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1. SAMMENDRAG 

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

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

 Utstyrsliste for materiell tilgjengelig i beredskapen for vannverket. 
 
 

 
2. Områder beredskapsutstyr skal benyttes 

 
2.1 Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg. 

 
Her renses vannet for videre distribusjon, nødvendig verneutstyr for å gjøre de ulike 
oppgavene er tilgjengelig. Service av utstyr gjennomføres med faste aktører.   
 

 Membrananlegg, rens av membran og utskifting. 
 Grov sil, spyles automatisk sjekkes via overvåkningsprogrammet (IPJ) 
 UV behandling, skiftes etter forbrukt timer. 
 Kalkbasseng, etterfylles ved behov. 
 Skyllemiddel, etterfylles ved behov. 
 Klor, etterfylles ved behov. 
 Nød kloring, i akutte situasjoner.(Ekstra klor på OBUS, Bassenget) 
 Stasjonert nødstrømsaggregat som starter automatisk.(test kjøres og det føres 

sjekkliste) 
 
Tilgjengelig verneutstyr er utplassert i produksjonslokalene. Øyeskyll, åndedrettsvern og 
førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Nødvendig verktøy for utførelse av rutineoppdrag er 
tilgjengelig. Egen Pc med tilgang til full overvåkning er utplassert i lokalene. Utstyr for nød 
kloring og kjøring av råvann er tilgjengelig. 
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2.2 Ledningsnett, generelt  
Ledningsnettet består av ca. 70 km med rør i dimensjoner fra 110 - 315 mm. Kan deles opp i 
soner ved hjelp av sluseventiler rundt om på nettet. 

 Rørdeler. 
 Rør. 
 Lensepumper 
 Nødstrømsaggregat, Henger, bærbart. 
 Sikringsutstyr for grøfter og gravehull. 
 Dunker for vannforsyning. 
 Tilgjengelig klor for desinfisering av ledningsnett. 
 Nødvendig verktøy for reparasjoner. 
 VA biler med nødvendig verktøy. 

 

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

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

 Va biler med nødvendig verktøy. 
 Tilgang på informasjon via PC (IPJ) 
 Sikringsutstyr for nedstigning i bassengene. 

 

2.3.2 Skage høydebasseng 
Nytt høydebasseng 2000m3 etableres og igangsettes 2017. Dette gir økt kapasitet på 
beredskapsvann med ca. 2 døgn. 
 

 Va biler med nødvendig verktøy. 
 Tilgang på informasjon via PC (IPJ) 
 Sikringsutstyr for nedstigning i bassengene. 
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2.4 Overvåking 
Konovatnet fellesvannverk og Overhalla vannverk har et driftsovervåkingsutstyr som 
overvåker drift av renseanlegg og høydebasseng, og indirekte ledningsnettet.  
Feilmeldinger/ alarmer sendes direkte til driftsoperatørenes mobiltelefon via SMS. 
Overvåkingssystemet betjenes via en stasjonær PC på teknisk kontor, og en bærbar PC som 
til enhver tid er med den som er i beredskap. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

periode, slik at områdene klarer seg ved leveringsstans/produksjonsstans. (4-5døgn) 
 

 
 
 

3 Tilgjengelig utstyr i beredskap 

 Beredskapshenger Satema 2016, 40Kw (70db) med belysning auto start. Lensepumpe 
og sikringsutstyr. 

 Bærbart aggregat 1,2Kw 
 Bærbart aggregat 700W 
 Lensepumpe 2" uttak 
 Lensepumpe 1" uttak 
 Toyota Hiace 2005 
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 Peugeot Expert 2011 
 Bærbar pc vakt 
 Vakttelefon seriekoblet driftsoperatører, ingeniør og teknisk sjef. 
 2 dunker for vann, 1000l som kan plasseres ut. 
 Personlig gassmålere som kalibreres i henhold til krav. 
 Ladere i beredskapsbilene for vedlikeholdslading av batteriutstyr, bormaskin, 

vinkelsliper og talje. 
 Sperreutstyr for sikring av grøft. 
 Lyskaster, for bruk ved utendørs arbeid. 
 Førstehjelpsutstyr plassert på aktuelle anlegg og i biler. (kompletteres ved bruk) 
 Klor tilgjengelig for nød kloring (ekstra finnes på OBUS) 
 Aktuelle verneklær er tilgjengelig der de skal brukes. 
 Åndedrettsvern 
 Sprutsjerm 
 Øyeskylling 


