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Sør-Odal kommunale vannverk
• Produserer 2,2 mill m³ vann i året

• Forsyner om lag 13 800 personer i Nes og Sør-Odal 

kommuner.

• Noen store næringsmiddelvirksomheter bl.a. Maarud og 

Mr. Iceman.

• Behandling med membranfiltrering og UV

• Om lag 35 % av vannet som tas ut av kilden forsvinner som 

konsentrat ut etter renseprosessen.

• Råvannsuttaker er dermed på 3 mill m³ 1



Råvannskildene

• Nedslagsfelt 

40 km²

• Store skog og 

myrområder i 

nedslagsfeltet

• Humøse sjøer 

med et 

fargetall på 

150 mg Pt/l



Magasinvolum
• Kommunen har to sjøer i samme nedslagsfelt benyttet til 

drikkevann,

• Sjøene er demmet opp og har konsesjon på 2,5 meters 

reguleringshøyde mellom NRV og HRV. 

• Vanninntakene ligger på 7,0 og 8,5 meters dyp

• Sjøene er til dels grunne

• Lite kjennskap til magasinvolumet utover regulert høyde 

på 2,5 meter

• Besluttet å utføre en kartlegging av sjøbunnen for å finne ut 

reelt magasinvolum i kildene

• Målinger ble utført med ADCP (acoustic doppler current

profiler) og GPS



Ut fra dette ble det utarbeidet barymetrikart

Gjøralsjøen

Vallsjøen



Magasinkurver

Valsjøen deler seg i to sjøer på kote 221,5. Dette medfører 

unyttet volum på 1,08 mill. m³. Sjøen deler seg igjen på kote

220,75. Dette medfører unyttet volum på ca. 0,12 mill. m³

Gjøralsjøen har mulig terskel veg kote 223 som deler sjøen i to. 



Vannforbruk 2018



Utviklingen i vannstanden i sjøene
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Tiltak utført for å få ned vannforbruket
• I samarbeid med nabokommunen ble det innført 

vanningsrestriksjoner allerede 25. mai

• Minstevannføring til utløpsbekken fra kildene ble stengt

• Innskjerpede restriksjoner i begynnelsen av juli

• Restriksjoner ble varslet på SMS og via kommunens 

hjemmeside og Facebook

• Gikk ut i media 6. august

• Vannivået i sjøene på det laveste i midten av september

• Kom regn som gjorde at restriksjonene ble opphever  24. 

september.





Glåmdalen

25.09.2018



Reservevannforsyning



Dagens reservevannforsyning

• Gjensidig reservevannforsyning med Årnes vannverk

• Ingen reservevannkilder i egen kommune som kan levere 

fullrenset drikkevann ut på ledningsnettet

• Årnes vannverk hadde samme utfordringer som oss med 

tørke.

• Årnes vannverk har enda ikke etablert kobling mot Nedre 

Romerike vannverk (NRV)

• Vi har ingen tilkobling mot Kongsvinger/GIVAS (Granli)



Fremtidig reservevannforsyning
• Det må planlegges for tørke og ekstremvær med robuste 

reservevannsløsninger

• Hvordan?

• Sammenkobling mot GIVAS?

• Etablere en bedre reservevannløsning via Nes kommune?

• Reservevannforsyning mot private vannverk i Nord-Odal 

kommune?

• Usikkerhet:

• Avtale om å forsyne deler av Nes med vann.

• Avtalen gjelder til 2023, med mulighet for Nes til å forlenge avtalen 

til 2028

• Hva er kommunens fremtidige behov for reservevann?



Andre tiltak for å være rustet mot ny 

tørke
• Installasjon av vannmålere hos alle abonnenter

• Mulighet for fjernavlesning 

• Nyttiggjøre seg råvannet bedre ved å ta i bruk nye 

rensemetoder

• Bedre overvåkning av sjøene 

• Tidligere avstenging av minstevannføring ut av sjøene

• Sikrere langtidsværvarsler

• Gå tidligere ut i media



Takk for oppmerksomheten ☺


