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A. GRUNNLAG OG MÅLFORMUNLERING 
 
A.1 Innledning 
Tana kommune har vedtatt å revidere Hovedplan for vannforsyning fra 1984.  Handlingsplanen fra  
1984 har ligget til grunn for utbygging i kommunen og noen av tiltakene er gjennomført mens andre er 
under planlegging.  Det har i perioden imidlertid kommet opp nye behov for tiltak, endringer i forut-
setninger og nye krav til drikkevannforsyningen. Ny drikkevannsforskrift ble satt i verk 1. januar  
2002. Asplan Viak AS er valgt til å utføre planleggingsoppdraget i samarbeid med kommunen.  
 
Hensikten med hovedplanen er i korthet å oppdatere planen på følgende punkter:  

• Klarlegge status og skaffe oversikt over vannforsyningen i kommunen 

• Sette opp status for framdrift etter handlingsplan fra forrige hovedplan vann 

• Revidere kommunens holdning til vannforsyning, og formulere standardkrav og mål 

• Finne gunstigste tekniske løsninger for å bygge ut vannforsyningen til en ønsket standard 

• Utforme en strategi for utbygging med belysning av kostnader 

• Utforme en handlingsplan 
 
 
 
A.2 Målformulering og standardkrav 
 
Hovedmål 
Som grunnlag for hovedplanen og framtidig handlingsprogram er det formulert konkrete mål for vann-
forsyningen i Tana kommune.   
 
Hovedmål for vannforsyningen i Tana kommune er følgende: 
• Nok vann 
• Godt vann 
• Sikker vannforsyning 
• Effektiv vannforsyning 
• Gode kilder  
• Vann til andre som ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning 
 
Dette er generelle mål for vannforsyningen for ethvert vannverk i kommunen. Det er tett utgangspunkt 
i disse målgruppene ved utarbeidelse av konkrete mål for vannforsyningen i Tana kommune. 
 
Delmål 
Det er for hvert av hovedmålene utarbeidet detaljerte delmål for vannforsyningen. De utarbeidede 
målformuleringene er utgangspunktet for arbeidet med planen.  Målene skal beskrive det ambisjonsni-
vået som kommunen ønsker å legge for vannforsyningen i kommunen. 
 
Under planarbeidet er det meningen at målformuleringene skal revideres/justeres som følge av endring 
av ambisjonsnivået eller konsekvenser av målene. 
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Delmålene for vannforsyningen i Tana kommune er som følger: 
 
a) NOK VANN 

- Det skal være nok vann til eksisterende og planlagt boligbygging. 

- Vannlevering til vanlig, lite vannkrevende næringsvirksomhet kan skje i hele det framtidige 
forsyningsområdet. 

- Det skal tilrettelegges for at vannkrevende næringsvirksomhet (fiskeindustri, landbruk, slakte-
ri, vaskeri, industri mm) skal få nok vann i de utpekte industriområdene.  Det må imidlertid 
ved nyetablering tas hensyn til ledningsnettets kapasitet til de enkelte områder. 

- Lekkasjeandel på ledningsnettet skal ikke overstige 30 %. Aktiv lekkasjekontroll skal drives 
kontinuerlig. 

- Statisk vanntrykk på hovedledninger skal holdes mellom 25 - 80 mVS (2,5 - 8,0 bar), målt på 
tilkoblingspunktet - kommunal ledning. 

- Driftstrykket på hovedledningene holdes mellom 20 - 85 mVS (2,0 - 8,5 bar) under vanlige 
forsyningsforhold. Ved maksimal forbrukssituasjon skal trykket ikke være lavere enn 15 mVS 
(1,5 bar) på hovedledninger. 

- Hvis frosttapping medfører konsekvenser for kapasitet for kilder og ledninger kan det settes 
begrensninger.  Hagevanning tillates i den grad vannforsyningen har kapasitet ut over forsy-
ning til boliger og industri. 

- Nye og eksisterende utbyggingsområder for industri og forretning skal ha sentrale punkter for 
brannvannsuttak med kapasitet på 50 l/s ved 20 mVS (Krav i Plan og bygningsloven). 

- Brannslukking i boligområder skal baseres på en kombinasjon av bruk av brannbil med tank 
(14 m3) og uttak fra kommunalt nett.  Krav til total vannmengde er 20 l/s (Krav i Plan og byg-
ningsloven).   

- Forutsatt at ledningsnettet har kapasitet vil kommunen levere vann til sprinkleranlegg ut fra på 
forhånd avtalte mengder og trykk. 

 
b) GODT VANN 

- Alle kommunale vannverk i Tana kommune skal levere vann som tilfredsstiller kravene i gjel-
dende drikkevannsforskrift av 2001-12-04 nr 1372 (sist endret FOR 2005-12-21 nr 1666). 

- Alle de kommunale vannforsyningsanleggene skal være godkjent av MATTILSYNET snarest 
mulig og senest innen 2013. 

- Vannkvaliteten for godkjenningspliktige vannverk skal kontrolleres ved regelmessig prøveta-
king i kilde, behandlingsanlegg og på nett etter oppsatt prøvetakingsprogram basert på krav 
(frekvens og vannkvalitetsparametre) i gjeldende drikkevannsforskrift. Prøveprogram skal ut-
arbeides i samråd med Mattilsynet. 

- Alle avvik på vannkvalitet skal systematiseres. Informasjonen blir lagt til grunn for planleg-
ging og utbedring av forholdene. 
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c) SIKKER VANNFORSYNING 

- Avbrudd i forsyningen på dagtid skal ikke skje oftere enn 3 ganger pr år og ikke lenger enn 8 
timer. Avvik fra målet registreres og vurderes enkeltvis. 

- Lokalisering og avstenging av ledningsstrekk med brudd skal starte snarest mulig etter at mel-
ding om brudd er mottatt.  Beredskapen tilpasses dette. 

- Ledningsbrudd repareres omgående innenfor normal arbeidstid. 

- Ved strømbrudd skal nødstrømsaggregat gi strøm til vannbehandlingsanlegg. 

- Alle godkjenningspliktige vannforsyningsanlegg skal sikres ved to hygieniske barrierer i hen-
hold til gjeldende drikkevannsforskrift og helsemyndighetenes krav. 

- Hvert vannverk forsynes fra én kilde ved ordinær forsyning. Som krisevannkilde i tilfelle al-
vorlig kildeforurensing kan kilder som ikke oppfyller drikkevannsforskriftens krav til kvalitet 
og hygienisk sikkerhet benyttes. 

 
d) EFFEKTIV VANNFORSYNING 

- Kostnadene ved den kommunale vannforsyningen skal dekkes av vanngebyrene. 

- Vannforsyningen skal sikres tilfredsstillende dokumentasjon (teknisk, driftsmessig, kvalitets-
messig, økonomisk, organisatorisk etc.). Faste rutiner for årsrapportering skal innarbeides. 

- Vannmålere kreves for alle forretnings- og næringsbygg, fiskeindustri og jordbruk.  

- Opplæring og kompetanseheving av personalet skal tillegges stor vekt. 

- Det er et mål å effektivisere driften av vannverk ved innføring av ny teknologi (f.eks. ved bruk 
av driftsovervåking). 

 
e) GODE VANNKILDER 

- Nedbørfeltene for kilder som inngår i vannforsyningen sikres mot utbygging og annen uheldig 
bruk og påvirkning ved klausulering eller via båndlegging i kommuneplan (LNF-område). 

- Ved valg av framtidige vannkilder skal god vannkvalitet tillegges stor vekt. 

- Aktuelle framtidige drikkevannskilder (hovedkilde, reservekilde, krisevann) skal kartlegges. 
For disse områder skal det utarbeides forslag til nødvendig sikring/klausulering. Det skal utar-
beides beskyttelsestiltak for alle kommunale grunnvannsanlegg.  

 
f) VANN TIL ANDRE SOM IKKE ER TILKNYTTET KOMMUNAL VANNFORSYNING 

- Befolkningen i kommunen bør sikres god vannforsyning, helst med tilknytning til de kommu-
nale vannverkene. 

- Kommunen yter bistand i form av veiledning, kontaktformidling etc. til private vannforsy-
ningsanlegg, slik at privat vannforsyning utenom kommunens forsyningsområde, har nok 
vann, godt vann og sikker vannforsyning. 

- Kommunen stiller seg positiv til å forhandle om overtakelse av vannverk som forsyner minst 
50 personer, 20 husstander eller hytter, institusjon, hotell eller annen næringsvirksomhet. 

- Alle private vannverk som forsyner vann til 50 personer, 20 husstander eller hytter, til næ-
ringsmiddelvirksomhet eller institusjon/skole/barnehage skal ha godkjenning i hht. drikke-
vannsforskriften. 
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A.3 Grunnlagsmateriale 
Hovedplanarbeidet utføres med grunnlag i opplysninger/informasjon fra Bygg- og anleggsavdelingen i 
Tana kommune. 
 
Det viktigste grunnlagsmaterialet har vært: 
 

NR FILNAVN REV. DATO UTARBEIDET 
1 Hovedplan for vannforsyning Tana kommune  Juni1984 Prosjektering a.s 
2 Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016. Kom-

munedelplan for Tana og Karasjok kommuner 
 28.06.2007 Den norsk - finske 

grensevassdrags-
kommisjonen 

3 Totalentreprise: Vannbehandlingsanlegg Østre Seida 
vannverk 

 30.09.2005 Asplan Viak 

4 Austertana vannverk. Dimensjoneringsgrunnlag  24.02.2006 Asplan Viak 
5 Forprosjekt Austertana og Smalfjord vannverk  Juni 2004 Asplan Viak 
6 Grunnvannsundersøkelser i Austertana og Smalfjord  17.11.2004  
7 Skiippagurra vannverk. Trykkøkningsanlegg og over-

føringsledning. Kostnadsoverslag 
 01.02.2006 Asplan Viak 

8 Skiippagurra vannverk. Geofysiske undersøkelser ved 
planlagt kryssing av Tanaelva 

 30.06.2006 Asplan Viak 

9 Torhop vannverk, Byggetrinn I, Anbud, kontraktsbe-
stemmelser og beskrivelse 

 1988 Asplan Viak 

Tabell 1:  Overskit over grunnlagsmaterialet for hovedplanen 
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B. VANNFORSYNING I TANA KOMMUNE 
 
Dagens vannforsyning i Tana kommune består av 13 kommunale vannverk og 3 private fellesvann-
verk med 10 eller flere abonnenter.  De syv godkjenningspliktige kommunale vannverkene forsyner 
mer enn 1.969 personer.  Av de private vannverkene er Gjeddevann vannverk størst og forsyner 700 
personer.  De øvrige private vannverk forsyner opp til 220 personer. 
 
Den øvrige delen av befolkningen i Tana kommune forsynes av egne brønner eller bekkeinntak.   
 
Tabellene 2a og b viser oversikt over de kommunale vannverkene i kommunen.  Til orientering er 
antall tilknyttede personer som forsynes, navn på kilde og type vannbehandling angitt. Opplysninger 
er hentet fra Folkehelseinstituttets vannverksregisteret 2009. 

 
Vannverk Antall fast-

boende 
tilknyttet 

Maks. an-
tall perso-
ner 
tilknyttet 

Kilde Vannbehandling 

Lismajavri vannverk  920 1.200 Lismajavri Siling/UV 
Østre Seida vannverk 290 350 Bekk - Måkkevæijohka Si-

ling/Filtrering/UV 
Skiippagurra vannverk 252 252 Grunnvann - løsmasse - 
Austertana vannverk 240 240 Grunnvann - infiltrasjon UV 
Polmak - øst vannverk 110 150 Grunnvann - fjell - 
Alleknjarg vannverk 87 110 Bekk - Állekjohka UV 
Båteng vannverk 60 60 Grunnvann - løsmasse - 
Sum 1.969 2.372   

Tabell 2a: Kommunale vannverk i Tana kommune 2009 - godkjenningspliktige 
 

 
Vannverk Antall hust-

ander, inkl. 
fritidsboli-
ger 

Maks. 
antall per-
soner 
tilknyttet 

Kilde Vannbehandling 

Torhop vest  9 25 Grunnvann Ingen 
Torhop øst 2 10 Overflatevann Ingen 
Smalfjord vannverk 9 25 Overflatevann UV anlegg 
Langnes vannverk 12 30 Overflatevann UV anlegg 
Polmak vest 4 12 Grunnvann Ingen 
Vestre Seida 18 40 Overflatevann UV anlegg 
     

Tabell 2b: Kommunale vannverk i Tana kommune 2009 – ikke godkjenningspliktige 
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Tabell 3 viser oversikt over private vannverk i Tana kommune.  Antall tilknyttede personer, kilde og 
vannbehandling er angitt. Opplysninger er hentet fra Folkehelseinstituttets vannverksregisteret 2008. 
 

Vannverk Antall fast-
boende 
tilknyttet 

Maks. an-
tall perso-
ner 
tilknyttet 

Kilde Vannbehandling 

Gjeddevann vannverk 
AL 

700 700 Gjeddevannene Si-
ling/Filtrering/UV 

Masjok vannverk AL 120 120 Grunnvann - fjell - 
Sirma vannverk BA 100 100 Grunnvann - løsmasser - 
Sum 920 920   

Tabell 3: De største private vannverk i Tana kommune 2008. 
 

 

For enkelte av vannverkene øker antall personer tilknyttet vannverket på sommeren. Dette er vist med 
å angi både med antall fastboende og antall personer i høysesongen. 
 
Figur 1 Anslag over fordeling i Tana kommune mellom kommunale vannverk, private fellesvannverk 
og private brønner/enkeltanlegg. 
 

Figur 1: Viser et overslag over fordelingen av vannverk i Tana kommune. 
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C. VANNBEHOV - DIMENSJONERING 
I dette kapitlet skal dimensjoneringskriterier for vannverkene i Tana kommune bestemmes ut fra en 
analyse av vannbehovet. Dette gjøres ved å sette opp vannbudsjett for dagens og framtidig situasjon.  
Analysen ender opp i dimensjonerende vannmengder for ulike elementer i vannverket. 
 
Vannforbruket vil i det etterfølgende bli splittet i følgende kategorier: 
• Husholdningsforbruk 
• offentlig forbruk 
• industriforbruk 
• jordbruksvanning/husdyrhold 
• lekkasjer 
 
 
C.1 Husholdningsforbruk   
Husholdningsforbruk eller vannforbruk i boligen er i dag godt kartlagt via vannmålerdata fra norske 
kommuner hvor alle eller store deler av abonnentene har egen vannmåler. 
 
I strøk uten mye hagevanning vil forbruket ligge på 110 - 150 liter per person i døgnet (l/pd).   Med 
hagevanning vil forbruket være i størrelsesorden 140 - 180 l/pd. 
 
Ut fra en vurdering av forholdene og erfaringstall fra andre sammenlignbare vannverk regner vi med at 
150 l/pd vil være et representativt husholdningsforbruk.  Med et forbruk 150 l/pd vil forbruket fordele 
seg til ulike formål slik: 
 

Bad  45 l/pd 

håndvask, tannpuss  10 l/pd 

WC  30 l/pd 

mat + drikke  5 l/pd 

oppvask  15 l/pd 

rengjøring  5 l/pd 

klesvask  30 l/pd 

bilvask   5 l/pd 

diverse     5 l/pd 

Til sammen 150 l/pd 

Tabell 4: Dimensjonerende vannforbruk. 
 
Det er imidlertid ikke uvanlig at totalleveransen av vann til nye boligområder uten lekkasje i enkelte 
deler av landet, ligger på opp mot 250 l/pd. Vannforbruket er altså her vesentlig høyere enn gjennom-
snittet på 150 l/pd når hagevanningen inkluderes. 
 
Det er ikke vesentlig hagevanning i Tana kommune.  Vi regner med et husholdningsforbruk på 150 
l/pd i fremtiden for kommunen.  
 
Undersøkelser tyder på at husholdningsforbruket heller vil gå ned enn å stige som følge av mer vann-
besparende armatur i boligene. 
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C.2 Offentlig forbruk 
Det offentlige forbruket inkluderer: 

a) Vannverkets eget forbruk til rengjøring. 

b) Forbruk til brannslukking. 

c) Forbruk til spyling av ledninger, gater og avløpsanlegg. 

d) Forbruk til vanning av parker, idrettsanlegg o.a. 

e) Forbruk til skoler, sykehjem, barnehager, svømmehall m.v. og alle offentlige bygg 

 
For pkt. a-d foreligger det estimater for en del kommuner. Dette forbruket overstiger ikke 25 l/pd. 
Mange kommuner har målere på alle offentlige bygg, slik at forbruket under pkt. e) kan kontrolleres.  
Slike målinger viser forbruk i størrelsesorden 20 - 30 l/pd. 
 
I kommuner som har målere på offentlige bygg, ligger det målte offentlige forbruket inne i industri-
forbruket.   
 
I Tana kommune regnes det med et totalt offentlig forbruk på 50 l/pd for de kommunale vannverk. 
 
 
C.3 Lekkasjemengder 
Lekkasjevannmengdene er betydelige i norske vannledningsnett.  Lekkasjemengden omfatter lekkasjer 
på hovedledninger og stikkledninger, frosttapping og lekkasjer/sløsing inne hos abonnentene.  Defekte 
klosetter og pakningslekkasjer kan utgjøre en del av vanntapet.  Men ofte er det store lekkasjer i led-
ningsnettet som bidrar mest. 
 
Lekkasjene er større i Norge i forhold til andre land på grunn av: 

- Generelt god tilgang på vann med lave kostnader 

- Høyt trykk i ledningsnettet 

- Dårlig anleggsutførelse 

- Mangel på drift og kontrollsystem for å holde nettet tett 
 
Det siste forholdet er det absolutt viktigste. 
 
Mål for fremtidig lekkasjenivå  
Motivasjonen for å innføre lekkasjekontroll og få redusert lekkasjevannet er følgende: 

- Redusere vannføringsavhengige driftskostnader til pumping og vannbehandling (siling, desin-
fisering, karbonatisering, fargefjerning mm). 

- Bedre trykkforholdene i nettet under belastningstopper og frigjøre kapasitet. 

- Forskyve kapasitetsøkende tiltak inn i framtiden. 

- Redusere størrelsen og kostnader for nye anleggsdeler ved å benytte lavere spesifikke for-
brukstall i dimensjoneringen. 

- Redusere reparasjonskostnader for ledningsnettet ved å begrense lekkasjens omfang og skade-
virkninger, undergravning mm. 

- Færre driftsforstyrrelser i vannforsyningen ved at lekkasjer oppdages på et tidligere tidspunkt. 
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Dagens lekkasjeandel i vannverkene i Tana kommune er estimert til: 
 
20 % i Lismajavri vannverk 
20 % i Østre Seida vannverk 
40 % i Skippagurra vannverk 
75 % i Austertana vannverk (lekkasjeandelen beregnet ut fra årsforbruket) 
20 % i Polmak øst vannverk 
15 % i Alleknjarg vannverk 
40 % i Båteng vannverk 
 
Det forutsettes at lekkasjenivået i vannverkene i Tana kommune reduseres og holdes lavt som følge av 
innføring av behandling.  Fremtidige lekkasjeandelen med et lekkasjekontrollopplegg forutsettes å 
ligge ca. 30 %.  Dette forutsettes i planen som et riktig ambisjonsnivå.   
 
 
C.4 Jordbruksvann 
I Tana kommune er det i dag ikke nevneverdige uttak av vann til jordbruksvanning.  Bøndene benytter 
ved behov elver eller vann. Vannverkene i Tana kommune blir dermed ikke dimensjonert for jord-
bruksvanning. 
 
Hvis det i framtiden, mot formodning, skulle melde seg behov for vann til jordbruksvanning bør utta-
kene få vannmålere og antallet begrenses.  I tilfelle bør slik vanning å foregå nattestid.  Kapasiteten i 
nettet er da størst til vanning på grunn av at personforbruket er lavt. 
 
Vannforsyning til husdyrhold utgjør for alle områder små vannmengder.  Det forutsettes at dette utta-
ket er inkludert i dimensjoneringsgrunnlaget. 
 
 
C.5 Hagevanning - frosttapping 
Hagevanning er ikke utbredt i Tana kommune og tas ikke hensyn til i dimensjoneringsgrunnlaget. 
 
Siden det er begrenset tilgang på måledata fra vannverkene i Tana kommune er det ikke mulig å påvise 
hvor utbredt frosttapping er.  Dette kan gjøres ved å sammenligne minste nattvannføring på sommer 
og vinter.  Andelen til frosttapping bør undersøkes nærmere. 
 
Frosttapping opptrer i de kaldeste månedene hos abonnenter som har grunne ledninger.  Det forutsettes 
at frosttapping ikke er spesielt utbredt.  Det legges i dimensjoneringsgrunnlaget ikke inn vann til frost-
tapping.   
 
Frosttapping bruker av kapasiteten til ledningsnettet i vinterhalvåret.  I tillegg sløses det med vann fra 
kildene og det påløper økte vannbehandlingskostnader.  Frosttapping er således uønsket fra vannver-
kenes synspunkt.  Det forutsettes derfor at det kan innføres begrensninger hvis frosttappingen medfø-
rer konsekvenser for kapasitet i ledninger og kilder. 
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C.6 Målt vannforbruk 
I forbindelse med hovedplanen er det tatt ut måleverdier for minimum nattforbruk og maks timefor-
bruk fra driftkontrollanlegget (som nylig er anskaffet). 
 
Tabell 5 viser en oppsummering av målinger i 2008. 
 
Vannverk Målt min. nattforbruk Målt maks. forbruk 

l/s l/s 
Kommunale vannverk 

Lismajavri vannverk  3,55 8,15 

Østre Seida vannverk 0,5 2,5 

Skippagurra vannverk 1,8 3,8 

Austertana vannverk 4,7 5,5 

Polmak - øst vannverk 0,6 1,2 

Alleknjarg vannverk 0,4 1,1 

Båteng vannverk 0,6 1,4 

Private vannverk 

Gjeddevann vannverk AL - - 

Sirma vannverk BA ingen måling ingen måling 

Masjok vannverk AL ingen måling ingen måling 

Sum   

Tabell 5: Målinger vannforbruk i 2008 
 
Ved beregning av akkumulert lekkasjemengde over et døgn må det tas hensyn til at variasjon i trykk i 
nettet vil resultere i at lekkasjen er noe lavere enn vist i tabellen over.  Avhengig av trykkvariasjonen 
multipliseres minste nattvannføring med 22 - 23 timer.  I tillegg kommer et marginalt legalt nattfor-
bruk forbruk tilsvarende 2 l pr time pr abonnent. 
 
 
C.7 Døgn – og timefaktor 
For vannverk der det finnes historiske data for vannforbruket over flere år bakover er det mulig å lese 
av maks døgn og maks timeforbruk.  På grunnlag av det kan vi regne ut faktorer for maks døgn og 
maks time.  Definisjonen av maks døgnfaktor og maks timefaktor er som følger: 

- Maks døgnfaktor = maks døgnforbruk / midlere forbruk over et år. 

- Maks timefaktor = maks timeforbruk/midlere forbruk over et døgn. 
 
For vannverk i Tana er det valgt maks døgn og timefaktorer på grunnlag av målinger samt erfaringstall 
fra norske vannverk.   
 
På grunn av de høye lekkasjene må det benyttes ulike døgn og timefaktorer for dagens og framtidig 
situasjon.  Dagens høye lekkasjer medfører lavere døgn og timefaktorer og en utjevning av forbruket.   
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Tabell 6 viser de totale døgn og timefaktorer som er benyttet i dimensjonering. 

Vannverk Pe Maks døgnfaktor (f) Maks timefaktor (k) 
Lismajavri  1.200 1,9 2,09 
Østre Seida  350 2,2 3,01 
Skiippagurra  252 2,3 3,17 
Austertana  240 2,3 3,42 
Polmak - øst  150 2,5 4,07 
Alleknjarg  110 2,7 4,58 
Båteng  70 2,9 5,49 
Gjeddevann 700 2,0 2,42 
Masjok  120 2,7 4,43 
Sirma 100 2,8 4,75 

Tabell 6: Maks døgn og timefaktorer for vannverk i Tana. 
 
 
C.8 Dimensjonerende vannmengder 
Tabell 7 viser hvilke vannforbrukstall som vi legger til grunn for dimensjonering.   
 
Dimensjonerende vannmengder for hovednett (maks døgn) og fordelingsnett (maks time/døgn) fram-
går av tabellen.  Tallene kommer fram på bakgrunn av de valgte maksimale døgn og timefaktorer. 
 
Spesifikk forbruk i Tana kommune settes til 250 l/pe*d inkl. husholdningsforbruk, offentlig forbruk, 
frosttapping, utspyling av ledningsnett men ekskl. lekkasjer.  
 
Vannverk (år) Befolkning 

(personer) 
Spesifikk 
forbruk 
(l/p*d) 

Midlere forbruk Maks døgn Maks 
time 
m3/h 

m3/d l/s m3/d l/s 

Lismajavri (2008) 1750 250 546,9 6,3 940,7 10,9 76,9 
Østre Seida (2008) 350 250 109,4 1,3 214,4 2,5 25,1 
Skiippagurra (2008) 300 250 125,0 1,45 222,5 2.6 24,9 
Austertana (2008) 285 250 287,7 3,4 380,4 4,4 32,4 
Polmak - øst (2008) 130 250 40,6 0,5 109,7 1,3 17,6 
Alleknjarg (2008) 110 250 32,4 0,38 79,2 0,92 14,4 
Båteng (2008) 80 250 33,3 0,27 71,3 0,82 13,8 

Tabell 7: Dimensjonerende vannmengder for de ulike vannverk 
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D. VANNKVALITET - VANNBEHANDLING 
 
D.1 Forskrift om vannforsyning og drikkevann 
Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. (drikkevannsforskriften) er fra 4/12 2001 og seneste 
revidert i år 2004. Formålet med forskriften er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og 
kvalitet til drikke, andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk.  
 
Forskriften inneholder en rekke sentrale bestemmelser vedrørende bl.a.:  

- vannverkseiers ansvar og opplysningsplikt  

- krav om godkjenning  

- krav til leveringssikkerhet  

- krav til beredskapsplan  

- krav til vannkvalitet  

- krav om to hygieniske barrierer  

- godkjennings- og tilsynsmyndigheter  
 
Forskriften innebærer bl.a at godkjenningsmyndigheten for vannverk er overført fra Folkehelsa og 
senere l kommunestyret i den enkelte kommune hvor vannverket ligger til MATTILSYNET.  
 
 
D.2 Krav til godkjenning av vannverk 
I følge den nye drikkevannsforskriften skal alle vannverk godkjennes som forsyner vann til: 
 

- Minst 50 personer eller 20 husstander eller hytter. 
- Næringsmiddelvirksomhet 
- Helseinstitusjon eller skole/barnehage. 

 
Bestemmelsene om kvalitet gjelder imidlertid også for mindre vannverk.  I følge plan og bygningslo-
ven skal ikke bygninger oppføres eller tas i bruk til mennesker eller dyr med mindre det er tilgang til 
hygienisk betryggende og tilstrekkelig vann. 
 
Dette innebærer at samtlige vannverk som er beskrevet i denne planen er godkjenningspliktige. 
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D.3 Godkjenning av vannverk i Tana kommune 
Alle de sju kommunale vannverk samt tre private vannverk i Tana kommune er godkjenningspliktige. 
 
Status for de kommunale vannverk er derfor følgende: 
 

Kommunale vannverk  

Lismajavri vannverk  Endelig godkjent 

Østre Seida vannverk Endelig godkjent 

Skiippagurra vannverk - 

Austertana vannverk Endelig godkjent 

Polmak - øst vannverk - 

Alleknjarg vannverk Plangodkjent 

Båteng vannverk Endelig godkjent 

Private vannverk  

Gjeddevann vannverk AL Plangodkjent 

Sirma vannverk BA Foreløpig registrert 

Masjok vannverk AL - 

Tabell 8: Status over godkjente vannverk 
 
 
D.4 Krav til sikring av kilder 
Det kreves alltid to hygieniske barrierer ved godkjenning av vannverk som benytter overflatevann.  En 
hygienisk barriere er et tiltak som hindrer bakterier og mikroorganismer i å følge drikkevannet ut på 
ledningsnettet. 
 
En av barrierene skal alltid være desinfeksjon. 
 
Den andre barrieren kan være: 

- vannbehandling som fjerner en stor del av bakteriene, for eksempel kjemisk felling og koagu-
lering, membranfilter m fl. 

- sikring av kilden mot tilførsel av bakterier fra mennesker og dyr (båndlegging, klausulering). 
 
I prinsippet er det da mulig å innføre behandling slik at det ikke er behov for å stille krav til vannkil-
den.  Dette kan være nødvendig noen steder men bør i størst mulig grad unngås hvis mulig. 
 
Når det gjelder grunnvann vil i de fleste tilfeller grunnvannsreservoaret kunne godkjennes som to hy-
gieniske barrierer.  Det stilles krav til 60 døgns oppholdstid i reservoaret og båndlegging av området 
rundt brønnfeltet/infiltrasjonsområdet.  
 
I tillegg kreves dokumentasjon av prøvepumping over en lengre periode (f eks et år) uten bakterier i 
vannprøver.Biologisk aktivitet i sand og grus i reservoaret bryter ned bakterier.   
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D.5 Siste nytt mht desinfeksjon og barrierer  
I den senere tid er det imidlertid gitt aksept fra Folkehelseinstituttet å bruke desinfeksjon i 2 trinn med 
klor og UV som 2 hygienisk barrierer.  Dette er i tilfeller hvor det ellers ikke er behov for fargefjer-
ning el.   
 
Årsaken til dette er at det er påvist at klor og UV har ulik virkning på bakterier og virus.   
 
Generelt kan det sies klor og UV har følgende virkning: 

- Klor: fjerner bakterier og virus 
- UV: Fjerner bakterier, virus og parasitter + bakterier i sporeform 
- De mest omtalte parasittene i vannforsyningssammenheng (Giardia og Crytptosporidium) er 

klorresistente. 
 
Nyere forskning viser at dagens UV-bestråling også virker mot parasitter, men at UV-dosekravet må 
økes dersom bakteriesporer skal inaktiveres. 
 
Det er også kommet endringer i krav til UV-dose i den siste drikkevannsforskriften. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av veileder til drikkevannsforskriften er det gjort visse endringer i kra-
vene som stilles til UV-anlegg for at anlegget skal kunne fungere som en hygienisk barriere. Disse nye 
kravene er basert på den viten som er beskrevet overfor. UV-dosekravene for bakterier og virus er ikke 
endret, og det er nå fastslått at dette dosekravet er tilstrekkelig for å fungere som en hygienisk barriere 
også i forhold til parasitter.  
 
Det stilles således ikke strengere krav til de anlegg som allerede er i drift, men det slås fast at de også 
virker mot parasitter. Men når det gjelder bakteriesporer som kan finnes i vann, og som tidligere ikke 
har vært vurdert i sammenheng med UV-anlegg, slås det fast at UV-dosekravet må økes dersom UV-
desinfeksjon skal aksepteres som en hygienisk barriere mot disse (med stråling på 30 mWS/cm2).  
 
Dersom godkjenningsmyndigheten mener at det er nødvendig å ha UV-anlegg som barriere mot slike 
sporer, må anlegg som allerede er i drift oppgraderes (stråling på 40 mWs/cm2 etter biodosimetertest). 
Slik oppgradering vil først og fremst være aktuelt for anlegg som forsyner næringsmiddelindustri eller 
andre sårbare abonnenter, da slike sporer ikke skaper problemer ved vanlig bruk av vannet.  
 
Noen vannverk i Norge med kilder som har lavt fargetall men ikke fullstendig barriere i kilden blir i 
dag bygget ut med klor+ UV (med kapasitetsberegning etter biodosimetertest etter DVGW standard). 
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D.6 Behov for vannbehandling 
 
Generelt 
Det er i hovedsak tre forhold som må vurderes når behovet for vannbehandling skal fastsettes:   

- humusfjerning (fargefjerning) 
- desinfeksjon for å uskadeliggjøre bakterier og mikroorganismer 
- karbonatisering (heving av pH, alkalitet og kalsium) 

 
Fjerning av lukt og smak kan være ønskelig noen steder, men dette er omfattende prosesser som ikke 
er aktuelt i det hele tatt for mindre vannverk. 
 
Fjerning av mangan og jern kan være nødvendig i grunnvann, men overflatevannkilder inneholder 
sjelden for mye av disse metallene.   
I det etterfølgende er det gitt anbefalinger til de enkelte vannverkene i Tana kommune.  Det er behov 
for nærmere vurdering av prosess og teknisk løsning i senere skisseprosjekter. 
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E. TRANSPORTSYSTEM 
 
E.1 Ledningskartverk   
Tana kommune har benyttet Gemini VA som ledningskartverk.  Deler av vann og avløpsnettet er lagt 
inn i kartverket.  
 

- Det bør avsettes ressurser til å gjenoppta oppdatering og bruk og av VA data i ledningskartda-
tabasen.   

 
- Manglende data bør legges inn for tiltak utført de senere år.   

 
- Starte rutiner for å legge inn driftsdata (lekkasjer mv) i driftsdagbok.  Dette er et meget viktig 

og nyttig verktøy for bruk til framtidig drift og planlegging. 
 
 
E.2 Utskifting av ledninger - saneringstiltak 
Rehabilitering av ledningsnett må ses i sammenheng med de øvrige kostnader i hovedplanen.   
 
Ut over de systematiske tiltak som er beskrevet over vil tiltak på ledningsnettet være knyttet til gene-
relt vedlikehold og reparasjon av skader og lekkasjer. 
 
Arbeider med utskifting av vannledninger må samordnes med arbeider på avløpsnettet eller 
gang/sykkelveier i størst mulig grad slik at det gir samfunnsøkonomisk en god løsning.  
 
Det er samtidig også meget viktig at dårlige private stikkledninger skiftes ut samtidig med hovedled-
ningene. 
 
 
E.3 Lekkasjesøkning 
Et systematisk arbeid for lekkasjesøking må settes i verk.  Det er en forutsetning for utbygging av nye 
element i vannverkene at kommunen har kontroll over lekkasjene. 
 
Det er derfor satt av årlige midler til å drive lekkasjesøking.  Denne tjenesten kan enten kjøpes eller 
drives i egen regi. 
 
I forkant av arbeidene må det utarbeides en plan for å utarbeide et egnet system for lekkasjesøkingen 
(valg av lekkasjesøkingssystem, utarbeidelse av sonekart, valg av lukkeventiler mm).  Det bør søkes 
bistand til dette arbeidet samt å gjøre en grovsøking i nettet. 
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F. INTERNKONTROLL 
 
F.1 Innledning 
Driftspersonalet ved bygg- og anleggsavdelingen har driftsansvaret med å følge de driftsrutiner som til 
en hver tid er bestemt av systemansvarlig leder. Driftsrutiner omfatter drift- og vedlikeholdsansvaret 
av vannbehandlingsanleggene, ledningstrase/kummer, sikring av inntakskilder, overvåking av vann-
kvaliteten, avviksbehandling etc. 
 
F.2 Driftskontroll 
Driftskontroll skjer hovedsakelig ved hjelp av fjernovervåkingssystem med manuelle og automatiske 
styringer, herunder innsamling av driftsmessige data, feil varslinger via PC eller mobiltelefon.  Det 
samme systemet er også tilknyttet avløpspumpestasjoner og renseanleggene. 
Driftskontrollsystemet levert av Paul Jørgensen A/S. 
 
Vannverkene som er tilkoblet Ea Driftssentral er: 

- Båteng vannverk 
- Lismajávri vannverk 
- Polmak øst vannverk 
- Skiippagurra vannverk 
- Álleknjárga vannverk 
- Østre Seida vannverk 
- Vestre Seida vannverk 
- Austertana vannverk 

 
Ea Driftssentral overvåker vannforbruk, vanntrykk, drift av trykksiler, drift av UV-anleggene, vann-
renseprosesser, pumpeinnretninger, pumestart- og pumpestopp, vannivå i høydebasseng/dagtank med 
påfølgende alarmsystemer. 
 
 
F.3 Andre interne kontrollrutiner 
 
Kontroll og vedlikehold av transportnettet- og kummer 
 

- Rengjøring av transportnettet. Ledningen spyles, og i tillegg benyttes renseplugger der det er 
muligheter 

- Rengjøring av kummer 
- Isolering av kummer som er utsatt for frostskader 
- Merking av kummene 
- Kontrollere sluser, luftventiler og brannventiler 
- Rengjøring og utskifting av defekte sluser, ventiler m.m  

 
Vannbehandlingsanleggene  
 

- Alle vannverkene som har vannbehandlingsanlegg, skal kontrolleres regelmessig.  
- Kontrollen omfatter pumpestasjonens innretninger og dets funksjoner, herunder trykksiler, 

vannmålere og UV-behandlingsanlegg. 
- Kontroll av UV-dose og rengjøring av kvartsglass. Renholdet skal skje minst en gang hvert 

kvartal, eller når vannkvaliteten betinger at det må skje hyppigere. 
- UV lampeskifte skal skje pr. lampesvikt eller senest pr. 8 000 driftstimer. 
- Rengjøring av pumpestasjonene. 
- Tapping og rengjøring av membrantankene. 
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Inntakssystemer og grunnvannsbrønner 
 

- Grunnvannspumpene trekkes opp, kontrolleres og rengjøres grundig.  
- Rengjøring av inntaksledninger 
- Påse at drikkevannskilden er forsvarlig sikret. 
- Det skal foretas en visuell observasjon i nedslagsfeltet og av vannkilden. Nedslagsfeltet rundt 

inspiseres på forekomst av døde dyr eller andre forurensningskilder. 
- Vannkilden er skiltet med ”drikkevann” til opplysning for allmennheten. 
- Ved en hver aktivitet/prosedyre som utføres i vannbehandlingsanleggene og i inntakssystemet 

skal loggføres med dato og underskrift. 
 

Vannbehandlingsanlegg – Østre Seida vannverk 
 
Østre Seida vannverk består av Unik Fullrenseanlegg som behandler vannet gjennom 2 renseprosesser 
og har i tillegg 2 UV-aggregater der hvert av disse er tilkoblet opp mot hver sin fellingsenhet. Dette 
gjør at vannbehandlingsanlegg trenger særskilte interne rutiner uten om automatisk PLS-basert styre-
system. Kontroll og vedlikeholdsrutiner omfatter: 

 
- Påfylling av marmormasser. Ved at råvannet tærer på marmormassen etterfylles med jevne 

mellomrom.  
- Påse riktig dosering av fellingsmiddel – jernkloridsulfat. 
- Sikre kontinuerlig drift av UV-anleggene slik at desinfeksjonen til enhver tid er akseptabelt. 
- Påse at alle tekniske komponenter er i takt med driftssystemet – egne manualer for pumper, 

kompressor, ventiler m.m. 
- Bunnvask av vannfordelingssytemet. 
- Tømming av avløpskum – rester avbunnfelling av marmormasser og fellingsmiddel. 
- Etter kontroll av vask der filtermassen klargjøres for neste produksjonssyklus.  

 
Vannprøvetaking 
 
For å sikre at drikkevannet er hygienisk betryggende, skal det foretas vannprøvetaking både av ren-
vann og råvannet. Prøvetakingen skjer etter fastsatt vannprøveplan utarbeidet i samarbeid med akkre-
ditert laboratorium. Ved eventuell fare eller mistanke for forurensning av helseskadelige stoffer i drik-
kevannet, skal det i tillegg foretas utvidede prøvetaking og analysering av disse. 
 
Dersom det blir påvist forurensinger i drikkevannet i form av bakteriologiske komponenter eller andre 
helsefarlige stoffer i drikkevannet, skal det gis straks melding til abonnentene med anbefaling om å 
koke vannet til drikke- og matlagingsformål. Vannet kan ikke friskmeldes før det er analysert 3 – tre 
påfølgende prøver med tilfredsstillende bakteriologisk resultat. Ved slike avvikstilfeller skal det straks 
settes i gang for å finne årsaken til forurensningskilden og årsaken. Når avviket er utbedret, plikter 
vannverkseier å informere abonnentene om dette. 
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G. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
G.1 Forsyningssikkerhet – ordinær forsyning 
Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og leve-
ringsbrudd.  Kvalitet sikres ved et behandlingsanlegg.  Leveringsbrudd kan oppstå ved brudd på ho-
vedtilførsel, havari i pumper, stopp på grunn av vedlikehold. 
 
Høydebasseng er det element i systemet som benyttes til å gi en stabil forsyning for alle tenkbare uhell 
i hovedsystemet.  Ved å plassere bassengene riktig, vil de også gi en stabilisering av trykket i nettet. 
 
 
G.2 Høydebasseng - formål 
Høydebasseng er et viktig element i et vannforsyningssystem som skal dekke følgende funksjoner: 

• Utjevne variasjoner i forbruket over døgnet (utjevningsvolum) 

• Inneholde vann til brannslukking (brannvannsvolum) 

• Sikre forsyningen ved en driftsstopp på hovedtilførselen (sikkerhetsvolum) 
 
Et basseng skal fungere slik at produksjonen av vann fra vannverket kan utjevnes og blir noenlunde 
konstant over døgnet. 
 
Utjevningsvolumet i et ordinært døgn vil være avhengig av lekkasjemengden og industriforbruket.  
Utjevningsvolumet vil være 20 - 25 % av døgnforbruket i et normaldøgn. 
 
Brannreserven inkluderes i sikkerhetsvolumet fordi det er svært liten sannsynlighet for at en brann 
oppstår samtidig med at bassengene er tomme som følge av et brudd i hovedforsyningen.  Brann-
vannsreserven er dessuten svært liten i denne sammenheng. 
 
Sikkerhetsvolumet må vurderes ut fra bl.a. sannsynlighet for brudd i hovedtilførselen, antall kilder og 
mulig fleksibilitet, tidsforbruk for reparasjon av brudd, beredskap ved strømbrudd, parallelle hoved-
ledninger, grad av overvåking etc. 
 
Vanlig praksis for dimensjonering av bassengvolum i forsyningssystemer er å ha mellom 0,5 og 2,0 
døgns reservevolum (i midlere døgn). I mange tilfeller benyttes et døgns reservevolum som dimensjo-
nerende bassengvolum. 
 
Alle bassengene som inngår i den ordinære vannforsyningen, må være overbygget. 
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G.3 Krisevannforsyning 
 
Generelt 
Vannforsyningen skal kunne opprettholdes i kommunen dersom det skjer uhell og alvorlige havari på 
anleggene.  Det tenkes her på sannsynlige feil og uhell som kan forutsies og er påregnelige.  Eksemp-
ler på slike uhell er for eksempel: 

• Brudd på hovedledninger 

• Brudd eller eksplosjoner i pumpestasjoner 

• Strømbrudd 

• Pumpehavari 
Denne type hendelser skal ikke føre til at store områder blir berørt og skal ivaretas av vannreservene 
som ligger i høydebassengene. 
 
For det som ikke dekkes, er det behov for et reserveopplegg for å kunne besørge vannforsyningen ved 
en alvorlig kildeforurensning ved sabotasje, uhell eller i krig.  Dersom vannkilden blir forurenset, f eks 
av kjemikalier/gift bør det foreligge konkrete planer for vannforsyningen. 
 
Ved ledningsbrudd, frostskader, langvarig strømbrudd og svikt med leveringssikkerhet; 
 

- Skal reparasjonsarbeider iverksettes straks. 
- Suppleringskilde tas i bruk dersom dette er absolutt påtvunget. 
- Blir abonnentene uten vann utover 2 døgn, igangsettes vannutkjøring. 

 
Institusjoner som alders- og sykehjem, helsesenter, barnehager og skoler prioriteres. 
 
 
Mulige uhell og krisesituasjoner i krig og fred 
I en krigssituasjon vil den mest alvorlige situasjonen være sabotasje og forurensning av vannkilden 
med kjemikalier eller gift eller sabotasje av ledningsnettet.  Slike hendelser kan gjøre vannet ubrukelig 
til vannforsyning for en lang periode. 
 
I fredstid vil et vannverk håndtere de fleste hovedledningsbrudd med forsyning fra bassenger eller fra 
parallelle ledninger. 
 
Sannsynligheten for at de nevnte situasjonene skal skje regnes som liten. 
 
For at en vannkilde skal ha status som reservevannkilde skal vannkilden oppfylle de samme krav til 
vannkvalitet og to hygieniske barrierer som en ordinær kilde. 
 
For vannverkene i Tana kommune er det derfor ikke aktuelt å ha reservevannkilder i tilknytning til 
vannverkene. 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
Hovedplan for vann 2010-2017  TANA KOMMUNE                 
 

Aktuelle krisevannkilder 
For en tenkt situasjon der hovedvannkilden blir forurenset og utkoplet lenger enn bassengkapasiteten i 
systemet varer, kreves andre løsninger til vannforsyningen. 
 
Det foreligger flere løsninger for å håndtere en slik situasjon.  Disse er følgende: 

• koble inn gammel kilde (krisevannkilde) hvis det finnes 

• hente vann fra andre kilder i tankvogner som plasseres rundt i forsyningssystemet slik at folk 
har vann til matlaging og drikke 

• Grunnvann 

• Avtaler med henting av vann fra private vannverk 
 
Det må imidlertid presiseres at krisevannkildene i den daglige drift ikke skal benyttes som vannkilde.  
Kildene kan kun kobles inn i krisesituasjoner.  
 
Ved bruk av kildene vil det være naturlig å benytte desinfeksjon med nødklor og pålegge kokepåbud. 
 
 
G.4 Beredskapsplan 
Kommunen er pålagt å utarbeide beredskapsplan for vannforsyningen.   
 
Planen skal fange opp alle sannsynlige og påregnelige havari og uhell som kan inntreffe, vurdere disse 
og angi tiltak.  Beredskapsplanen har som hensikt å klarlegge mulige og tenkbare hendelser som kan 
oppstå i en katastrofesituasjon eller i krigstid for å redusere/eliminere konsekvensene. 
 
 
G.5 Klausulering 
Under hovedmål for vannforsyningen (kapittel A.2), er det under pkt e. sagt følgende: 

 
”Nedbørsfeltene for kilder som inngår i vannforsyningen sikres mot utbygging og annen uhel-
dig bruk og påvirkning ved klausulering eller via båndlegging i kommuneplan (LNF-
område).” 

 
Pr i dag er det kun Lismajavri vannverk som har klausuleringsbestemmelser for nedslagsfelt.  
 
Det foreslås derfor å engasjere konsulent for utarbeidelse av klausulering for samtlige kommunale 
vannverk. Kostnadsmessig vil det være en fordel å ta alle vannverkene samtidig. 
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H. PRIVATE VANNVERK 
 
Generelt  
Tilknytning av private vannverk som ligger nær kommunale vannverk og enkelt kan kobles på kom-
munens nett ses positivt på av kommunen.  De private vannverkene kan enten kjøpe vann over måler 
eller hvis de ønsker, la kommunen overta vannverket med ansvar for drift og vedlikehold etter avtale. 
 
Disse løsningene kan være et godt alternativ for de fleste private vannverk i stedet for selv å bygge ut 
vannbehandlingsanlegg for å tilfredsstille drikkevannsforskriftene. 
 
Videre stiller kommunen seg positiv til å forhandle om overtakelse av vannverk som forsyner minst 50 
personer, 20 husstander eller næringsvirksomhet. 
 
Kommunen ønsker også gjennom teknisk rådgiving og aktive tiltak å medvirke til at den private vann-
forsyningen utenom kommunens forsyningsområde, har nok vann, godt vann og sikker vannforsyning. 
 
Private vannverk som eventuelt ønsker å forhøre seg om mulighetene for kommunal overtakelse må 
kontakte kommunen selv.  Hver enkelt søknad vil bli vurdert for seg ut fra de føringer som er lagt i 
målformuleringene.  
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I. VEDLEGG – OVERSIKT 
 
Nedenfor nevnte dokumenter er utarbeidet som selvstendige vedlegg til dette dokumentet. Vedleggene 
har egne innholdsfortegnelser.  
 

• Utbygningsplan – økonomi 

• Beskrivelse av godkjenningspliktige vannverk inkl. aktuelle tiltak og kostnader 

Lismajavri vannverk 
Østre Seida vannverk 
Skippagurra vannverk 
Austertana vannverk 
Polmak – øst vannverk 
Alleknjarg vannverk 
Båteng vannverk 
 

• Beskrivelse av ikke -godkjenningspliktige vannverk inkl. aktuelle tiltak og kostnader 

Torhop – vest vannverk 
Torhop – øst vannverk 
Smalfjord vannverk 
Langnes vannverk 
Vestre-Seida vannverk 
Polmak – vest vannverk 

 

• Beskrivelse av private vannverk 

Gjeddevann vannverk AL 
Masjok vannverk AL 
Sirma vannverk AL 
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