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FORORD 
 
Hovedplan vannforsyning og avløp 2013 - 2020 er vedtatt som et styringsdokument 
av kommunestyret i sak 11/657. Hovedplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom 
Driftsassistansen i Østfold, Steinar Skoglund AS og Spydeberg kommune 
Siv.ing. Steinar Skoglund har stått for styringen av prosjektet. 
 
Arbeidsgruppen har bestått av følgende: 
Steinar Skoglund  – Siv.ing. Steinar Skoglund AS (Prosjektleder) 
Hilde Haugland  – Rådgivende ingeniør HVA prosjekt 
Tor Gunnar Jantsch  – Daglig leder Driftsassistansen i Østfold IKS 
Synne Lømo   – Rådgiver miljø og avløp, Spydeberg kommune 
Darioush Alinejad  – Driftsleder Vannverket, Spydeberg kommune 
Jarle Korterud  – Driftsleder utedriften, Spydeberg kommune 
Erik Nilsen   – VA ingeniør, Spydeberg kommune 
 
Underveis i arbeidet er det avholdt flere møter mellom arbeidsgruppen, som har 
jobbet konstruktivt og godt sammen. 
 
Etter hvert som planer blir gjennomført i henhold til hovedplanen, vil den bli revidert. 
Spørsmål eller innspill angående hovedplanen kan sendes på e-post til: 
servicetorget@spydeberg.kommune.no 
 
 
Det rettes en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidebildet er hentet fra morgufile.com, link til bildet er http://mrg.bz/1OYBnW 
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1. SAMMENDRAG 

Hva er hovedplan vann og avløp? 
Hovedplan vann og avløp skal være kommunens politisk styrende dokument for 
vannforsynings- og avløpssektoren. Den skal gi grunnlaget for de overordnede politiske 
beslutningene på sektoren og være til hjelp ved revisjon av kommuneplan, økonomiplan og 
handlingsprogram. 
 
Rammebetingelser 
Norge følger i stor grad EUs politikk på vann- og avløpsområdet. EU-direktivene 
implementeres i norsk lovverk. Det som skjer i EU på området har derfor svært stor betydning 
for norsk vann- og avløpsforvaltning. 
 
Det er en rekke lover og forskrifter som en må forholde seg til på vann- og avløpsområdet. 
Dette gjelder først og fremst statlig regelverk, men også Spydeberg kommune selv har gjort 
vedtak som gir føringer for sektoren.  
 
I følge drikkevannsforskriften skal alle vannforsyningssystemer som forsyner minst 20 hus 
eller hytter, eller minst 50 personer, godkjennes. Det samme gjelder vannforsyningsanlegg for 
helseinstitusjon, skole eller barnehage. Det er det lokale mattilsynet som er 
godkjenningsmyndighet. Tidligere var det kommunestyret som godkjente vannverk av denne 
typen. Spydeberg vannverk ble godkjent av kommunestyret 25.04.00. 
 
Fylkesmannen er myndighet for større utslipp av avløpsvann, mens kommunen er myndighet 
for mindre utslipp, både kommunale og private. Fylkesmannens myndighetsområde er 
"utslipp fra tettbebyggelse med samlet utslipp større enn 2.000 pe". For de kommunale 
avløpsanleggene i Spydeberg gjelder fylkesmannens utslippstillatelse datert 11.11.08 
"Tillatelse etter forurensningsloven til drift av avløpsanlegg for Spydeberg kommune". 
 
Vann og vassdrag 
Kommunens vannforekomster er inndelt slik i hovedplanen: Morsa, Lyseren med 
tilløpsbekker, Øyeren-Glomma og «andre elver og bekker».  
 
Viktige brukerinteressene for vannforekomstene er vannforsyning, bading, friluftsliv og 
rekreasjon, jordbruksvanning, krepsing og fritidsfiske. Lyseren er drikkevannskilde for 
nærmere 7.000 mennesker. Av disse er det ca. 4.650 fra Spydeberg, en stor del av Hobøls 
innbyggere og enkelte innbyggere i Askim. De tre største vannverkene i Lyseren er Hobøl 
vannverk BA, Spydeberg Vannverk Hemnes og Lyseren-Hov vannforsyning, som er privat. 
 
Vannkvaliteten i vannforekomstene er omtalt i planen. Generelt kan det sies at en finner den 
dårligste vannkvaliteten i de mindre elvene og bekkene. Her er det høyt innhold av både 
næringssalter og tarmbakterier. Lyseren har god bakteriologisk vannkvalitet og god økologisk 
status.  
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Vannforsyningsanleggene 
Spydeberg vannverk Hemnes forsyner storparten av kommunens innbyggere med vann. 
Råvann tas fra 15 meters dyp i Lyseren. Renseprosessen er mekanisk og kjemisk (filtrering og 
klor), og det er således to hygieniske barrierer.  
 
En har følgende tilknytningsforhold for vannforsyning i Spydeberg: 
Vannverk/renseanlegg: Tilknyttet: 

Hemnes renseanlegg 4597 innbyggere + institusjoner i Spydeberg 
1165 innbyggere + institusjoner i Hobøl 
Næringsvirksomhet med 500 arbeidsplasser 
65 hytter (sommervann) 

Hov renseanlegg (privat) 180 innbyggere 
3 gårdsbruk med husdyr 
102 hytter (sommervann) 

Private brønner + Hobøl vannverk BA 488 innbyggere i Spydeberg 
Ca. 3000 innbyggere i Hobøl 

 
Kommunens vannledningsnett er på ca. 75 km. Av dette er ca. 35 km asbestsementrør, ca. 32 
km plastrør av PVC og PE, og ca. 8 km støpejernsrør.  
 
Spydeberg kommune har et umålt forbruk og lekkasjer på 46% av vannproduksjonen, 
inkludert brannvann, vann til spyling av ledningsnettet, faste spylepunkter på avløpsnettet og 
annet ikke målt forbruk. Det betyr at nesten halvparten av drikkevannet som produseres ikke 
kommer fram til forbrukerne. Dette er en uakseptabel høy tapsprosent, også sammenliknet 
med andre kommuner. Det antas at lekkasjer på stikkledninger kan være av samme 
størrelsesorden som lekkasjer på kommunale ledninger. 
 
Avløpsanleggene 
Det kommunale avløpsnettet i Spydeberg er tilknyttet det interkommunale renseanlegget 
AHSA ved Revhaug i Askim kommune. Det rensede avløpsvannet slippes ut i Glomma.  
 
En har følgende tilknytningsforhold for avløp fra boliger i Spydeberg: 
Tilknyttet kommunalt ledningsnett:       3.765 innbyggere (72%) 
Private avløpsanlegg         1.500 innbyggere (28%) 
Totalt:           5.265 innbyggere  
 
Spydeberg kommune har ca 34 km spillvannsledninger, 2,7 km fellesavløpsledninger og ca 42 
km overvannsledninger.  Det er 9 avløpspumpestasjoner i Spydeberg. 
 
Det kommunale avløpsnettet er av vekslende kvalitet. Alle ledninger som er eldre enn fra ca. 
1970 er utette og har ut- eller innlekkingsproblemer. Dette gjelder både 
fellesavløpsledningene og endel av spillvannsledningene.  
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Målsettinger. 
Det er satt mål både for vannmiljø, vannforsyning og avløp.  
 
Mål for vannmiljø: 
Hovedmålet for vannmiljø er: «I henhold til Vannforvaltningsforskriften og EUs 
vannrammedirektiv skal alle vannforekomster minst ha god økologisk og kjemisk tilstand 
innen utgangen av år 2020. For Morsavassdraget er fristen utgangen av år 2015. God 
økologisk tilstand er definert som akseptable avvik fra naturtilstanden». 
 
Det er også fastsatt endel delmål for den enkelte vannforekomst. I Lyseren og noen bekker 
som renner til Glomma er NIVA i gang med karakterisering. Dette arbeidet vil gjøre det 
mulig å fastsette mål for økologisk tilstand for disse vannforekomstene. Arbeidet viser at 
Lyseren har god økologisk status og har nådd målsettingene i forhold til 
vannforvaltningsforskriften.  
 
Mål for vannforsyning: 
Hovedmålet for vannforsyning er: «Alle innbyggere og alle bedrifter, institusjoner og 
lignende i kommunen, som har kommunal vannforsyning, skal ha sikker tilgang til nok vann 
med en kvalitet som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav.»  
 
I tillegg er det satt delmål for vannkvalitet, vannmengde, trykk, lekkasje, brannvannforsyning, 
leveringssikkerhet og beredskap.  
 
Mål for avløp: 
Hovedmålet for avløp er: «Avløpsanleggene i Spydeberg skal være funksjonssikre, slik at det 
ved påregnelige driftsforhold ikke oppstår skadelige oversvømmelser, lokal forurensning eller 
andre miljøulemper. Dette gjelder både kommunale og private avløpsanlegg.» 
 
I tillegg er det satt delmål for reduksjon av fremmedvannmengder, funksjons- og 
driftssikkerhet, beredskap, lukt, påslipp av fett- og oljeholdig avløpsvann, private 
avløpsanlegg med egne utslipp og overvann.  
 
Felles mål for vann og avløp.  
Det er satt mål for å hindre forfall i ledningsnettet. Det tas sikte på årlig sanering, 
rehabilitering og forsterkning av 2,0% av avløpsledningsnettet og 1% av vannledningsnettet, 
noe som vil føre til at gjennomsnittlig levetid blir 100 år for vannledningene og 50 år for 
avløpsledningene. Dette er nødvendig for å hindre at ledningsnettet forfaller og få lekkasjene 
ned på et akseptabelt nivå. 
 
Andre delmål som er felles for vann og avløp, er mål for private stikkledninger, 
randsonebebyggelse, kommunalt tilsyn og kontroll med nye VA-anlegg, driftskontroll og 
ledningskartverk.  
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Tiltaksanalyse 
 
Vannforsyning 
De viktigste saneringsprosjektene på vannsida er i prioritert rekkefølge: 
1. Ny overføringsledning fra Lyseren til sentrum, legges i samme grøft som 

trykkavløpsledning fra Lyseren, pris for vann 20 mill. kr. 
2. Arnolds vei 2 og 3, gjenstående arbeider, totalpris vann og avløp 3,4 mill. kr. 
3. Helge Ingstads vei, totalpris for vann og avløp 6,4 mill. kr.  
4. Villaveien, totalpris for vann og avløp 1,6 mill. kr.  
5. Lundsåsen, totalpris for vann og avløp 8 mill. kr. 
6. Øvre og Nedre Damvei, totalpris for vann og avløp 6,4 mill. kr. 
7. 8 stk. nedgravde vannmålere legges i kum, pris 1,5 mill. kr. 
8. Utskifting av eternitt vannledning ved Spydeberg kirke, pris 0,7 mill. kr. 
9. Utskifting av 150 mm vannledning ved den gamle veistasjon –Friva, pris 0,6 mill kr. 
 
I tillegg til saneringsprosjektene er det behov for følgende tiltak på vannforsyningssiden de 
nærmeste år: 
-  Etablering av UV-anlegg ved Spydeberg vannverk, Hemnes. Dette vil bedre den 

hygieniske sikkerheten mot blant annet parasitter. Antatt kostnad 2,0 mill. kr.  
-  Etablering av et uttakspunkt for vann for tankbiler for forskjellige formål, som 

brannvesen, spylebiler, feiebiler og lignende. Antatt kostnad: 0,2 mill. kr. 
-  Trykkøkningsstasjon Ligodt. Antatt kostnad: 0,6 mill. kr. 
 
Det vises til handlingsplan for anleggstiltak vannforsyning bakerst i planen. Denne viser 
investeringene pr. år i hovedplanperioden.  
 
Avløp 
Kommunestyret har vedtatt å bygge trykkavløpsledning fra Lyseren til eksisterende 
kommunalt avløpsanlegg ved Glendeveien. Kostnadene til dette prosjektet er beregnet til 12 
mill. kr. inkludert prosjektering. Anlegget er vedtatt finansiert av abonnentene i Spydeberg 
rensedistrikt. Lyseren rensedistrikt vil bli skilt ut som et eget gebyrområde, og alle kostnadene 
til kommunale anlegg her vil bli belastet dette rensedistriktet. Anlegget har høy prioritet og vil 
bli koordinert med legging av ny hovedvannledning på samme strekning. 
 
De viktigste saneringsprosjektene på avløpssida er i prioritert rekkefølge: 
1. Arnolds vei 2 og 3, gjenstående arbeider, totalpris vann og avløp 3,4 mill. kr. 
2. Pumpestasjon Høgda, pumpestasjon og eventuelt pumpeledning. 1,6 mill. kr. Prisen er 

usikker. 
3. Mailund-Fossum, 6,6 mill. kr. mill. kr.  
4. Helge Ingstads vei, totalpris for vann og avløp 6,4 mill. kr.  
5. Villaveien, totalpris for vann og avløp 1,6 mill. kr.  
6. Lundsåsen, totalpris for vann og avløp 8 mill. kr. 
7. Øvre og Nedre Damvei, totalpris for vann og avløp 6,4 mill. kr. 
8. Hyllibekken, pris for sanering av avløpsledning som ligger langs bekken. 2,4 mill. kr. 

Prisen er usikker. 
9. 5 stk. spylepunkter, sanering, pris 2,4 mill. kr.  
 
Det vises til handlingsplan for anleggstiltak avløp bakerst i planen. Denne viser 
investeringene pr. år i hovedplanperioden.  
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2. RAMMEBETINGELSER. 

2.1. Statlige rammebetingelser. 

2.1.1. EU-direktiver 

Norge følger i stor grad EUs politikk på vann- og avløpsområdet. EU-direktivene 
implementeres i norsk lovverk. Det som skjer i EU på området har derfor svært stor betydning 
for norsk vann- og avløpsforvaltning. 
 
De viktigste EU-direktivene på disse feltene er: 
- EUs drikkevannsdirektiv av 03.11.98. Dette fastsetter kravene til drikkevannets kvalitet, 

og er implementert i norsk lov gjennom drikkevannsforskriften. Direktivet er for tiden 
under revisjon.  

- EUs rådsdirektiv om rensing av avløpsvann fra byområder (avløpsdirektivet) av 
21.05.91.  

- EUs rammedirektiv for vann av 23.10.00. Dette vil være det viktigste direktivet for 
Norges vannforvaltning framover. Hovedprinsippet er at vannforekomstene skal ha god 
økologisk og kjemisk tilstand. Denne hovedplanen vil være et viktig innspill til arbeidet 
med direktivet fra Spydeberg kommunes side.  
I forhold til direktivet er Norge inndelt i ni vannregioner. Spydeberg tilhører vannregion 
1 Glomma. Vannregionene er igjen inndelt i vannområder. Spydeberg har arealer i 
vannområdene "Morsa", "Glomma Øyeren" og "Glomma sør for Øyeren" Vannområde 
"Morsa" er et av de prioriterte områdene som skal nå vanndirektivets målsettinger innen 
år 2015. Vannområdene "Glomma Øyeren" og "Glomma sør for Øyeren" skal nå 
direktivets mål innen 2021. 

- EUs flomdirektiv av 23.10.07 Direktivet har til formål å begrense risikoen for flom og 
beskytte mot skadevirkninger av flom. Det er foreløpig ikke implementert i norsk 
lovverk, men det regnes som sikkert at det vil bli gjort som en følge av EØS-avtalen.  

2.1.2. Lover og sentrale forskrifter som gjelder både vann og avløp. 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) (Lov av 
27.06.2008 nr.71). 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). (Lov av 24.11.2000 nr.82) 
• Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven). (Lov av 19.11.1982 

nr.66). 
• Lov om helsemessig og sosial beredskap. (Lov av 23.06.2000 nr.56). 
• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. (Lov av 31.05.1974 nr.17) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften). (Fastsatt av kommunaldep. 06.12.1996) 
• Forskrift om graving og avstiving av grøfter. (Fastsatt 19.11.1985) 
• Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift-TEK10) (Fastsatt 

26.03.2010) 
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2.1.3. Lover og sentrale forskrifter som gjelder bare vannforsyning 

• Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) (Lov av 19.12.2003 nr.124) 
• Lov om brannvern m.v. (Lov av 05.06.1987 nr.26) 
• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) (Fastsatt av helsedep. 

04.12.2001) 
• Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. (Fastsatt av 

landbr.dep / sos. og helsedep. / fiskeridep. 15.12.1994) 
• Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. (Fastsatt av justis- og politidepartementet 

26.06.2002) 

2.1.4. Lover og sentrale forskrifter som gjelder bare avløp 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) (Lov av 13.03.1981 
nr.6). 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). (Fastsatt av 
miljøverndep. 01.06.2004) 

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforvaltningsforskriften). (Fastsatt av 
miljøverndep. 15.12.2006) 

• Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. (Fastsatt av 
miljøverndep. 09.07.1992) 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (Fastsatt av 
miljøverndep. 01.06.2004) 

• Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. (Fastsatt av landbruksdep., 
miljøverndep., og helsedep. 04.07.2003) 

2.1.5. Godkjenning av vannforsyning 

I følge drikkevannsforskriften skal alle vannforsyningssystemer som forsyner minst 20 hus 
eller hytter, eller minst 50 personer, godkjennes. Det samme gjelder vannforsyningsanlegg for 
helseinstitusjon, skole eller barnehage. Nå er det det lokale mattilsynet som er 
godkjenningsmyndighet. 
 
Spydeberg vannverk ble godkjent 25.04.00. På det tidspunktet gjaldt det andre regler for 
godkjenning. Sosial- og helsedepartementet godkjente kommunens søknad om 
vannforsyningsanlegg for Spydeberg vannverk 02.07.97. Godkjenningen omfattet vannkilde, 
nedbørfelt, inntak, forsyningssystem og planlagt vannbehandling. Fordi selve 
vannforsyningen nå omfatter vann til egen kommune og i liten grad til nabokommuner, ble 
den endelige godkjenningen foretatt av kommunen selv, ved vedtak i kommunestyret 
25.04.00. 
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2.1.6. Utslippstillatelse for avløp 

Fylkesmannen er myndighet for større utslipp av avløpsvann, mens kommunen er myndighet 
for mindre utslipp, både kommunale og private. Fylkesmannens myndighetsområde er 
"utslipp fra tettbebyggelse med samlet utslipp større enn 2.000 pe". For avløpsanleggene i 
Spydeberg gjelder fylkesmannens utslippstillatelse datert 11.11.08 "Tillatelse etter 
forurensningsloven til drift av avløpsanlegg for Spydeberg kommune".  
 
Kommunen avgir årlig rapport til fylkesmannen via Kostra om utslippsforholdene og arbeidet 
på avløpssektoren i kommunen.  

2.1.7. Interkommunalt samarbeid  

Vannforsyning: 
Det er inngått en 20 års avtale med Hobøl kommune om levering av vann til Knapstad og Holt 
i Hobøl. 
 
Det vil bli undertegnet avtale med Askim kommune om gjensidig levering av reservevann. 
 
Avløp: 
Kommunen er medeier i AHSA (Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS) som 
omfatter felles renseanlegg og noen hovedledninger for kommunene.  

2.1.8. Vernede områder 

Kommunen har to områder som er vernet etter naturvernloven og som omfatter vann- og 
vassdrag. Dette er Gulltjermosen og Stenerudmyra naturreservater.  
 
Hele Hobøl – Vansjøvassdraget er vernet mot kraftutbygging. For dette vassdraget gjelder 
derfor "Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag". 

2.2. Kommunale rammebetingelser. 

2.2.1. Gjeldende kommunale forskrifter og vedtak: 

For vannforsynings- og avløpssektoren gjelder i kommunen følgende forskrifter, reglementer 
og retningslinjer: 
• Forskrifter for vann og kloakkavgifter, vedtatt 16.12.1993 
• Abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser, vedtatt 

08.02.2011 
 
For avløpssektoren gjelder i tillegg følgende: 
• Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, vedtatt 07.10.2008 
• Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, vedtatt 

07.10.2008 
• Forskrift om nedgravde oljetanker, vedtatt 28.08.2007 
• Forskrift om tømming av slam fra spredt avløpsanlegg, vedtatt 17.06.2008 
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Vedtak i kommunestyret 28.04.09 i sak K-017/09. 
Kommunestyret fattet 28.04.09 vedtak om avløpsløsninger i Lyserens nedbørfelt. Her ble det 
blant annet bestemt at: "Det opprettes et nytt rensedistrikt Lyseren, i tillegg til dagens 
eksisterende rensedistrikt Spydeberg". Vedtaket innebærer at det skal opprettes et eget 
gebyrområde for abonnentene i Lyserens nedbørfelt.  
 
I utredningen som ligger til grunn for kommunestyrevedtaket er det lagt opp til at 
overføringsledningen fra og med påslippskum på Holli til eksisterende avløpsnett ved 
Glendeveien skal bekostes av Spydeberg gebyrområde som et ledd i sikring av 
drikkevannskilden. Videre legges det opp til at Lyseren gebyrområde skal betale et årlig beløp 
til Spydeberg gebyrområde for drift av overføringsledningen og overføringsledninger videre 
til Askim kommune. I tillegg kommer utgifter til rensing ved AHSA renseanlegg.  
 
Hjemmelen for å vedta ulike gebyrområder finnes i forurensningsforskriften kap 16. 
"Kommunale vann- og avløpsgebyrer", §16-5 "Ulike gebyrsatser". 

2.2.2. Kommuneplanens arealdel 

I "Kommuneplan for Spydeberg 2007-2020" står det blant annet følgende som har betydning 
for denne hovedplanen: 
 
Under ambisjonsnivå for perioden 2007-11: "Alle hytter med innlagt vann skal ha fått pålegg 
om å installere godkjent avløpsløsning. 60% av jordbruksarealene i nedslagfeltet til Glomma 
skal ikke pløyes på høsten. Areal med grasdekte buffersoner langs vassdrag skal dobles." 
 
Under bestemmelser til kommuneplanens arealdel: 
"1.2.2 Byggeforbud langs vassdrag i LNF-områder og framtidige byggeområder 
I nedslagsfeltet til Lyseren og i områder inntil 100 meter fra strandlinjen målt i 
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand langs Øyeren, Glomma og Hobølelva, er 
det forbud mot å sette i verk bygge- og anleggstiltak som nevnt i pbl §§ 81, 86a, 86b og 93, 
samt mot fradeling til slike formål, inntil det foreligger reguleringsplan. For Smalelva gjelder 
bestemmelsen tilsvarende i områder inntil 50 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet 
ved gjennomsnittlig flomvannstand. For resterende vann og åpne bekker gjelder 
bestemmelsen tilsvarende i områder inntil 30 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved 
gjennomsnittlig flomvannstand." 
 
Under veiledende retningslinjer til kommuneplanens arealdel: 
"11.11 Spredt boligbebyggelse 
Bebyggelse, og atkomst til denne, tillates ikke innenfor områder kartlagt som viktige områder 
for naturvern, friluftsliv, nedslagsfelt for MORSA eller Lyseren eller områder som er 
båndlagt, samt innenfor støysoner." 



   

Spydeberg kommune. Hovedplan vann og avløp 2013-2020 15 

2.2.3. Krav om tilkopling til kommunalt vann- og avløpsanlegg.  

Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven kreve at boliger som ligger i rimelig 
nærhet av kommunalt vann- og avløpsanlegg skal tilkoples dette.  
 
Stikkledninger er de private eieres ansvar. Kommunen kan med hjemmel i forurensningsloven 
kreve at stikkledninger for avløp blir lagt om eller utbedret i nødvendig grad samtidig som 
hovedledningen forbi blir utbedret eller lagt om. Også ellers kan kommunen kreve omlegging 
eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det. Kommunen kan også kreve at 
slamavskiller utkoples dersom sanitært avløpsvann blir ledet gjennom slamavskilleren til 
renseanlegg.  

2.2.4. Forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg med egne utslipp 

Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg. Dette betyr at kommunen 
gir utslippstillatelser på feltet, og har ansvaret for å påse at disse overholdes. Kommunens 
myndighetsområde er utslipp fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2.000 pe til 
ferskvannsforekomst. Forurensningsforskriften regulerer kommunens myndighet på dette 
feltet.  
 
Eksisterende utslippstillatelser gitt av fylkesmannen for anlegg som er mindre enn 2.000 pe 
gjelder til de eventuelt blir endret av kommunen. 

2.2.5. Industri med påslipp til kommunalt nett 

Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra 
bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder og lignende virksomheter. Dette 
betyr blant annet at den skal gi utslippstillatelser og føre tilsyn med virksomhetene. 
Kommunen kan også stille krav til andre påslipp til det kommunale avløpsnettet. 
 
Det er ingen bedrifter tilknyttet det kommunale avløpsnettet pr. i dag som har 
prosessavløpsvann som kan medføre problemer. 
 
Det er registrert totalt ca. 10 oljeutskillere og ca. 7 fettutskillere i kommunen. Disse tallene er 
usikre. 

2.2.6. Landbruk 

Kommunen er forurensningsmyndighet for punktutslipp fra landbruket. Den har en viktig 
pådriverrolle når det gjelder å informere om tiltak den enkelte bonde kan gjennomføre for å 
redusere næringsavrenning og erosjon fra jordbruksareal. Mange av tiltakene kan utløse 
statlige tilskudd, som saksbehandles og tildeles fra kommunene. I nedbørfeltet til Morsa er det 
ikke tillatt å høstpløye på den mest erosjonsutsatte jorda (erosjonsklassene 3 og 4) dersom 
brukeren skal motta produksjonstilskudd på arealet. For å oppnå målsettinger om forbedring 
av vannkvalitet i vassdrag er det nødvendig å samarbeide med gårdbrukerne og deres 
organisasjoner. 
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2.2.7. Akutt forurensning 

Kommunen skal i følge forurensningsloven §43 sørge for nødvendig beredskap mot mindre 
tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen 
kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Ved kommunale aksjoner kan 
kommunen pålegge private som har beredskapsplikt å stille til rådighet utstyr og personell.  
 
Det er vedtatt en interkommunal beredskapsplan mot akutt forurensning for Østfold fylke. I 
Spydeberg er det brannsjefen som har ansvaret for aksjoner i forbindelse med akutt 
forurensning. Brannsjefen kan om nødvendig rekvirere utstyrsmessig og/eller fagkyndig 
bistand gjennom Sarpsborg brannvesen. En del utstyr kan også rekvireres fra Askim og Moss 
brannvesen. 
 
Ved større tilfeller av akutt forurensning overtas aksjonsledelsen av det interkommunale 
utvalg mot akutt forurensning (IUA).  

2.2.8. Nedgravde oljetanker 

Kommunen har et ansvar når det gjelder nedgravde oljetanker. Dette ansvaret er beskrevet i 
forurensningsforskriftens kapittel 1. Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i 
forskriften overholdes. Kommunen er også ansvarlig for å etablere og ajourføre et register 
med nødvendige opplysninger om nedgravde oljetanker innen kommunen.  
 
Spydeberg har vedtatt lokal forskrift om nedgravde oljetanker. Forskriften gjelder for hele 
kommunen og for tanker av alle størrelser. Her er det også satt kvalifikasjonskrav til den som 
skal foreta kontroll av slike tanker.  
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3. VANN OG VASSDRAG 

3.1. Innledning 

I dette kapitlet omtales vannkvaliteten i de vann og vassdrag som ligger i Spydeberg 
kommune. De vannforekomstene vi har omtalt, er: Morsa (Hobøl – Vansjøvassdraget), 
Lyseren med tilløpsbekker, Øyeren – Glomma og "andre elver og bekker". 

3.2. System for klassifisering av vannkvalitet 

For beskrivelse av tilstand og egnethet har en fram til nå benyttet Klima- og 
forurensningsdirektoratets (KLIFs) system for klassifisering av miljøkvalitet i 
vannforekomster. Det er ett system for ferskvann og ett for fjorder og kystfarvann. SFT-
veiledningen 97:04, "Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann" beskriver oppbyggingen av 
systemet for ferskvann. 
 
EUs vanndirektiv, som nå implementeres i norsk vannforvaltning, forskyver fokus i 
klassifiseringen over mot økologiske forhold og fokuserer på levende organismer. KLIF 
utarbeider nå et nytt system for klassifisering, basert på disse fem biologiske 
kvalitetselementene: 
- Planteplankton 
- Begroingsalger 
- Vannvegetasjon 
- Bunndyr 
- Fisk 
 
Det nye klassifiseringssystemet er basert på fem økologiske tilstandsklasser etter følgende 
system: 
- Klasse 1, høy miljøstatus:  Naturtilstand 
- Klasse 2, god miljøstatus:  Små avvik fra naturtilstand 
- Klasse 3, moderat miljøstatus:  Moderate avvik fra naturtilstand 
- Klasse 4, dårlig miljøstatus:  Store avvik fra naturtilstand 
- Klasse 5, svært dårlig miljøstatus: Alvorlige avvik fra miljøtilstand 
 
Grensa mellom god og moderat er av særlig forvaltningsmessig relevans, fordi det blir grensa 
for når Vannrammedirektivet krever at tiltak må settes inn.  
 
I klassifiseringen av vannforekomstene i Spydeberg er dels det gamle, dels det nye systemet 
benyttet. Grunnen til dette er at en har hatt forskjellig grunnlagsmateriale å basere seg på for 
de ulike vannforekomstene.  
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3.3. Bruker- og verneinteresser 

I dette punktet beskrives de bruker- og verneinteressene som er knyttet til kommunens 
vassdrag. Hobøl-Vansjøvassdraget er vernet mot kraftutbygging. For dette vassdraget gjelder 
derfor "rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag". Retningslinjene har til hensikt å 
verne vassdraget mot inngrep og forringelse.  
 
Viktige brukerinteresser for kommunens vannforekomster er: 

3.3.1. Jordvanning 

Det er tre store vanningsanlegg i kommunen. Disse tar vann fra Hobølelva, Lyseren og 
Glomma. Det er bare i disse vassdragene at jordvanning er aktuelt. 

3.3.2. Krepsing 

Krepsing har lange tradisjoner og er en viktig brukerinteresse i Lyseren og Smalelva. 
Smalelva ble på 70-tallet rettet ut, kanalisert og senket på en lengre strekning for å bedre 
forholdene for jordbruket. Dette førte til økt erosjon og tilslamming. Forholdene for plante- og 
dyrelivet i elva ble sterkt forringet. Blant annet ble krepsebestanden på nedre del av elva 
redusert. På slutten av 90-tallet ble det gjennomført tiltak for å bedre denne situasjonen. Blant 
annet ble elvebreddene forbygget og terskler bygget på utsatte steder. Prøvefiske etter kreps 
tyder på at tiltakene har vært vellykket.  
 
Grunneierforeningen har utarbeidet en driftsplan for kreps i Lyseren, som gjelder for perioden 
2008-17.  

3.3.3. Fritidsfiske 

Fritidsfiske foregår i Lyseren, Glomma – Øyeren og i Stutefosstjern. 

3.3.4. Bading 

Kommunen har tre tilrettelagte badeplasser ved Lyseren. I tillegg foregår det noe bading 
innenfor kommunegrensa i Øyeren. I Glomma er det lite bading innenfor kommunegrensa. 
Det er viktige badeplasser rett utenfor kommunegrensa på Sandstangen i Øyeren og ved 
Solbergfoss i Glomma.  

3.3.5. Friluftsliv og rekreasjon 

Vann er viktig i forbindelse med friluftsliv og rekreasjon. De viktigste vannforekomstene i 
den forbindelse er de stedene der det foregår bading eller fiske, blant annet Lyseren. Men også 
kommunens øvrige vannforekomster har betydning, blant annet i forbindelse med barns lek, 
nærrekreasjonsområder og som estetisk element i landskapet. Her bør det også nevnes at det 
er anlagt en småbåthavn innenfor kommunegrensa i Øyeren. 
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3.3.6. Vannforsyning 

Lyserens viktigste brukerinteresse er å være vannforsyningskilde. Den er drikkevannskilde for 
nærmere 7.000 mennesker. Av disse er det ca. 4.650 fra Spydeberg, en stor del av Hobøls 
innbyggere og enkelte innbyggere i Askim. I tillegg kommer næringsliv og institusjoner. De 
tre største vannverkene er Hobøl vannverk BA, Spydeberg Vannverk Hemnes og Lyseren-
Hov vannforsyning, som er privat. 

3.4. Morsa (Hobøl-Vansjøvassdraget) 

Fra 2007 er det årlig tatt prøveserier på fire steder i Spydebergs del av nedbørfeltet. For fosfor 
er årlig antall serier 4-5, for tarmbakterier 1-4. Det er også tatt prøver av begroingsalger. 
Resultatene fra disse undersøkelsene er vist i tabell 1. Det som er angitt i tabellen er årlige 
middelverdier for perioden 2007-2010. Hvis det for eksempel står III-V, betyr det at årlig 
middelverdi i det beste året for det beste punktet i vannforekomsten er i klasse III "mindre 
god", mens årlig middelverdi i det dårligste året for det dårligste prøvepunktet er i klasse V 
"meget dårlig".  
 
Begroingsalger er i dette tilfellet klassifisert etter et system som er utviklet av Limnoconsult. 
 
Resultatene må sies å være nokså dårlige. De dårlige resultatene for Nordmørkelva og 
Mørkelva er overraskende, siden det her både er lite bebyggelse og lite jordbruksarealer 
ovenfor prøvepunktene.  
 
Tabell 1. Tilstandsklasser, Morsa. 
 Nærings-

salter 
Tarm-
bakterier 

Begroings- 
alger 

Nordmørkelva (NM1) III-IV III-V --- 
Mørkelva (MØ1) III-IV II-IV --- 
Svennebybekken (AM1) III-IV II-IV III 
(AM2) IV-V II-V --- 
 

3.5. Lyseren med tilløpsbekker 

Lyserens nedbørfelt ligger delvis i Spydeberg, delvis i Enebakk kommune. Det er 733 hytter i 
nedbørfeltet, herav ca. 450 i Spydeberg. Det er forbud mot ny hyttebebyggelse. Innlagt vann i 
hyttene tillates ikke med mindre de kan knyttes til offentlig avløpsnett. Det er også totalt 85 
boliger i nedbørfeltet. Kommuneplanen begrenser mulighetene for ny boligbygging i 
nedbørfeltet.  
 
Lyseren er en forholdsvis grunn klarvannssjø, moderat påvirket av næringssalter. Dette gir 
svakt næringsrike forhold. Overvåkingsresultater med hensyn til fosfor viser en mulig økning 
gjennom de siste 25 år. Andre parametere er imidlertid upåvirket av denne endringen. 
Algesamfunnet er i hovedtrekk det samme som for nær 50 år siden, også mht. innslag av 
blågrønnalger, men det er i de senere årene kommet til en ny giftdannende blågrønnalge, fra 
slekten "Planktothrix". 
 
Lyseren har et begrenset nedbørfelt og få tilløpsbekker. Smalelva renner fra Lyseren til 
Glomma. 
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For Lyseren finnes det flere kilder til informasjon om tilstanden. Det er tatt prøver ved 
vanninntakene for alle de tre større vannverkene i innsjøen. Disse er Spydeberg vannverk i 
Rudsvika, Hobøl vannverk ved Hallerud og Hov vannverk. Det har i en årrekke blitt tatt 4-7 
prøveserier årlig i overflaten nær utløpet av Smalelva. I badesesongen tas det også 
bakterieprøver ved Hallerud og Granodden.  
 
I tilløpsbekkene er det fra 2007 tatt årlige prøveserier på en rekke steder. For fosfor er årlig 
antall serier 4-5, for tarmbakterier 1-4. Det er også tatt prøver av begroingsalger i bekkene. 
Resultatene fra disse undersøkelsene er vist i tabell 2. Det som er angitt i tabellen er årlige 
middelverdier for perioden 2007-2010. Hvis det for eksempel står III-V, betyr det at årlig 
middelverdi i det beste året for det beste punktet i vannforekomsten er i klasse III "mindre 
god", mens årlig middelverdi i det dårligste året for det dårligste prøvepunktet er i klasse V 
"meget dårlig". Vi har også tatt med resultatene for det øverste punktet i Smalelva her (L0), 
fordi vannkvaliteten her er tilnærmet den samme som i selve Lyseren. 
 
Begroingsalger er i dette tilfellet klassifisert etter et system som er utviklet av Limnoconsult. 
 
Lyseren overvåkes også med hensyn til algevekst (fytoplankton). Innsjøen har periodisk høyt 
innhold av alger (klorofyll-a). En stor del av planktonet forekommer av og til som 
blågrønnalger. Disse er potensielt toksinproduserende. De siste oppblomstringene av 
blågrønnalger i Lyseren var i 2009, 2006 og 2002.  
 
Resultatene viser at tilstanden med hensyn til tarmbakterier er god i selve Lyseren. Av 
tilløpsbekkene har bekken ved Kula god tilstand, mens Rudsbekken har dårlig tilstand.  
 
Prøver viser også at Lyseren ikke er utsatt for forsuring. 
 
Tabell 2. Tilstandsklasser, Lyseren med tilløpsbekker. 
 Nærings-

salter 
Tarm-
bakterier 

Begroings- 
alger 

Nær utløp Smalelva  II-IV I-II III 
13-18m, Rudsvika --- I --- 
NIVA 0-4m (2005-10) II-III   
Rudsbekken med sidebekker  III-V II-V III 
Bekk ved Kula  IV-V I-III --- 
 
NIVA har i 2011 gjennomført en tilstandsklassifisering iht. Vannforskriften av Lyseren. Det 
ble analysert på utvalgte vannkjemiske parametre, klorofyll-a og planteplankton (biomasse og 
artssammensetning). I tillegg ble det gjennomført en kartlegging av vannplanter. 
Undersøkelsen viser at Lyseren har vanntype «kalkrik og humøs», og god økologisk tilstand. 
Resultatene er vist i tabell 3. 
 
Tabell 3. Tilstandsklassifisering, Lyseren, NIVA 2011. 
Parameter Verdi Tilstandsklasse EQR Normalisert EQR 

Klorofyll-a (µg/l) 6,9 SG/G 0,51 0,80 

Vannplanter (Tic) 42,86 G 0,85 0,72 

Tot-P (µg/l) 11 SG 0,64 0,82 

Tot-N (µg/l) 359 SG 0,84 0,85 

Siktedyp (m) 3,4 SG 0,68 0,82 

Total klasse  God  0,72 
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3.6. Øyeren – Glomma. 

Mesteparten av kommunens areal inngår i Glommas nedbørfelt. Vannkvaliteten i Glomma 
kan bare i svært liten grad påvirkes av Spydeberg kommune.  
 
NIVA utfører årlig overvåking av Glomma og Øyeren. Dagens overvåkning er en 
videreføring av prosjektet ”Samordnet vannkvalitetsovervåking i Glomma”, som har pågått 
siden 1996. Fra 2001 har det vært Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) som har ledet 
prosjektet.  
 
Glomma nedenfor Øyeren har vanntypen "moderat kalkrik, humøs".  
 
NIVAs overvåking i 2010 omfattet begroingsalger og bunndyr. Både basert på begroingsalge- 
og bunndyrsamfunnet har de fleste stasjonene nedenfor Øyeren "god" økologisk tilstand. Ved 
Solbergfoss var tilstanden basert på begroingsalger "meget god" i 2010, "god" i 2009 og 
"moderat" i 2008. Basert på bunndyrfaunaen var tilstanden ved Solbergfoss "moderat" i 2010, 
mens den både i 2009 og 2008 var "god".  
 
Ved Solbergåsen i Øyeren ble det i 2010 tatt prøver av planteplankton og vannkjemi i 
sommersesongen. Gjennomsnittlig fosforkonsentrasjon var 13.2 µg/l. Det gir etter nye 
kriterier god økologisk tilstand. Konsentrasjonen av klorofyll a var i 2010 gjennomsnittlig 
3,78 µg/l, som tilsvarer svært god tilstand. Algesammensetningen viste et stort mangfold med 
et rikt innslag av gullalger, og veldig lave konsentrasjonen av blågrønnalger.  
 
Råvannsprøver fra Glomma som er tatt i 2009 for Askim vannverk ved Kykkelsrud viser at 
partikkelinnholdet, målt som turbiditet, varierer mellom klasse III (mindre god) og klasse V 
(meget dårlig) 
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3.7. Andre elver og bekker. 

Dette punktet omfatter kommunens øvrige vannforekomster, hovedsakelig større og mindre 
bekker. De største og viktigste av disse er Smalelva og Hyllibekken (Kirkebekken). 
 
Fra 2007 er det årlig tatt prøveserier på en rekke steder. For fosfor er årlig antall serier 4-5, for 
tarmbakterier 1-4. Det er også tatt prøver av begroingsalger. Resultatene fra disse 
undersøkelsene er vist i tabell 4. Det som er angitt i tabellen er årlige middelverdier for 
perioden 2007-2010. Hvis det for eksempel står III-V, betyr det at årlig middelverdi i det 
beste året for det beste punktet i vannforekomsten er i klasse III "mindre god", mens årlig 
middelverdi i det dårligste året for det dårligste prøvepunktet er i klasse V "meget dårlig".  
 
Begroingsalger er i dette tilfellet klassifisert etter et system som er utviklet av Limnoconsult. 
 
Tabell 4. Tilstandsklasser, "andre elver og bekker". 
 Nærings-

salter 
Tarm-
bakterier 

Begroings- 
alger 

Hyllibekken med sidebekker III-V III-V IV-V 
Skarnesbekken med sidebekker III-V II-V II-V 
Mjølkebergbekken V III-V V 
Smalelva II-V I-V III-V 
Bekk ved Godheim IV-V II-IV III 
Bekk ved Holm III-V II-IV III 
 
NIVA har i 2011 gjennomført en tilstandsklassifisering iht. Vannforskriften av Smalelva, 
Hyllibekken, Kjosbekken, Skarnesbekken og Mjølkebergbekken. Det ble tatt prøver av 
begroingsalger og bunndyr. Det ble også tatt en prøve til vannkjemiske analyser av 
parametrene kalsium og farge. For begroingsalger beregnes det en trofiindeks (PIT) og for 
bunndyr beregnes det en eutrofieringsindeks (ASPT). Begroingsalger er en god indikator for 
eutrofiering, mens bunndyr er en god indikator for organisk belastning. Resultatene er vist i 
tabell 5-9. 
 
 
 
Tabell 5. Tilstandsklassifisering, Smalelva, NIVA 2011 
Parameter Verdi Tilstandsklasse EQR Normalisert EQR 

Begroingsalger (PIT) 25,88 M 0,65 0,47 

Bunndyr (ASPT) 6,39 G 0,79 0,70 

Total klasse  Moderat  0,47 

Vanntype Kalkrik, klar (elvetype 3) 

 
Tabell 6. Tilstandsklassifisering, Hyllibekken, NIVA 2011 
Parameter Verdi Tilstandsklasse EQR Normalisert EQR 

Begroingsalger (PIT) 23,84 M 0,69 0,50 

Bunndyr (ASPT) 5,6 M 0,81 0,50 

Total klasse  Moderat  0,50 

Vanntype Kalkrik, humøs (elvetype 4) 
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Tabell 7. Tilstandsklassifisering, Kjosbekken, NIVA 2011 
Parameter Verdi Tilstandsklasse EQR Normalisert EQR 

Begroingsalger (PIT) 23,50 M 0,69 0,50 

Bunndyr (ASPT) 5,39 M 0,78 0,45 

Total klasse  Moderat  0,45 

Vanntype Kalkrik, humøs (elvetype 4) 

 
Tabell 8. Tilstandsklassifisering, Skarnesbekken, NIVA 2011 
Parameter Verdi Tilstandsklasse EQR Normalisert EQR 

Begroingsalger (PIT) 23,07 M 0,70 0,51 

Bunndyr (ASPT) 5,33 M 0,77 0,43 

Total klasse  Moderat  0,43 

Vanntype Kalkrik, humøs (elvetype 4) 

 
Tabell 9. Tilstandsklassifisering, Mjølkebergbekken, NIVA 2011 
Parameter Verdi Tilstandsklasse EQR Normalisert EQR 

Begroingsalger (PIT) 24,10 M 0,68 0,49 

Bunndyr (ASPT) 5,25 M 0,76 0,41 

Total klasse  Moderat  0,41 
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4. VANNFORSYNINGSANLEGGENE 

4.1. Vannkilder 

Hovedvannkilden er innsjøen Lysern som ligger i kommunene Spydeberg og Enebakk.  
 

Råvannet hentes på 15 meters dyp og pumpes av 3 sentrifugalpumper. Pumpeanlegget har en 
kapasitet på ca 180 m3/h. 

4.2. Renseanlegg  

Renseanlegget på Hemnes ble påbegynt i 1997 og sto ferdig i drift februar 1999.  Anlegget er 
godkjent av Mattilsynet. Driften blir utført av Spydeberg kommune,Teknisk drift. Vannet som 
sendes ut fra renseanlegget er av høy kvalitet. Renseprosessen er mekanisk og kjemisk 
(filtrering og klor), og det er således to hygieniske barrierer.  Det er ingen utslipp av 
kjemikalier fra anlegget.  I de gjennomførte ROS-analysene for vannforsyningen går det fram 
at det er tilrådelig med en tredje hygienisk barriere (UV-stråling) for nedbryting av e-coli 
bakterier.  Det er ca 200 kg med tørrstoffer (humus, leire og organiske stoffer) som hver dag 
blir skilt ut fra vannet og ender opp som dekkmasse ved avfallsdeponiet i Askim. 
 
Tabell 10. Noen av vannets egenskaper før og etter rensing 

Innløp Utløp 

pH = 6,6 – 7,1 PH = 7,8 – 8,3 

Farge: 20-29 Farge: 2-3 

Turbiditet (klarhet): 0,8-1,9 Turbiditet (klarhet): 0,03-0,05 
 
Det blir regelmessig tatt prøver av vannet som blir analysert ved laboratorium. 
Anlegget har en kapasitet på maks. 216 m3/h. 
Renseanlegget har blitt løpende oppgradert gjennom årene, og drives i dag av en server som 
har kontakt med høydebassengene, råvannspumpestasjonen og trykkøkningsstasjonen. 
 
Det er også et privat renseanlegg som har Lysern som vannkilde, Hov renseanlegg. 
 
Renseanleggene forsyner Spydeberg kommune med følgende fordeling: 
 
Tabell 11: Tilknytning til vannbehandlingsanlegg 

Vannverk/renseanlegg: Tilknyttet: 

Hemnes renseanlegg 4597 innbyggere + institusjoner i Spydeberg 
1165 innbyggere + institusjoner i Hobøl 
Næringsvirksomhet med 500 arbeidsplasser 
65 hytter (sommervann) 

Hov renseanlegg (privat) 180 innbyggere 
3 gårdsbruk med husdyr 
102 hytter (sommervann) 

Private brønner + Hobøl vannverk BA 488 innbyggere i Spydeberg 
Ca. 3000 innbyggere i Hobøl 
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4.3. Reservevannkilder 

I 2010 startet arbeidet med en reservevannløsning som gir mulighet til å få og levere vann til 
vannverket i Askim kommune.  Det gjenstår fortsatt arbeid med å teste ut systemet. 
 
To høydebasseng kan forsyne kommunen i 45 timer ved normalt forbruk. 
 
Det er også mulig å kjøre råvann tilsatt klor fra råvannspumpestasjonen direkte ut på nettet, 
dersom det skulle oppstå en kritisk situasjon på renseanlegget. 

4.4. Transportsystem 

4.4.1. Pumpestasjoner og høydebasseng 

Det finnes to høydebasseng for vann, Hylliåsen 1 og 2,  hver på 2000 m3.  De kan forsyne 
Spydeberg kommune ved normalt forbruk (85 m3/h) i 45 timer. 
 
Det er én hovedtrykksone i Spydeberg. Statisk vanntrykk ligger på kt. 160. I tillegg er det tre 
lokale trykkøkningsstasjoner, Skaugs plass, Ligot og Grååsen, som øker trykket lokalt for 
høytliggende abonnenter. 
 
Det er 14 vannmengdemålere på nettet og 2 av disse er i dårlig stand og må byttes ut.  Flere av 
målerne er gravd ned og må byttes ut/bygges og plasseres i kummer. 

4.4.2. Vannledningsnettet 

Spydeberg kommune har ca 75 km vannledninger.  Vannledningsnettet er datert fra 1900.  
Den største utbyggingen av nettet skjedde i perioden 1955-75 med 45,5 km vannledning, med 
hovedvekt på rørmaterialet asbest-sement.   
I perioden 1980-83 var også utbyggingstakten stor med ca 7,5 km vannledning, med 
hovedvekt på rørmaterialet PVC. 
Spydeberg kommune har benyttet ulike rørmaterialer gjennom årene, og fordelingen er slik: 
 
Tabell 12: Materialer, lengder og leggeår ledningsnett, Spydeberg vannverk. 

Materiale  Leggeår før 1960 Leggeår 1960-
1980 

Leggeår etter 
1980 

Sum (m) 

Asbest-sement 3785 31504 0 35289 

Grått støpejern 584 1105 1306 2996 

Duktilt støpejern 0 2182 2760 4942 

PE (ulike typer) 0 3252 3477 6729 

PVC  0 4938 19709 24647 

Totalt (m) 4369 42982 27252 74603 
 
Til vannledningsnettet hører også 753 kummer, hvorav 55 kummer er kun vannkummer og 
698 er kummer med både vannledning og avløpsledning.  Kummene er hovedsakelig bygget 
av prefabrikkerte betongelementer. 
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4.5. Vannproduksjon og forbruk  

Spydeberg kommune har et umålt forbruk og lekkasjer på 46% av vannproduksjonen, 
inkludert brannvann, vann til spyling av ledningsnettet, faste spylepunkter på avløpsnettet og 
annet ikke målt forbruk (2010). Det betyr at nesten halvparten av drikkevannet som 
produseres ikke kommer fram til forbrukerne. Dette er en uakseptabel høy tapsprosent, også 
sammenliknet med andre kommuner. Det antas at lekkasjer på stikkledninger kan være av 
samme størrelsesorden som lekkasjer på kommunale ledninger.  
 
Det er viktig at umålt forbruk måles i en periode slik at det rene lekkasjetapet kommer tydelig 
fram.  Umålt vannforbruk kan for eksempel være: 

� Brannvann 
� Vann til spyling av vann- og avløpsledninger 
� Vann til gaterengjøring 
� Vann til gårdsbruk som er koblet på stikkledningen før vannmåler. 

 
Spydeberg kommune har god kapasitet på drikkevannsproduksjonen. Med systematisk tetting 
av lekkasjer vil produksjonen reduseres etter forbruket og utgiftene ved vannverket vil 
reduseres.  I tillegg bør det legges til rette for måling og fakturering av vannuttak til 
gaterengjøring m.m., og da vil også inntektene øke.  
 
Forslag til måling av hittil umålt forbruk omtales i kapittel 7 "Tiltaksanalyse" og i Vedlegg 1 
«Saneringsplan for vann og avløp 2013-2020». 
 
Figur 7 viser vannproduksjon og forbruk. 
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Tabell 13: Vannproduksjon, forbruk og lekkasjer. 

Dette betyr at vannledningsnettet har stort behov for utbedringstiltak.  Erfaring fra andre 
kommuner viser at vannledninger lagt i etterkrigstiden faktisk er i dårligere forfatning og 
lekker mer enn ledninger fra århundreskiftet.  Grunnen er at rett etter krigen var det mangel på 
råvarer og rørmaterialene ble dårlige, samtidig skulle landet bygges og hastverk og dårlige 
anleggsmetoder viser seg i dag som lekkasjer. 
 
Asbest-sementrør, som er en vesentlig del av Spydeberg vannledninger, har tendens til å bli 
«sprø» med alderen.  Når det oppstår lekkasjer på disse rørene, blir det ikke små lekkasjer i 
skjøtene slik vi ser på støpejernsrør, men røret sprekker ofte i hele lengden.  Det er også 
meget strenge regler for behandling av asbest-materiale, så driften av disse ledningene blir 
tidkrevende og veldig kostbar 

Husholdninger og hytter 245523 36,00%

81841 12,00%

Annet 40920 6,00%

Lekkasjer og umålt forbruk 314025 46,00%

Levert til Hobøl kommune 78300

Levert til eget nett 682009

Vannproduksjon 2010 760609

Næringsvirksomhet, offentlige bygg, almennyttige formål m.m.

Husholdninger og hytter

Næringsvirksomhet, offentlige 
bygg, almennyttige formål 
m.m.

Annet

Lekkasjer og umålt forbruk

Levert til Hobøl kommune
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4.6. Driftovervåking 

Driftsavdelingen overvåker kontinuerlig driftspunkter på både vann- og avløpssiden.   
Vannverket drives av en server som har kontinuerlig kontakt med høydebassengene, 
råvannsstasjonen, og trykkøkningsstasjonen på Skaugs plass.  Fra vannverket er det mulig å 
koble seg til serveren i kommunehuset og ha tilsyn og kontroll med: 

� 2 høydebasseng  
� råvannsstasjonen 
� Skaugs plass trykkøkningsstasjon 
� Ligot og Grååsen trykkøkningsstasjoner 
� 12 vannmålere for mengde og trykk (totalt er det 14 vannmålere på nettet, men to av 

dem er dårlige og må byttes ut) 
� 9 stk avløpspumpestasjoner 

 
Alt overvåkes av en dataserver i kommunehuset.  Dersom noe er galt sendes alarm til de som 
har vakt i driftsavdelingen.  Det er 4 personer som har døgnvakt en uke hver i måneden, og 
dette systemet fungerer bra. 

4.7. Private vannforsyningsanlegg  

Ca 150 innbyggere, 3 gårdsbruk og 102 hytter er tilknyttet Hov private vannverk.  Vannkilden 
er Lysern, og vannet renses mekanisk og kjemisk før det pumpes ut til brukerne.  Vannverket 
eies og drives i privat regi. 
 
I tillegg har ca  1100 innbyggere i Spydeberg vannforsyning fra private brønner eller 
forsyning fra Hobøl vannverk. 
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5. AVLØPSANLEGGENE 

5.1. Renseanlegg, avtaler, mengder, utslipp  

Spydeberg kommune sender spillvann til AHSA (interkommunalt renseanlegg) ved Revhaug 
for rensing.  Anlegget betjener også Askim kommune og deler av Hobøl kommune. 
AHSA omfattes ikke av hovedplanen, men avtaler, avløpsmengder m.m. behandles i planen. 
AHSA behandler avløpet fra alle abonnenter som er tilknyttet kommunalt avløp i Spydeberg.   
 
AHSA måler store variasjoner i avløpsmengden, i forhold til nedbør., mengdene kan ti-dobles 
ved mye nedbør.  Dette skyldes bl.a. at Spydeberg kommune har ca 2,7 km fellesavløp-
ledninger (spillvann og overvann i samme ledning) og at deler av spillvannsledningene er 
gamle betongrør uten tette skjøter slik at fremmedvann lekker inn i ledningene.  
 
Tabell 14: Behandlet avløp ved AHSA levert fra Spydeberg kommune i årene 2008-2010 

ÅR Total mengde m3 Gj.snitt/mnd m3 Min./mnd m3 Maks/mnd m3 

2008 532 432 44 369 29 946 71 830 

2009 553 599 46 133 19 971 90 010 

2010 520 554 43 380 21 018 65 953 

 
Store månedlige variasjoner viser at mye fremmedvann kommer inn i spillvannsnettet ved 
nedbør og snøsmelting.  
 
Fosfor-innholdet i avløpsvannet sier også mye om hvor mye fremmedvann som tilføres 
spillvannet. Det målte fosfor-innholdet brukes til å beregne fremmedvannsprosenten (andelen 
av regnvann/overvann) i avløpsvannet som sendes til renseanlegg.  
Kommunalt avløpsvann som ikke er påvirket av fremmedvann (regnvann/overvann) 
inneholder mellom 10 mg fosfor pr liter (Norsk Vann standardtall for norsk kommunalt 
avløpsvann) og 14,3 mg fosfor pr liter (Vråle, 2011) 
 
Avløpsvannet fra Spydeberg og Hobøl, målt ved Fossum pumpestasjon i 2010, inneholder fra 
1,40 til 7,30 mg fosfor pr liter. For 12 prøver i året er middelverdien 4,67 mg fosfor pr liter 
(DaØ, slam- og utslippskontroll 2010), altså mye lavere fosfor-innhold enn det som regnes 
som standardtall. 
 
 
Med utgangspunkt i de målte verdiene, med maksimalt fosfor-innhold på 7,3 mg/l, gir 
middelverdien (4,67 mg/l) er fremmedvannsprosent på 36%.  Den mest fortynnede prøven 
(1,40 mg/l) gir en fremmedvannsprosent på 81%: 
 
Med utgangspunkt i Norsk Vanns standardverdier, viser middelverdien (4,67 mg/l) en 
fremmedvannsprosent på 53-67%, mens den mest fortynnede prøven (1,40 mg/l) viser en 
fremmedvannsprosent på 86-90%.   
 
Det er meget uheldig at så mye rent vann sendes til renseanlegg.  Selve renseprosessen 
fungerer ikke optimalt, og ledningsanlegg og pumpestasjoner fram til renseanlegget blir 
overbelastet i perioder med nedbør og snøsmelting. 
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Når ledningsanlegg og pumpestasjoner blir overbelastet, går mye av vannet i overløp i 
kummer, ved pumpestasjoner og ved Fossum bru for å avlaste pumpestasjonene og 
renseanlegget.  Dette fører igjen til forurensning av vassdragene.   

5.2. Transportsystem 

Spydeberg kommune har ca 34 km spillvannsledninger, 2,7 km fellesavløp-ledninger og ca 42 
km overvannsledninger.  Det er 9 avløpspumpestasjoner i Spydeberg. 
 
En har følgende tilknytningsforhold for avløp fra boliger i Spydeberg: 
Tilknyttet kommunalt ledningsnett:       3.765 innbyggere (72%) 
Private avløpsanlegg         1.500 innbyggere (28%) 
Totalt:           5.265 innbyggere  
 
Utbyggingen av avløpsnettet begynte på 40-tallet og fortsatte jevnt gjennom tiårene, med en 
topp i aktiviteten fra 1955 til 1980. 
Bortsett fra noen få km med fellessystem, er avløpsnettet bygget som separatsystem.  Men 
feilkoblinger, innlekking, utlekking gjør at store deler av avløpnettet må i dag betegnes som 
uvirksomt separatsystem, noe som igjen fører til forurensing av vassdrag. 
 
Det er ca 2200 kummer for avløp i Spydeberg. 

5.2.1. Spillvann  

Fram til ca 1970 var rørmaterialet hovedsakelig betong.  Etter 1970 har det hovedsakelig blitt 
benyttet PVC som rørmateriale. 
 
Fordeling på de ulike rørmaterialene er slik: 
 
Tabell 15: Rørmaterialer, spillvannsledninger. 

Rørmateriale Betong PE (ulike typer) PVC  

Lengde 6,1 km 1,5 km 26,2 km 

 
De eldste betongrørene hadde ikke samme skjøtemetoder som i dag.  Det ble benyttet 
pakninger av tau/hamp eller ikke brukt pakninger i det hele tatt, og erfaringsmessig vet man at 
slike rør ofte bærer preg av forskjøvne skjøter, slitasje og utfelling. 
 
Rør av PE, PVC og nyere betongrør har vist seg å være lite påvirket av slitasje, men 
groing/belegg kan forekomme i spesielle tilfeller. 
PVC-rørene er avhengig av riktig utført fundament og omfylling for å være stabile mot 
deformasjon. 
 
Spydeberg har 868 spillvannskummer, hvorav 713 er rene spillvannskummer og 155 er felles 
kum med vannledning eller overvannsledning.  Kummene er i hovedsak bygget av 
prefabrikkerte betongelementer med åpen renne i bunnen. Betongkummer av eldre dato (eldre 
enn 70-tallet) har ikke pakninger i skjøtene, slik at fremmedvann kan trenge inn i kummene 
og ned i spillvannsledningene via åpne renner.  
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5.2.2. Fellesavløp 

Det finnes 2,7 km fellesavløp-ledninger i Spydeberg.  Dette er et avløpssystem der spillvann 
og overvann føres i samme rør.    Disse ledningene er anlagt fra 40-tallet til 70-tallet med 
skjøtemetoder og kvalitet langt under dagens standard. 
Det er 31 kummer for fellesavløp. 
Fellesavløp i drift er registrert i deler av sentrum, deler av Helge Ingstadsvei (planlagt 
ombygget), langs Glendeveien og ned mot avløpspumpestasjonen i Kirkeveien. 
Fellesavløpssystem fører til stor belastning på pumpestasjoner og renseanlegg ved nedbør, og 
slike avløpssystemer bør bygges om til virksomme separatystem snarest mulig. 
Separatsystem som tilføres avløp fra fellesavløp-ledninger blir uvirksomt nedstrøms 
tilknytningspunktet, og derfor er store deler av separatsystemet i Spydeberg uvirksomt i dag. 
 
Det er 7 registrerte overløp som fører urenset spillvann blandet med overvann rett til resipient 
(bekk, tjern o.l.) ved mye nedbør.  Konsekvensene av dette er beskrevet nærmere i kapittel 3. 

5.2.3. Overvann 

Spydeberg kommune har 41,7 km overvannsledning med ulike dimensjoner og rørmaterialer.  
Overvannsnettet er bygget ut fra 1930-tallet.  Betong var hovedmaterialet fram til 70-tallet, da 
PVC overtok mer og mer.  Store overvannsledninger som stikkrenner under veier,  
bekkelukkinger osv blir fortsatt bygget med betongrør. 
Erfaringsmessing er overvannsledninger generelt i bedre stand enn spillvannsledninger fra 
samme tidsrom.  Dette skyldes at overvannsledningene utsettes for mindre kjemisk og 
mekanisk belastning enn spillvannsledningene. 
Skjøtemetodene på gamle betongrør (før 1970) er hovedsaklig uten pakninger og det medfører 
fare for både utlekking (og utvasking) av omfyllingsmasser og innlekking av spillvann til 
overvannsledningene. 
 
Det er ca 700 overvannskummer som hovedsaklig er bygget av prefabrikkerte 
betongelementer.  Det finnes også noen inspeksjonskummer av PVC/PP.  I tillegg er det 
registrert 325 sandfang som samler opp sand, grus, løv o.l. før overflatevannet ledes inn på 
overvannsnettet. 
 
Den økende nedbørsintensiteten kan føre til at deler av overvannsnettet får problemer med 
overbelastning og oversvømmelser ved store nedørsmengder.   
Lokal overvannsdisponering (LOD) og lokal overvannshåndtering (LOH) er ikke systematisk 
innarbeidet i Spydeberg, men bør i framtiden vurderes som krav ved utbyggingsområder og 
enkeltstående byggesaker.  Resultatet er at mer overvann disponeres og håndteres lokalt ved 
infiltrasjon, fordrøyning, kunstige vannspeil o.a., og at mindre av den «raske» nedbøren går 
direkte til overvannsledningene. 
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5.2.4. Pumpestasjoner 

Pumpestasjoner  brukes for å løfte avløpsvann fra lavereliggende områder slik at det kan 
videreføres til renseanlegg. 
Det er 9 avløpspumpestasjoner i Spydeberg. 
Disse pumpestasjonene er Myhrer skog, Løvestad, Krokås, Myrdal, Griniskog, Kirkeveien, 
Åsland, Lund vest og Buertoppen. 
Alle pumpestasjonene er prefabrikkerte med nedsenkede pumper.  Alle stasjonene har 
overbygg og to pumper som hver for seg kan ta dimensjonerende kapasitet.  Alle stasjonene er 
tilknyttet kommunens driftskontrollanlegg, se kapittel 4, driftovervåking. 

5.2.5. Driftshendelser og problempunkter 

På avløpsnettet er det fire strekninger som må spyles en gang pr uke og to strekninger som må 
spyles kontinuerlig for å unngå kloakkstopp og tilbakeslag i kjellere. Årsaken er dårlig fall på 
hovedledningene i kombinasjon med at 90 cm-regelen ikke er overholdt (minimum 90 cm 
høydeforskjell fra kjellergulv til hovedledningen). Problemstrekningene er i Korsveien, 
Grenaderveien, Furustien, nederst i Arnoldts vei og to strekninger i Kavalleriveien. Det er 
strekningene i Kavalleriveien som må spyles kontinuerlig 
 
Utbedringstiltak for disse punktene inngår i Saneringplanen. 

5.3. Private avløpsanlegg  

Tillegg til de som er tilknyttet kommunalt avløpsnett, er det ca 560 private renseanlegg i 
Spydeberg. Disse fordeler seg slik etter type anlegg: 
 
Tabell 16: Fordeling av private avløpsanlegg i Spydeberg. 

Type anlegg Antall 

Slamavskiller 276 

Infiltrasjonanlegg 5 

Sandfilteranlegg 4 

Minirenseanlegg kl. 1 101 

Minirenseanlegg kl. 3  21 

Tett tank (alt avløpsvann) 20 

Tett tank (svartvann) 132 

Totalt 559 
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6. MÅLSETTINGER  

6.1. Vannmiljømål 

6.1.1. Måloppnåelse i forhold til dagens vannmiljømål 

Morsa 
Dagens målsetting for fosfor i elver og bekker er 50 µg/l. Dette målet er nådd både for 
Nordmørkelva, Mørkelva og Svennebybekken. Det er bare ett prøvepunkt der en ikke 
overholder kravet til enhver tid, nemlig punktet AM2.  
 
Lyseren med tilløpsbekker 
I Lyseren er vannkvaliteten overvåket i ett prøvepunkt i tillegg til overvåking i forbindelse 
med vanninntaket for Spydeberg vannverk. Miljømålet for fosfor på 10 µg/l er ikke oppnådd. 
I perioden 2000 - 2010 har vannkvaliteten i Lyseren vært dårligere enn miljømålet i 8 av 
årene for prøvepunktet L0 øverst i Smalelva. Miljømålet for TKB kan heller ikke sies å være 
oppnådd. I perioden 2007- 09 er kravet bare oppnådd i 2009. Det er ikke analysert på 
turbiditet i form av FTU i denne perioden, bortsett fra én prøve. Vi kan derfor ikke si noe om 
målet her er oppnådd.  
 
"Andre elver og bekker" 
Dagens målsetninger er for total fosfor 100 µg/l og for TKB 1.000 stk/100 ml. Det er i alt 11 
prøvepunkter i Kirkebekken med tilløpsbekker, og 5 i Smalelva med tilløpsbekker. 
Resultatene fra perioden 2007-10 viser at målene ikke er oppnådd. Noen prøvepunkter 
overholder målene, mens andre ikke gjør det. Punktet L3 ved Spydeberg sentrum utmerker 
seg negativt, ved at innholdet av både fosfor og tarmbakterier stort sett er svært høyt. Dette 
tyder på at prøvepunktet er utsatt for betydelig kloakkpåvirkning.  

6.1.2. Hovedmål 

I henhold til Vannforvaltningsforskriften og EUs vannrammedirektiv skal alle 
vannforekomster minst ha god økologisk og kjemisk tilstand innen utgangen av år 2020. For 
Morsavassdraget er fristen utgangen av år 2015. God økologisk tilstand er definert som 
”akseptable avvik fra naturtilstanden”. 

6.1.3. Delmål  

Morsa 
Det foreligger en foreløpig veileder "Klassifisering av miljøtilstand i vann" datert 03.07.09. 
For naturlige vassdrag skal vanligvis grensen mellom klassene "god" og "moderat" tilstand 
benyttes som miljømål. Veilederen sier at det skal settes miljømål for følgende biologiske 
parametre: 
- Innsjøer: Planteplankton, vannplanter, bunndyr og fisk. 
- Elver/bekker: Begroingsalger, bunndyr og fisk. 
 
I Morsas nedbørfelt er vannforekomstene klassifisert av NIVA i henhold til vannforskriftens 
retningslinjer. Elver og bekker er klassifisert på grunnlag av forekomstene av begroingsalger, 
bunndyr, fisk og fosforinnhold. Tilstandsklassifiseringen er gjort i forhold til eutrofiering, 
som regnes som den viktigste påvirkningstypen i vassdraget. 
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Bekkene i nedbørfeltet i Spydeberg kommune har vanntype 3, "humøse, kalkfattige".  
 
For å finne fram til grensen mellom tilstandsklasse 2 "God" og 3 "Moderat", benyttes det 
ulike indekser for de ulike kvalitetsparametrene. Følgende indekser er benyttet av NIVA: 
- Begroingsalger, trofisk indeks (PIT) 
- Bunnfauna, ASPT indeks 
- Fisk, fiskeindeks 
 
Klassegrensene er definert som en fast verdi for en normalisert EQR (ecological quality ratio), 
nEQR, for de ulike indeksene. Grensen mellom klasse 2 og 3 er satt til nEQR = 0,6. 
Miljømålet blir følgelig også nEQR = 0,6.  
 
For fosfor er miljømålet for denne vanntypen 24 µg/l, forutsatt at det ikke er leire i 
nedbørfeltet. Hvis det forekommer leire i nedbørfeltet, endres miljømålet i forhold til 
leirdekningsgraden.  
 
Ingen av de prøvepunktene som NIVA har benyttet i sin klassifisering ligger i Spydeberg 
kommune, men ut fra resultatene fra nærliggende prøvepunkter kan vi anta at noen bekker i 
Spydeberg oppfyller disse miljømålene i dag, mens andre ikke gjør det.  
 
Lyseren med tilløpsbekker og "andre elver og bekker" 
Mål for økologisk tilstand. 
NIVA har i 2011 utført en karakterisering av Lyseren, Rudsbekken, Smalelva, Hyllibekken, 
Kjosbekken, Skarnesbekken og Mjølkebergbekken. Endelig rapport fra NIVA foreligger ikke 
i skrivende stund. Foreløpig rapport viser at Lyseren har god økologisk tilstand, det vil si at 
målsettingene i forhold til vannforvaltningsforskriften er oppnådd. Den foreløpige rapporten 
viser også at de undersøkte elvene og bekkene har moderat økologisk tilstand, det vil si at 
målsettingene i forhold til vannforvaltningsforskriften ikke er oppnådd.  
 
Som omtalt ovenfor under Morsa vil miljømålet for økologisk tilstand være nEQR>0,6. For 
bunndyr tilsvarer dette en ASTP-indeks >6,0 og en EQR >0,87. Et klassifiseringssystem 
basert på begroingsalger mangler hittil.  
 
Ut fra de foreløpige resultatene fra NIVAs karakterisering vil Lyserens miljømål for fosfor 
være tot-P= 19 µg/l. Smalelva vil få miljømålet 21 µg/l. Miljømål for fosfor for de øvrige 
undersøkte bekkene kan ikke fastsettes før en vet leirdekningsgraden i nedbørfeltene.  
 
På grunn av at Lyseren benyttes som drikkevann for flere vannverk settes det en målsetting 
om at innhold av mikrocystin i innsjøen ikke skal være høyere enn 1 µg/l. Dette er i tråd med 
WHOs anbefalinger for råvann til drikkevann.  
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Mål for fosforinnhold. 
Total fosfor er satt opp som en støtteparameter for vurdering av økologisk tilstand. For hver 
vanntype er det også her satt opp referanseverdier (antatt naturtilstand) og klassegrenser i 
klassifiseringsveilederen. Inntil vi vet mer om hvilke vanntyper en har i Spydeberg, vil det 
være naturlig å beholde dagens målsettinger, nemlig: 
- Lyseren:    10 µg/l 
- Smalelva og Kirkebekken: 100 µg/l 
 
Disse målene vil bli nærmere vurdert i forbindelse med arbeidet med NIVAs arbeid med 
karakterisering av Glomma og Lyseren. 
 
Mål for tarmbakterier. 
Vannforskriften / EUs vanndirektiv setter ingen krav til mikrobiologisk vannkvalitet. NIVA 
har laget et nytt forslag til klassifisering av egnethet som råvann for drikkevannsforsyning. I 
følge dette forslaget skal det i minst 70% av prøvene ikke påvises e-coli for at vannet skal 
kunne klassifiseres som "egnet" som råvann for drikkevann. For intestinale enterokokker 
gjelder det samme kravet. Det settes følgende mål for vannkvaliteten ved vanninntakene for 
Spydeberg vannverk i Rudsvika: "Det skal ikke påvises e-coli eller intestinale enterokokker i 
mer enn 30% av prøvene som tas ved vanninntakene for Spydeberg vannverk i Rudsvika".  
 
For resten av Lyseren er det gamle klassifiseringssystemet benyttet, fordi dette ikke er 
beskrevet i nytt klassifiseringssystem.  
 
På bakgrunn av dagens tilstand vil det være naturlig å beholde de nåværende målsettingene 
for TKB for Lyseren, Smalelva og Kirkebekken, nemlig: 
- Lyseren:    5 stk/100 ml 
- Smalelva og Kirkebekken: 1000 stk/100 ml 

6.2. Mål for vannforsyningsanleggene 

6.2.1. Måloppnåelse i forhold til dagens mål. 

Målene i nåværende hovedplan er i store trekk oppnådd, bortsett fra målsettingen om at 
minimum 70% av det vannet som leveres ut på nettet fra Spydeberg vannverk skal nå fram til 
forbruker. Her har det skjedd liten forbedring de senere år. Mens det i 2004 var 51% av 
vannet som ikke nådde fram til forbruker, så var det i 2010 redusert til 46%.  

6.2.2. Hovedmål. 

Alle innbyggere og alle bedrifter, institusjoner og lignende i kommunen, som har kommunal 
vannforsyning, skal ha sikker tilgang til nok vann med en kvalitet som tilfredsstiller 
drikkevannsforskriftens krav.  



   

Spydeberg kommune. Hovedplan vann og avløp 2013-2020 36 

6.2.3. Delmål. 

Mål for vannkvalitet:  
Spydeberg kommune skal levere vann med god vannkvalitet, det vil si at 
drikkevannsforskriftens krav tilfredsstilles.  
 
Mål for tilstrekkelig vannmengde. 
Det skal ikke forekomme rasjonering av vann, bortsett fra for hagevanning. 
 
Mål for trykk:  
Det skal i en normalsituasjon være mellom 2 og 8 bar trykk ved alle uttaksstedene fra det 
kommunale vannledningsnettet. Ved høyere trykk enn 6 bar må abonnent installere 
reduksjonsventil.  
 
Mål for lekkasje:  
Lekkasjene i vannledningsnettet skal ikke utgjøre mer enn 30% av vannproduksjonen.  
 
Mål for brannvannforsyning: 
Brannslukking skal baseres på en kombinasjon av bruk av brannbil med tank og uttak fra 
kommunalt nett. Total vannmengde skal være minst 20 l/s. Trykk ved brannuttak skal være 
minst 1 bar. 
 
Mål vedrørende leveringssikkerhet og beredskap:  
Ingen abonnenter skal være uten vann mer enn 6 timer sammenhengende på dagtid. Om 
nødvendig kjøres drikkevann i tankbil til området.  

6.3. Mål for avløp  

6.3.1. Måloppnåelse i forhold til dagens mål 

En har liten oversikt over måloppnåelse for målene nåværende hovedplan når det gjelder 
"hindre forfall i ledningsnettet", "hindre tap fra ledningsnettet" og "innlekking" Målene 
"påslipp av fett- og oljeholdig avløpsvann", "mindre avløpsanlegg med egne utslipp" og 
"kommunal kontroll med nye avløpsanlegg" er ikke nådd. De øvrige målene er i store trekk 
nådd. 

6.3.2. Hovedmål. 

Avløpsanleggene i Spydeberg skal være funksjonssikre, slik at det ved påregnelige 
driftsforhold ikke oppstår skadelige oversvømmelser, lokal forurensning eller andre 
miljøulemper. Dette gjelder både kommunale og private avløpsanlegg. 
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6.3.3. Delmål. 

Mål for reduksjon av fremmedvannsmengder. 
Fremmedvannmengdene til spillvannsnettet skal reduseres. 
 
Mål vedrørende funksjons- og driftssikkerhet. 
For eksisterende ledningsnett skal oversvømmelser i kjellere og andre steder hvor det 
medfører store ulemper ikke forekomme ved nedbør med et gjentaksintervall på mindre enn 
20 år. For dimensjonering av nye ledninger benyttes Norsk standard (NS-EN 752) som gir 
større sikkerhet mot oversvømmelser.  
 
Det skal tilstrebes at funksjonssvikt på kommunalt avløpsnett ikke skal være årsak til 
oversvømmelser i kjellere eller andre steder hvor det medfører store ulemper. 
 
Mål vedrørende beredskap: 
Kommunalt avløpsledningsnett skal ikke ha lengre sammenhengende driftsstans enn 24 timer 
og ikke mer enn én gang pr. år på samme sted. Pumpestasjoner skal normalt ikke ha lengre 
sammenhengende driftsstans enn 12 timer. Dette gjelder ikke ved flom og sterke 
regnperioder.  
 
Mål vedrørende lukt:  
Publikum skal ikke sjeneres av lukt fra kommunale avløpsanlegg. 
 
Mål vedrørende påslipp av fett- og oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett:  
Kommunen skal innføre et system for kontroll av tømming av fett- og oljeavskillere innen 
2014. 
 
Mål for private avløpsanlegg med egne utslipp. 
- Alle utilfredsstillende anlegg i Kirkebekkens / Hyllibekkens nedbørfelt skal oppgraderes 

innen 2013.  
- Alle utilfredsstillende anlegg for boliger og hytter med innlagt vann i Lyserens nedbørfelt 

skal oppgraderes innen 2014. Dette forutsetter at overføringsanlegg til Spydeberg er 
etablert.  

- Alle utilfredsstillende anlegg i Smalelvas nedbørfelt skal oppgraderes innen 2014. Dette 
forutsetter at overføringsanlegg til Spydeberg er etablert. 

- Alle utilfredsstillende anlegg i i nedbørfeltet til øvrige bekker til Glomma skal 
oppgraderes innen 2014. 

- Alle utilfredsstillende hytteanlegg i Morsas nedbørfelt skal oppgraderes innen 2015.  
 
Mål for overvann. 
Overvannet skal ikke være påvirket av spillvann på grunn av lekkasje, feilkopling eller annet. 
Større overvannsutslipp skal kontrolleres med vannprøver hvert år. 
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6.4. Felles mål for vann- og avløp 

Mål for å hindre forfall i ledningsnettet:  
VA-ledningsnettet skal vedlikeholdes og fornyes slik at transportevne, styrke, tetthet og 
kvalitet beholdes. Kapasitetsmessige flaskehalser skal utbedres. Det tas sikte på årlig 
sanering, rehabilitering og forsterkning av 2,0% av avløpsledningsnettet og 1% av 
vannledningsnettet. 
 
Begrunnelse:  
Kommunens vann- og avløpsledninger representerer store verdier. Gjenanskaffelsesverdien er 
på ca. 300 mill. kr, basert på en gjennomsnittlig pris på 4.000 kr/m ledningsgrøft. 
Målsettingen vil føre til at gjennomsnittlig levetid blir 100 år for vannledningene og 50 år for 
avløpsledningene. Dette er nødvendig for å hindre at ledningsnettet forfaller og få lekkasjene 
ned på et akseptabelt nivå.  
 
Tiltakene vil ha følgende positive effekter: 
- Redusert utlekking fra vannledningene. Dette fører til mindre vannproduksjon ved 

vannverket og mindre pumping av drikkevann, noe som også fører til reduserte 
driftskostnader. Tidspunkt for nødvendige utvidelser av vannbehandlingsanlegg, 
vannledninger og trykkøkningsstasjoner utsettes.  

- Mindre tilførsel av fremmedvann til avløpsledninger med kapasitetsproblemer. Dette fører 
til mindre overløpsutslipp, færre kjelleroversvømmelser og redusert utslipp fra 
renseanlegg, noe som også fører til reduserte kostnader på grunn av mindre pumping og 
mindre kjemikalieforbruk på renseanlegg. For AHSA renseanlegg fordeles driftsutgiftene 
mellom deltakerkommunene i forhold til avløpsmengdene. Det betyr at vannmengdene til 
AHSA har stor betydning for Spydebergs andel av driftskostnadene.  

- Tettere ledningsnett og færre ledningsbrudd. Dette fører til bedre driftssikkerhet, reduserte 
driftskostnader og bedre sikkerhet mot forurensning av drikkevann.  

- Reduksjon av antall tilstoppinger av avløpsledninger. Dette fører til mindre 
overløpsutslipp, færre kjelleroversvømmelser og reduserte driftskostnader.  

- Reduserte utslipp til vann og vassdrag. Fylkesmannen har i utslippstillatelsen av 11.11.08 
og i inspeksjonsrapport av 27.10.10 satt krav til avløpsanleggene. Et av avvikene i 
inspeksjonsrapporten er "Avløpsledninger vedlikeholdes og fornyes ikke i tilstrekkelig 
omfang", og med følgende kommentar: "….Det er ikke satt måltall for årlig fornyingstakt 
eller investeringsnivå for ledningsnettet, og etter vår vurdering er ikke det langsiktige 
saneringsbehovet for avløpsnettet ivaretatt med den fornyingstakt som kommunen 
praktiserer." 

 
Mål vedrørende private stikkledninger:  
Private stikkledninger skal opprustes i takt med tilknyttede kommunale VA-ledninger, i den 
grad disse vurderes å være for dårlige. 
 
Mål for randsonebebyggelse. 
Det skal gjennomføres en helhetlig vurdering av å tilknytte randsonebebyggelse til 
kommunalt VA-anlegg.  
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Mål for kommunalt tilsyn og kontroll med nye VA-anlegg. 
Kommunen skal ha et opplegg for tilsyn og kontroll som sikrer at nye VA-anlegg blir utført i 
henhold til VA-norm og abonnementsbetingelser. Dette gjelder både kommunale anlegg som 
utføres i regi av kommunen selv, kommunale anlegg som utføres i regi av private, private 
stikkledninger og mindre avløpsanlegg med egne utslipp.  
 
Mål for driftskontroll. 
Kommunen skal ha et godt fungerende driftskontrollanlegg for VA-anleggene. Det skal bidra 
til god oversikt over tilstand og gi varsel ved eventuelle problemer. Anlegget skal sikre god 
drift.  
 
Mål for ledningskartverk 
Kommunen skal ha et godt fungerende ledningskartverk for vann- og avløp. Alle kommunale 
og private ledningsanlegg og installasjoner skal være innmålt og registrert. Det skal være 
gode rutiner for registrering av nyanlegg. Hendelser på ledningsnettet skal registreres.  
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7. TILTAKSANALYSE. 

7.1. Kommunal vannforsyning. 

Målsettingene som er satt for vannforsyning, og spesielt målsettingen om en årlig sanering på 
1% av ledningsnettet, betyr en betydelig økning av innsatsen på dette feltet i forhold til det 
som er gjort hittil. Erfaring fra et nylig utført anlegg i Arnolds vei tyder på at en i bebygde 
områder må regne med en meterpris på ca. 8000 kr når både vann- og avløpsledninger 
saneres. Dette tallet omfatter også reetablering av vegen som ledningene ligger i. Utenfor 
bebygd område ligger prisen lavere. For ny overføringsledning fra Lyseren til sentrum er det 
regnet med en meterpris på 2000 kr for et anlegg med bare vannledning.  
 
For vurdering av nødvendig investeringsbehov på vannforsyningssektoren har vi regnet med 
en gjennomsnittlig meterpris på 3000 kr. Det er da regnet at vannledningen skal dekke 
halvparten av fellesgrøfter for vann og avløp. 
 
Målsettingen for vann tilsier at en bør sanere 750 m vannledning årlig. Dette betyr en total 
årlig investering i saneringstiltak på vannsiden på 2,3 mill. kr.  
 
Kommunestyret har vedtatt å skifte ut hovedvannledning fra Lyseren til eksisterende 
kommunalt avløpsanlegg ved Glendeveien. Kostnadene til dette prosjektet er beregnet til 20 
mill. kr. inkludert prosjektering. Dette anlegget har høy prioritet og vil bli koordinert med 
legging av avløpsledning på samme strekning.  
 
De viktigste saneringsprosjektene på vannsida er i prioritert rekkefølge: 
1. Ny overføringsledning fra Lyseren til sentrum, legges i samme grøft som 

trykkavløpsledning fra Lyseren, pris for vann 20 mill. kr. 
2. Arnolds vei 2 og 3, gjenstående arbeider, totalpris vann og avløp 3,4 mill. kr. 
3. Helge Ingstads vei, totalpris for vann og avløp 6,4 mill. kr.  
4. Villaveien, totalpris for vann og avløp 1,6 mill. kr.  
5. Lundsåsen, totalpris for vann og avløp 8 mill. kr. 
6. Øvre og Nedre Damvei, totalpris for vann og avløp 6,4 mill. kr. 
7. 8 stk. nedgravde vannmålere legges i kum, pris 1,5 mill. kr. 
8. Utskifting av eternitt vannledning ved Spydeberg kirke, pris 0,7 mill. kr. 
9. Utskifting av 150 mm vannledning ved den gamle veistasjon –Friva, pris 0,6 mill kr. 

 
Disse prosjektene er nærmere omtalt og vurdert i vedlegg 1, "Saneringsplan vann og avløp 
2013-2020". 
 
Framføring av vannledningsnett til nye utbyggingsområder som inngår i kommuneplanen 
forutsettes dekket av utbyggingsområdet. Det er forutsatt at det ikke blir nødvendig med 
investeringer på det bestående kommunale vannledningsnettet på grunn av disse 
utbyggingene. Kommuneplanen legger opp til fortetting i Spydeberg sentrum. Det bør derfor 
gjøres kapasitetsvurderinger av ledningsnettet her. 
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I tillegg til saneringsprosjektene er det behov for følgende tiltak på vannforsyningssiden de 
nærmeste år: 
-  Etablering av UV-anlegg ved Spydeberg vannverk, Hemnes. Dette vil bedre den 

hygieniske sikkerheten mot blant annet parasitter. Det planlegges utført i 2015 – 16. 
Antatt kostnad 2,0 mill. kr.  

-  Etablering av et uttakspunkt for vann for tankbiler for forskjellige formål, som 
brannvesen, spylebiler, feiebiler og lignende. I dag gjøres dette på forskjellige steder og 
uten at vannforbruket blir registrert. Uttakspunktet vil bli utstyrt med en 
registreringsenhet med blant annet vannmåler. Antatt kostnad: 0,2 mill. kr. 

-  Trykkøkningsstasjon Ligodt. Planlegges utført i 2012. Antatt kostnad: 0,6 mill. kr. 
 
I tillegg til disse nye prosjektene er det nødvendig med avslutningsarbeider for følgende 
prosjekter: 
- Reservevann, 2,0 mill. 1 2012 
- Dam Lyseren, 2,0 mill. i 2012 
- Vannledning Knapstad, 1,3 mill. i 2013 

7.2. Kommunalt avløp. 

Målsettingene som er satt for vannmiljøet og avløpssektoren og spesielt målsettingen om en 
årlig sanering på 2% av ledningsnettet, betyr at en også må øke innsatsen på dette feltet i 
forhold til det som er gjort hittil. Erfaring fra et nylig utført anlegg i Arnolds vei tyder på at en 
i bebygde områder må regne med en meterpris på ca. 8000 kr når både vann- og 
avløpsledninger saneres. Dette tallet omfatter også reetablering av vegen som ledningene 
ligger i. Utenfor bebygd område ligger prisen lavere. Her har vi regnet med en 
gjennomsnittlig meterpris på 2000 kr for et anlegg med bare avløpsledning.  
 
For vurdering av nødvendig investeringsbehov på avløpssektoren har vi regnet med en 
gjennomsnittlig meterpris på 3000 kr. Det er da regnet at avløpsledningen skal dekke 
halvparten av fellesgrøfter for vann og avløp. 
 
Målsettingen for avløp tilsier at en bør sanere 800 m avløpsledninger årlig. Dette betyr en 
total årlig investering i saneringsprosjekter på avløpssiden på 2,4 mill. kr.  
 
De viktigste saneringsprosjektene på avløpssida er i prioritert rekkefølge: 
1. Arnolds vei 2 og 3, gjenstående arbeider, totalpris vann og avløp 3,4 mill. kr. 
2. Pumpestasjon Høgda, pumpestasjon og eventuelt pumpeledning. 1,6 mill. kr. Prisen er 

usikker. 
3. Mailund-Fossum, 6,6 mill. kr.  
4. Helge Ingstads vei, totalpris for vann og avløp 6,4 mill. kr.  
5. Villaveien, totalpris for vann og avløp 1,6 mill. kr.  
6. Lundsåsen, totalpris for vann og avløp 8 mill. kr. 
7. Øvre og Nedre Damvei, totalpris for vann og avløp 6,4 mill. kr. 
8. Hyllibekken, pris for sanering av avløpsledning som ligger langs bekken. 2,4 mill. kr. 

Prisen er usikker. 
9. 5 stk. spylepunkter, sanering, pris 2,4 mill. kr.  
 
Disse prosjektene er nærmere omtalt og vurdert i Vedlegg 1: "Saneringsplan vann og avløp 
2013-2020". 
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Kommunestyret har vedtatt å bygge trykkavløpsledning fra Lyseren til eksisterende 
kommunalt avløpsanlegg ved Glendeveien. Kostnadene til dette prosjektet er beregnet til 12 
mill. kr. inkludert prosjektering. Anlegget er vedtatt finansiert av abonnentene i Spydeberg 
rensedistrikt. Lyseren rensedistrikt vil bli skilt ut som et eget gebyrområde, og alle kostnadene 
til kommunale anlegg her vil bli belastet dette rensedistriktet. Anlegget har høy prioritet og vil 
bli koordinert med legging av ny hovedvannledning på samme strekning. 
 
Framføring av avløpsnett til nye utbyggingsområder som inngår i kommuneplanen forutsettes 
dekket av utbyggingsområdet. Det er forutsatt at det ikke blir nødvendig med investeringer på 
det bestående kommunale avløpsnettet på grunn av disse utbyggingene. Kommuneplanen 
legger opp til fortetting i Spydeberg sentrum. Det bør derfor gjøres kapasitetsvurderinger av 
ledningsnettet her. 
 

7.3. Private avløpsanlegg med egne utslipp. 

Kommunen er godt i gang med å gi pålegg om oppgradering av utilfredsstillende private 
avløpsanlegg med egne utslipp. Vassdragene prioriteres i følgende rekkefølge: 1. Morsa, 2. 
Kirkebekken / Hyllibekken, 3. Lyseren og 4. Smalelva. I område 1, Morsa er så godt som alle 
dårlige boliganlegg oppgradert, mens hytteanlegg gjenstår.  
 

Alle avløpsanlegg som enten har direkte utslipp, bare slamavskiller, eller sandfilter for 
svartvann, vil få krav om oppgradering. Antall anlegg totalt i nedbørfeltene er: 

- Kirkebekkens / Hyllibekkens nedbørfelt: 70 boliganlegg. Utilfredsstillende anlegg har 
fått pålegg om oppgradering.  

- Lyserens nedbørfelt: 85 boliganlegg og 730 hytter. For hyttene er det valgfritt om en vil 
ha innlagt vann. Alle hytter med innlagt vann skal enten ha forskriftsmessig anlegg eller 
være tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.  

- Smalelvas nedbørfelt: 40 boliganlegg. 
- Morsas nedbørfelt: Hytteanlegg vil bli registrert. 
 
Oppgradering av et anlegg til dagens standard vil koste ca. kr. 100.000,- i gjennomsnitt pr. 
husstand. Dersom vi forutsetter at 150 husstander må oppgradere sine anlegg, vil den totale 
private investeringskostnaden bli ca. 15 mill. kr. I tillegg kommer kostnadene for hytteeierne.  
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7.4. Klimatiltak 

Det globale klimaet er i endring. Utslipp av klimagasser fører til en global temperaturøkning. 
I tillegg til høyere gjennomsnittstemperatur forventer en i Norge også hyppigere og mer 
intense nedbørsepisoder. Dette fører igjen til økt risiko for ras og oversvømmelser. I forhold 
til denne hovedplanen er det spesielt økt fare for flom i vassdrag og overbelastning av 
overvanns-, felles- og spillvannsledninger som det må tas hensyn til.  
 
Nye overvanns- og spillvannsledninger dimensjoneres etter NS-EN 752 som gir god sikkerhet 
mot overbelastning. Det vil videre være viktig å ha god oversikt over kapasiteten på det 
eksisterende ledningsnettet, slik at eventuelle flaskehalser kan bli utbedret i tide.  
 
Lokal håndtering av overvann er et viktig tiltak for å unngå overbelastning av ledningsnettet. 
Dette innebærer at metodene skal tilpasses lokale forhold og behov. Løsningene skal være 
bærekraftige og tilføre kvaliteter til omgivelsene og må fungere godt både ved vanlig nedbør, 
ved flom og i tørrvær. De vanligste løsningene for lokal overvannsdisponering er infiltrasjon 
og fordrøyning.  
 
For å nå målene må planlegging av flomveier og overvannshåndtering samordnes med 
arealplanleggingen i kommunen. Det vil si at prinsipper eller løsninger for håndtering av 
overvann vurderes og fastsettes i kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, 
samt i kommunens abonnementsbetingelser for avløp. 
 
Det vil bli satt krav til overvannshåndtering i forbindelse med reguleringsplaner og 
utbyggingsprosjekter.  

7.5. Bemanningsbehov 

De kommunale ledningsanleggene Spydeberg – Lyseren og trykkavløpsanleggene i Lyserens 
nedbørfelt vil kreve økte ressurser til drift. Det er i tillegg behov for å bedre kvaliteten på VA-
tjenestene generelt. Det antas at det vil bli behov for 2 årsverk til disse oppgavene. Én stilling 
er tenkt finansiert av gebyrinntekter fra Spydeberg gebyrområde, og én fra Lyseren 
gebyrområde. For gebyrområde Lyseren er bemanningsbehovet avhengig av hvordan driften 
av anleggene blir organisert.  
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7.6. Utredninger, planer og undersøkelser 

For at kommunen skal få tilstrekkelig oversikt til å kunne velge de riktige tiltakene på lengre 
sikt og nå de andre målsettingene, bør følgende undersøkelser, planer, utredninger etc. 
gjennomføres: 
- Fortsette overvåkingen av lokale vassdrag, blant annet for å kunne dokumentere effekter 

av utførte tiltak. 
- Kapasitetsvurdering av vann- og avløpsnettet i Spydeberg sentrum. 
- Utarbeide plan for flomsikring av Hyllibekken / Kirkebekken. 
- Etablere bedre kontroll og tilsyn for nye kommunale og private avløpsanlegg. 
- Gjennomgå VA-norm for kommunale anlegg. 
- Saksbehandlingsrutiner byggesak – VA-avdeling. 
- Innføre et bedre system for forvaltning av olje- og fettutskillere.  
- Helhetlig vurdering av å tilknytte randsonebebyggelse til kommunalt VA-anlegg.  
- Utarbeide retningslinjer for overvannshåndtering. 
- Utarbeide ny forskrift om VA-gebyrer. 

7.7. Konsekvenser for gebyr. 

Vi har beregnet hvilke konsekvenser de foreslåtte tiltakene vil ha på vann- og avløpsgebyrene 
for Spydeberg gebyrområde. Ved beregningene har vi gjort følgende forutsetninger: 
- Faste priser er benyttet, med prisnivå 2012.  
- Vannforbruket er konstant i perioden. 
- Én ekstra stilling fra 2013, fordelt med 50% på vann og 50% på avløp.  
- Rente: 3,46% for 2011 og 2012, 4% for 2013-15 og 5% for 2016 og senere år.  
 
De foreslåtte tiltakene medfører at vanngebyret øker med 35% fra 2012 til 2016. Deretter 
avtar det med 4% fra 2016 til 2018, og holdes deretter uendret fram til 2020. Total 
gebyrøkning for vann for perioden 2012 – 2020 blir 30%.  
 
Avløpsgebyret øker gradvis gjennom hovedplanperioden. Økningen utgjør 48% fra 2012 til 
2020.  
 
Gebyrutviklingen i perioden er vist i diagram 1 og 2.  
 
Gebyr for Lyseren gebyrområde er ikke vurdert i planen.  
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7.8. Oppdatering av planen 

Hovedplan vannforsyning og avløp skal være et levende dokument og må holdes oppdatert. 
Handlingsplan bør oppdateres årlig, mens resten av planen oppdateres etter behov. 
 
Diagram 1. Gebyrutvikling vannforsyning. 

 
 
 
Diagram 2: Gebyrutvikling avløp. 
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8. HANDLINGSPLAN 

HANDLINGSPLAN, ANLEGGSTILTAK, VANNFORSYNING 
Alle tall er i mill. kr. 
 

 
 
 

Tiltak Sum 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nyanlegg vannforsyning:           
Uttakspunkt for vann for tankbiler 0,2 0,2         
Trykkøkningsstasjon Ligodt 0,6 0,6         
Vannledning Knapstad 1,3 1,3         
UV-anlegg, Spydeberg vannverk 2,0   2,0       
Saneringstiltak vannforsyning           
8 stk. nedgravde vannmålere 1,5 1,5         
Vannledning Holli - Glendeveien 20,0 3,0 17,0        
Arnolds vei 2 0,8 0,8         
Arnolds vei 3 0,9  0,9        
Gamle veistasjonen-Friva 0,6   0,6       
Helge Ingstads vei 3,2    2,4 0,8     
Villaveien 0,8     0,8     
Lundsåsen 4,0     0,8 2,4 0,8   
Øvre og Nedre Damvei 3,2       1,6 1,6  
Spydeberg kirke. Omlegging vannledning 0,7        0,7  
Rolls vei + Wilses vei 1,0        1,0  
Tebo-senteret 1,0         1,0 
Sum vannforsyning: 41,8 7,4 17,9 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 3,3 1,0 
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HANDLINGSPLAN, ANLEGGSTILTAK, AVLØP 
Alle tall er i mill. kr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak Sum 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nyanlegg avløp           
Avløpsledning Lyseren – Glendeveien 12 2 10        
Saneringstiltak avløp           
Arnolds vei 2 0,8 0,8         
Arnolds vei 3 0,9  0,9        
Pumpestasjon Høgda 1,6 1,6         
Mailund-Fossum 6,6  3,3 3,3       
Hyllibekken, sanering ledning 2,4  2,4        
5 stk spylepunkter, sanering 2,4   2,4       
Helge Ingstads vei 3,2    2,4 0,8     
Villaveien 0,8     0,8     
Lundsåsen 4,0     0,8 2,4 0,8   
Øvre og Nedre Damvei 3,2       1,6 1,6  
Rolls vei + Wilses vei 1,0        1,0  
Tebo-senteret 1,0         1,0 
Sum avløp 39,9 4,4 16,6 5,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 1,0 
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1.0 Bakgrunn 
 
Saneringsplan vann og avløp er utarbeidet og skal gjennomføres som en følge av hovedplan 
vann og avløp som er utarbeidet høsten 2011 i Spydeberg kommune.  Hovedplanen har 
avdekket et ledningsnett med høy prosent av umålt forbruk og lekkasjer og mye fremmedvann 
i spillvann som sendes til renseanlegg. 
 
Som i mange andre kommuner, er det et stort etterslep på utbedring og vedlikehold.  
Driftsavdelingen har nok med «brannslukking» og det blir lite tid til å planlegge vedlikehold.  
For lav bemanning på VA-planleggingssiden over flere år kan også forklare hvorfor det går så 
lang tid fra feil og mangler blir oppdaget til det blir utbedret på en god og planlagt måte. 
 
Saneringsplanen er en tiltaksplan med konkrete prosjekter som er plukket ut og prioritert for å 
oppfylle hovedplanens målsettinger. 
Prosjektene varierer fra enkelte punktreparasjoner til utbedring av lange lednings-strekk. 
 
Gjennom saneringsplanen vil det bli jobbet systematisk fram til 2020 med å utbedre 
ledningsnettet, men også med å innarbeide gode rutiner for planlegging, prosjektering, 
utførelse, kontroll og vedlikehold. 
 
Saneringsplanen skal gjennomgås hvert år i forbindelse budsjettarbeidet  Da kan avdeling for 
teknisk forvaltning og driftsavdelingen evaluere gjenstående tiltak og endre prioriteringen 
etter behov. 
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2.0 Generelle tiltak 
 
2.1 Normer og rutiner 
 
2.1.1 Byggesaker 
Hovedplanarbeidet har avdekket at standard abonnementsvilkårene (tidligere 
Sanitærreglementet) ikke har blitt fulgt i enkelte byggesaker.  Dette har ført til at bygninger 
bygges for lavt i forhold til avløpsledningene, med påfølgende problemer med kloakkstopp og 
tilbakstuving. 
Det er også flere tilfeller av bygging oppå eller for nært inntil hovedledninger for vann og 
avløp.  Dette gjør det umulig for kommunen å komme til ledningene dersom det skulle oppstå 
vannlekkasje eller andre problemer. 
 
Avdeling for  teknisk forvaltning bør innarbeide nye interne rutiner slik at kommunens 
ledningsdata, krav og retningslinjer for vann og avløp  formidles til ansvarlig 
søker/tiltakshaver i alle byggesaker. 
 
 
2.1.2 Kommunen som ledningseier 
Det er også avdekket at ved enkelte felt-utbygginger har kommunens kontroll av planer og 
utførelse av vann- og avløpsanlegg vært mangelfull.   
 
For framtiden må kommunen som ledningseier komme i dialog med utbygger og de 
prosjekterende så tidlig som mulig i planleggingsprosessen.  Ledningseier bør delta på 
forhåndskonferanser/ forhåndssamtaler.  Kommunen skal legge fram sine krav til de 
anleggene som senere skal overtas av kommunen til drift og vedlikehold.  Dette kan være 
krav i forhold til brannvannsforsyning, ventilplasseringer, plassering av pumpestasjoner, 
rørmaterialer, armatur-typer, men også krav i forhold til ledningsdriften i utbyggingsperioden 
som f.eks. provisorisk vannforsyning og avløpshåndtering. 
 
Ny rutine:  

� Ved større utbygginger skal VA-avdelingen være i dialog med utbygger og de 
prosjekterende i en tidlig fase og stille krav til ledningsanlegg og 
konstruksjoner som senere skal overtas av kommunen. 

� Nye stikkledninger er søknadspliktig i hht plan- og bygningsloven. 
� Reparasjon av stikkledninger er untatt søknadsplikt. Men skjemaet «Søknad om 

sanitærabonnement» har en meldingsfunksjon for reparasjoner og endringer 
av stikkledninger og røropplegg.  Dette skjemaet bør innføres og brukes 
systematisk. 

� Driftsavdelingen skal føre tilsyn og kontroll med anlegg av private 
stikkledninger, og tilknytningspunktene skal alltid kontrolleres av 
driftsavdelingen (ledningseier) før gjenfylling. 

� Servicetorget gir tiltakshaver/ansvarlig søker informasjon om kommunens 
vann- og avløpsledninger, og om private stikkledninger der kommunen har 
innehar informasjon om disse.  Dette kan gjøres ved at servicetorget har 
tilgang til kartsystemet Gemini VA med tilhørende ledningsinformasjon. 
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2.1.3 VA-norm 
Vannledningsnettet i Spydeberg består av mange ulike rørmaterialer, noe som gjør det 
vanskelig å ha riktige rørdeler i beredskap ved lekkasjer osv.  Det medfører også mange ulike 
metoder for tilknytning av stikkledninger. 
Det er en blanding av brannventiler i kum og brannhydranter. 
Spydeberg har tatt i bruk VA-norm fra Norsk Vann. 
 
Ny norm: 

� Spydeberg kommune bruker Norsk Vanns VA-norm aktivt.  
� VA-normen kan tilpasses med spesielle krav der Spydeberg ser det som 

hensiktsmessig. 
� VA-normen legger føringer for bruk av rørmaterialer og -deler. 
� VA-miljøbladene (utarbeidet av Norsk Vann) legges til grunn for planlegging, 

utførelse og drift. 
 
 
2.1.4 Informasjon  
Det er viktig å få VA-anleggene «opp av bakken».  Alle innbyggere og brukere i kommunen 
er avhengig av at vann- og avløpsanleggene er i god stand og fungerer som de skal.  Vann er 
tross alt vårt aller viktigste næringsmiddel.   
Hovedplanen forslår og Saneringplanen forutsetter at det bevilges store beløp i flere år 
framover for å heve standarden på ledningsnettet og oppnå målsettingene i hovedplanen.  Da 
er det viktig at politikere og innbyggere blir informert om hva pengene brukes til og hvilke 
resultater som oppnås etterhvert. 
 
Ny rutine: 

� Infobrosjyre utarbeides i forbindelse med Saneringplan.  Generell informasjon 
om planen, tiltakene og målsettingene.  Sendes alle abonnenter f.eks. I 
forbindelse med kommunale avgifter. 

� Standardiserte infobrev til de som berøres av tiltakene.  Info om utbedring av 
stikkledninger. 

� Informasjon legges ut på kommunens nettside om planlagte og pågående tiltak. 
Gjelder også ved driftshendelser som vannlekkasjer og kloakkstopper. 

� Bruke lokalaviser og skrive litt om hva som gjøres på vann- og avløpsnettet. 
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2.2 Rammeavtaler 
 
Når det vedtas at Saneringplanen skal gjennomføres, er det viktig at det ikke går for lang tid 
til arbeidene kommer igang.  Derfor kan det være hensiktsmessig å inngå rammeavtaler i 
løpet av 2012 med planleggere og entreprenører.  På den måten spares tid i forhold til å utlyse 
konkurranse for prosjektering og utførelse av hvert anlegg, med tilhørende kontrahering, 
klagefrist osv. 
Det kan også være lønnsomt å inngå rammeavtaler med renoverings-entreprenører.  De har 
stor kompetanse innen sine spesialfelt og kan bidra til gode løsninger. 
 
Inngå rammeavtaler for små og mellomstore prosjekter med: 

� Rådgivende ingeniører til planlegging og prosjektering. 
� Maskinentreprenører for utførelse av komplett anlegg. 
� Maskinentreprenører for bistand der driftsavdelingen selv er ansvarlig for 

utførelsen. 
� Renoveringsentreprenører innen relevante No-Dig metoder som f.eks. 

strømperenovering, utblokking/inntrekking, styrt boring. 
� Rørinspeksjonsfirmaer for rask og standardisert dokumentasjon på tilstanden i 

eksisterende ledninger. 
 
For større prosjekter benyttes egen konkurranse med utlysning på Doffin, både for 
prosjektering og utførelse. 
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2.3 Modeller for planlegging og utførelse 
 
2.3.1 Planlegging  
 
Saneringsplanens ulike tiltak krever ulike modeller for planlegging.  
Tiltakene kan deles inn i 3 kategorier etter kompleksiteten: 
 

I Enkeltpunkter og korte strekninger for 
utbedring av feil og mangler på ledningsnettet. 

Enkel planlegging utføres av kommunen 
selv. 

II Lengre ledningsanlegg med enkel planlegging 
og prosjektering. 

Utføres av konsulent som har rammeavtale 
med kommunen. 

III Store, komplekse ledningsanlegg der flere 
avdelinger og etater er inne i bildet. 

Utføres av konsulent med høy 
kompetanse/spesialkompetanse, med tett 
oppfølging av kommunens va-avdeling.  
Kommunen kan ha prosjekteringsledelsen 
dersom det er flere konsulenter inne i bildet. 

 
 
2.3.2 Utførelse  
 
Som for planleggingen er det også ulike modeller for utførelse av de ulike tiltakene: 
 

I Enkeltpunkter og korte strekninger for 
utbedring av feil og mangler på ledningsnettet. 

Kan utføres av kommunens driftsavdeling 
eller entreprenør med rammeavtale 

II Lengre ledningsanlegg med enkel planlegging 
og utførelse. 

Alt. 1: Utføres av entreprenør med 
rammeavtale. 
Kommunen utfører kontroll og byggeledelse. 
 
Alt. 2:  Utføres av kommunen med bistand 
fra entreprenør med rammeavtale. 

III Store, komplekse ledningsanlegg der flere 
avdelinger og etater er inne i bildet 

Utføres av entreprenør med rammeavtale, 
evnt. entreprenør som utfører andre deler av 
prosjektet (vei, utbygging m.m.) 
Kommunen utfører kontroll og byggeledelse 

IV Renoveringsprosjekter (No-Dig) Kommunens driftsavdeling kan utføre 
graving, prov.vann kumarbeider. 
No-dig-entreprenør utfører renoveringen. 
 
Alternativt er No-dig-entreprenør ansvarlig 
for hele utførelsen.  Kommunen utfører 
kontroll. 

 
En utførelse der kommunen selv er så sterkt involvert krever at driftsavdelingen og va-
avdelingen har tilstrekkelig bemanning og utstyr. 
Det må vurderes om driftsavdelingen må forsterkes med ytterligere va-kompetanse og 
graveutstyr. 
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Men slike modeller har også store fordeler.  Kommunen er involvert i alle vann-og 
avløpsprosjekter.  Dette gir god kontroll med alt som utføres.  Det er en kjent sak at 
uforutsette ting dukker opp når det graves ned på eksisterende ledninger, og kommunens egen 
driftsavdeling er de beste til å finne gode løsninger og gjennomføre disse på en effektiv måte, 
nettopp på grunn av deres kunnskap  om ledningsnettet.  Dette vil igjen føre til en større 
«eierskapsfølelse» til ledningsnettet og virker motiverende for å gjennomføre anlegg av god 
standard og senere vedlikeholde disse på en god måte. 
 
 
2.3.3 Byggeledelse og kontroll 
 
Byggeleder er byggherrens representant på anleggsstedet og følger opp at alle byggherrens 
krav og spesifikasjoner blir fulgt og utført forsvarlig. 
Byggeleder leder byggemøtene og følger opp HMS, økonomi, avvik, omprosjektering, 
utførelsen, m.m. 
 
Kontrolløren er byggelederens «høyre hånd» ute på anlegget.  Utfører fysisk kontroll av 
ledningsfundament, rørlegging, omfylling, kumbygging m.m. 
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3.0 Konkrete tiltak 
 
3.1 Forberedende arbeider 
 
3.1.1 Måle umålt forbruk av drikkevann 
En høy prosentandel av vannforbruket i Spydeberg er «umålt forbruk og lekkasjer».  For å 
finne et mer riktig tall for lekkasjeprosenten, må mest mulig av det umålte forbruket måles 
eller synliggjøres. 
Det er planlagt å bygge en kum med vannmåler for uttak av vann til veivedlikehold m.m.  Der 
skal vannmengdene i første omgang måles, så kan kommunen vurdere om de skal ta betalt for 
vannet som tas ut. 
 
I tillegg til dette kan følgende tiltak gjøres over en bestemt tidsperiode: 

� Måle eller stipulere vannmengden som tas ut av brannvesenet til slukking og 
beredskap. 

� Måle vannmengden som brukes til spyling av avløpsledninger med dårlig fall (5 
punkter). 

� Måle vannmengden som brukes til planlagt spyling av ledningsnettet (vedlikehold). 
� Sjekke om industri og gårdsbruk har vannuttak (f.eks. utekraner) som er koblet på før 

vannmåler. 
� Måle vannmengden som brukes til vanning av kommunale anlegg, f.eks. idrettsanlegg, 

både sommer og vinter. 
� Sette raskt i verk lekkasjelytting ved mistanke om lekkasje, lokalisere lekkasjen og 

utbedre den så raskt som mulig. 
� Høydebassengene med tilhørende ledningsanlegg og armatur må sjekkes for lekkasjer. 

 
 
 
3.1.2 Redusere mengden av fremmedvann til pumpestasjoner og renseanlegg 
Hovedplanen har avdekket at det går mye fremmedvann (drensvann, overflatevann, 
smeltevann) til renseanlegget.  Dette gjør også at pumpestasjonene overbelastes i perioder 
med nedbør og snøsmelting. 
 
Saneringsplanen prioriterer å bygge om områder med felles-avløpsystem til virksomt 
separatsystem. I tillegg til dette er det viktig å ha fokus på feilkoblinger og inn- og utlekking i 
avløpsnettet. 
I den daglige driften av avløpsnettet må det jobbes systematisk for å avdekke feilkoblinger og 
dårlige ledninger og kummer.  Dette kan gjøres ved fargeprøving, røyktesting og 
rørinspeksjon med kamera. 
Kummer med driftsoverløp og nødoverløp må sjekkes ofte. 
 
Når feil oppdages, må dette straks rapporteres videre til driftsansvarlig, som sammen med 
teknisk forvaltning avgjør om nye tiltak skal prioriteres foran tiltak som allerede er satt opp i 
saneringsplanen. 
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3.2 Tiltaksplanen 
 
3.2.1 Generelt 
I tiltaksplanen er tiltak valgt ut og prioritert etter følgende kriterier: 

� Når tiltaket er utført skal det gi positive, målbare resultater i forhold til oppnåelse av 
delmålene i hovedplanen. 

 
Tiltaksplanen skal gjennomgås hvert år ved budsjettarbeidet.  Driftsavdelingen og avdeling 
for teknisk forvaltning må kunne omprioritere tiltakene dersom budsjett eller tekniske hensyn 
tilsier dette.  Det kan dukke opp akutte problemer som framskynder enkelte tiltak, eller som 
gjør at nye tiltak må tas inn i planen. 
 
 
3.2.2 Tiltak vannforsyning 
På vannforsyningssiden er det først og fremst delmål for lekkasje og delmål for å hindre 
forfall i ledningsnettet som er lagt til grunn for utvelgelse av tiltakene.  Noen av tiltakene vil 
også ha positiv innvirkning på andre delmål. 
 
Følgende forhold er vurdert ved utvelgelse og prioritering: 

� Strekninger med mange lekkasjer 
� Strekninger der ny vannledning er lagt, men gammel ledning fortsatt er i drift for å 

forsyne noen få abonnenter. 
� Strekninger med asbest-sementrør som ligger vanskelig tilgjengelig for drift og 

reparasjoner. 
 
 
3.2.3 Tiltak avløpsnettet 
På avløpsnettet er det delmål for reduksjon av fremmedvann hvor det er viktigst å oppnå 
positive resultater.  De fleste tiltakene vil også ha positiv innvirkning på andre delmål, særlig 
delmål for å hindre forfall i ledningsnettet. 
 
Følgende forhold er vurdert ved utvelgelse og prioritering: 

� Problempunkter som er kjent av driftsavdelingen. 
� Strekninger som er i dårlig forfatning og ligger i dårlige grunnforhold. 
� Tiltak som kan redusere mengden fremmedvann til pumpestasjonene. 

 
 
3.2.4 Tiltak felles vann og avløp  
For tiltak felles vann og avløp er det plukket ut tiltak etter følgende forhold: 

� Strekninger og områder med felles avløpssystem og vannledning av asbest-sement. 
� Strekninger og områder med dårlig kapasitet for vann og avløp. 
� Strekninger og områder med dårlig kapasitet for vann og utette avløpsledninger 
� Strekninger og områder der gammelt felles-avløpsystem fortsatt leder avløp selv om 

nytt separatsystem er bygget. 
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TILTAK VANNFORSYNING 

 

PRI TILTAK/ PROSJEKT  BEGRUNNELSE LENGDE 
DIM/MATR 

NY 
DIM/ MATR 

KOSTNADS- 
OVERSLAG 
planlegging, utførelse 

UTF.ÅR DELMÅL I 
HOVEDPLAN 

        

V1 Vannledning Lysern-
Glendeveien 

Utskifting av 300 AC hovedforsyningsledn. 
Legges delvis sammen med nytt trykkavløp. 
Samordnes med prosjektering og utførelse 
av prosjekt trykkavløp fra Lysernområdet 

3000 m 
300  V, AC 

325 PE100 20 000' 2012-2013 Mål for vannmengde 
Mål for trykk  
Mål for lekkasje 
Mål for 
leveringssikkerhet 
og beredskap 
Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 

        

V2 Gamle veistasjonen/Friva 
Sanering gammel vannledning 
150 AC 

Ny vannledning er lagt, men gammel asbest-
ledning er forsatt i drift. Omkobling av 
stikkledninger fra gammel til ny ledning, 
den gamle utgår av drift. 
4 gravepunkter + inntrekking 200m 63 PE 

200 m 
150 V, AC  

 
300 V, sjk/PE 

4*100'=400' 
200*0,4=80' 
uforutsett 100' 
Sum        580' 
              

2014 Mål for lekkasje 
Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 

V3 Spydeberg kirke 
Omlegging gammel 
asbestledning under 
kirkegården 

Under den nye kirkegården ligger en 
gammel vannledning av asbest. Dette er 
uheldig med tanke på lekkasjer og evnt 
innlekking. Må legges om ca 200 m. 

200 m 
200 V, AC 

 
200 V, diff.tett 
materiale  

200*3,5'=700' 2019 Mål for lekkasjer 
Mål for vannkvalitet 
Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 
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TILTAK AVLØPSNETT 
 

PRI TILTAK/ PROSJEKT  BEGRUNNELSE LENGDE 
DIM/MATR 

NY 
DIM/ MATR 

KOSTNADS- 
OVERSLAG 
planlegging, utførelse 

UTF.ÅR DELMÅL I 
HOVEDPLAN 

        

A2 Hyllibekken 
Sanering spillvannsledning og 
utbedre feilkoblinger 
 
Flomreduserende tiltak 

Spillvannsledning fra Hovin skole går i 
overvannskulvert under jernbanen og er 
utsatt for frost og mekaniske skader. 
Omlegging med ny kryssing under 
jernbanen.   
Systematisk sjekk av feilkoblinger og utette 
rør 

100 m 
300 SP, PE 
315 SP, PVC 

 
315 SP, PE 
 

       60*4'=240' 
                  260' 
                  500' 
 
flomred.  1900' 
Sum        2400'   

2013 Mål for reduksjon av 
fremmedvann 

A3 Spylepunkter 
Utbedring av 5 punkter: 
Sølvbergveien, Kavalleriveien 
Grenaderveien, Furustien, 
nederst i Arnoldts vei. 
 

Punkter med dårlig fall eller kapasitet.  
2 punkter spyles kontinuerlig, det går mye 
vann som registreres som lekkasje.  3 
punkter spyles 1 gang /uke. 
Må graves opp og utbedres. 

5 punkter  5*480'=2400' 2014 Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 

A0 Mailund-Fossum 
Utbedring spillvannsledning 
og øke kapasitet på 
bekkelukking 

Spillvannsledningen skal ta i mot spillvannet 
fra Lysern-området, men rapport fra DaØ 
viser at ledningen er i dårlig forfatning med 
inn- og utlekking og ikke i stand til å 
transportere spillvannet fra Lysern. 

1350 m 
200 SP, btg 
250 SP, btg 
 

 
250 SP, PVC 
(PE) 

400*7'=2800' 
950*4'=3800' 
             6600' 

2013-2014 
? 

Mål for reduksjon av 
fremmedvann 
Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 
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TILTAK FELLES VANN OG AVLØP  
PRI TILTAK/ PROSJEKT  BEGRUNNELSE LENGDE 

DIM/MATR 
NY 
DIM/ MATR 

KOSTNADS- 
OVERSLAG 

UTF.ÅR DELMÅL I 
HOVEDPLAN 

VA1 Arnoldts vei, del 3 
Utskifting av 150 V, AC + 
sanering avløp  

Flere vannlekkasjer de senere år.  Mye 
fremmedvann i Myrdal p.st. tyder på 
innlekking og feilkoblinger. 

273 m 
150 V, AC 
300 OV, btg 
230 SP, btg 

160 V, PVC 
315 OV, PVC 
200 SP, PVC 

129*8'=1032' 
144*5'=  720' 
             1752' 

2013 Mål for lekkasje 
Mål for private 
stikkledninger 
Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 
Mål for reduksjon av 
fremmedvann  

VA2 Helge Ingstads vei  
Separere avløp, utbedre 
vannledning 

I Helge Ingstadsvei er det fellessystem på 
avløpet.  Dette må bygges om til 
separatsystem slik at ikke overvann føres til 
pumpestasjoner og renseanlegg. 
I H.I.vei må det legges ny 160 V, så det blir 
sammenhengende vannledning med 
kapasitet for brannslukking. 
 

640 m  
230 AF, btg 
100 V, AC 
100 V, sjg 
125 V, sjg 

160 V, PVC 
160 SP, PVC 
200 SP, PVC 
250 OV, PVC 
300 OV, PVC 

640*8'=     5120' 
uforutsett   1280' 
sum            6400' 

2015 
2016 

Mål for reduksjon av 
fremmedvann  
Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 
Mål for lekkasje 

VA3 Villaveien 
Separere avløp, utbedre 
vannledningen 

I deler av Villaveien er det fellessystem på 
avløpet.  Dette må bygges om til 
separatsystem slik at ikke overvann føres til 
pumpestasjoner og renseanlegg. 
I Villaveien er vannledningen gammel 
sjk/AC, og går under et hus fra Villaveien 
ned til Arnoldts vei. 

200 m 
100 V, AC 
125 AF, btg 

160 V, PVC 
125 SP, PVC 
200 OV, PVC 

200*8'=1600' 2016 Mål for reduksjon av 
fremmedvann  
Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 
Mål for lekkasje 

        

VA4 Lundsåsen 
Sanering gamle vann- og 
avløpsledninger 

Vannledningene har troligfor liten kapasitet 
til brannslukking.  Ventiler fungerer ikke. 
Dukt.støpejern fra 1970 har trolig ikke innv. 
korrosjonsbeskyttelse, stor lekkasjefare over 
tid.  Avløp separatsystem, betongrør med 
dårlige skjøter 

1000 m 
150 V, sjk 
200 SP, btg 
300 OV, btg 
 

200V, PVC 
160 V, PVC 
200 SP, PVC 
315 OV, PVC 

1000*8'=8000' 2016 
2017 
2018 

Mål for reduksjon av 
fremmedvann  
Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 
Mål for lekkasje 
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PRI TILTAK/ PROSJEKT  BEGRUNNELSE LENGDE 
DIM/MATR 

NY 
DIM/ MATR 

KOSTNADS- 
OVERSLAG 

UTF.ÅR DELMÅL I 
HOVEDPLAN 

VA5 Øvre og Nedre Damvei 
 

Problemer med dårlig fall på spillvann. 
Dårlig kapasitet på overvann. 
AC-vannledning, lekkasjer 

670 m 
125 V, AC 
100 V, AC 
230 SP, btg 
230 OV, btg 

160 V, PVC 
200 SP, PVC 
315 OV, PVC 

670*9'=     6030' 
uforutsett     370' 
sum            6400' 

2018 
2019 

Mål for lekkasje 
Mål for private 
stikkledninger 
Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 
Mål for reduksjon av 
fremmedvann  

VA6 Rolls vei + Wilses vei  
Sjekke nedlagte AF-ledninger 
 

GVA vise at deler av AF-systemet er i drift, 
må sjekkes. 

400 m 
125 V, AC 
230 AF, btg 
 

160 V, PVC 
160/200 SP,PVC 
300 OV, PVC 

300*6'=     1800' 
uforusett      200' 
sum            2000' 

2019 Mål for reduksjon av 
fremmedvann  
Mål for å hindre 
forfall i ledn.nettet 
Mål for lekkasje 

VA7 Tebo-senteret 
Sjekke nedlagte AF-ledninger 

GVA vises AF-ledninger både nedlagt og i 
drift i dette området. Dette må sjekkes. 
AF-ledninger mot Rolls vei og Wilses vei 
må sjekkes, evnt bygges om 

250 m 
230 AF, btg 

200 SP, PVC 
300 OV, PVC 

250*7'=     1750' 
uforutsett     250' 
sum           2000' 

2020 Mål for reduksjon av 
fremmedvann  
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