil 

normalt ikke være kapasitetsproblemer. 

Anlegget er i tillegg utstyrt med et høydebasseng på 250 m3. Bassenget har kapasitet til ca. 2 døgns 

forbruk.  

Dalselv vannverk forsyner ca. 520 personer og hadde i 2018 en gjennomsnittlig produksjon på 

110m3/døgn.  

Renseprosessen ved vannverket er slik at vannet kommer fra inntaket gjennom en grovsil og går så til 

klorhuset hvor det går gjennom et bernoullifilter. Etter vannet har gått gjennom bernoullifilteret i 

klorhuset renner vannet til renseanlegget hvor det tilsettes lut for justering av pH-verdien til ca. 6,5. 

Etter at pH er justert tilsettes kjemikaliet PAC for felling, som gir en koagulering før vannet renner 

gjennom to dynasandfilter i parallell. Samlet kapasitet på filtrene er 10-12 m3/h (5-6m3 per filter). 

Dersom den samlede vannmengden er under 5m3/h vil kun det ene filteret være i bruk.   Når vannet 

har gått gjennom filtrene, desinfiseres vannet ved bruk av UV før det tilsettes vannglass for å øke pH.  

Etter vannbehandlingen måles pH før vannet går ut i høydebassenget.  Vannverket har også en 

nødklorløsning. Tilsetting av klor ved dette anlegget er en manuell operasjon, og det blandes opp 

klorblanding ved behov. Klor tilsettes på nettet ca. hver tredje måned for å redusere risiko for 

bakterieoppblomstring, og for å teste klorpumpen. 

UV-aggregatet blir skiftet ut i 2019, med nytt og oppdatert utstyr.   

Dynasandfiltrene er svært driftssikre og krever minimalt med vedlikehold, de er selvrensende men 

tilbakespyles innimellom ved å kjøre vann motsatt vei og til utløp. Bernoullifilteret renses ofte og 

automatisk ut fra differansetrykk. Når bernoullifilteret går tett har det konsekvenser for 

vannkapasiteten. Ved spyling/rensing av filteret er trykket fra vannverket noe dårligere.   

Vannverket har kapasitetsbegrensning på 10 -12m3/h (kapasiteten til dynasandfiltrene). Vannverket er 

følsomt for vannlekkasjer. Det er mulig å kjøre vannet utenom filtrene ved kapasitetsproblemer, men 

på grunn av den store kapasiteten i høydebassenget vil dette normalt ikke være nødvendig.  

Det har til nå ikke vært en utfordring med kapasitet eller reservevann og det har ikke vært behov for å 

kjøre ut nødvann. Men på grunn av perioder med lukt og smak på nettvannet har det vært tilfeller der 

det er kjørt ut 10 liters dunker til enkelte abonnenter. 

Figur 5.2.2: Dalselv vannverk  
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 Tiltak  

Vannverket har noe begrenset tilgjengelighet på vinterstid. Det ligger på toppen av en bratt bakke, noe 

som gjør brøyting og adkomst med bil utfordrende.   

Ved vannverket er det liten plass og flere trapper, noe som gjør vedlikehold vanskelig, spesielt med 

tanke på utstyr og deler som må inn eller ut av bygget. Løsninger og behov for løfteutstyr (talje/kran) 

skal vurderes.   

Rengjøring ved anlegget er også en utfordring siden det ikke er fall mot sluk på gulv og vann blir stående 

på gulvet. Behovet for å gjøre noe med gulvet kan vurderes, og løsninger kan undersøkes.  

I Dalselv er det utfordringer med vannkvaliteten knyttet til lukt og smak. Det pågår undersøkelser for 

å finne årsaken til dette, og om vannbehandlingen har noen påvirkning på dette. Det skal blant annet 

tas prøver av filtrene for å undersøke dem for algeoppblomstring.   

En utfordring med vannverket er at det til tider kan oppstå høy pH ut på nettet, og at det kan være 

utfordrende å justere inn på grunn av at lang oppholdstid i høydebassenget gir forsinket effekt på tiltak 

som treffes.  Muligheter for å tilsette vannglass etter høydebassenget for umiddelbar effekt kan 

vurderes. 

Når bernoullifilteret går tett har det konsekvenser for vannkapasiteten. Ved spyling/rensing av filteret 

er trykket fra vannverket noe dårligere.  Installasjon av to bernoullifilter i parallell kan vurderes ut fra 

behov og mulige løsninger. 

Noen av de manuelle oppgavene som gjøres ved vannverket i dag kan være mulig å fjernstyre. Som for 

eksempel spyling av pH-sensor, spyling av filter, pH-regulering og overvåkning av overløp på 

dynasandfilter.   

 Storforshei/Tørrbekkmoen vannverk  

Storforshei vannverk benytter Sagelva 

som vannkilde. Sagelva har sin 

opprinnelse i Kvannvatn. Ved 

vannrenseanlegget på Tørrbekkmoen går 

vannet gjennom et bernoullifilter og 

gjennom to parallelle UV-aggregat før det 

tilsettes vannglass. Vannverket har også 

et nødkloranlegg. Kloren tilsettes manuelt 

dersom fargetallet er over 20 mg/l Pt og 

kimtallet er over 800 ant. /ml, eventuelt 

ved andre hendelser.  Vannverket 

forsyner de geografiske områdene 

Storforshei, Swamptown, Nevermoen og 

Ørtfjell, som har en befolkning på ca. 750 

personer. I 2018 hadde vannverket en gjennomsnittlig produksjon på 600 m3/døgn, som tilsvarer 800 

l/døgn/pe. Dessverre går mye av vannproduksjonen til vannlekkasjer. Det er utfordringer knyttet til 

vannkvaliteten på råvannet, spesielt vår og høst med høye fargetall.  På nettvannet er det i enkelte 

området problemer med høyt jerninnhold.   

Figur 5.2.3: Storforshei vannverk  
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Det er planlagt å bytte UV-aggregatene på vannrenseanlegget i løpet av høsten 2019/vinteren 2020. 

 Tiltak  

På trykkledningen til Sagelva minikraftverk er det etablert et uttak til vannverket ved kote 220. Ved 

denne koten unngås myravrenning, og det nye inntaket har potensiale for å gi råvann med bedre 

kvalitet. Dette alternative inntaket er ikke i bruk i dag. Det må gjøres en vurdering om dette inntaket 

skal benyttes eller eventuelt se på alternativ utforming på dagens inntak. 

Eventuelt vurdere andre tiltak, som for eksempel økt rensing for å oppnå bedre og mer stabilt fargetall 

på drikkevannet.  

Bernoullifilter kan gi problemer med trykk, og ved mye grums i vannet kjøres det utenom filteret fordi 

det ikke klarer å ta unna. Undersøk løsninger og vurder behov for to bernoullifilter i parallell.  

 Åga vannverk  

Vannverket benytter Andfiskvann som 

vannkilde hvor inntaket nylig er flyttet 90 

meter og det er satt på ny grovsil. Anlegget 

har ingen reservannkilder. Ved dette 

vannverket gjennomgår vannet en 

renseprosess hvor det tilsettes lut for å 

justere pH til ca. 6,5 og PAC for felling og 

koagulering. Vannet går så gjennom to 

parallelle dynasandfilter, hvor normalt 

begge er i bruk til enhver tid. Blir 

vannmengden under 30m3/h vil kun det ene 

filteret brukes. Dynasandfiltrene har en 

samlet kapasitet på 90m3/h. Etter vannet 

har gått gjennom filtrene går det i en 

vanntank på ca. 25m3. Fra vanntanken går vannet gjennom UV-aggregater og tilsettes vannglass før 

det går ut til forbrukerne, vannbehandlingsanlegget har også et nødkloranlegg. Dette kloranlegget må 

settes i gang manuelt og blande opp klor ved behov. Klor blir kjørt ut på nettet ca. hver tredje måned 

for å hindre bakterieoppblomstring og for å teste klorpumpene.   I Åga er det også et høydebasseng 

som ikke lengre er i drift men som brukes som fordelingsstasjon.   Åga vannverk forsyner ca. 2150 

personer og hadde i 2018 en gjennomsnittlig produksjon på 516 m3/døgn. 

I siste halvdel av 2020 forventes det at Åga og Hauknes vil kunne ta i bruk ny vannforsyning fra Mo 

vannverk. Andfiskvatnet vil da fungere som reservevannforsyning.   Det vil bli tilrettelagt for senere 

installasjon av UV-aggregater og kloranlegg i fordelingsstasjonen. Etter en slik installasjon kan 

vannverket fases helt ut.  

Renseanlegget i Åga er fra tidlig-2000 tall og grunnen til at det allerede gjøres endringer er for å 

etablere en reservevannforsyning.  Siden det er mye billigere og enklere prosess å produsere vann fra 

Mo vannverk vil dette være hovedforsyningen, mens Andfiskvatnet vil fungere som reservevannkilde.  

Flaskehalsen ved Åga vannverk er kapasiteten på filtrene, og bufferen i rentvannstanken vil kun ha 

kapasitet til å levere vann i underkant av en times forbruk.  

Figur 5.2.4: Åga vannverk  
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 Tiltak  

Ved vannverket er det utfordringer med at det er trangt og en del trapper som gjør vedlikehold og 

bytte av utstyr krevende. Det er ikke plass til lagring. Tidligere har det oppstått problemer med 

krystallisering av kjemikaliene, usikkert hva som var den eksakte årsak til dette men trolig var det 

feilmontering av avsug. 

Vannverket er ikke industrielt utformet innvendig og trevegger og gulvlister er ikke optimalt når det 

vaskes og spyles der i anlegget.  Kjemikaliene står ikke i et eget kjemikalierom men står i selve rommet 

hvor operatørene «oppholder» seg.  Det må vurderes om det er hensiktsmessig å utføre tiltak siden 

anlegget snart skal tas ut av daglig drift.  

 Sørsjona og Utskarpen vannverk 

Sørsjona og Utskarpen vannverk 

består av et vanntransportnett 

forsynt med grunnvann fra seks, 

tidligere syv, ulike 

pumper/brønner fordelt på tre 

geografiske områder. Vannverket 

forsyner ca. 430 personer.  Det er 

en brønn helt vest i 

transportnettet, på Sjonfjellet 

med god vannkvalitet og vannet 

herfra går direkte ut på nettet. 

Ved Helva i Sørsjona, midt i 

transportnettet, er det to 

brønner. Brønnene på Helva har 

god vannkvalitet, men vannet går 

gjennom et ionebytteanlegg for avkalkning før det går ut på nettet. Ionebytteanlegget består av to 

ionebyttefilter som er fylt med polymerisk filtermateriale, og det brukes salt for regenerering av 

filtrene. Kun ett av filtrene er i bruk av gangen og det regenereres etter det har kjørt gjennom ca. 90m3 

med vann. Salttanken ved Helva fylles opp ca. én gang i uka med fjorten sekker saltpellets. Selve 

salttilsettingen (regenereringen) skjer automatisk.   Ved Solheim i Utskarpen, helt øst i transportnettet, 

var det opprinnelig fire brønner. Brønn nr.4 er nå utkoblet på grunn av problemer med uttak av vann. 

Resterende brønner ved Solheim har ikke optimal vannkvalitet. Alle brønnene på Solheim har høye 

verdier med radon og mangan. Men vannet luftes i høydebassenget og blandes med vann fra de andre 

brønnene før det når forbrukerne. Dette fører til at radongassen delvis forsvinner fra drikkevannet og 

manganverdiene reduseres. Vannet som når forbrukerne er innenfor drikkevannsforskriftens 

grenseverdier.   Disse brønnene er koblet opp mot et ionebytteanlegg for avkalkning av samme type 

som ved Helva. Etter avkalkninger går vannet inn på et høydebasseng på 250m3.  Det er brønnene på 

Sjonfjellet og Helva som står for brorparten av vannproduksjonen på grunn av best vannkvalitet, og 

produksjonen fra Solheim er nesten neglisjerbar. Alle pumpene/brønnene er tilkoblet samme 

vannforsyningsnett, så vann som ikke går til forbruk samles opp i høydebassenget. I 2018 var det et 

akkumulert vannforbruk fra Sørsjona og Utskarpen vannverk på ca.200m3/døgn.   

Kapasiteten til vannverket er begrenset av pumpekapasiteten. Pumpen på Sjonfjellet kan levere 

3,6m3/h, og pumpene på Helva kan til sammen levere 6,2m3/h, som gir disse brønnene en samlet 

Figur 5.2.5: Sjona og Utskarpen vannverk  
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kapasitet på 235 m3døgn. I tillegg er det ekstra buffer i høydebassenget og pumpekapasitet på Solheim.  

Nettet i området er følsomt for vannlekkasjer. 

 Tiltak  

Ved Sjona og Utskarpen vannverk er det kun grunnvann som pumpes opp til drikkevannsproduksjon, 

men det er ingen form for nødstrømsforsyning ved pumpene. Vannverket blir dermed følsomt for 

langvarig strømstans. Det må vurderes løsninger og behov for nødstrømsforsyning for pumpene. 

Vannverket er følsomt for lekkasjer og har begrenset med kapasitet, samt problemer med dårlig 

vannkvalitet på Solheim. Vannverket har heller ingen reservevannkilde. Nye løsninger for vannverket 

bør derfor vurderes.  Da bør det også tas i betraktning at avkalkningsanlegget på Helva er 

utskiftningsklart, det er ikke noe løfteutstyr, det er trangt og ikke plass for lagring. Salt lagres utendørs 

men inngjerdet.   

Nye løsninger for vannverket kan være et nytt hovedhus for vannrensing nærmere vei, eller det kan 

vurderes om det skulle vært boret flere brønner på Helva og evt. på Sjonfjellet for å øke kapasiteten 

og fått brønner med bedre kvalitet enn Solheim, slik at de dårligste brønnene på Solheim kunne vært 

faset ut. Dette må gjøres som et forprosjekt før det bestemmes hvor et evt. nytt renseanlegg for 

Sørsjona og Utskarpen skal plasseres. Vannkvaliteten i brønnene må testes litt over tid for å kunne si 

noe om de har stabil god kvalitet. 

Vurdere å koble sammen ledningene som 

vist i figur 5.2.5.1. Dette er rett nedenfor 

pumpene og høydebassenget på Solheim. 

En slik sammenkobling vil kunne styrke 

leveringssikkerheten og endeledning 

unngås.  

Vinterstid må det kjøres med snøscooter 

for å komme seg til Helva og det er ikke 

mulig å parkere på Sjonfjellet. Sommerstid 

stilles bilen i veigrøfta, noe som ikke lar seg 

gjøre på vinteren. Vurdere muligheter for å etablere en parkeringsplass på Sjonfjellet.  

Vannverket har ingen reservevannkilder, men Daloselva var tidligere vannkilde til vannverket. Så der 

er det etablert inntak, hensynssone og rørgater.  Behovet og muligheter for å opprette 

reservevannkilde kan vurderes.  

 

Figur 5.2.5.1 
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 Røssvoll vannverk  

Røssvoll vannverk har grunnvannsbrønnen 

på Svartflåget som vannkilde. Fra denne 

brønnen pumpes vannet inn på et 

høydebasseng som er 250 m3.  Vannet går 

gjennom et renseanlegg med to UV-

aggregater før det går ut til abonnentene. 

UV-anleggene er utdatert og det er 

vanskelig å få tak i reservedeler, og det blir 

derfor installert to nye UV-anlegg i 2019. 

Ved behov for nødklorering tilsettes 5dl 

15% natriumhypokloritt i vannklokka. 

Vannkvaliteten på dette drikkevannet er 

god, og det har ikke vært registrert 

overskridelser på analyseparametere de 

siste årene.  Brønnen har et begrenset uttak på 200 m3/uke med sperre på pumpen, på grunn av 

innsugsfare fra tilliggende deponi, men vannforsyningen er likevel fleksibel på grunn av kapasiteten i 

høydebassenget. Vannverket har ingen reservevannkilde, men høydebassenget vil ha kapasitet til å 

forsyne abonnentene med vann i over en uke. Dette gjør at forsyningssikkerheten likevel er relativt 

god.  Vannverket krever lite ressurser og de faste gjøremålene består i å skifte UV-lamper og å ha 

kontrollrunder. Røssvoll vannverk forsyner området Røssvollhei med drikkevann, og seks-syv 

abonnenter med et meget varierende antall personer. I forsyningsområdet er det seks fastboende, og 

abonnentene består av et gårdsbruk, en lufthavn, en interkommunal avfallsplass, forsamlingshus, 

motorbane/glattkjøringsbane og en lagerbygning.   

5.3 Vannkvalitet  
Protokoll om vann og helse har satt nasjonale mål for kvaliteten på drikkevannet som når forbrukerne, 

og disse er:  

a) For hvert vannforsyningssystem som forsyner flere enn 500 personer, skal antall 

forskriftsfestede prøveuttak som overskrider grenseverdien for kjemiske parametere i 

drikkevannsforskriften ikke være flere enn 2 per år. Maksimalverdien skal ikke overskride 

grenseverdien med mer enn en faktor på 5. For mikrobiologiske parametere med 0 som 

grenseverdi, skal antall overskridelser etter verifisering være mindre enn 1per år. 

 

b) For hvert vannforsyningssystem som forsyner mellom 50 og 500 personer, skal antall 

forskriftsfestede prøveuttak som overskrider grenseverdien for kjemiske parametere i 

drikkevannsforskriften ikke være flere enn 3 per år. Maksimalverdien skal ikke overskride 

grenseverdien med mer enn en faktor på 5. For mikrobiologiske parametere med 0 som 

grenseverdi, skal antall overskridelser etter verifisering være mindre enn 3per år. 

 

Nedenfor er vannkvaliteten for utvalgte analyseparametere framstilt, for både råvann og nettvann. 

Grenseverdiene for vannkvalitet gjelder på vann levert til forbruker. Råvannsanalysene gir en indikator 

på behovet for vannbehandling.  

Figur 5.2.6: Røssvoll vannverk  
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Tabell 5.3.1: Analyseresultater råvann (2018) 

Råvann 
2018 

Kimtall 22˚C 
 
 

Koliforme 
ant/100ml 

 

E.Coli 
ant/100ml 

 

Turbiditet 
FNU 

 

Fargetall 
Mg/l Pt 

 

Surhet/PH 
 
 

 Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks 

Mo  11 21 21 100 0 0 0,21 0,45 5 7 7,2 7,3 

Dalselv  - - 10 74 5 32 0,39 0,75 14 30 7,1 7,4 

Storforshei 179 270 25 77 4 18 0,20 0,30 10 17 6,9 7,4 

Røssvoll - - 0 1 0 0 - - 3 4 7,7 7,9 

Sjona & 
Utskarpen  

- - - - - - - - - - - - 

Åga & 
Hauknes 

100 170 5 13 0 2 0,37 0,60 19 27 7,0 7,4 

 

Tabell 5.3 2: Analyseresultater nettvann (2018) 

 

5.4 Vannbehandling 
Råvannet fra drikkevannskildene gjennomgår vannbehandling og har tilstrekkelige antall hygieniske 

barrierer for å sikre at drikkevannet ikke inneholder virus, bakterier, parasitter eller andre 

mikroorganismer i slike mengder at de kan utgjøre en helserisiko. De hygieniske barrierene skal også 

sikre at drikkevannet er uten farge, fremtredende lukt og smak. I hovedsak kan de hygieniske 

barrierene deles inn i desinfisering (inaktivering av mikroorganismer) og fysisk fjerning, som ofte 

benyttes i kombinasjon med hverandre. I mange tilfeller kan et prosesstrinn brukes til flere ulike formål 

i vannbehandlingen.  Drikkevannsforskriften krever at alt overflatevann skal desinfiseres, men 

grunnvannskilder som er godt beskyttet og har liten sannsynlighet for å bli forurenset av 

mikroorganismer, kan fravike kravet om desinfisering. Drikkevannsforskriften åpner opp for å velge å 

ikke desinfisere vannet fra slike grunnvannskilder da de kan fungere som en hygienisk barriere i seg 

selv.  Vannkilden er et viktig utgangspunkt for valg av hygieniske barrierer både på grunn av 

råvannskvaliteten, men også på grunn av faren for forurensing og vannkildens egne naturlige prosesser 

som for eksempel filtrering i løse masser, og fysisk fjerning av partikler gjennom sedimentering i 

innsjøer.    

Nettvann 
2018 

Kimtall 22˚C 
 

Grense: 100 

Koliforme 
ant/100ml 

Grense: 0 

E.Coli 
ant/100ml 

Grense: 0 

Turbiditet 
FNU 

Grense:  1 

Fargetall 
Mg/l Pt 

Grense: 20  

Surhet/PH 
 

Grense: 6,5-
9,5 

 Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks 

Mo v.v ved 
Esso 
Ytteren 

5,8 20 0 0 0 0 0,2 0,30 5,5 8 7,7 7,9 

Dalselv  1 2 0 0 0 0 0,10 0,10 2 4 7,1 7,3 

Storforshei 2 3 0 0 0 0 0,32 0,85 10 26 7,3 7,6 

Røssvoll 1 4 0 0 0 0 0,11 0,15 2 3 7,9 8,0 

Sjona & 
Utsk. ved  
eldresenter  

3 6 0 0 0 0 0,10 0,10 2 3 7,95 8,0 

Åga & 
Hauknes 

7 36 0 0 0 0 0,11 0,23 2 4 7,5 7,8 
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Desinfeksjon er en metode som brukes for å inaktivere mikroorganismer. I tabell 5.4.1 og er en oversikt 

over de mest brukte desinfeksjonsmetoden og effektiviteten de har på de ulike mikroorganismene 

virus, bakterier og parasitter.  

Tabell 5.4.1: Effektiviteten av de vanligst benyttede desinfeksjonsmetodene (Ødegaard, 2014) 

Desinfeksjonsmetode  Virus Bakterier Parasitter 

Klorering Ganske god Svært god Dårlig 

Ozonering Svært god Svært god Delvis god1) 

UV-bestråling God2) Svært god Svært god 
1)God ovenfor Giardia, mindre god ovenfor Cryptosporidium 
2)Dårlig ovenfor Adenovirus 

Det er også flere metoder for fysisk fjerning som kan benyttes for å fjerne mikroorganismene som 

partikler. I tabell 5.4.2 er en oversikt over noen vanlige metoder for fysisk fjerning av partikler som kan 

benyttes for å fjerne mikroorganismer og effektiviteten de har på de ulike mikroorganismene virus, 

bakterier og parasitter.  

Tabell 5.4.2: Grov inndeling av effektiviteten av de vanligst benyttede partikkelfjerningsmetodene (Ødegaard, 2014) 

Partikkelfjerningsmetode  Virus Bakterier Parasitter 

Sandfiltrering uten koagulering  Svært dårlig Dårlig Ganske dårlig  

Koagulering/sandfiltrering God Svært god  Svært god 

Membranfiltrering1) 

RO og NF 
UF 
MF 
UF/MF med koagulering 

 
Svært god 
Ganske god 
Mindre god  
Svært god 

 
Svært god 
God 
Ganske god  
Svært god  

 
Svært god 
Svært god 
Svært god  
Svært god  

 1)RO- Omvendt osmose, NF- Nanofiltrering, UF- Ultrafiltrering, MF- Mikrofiltrering.  

For å fjerne farge, lukt og smak fra vannet, benyttes normalt en eller flere former for fysisk fjerning.  

Av de vanligste desinfiseringsmetodene er det kun ozonering som har egenskaper for å redusere disse 

parameterne.  

Den enkleste og mye brukte formen for vannbehandling er siling. Silene skilles inn i grovsiling, finsiling 

og mikrosiling, hvor alle disse skiller partikler av ulik størrelse fra vannet. De ørsmå partiklene i vannet 

som er mellom 0,01-1µm vil på grunn av størrelsen og ladningen ikke kunne fjernes med siler. For å 

fjerne slike små partikler i vannet som skaper turbiditet, kan felling benyttes. I et fellingsanlegg bruker 

man kjemikalier/tilsatsstoffer for å få koagulering/flokkulering av partikler. Sedimentering eller 

flotasjon brukes ofte for separasjonen. Slike koaguleringsprosesser kan også brukes for å fjerne 

kolloidale partikler og humusstoffer fra drikkevannet.  Etter vannet har gjennomgått en slik prosess 

kan det fortsatt være partikler i vannet som skaper turbiditet. I slike tilfeller kan det brukes et sandfilter 

eller membranfilter (mikro-ultra-filtrering) for å fjerne disse. Både sandfiltrering og membranfiltrering 

er metoder som også kan brukes uten en koaguleringsprosess i forkant for å fjerne små partikler, men 

da med andre prosesser før filteret for å unngå tetting. Membranfilter (nanofiltrering) kan også brukes 

for å fjerne humus fra vannet.  En annen metode for humusfjerning fra vannet er ozonering med 

påfølgende biologisk filter. For fjerning av organiske mikroforurensninger kan adsorpsjon på kull 

benyttes, eller kjemisk oksidasjon ved bruk av klor eller oksygen.  
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Innholdet av uorganiske stoffer i drikkevannet skal ikke overskride verdier som kan gi helseskadelige 

effekter, og skal være innenfor drikkevannsforskriftens grenseverdier. For høyt innhold av uorganiske 

stoffer kan øke turbiditeten på vannet eller gi avsetninger i transportnettet. For å fjerne uorganiske 

stoffer er det ulike metoder og løsninger tilgjengelig. Løsningene kategoriseres basert på hvilken 

forbindelse som skal fjernes/reduseres. Metoder som benyttes er blant annet oksidasjon, ionebytting 

og biologiske filtre. 

Lufting av vann blir brukt i behandlingen av drikkevann for å øke oksygeninnholdet i vannet, for å 

benytte oksygenet som oksidasjonsmiddel, og for å strippe gassformige komponenter fra vannet.  

Vannbehandling for å redusere korrosjon på ledningsnettet er vanlig. Noen vannverk benytter 

korrosjonsinhibitor også for pH-justering av vannet. Vannet i Norge er ofte både surt, bløtt og 

humusholdig, noe som gjør at det kan bli meget korrosivt ovenfor materialene i ledningsnettet. For å 

unngå dette benyttes i hovedsak to ulike metoder, karbonatisering og korrosjonsinhibitortilsats.  Ved 

karbonatisering økes vannets pH, alkalitet og kalsiumkonsentrasjon med lut, marmor, kalk eller 

karbondioksid i ulike kombinasjoner. Ved tilsats av korrosjonsinhibitor injiseres ett eller flere 

tilsatsstoffer i vannet for å redusere korrosjonshastigheten i transportnettet. Korrosjonsinhibitoren 

som blir mest brukt i Norge er polymerisert natriumsilikat, bedre kjent som «vannglass». 

En oversikt over kommunens vannbehandling er gitt i tabell 5.4.3 

Tabell 5.4.3: Oversikt over vannbehandling ved de ulike vannverkene  

Vannverk  Desinfeksjon Redundant 
desinfeksjon 

Annen vannbehandling  Kjemikalier  Korrosjons-
inhibitor  

Mo  UV Nødklor Bernoullifilter - Vannglass  

Åga/Hauknes  UV Nødklor Koagulering/sandfiltrering  Lut, PAC  Vannglass  

Dalselv UV Nødklor Bernoullifilter & 
koagulering/sandfiltrering 

Lut, PAC  Vannglass  

Røssvoll UV - - -  

Storforshei UV Nødklor Bernoullifilter  - Vannglass  

Sjona/Utskarpen  Ingen  - Ionebytting  NaCl, 98%,   

 

5.5 Trykk-/kapasitetsøkningsstasjoner  
Det meste av ledningsnettet i Rana leverer vann med et tilfredsstillende trykk ved hjelp av kun selvfall. 

Tilfredsstillende trykk er definert som minimum 2 bar ved tilknytningspunktet på den offentlige 

ledningen. I noen høyereliggende områder er ikke trykket tilstrekkelig, og det må benyttes 

trykkøkningspumper.  Nedenfor er en oversikt over trykkøkningspumpene på forsyningsnettet i 

kommunen. 

Tabell 5.5: Oversikt over trykkøkningspumper  

SID  Plassering  Utg. trykk  

922 Åga, Vatnaveien 7,0 bar 

945 Åga, Oskarbakken 8,0 bar 

1327 Båsmo, Høgåsveien Pumper mot høydebasseng, kote 133 

3435 Ytteren, Bustien 8,2 bar 

5412 Selfors, Liaveien 7,2 bar 
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10098 Alterneset, i terrenget  5,3 bar 

6805 Gruben, Kariåsveien 7,5 bar 

13060 Gruben, Steinbekkhaugen 11,0 bar 

9502 Dalselv, Øverdalsveien 5,0 bar 

 

Soner som forsynes av trykkøkningspumpestasjoner har generelt dårligere leveringssikkerhet enn 

øvrige soner. Dette skyldes at leveransen stopper opp ved strømutfall eller problemer med det 

mekaniske utstyret som er involvert. Sonene er også mer sårbare ved lekkasjer på grunn av manglende 

ringforsyning, og begrenset kapasitet på tilførselen. 

 Tiltak 

Informasjon om utgangstrykket på trykkøkningspumpene er mangelfullt i Gemini-VA, dette må 

oppdateres.  

For å øke leveringssikkerheten i områder med vannforsyning gjennom trykkøkningspumper skal 

innkjøp av portabelt nødstrømsaggregat vurderes.  

5.6 Trykkreduksjonsventiler 
Trykkreduksjonsventiler benyttes for å redusere trykket i ledningsnettet, i hovedsak for å beskytte 

rørene. Store deler av ledningsnettet består av PN10-rør (trykkbegrensning på 10 bar), og det er derfor 

normalt ikke ønskelig å ha et trykk i nettet som overstiger dette.  

Ovenfor abonnentene er det ingen øvre trykkgrense, så det er i prinsippet mulig å levere vann med et 

høyere trykk dersom ledningsnettet tåler det.  Flere husholdningsinstallasjoner (eks. 

varmvannsbereder) har en trykkbegrensning på 6 bar, og dersom leveringstrykket overstiger dette 

anbefales det å installere en privat trykkreduksjonsventil i boligen. I tillegg finnes det en rekke 

kommunale trykkreduksjonsventiler i transportnettet. I tabell 5.6 er en oversikt over disse. 

Tabell 5.6: oversikt over reduksjonsventiler 

SID  Plassering  Utg. trykk  

4729 Skansen, Mo-ledning 4,0 bar 

4729 Skansen, Gruben-ledning  6,0 bar  

163 Dalselv, Kildal 2,4 bar  

397 Åga, Kveldsolgata/ Markaveien  6,3 bar 

946 Åga, v/ gamle høydebasseng  2,1 bar 

9109 Åga, Storsteinmoen 6,1 bar 

10314 Åga, v/ gamle høydebasseng  6,0 bar 

810 Åga, Bjerkalleen/ Nygata   6,0 bar 

1290 Båsmo, Brakkebakken 4,5 bar 

1248 Båsmo, Brakkebakken 3,2 bar 

1387 Båsmo, Høgåsveien 4,0 bar 

6210 Gruben, v/ Ranelva (Selforsledn.) 8,4 bar 

6834 Gruben, Svenskveien/ Borvedalen 4,0 bar 

7141 Gruben, Brennåsveien 3,5 bar 

10349 Gruben, Furumogata 6,0 bar 

13246 Gruben, Åsveien  5,5 bar  

 

I tillegg er det reduksjonsventiler ved Mo vannverk og klorhuset på Hammeren.  
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 Tiltak 

Informasjon om utgangstrykket på reduksjonsventilene er mangelfullt i Gemini-VA, dette må 

oppdateres. I nyere installasjoner praktiseres det bruk av doble reduksjonsventiler slik at en ventil kan 

vedlikeholdes mens den andre driftes. For de mest kritiske reduksjonsventilene bør det vurderes om 

eksisterende kummer skal bygges om til tilsvarende løsninger. 

Det bør innføres vedlikeholdsplaner for kontroll og service av trykkreduksjonsventiler. Disse kan 

utarbeides som rullerende planer med faste tidsintervaller og arbeidsordre i Gemini Portal. 

5.7  Stengeventiler  
På ledningsnettet er det registrert 2836 stengeventiler. De fleste ventilene står normalt åpne, men 

under vedlikehold eller andre hendelser på nettet kan disse ventilene stenges. De kan stenges for å 

dele av rørstrekk, endre retninger på vannstrømmen, eller for å skille av områder for vannmåling eller 

utspyling.   

De ti siste årene har det vært gode rutiner på å legge inn stengeventiler i kartdatabasen, men 

mangelfull informasjon om stengeventilenes stilling. Siden ventilenes stilling ikke er oppdatert i Gemini 

VA fører det til et feilaktig bilde av ledningsnettets sammenheng og det hydrauliske forløpet i nettet.  

Ved arbeid ute på vannledningsnettet med behov for stenging av ventiler, registreres endringene av 

ventilenes stilling kun med penn og papir.  For å få en pålitelig kartdatabase må først stengeventilenes 

normalstilling oppdateres. Deretter er det viktig å holde ventilenes stilling oppdatert.  Ventilstilling i 

Gemini Portal kan benyttes for akkurat dette. Dette er et verktøy som gir brukeren mulighet til å endre 

ventilstillingen i Gemini VA ute fra felt.  Ved bruk av denne løsningen vil det også være enklere å 

oppdage feil på ventilstillinger, for eksempel om en ventil ikke er gjenåpnet etter vedlikeholds-

stenging.  

 Tiltak 

Alle stengeventilenes normalstilling må oppdateres i Gemini VA. For å få en god oversikt og kontroll 

over stengeventilenes stilling til enhver tid, skal det vurderes å ta i bruk funksjonen ventilstilling i 

Gemini Portal. 

Det bør innføres periodiske oppgaver i Gemini for ventilmoving, som kan gi forlenget levetid og 

tilgjengelighet på sluser ved behov for stengning. Vann- og avløpsavdelingen har en hydraulisk 

robotarm som kan monteres i bil, og benyttes for kjøring av trege sluser. Det finnes også elektriske og 

mer bærbare løsninger for ventilmoving, som kan skaffes ved behov.  

5.8 Kummer  
I det kommunale ledningsnettet er det totalt 3424 kummer som inneholder drikkevannsledninger. 

Hvor 1755 (51,3%) av kummene er felleskummer. Felleskummer medfører en helsemessig risiko med 

fare for innsug av forurensninger til drikkevannet.  

Tabell 5.8: Oversikt over kummer med vann  

Kode  Beskrivelse  Antall  

VK Vannkum  1669 

VS Vann/spillvann  101 

VSAO Vann/spillvann/fellesnett/overvann 23 

VF Vann/spillvann/overvann 274 
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VO Vann/overvann 158 

VAO Vann/fellesnett/overvann 38 

VSA  Vann/spillvann/fellesnett 24 

VA Vann/fellesnett 1137 

Total                                                                                                3424 

 Tiltak 

Det overordnede målet for felleskummer, er å redusere antallet så langt det er mulig. Prosjekter med 

felleskummer hvor vannforsyningen inngår bør prioriteres på grunn av den helsemessige risikoen ved 

et slikt design.  

Det finnes i dag flere felleskummer der avløpsstikkledninger er tredd gjennom kumveggen, og 

avløpsvann renner ned over brannventiler og armaturer. Disse skal prioriteres ved utbedring.  

Det skal gjennomføres en gjennomgang av alle kummer og gjort tiltak som rensk, spyling og 

opprydding. I noen kummer er det mye sand, og i flere gamle felleskummer ligger det igjen gamle 

kumlokk og slusedeler som utgir en fare for tilstopping og oppstuving av avløpsvann over brannventiler 

og armatur i kummen.  Med slike tiltak kan levetiden til sluser forlenges og faren for oppstuving av 

avløpsvann i kummen kan minskes.  

5.9 Høydebasseng  
Høydebasseng har viktige funksjoner i vannforsyningssystemet, hvor de kan fungere som et 

utjevningsvolum ved varierende vannforbruk. Det gir stabilt trykk og sikrer vannforsyning over en 

begrenset tid ved brudd i vannforsyningen. Et høydebasseng vil også kunne dekke større vannbehov 

ved uttak av slokkevann, og vil dermed fungere som både slokkevannreserve og sikkerhetsreserve.  

 Høydebasseng Båsmoen 

Høydebassenget på Båsmoen ligger på Skillevollen og er en utsprengt fjellhall med støpt bunn. 

Høydebassenget har et magasinvolum på 3500m3. Det er gjort flere injiseringer i veggene, og det er 

bygd et innvendig tak med takrenner til overløp for å unngå innlekking av fremmedvann. Tross dette 

har det vært en del problemer med innlekking av fremmedvann i høydebassenget. Dette har medført 

tidvis økning i pH og oppblomstring av bakterier som har gjort nattklorering tidvis nødvendig.  

Høydebassenget er på grunn av innlekkingene og manglende rassikring ikke lengre godkjent av 

Mattilsynet. På grunn av den manglende 

rassikringen er det heller ikke tillatt å gå inn i 

høydebassenget, noe som vanskeliggjør 

rutinemessig rengjøring. Utenfor høydebassenget er 

ledningen sluset om slik at høydebassenget ikke er i 

bruk, og abonnentene får vann direkte via 

pumpeledningen. Alt vann som ikke går til forbruk 

blir pumpet inn i høydebassenget hvor 

overskuddsvannet går på overløp, dette er for å ha 

renest mulig vann i bassenget om det skulle oppstå 

en situasjon med behov for å ta i bruk 

høydebassenget til slokkevann. Dette er en 

midlertidig løsning, frem til nødvendige tiltak er 

gjennomført.  Løsningen på dette vil trolig bli enten Figur 5.9.1: Kobling ved høydebassenget på Skillevollen 
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et nytt høydebasseng, eller rehabilitering og ombygging av fjellhallen som i dag benyttes. Valg av 

løsning vil bli vurdert ut ifra et kostnadsperspektiv når de ulike tilbudene er på plass.  

 Høydebasseng Røssvoll  

Røssvoll vannverk har et høydebasseng med et volum på 250m3 plassert like ved grunnvannsbrønnen. 

Vannet pumpes direkte til høydebassenget slik at det blir fylt med ubehandlet råvann. Vannet fra dette 

bassenget går videre til vannbehandlingsanlegget hvor det gjennomgår UV-behandling før det går ut 

på nett til forbrukerne.  Med høydebassenget kan abonnentene på Røssvollhei være sikret reservevann 

i overkant av en uke, med et gjennomsnittlig forbruk på ca. 155m3/uke (2018).  Ved problemer med 

UV-aggregater vil høydebassenget levre ubehandlet råvann. Dette er ikke ansett som er problem siden 

brønnen er en hygienisk barriere i seg selv. UV-aggregater er installert som ekstra sikkerhet hvis det 

skulle oppstå innsug fra deponi. Ved utfall eller problemer med UV-aggregater må dette følges opp.  

 Høydebasseng Dalselv  

Dalselv vannverk har et høydebasseng plassert rett ved vannbehandlingsanlegget, som har et volum 

på 250m3.  Vannet går gjennom fullverdig vannbehandling før det går over i høydebassenget. 

Høydebassenget gir en ekstra kapasitet på ca. to døgn, med et gjennomsnittlig forbruk på 110 m3/døgn 

(2018).  

 Høydebasseng Sjona & Utskarpen  

Sjona og Utskarpen vannverk har et høydebasseng på 250m3. Brønnene på Solheim pumper vann 

direkte til høydebassenget, via avkalkningsanlegget. De andre brønnene, ved Helva og Sjonfjellet, 

pumper vannet ut på nettet (på Helva via avkalkningsanlegg) og overskuddet av dette vannet vil samles 

i høydebassenget. Høydebassenget vil gi en ekstra kapasitet på i overkant av ett døgn, med et 

gjennomsnittlig forbruk på 200m3/døgn (2018). 

 Tiltak 

Endelig løsning for høydebasseng på Skillevollen må identifiseres og bygges. Det bør tas en 

gjennomgang av forsyningssikkerhet og slokkevannsdekning i bydelene, og vurderes om ytterligere 

høydebasseng bør implementeres. 

Sikringen av høydebassengene bør kartlegges og vurderes om det er tilstrekkelig, eller om det er behov 

for økte sikkerhetstiltak.  

Det bør innføres rullerende planer i Gemini VA/Portal for vask og kontroll av høydebasseng. 
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5.10 Energibruk 
Energiforbruket knyttet til 

drikkevann er primært knyttet til 

drift av bygninger, rensning og 

behandling av drikkevann, 

grunnvannspumper og 

trykkøknings-pumper ute i 

ledningsnettet. Distribusjon av 

drikkevannet i Rana kommune har 

lave kostnader siden det meste av 

vannet forsynes ved selvfall og med 

få trykkøkningspumper.  Ved Mo 

vannverk har kommunen en turbin 

som produserer strøm på falltapet 

(11-3bar), og den generer inntekter 

til kommunen på 100 000- 

150 000kr/år. Vann- og 

avløpsavdelingen har satt som 

delmål å redusere energiforbruket 

med 15% ut fra 2019-nivå i 

planperioden. 

I figur 5.10.2 er energiforbruket for 20 middels store kommuner illustrert.  «340 kommunalt» er 

produksjon av vann, og «345 kommunalt» er distribusjon av vann. Resten av kategoriene illustrert i 

figuren er knyttet til innkjøp av vann og avløp.  

Figur 5.10.1: Strømkostnader for produksjon og distribusjon av drikkevann  
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Figur 5.10.2: Energiforbruk i 20 middels store kommuner. Kilde: Norsk vann rapport C10 

 Tiltak  

Selv om energiforbruket for å produsere og distribuere drikkevann er ganske lavt, er det likevel mulig 

å optimalisere forbruket ytterligere.  Først må det anskaffes en oversikt over dagens forbruk av energi. 

Det kan gjøres i Gurusoft via IT-systemet El-hub. Det må gjøres vurderinger om avdelingen skal anskaffe 

en slik løsning.   

Alt vann som går til lekkasjer er vann som vil øke energiforbruket unødvendig, eksempelvis mer 

strømforbruk på UV-aggregatene og unødvendig pumping av vann. Å få ned lekkasjeraten vil være 

energiøkonomisk. Det mest effektive tiltaket vil være å begrense lekkasjene i områder som forsynes 

av vann fra trykkøkningspumper, for å unngå pumping til lekkasjer.  

Et annet tiltak kan være å se på bruk av byggautomasjon og alarmering ved unormalt høyt forbruk. 

Avdeling for byggdrift har slike systemer i sine bygg. 
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Det er også mulig se på effektiviteten til pumpene, om de ligger på riktig område i forhold til 

virkningsgraden (BEP) og at de drives på en effektiv måte. Typisk vil frekvensstyrte pumper være mer 

effektive enn pumper med konstant turtall (av/på) på grunn av mindre friksjonstrykkfall i 

rørledningene ved redusert rate.  

Temperaturen inne på anlegg hvor det ikke oppholder seg personell kunne vært redusert. Det er ikke 

nødvendig med temperaturer over 15°C på slike anlegg. På noen anlegg brukes det energi til å kjøle 

ned deler av anlegget og til oppvarming i andre deler. Muligheter for varmegjenvinning kan 

undersøkes. For eksempel om overskuddsvarmen fra tavlerommet på Mo vannverk kunne blitt 

benyttet til å varme opp andre deler av bygget, i stedet for å bruke energi på kjøling. Det samme gjelder 

reduksjonsbasseng, der Statkraft kvitter seg med overskuddsvarme, bruker 4-5kW vifteovn for å holde 

temperaturen oppe i bygget. Det er en del utfordringer med dette i forbindelse med at det skal være 

brannsikre vegger, men det kan vurderes om det lar seg løse.    

6 Transportnett 
Det offentlige vannledningsnettet i Rana Kommune er ca. 214 500 meter langt. Det private 

ledningsnettet og stikkledningene som er registrert i databasen er ca. 189 500 meter.  

I henhold til drikkevannsforskriften §15 skal vannverkseieren sikre at distribusjonssystemet for 

vannforsyningen er i tilfredsstillende stand, og at det driftes på en tilfredsstillende måte for å hindre 

forurensning av drikkevannet. Vannverkseieren skal også bidra til bærekraftig bruk av overflatevann 

og grunnvann.  Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet 

skal fornyes og vedlikeholdes, og denne planen skal følges og holdes oppdatert.  Eieren av det interne 

fordelingsnettet skal sikre at det interne fordelingsnettet er i tilfredsstillende stand, og at det ikke 

bidrar til at drikkevann blir forurenset i nettet.  

 

Teknisk forskrift (TEK17), §15-7 utvendige vannforsyningsanlegg med ledningsnett, sier følgende:  

1. Anlegg skal prosjekteres og utføres slik at god helse ivaretas ved at  

a) det velges produkter som ikke avgir stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller 

medføre helsefare  

b) ledningsnett er sikret mot tilbakestrømning og inntrengning av urene væsker, stoffer eller 

gasser. Dette gjelder også for tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde og installasjon.  

2. Anlegg skal være dimensjonert slik at det gir tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende trykk til å 

dekke vannbehovet, inklusiv slokkevann. 

3. Vannforsyningsanlegg skal  

a) tilrettelegges for høy driftssikkerhet og for effektiv drift og vedlikehold  

b) tåle indre og ytre belastninger, og kjemiske påvirkninger  

c) sikres mot frostskader  

d) ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved maksimalt driftstrykk.  

4. Stikkledning for vannforsyningsanlegg som ikke lenger brukes, skal frakobles 
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Tabell 6.1: Lengde og materialer på offentlige vannledninger fordelt på vannverk 

Sted/vannverk  Dalselv Røssvoll Mo Storforshei Sjona/ 
Utskarpen 

Åga/Hauknes 

Lengde 
vannledning [m] 

10 451 1 440 158 823 11 366 15 439 16 924 

Materialandel 
plast 

92,1% 100% 36,2% 59,4% 97,7% 37,5% 

Materialandel 
jern/stål  

7,9% 0,0% 62,0% 38,9% 2,3% 60% 

Materialandel 
annet 

0,0% 0,0% 1,8% 1,7% 0,0% 2,5% 

 

I figur 6.1 er ledningsnettets alder og lengde fremstilt, både det offentlige og private. 

 

Figur 6.1: Ledningsnettet fordelt på alder, privat og kommunalt 

6.1 Fornyingstakt  
Protokoll om vann og helse har nasjonale målsettinger for vannforsyningen som omhandler 

fornyingstakt på ledningsnettet, som sier at innen 2020 bør årlig utskifting eller rehabilitering av 

vannledningsnettet være på 2,0% frem til 2030. Den nasjonale bærekraftstrategien fra Norsk Vann 

inneholder delmål som omfatter ledningsfornyelse og beskriver at innen 2020 skal flest mulig 

virksomheter ha utarbeidet en plan for ledningsfornyelse, og at fornyelse av vannledningsnettet skal 

på nasjonalt nivå ha en fornyingstakt på 1,2% frem til 2040. Men her må hver virksomhet tilpasse seg 

egne mål basert på lokale forhold og bærekraft.  Landsgjennomsnittet ligger i dag på ca. 0,66% fornyet 

offentlig ledningsnett i året ifølge SSB. Fornyingstakten de tre foregående årene for Rana kommunes 

offentlige vannforsyningsnett er presentert i tabell 6.1.1.  
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Tabell 6.1.1: Fornyingstakt offentlig vannledningsnett i Rana Kommune tre siste år 

Årstall  2016 2017 2018 

Fornyingstakt  1,21 % 0,42 % 0,48 %  

Antall meter fornyet 2418 m 887 m 1038 m 

Totalt antall meter  199 322 m 212 493 m 214 443 m 

 

Det eksisterer flere ulike metoder for ledningsfornying, men den mest benyttede metoden for fornying 

av vannledninger er konvensjonell graving. No-Dig løsninger eller gravefrie løsninger for 

ledningsfornyelse kan også benyttes. Dette er metoder som ofte er økonomisk lønnsomme og krever 

mindre tid og ulemper for samfunnet.  De gravefrie løsningene som finnes for vannledninger er 

følgende:  

Tabell 6.1.2: Gravefrie metoder for fornying av vannledningsnett 

Metode  Begrensinger  Holdbarhet / 
levetid  

Utfordringer  Kommentar  

Inntrekning 
av rør  

Eksisterende 
rørdimensjon 

Nytt rør  Anboringer og 
krappe bend må 
graves opp 
Rørtverrsnitt 
reduseres 

 

Utblokking  75-1000mm Nytt rør  Grave opp 
anboringer og 
bend. Må ha to 
groper for innføring 
av nytt rør.  
Kan gi store krefter 
på omliggende 
masser.  Så obs på 
hva som ligger 
rundt. 

 

Tett 
tilsluttede 
rør  

100-500mm Nytt rør  Anboringer må 
graves opp. Bend 
kan ikke være 
større enn 22 
grader.  

Lønnsomt 
økonomisk hvis 
antall stikk pr. 
100m ikke 
overstiger 7-10 stk. 

PU belegg  Avhenger av 
støtte fra 
eksisterende rør  

Min. 50 år   Anboringer 
behøves ikke 
graves opp  

Armerte 
foringer 
(strømpe) 

75-800mm  
Glassfiberarmerte 
strømper fra 
200mm 

Løs og limt foring= 
Levetidsforlengelse  
 
Glassfiberarmert 
foring= Varig 
fornyelse  

Utposning på 
strømpe. 
Folder og strekk i 
bend.  
Heftegenskaper 
ved anboringer og 
endepunkt.  

Løse foringer 
benyttes kun på 
strekk uten 
anboringer.  
Det jobbes med 
utvikling og 
forbedring av 
strømpe-metoder 
for vannledninger. 
Spesielt med tanke 
på anboringer.  
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Ved ledningsfornying må gravefrie løsninger vurderes.  Hvis noen av disse metodene finnes 

hensiktsmessig og lønnsomme er det mulig å øke fornyingstakten i fremtiden. Pr. dags dato er gravefrie 

løsninger mest utbredt på avløpsledninger, men det skjer mye utvikling på dette området og dette kan 

bli en god løsning for vannledningene også.  For å kunne ha et godt grunnlag for valg av No-dig metode 

i forbindelse med utskiftning og fornying av vannledninger, er det viktig at alle vannlekkasjer på 

ledningsnettet er godt dokumentert. Lekkasjene må registreres i Gemini Portal med bilde av 

reparasjon og type hull/lekkasje. Lekkasjer som tæringshull eller ledningsbrudd, kan avgjøre om 

løsninger med full styrke må benyttes eller om semistrukturelle løsninger kan være egnet. 

Det er utarbeidet et tilstandskart for det offentlige vannledningsnettet i kommunen som vil benyttes 

ved prioritering av ledninger som skal rehabiliteres eller fornyes. Mer om ledningenes 

tilstandsvurdering er beskrevet i kapittel 6.6.  Rana kommune har satt seg mål om 1,2% 

ledningsfornyelse/rehabilitering årlig, dette målet forutsetter ny teknologi og bruk av gravefrie 

løsninger.   

6.2 Dataunderlag  
Gode og riktige data som beskriver vannforsyningsnettet er viktig for å kunne arbeide systematisk med 

tilstandskartlegging, fornyelsesplanlegging og tilknytning til ledningsnettet. Både tekniske data som 

beskriver infrastrukturen og data knyttet til drift og fornyelse av anleggene er nødvendige. Rana 

Kommune benytter Gemini VA som database for både tekniske data, kart og driftshendelser. Det 

jobbes kontinuerlig med forbedring/verifisering av registrerte tekniske data, samt økt bruk av digitale 

løsninger for feilretting og rapportering.  

Dataunderlag for hydraulisk beregning av de ulike delene av vannforsyningsnettet er mangelfullt, men 

er under utarbeidelse. En slik oversikt er nødvendig for å:  

1. Identifisere, prioritere og utbedre flaskehalser i vannforsyningssystemet.  

2. Prosjektere nye anlegg og vurdere konsekvenser av nye tilkoblinger (nye 

forsyningsområder/fortetting av områder).  

3. Sikre tilfredsstillende slokkevanndekning.  

6.3 Bærekraftig lekkasjenivå 
Norsk Vanns bærekraftstrategi ble vedtatt i 2017, og inneholder delmål som omfatter ledningsnettets 

funksjonalitet. Delmålet er at: «flest mulig virksomheter skal innen 2020 ha utarbeidet en plan for å 

komme ned på en bærekraftig lekkasjeandel fra vannledningsnettet». Den bærekraftige 

lekkasjeandelen må beregnes for hvert enkelt forsyningssystem. Delmålet sier også at bransjen som 

helhet skal ha en lekkasjeandel av den samlede vannproduksjonen på under 20% innen 2030, men at 

hver virksomhet må sette seg lokale mål ut i fra sin situasjon og ut fra det lokale bærekraftige 

lekkasjenivå. Protokoll om vann og helse har nasjonale målsettinger som omhandler lekkasjenivå, som 

sier at lekkasje fra det enkelte ledningsnett bør være mindre enn 25% innen 2020.  I dag ligger 

lekkasjeandelen på nasjonalt nivå på 30,3% ifølge SSB.  

Norsk Vann rapport 239 «Beregning av bærekraftig lekkasjenivå» inneholder beskrivelse, metodikk og 

regneark for beregning av det bærekraftige lekkasjenivået for ledningsnettet. Det bærekraftige 

lekkasjenivået- Sustainiable Economic Level of Leakage (SELL) inkluderer både langsiktig kost/nytte, 

miljømessige- og sosiale kost/nytte forhold. Balansen mellom kostnadene av vanntapet og kostnadene 

av tiltakene for å redusere lekkasjene, må vurderes opp mot hverandre. Dette beregnes som Economic 

Level of Leakage (ELL).  
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Dagens lekkasjeandel er beregnet i henhold til Norsk vann rapport 239 og benytter IWA (International 

Water Association) sine to metoder. Den ene metoden er vannbalansemetoden, topp-ned, hvor 

lekkasjen er det produserte vannet fratrukket forbruket. Den andre metoden er nattforbruksmetoden, 

bunn opp, hvor lekkasjen er det observerte nattforbruket fratrukket det legale nattforbruket.   Begge 

metodene skal i prinsippet gi like resultater. Både vannbalansemetoden og nattforbruksmetoden er 

benyttet for beregningene av lekkasjegraden på ledningsnettet i Rana. Beregningene er gjort for hvert 

av de kommunale vannverkene, men også for Mo vannverk delt inn i fem soner.  Disse sonene er delt 

inn i Mo sentrum inkludert Mjølan, Selfors, øvre Gruben inkludert Hammeren, nedre Gruben, Båsmo 

inkludert Ytteren og Alteren.  Soneinndelingen er basert på dagens vannmålerplassering, slik at det er 

tilgjengelige data om vann inn i sonen og forbruk. Beregningen av lekkasjeandelen med IWA sine to 

metoder ga resultatene i figur 6.3.1.   

 

Figur 6.3.1: Lekkasjegrad for de ulike vannsonene  

Som vist figur 6.3.1 er det for noen av områdene avvik i lekkasjeandel ut fra hvilken beregningsmetode 

som er benyttet. Dette er på grunn av at usikkerhet i metodene får større utslag i mindre 

soner/vannforsyningsanlegg, enn ved de større områdene, der disse vil utjevne seg.  Den faktiske 

lekkasjeandelen vil sannsynligvis ligge et sted mellom resultatene fra de ulike metodene. Ut fra 

tabellen gir nattforbruksmetoden generelt en lavere lekkasjegrad enn vannforbruksmetoden. Dette er 

kan være på grunn av et høyere forbruk på dagtid enn det metoden tilsier.  

Ved bruk av vannbalansemetoden topp-ned, beregnes lekkasjemengden slik:  

𝐿𝑒𝑘𝑘𝑎𝑠𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑛𝑛 − 𝑉𝑎𝑛𝑛𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 

Det produserte vannet er alt vannet inn på nettet for hvert område.  Forbruket er delt opp i ulike typer 

forbruk.  Disse typene er:  

 Målt fakturert forbruk – Fakturert forbruk som er målt med vannmåler  
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 Fakturert ikke målt forbruk – Er etter retningslinjer fra Norsk Vann satt til 140 l/pe/d  

 Ikke fakturert målt forbruk  

 Ikke fakturert ikke målt forbruk  

 Illegalt forbruk – Frosttapping og uregistrerte brukere (estimert)  

Ved beregning med denne metoden blir forbruk og lekkasje fordelt som vist i figur 6.3.2  

 

Figur 6.3.2: Vannbalanse ved bruk av topp-ned metoden  

 

For beregning av lekkasjeandelen ved bruk av nattforbruksmetoden bunn-opp, brukes ligningen:  
 

𝐿𝑒𝑘𝑘𝑎𝑠𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 (
𝑙

ℎ
) = (𝑚å𝑙𝑡 𝑛𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘– 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑡 𝑛𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘) ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑔 𝑡𝑟𝑦𝑘𝑘𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 
Målt nattforbruk er den gjennomsnittlige minimumsvannmengden for området på ett år (2018).  Det 

legale nattforbruket er beregnet ut i fra formelen i «Norsk Vann rapport A171 Erfaring med 

lekkasjekontroll»:  

𝑄𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙,𝑛𝑎𝑡𝑡  =  𝑄𝐷𝑟å𝑝𝑒  +  𝑄𝐵𝑜𝑙𝑖𝑔  +  𝑄𝑁æ𝑟𝑖𝑛𝑔  [𝑙/ℎ]   

𝑄𝐷𝑟å𝑝𝑒 = (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑘 ∗ 0,8 + 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑚] ∗ 18

+ 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔[𝑘𝑚] ∗ 25 ) ∗ 𝑡𝑟𝑦𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛 [𝑚𝑉𝑠]/24 

𝑄𝐵𝑜𝑙𝑖𝑔 =  (𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑒 ∗  0,6) 
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𝑄𝑁æ𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑁æ𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 (𝑣𝑎𝑛𝑛𝑚å𝑙𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎)   

 

For å fastsette nattforbruket hos næringer er det gjort et anslag på nattforbruket ut i fra det 

gjennomsnittlige forbruket de har.  

Time til dag trykk faktor er forholdet mellom gjennomsnittstrykk over 24 timer og trykk ved minimum 

natt-time, satt til 85%.  

 

Fra resultatene av beregning med topp-ned metoden fremkommer også en lekkasjeindikator, 

Infrastructure Leakage Index- ILI, dette er en indikator som angir forholdet mellom virkelig vanntap og 

uunngåelig vanntap.  Denne beregnes slik:  

𝐼𝐿𝐼 =  𝐶𝐴𝑅𝐿/𝑈𝐴𝑅𝐿  

CARL er det virkelige vanntapet (brudd og bakgrunnslekkasjer på nettet), både offentlig og privat, og 

UARL er det vanntapet som er teknisk umulig å unngå. Det er ønskelig å ha en så lav ILI som mulig, 

altså så lite virkelig vanntap som mulig.  WHO har satt følgende grenseverdier for ILI:  

Tabell 6.3.1: WHO sine grenser for kategorisering av ILI  

 

Mo vannverk har som vist i figur 6.3.3 en ILI på 5,3 som er noe høyt i forhold til WHO sin skala, men 

ikke urimelig i forhold til andre kommuner.  

 

Figur 6.3.3: ILI-fremstilling for ulike kommuner og Mo vannverk 

I figur 6.3.4 er en oversikt over alle ILI-verdiene for de enkelte områdene og sonene i Rana kommune.  

Mo har en høy ILI verdi på over 8, men også Storforshei har en meget høy ILI verdi på over 12.  De 

andre områdene har en ILI verdi på rundt 4 eller lavere.   
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Figur 6.3.4: ILI-fremstilling av vannsonene i Rana kommune 

Europa-kommisjonen har gitt ut et dokument om god praksis i lekkasjehåndtering som er utviklet 

gjennom et samarbeid som involverer europa-kommisjonen, alle medlemsstatene, tiltredelsesstatene, 

Norge, andre interessenter og ikke-statlige organisasjoner. I dette dokumentet er blant annet ILI og 

tiltakene for ILI-kategoriene beskrevet som i tabell 6.3.2 og tabell 6.3.3. 
 

I tabell 6.3.2 er ILI delt inn i lekkasjeprestasjonskategorier med anbefalte tiltak. Denne oversikten ble i 

2005 utarbeidet av medlemmer av Water Loss Task Force (WLTF) etter forespørsel fra World Bank 

Institute, og er en oversikt som brukes både internasjonalt og av flere europeiske land.  
 

 

Tabell 6.3.2: Internasjonale kategorier basert på ILI  

 

Her havner Rana kommune for det meste under kategori C1 og C2. Høy lekkasjeandel, men kan være 

akseptabelt i tilfeller hvor det er mye og billig vann tilgjengelig. 

 

Tabell 6.3.3 er en tabell for å prioritere tiltak basert på ILI verdier. Denne tabellen ble utarbeidet av 

Water Loss Specialist Group (WLSG)- medlemmer i 2005.   
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Tabell 6.3.3: Anbefalte tiltak for hvert ILI område  

For beregning av SELL og ELL er kostnadene vedrørende vanntap styrende. Disse kostnadene omfatter 

alt fra lønn, til reparasjoner og samfunnskostnader.  Basert på disse beregningene vil den økonomiske 

lekkasjegraden (ELL) og den bærekraftige lekkasjegraden (SELL) ligge på 45%, dagens samlede 

lekkasjegrad ligger på 50%. 

Tabell 6.3.4: Resultater for ELL og SELL  

 

Siden produksjon av drikkevann er rimelig, og tiltak for å redusere lekkasjene er kostbare, vil det på 

bakgrunn av disse beregningene hverken være økonomisk eller bærekraftig lønnsomt å redusere 

lekkasjeandelen til mer enn 45%.  I figur 6.3.5 er SELL og ELL fremstilt i forhold til kostnader for vanntap 

og kostnader for lekkasjesøk.   

Figur 6.3.5: ELL og SELL illustrert sammen med kostnader for vanntap og søk  

Lekkasjenivå jmf med dagens 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Lekkasjenivå i prosent 20 % 22 % 25 % 27 % 30 % 32 % 35 % 37 % 40 % 42 % 45 % 47 % 50 %

Lekkasjenivå i m3/km,d 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26

Lekkasje i m3 82924236 93289766 103655295 114020825 124386354 134751884 145117413 155482943 165848472 176214002 186579531 196945061 207310590

Etatskostnad for vanntap 1 022 944 1 148 937 1 274 930 1 415 923 1 541 916 1 682 909 1 808 902 1 949 895 2 075 888 2 216 881 2 342 874 2 483 867 2 609 860

Samfunnskostnader for vanntap 139 202 139 208 148 029 161 971 179 211 199 767 222 094 227 905 237 097 252 741 270 131 289 931 313 592

Total kostnad for vanntap 1 162 146 1 288 146 1 422 960 1 577 894 1 721 127 1 882 676 2 030 996 2 177 800 2 312 985 2 469 622 2 613 005 2 773 798 2 923 452

Etatskostnader for søk 7 905 781 5 797 464 4 391 920 3 387 960 2 634 990 2 049 347 1 580 832 1 197 502 878 060 444 820 234 232 109 092 0

Samfunnskostnad for søk 192 000 140 800 106 667 82 286 64 000 49 778 38 400 29 091 21 333 14 769 9 143 4 267 0

Total kostnad for søk 8 097 781 5 938 264 4 498 587 3 470 246 2 698 990 2 099 125 1 619 232 1 226 593 899 393 459 589 243 375 113 359 0

SELL 9 259 927 7 226 410 5 921 547 5 048 140 4 420 117 3 981 801 3 650 229 3 404 393 3 212 378 2 929 212 2 856 380 2 887 158 2 923 452

ELL 8 928 725 6 946 402 5 666 850 4 803 883 4 176 906 3 732 256 3 389 734 3 147 397 2 953 948 2 661 701 2 577 107 2 592 960 2 609 860
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Ut fra disse resultatene har kommunen valgt å sette seg et mål om å redusere lekkasjeandelen med 

5%. Fra 50% til 45% i planperioden. Dette vil være det mest bærekraftige lekkasjenivået ut fra 

beregningene som er gjort.  Ledningsfornying og utskifting blir prioritert ut fra tilstandskart. 

Lekkasjereparasjoner vil prioriteres i pumpesoner, på grunn av energiøkonomiske hensyn. Områder 

med begrenset forsyningskapasitet vil også bli prioritert dersom det skulle oppstå en større 

vannlekkasje. Målet er å ha økt fokus på reparasjon av vannlekkasjer og de områdene med størst behov 

vil bli prioritert, det er derfor ikke satt et eget mål for hvert enkelt vannverk.   

6.4 Instrumentering  
I vannverkene, fordelingsstasjonen på Skansen, fordelingsstasjonen i Åga og i Høgåsen/Skillevollen er 

det PLS-styring. PLS systemene går over tre generasjoner hvor den første generasjon kom i 2007, og 

begynner å bli utdatert. Det er nå vanskelig å få tak i nye deler til disse, men avdelingen har noe 

reservedeler tilgjengelig. Typisk varer en PLS i ca. 10 år før den regnes som gammel og utdatert.  For 

ca. to år siden kom den nyeste generasjonen med et nytt programmeringsverktøy som kun virker med 

nyeste generasjon PLS, det gamle programmeringsverktøyet vil ikke lengre oppdateres og vil dermed 

bli utdatert.  Nedenfor er en oversikt over dagens status:  

Tabell 6.4.1: Status PLS  

Anlegg  Status på PLS  

Mo vannverk  Gammel  

Dalselv vannverk  Gammel 

Røssvoll vannverk  Kommer ny i 2019 (under bygging)  

Sjona og Utskarpen vannverk  Ganske ny, er forrige generasjon  

Storforshei vannverk  Gammel  

Åga/Hauknes vannverk  Fases ut 2020 

Skansen  Gammel  

Høgåsen  Blir bygd om ifm. ny løsning på høydebasseng 

Fordelingsstasjon Åga Blir bygd om  (ferdig 2020 ifm. ny vannforsyning) 

 

Enkelte av anleggene/stasjonene har tidligere kommunisert med driftssentralen på Mjølan via radio, 

men all kommunikasjon skal over på GSM eller fastlinje til kommunens intranett. Status på dette pr. 

15.05-19 er følgende:  

Tabell 6.4.2: Status/løsning kommunikasjon  

Anlegg/stasjon  Status/løsning på kommunikasjon  

Mo vannverk Kommunens intranett 

Dalselv vannverk GSM og radio (radio kan fases ut)  

Røssvoll vannverk Radio, skal over på GSM i 2019 

Sjona og Utskarpen vannverk GSM 

Storforshei vannverk Radio  

Åga/Hauknes vannverk Fases ut i 2020 

Skansen  Radio 

Høgåsen Radio, skal over på GSM ifm. ny løsning 
høydebasseng 

AP01 (vannmåler)  Radio  

Fordelingsstasjon Åga Radio, skal over på GSM ifm. ny vannforsyning 
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 Tiltak  

Instrumentering  

Det er i dag lite instrumentering ute på ledningsnettet. Økt instrumenteringsgrad kan gi bedre oversikt 

og kunnskap om vannet og dets hydrologiske forløp på fordelingsnettet.  Instrumentering som kan 

være interessant er først og fremst vannmålere og trykkmålere, men nivåmålere i kummer (sandfang) 

og temperaturmålere kan også være interessante løsninger for en mer effektiv drift. Det må 

undersøkes hvilke løsninger som eksisterer, og om disse kan integreres i våre eksisterende systemer. 

Det må vurderes om det er muligheter med ny teknologi (f.eks. NB-IoT/LoraWan og batteridrift), eller 

om dagens løsninger fortsatt skal benyttes (GSM med PLS og strømtilkobling).  

Noen av vannmålerne på nettet i dag har problemer med å måle/lese de laveste vannstrømmene. Det 

må kartlegges hvilke vannmålere det skal gjøres tiltak på, og hva som skal gjøres. Mulige tiltak kan 

være forandring av «cut-off» verdi, tidsforsinkelse av null-verdi eller neddimensjonering av målerør. 

Driftsovervåking 

I dag er driftsovervåkingen på en énmaskinsløsning tilgjengelig i sentralt kontrollrom. Systemet kan 

nås fra felt ved hjelp av en fjernstyringsløsning av denne maskinen. Løsningen er ikke optimal og det 

må vurderes om denne løsningen skal forbli eller om det er andre løsninger som er bedre egnet for å 

fremme digitalisering og mer effektiv drift.  Citect Anywhere er en programvare som kan være aktuell 

og det undersøkes om de har løsninger som kan passe vårt behov og løsninger.  

Fjernstyring/overvåkning 

Fjernstyring er fremtidsrettet og kostnadseffektivt, og det letter arbeidshverdagen til operatørene. 

Mye på anleggene kan i dag fjernstyres men det er fortsatt ønsker om mer fjernstyring som blant 

annet:  

 Starte/stoppe pumper ved Sjona og Utskarpen vannverk  

 Fjernstart av Bernoulli-filter, som står i klorhuset i Dalselv.  

 Spyling av pH-sensor i Dalselv (tidligere gjennomført, i Åga med gode resultater)  

 Overvåkning av overløp på filter i Dalselv  

Annet  

Vannmåler AP01 kommuniserer via radio, og med dagens løsning er det ikke mulig å få vannmengder 

inn i kommunens loggingssystem (Gurusoft). Det foreligger en ambisjon om å få faset ut radiobasert 

kommunikasjon. Etter ombygging til GSM-kommunikasjon vil vannmengder kunne lastes inn i 

Gurusoft.  

PLS til Dalselv vannverk nærmer seg full fysisk, så om mye ny fjernstyring skal gjøres der må 

utbygging/utskifting av PLS vurderes. 

6.5 Vannmålingssoner  
I dag har Rana kommune elleve vannmålingssoner. De er fordelt som beskrevet i tabell 6.5.1. Alle de 

mindre vannverkene er en enkelt sone, mens Mo vannverk kan deles inn i seks ulike soner.  
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Tabell 6.5.1: oversikt over de ulike vannmålersonene  

Sone 
nr.  

Område  Lengde 
off. 
ledning, 
[km] 

Antall 
pe  

Begrenses av vannmålere  

1 Mo  50,9 7109 Skansen mo – AP10, Mjølanodden  

2 Øvre Gruben 20,3 2005 Hammeren FT119 Stengte ventiler i kum 10535 og 
kum 13246 

3 Nedre Gruben 23,9 2798 Beregnes (FT124 minus Skansen)  

4 Steinbekkhaugen 0,22 77 Vannmåler i AP22 

5 Selfors  13,0 2062 Vannmålere i AP10 og AP01 

6 Båsmo & Ytteren 48,2 5454 Vannmåler på Mjølanodden, vannmåler i AP01 

7 Sjona & Utskarpen  14,6 428 Vannmåler på høydebasseng og brønnpumper 

8 Storforshei 12,1 792 Vannmåler vannverk, mengde ut på nett  

9 Røssvoll  1,4 6 Vannmåler vannverk, mengde ut på nett  

10 Dalselv  10,4 629 Vannmåler vannverk, mengde ut på nett  

11 Åga & Hauknes 18,3 2167 Vannmålere i fordelingsstasjonen  

 

I figur 6.5.1 er de seks vannmålersonene til Mo vannverk illustrert. De røde stjernene på figuren er 

vannmålere. 

 

       Figur 6.5.1: Oversikt over vannsoner for Mo vannverk 

I Norsk Vann rapport «A171 Erfaringer med lekkasjekontroll» står det beskrevet at de fleste 

bykommuner oppgir å sikte inn mot maksimal sone-størrelse på 3000-6000pe pr. sone. Men dette kan 

variere mye fra kommune til kommune. Utenfor byområder kan det være snakk om meget lange 

ledningsnett pr. sone for å komme opp i 3000pe, så det vil være hensiktsmessig å ta høyde for 

ledningsnettets lengde i soneinndelingen.  Sonene kan også deles inn med utgangspunkt i ulike 

trykksoner.  
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Det har tidligere vært kostbart og utfordrende å installere vannmålere på nettet på grunn av behovet 

for strømforsyning og internett med antenne over bakken, eller annen teletilkobling via kabel. Men nå 

er det ny teknologi tilgjengelig som kan gjøre bruk av vannmålere enklere og rimeligere. En av disse 

teknologiene er NB-IoT, som gjør det mulig for eksempelvis vannmålere å kommunisere via det 

eksisterende 4G-nettet, selv under bakken.  Sensorene har en batterilevetid på cirka 10år, og er 

rimelige i produksjon. Dette gjør det mulig å installere vannmålere og koble dem til internett der det 

ikke tidlige har vært mulig eller for kostbart på grunn av utfordringer med strøm og dekning.  

(Telenor.no) Vannmålere med denne teknologien er mest vanlig som forbruksmålere hos husstander. 

For større rørdimensjoner som hovedledningsnettet, er ikke denne teknologien like utbredt enda. Men 

det gjøres fremskritt på større vannmålere også. Det er blant annet kommet batteripakker til dem slik 

at strømforsyning med kabel ikke vil være nødvendig.  

Det er ønskelig med flere vannmålingssoner, for å få bedre kontroll på vannledningsnettet. 

Vannmålere kan gi informasjon om både forbruk, strømningsmønster og lekkasjer. Som et verktøy i 

lekkasjesøk er vannmålere meget nyttig for å gi indikasjoner om områder med lekkasjer og hvilken 

størrelse den har.  Nøyaktigheten av disse indikasjonene vil variere mye ut fra størrelsen på 

vannmålingssonen. Nøyaktigheten vil øke med mindre soner.  

 

Figur 6.5.2: Forslag til nye vannsoner og plassering av vannmålere  

I figur 6.5.2 er en illustrasjon av hvordan nye vannsoner for området til Mo vannverk kan se ut.  Men 

det må gjøres en grundigere vurdering for å fastsette de mest egnede inndelingene og 

vannmålerplasseringene.  

6.6 Tilstandsvurdering   
Det skal initieres et arbeid for å utarbeide fullstendige tilstandskart/temakart for transportsystem 

vann. Kartet skal inneholde hovednett med tilhørende tilstandsvurdering basert på material/alder-

data. Skadeklassekodene som skal benyttes er:  
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Tabell 6.6.1: Skadeklasser transportnettverk  

Skadeklasse Beskrivelse  

S1 Meget god 

S2 God 

S3 Dårlig 

S4 Meget dårlig 

S5 Ubrukelig  

 

Skadeklasse S4 og S5 gir snarlig behov for tiltak. Ledninger klassifisert i skadeklasse S3 skal vurderes 

opp mot andre kriterier (samkjøring med andre prosjekter, driftsproblemer, kapasitetsproblemer o.l.), 

og utbedres dersom det er flere faktorer som tilsier at tiltak er nødvendig. Ledninger i skadeklasse S1 

og S2 krever normalt ingen tiltak.  

 

Rørene er gitt en antatt skadeklasse basert på landsdekkende statistikk og kjente problemer med ulike 

materialkvaliteter og leggeteknikk i ulike tidsperioder. Følgende klassifisering er benyttet: 

 
Tabell 6.6.2: Antatt skadeklasse for rør som ikke er inspisert  

Materiale  Periode  Antatt skadeklasse  

Andre plastmaterialer (PEH, PEL, PPP, PEM ABS) Alle S3 

Asbestsement  Alle S5 

Stål (MGA, MST) Alle S4 

Kopper (MCU)  Alle  S3 

PE Alle S2 

PVC <1977 S4 

PVC >1977 S2 

Støpejern grått/duktilt <1970 S4 

Støpejern grått/duktilt  1970-1990 S3 

Støpejern grått/duktilt  >1990 S2 

Nye vannrør   >2010 S1 

 
Tilstandskart basert på antatt skadeklasse finnes i vedlegg 1. 

 

Det skal også utarbeides tilstandskart basert på driftshendelser/ledningsbrudd.  Dette er for å 

synliggjøre problemledninger, og er en viktig faktor for vurdering av utbedring av ledninger.  Følgende 

klassifiseringer er benyttet:  

 
Tabell 6.6.3: Antall driftshendelser for rør  

Antall driftshendelser Tilsvarer  

1 Dårlig  

2-3 Meget dårlig  

4-10 Ubrukelig  
Tilstandskart basert på driftshendelser finnes i vedlegg 2. 
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6.7 Trykksonekart  
Ledningsnettet i Rana består av ulike trykksoner, som følge av ulike vannverk, trykkreduksjonsventiler, 

trykkøknings-pumper og høydebasseng.  Oversikten over de ulike trykksonene er i dag kun tilgjengelig 

på «papirform» som er tegnet på for hånd. Det skal initieres arbeid med å utarbeide en digital løsning 

på et slikt kart, og undersøke mulighetene for å få et trykksonekart opprettet i portalløsningen slik at 

det blir lett tilgjengelig i felt.   

6.8 Vannkvalitet på ledningsnettet  
Kvaliteten på drikkevannet får stadig høyere fokus, nå også vannet under bakken som følge av gammelt 

ledningsnett og hendelser med sykdomsutbrudd. For å levere god kvalitet på drikkevannet til 

abonnentene er det viktig med god vannkvalitet på drikkevannet også ute på nettet.  Vannkvaliteten 

på ledningsnettet kan påvirkes av lang oppholdstid i rørene. Kommunen som vannverkseier ønsker å 

levere så «ferskt» vann som mulig. I endeledninger spesielt, kan oppholdstiden bli lang dersom det er 

et lavt forbruk og ledningen er dimensjonert for slokkevannuttak.  Vannkvaliteten kan også påvirkes 

av vannhastigheten, retningen på vannstrømmen og ledningsmaterialet. Ved endringer i vannstrøm 

eller hastighet kan det medføre at det løsner løst slam, begroinger eller jern fra rørveggene og at det 

føres med vannet til forbrukerne. Dette kan gi brunt vann og partikler i vannet, noe som vil gi nedsatt 

bruksmessig kvalitet hos abonnentene.  For å unngå dette i størst mulig grad er det viktig med 

regelmessig rengjøring av ledningsnettet med spyling eller pluggkjøring der det er mulig.   

Det er ikke bare oppholdstiden i rørene som kan gi nedsatt vannkvalitet i ledningsnettet, det kan også 

oppstå innlekking av fremmedvann eller forurensinger. Normalt er det overtrykk på ledningsnettet, 

noe som gjør at fremmedvann ikke vil trenge inn i rørene. Dersom det blir undertrykk eller trykkløst 

nett vil forurensninger kunne trenge inn gjennom lekkasjer eller andre utettheter.  Noen årsaker som 

gir mulighet for forurensninger:  

 Trykkløst vannledningsnett  

 Tilgjengelig forurenset fremmedvann som kan trenge inn i vannledningen  

 Utettheter/lekkasjer i vannledninger, ventiler og lignende 

 Tilbakeslag fra abonnent  

 Lekkasjer til høydebasseng, overføringstuneller o.l. 

Trykkløse ledninger kan ikke unngås i forbindelse med anleggsarbeid og diverse vedlikehold. Men det 

er viktig å ha gode rutiner på slike situasjoner. Det er mange tiltak som kan gjøres for å unngå/ minske 

sannsynligheten for forurensninger. Dette kan blant annet være:  

 Hensiktsmessig kapasitet  

 Korrosjonsreduserende tiltak for å hindre lekkasjer  

 Riktig valg av brannventiler  

 God drenering kummer  

 Plassering av vannledning i forhold til avløpsledning  

 Inndeling av ledningsstrekk  

 Prioritering og planlegging av rehabilitering  

 Kartlegging av ledningsnettets tilstand  

 Opprettholde trykket på nettet  

 Renholdsrutiner som reduserer korrosjon og begroing  
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 Tilbakestrømningssikring  

 

6.9  Spyling og pluggkjøring  
Ledningsnettet må rengjøres for å forebygge vannkvalitetsproblemer, dette gjelder ikke bare ledninger 

med korrosjon men også ledninger av plast.  Ledninger som er ekstra utsatt for groing er 

endeledninger, ledninger med lave strømningshastigheter og ledninger av ubeskyttet støpejern. Både 

pluggkjøring og styrt spyling er begge effektive metoder for rengjøring av ledningsnettet.  

 

Pluggkjøring med myke renseplugger har en god renseeffekt og er godt egnet på store 

ledningsdimensjoner og på ledninger med vanskelige hydrauliske forhold.  Ulempene med pluggkjøring 

er at nettet vil bli trykkløst og det kan forekomme pluggrester i rørene.  

 

Styrt spyling med vann er også en rengjøringsmetode med 

god renseeffekt, om det gjennomføres med hastigheter 

over 1,5 meter/sekund (m/s).  Ved styrt spyling unngås 

trykkløst nett, men det krever store mengder vann. I noen 

tilfeller kan det være utfordrende å finne et egnet 

utspylingspunkt, og å oppnå egnet rensehastighet hvis det 

ikke er tilstrekkelig med vann og trykk under spyling.  

 

For å beregne vannføring og spyletid for en strekning, skal 

rensehastighet på 1,5 m/s og 3,5 minutt pr. 100 meter 

legges til grunn. Se figur 6.9 for eksempler på vannføringer 

for ulike ledningsdimensjoner.   

Det er viktig å ha gode rutiner på rengjøring av 

ledningsnettet. Det brukes i dag en årlig plan for vannspyling. Denne planen fylles ut og lagres på lokal 

disk. 

6.10 Tilbakestrømningssikring  
Tilbakestrømning kan føre til at vann, andre urene væsker eller kjemikalier fra abonnenter kan trenge 

inn på det offentlige vannforsyningsnettet.  Dette skjer i hovedsak av to ulike årsaker. Den ene årsaken 

er trykkfall eller trykkløst kommunalt nett, den andre hovedårsaken er at abonnenten har interne 

pumper med høyere trykk enn kommunens vanntrykk og kan dermed skape overtrykk som kan gi 

tilbakeslag.  Ifølge drikkevannsforskriften er kommunen som vannverkseier forpliktet til å sikre 

drikkevannet mot forurensning. For å oppfylle dette kravet er sikkerhet mot tilbakestrømning en viktig 

oppgave.  Mattilsynet stiller krav om at kommunen som vannverkseier har fokus på tilbakestrømning, 

og jobber med dette hos abonnentene gjennom blant annet kartlegging. Abonnenten plikter å sørge 

for at offentlige vannledninger er sikret mot tilbakestrømning i henhold til NS-EN 1717 «Beskyttelse 

mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre 

forurensning ved tilbakestrømning». Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske tilkoblinger. I 

henhold til Byggeteknisk forskrift (TEK17), § 15-7 skal anlegg prosjekteres og utføres slik at god helse 

ivaretas ved at ledningsnettet er sikret mot tilbakestrømning og inntrenging av urene væsker, stoffer 

eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde eller installasjon.  

Figur 6.9: Vannføringer for å oppnå god 
renseeffekt ved styrt spyling (Bergen Vann KF) 



53 
 

Det kommunen kan gjøre for å motvirke tilbakestrømning er å opprettholde trykket på nettet, og å få 

en oversikt over tilbakeslagsventiler, spesielt hos kritiske abonnenter.  Alle nye utbygginger blir pålagt 

å installere tilbakeslagssikring, og alle abonnenter som er tilkoblet kum i forbindelse med rehabilitering 

har installert tilbakeslagssikring.   

Bortsett fra dette har kommunen i dag ingen oversikt over hvilke abonnenter som har 

tilbakeslagssikring, men har som mål å få gjennomført en kartlegging av dette. Sammen med denne 

kartleggingen og en oversikt over kritiske abonnenter ønsker kommunen med hjemmel i 

drikkevannsforskriften å pålegge, i første omgang, de mest kritiske abonnentene å installere 

tilbakeslagssikring.  Det finnes tilgjengelig programvare som tillegg til Gemini som heter Private anlegg 

for kartlegging og forvaltning av tilbakeslagssikring. Med en slik programvare fås det med enkle 

spørringer ut informasjon og kartlegging av tilbakeslagssikringer, og det er et godt verktøy for 

forvaltning av tilbakeslagssikringer og for å oppdage mangler.  

6.11 Hydraulisk modell  
Hydrauliske digitale modeller kan brukes til å simulere hele eller deler av vannledningsnettet. Med de 

fleste hydrauliske modelleringsprogrammer er det mulig å importere ledningsnettet direkte fra Gemini 

VA. Før modellen kan tas i bruk og regnes som pålitelig, må ledningsnettet i den hydrauliske modellen 

kvalitetssikres og kalibreres. Med en slik modell er det mulig å gjøre en rekke analyser, og modellen 

kan benyttes som et beslutningsstøttesystem basert på informasjon som kan hentes ut av analysene i 

modellen.  Den hydrauliske modellen kan blant annet benyttes til å simulere kapasitet og identifisere 

dekning for slokkevanns uttak. Med en slik modell er det også mulig å identifisere flaskehalser på 

ledningsnettet og å få oversikt over trykket på hele ledningsnettet.  Ved utbygging eller andre 

endringer på nettet kan det gjøres ulike tester i modellen for å sjekke hvordan utbyggingen vil påvirke 

resten av nettet. Ulike parametere og vannkvalitet kan sjekkes i form av blant annet oppholdstid i 

rørene. En hydraulisk beregningsmodell kan benyttes til følgende:  

 Beregne trykkforhold i nettet  

 Beregne effekt av stenging / åpning i nettet  

 Vurdere konsekvenser av økt belastning  

 Beregne ledig kapasitet  

 Analysere konsekvenser ved ledningsbrudd 

 Dimensjonere nyanlegg  

 Oppholdstid i ledningsnettet  

 Identifisere flaskehalser  

 Vurdere kapasitet for slokkevannuttak  

 

Arbeidet med å utarbeide en slik modell for Mo vannverk er påbegynt i programmet EPANET, hvor det 

er gjort en jobb med å legge det meste av ledningsnettet. Ledningsnettet er gjennomgått, det er satt 

inn høyder og ufullstendige ledninger er koblet sammen. Det som gjenstår med modellen er å sette 

inn ventiler, høydebasseng, pumper og pumpekurver til trykkøkningspumpene. Modellen må også 

kalibreres ved å foreta manuelle trykk-tester ute på nettet. Dette vil være et tiltak i hovedplanen som 

det må jobbes videre med.  
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6.12 Tiltak  
Under arbeidet med hovedplan ble det utarbeidet et trykksonekart i Gemini VA. Det som gjenstår er å 

få trykksonekartet som portalløsning slik at det kan benyttes ute i felten. Powel er forespurt om et 

prisestimat på en slik løsning og tiltaket blir vurdert ut fra kostnaden.  

Vann- og avløpsavdelingen ønsker å dele ledningsnettet til Mo vannverk inn i flere vannmålingssoner 

for å få bedre oversikt og kontroll med vannmengdene, spesielt i forbindelse med vannlekkasjer og 

vannforbruk. For å gjøre dette må det installeres flere vannmålere ute på ledningsnettet. Det må 

undersøkes hvilke vannmålere og løsninger som eksisterer. (kapittel 6.5) 

For å kunne si noe hva som er for lang oppholdstid i rør med tanke på drikkevannskvalitet bør dette 

defineres.  Dette bør da ligge til grunn sammen med slokkevannsbehov ved dimensjonering av 

ledninger.   

Vannspylingsplanen og dokumentasjon etter spyling lagres på lokal disk, men det er ønskelig å få dette 

digitalisert i Gemini slik at ledninger som er spylt kan spores med tidspunkt for gjennomføring. Dagens 

vannspylingsplan er inndelt i store områder. Dette vil innvirke negativt på tiden for planlagte avbrudd, 

siden en stor del av befolkningen blir varsel om avbrudd i vannforsyningen på grunn av spyling over et 

stort tidsrom.  Det kan derfor være en løsning å dele planen inn i mindre områder for spyling og varsle 

kun de som er berørt over tiden det spyles i dette området. Det er heller ikke noen god oversikt over 

strømningshastighetene ved spyling som gjennomføres i dag, og det er dermed ingen oversikt over 

hvor god renseeffekt spylingen har.  

Spyleplanene bør gjennomgås og vurdere om det oppnås tilstrekkelig hastighet i rørene for å oppnå 

god rensing, ved bruk av valgte spylepunkt. Kanskje det er nødvendig med pluggkjøring i noen områder 

for å oppnå tilstrekkelig rensing. På en brannventil kan det tas ut opp til ca. 30l/s (ca.100m³/h), og det 

er ikke tilstrekkelig for å rense dimensjoner (Di) over 160mm. 

Det skulle ha vært en egen plan for pluggkjøring og det kunne vært vurdert å benytte dette i flere 

tilfeller.  

Den hydrauliske modellen må ferdigstilles og kvalitetssikres for å kunne tas i bruk som et nyttig verktøy. 

Som et hjelpemiddel for å kalibrere modellen blir det viktig å få inn informasjon fra kapasitetstester i 

forbindelse med etablering av sprinkleranlegg.   

Vurdere kjøp av tilleggsprogramvaren Private anlegg til Gemini for kontroll og forvaltning av 

tilbakestrømningssikring, og for oversikt og klassifisering av risikoabonnenter.  

7 Privat vannforsyning  
Ca. 11% av befolkningen i Rana forsynes med drikkevann fra private vannverk. Tabell 7.1 viser en 

oversikt fra Mattilsynet over de registrerte største private vannforsyningssystemene i kommunen og 

hvor mange personer som er tilknyttet disse. Denne tabellen gir en oversikt over de ca. 2,6% av 

innbyggerne som er tilknyttet private vannforsyningssystem. Det er i tillegg ti andre private vannverk 

i kommunen av mindre størrelse som forsyner blant annet serveringssteder og campingplasser. Det 

finnes liten oversikt over de små private vannforsyningssystemene, som faller utenom 

drikkevannsforskriftens krav til plangodkjenning og rapportering.     
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Tabell 7.1: Oversikt over privat vannforsyning. (Mattilsynet) 

Virksomhet/Vannforsyningssystem  Helseinstitusjon  

eller skole  

Antall 

fastboende  

Antall personer som 

forsynes på det meste  

Mo Industripark AS avd. utleie Nei  0  2000 

Alteren Vasslag Nei 126 126 

Sletten og Lillealteren Vannverk Nei 50 70 

Altermark Vannverk Sa Nei 55 55 

Skonseng Vasslag Sa Ja, Skole  300 400 

Røssvoll Vasslag/ Røssvoll vannverk Nei 44 50 

Bernhard Olsen AS Nei 63 63 

Ildgruben Vannverk A/L Nei  47 47 

 

Alteren vasslag kjøper nå vann fra Mo vannverk, men de har beholdt sitt private ledningsnett.   

Storvoll barneskole og Grønnfjelldal skole har hvert sitt vannverk. Disse vannverkene er offentlig og 

driftes av Rana kommune avd. byggdrift, men de blir av vann- og avløpsavdelingen likestilt med private 

vannverk siden ansvaret for drift og rapportering ikke ligger her.  

Det er liten kunnskap om ledningsnettet til de private vannverkene da det ikke har blitt gjort 

registreringer og innmåling av ledninger.  

7.1 Tiltak 
Protokoll om vann og helse har en nasjonal målsetting som lyder som følger:   

Eksisterende private vannforsyningssystemer med uklare eierforhold og/eller utilfredsstillende 

vannkvalitet og leveringssikkerhet skal oppgraderes eller knyttes til eksisterende 

vannforsyningssystemer slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- 

og driftseffektive enheter. 

 

Det må utarbeides lokale retningslinjer for kommunal overtagelse av private vannverk.  

8 Sikkerhet og beredskap 
Hygienisk trygt drikkevann er en kritisk samfunnsfunksjon som er grunnleggende for alt liv. 

Drikkevannsforsyning er også viktig for hygieniske og sanitære forhold. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) definerer drikkevannsforsyning som en kritisk 

samfunnsfunksjon, som ivaretar de mest grunnleggende fysiologiske basisbehovene i samfunnet. 

8.1 Leveringssikkerhet  
Drikkevannsforskriften med veileder stiller krav til at vannverkseieren skal kunne levere nok 

drikkevann til enhver tid.  Vannforsyningssystemet skal være dimensjonert og utstyrt for å klare dette, 

samt ha drifts- og beredskapsplaner.  Vann- og avløpsavdelingen ved kommunen har satt som mål å 

ha en leveringssikkerhet på 99,95%. Dette vil si at kommunen som vannverkseier har som mål å levere 

vann i 99,95% av tiden uten avbrudd. Alle avbrudd vil innvirke negativt mot målet og er tid kunden ikke 

får levert vann. Avbrudd inkluderer ikke-planlagte avbrudd, men også varslede avbrudd som spyling av 

ledningsnettet.  
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 Ledningsnett  

Begrenset kapasitet og sårbare løsninger på ledningsnettet kan svekke leveringssikkerheten til 

abonnentene. Løsninger med tosidig forsyning eller ringforsyning vil derfor være gode løsninger med 

hensyn på leveringssikkerhet.  Selfors har sin hovedforsyning via ledning under Selforsbrua. Området 

kan også få vann fra Ytterenledningen over Leirfallet ved høyt forbruk.  Selfors har også en ekstra 

vannledning som beredskapsforsyning over Ranelva fra Gruben. Denne ledningen har i dag begrenset 

kapasitet på grunn av et ledningsbrudd i Aspdalen. Båsmo, Ytteren og Alteren har sin 

hovedvannforsyning via to ledninger på Mjølanodden og overskuddsvann fra Selfors over Leirfallet.  

Ledningene på Mjølanodden har dimensjonene 400 mm og 225 mm.  Ledningen på 225mm er i dag 

ute av drift pga. ledningsbrudd, noe som gir begrenset kapasitet til områdene som forsynes av disse 

ledningene. Denne ledningen har vært ute av drift i flere år og løsninger har blitt undersøkt. No-dig 

løsninger ble vurdert som for kostbare.  

Generelt gir ringforsyning bedre leveringssikkerhet enn grenforsyning, siden vannforsyningen da kan 

opprettholdes ved forsyning fra en annen kant.  

 Reservevann  

For å sikre tilfredsstillende leveringssikkerhet kan det etableres løsninger for reservevann. 

Reservevann er vann av drikkevannskvalitet som leveres via det vanlige ledningsnettet ved bruk av en 

råvannskilde som ikke er i bruk til vanlig, fra et annet vannforsyningssystem, eller med vann fra et 

drikkevannsbasseng.  

Dersom hovedvannkilden ikke kan levere tilfredsstillende råvann av ulike årsaker, vil det for større 

områder være nødvendig med en reservevannkilde. Dersom et område mister vanntilførselen på 

grunn av ledningsbrudd eller reparasjoner er høydebasseng en god løsning. Det kan forsyne 

innbyggerne med vann en begrenset periode ut fra kapasiteten på bassenget og dermed sikre god 

leveringssikkerhet.  For mindre vannverk, med under 1000 pe, kan det med god tilrettelegging være 

tilstrekkelig med nødvannforsyning fremfor en reservevannkilde. I tabell 8.1.1 nedenfor er det en 

oversikt over løsningene de ulike vannverkene har for å øke leveringssikkerheten.  

Tabell 8.1.1 Oversikt over reservevann og ekstra leveringskapasitet:  

Vannverk  Reservevann
kilde  

Høydebasseng  Leveringskapasitet 
høydebasseng  

Mo  Andfiskvann  På Skillevollen, 3500 m3 Ikke i bruk, kun til 
krisevann 

Åga & Hauknes  Nei  Nei, har en rentvannstank på 25m3 Ca. 1 time  

Dalselv  Nei  250 m3 Ca.  2 døgn  

Storforshei Nei  Nei  - 

Sjona & Utskarpen  Nei 250 m3 Ca. 1 døgn  

Røssvoll  Nei  250 m3 I overkant av en uke  

 

Mo vannverk har Andfiskvann som reservekilde for alle abonnentene tilknyttet vannverket.  

Reservevanndekningen er god, men med noe mangelfull kvalitet på grunn av tidvis for høye fargetall.  

 Nødvann  

I henhold til drikkevannsforskriften skal vannverkseieren legge til rette for at vannforsyningssystemet 

kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet. 
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Dette bør kunne etableres innen et døgn, og de tre første døgnene bør leveransen være på minst 3 

liter per døgn per person, etter de tre første døgnene bør leveransen økes til minimum 10 liter per 

person per døgn inntil normal vannforsyning er på plass.  Løsninger for levering av nødvann kan være 

med tank, utplassering av deponier eller leveranse av flaskevann.  

Rana kommune har anskaffet en nødvannskontainer med alt nødvendig utstyr for distribusjon av 

nødvann. Systemet består av seks sammenleggbare kubikktanker med posesystem i tank, og 

tilitersposer for henting av vann. Beredskapsplanen beskriver leveranse av nødvann, og etablering av 

vannposter ved de fleste områdene.   

 Krisevann 

Ved kriser eller katastrofer i fredstid eller ved krig kan det leveres krisevann som ikke har 

drikkevannskvalitet, men som kan distribueres på det ordinære ledningsnettet for å opprettholde blant 

annet trykket i ledningsnettet og sanitære forhold.  Krisevann er vann som kan brukes til sanitært bruk, 

til slokkevann eller til teknisk bruk.  Krisevann kan kun tas i bruk etter avtale med kommunelegen og 

Mattilsynet, og etter at abonnentene er varslet.  Siden dette er vann som ikke kan drikkes må det 

brukes sammen med løsninger for nødvann.  

8.2 Sårbare og kritiske abonnenter 

 Sårbare abonnenter  

Sårbare abonnenter defineres av drikkevannsforskriften som en abonnent som kjennetegnes ved stor 

risiko for sykdom eller andre alvorlige konsekvenser dersom det ikke leveres tilstrekkelige mengder 

helsemessig trygt drikkevann. Sårbare abonnenter kan ha et utvidet behov for nødvann og utløse 

ekstra krav til prøvetakning.  Sårbare abonnenter er blant annet skoler og barnehage, sykehus, alders- 

og sykehjem. Andre sårbare abonnenter er abonnenter som er avhengige av vannet og hvor en svikt i 

vannforsyningen kan gi alvorlige konsekvenser. Eksempelvis restauranter og spisesteder, frisører, 

hoteller, renserier og vaskerier.  For Mo vannverk er det utarbeidet en oversikt over sårbare 

abonnenter. 

 Kritiske abonnenter  

Kritiske abonnenter eller risikoabonnenter, er abonnenter som potensielt kan utgjøre en fare for 

forurensning av drikkevannet. Kritiske abonnenter er abonnenter med høyt vannforbruk som kan gi 

undertrykk på nettet, og som igjen kan føre til tilbakeslag av urene væsker fra abonnenten. Noen av 

risikoabonnentene er også abonnenter som bruker ulike kjemikalier som ikke bør havne i drikkevannet.  

Alle kritiske abonnenter bør ha installert tilbakestrømningssikring. Typiske risikoabonnenter er: 

 Helse- og omsorgsinstitusjoner 

 Avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner 

 Svømmebasseng 

 Landbruk 

 Industri 

 Bilvaskehaller 

 Sprinkleranlegg 

 Varme-/kjøleanlegg med sirkulerende vann 

 Midlertidige tilkoblinger 
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I vann- og avløpsavdelingens ros-analyse for ledningsnettet er det en oversikt over virksomheter med 

risiko for tilbakeslag. Denne oversikten er fra 2017 og må oppdateres, samtidig som det gjøres 

vurderinger angående tilbakeslagsikring. Se kapittel 6.10 for detaljer. 

8.3 Høydebasseng  
Flere områder i vannforsyningen er sårbare på grunn av ensidig vannforsyning. Ensidig vannforsyning 

vil si at området forsynes av kun en tilførselsledning. I områdene med ensidig vannforsyning må 

behovet og løsninger for tosidig forsyning vurderes. Tosidig vannforsyning kan løses ved å legge inn en 

ny forsyningsledning, etablere ringforsyning (mindre områder) eller høydebasseng. Høytliggende 

områder med behov for trykkøkning med pumper er spesielt sårbare.  Områdene er sårbare både på 

grunn av ensidig forsyning, på grunn av selve pumpen (havari, bortfall av strøm) og de har begrenset 

med slokkevannkapasitet.  I disse høytliggende områdene med trykkøkning kan høydebasseng være 

en meget god løsning.  Et høydebasseng vil gi god leveringssikkerhet til abonnentene og gi 

tilfredsstillende slokkevannkapasitet.  

I kommunens vannforsyningssystem ved Mo vannverk er det spesielt to slike områder.  Øverste del av 

Selfors med ca. 155 pe, som omfatter øvre del av Skogveien, Åkerloveien, Liaveien og Soleiebakken. 

Og et område på Ytteren med ca. 180pe, som omfatter øvre del av Karvebakken, Strandenget og 

Slettbakken. I tillegg er det planlagt et nytt boligfelt i Beltlia i øvre del av Ytteren, som vil bestå av ca. 

200 boenheter. Men detaljer rundt dette er fortsatt usikkert. Områdene på Ytteren og Selfors er steder 

hvor høydebasseng bør vurderes, for å gi økt leveringssikkerhet og slokkevannkapasitet. På Selfors 

ligger sykehuset, som er en meget sårbar abonnent, og med et høydebasseng lokalisert her vil det 

kunne gi ekstra leveringssikkerhet også til sykehuset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Beredskapsplan  
I figur 8.4 er det eksempler på trusler for vannforsyningen som bør vurderes i en ros-analyse og som 

hendelser i en beredskapsplan.   
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Figur 8.4 Trusselbilde for vannforsyning (Norsk vann rapport C01)  

Drikkevannsforskriften sier følgende om beredskapsplaner for vannverk:  

Drikkevannsforskriften §9 Leveringssikkerhet: Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er 

utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige 

mengder drikkevann til enhver tid. 

Drikkevannsforskriften §11beredskap: Vannverkseieren skal sikre at det gjennomføres nødvendige 

beredskapsforberedelser og utarbeides beredskapsplaner i samsvar med helseberedskapsloven og 

forskrift om krav til beredskapsplanlegging. 

Vannverkseieren av vannforsyningssystemer med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann, 

eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter, skal utarbeide en plan for beredskapsøvelser i 

samsvar med § 7 i forskrift om krav til beredskapsplanlegging. Vannverkseieren skal sikre at denne 

planen er oppdatert og følges. 

Det er pr. mai 2019 en beredskapsplan for Mo vannverk, og for de andre vannverkene er det enkle 

beredskapsplaner som omfatter blant annet akutt forurensning, varsler om E.coli og koliforme 

bakterier på nettvann og stans av UV. Disse beredskapsplanene er egne kapitler i internkontrollen for 

vannverkene. Sjona og Utskarpen vannverk har ingen beredskapsplan.  

8.5 Fysisk sikring mot tilsiktede uønskede hendelser   
Drikkevannsforskriftens § 10, forebyggende sikring, stiller krav om at vannverkseieren skal sikre at 

vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret, 

og at alle styringssystemer er tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og bruk. Forskriften presiserer 

ikke hva som er tilstrekkelig fysisk sikring, dette må vannverkseier selv vurdere ut fra verdivurdering, 

trusselnivå og ros-analyser.  

 

Bortfall av drikkevannsforsyning kan ha store samfunnsmessige innvirkninger på blant annet industri, 

matproduksjon og helsevesen. Drikkevannsforsyningen i Norge kan rammes av tilsiktede uønskede 

hendelser, som kan være:  

 Sabotasje  

 Trusler  

 Terrorhandlinger  
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 Hærverk  

 Etterretning  

 Innbrudd 

 Forgiftning av drikkevannet (kjemisk, biologisk eller radiologisk)   

 Dataangrep  

 

Hendelser som beskrevet over kan skje mot alle deler av drikkevannsforsyningen. For eksempel mot 

drikkevannskilder, høydebasseng, pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg eller ledningsnettet.  Slike 

hendelser kan utføres av både terrorister, pøbler og psykisk ustabile personer, eller andre personer 

som av en grunn ønsker å ramme vannforsyningen. Det finnes få kilder som har vurdert trusselbildet 

direkte mot drikkevannsforsyningen, men i norsk vann rapport A229 «Sikring av vannforsyning mot 

tilsiktede uønskede hendelser» nevnes det at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har utarbeidet 

rapporten «Terror mot drikkevann» i 2003. Denne vurderer terrortrusselen mot vannforsyningen i 

Norge som lav. Rapporten til Norsk vann konkluderer med at det ikke er tilkommet nye opplysninger 

som tilsier at terrortrusselen mot vannforsyningen bør vurderes høyere. Men det kan ikke utelukkes 

at vannforsyningen i fremtiden vil bli et aktuelt terrormål, siden det er en kritisk samfunnsfunksjon.  

 

Sikringsgrad og valg av løsninger må gjøres etter vurderinger av vannverkseier på bakgrunn av ros-

analyse, verdivurdering og trusselnivå.  Fysiske sikringstiltak vil i mange tilfeller ikke bare styrke den 

fysiske sikkerheten men også virke avskrekkende.  Sikringstiltak som kan vurderes er for eksempel:  

 Alarmer  

 Gjerder  

 Murer  

 Kjøretøysperrer 

 Adgangskontroll og kontrollrutiner  

 Videoovervåkning  

 Skilt med advarsler 

8.6 Tiltak  
Vurdere utbedring av ledningsbrudd i Aspdalen for å få fullgod kapasitet til beredskapsledningen til 

Selfors.  

Vurdere utbedring av ledning over Ranelva fra Mjølanodden til Ytteren, enten ved reparasjon eller 

legging av ny ledning, for å styrke leveringssikkerheten og kapasiteten til områdene.  

Vurdere behandling av reservevann for å bedre kvaliteten med hensyn på fargetall.  

I forbindelse med hovedplan skal det gjennomføres en overordnet ros-analyse, og oppdatering av ros-

analyser for hver enkelt vannverk igangsettes når nytt kvalitetssystem og programvare er tilgjengelig.  

Det er utarbeidet beredskapsplaner for hvert enkelt vannverk, bortsett fra Sjona og Utskarpen, for 

ledningsnett og for reservevannkilde. Beredskapsplanene ligger under internkontrollen for det enkelte 

vannverk. Disse oppdateres når nytt system er tilgjengelig for å lage et bedre system og oversikt enn 

dagens. Det skal også utarbeides en beredskapsplan for leveranse av nødvann som vil omfatte alle 

vannverk.  
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Det eksister en oversikt over sårbare abonnenter for Mo vannverk, og det skal utarbeides en oversikt 

over sårbare abonnenter for alle vannverkene. 

Det er en oversikt over kritiske abonnenter, denne skal oppdateres og gjennomgås i forbindelse med 

kartlegging av tilbakeslagssikring.  

Behov for høydebasseng i bydelene skal utredes.  

Kartlegge sikringstiltak og fysisk sikring som eksisterer i dag (2019) og vurder behovet for økte 

sikringstiltak eller fysisk sikring. Alle punktene nedenfor (Norsk vann, 2017) bør gjennomgås, i tillegg 

til en ros-analyse.  

• Alle vannverk bør ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser 

• Alle vannverk bør etablere rutiner for bakgrunnssjekk 

og oppfølging av ansatte 

• Alle vannverk bør etablere en god sikkerhetskultur og 

gode rutiner for sikkerhetsopplæring 

• Alle vannverk bør ha etablerte rutiner for informasjonssikkerhet 

• Alle vannvannverk bør ha etablert ulike fysiske 

barrierer og andre forsinkende/avskrekkende tiltak 

• Alle vannverk bør kontrollere adgangen til de viktigste 

delene av vannforsyningen 

• Alle vannverk må ha etablert systemer for deteksjon 

• Alle vannverk må ha etablert systemer for verifikasjon 

• Alle vannverk må ha etablert en reaksjonsplan for å 

varsle ansatte, politi, abonnenter, myndighetene o.l. 

• Alle vannverk må ha planer og rutiner for gjenoppretting 

og skadereduserende tiltak 

• Alle vannverk må ha beredskapsplaner og gjennomføre 

beredskapsøvelser 

• Alle vannverk bør registrere avvik, sikkerhetsbrudd og 

sikkerhetstruende hendelser 

• Alle vannverk må sikre sine data- og driftssystemer 

9 Slokkevann 

9.1 Krav til slokkevann 
Forskrift om brannforebygging kapittel 4 Kommunens forebyggende plikter § 21.Vannforsyning, 

fastslår: «Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i 

tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk og lignende 

der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende 

tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at 

det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.» 

 

Plan- og bygningsloven § 27-1 krever at byggverk ikke må føres opp eller tas i bruk til opphold for 

mennesker eller dyr, med mindre det er forsvarlig adgang til slokkevann.  
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I veiledning til TEK17 §11-17 annet ledd angis følgende behov:  

 Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen  

 I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, må det være 

trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett tilgjengelig 

uavhengig av årstiden.  

 Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til 

hovedangrepsvei.  

 Det må være tilstrekkelig antall brannkummer eller hydranter slik at alle deler av byggverket 

dekkes.  

 Slokkevannskapasiteten må være:  

a. Minst 1200 liter per minutt (20l/s) i småhusbebyggelse  

b. Minst 3000 liter per minutt (50l/s), fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse  

 Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping  

VA-miljøblad sier følgende vedrørende slokkevann: «For større industri, lagerbygninger og andre 

spesielle bygninger, må kravene til brannvann bestemmes i hvert enkelt tilfelle, og i samråd med det 

lokale brannvesen.»   Brannventilenes kapasitet bør være på minimum 35 l/s med et tappetrykk på 

1bar (10 m.v.s).  

VA-miljøblad nr. 82 (2008) beskriver at slokkevannet i grisgrendte strøk med liten spredningsfare og 

der avstanden mellom husene er mer enn 8 meter kan slokkevann settes lik 0, noe som vil si at 

brannvesenet må ha meg seg vann i tankbil.  

Det er ingen krav til vannmengder og trykk til sprinkleranlegg da behovet varierer mye ut i fra type og 

utløsningsareal.  Men ifølge rapporten «Vann til 

brannslokking og sprinkleranlegg» fra Norsk vann 

kan en vannmengde på 50 l/s være tilstrekkelig 

dersom det er kapasitet til dette på 

ledningsnettet. Men for de aller fleste anlegg vil 

vannforbruket ligge på 5-25 l/s. Forsøk gjort av 

FM Global viser at sprinkler bruker mellom 50 % 

og 91 % mindre vann enn brannvesenet vil 

behøve for sitt slokkearbeid. Rapporten 

inneholder også en oversikt over antatte 

slokkevannmengder for ulike stasjonære 

slokkemetoder, som vist i figur 9.1. Er det ikke nok 

kapasitet på nettet eller at det er behov for større 

vannmengder er tiltakshaver/eier selv ansvarlig 

for å etablere tilførsel av dette, ved for eksempel eget basseng/tank med vann til sprinkleranlegget.  

Under planarbeidet ble det avholdt et møte med brannvesenet hvor deres behov ble lagt frem. Dette 

blir tatt til etterretning ved utarbeidelse av tekst til kommunens VA-norm som omhandler slokkevann.   

9.2 Dekningsgrad 
Det er i dag stor uvisshet rundt dekningsgraden og kapasiteten til slokkevann. For å få en god oversikt 

over kapasiteten kan en hydraulisk beregningsmodell benyttes og enkelt gi en oversikt (se kapittel 

Figur 9.1: Antatte slokkevannsmengder for ulike 
stasjonære slokkemetoder. Kilde: Norsk vann rapport 
A218 
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6.11). Det vil også kunne være nyttig for brannvesenet å ha oversikt over brannkummer, avstander fra 

slokkevannsuttak og kapasitet. Dette er blant annet viktig for valg av brannkum, men også for å 

synligjøre kapasiteten slik at trykkløst nett kan unngås.  

9.3 Tiltak  
Flere av brannkummene mangler merking, noe som gjør det krevende for brannmannskap å finne 

slokkevannsuttak på vinteren. Det skal vurderes å sjekke merking av kummer og remerke de som 

mangler dette.  

Det bør også gjøres en kartlegging av bygg med sprinkleranlegg og hvilke mengder de er dimensjonert 

for.  

Slokkevannskapsiteten og dekningen må kartlegges. En hydraulisk modell kan gi oversikt over 

kapasiteten på slokkevannsuttak. Et eget slokkevannskart med avmerkede avstander fra 

slokkevannsuttak kan gi en oversikt over dekningen, og synliggjøre om det er områder som ikke har 

dekning av slokkevann på grunn av for lang avstand til uttak.  

Det skal utarbeides et slokkevannkart i Gemini Portalløsning som viser kun vannledninger, synliggjør 

slokkevannuttak, kapasitet og avstander fra slokkevannuttakene for å illustrere dekning.  Dette skal 

gjøres tilgjengelig for det lokale brannvesenet som et hjelpemiddel for dem.  

Det skal utarbeides en ny veileder som vedlegg til kommunens va-norm. Veilederen skal spesifisere 

hvilke retningslinjer som gjelder for slokkevann for nyanlegg og rehabilitering i Rana Kommune. 

10 Framtidsutsikter / prognoser  

10.1 Befolkningsvekst  
Innbyggertallet i Rana Kommune pr. 1. januar 2019 er 26 315. Det er en økning på 0,3% fra 2018. I 

Strategisk næringsplan Mo i Rana, for 2014-2030 (vedtatt 2013) er målet og visjonen at Rana kommune 

skal ha 30 000 innbyggere innen 2030. Dette vil være en vekst på 1,12% per år, og 335 innbyggere pr. 

år.  Den strategiske næringsplanen presiserer at tiltak som forbedret infrastruktur, Campus Helgeland, 

samt realisering av stor flyplass på Hauan, er av avgjørende betydning for at folketallet skal øke. 

Basert på prognoser med høy nasjonal vekst fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Rana Kommune ha et 

innbyggertall på 29 900 i 2040 (basert på innbyggertallet fra 2018).  Mens prognoser fra SSB basert på 

hovedalternativet (mellomalternativet), det som i størst grad kan regnes som en befolkningsprognose 

ifølge SSB, basert på innbyggertall fra 2019, vil Rana Kommune ha et innbyggertall på 27 303 i 2030.  

Rana kommune har over flere år hatt en positiv befolkningsutvikling som vist i figur 10.1. 
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Figur 10.1: Befolkning i Rana kommune 1999-2040 

Vann- og avløpsavdelingen benytter et påslag på 20% befolkningsvekst i levetiden for anleggene (40-

100 år) ved rehabilitering og dimensjonering av nyanlegg.  

10.2 Fortetting 
I tiden fremover kan det forventes både fortetting av befolkningen og befolkningsvekst.  Flere ønsker 

å bo i byene, spesielt de yngre. Fortetting kan gi økt press på va-systemer og utløse behov for utbygging 

av ledningsnett for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann med tilfredsstillende trykk.  Det 

er tydelig tyngst fortetting i sentrumsområdet hvor det er regulert eller pågår regulering av til sammen 

ca. 750 boliger.   

10.3 Utbygging og transformasjon av områder  
Framtidsutsiktene i forhold til utbygging, fortetting og endrede områder fremkommer av 

kommuneplanen.  Dette er kun forhold som er kjent i dag, i planperioden kan det tilkomme nye 

boligområder, industriområder og transformasjoner av områder.  Det som fremkommer av 

kommuneplanen og etter møte med kart og arealplan er følgende forventede endringer:  

 Ytteren nytt boligområde (ca. 120 boliger) 
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 Båsmoen nytt boligområde (ca. 50 boliger) 

 Selforslia nytt boligområde (vurderes fjernet fra kommunedelplanen)  

 Hammeren nytt boligområde (ca. 60 boliger)  

 Innerhammeren nytt boligområde (ca. 25 boliger) 

 Reinforshei nytt boligområde (Antall boliger usikkert. Kommer an på type bebyggelse og   

u-grad. Må avklares gjennom reguleringsplanprosess) 

 Vikaveien 11 og 29 (ca. 30 boliger) 

 Mellomvika nytt boligområde (ca. 60 boliger) 

 Åenget, nytt boligområde (forutsetter flytting av E6) 

 Utskarpen nytt boligområde (ca. 5-15 boliger) 

 Gruben barneskole, Leilighetsbygg med næring i 1 etg (ca. 80 boliger)  

 Transformasjon av området lang Ytteren-strekka og nedsida av E6 Selfors. Sjenerende 

bedrifter og dårlig utnyttelse i dag. Fra industri/ næring til boliger/kontor/næring/ 

«småindustri» 

 Forlengelse av nytt boligfelt i Brennåsen (Antall boliger usikkert. Kommer an på type 

bebyggelse og u-grad. Må avklares gjennom reguleringsplanprosess) 

 Næringsområde ved ny evt. flyplass på Hauan 

 Næringsområde på Røssvoll lufthavn ved nedleggelse  

 Ny lufthavn på Hauan  

 Batterifabrikk (usikker plassering)  

 Datalagringssenter (usikker plassering) 

Protokoll om vann og helse har følgende mål for områder med behov for økt tilknytning til felles 

vannforsyning eller hvor drikkevannsforsyningen kan forbedres på annen måte: 

 

a) Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting 

innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til 

eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik 

at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive 

enheter. 
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10.4 Klimaendringer  
Det er forventet klimaendringer som kan ha påvirkning på drikkevannet, spesielt åpne 

drikkevannskilder. Blant annet endringer i fargetall og turbiditet, noe som kan føre til et økt eller endret 

behov for vannbehandling. Det vil bli kraftigere og hyppigere nedbørsperioder og det vil bli mere 

ekstremvær og det kan bli høyere temperaturer 

 

 Økt temperatur  

Økte temperaturer kan ha flere negative påvirkninger på drikkevannskildene, blant annet vil økt  

temperatur bedre forholdene for mikroorganismer og alger.  Gode overflatevannkilder som er store, 

dype og er lite påvirket vil ha en naturlig lagdeling i vannet som fører til at overflatevannet ikke blandes 

med det dypere vannet. Dersom drikkevannet tas ut fra et dyp under det øverste lagsjiktet gir dette 

en hygienisk barriere, som til en viss grad beskytter vannet mot forurensinger. Klimaendringer som 

følge av økte temperaturer kan gi flere fryse/tine-perioder som påvirker sirkulasjonsforholdene i 

innsjøen som bryter de naturlige lagdelingene og gir mer forurensing der uttaket av drikkevann skjer, 

og da vil ikke den hygieniske barrieren lengre være tilfredsstillende. Temperaturendringer spesielt ved 

vår og høst, økte vannmengder eller meget sterk vind kan også påvirke sirkulasjonsforholdene i en 

innsjø negativt. 

 Økt nedbør  

Økt nedbør kan gi større avrenning og flom i nedbørsfeltene rundt vannkilden og kan føre med seg 

partikler og annen forurensning til vannkilden. Dette kan påvirke vannkildens farge og turbiditet. 

Dersom innholdet av næringssalter som fosfor og nitrogen tilføres vannkilden vil det kunne oppstå 

algeoppblomstring og en økt risiko for oppblomstring av giftige cyanobakterier. Typen forurensninger 

er avhengig av aktiviteter i vannkildens nedbørsfelt.  Det forventes også at grunnvannskilder kan være 

spesielt utsatt ved flomsituasjoner og eventuell endring i grunnvannstand. Det forventes et behov for 

kontinuerlig desinfeksjon også av grunnvann i fremtiden.  

 Påvirkning på transportnettet 

Gjentatte perioder med frysing og tining kan føre til frostsprengning, som kan gi skader på 

ledningsnettet. Perioder med kraftig nedbør og mye tining kan gi økt risiko for innsug av forurensninger 

på vannledninger med undertrykk.  Økt nedbør kan også påvirke grunnvannstanden som igjen vil ha 

påvirkning på ledningsnettet og kan gi skader.  

Figur 10.4: Klimaprofil Nordland 
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10.5 Kommende utfordringer  
Det er en rekke kommende utfordringer som kan ramme drikkevannsproduksjonen.  Det forventes 

blant annet at andelen personer med nedsatt immunforsvar vil øke, som følge av flere eldre og flere 

med alvorlige sykdommer.  Disse personene er avhengige av stabil trygg drikkevannskvalitet.  I følge 

rapporten «Drikkevannskvalitet og kommende utfordringer –Problemoversikt og status» fra Norsk 

vann vil de kommende utfordringene være knyttet til følgende:  

 Drikkevannskvalitet knyttet til klimaendringer  

 Nye risikoelementer som følge av ny viten innen forskning og analysemetodikk  

 Omstillingsbehov som følge av nye, generelle samfunnskrav 

Utfordringene knyttet til klimaendringer er beskrevet i kapittel 10.4. Nye risikoelementer kan bli en 

kommende utfordring. Nye risikoelementer kan tilkomme som følge av økt kunnskap, økt fokus og 

bredere spekter av analyser. Ubevist import av nye risikoelementer kan også forekomme søm følge en 

økende global reisevirksomhet. Omstillingsbehov som følge av nye, generelle samfunnskrav forventes 

i hovedsak å være et økt fokus og også strengere krav til effektiv og miljøvennlig ressursbruk. 

11 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
I forbindelse med utarbeidelse av Hovedplan vann er det gjennomført en overordnet risiko- og 

sårbarhetsanalyse.  Analysen er basert på «Rana Kommunes veileder for risiko og sårbarhetsanalyse 

(ROS)» (Rana Kommune, 2016). Samt «Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen» 

(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2014). Kategorisering er benyttet i henhold til Rana 

Kommunes veileder. Følgende hendelser ble klassifisert slik at tiltak er påkrevet.  

Tabell 11.1: Høyrisikohendelser med tilhørende tiltaksforslag 

Nr. Beskrivelse Mulige nye tiltak 

6 Fall i kum  Etablere strategi for bruk av låsbare kumlokk (enkelte områder e.l.)  

Gjennomgang av rutiner for avsperring  

Operatører dedikert til oppfølging av avløpsnett  

Vurdere innføring av fallsikringsrist i kommunal norm  

Kontroll av kumstiger  

19 Arbeid i grøft  Innkjøp av egne grøftekasser  

Kontroll med etterfølgelse av rutine for arbeid i grøft  

Gjennomgang av eksisterende prosedyreverk (repetisjon)  

Kontroll med bruk av personlig verneutstyr ved arbeid i grøft  

22 Streik  Avtale bruken av streik mellom arbeidsgiver og 

fagorganisasjon/arbeidstakere 

Bedre betingelser  

Større bufferkapasitet på innsatsfaktorer som kjemikalier etc.  

Høydebasseng  

Godt prosedyreverk som muliggjør at andre kan gå inn og gjøre kritiske 

arbeidsoperasjoner  
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12 Fremdriftsplan 
Det er utarbeidet en fremdriftsplan for de ulike tiltakene beskrevet i Hovedplanen (vedlegg 4). For 

tiltak som forventes å gå utover planperioden (2030) settes likevel sluttdato 31.12.2030. Tiltakene 

videreføres i neste planperiode. Tilsvarende er ikke fremdriftsplan fullstendig for tiltak som krever 

konseptutredninger.   
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13 Økonomi 
Det er budsjettert midler for arbeid relatert til selve hovedplanarbeidet og igangsettelse av foreslåtte 

tiltak. Rammene som er satt er: 

Tabell 13.1: Budsjettrammer 

År Budsjettramme [MNOK] 

2019 33 550 000 

2020 46 000 000 

2021 30 000 000 

2022 30 000 000  

 

Rammene revideres årlig, og det vil etableres delbudsjetter for de ulike tiltakene når de settes i gang. 

Tilsvarende vil nøyaktighetsgraden bli høyere når omfanget av de ulike tiltakene blir bedre kjent. 

13.1 Gebyr  
Det kommunale årsgebyret for vann er todelt, en fast del, og en variabel del beregnet ut fra 

vannforbruk eller boenhetens areal.  I følge Rana Kommunes forskrifter er det i dag frivillig for bolighus 

å installere vannmålere. Andre eiendommer som ikke hovedsakelig brukes til boligformål er pålagt å 

ha egen vannmåler.   

Tabell 13.2: Gjeldende satser for kommunale vanngebyr (2019) 

Tilknytningsgebyr  Kr. 12,78 pr. m2 

Fast gebyr  Kr. 966 

Variabelt gebyr basert på forbruk  Kr. 10,26 pr. m3 

Variabelt gebyr basert på areal  Kr. 12,31 pr. m2 

 

Tilknytningsavgiften ved førstegangstilknytning skal minst beregnes etter minimum 100 m² bruksareal 

for bolig og annen bebyggelse. Tilknytningsavgift betales ved tilbygg eller påbygg større enn 25 m² 

netto bruksareal for bolig og annen bebyggelse. 

Ubebygd tomt skal betale samme fast del som boenheter. Gjelder også hvis det står hus på tomta som 

er ubeboelig, slik at eiendommen er å betrakte som ubebygd tomt. 
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Figur 13.1: Historisk fremstilling av vanngebyr 

Til tross før økningen i gebyret de siste årene, har Rana kommune lave avgifter sammenlignet med 

resten av Nordland og landsgjennomsnittet som illustrert i figur 13.2 nedenfor. 

 

Figur 13.2: Gebyrnivå i Rana sammenlignet med andre (2019) 

Rana kommune vil beholde gebyrløsningen slik som i dag, at det er frivillig for bolighus å installere 

vannmåler. Men bygg som ikke primært benyttes til boligformål vil være pålagt vannmåler. Nye 

vurderingen av dette vil gjøres ved revisjoner av hovedplanen (hvert 4. år).  

Fremtidig utvikling av vanngebyr er budsjettert for en fireårs periode til følgende økning fra dagens 

nivå (2019):  
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Tabell 13.3: Budsjettert økning i vanngebyr  

2020 2021 2022 

10% 10% 0%  

 

Det kan oppstå endringer i budsjetterte økninger i gebyrer dersom det gjøres større investeringer.  

Følgende større investeringer kan ha innvirkning på gebyrnivået:  

- Høydebasseng på Selfors  

- Høydebasseng Skillevollen 

- Ny løsning for vannverk i Sjona og Utskarpen  

- Reservevannkilde i Sjona og Utskarpen  

- Større sikringstiltak ved anlegg  

Investeringsbehovet for disse tiltakene er ikke kjent, men utarbeides som en del av detaljprosjektering. 

14 Bemanning 

14.1 Oppgaver 
Vann og avløpsavdelingen har oppgaver av mer administrativ art og støttetjenester for 

driftsorganisasjonen. I dette inngår blant annet: 

 Myndighetsrapportering (MATS) 

 Søknadsbehandling ifm. tilknytning 

 Uttalelser i forbindelse med byggesaker 

 Oppdatering av teknisk dokumentasjon, Gemini VA  

 Modernisering av metoder og normer iht. beste praksis 

 Forsikringssaker 

 Hovedplan vann, oppfølging/iverksettelse av besluttede tiltak og andre endringer for å nå de 

mål som er satt på sektornivå. 

 Økonomistyring 

 Personaloppfølging 

 Gebyrhåndtering 

 Prosjektoppfølging 

 Kundebehandling 

Driftsorganisasjonen hos vann- og avløpsavdelingen har som sin hovedoppgave å drifte, vedlikeholde, 

feilsøke og optimalisere anleggene som er overtatt av drift. I dette inngår blant annet: 

 Spyling av ledningsnett for feilretting eller preventive årsaker. 

 Rengjøring og kalibrering av instrumentering 

 Gjennomføring av kontrollrunder inkl. iverksettelse av tiltak 

 Driftsstøtte til entreprenører som arbeider i anleggene. 

 Mindre reparasjoner 

 Rengjøring av veier, gulv, renner, bassenger, sumper, siler, skruer, stempler etc. 

 Periodisk vedlikehold mekanisk utstyr 
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 Prøvetaking 

 Vaktordning samfunnssikkerhet  

14.2 Bemanning og kompetanse 
Dagens situasjon på vannområdet er at arbeidsoppgaver og ressurser står i rimelig forhold til 

hverandre. Vi ser likevel at stadig strengere krav fra myndigheter, og økte forventninger fra 

befolkningen vil medføre økt arbeidsbelastning. Dette vil i hovedsak være arbeidsoppgaver knyttet til 

drift av vannverk og økt fokus på transportnettet. 

Kommunen står også foran store arbeidsoppgaver knyttet til digitalisering, driftsovervåking og FDV.  

Ved å ta i bruk Gemini Portal som arbeidsverktøy og legge inn planlagte arbeidsoppgaver, vil det føre 

til mer forutsigbare arbeidsdager for driftsoperatørene. Det vil også frigjøre en del ressurser, som kan 

benyttes til å utføre mere forebyggende vedlikehold på ledningsnettet.    
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