
Lekkasjereduksjon i Brønnøy kommune –
hvordan har arbeidet vært gjennomført. 

Brønnøy ligger midt i leia. Langs vår riksvei nr. 1 – ”veien mot 

nord”; det som har gitt landet vårt navn. I begynnelsen var stedet 

– et sund og ei øy. Her var en kilde eller ti, der sjøfarende kunne 

finne ferskvann. Brønnøy har, som skriftlig navn, eksistert i nesten 

900 år. Da som kirkested, prestegård, og et samlende begrep for 

et større områdeOle Bjørn Nilsen – Teknisk sjef 
Brønnøy kommune
VA dagene Stjørdal 30.10 – 31.10.19





Brønnøy kommune

• Areal: ca 2000 km2 - landareal 1039 km2

• 60 mil strandlinje
• Hundrevis av øyer og holmer
• Lange fjorder
• 10,5 mil fra ytterste skjær i vest til Tosenfjellet i øst
• 7924 innbyggere (pr. 2. kvartal 2019 – ref. ssb.no)
• Ca.5000 i kystbyen Brønnøysund
• Brønnøy kommune har et variert næringsliv

• Brønnøysundregistrene (ca. 500 arbeidsplasser?)
• Moderne landbruk (ca. 130 jordbruksforetak)
• En havbruksnæring i vekst og utvikling
• Transport og bergverk (TTS og Brønnøy kalk ca 90 

arbeidsplasser
• Brønnøy kommune (ca. 650 ansatte)
• Økt turisme (med Torghatten som hovedattraksjon)



Brønnøy ligger midt i leia. Langs vår riksvei nr. 1 – ”veien mot 

nord”; det som har gitt landet vårt navn. I begynnelsen var stedet 

– et sund og ei øy. Her var en kilde eller ti, der sjøfarende kunne 

finne ferskvann. Brønnøy har, som skriftlig navn, eksistert i nesten 

900 år. Da som kirkested, prestegård, og et samlende begrep for 

et større område



Tema

• Litt om kommunen og teknisk

• Våre VA anlegg

• Lekkasjereduksjon i Brønnøy kommune og hvordan 
arbeidet har vært gjennomført

• (Kraftforsyning og vannforsyning – noen refleksjoner..)

• Oppsummering
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Våre VA anlegg

• Vann
• Tre vannverk/behandlingsanlegg (Brønnøy-, Hommelstø- og 

Sæterlandet)
• Hovedkilden (ca. 350.000 m3) er Sæterstidammen som fra Vedal 

vannbehandlingsanlegg forsyner Brønnøysund by
• Ca. 190 km vannledningsnett
• Ca. 36 km sjøledninger
• Fem stk. private vannverk
• 3 stk. reguleringsventiler
• 35 stk. vannmålere og trykkfølere

• Avløp
• Fire renseanlegg (Tautra, Lille Brønnøya, Blomstervika og 

Dundasjordet)
• Ca. 120 km avløpsnett, 6,5 km sjøledninger (spillvann og 

overvann)
• Ca. 76 stk avløps pumpestasjoner 
• Ca. 1.000 stk. septiktanker (kommunale og private)

• Døgnkontinuerlig beredskapsvakt 
• Digital - online overvåking av nettet – levert av IPJ.

• 37 stk. utestasjoner m/Ea skap

Materiell Lengde (meter) % - fordeling
Andre 1.714 1 %
Asbest 35.637 19 %
GUP 2.338 1 %
PE 101.966 54 %
PVC 34.862 18 %
Duktil 13.713 7 %
Sum 190.230



Våre VA anlegg

Vedal 
vannbehandlingsanlegg

Boretunnel



Lekkasjereduksjon i Brønnøy

Vi produserer årlig ca 3,5 millioner liter vann pr. døgn
Hva med lekkasjer og tap?



Gode generelle grunner for å redusere avbrudd og 
lekkasjer i vannforsyningen

• Lekkasjer fører til merutgifter og økte gebyrer for abonnentene
• Trykket i vannledningene faller
• Når trykket i vannledningen faller på grunn av lekkasjer, øker faren for 

at det suges inn forurenset vann fra grunnen og inn i vannledningen.
• Lekkasjer vil kunne utvikle seg til et totalt vannledningsbrudd, med 

påfølgende store skader på bygninger og terreng.
• Det er miljøvennlig og god økonomi å ta vare på vannet ved å stanse 

lekkasjer
• Lavest mulig lekkasjenivå gir bedre utnyttelse av vannkildens 

kapasitet, og vi unngår å gjøre nye investeringer på «kildenivå»

Kilde: internettsøk



Kilder: Kostra, TU





Lekkasjereduksjon i Brønnøy

• Lite økonomiske insentiver for å 
redusere lekkasjenivået

• En stor og «utømmelig» kilde
• Enkelt vannverk med billig behandling

• Klor og vannglass + strøm
• Høytliggende vannkilde – må redusere 

trykket
• Spredt bebyggelse, men flatt – ikke 

behov for pumping og høydebasseng
• Lave strømutgifter

• Men, mindre lekkasjer betyr tryggere 
ledningsnett

• Mindre lekkasjer gir mindre sårbarhet 
ved uforutsette hendelser

• Ledningsbrudd, brann….
• Mindre lekkasjer gir muligheter til å 

dimensjonere for mindre 
vannmengder

• En fordel ved renovering med rør i rør
• Bedre utnyttelse betyr at behovet for 

flere/større vannkilde blir redusert
• Utsette millioninvesteringer

Vi har alltid tatt de store lekkasjene når vi har oppdaget dem. Men, etter vinteren og våren i 
2018 har vi forsterket fokuset på å redusere lekkasjenivået.

Vi har verktøy og teknologi som gir oss svært god oversikt over lekkasjetilstanden i nettet 
vårt



Lekkasjer i Brønnøy

Øystein Sunde:
«Det var det året det var så bratt
Vi hoppa rundt og sto mens vi satt
Vi spiste fårikål og snubla mens vi 
datt
Japp, spiste fårikål og snubla mens vi 
datt»

År 2018 – Teknisk Brønnøy



Lekkasjer i Brønnøy

Forsynt via asbestsement linje
«Ingen» omkoblingsmuligheter
Feil på feil på feil….
Nesten 1000 innbyggere i 
området
Barnehage, skole, landbruk,,,

Et brudd her brøt all vannforsyning inn i 
området.

Vi var på etterskudd hele 
tiden – hadde ikke kontroll –
og sov ikke spesielt godt om 
natt



Lekkasjer i Brønnøy 6.-7.2-18



Lekkasjer i Brønnøy 4.4 – 10.4 





Lekkasjer Brønnøy 12.8 – 4.10



Lekkasjer Brønnøy 1.11



Lekkasjer i Brønnøy – løsningene

Omprioritering av 
budsjetterte midler 
og planlagte VA tiltak

Hurtigplanelling av ny 
nødvendig 
vannforsyningslinje

Utsetting av 
renovering av 
eksisterende 
asbestlinje

Rør i rør renovering av 
eksisterende 
asmestlinje



Lekkasjer i Brønnøy - status
• I 2019 har vi forbedret lekkasjene betydelig
• I de 10 første månedene i 2019 har vi produsere 128 millioner liter mindre 

enn de 10 første månedene i 2018
• Ca. 11% reduksjon i produsert vann

• Hva har vi oppnådd?
• Høyere kompetanse og flere har kompetansen – lekkasjesøk og utbedring er teamwork
• Litt lavere kostnader på vannbehandlingen – men ikke svært mye
• Men, regner vi med vannets enhetspris pr. m3 tilsvarer det en verdi på 1,2 millioner
• Med dagens lekkasjenivå hadde vi klart å utnytte vannmagasinet 30 dagers lengre i 

2018

• Nå sover vi godt om natta og er ikke like redd for lange tørkeperioder som før 
• Og vi smiler og ler når vi spiller Øystein Sundes «det året det var så bratt»



Kraftforsyning og vannforsyning– noen refleksjoner

Kilder: internett, TU, Vg, Norsk vann, Energi Norge



Insentiver for å redusere avbrudd og tap i kraftforsyningen

Kilder: internett, energipolitisk.no, store norske leksikon



Naturlige monopol – med svært forskjellig utvikling

• Telefon/mobil er ikke lenger naturlig monopol
• Forretningsmessig drevet – store aktører – hele verden er markedet
• Et mylder av produkter og stor betalingsvilje
• Årskostnad for en familie på 4 ca 16.000kr

• Nettforsyningen er fortsatt naturlige monopol
• Er «As-ifiserte», og skilt fra av «e-verkene» - forretningsmessig drevet – fokus på Norge
• Oppkjøp og fusjoner i større skala enn før
• Få produkt, men akseptert som produkt du må betale for
• Årskostnad for en vanlig husholdning er ca. 20-25.000kr. (inkludert energiforbruk) + hytta ca. 8-10.000kr

• VA er et naturlig monopol
• Kommunal tjeneste og leveranse – noen AS og KS - selvkost
• Få produkter – lav aksept for gebyrnivået
• Kommunesammenslåinger/samarbeid gir større enheter
• Årskostnad for en vanlig husholdning er ca. 6-7.000kr. (inkludert avløp)



Oppsummering
• Fra «det året det var så bratt» i 2018:

• Vannmagasinet på 350.000 m3 varte i ca 100 dager i 2018
• I dag hadde vi hatt vann i ca.130 dager

• Stor nedgang i vannlekkasjer, men egentlig ikke store kostnadsreduksjoner – men 
omregnet med våre enhetsprisene blir verdi stor – over 1,2 millioner kroner

• Brønnøy kommune fortsetter uansett sitt fokus – vi vil være bedre forberedt 
neste gang det blir et «bratt» år

• NB! Kommunikasjon med innbyggerne og media er kritisk!
• Burde ha hatt tydeligere økonomiske intensiver for å «regne hjem» målrettet 

fokus på å redusere lekkasjer?
• Hvorfor er betalingsviljen for produktet vårt så lav i forhold til sammenlignbare 

bransjer?
• Hva skjer med produktprisingen vår når vi får automatiske målere ut til alle 

abonnentene?



Takk for meg!
Med mulighet for bilde i topp


