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Handlingsplan

Vannforsyning, avløp og vannmiljø

Handlingsplan VAV 2016 - 2021

Sammendrag
Mattilsynet er overordnet myndighet for drikkevannsforsyningen. Fylkesmannen har
myndighetsrollen for kommunale avløpsanlegg, og har gjennom dette gitt Oppegård kommune en
utslippstillatelse med tilhørende krav. Gjennom tilsyn og vedtak er kommunen pålagt tiltak innen
vannforsyning og avløpshåndtering.
Handlingsplan 2016 – 2021 for vannforsyning, avløp og vannmiljø prioriterer de nødvendige tiltak
som må gjennomføres i perioden for å sikre et godt, bærekraftig vannmiljø i bekker og vassdrag samt
stabil vannforsyning med tilfredsstillende vannkvalitet. Handlingsplanen møter også Oppegård
kommunes behov for god avløpshåndtering for eksisterende og planlagte utbyggingsområder.
Handlingsplanen bygger på strategier og tiltaksvurderinger som fremgår av Hovedplan for
vannforsyning, avløp og vannmiljø, vedtatt av Oppegård kommunestyre 15.6.2015. Hovedplanen
vektlegger driftstiltak i tillegg til rehabilteringsprosjekter for å møte myndighetenes krav og for å nå
kommunens målsettinger.
Ut fra myndighetskrav og kommunens målsettinger er det identifisert aktuelle tiltak med effekt A, B
og/eller C:
A. Øker sikkerheten i vannforsyningen
B. Reduksjon av risiko for vannskader
C. Reduksjon av risiko for betydelig forurensning
Basert på erfaringsdata og ROS-analyser er det identifisert områder hvor det bør iverksettes tiltak.
Oppegård kommune har i dag utstrakt interkommunalt samarbeid innen vannforsyning og
avløpshåndtering. Foreslåtte tiltak vil derfor ikke endre seg vesentlig ved en kommunesammenslåing
med Ski og evt. andre Follo-kommuner.
Rådmannen vil årlig gjennom handlingsplanprosessen fremme forslag til hvilke konkrete prosjekter
som skal gjennomføres i påfølgende budsjettår. Det planlegges for en gjennomsnittlig årlig
utskiftingstakt for vann- og avløpsnettet på minimum 1,5 %. Dette er et ambisiøst mål, men vurderes
som oppnåelig innenfor dagens budsjett. Ønskes høyere utskiftningstakt, bør det sikres økt tilgang på
planressurser i tillegg til økte budsjetter for anleggsarbeidene.
Fylkesmannen har pålagt kommunen som vegeier å registrere kommunens sandfang og sørge for
regelmessig tømming av disse. Da dette arbeidet med dagens lovverk ikke kan finansieres innen
selvkostområdet, vil det bli utfordrende å følge opp pålegget innenfor dagens budsjett.
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1

Innledning

Oppegård kommunestyre vedtok 15.6.2015 Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø
(heretter kalt Hovedplan VAV). Det ble samtidig vedtatt at «basert på føringer i hovedplanen,
utarbeider rådmannen en handlingsplan 2016 – 2021 som konkretiserer tiltak og tiltaksprioritering i
tid med tilhørende kostnader. Planen legges frem for behandling 1. halvår 2016».
Våren 2010 ble «Tiltaksplan 2010 – 2013 vannforsyning, avløp og vannmiljø» behandlet og vedtatt i
Utvalg for Miljø og Plan. Handlingsplan VAV er en naturlig fortsettelse av nevnte tiltaksplan, justert
for de føringer som følger av vedtatt Hovedplan VAV.
Handlingsplan VAV bygger på mål, strategier og tiltaksprioriteringer som fremgår av Hovedplan VAV.
Handlingsplan VAV skal prioritere de nødvendige tiltak som må gjennomføres i perioden for å sikre at
hovedplanens målsettinger nås. Hovedplanperioden går fra 2015-2021, og det vil bli vurdert fremlagt
en revidert handlingsplan for politisk behandling mot slutten av denne perioden.
Handlingsplanen har blitt utarbeidet av medarbeidere i Virksomhet UTE med utgangspunkt i
driftsdata, egne erfaringer og undersøkelser.

2 Føringer og vedtak som må legges til grunn for tiltaksprioriteringen
Handlingsplan VAV tar med seg de føringer som fremgår av Hovedplan for vannforsyning, avløp og
vannmiljø 2015 – 2021. Hovedplanen peker på åtte satsningsområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reduksjon av fremmedvann i spillvannsnettet
God og forsvarlig drift av VA-anleggene
Fornyelse av ledningsnettet
Lokal overvannshåndtering, flomveier og åpning av bekker
Innsjøinterne tiltak i Kolbotnvannet
Regionalt samarbeid for vern av Gjersjøen som drikkevannskilde
Drikkevannsproduksjon
Beredskap knyttet mot uvanlige og kritiske hendelser

3 Myndighetskrav
Mattilsynet er overordnet myndighet for drikkevannsforsyningen. Fylkesmannen har
myndighetsrollen for kommunale avløpsanlegg, og har gjennom dette gitt en utslippstillatelse med
tilhørende krav. Gjennom tilsyn og vedtak er kommunen pålagt følgende:
Vannforsyning
 «For å sikre en god oversikt over hvor i nettet lekkasjene oppstår, pålegges Oppegård kommune
å sikre at alle vannmålere på nettet tilknyttes et on-line overvåkingssystem og det fremlegges en
forpliktende framdriftsplan for montering av nye operative vannmålere på nettet».
 «Oppegård kommune pålegges å fremlegge en oppdatert saneringsplan for drikkevannsnettet
som baseres på risikovurdering og erfaring fra vannmålere og områder med store
lekkasjeutfordringer».
 Oppegård vannverk er bl.a. pålagt brannforebyggende tiltak i råvannspumpestasjonen.
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Avløpshåndtering
 Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for forurenset overvann etter forurensningsloven,
mens det er den kommunale veieier som er ansvarlig for tømming av sandfangene knyttet til
kommunale veier. Fylkesmannen pålegger Oppegård kommune i brev av 4.6.2016 “å registrere
sandfangene fra kommunale veier i nettdatabase og sikre at sandfangene får en forsvarlig
tømming innen 2 år, dvs. juni 2018”. Fylkesmannen skriver at “Dette tiltaket vil være et viktig
bidrag til å beskytte vannmiljøet for veiforurensninger og forebygge skader og redusert kapasitet
på kritisk avløpsinfrastruktur”.
 Fylkesmannen har tidligere påpekt at «det mangler en målrettet handlingsplan for
fremmedvann». I brev av 10.2.2016 skriver Fylkesmannen bl.a. at Nordre Follo Renseanlegg
(NFR) «får tilført relativt store fremmedvannmengder fra kommunen. Vi finner
tiltaksprioriteringen 2015 – 2021 tilknyttet hovedplanen som tilstrekkelig for å avslutte
kontrollen, men målrettet innsats, overvåking og målinger i avløpsnettet på vannmengder bør få
en høyere prioritering fremover. Dette temaet vil bli tatt opp ved neste revisjon av kommunens
avløpshåndtering».
 Fylkesmannen har i flere brev påpekt at Oppegård kommune har mangelfull overvåking av
utslipp fra nødoverløpene i pumpestasjonene, og at dette er et avvik på utslippstillatelsens krav.
Det påpekes i brev 19.5.2016 at driftsovervåkingssystemet «er avgjørende for en kommunes
utslippskontroll og må alltid ha en høy prioritering med hensyn på kvalitetstilstand og
gjennomføring».
 Fylkesmannen har i brev av 22.5.2014 til NFR gitt pålegg om å utarbeide en handlingsplan for
utvidet rensekapasitet på Nordre Follo renseanlegg fram mot 2030 – 35, men også i et lengre
perspektiv. Planen ble oversendt Fylkesmannen i juni 2015 med bemerkninger om at «Følgende
tiltak er nødvendige for å gjennomføre hovedstrategien:
1. Tiltak i rensedistriktet for å redusere/begrense avløpsmengdene tilført NFR. Reduksjon
av andelen tilført fremmedvann, samt tiltak på Oppegård vannverk.
2. Gjøre de nødvendige tiltak på renseanlegget som sørger for at NFR har tilstrekkelig
kapasitet fram til nytt renseanlegg er bygget og satt i drift. Hvilke tiltak som skal
gjennomføres utredes i skisseprosjekt som gjennomføres høsten 2015 og er avhengig av
hvilket tidspunkt som velges for ferdigstillelse av nytt renseanlegg.
3. Planlegge for et nytt avløpsrenseanlegg som skal ferdigstilles i perioden 2025-2040.
Planlegging av et helt nytt renseanlegg bør starte så snart det er bestemt når det nye
anlegget skal stå ferdig. Planleggingsprosessen av et nytt anlegg vil være omfattende.
Lokalisering av det nye renseanlegget vil fastsettes i planleggingsprosessen, men mye
taler for et anlegg plassert i fjell.»
Sentralt lovverk krever at kommunen har god og forutsigbar beredskap på en rekke områder, og
dette er noe som følges opp av overordnede myndigheter gjennom tilsyn og øvelser. Tilsynene har
gjennom pålegg og tillatelser synliggjort at de legger vekt på tiltak som høyner kommunens evne til å
håndtere uvanlige og kritiske hendelser. Hovedplan VAV kommer inn på dette, og man skal være
spesielt oppmerksom på virkningene for vannforsyningen og avløpshåndteringen som følge av
langvarig tørke og intensiv nedbør. Dette er typiske effekter av klimaendringer som allerede er
observert.
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4

Kommunale målsettinger

I tillegg til det som følger av vedtatt Hovedplan VAV, er det i kommunens handlingsprogram satt
konkrete mål i forhold til:






Drikkevannskvalitet (råvann) i Gjersjøen
Vannkvalitet i Kolbotnvannet (mht. fosfor)
Fornyet avløpsnett, gjennomsnitt siste tre år
Fornyet vannledningsnett, gjennomsnitt siste tre år
Vannlekkasje (ikke bokført vann)

De siste årene har man ikke nådd målene for noen av disse parameterne.
Vannkvaliteten i Gjersjøen og Kolbotnvann er påvirket av flere faktorer, og det er utfordrende å nå
de ambisiøse målene. Gjersjøen har tilstandsklasse «god» og er dermed innenfor myndighetenes
målsetting. Det lekker fremdeles mye vann ut av kommunale og private vannledninger i kommunen,
og tiltak som kan redusere lekkasjemengdene må fortsatt ha høy prioritet.
Oppegård kommune har i perioden 2006 – 2014 hatt en meget høy utskiftningstakt av vann- og
avløpsnettet, godt over landsgjennomsnittet. I 2015 og 2016 har det vært fokus på forebyggende
drift, avslutning av anleggsprosjekter og planlegging av nye. Det har derfor blitt rehabilitert relativt
lite vann- og avløpsledninger.

5

Samhandlingsprosjekter

Prosjekter som følger av politiske vedtak og/eller etter initiativ fra eksterne aktører, vil i mange
tilfeller gi incentiver for samordning med infrastrukturprosjekter. Dette er svært aktuelt i forbindelse
med fastsettelse av reguleringsplaner, og VA-prosjekter er tett knyttet mot reguleringen av Bålerud,
Ormerudveien (2 + 8-16) og Myrvoll/Ekornrud. Aktuelle samhandlingsprosjekter fremover er
områdereguleringen for Kolbotn sentrum, Greverud senter og Statens Vegvesens planer for ny gang/sykkelvei fra Greverud til Ski grense. I disse områdene har ROS-analysene avdekket behov for tiltak
på vann- og avløpsnettet, og det er derfor kun et spørsmål om hvilket tidspunkt tiltakene skal
gjennomføres.
Interkommunalt samarbeid innen vannforsyning og avløpshåndtering er meget vanlig i Norge.
Oppegård kommune leverer drikkevann til Ås kommune, mens avløpsvannet føres ut av kommunen
for rensing ved Bekkelaget renseanlegg i nord og Nordre Follo renseanlegg i sør. Fylkesmannen har i
sin utslippstillatelse til Nordre Follo renseanlegg poengtert at denne må ses i sammenheng med
utslippstillatelsene til Ski, Ås og Oppegård. Det ligger med andre ord en forventning om samordning
av tiltak og prioriteringer. En sammenslåing av Oppegård og Ski kommune vil således ikke endre
fokuset innen avløpsområdet. Ski kommune kjøper i dag drikkevann fra Oslo kommune, mens
Oppegård kommune kan levere reservevann til Ski i noe begrensede mengder.
Reservevanndekningen er i dag mangelfull for både Oslo og kommunene i Follo, og det pågår
utredningsarbeid for å finne gode løsninger for å bedre beredskapen.

6

Økonomiske rammebetingelser

Investeringsmidler knyttet mot vann- og avløpsanleggene er i kommunens HP-periode 2016 – 2019
budsjettert som følger (tall i millioner kr, ekskl. mva.):
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Objekt
9004*
9124
9005**
9007**
9104
*
**

Beskrivelse
Oppgradering av vannverket
Sikring hovedvannforsyning
Utbedring av vannledningsnett
Rehabilitering avløpsnett
Vannverket, risikoreduserende tiltak for
råvannspumpestasjonen

2016
2017
2018
2019
5,5
20,0
20,0
0
8,0
3,0
3,0
3,0
7,0
6,0
6,0
6,0
9,5
6,0
6,0
6,0
1,5
0
0
0

Kostnader i 2017 og 2018 er i hovedsak knyttet opp mot mulig lokal slambehandling.
Tilsvarende sum er budsjettert på driftsbudsjettet. Rådmannens forslag for 2016 var 6,0 mill kr for
objekt 9005 og 9007, men dette beløpet ble hevet av kommunestyret i budsjettbehandlingen.

Nærmere beskrivelse av de enkelte objektnummer ligger i Oppegård kommunes handlingsprogram
2016 – 2019.
Rehabiliteringsprosjekter for vann- og avløpsledninger (objekt 9005 og 9007), der man rehabiliterer
vann- og avløpsledninger samtidig i samme grøft, har erfaringsmessig en meterpris på 10 000 –
15 000 kr. Ønskes en utskiftningstakt på 1,5 %, innebærer det en totalkostnad på mellom 17,8 og
26,7 mill kr ekskl. mva pr år. Med en utskiftningstakt på 1,2 %, blir totalkostnaden mellom 14,2 og
21,3 mill kr pr år.
I budsjettet for 2016 er det satt av 33 mill kr totalt (objekt 9005 og 9007 i tabellen). 50 % er
budsjettert som investering og 50 % er drift. For årene 2017 – 2019 ligger det inne totalt 24 mill kr pr
år til rehabilitering av vann- og avløpsnettet.
Ut fra dette kan det se ut som om budsjettet i HP-perioden er tilstrekkelig for en utskiftningstakt på
1,5 %. Rådmannens forslag til HP 2016 – 2019 la til grunn en utskiftningstakt på 1,2 %. Dette bl.a.
basert på vedtatt Hovedplan VAV som legger mer vekt på driftstiltak enn tidligere. En årlig
utskiftningstakt på 1,5 % er ambisiøst sett i lys av at plankapasiteten i så vel kommuner og
konsulentfirmaer er presset innen fagområdene vei, vann og avløp.
Det er også usikkerhet knyttet mot prisene i anleggsentrepriser, og meterprisene vil kunne variere
betydelig fra prosjekt til prosjekt. Hvis langtidsbudsjettet hadde økt VA-rammen med totalt 10
millioner kr i 2017, 2018 og 2019, ville dette medført at VA-gebyrene måtte heves ca. 5 % fra år til år.
Det må forventes en korrigering av utskiftingstakt og/eller kostnader etter hvert som man gjør seg
erfaringer med hvilke priser man oppnår i anbudsprosessene. Det kan også komme til ny kunnskap
eller andre forhold som medfører at nye områder vil bli tatt i betraktning. Videre kan det oppstå
begrensninger i forhold til tilgjengelig plankapasitet. Anleggsprosjektene båndlegger erfaringsmessig
mye planressurser innad i kommunen, slik at det blir mindre tid til å jobbe med andre viktige tiltak
som fremgår av handlingsplan VAV.
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7

Prioriterte tiltak

Rådmannen vil gjennom den årlige handlingsplanprosessen fremme forslag til hvilke konkrete
prosjekter som skal gjennomføres påfølgende budsjettår med tilhørende kostnadsrammer.
Nedenstående tabell baserer seg på føringer og rammebetingelser som fremgår av foregående
kapitler, og rådmannens forslag i handlingsprogrammet vil ta utgangspunkt i denne. Myndighetskrav
kan ikke fravikes, så her handler det om å finne de optimale tiltakene for å tilfredsstille
myndighetenes pålegg og forventninger.
Type tiltak

Prioritet

Effekt 1)

Kostnad2)

1

Utplassering av vannmålere tilknyttet et on-line
overvåkingssystem

Myndighetskrav

A,B,C

1,9 mill

2

Utarbeide fornyelsesplan (saneringsplan) for
drikkevannsnettet basert på risikovurderinger
og erfaringsdata:
- Sikre tosidig vannforsyning
- Sikre tilstrekkelig reservevanndekning
- Utbedre risikoledninger med stor konsekvens
- Utbedre utett kommunalt og privat
ledningsnett

Myndighetskrav

3

Utarbeide handlingsplan for fremmedvann:

3a
3b
3c
3d

- Avløpsvann fra Oppegård vannverk
- Grunnvann
- Vannlekkasjer
- Overvann; felleskummer, feilkoblinger, lokal
overvannshåndtering, tømming av sandfang mm.

Myndighetskrav
1
1
1
1

4

Utarbeide fornyelsesplan (saneringsplan) for
avløpsnettet:
- Utbedre risikoledninger med stor konsekvens
- Utbedre ledninger med kapasitetsproblemer
- Utbedre utett kommunalt og privat
ledningsnett

Myndighetskrav
1
1
2

B,C
B,C
C

54)

Innsjøinterne tiltak Kolbotnvann

1-2

C

6

Brannforebyggende tiltak råvannspumpestasjon

Myndighetskrav

A

75)

Øvrige tiltak Oppegård vannverk:

7a
7b
7c

- Installasjon av slamskraper i bassenger
- Omrøring av slam i fordrøyningsmagasinet
- Lokal slambehandling, se også tiltak 3a.

Myndighetskrav
1
1
1

2a
3)
2b
2c
2d

4a
4b
4c

1-2
1
1
2

A
A
A,B,C
A,B

C
C
C,(A,B)
C,(B)

C
C
C

45 - 99 mill

Se tiltak 7c

3,5 mill

4 mill
0,4 mill
40,0 mill

Prosjektperiode
Plan
2015-16

Anlegg
2016-17

2015-16

-

20162017-18
20162016-

Løpende
2019-20
Løpende
Løpende

2015-16

-

2016-17
201620162016-

2017-19
Løpende
Løpende
Løpende

2015-16

-

201620162016-

Løpende
Løpende
Løpende

Løpende

Vurderes

2015-16

2016-17

2015-16

-

2015-16
2015-16
2016-17

2016-17
2016
2017-19

1) Effekt A: Øker sikkerheten i vannforsyningen, B: Reduserer risiko for vannskader, C: Reduserer risiko
for betydelig forurensning
2) Tall i millioner kr ekskl. mva. Der kostnad ikke er oppgitt, betyr dette at tiltaket inneholder flere
delprosjekter som må kostnadsberegnes senere.
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3) Kan oppnås ved å legge en ny 500 mm vannledning fra Åsland i Oslo kommune til krysset
Sønsterudveien/Kongeveien. Oslo kommune har stilt seg positive til å samarbeide om dette prosjektet
som vil høyne forsyningssikkerheten i Oppegård, Ås og Ski kommune m.fl. Kostnadene følger av et
grunnlagsnotat fra COWI datert 28.6.2016 der tre alternative traseer er skissert.
4) Det vurderes fortløpende tiltak som kan fremskynde forbedring av vannkvalitet i Kolbotnvann, jf.
hovedplan VAV.
5) Følger indirekte av Fylkesmannens krav til handlingsplan for Nordre Follo Renseanlegg

Tiltakene nevnt i tabellen over vil kunne realiseres ved å kombinere driftstiltak med anleggstiltak.
Oppegård kommune ligger innenfor vannregion Glomma og vannområde PURA. PURA har gruppert
sine vannforekomster i 20 lokale tiltaksområder, hvorav sju er helt eller delvis i Oppegård. Figurene
nedenfor viser hvor det er aktuelt å iverksette tiltak i årene fremover, basert på erfaringsdata og
ROS-analyser. I figurene/kartene fremgår også “grenselinjen” (tilsvarer vannskillet) mellom de ulike
tiltaksområdene.
Tiltak 1 handler om å utplassere tilstrekkelig antall vannmålere i kommunens vannledningsnett som
muliggjør rask påvisning av eksisterende og kommende vannlekkasjer.
Tiltak 2 handler om at abonnentene til en hver tid skal være sikret tilgang på drikkevann. Dersom
Oppegård vannverk helt eller delvis blir ute av stand til å produsere drikkevann, må Oppegård og Ås
kommune forsynes fra en reservevannkilde. I dag kan Oppegård kommune få levert noe reservevann
fra Oslo kommune, men ikke i tilstrekkelige mengder. Reparasjon av vannlekkasjer, samt andre
driftsavbrudd, medfører at ledningsstrekninger må gjøres trykkløse. For at færrest mulig abonnenter
skal bli uten drikkevann ved slike hendelser, er det nødvendig at vannledningene går inn i
forsyningssonene fra to steder, såkalt tosidig vannforsyning. Noen vannledninger gir større
konsekvenser ved driftsavbrudd enn andre. Vannledningen i Skiveien som fører drikkevann til Ås
kommune er et godt eksempel på dette, og derfor planlegges det utbedring av denne risikoledningen
de nærmeste årene.
Tiltak 3 er viktig for å sikre tilstrekkelig kapasitet i spillvannsledningene, slik at man forebygger
tilbakestuving av avløpsvann med forurensning av vassdraget og/eller kjelleroversvømmelser.
Fjerning av fremmedvann vil også gi bedre kapasitet og renseeffekt for avløpsrenseanleggene.
Tiltak 4 er først og fremst viktig for å forebygge forurensning og kjelleroversvømmelser.
Kapasitetsproblemer og lekkasjer i spillvannsnettet i Kolbotnvannets nedbørsfelt (Tiltaksområde 3 i
PURA) medfører at forurensning føres via bekkene til Kolbotnvann, noe som i neste omgang gir økt
algeproduksjon. Gjersjøen er større og således relativt mindre følsom for kloakkutslipp, men er i
motsetning til Kolbotnvann påvirket av forurensning som følger av jordbruksaktivitet. En situasjon
der spillvannsledningen mellom Storebukta og Båtsleppa blir helt eller delvis blokkert er et godt
eksempel på et driftsavbrudd med stor konsekvens. Mye kloakk vil da på kort tid kunne renne rett ut
i Kolbotnvannet. Forebyggende driftstiltak og en god beredskapsplan vil kunne være en god strategi
for et slikt scenario.
Tiltak 5 gjelder innsjøinterne tiltak som kan supplere luftingen av bunnvannet i Kolbotnvann, jf.
nærmere beskrivelse i hovedplan VAV.
Tiltak 6 gjelder tiltak som skal forebygge brann med påfølgende driftsavbrudd for vannverkets
råvannpumpestasjon ved Gjersjøen.
Tiltak 7 gjelder tiltak som skal redusere driftsproblemer for Nordre Follo renseanlegg som følge av
tilførsel av slamholdig avløpsvann fra Oppegård vannverk.
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Handlingsplan VAV 2016 - 2021

Figur 1a:

Områder som er aktuelle for vann- og avløpsprosjekter 2016 – 2021, rehabilitering og
nye ledningsanlegg.
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Handlingsplan VAV 2016 - 2021

Figur 1b:

Områder som er aktuelle for vann- og avløpsprosjekter 2016 – 2021, rehabilitering og
nye ledningsanlegg.
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