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Saksutredning:
Hovedplan vannforsyning 2012-2020 er vedlagt saken – her settes mål ift hovedutfordringer og
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kommunen, hvor kommunestyret har vedtatt at vi skal ha full kostnadsdekning/selvkost.
Til orientering vedlegges også en brosjyre om regjeringens nasjonale mål for vann i Norge.
Disse er et resultat av WHOs Protokoll for vann og helse. Målene er vedtatt for å oppnå en
tilstrekkelig forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle.
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Forord
Søgne kommune ved Ingeniørvesenet har hatt ansvaret for utarbeidelse av hovedplanen.
Styringsgruppen har bestått av:


Arnfinn Håverstad

prosjektleder



Paal Kristensen

enhetsleder



Erling Hansen

uteavd. ingv.



Robin Andersen

uteavd. ingv.

Asplan Viak har vært engasjert for å bistå med hovedplanarbeidet. Aprova AS har vært
underkonsulent for Asplan Viak i sluttfasen av rapporteringen.
Kontaktpersoner har vært:


Audun Bergvik



Tor-Albert Oveland
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SAMMENDRAG
Målsettingen for utarbeidelse av hovedplan vannforsyning er å:


utarbeide et verktøy for tilfredsstillelse av de mål som er satt for drikkevannsektoren



bidra til at begrensede ressurser, som stilles til disposisjon for sektoren, blir anvendt på best mulig
måte.

Hovedplanprosessen medfører langsiktighet og mer forutsigbarhet.


Kommunale initiativ og fastsettelse av ambisjonsnivå skal erstatte statlige krav og direktiver på
drikkevannsektoren.



Overordnede mål skal erstatte detaljstyringen.



Detaljer og enkeltsaker overlates til administrasjonen. Færre, men viktigere saker til politisk
behandling.



Hovedplan for vannforsyning, inkludert handlingsplan skal ha politisk godkjenning, og den skal
danne grunnlaget for gebyrene.

OVERORDNET MÅLSETTING FOR VANNFORSYNINGEN:
Søgne kommune skal levere nok og trygt drikkevann.
Dette er i hovedrapporten videre utdypet i konkrete mål angående kvalitet, kapasitet, sikkerhet og
effektivitet.

HOVEDUTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER
Utskifting av gamle ledninger
Ledningsnettet forfaller. Det er derfor nødvendig å ha en jevn utskiftingstakt for å unngå at ledninger
kollapser. Gamle ledninger i støpejern og asbest bør skiftes. PVC-ledninger fra 70-tallet viser seg å
være utsatt for brudd. I Søgne er halvparten av ledningene i PVC, og anslagsvis 30% av disse er fra
70-tallet.

Forsterking av kapasitet
Som et resultat av økt boligbygging må kapasiteten til ledningsnettet økes. Det skal etableres tydelige
hovedstammer i nettet som har god kapasitet. Ringforbindelser gir økt sikkerhet. På sikt vil det være
etablert en ring som forbinder Tangvall – Leiredale – Høllen. Dette fører blant annet til at det vil være
sterk forsyning mot framtidige utbyggingsområder i Leireheia og Kjellandsheia.

Reduksjon av lekkasjer
Sammen med utbygging av nytt nett og utskifting av ledninger vil lekkasjenivået synke. Det skal
arbeides med å få bedre oversikt over vannforbruket i nettet ved å etablere sonemålere i definerte
kummer.
Ved å redusere lekkasjer frigjøres kapasitet i ledningsnettet ved at større andel av vannet når fram til
forbruker.
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Reserve- / krisevann
Reservevann defineres som en likeverdig vannkilde som hovedvannkilden, og skal kunne kobles inn
uten merkbare konsekvenser for abonnentene.
Krisevann er vannforsyning med lavere kvalitet, ofte med kokepåbud.
Søgne kommune har ingen operativ reserve- eller krisevannkilde. Ved brudd på den lange
overføringsledningen fra Tronstadvann kan det forsynes i mellom 24 og 36 timer fra høydebasseng,
deretter står man uten vann. Dersom brudd skjer på en tid av året hvor det er vanskelig å reparere
ledningen, vil det fort være for liten tid tilgjengelig.
Det skal arbeides med å finne en god løsning for krisevann eller reservevann. Fortrinnsvis skal
grunnvann vurderes nærmere.

Utvidelse av nettet
Utvidelse av nett mot Ålo skal utredes nærmere og sees i sammenheng med tilknytning avløp.

HANDLINGSPLAN
Følgende tiltak forutsettes utført fram mot 2020:
Tiltak nr

Beskrivelse

I-01

Omlegging eternittledning i Høyskoleveien

I-02

Rehabilitering av trykkøkningsstasjon
Skillsmyra
Ledningsanlegg til høydebasseng
Stokkelandsveten
Hytteledninger Ytterkilen - Innerkilen

I-03
I-04
I-05

Kostnad
kkr

2013

2014

2 000
300

2015

2016

300
1 220

1 000
800

I-06

1 500

I-07

Høydebasseng Vedderheia

1500

I-08

Utskifting av kummer

2 500

I-09

Etablering av målepunkt for sonevannmåling

1 600

I-10

Driftskontrollanlegg vannforsyning

I-11
I-12

Utskifting ledningsanlegg Elvebakken Landbruksskolen
Redskapsbærer

I-13

Utskifting ledningsanlegg Moneveien - Torve

I-14

Utskifting ledningsanlegg Monan

I-15

Ledningsanlegg Vaglen - Amfeneset

I-16

Ledningsanlegg Amfeneset - Høllen Vest

I-17

Utskifting ledningsanlegg Skarveien

I-18

Utskifting ledningsanlegg Hølledalen

I-19
I-20

Ledningsanlegg Trysnes - Lastad - Ålo
Utredning
Andre utredninger

I-21

Forsterking hovedstammer

I-22

Forbedring ledningskart

750

1 000
800
1 500
500

100

1000
625

625

625

500

900

200

250

250

250

3 500

625

2 100

900

900

500

500

1 200

1 200

750

750

1 800

1 400

1 800

500

500

1 250

1 250

100

100

2 000

200

300

200

200

15 000

1 000
15 000

300

40 970

Etter
2016

2 000

1 220

Utskifting ledningsanlegg Kjellandssvingen Krogan
Utskifting ledningsanlegg Sangvikveien

Sum

2012

300

3 200

4 825

15 000

3 175

3 275

3 425

23 230

Kostnader til reservevann vil framkomme etter at utredning rundt dette er utført.
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GEBYRUTVIKLING
Prognosert gebyrutvikling forutsatt 100 % inndekning for vannforsyningen er vist i figurene under:
Abonnementsgebyr 2003 – 2016 (kr/år ekskl mva):

3

Forbruksgebyr 2003 – 2016 (kr/m ekskl mva):

Det forventes at gebyr i 2016 vil ligge på et nivå tilsvarende 2009-nivået.
For 2012 settes følgende for vannforsyning:
-

Abonnementsgebyr: kr 632,- ekskl mva

-

Forbruksgebyr:

kr 3,42 ekskl mva

3

For en gjennomsnittlig husstand med (180 m /år, inkl leie vannmåler 150,-) blir gebyret i 2012
kr 1 398,- ekskl mva. Dette er lavt, sett i forhold til andre tilsvarende kommuner.
Fram mot år 2016 vil gebyrnivået øke til:
-

Abonnementsgebyr: kr 838,- ekskl mva

-

Forbruksgebyr:

Søgne kommune

kr 4,67 ekskl mva
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1 BAKGRUNN
1.1 Lovverk og reglement
1.1.1

Nasjonalt

Da en lov kan hjemle flere forskrifter, og en forskrift kan være hjemlet i flere lover, er
oversikten nedenfor gitt på det nivå (lov/forskrift) som klarest presenterer de aktuelle krav
relatert til anlegging og drift av vannverk.
Drikkevannsforskriften (forskrift om vannforsyning og drikkevann) gir bestemmelser om
- vannkvalitet,
-

vannbehandling,

-

hygienisk sikring,

-

prøvetaking og analyse,

-

godkjenning av vannverk,

-

tilsyn, og vannverkets plikt til å betale gebyr for tilsyn,

-

materialer og kjemikalier til bruk i drikkevann,

-

vannforsyning under ekstraordinære forhold.

Forskriften er hjemlet i matloven, kommunehelseloven og lov om helsemessig og sosial
beredskap.
Forskrift om krav til beredskapsplanlegging gir bestemmelser om vannverkseiers plikt til å ha
en tilfredsstillende beredskap for krig og krise.
IK-mat-forskriften (Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen) gir
bestemmelser vedrørende driftsrutiner for vannforsyningen, samt om kartlegging av forhold
som er avgjørende for vannets helsemessige sikkerhet.
Forurensningsforskriften (Forskrift om begrensning av forurensning) gir bestemmelser om
kommunale vanngebyrer, hjemlet i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forskriften
fastslår at tjenesten skal drives etter selvkostprinsippet.
Videre gir forurensningsforskriften med hjemmel i forurensningsloven bestemmelser om
utslipp av forurensning, som kan ha betydning for disponering av spylevann fra
vannrenseanlegg samt utslipp av klorert vann og annet vaskevann som er brukt i spesielle
situasjoner i distribusjonsnettet.
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) gir bestemmelser om bl.a. konsesjon til
vassdragstiltak, herunder uttak av vann. Denne kommer til anvendelse dersom nye
vannkilder skal tas i bruk eller uttaket fra dagens kilder endres vesentlig.

Søgne kommune

Asplan Viak AS

Hovedplan vannforsyning 2012 - 2020

9

Plan- og bygningsloven har en rekke bestemmelser som angår vannforsyningen.
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter gir
bestemmelser om kommunens plikt til å sørge for tilstrekkelige vannmengder for
brannslokning. Dette er imidlertid å forstå som kommunens som plan- og
bygningsmyndighet, ikke det kommunale vannverket. Det er ikke sagt at kommunen skal
dekke kostnadene ved tilrettelegging for brannvannsforsyning, men kommunen skal påse at
eventuelle nødvendige tiltak gjøres i forbindelse med regulering og oppføring av bygninger. I
plan- og bygningsloven er det presisert at tiltakshaver selv ansvarlig for at det foreligger
tilstrekkelige slukkevann for bygningens behov, herunder til eventuell sprinkling.
Forpliktelser når det gjelder slokkevannskapasitet i eksisterende distribusjonsnett er i liten
grad omtalt i veiledninger til loven og forskriftene, ut over at det må brukes tankbil der
kapasiteten ellers er for liten. (Norsk vanns VA-jus-database, VA-miljøblad).
Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15. desember 2006 implementerer EUs
rammedirektiv for vann. Hensikten med rammedirektivet er å etablere en effektiv og
samordnet forvaltning av vannressursene. Alle krav til vannforvaltning knyttes sammen i ett
direktiv. Et viktig mål er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vann, både
vassdrag, grunnvann og kystvann. Miljømålene skal være konkrete og målbare.
Forskriften stiller krav om overvåking av drikkevannskilder, og om tiltak for å ivareta behov
for drikkevann, beskytte drikkevannskilder og redusere behovet for vannbehandling. Dette
vil ikke medføre særlige forandringer i forhold til dagens praksis for vannkildene i
Kristiansand, fordi:
- kildene er valgt fordi de er lite forurenset,
-

de er sikret mot økt forurensning gjennom restriksjoner,

-

drikkevannsuttaket er ”bærekraftig” i og med at det gjerne ligger godt under kildens
kapasitet/tilrenning.

Arbeidsmiljøloven med forskrifter inneholder bestemmelser som har til dels stor betydning for
hvordan tekniske anlegg innrettes og hvordan arbeid skal utføres, samt for hvordan vaktlister
skal organiseres.
Oreigningslova gir bestemmelser i forbindelse med ekspropriasjon til vannverksformål.
Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet gir bestemmelser om
gebyr som skal betales for godkjenning av vannverk.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) ble
vedtatt 30. mai 2008. REACH er EUs nye regelverk om kjemikalier, og erstatter deler av det
tidligere norske kjemikalieregelverket. Vann- og avløpsanlegg er i de fleste tilfeller ikke
direkte berørt, men de bør forsikre seg om at deres kjemikalieleverandører foretar nødvendig
registrering av kjemikaliene.
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Lov om kommunale vann- og avløpsgebyrer, og lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer.
1.1.2

Kommunalt

Kommuneplanen gir kriterier og retningslinjer for hvordan vannforsyningen, som en av de
kommunale tjenester, skal utvikles og drives.
Videre legger kommuneplanens arealdel indirekte men viktige føringer for utviklingen av VAanleggene i og med at framtidig utbyggingsmønster er angitt her.
Kommunedelplaner og sektorplaner kan også i noen tilfeller ha betydning for
vannforsyningen.
Det bemerkes at i hovedplan for vannforsyning må man også planlegge ut over
kommuneplanens planperiode.
VA-norm for Søgne kommune
Normen er i stor grad innrettet mot tekniske detaljer som har mindre relevans i selve
hovedplanarbeidet.

1.2 Nye og kommende betingelser
1.2.1

På EU-nivå

Drikkevannsdirektivet
Drikkevannsdirektivet er under revisjon. Det vil bli en del endringer i parameterkravene og
kravene til overvåking (analyser). Dette vil føre til en revisjon av drikkevannsforskriften. Det
er foreløpig ikke gitt signaler om endringer som vil ha stor betydning for de fleste norske
vannverk. Det kan føre til en endring av analysekostnadene, men dette vil være en
beskjeden kostnad. Vi antar at forandringen for det enkelte vannverk vil være mindre enn
den forskjellen man i dag kan finne mellom relativt like vannverk, og som skyldes forskjellige
ambisjonsnivå og regelfortolkning hos de forskjellige vannverk og de forskjellige
Mattilsynskontorer.
Den største endringen som er varslet er at direktivet vil inneholde krav om Water Safety
Plans – vannsikkerhetsplaner. Dette er en arbeidsmetode som minner om internkontroll og
kartlegging av kritiske punkter. Bakgrunnen for at dette tas inn i direktivet er særlig
erkjennelsen av at analyser av vannet alene ikke er nok til å sikre et helsemessig trygt vann.
I Norge er denne type tankegang godt etablert, gjennom kravet om internkontroll og kravet
om to hygieniske barrierer. Innføring av vannsikkerhetsplaner vil sannsynligvis føre til en
revisjon eller fullstendig omarbeidelse av IK-mat-forskriften, men vi forventer ikke at dette vil
føre til vesentlige nye utfordringer eller vesentlige kostnadsøkninger for norske vannverk.
Status pr 2011 er at Europakommisjonen har valgt å utsette revisjonen av selve
direktivteksten. Vedleggene skal oppdateres. De små vannverkene får en utvidet
rapporteringsplikt.
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Eierskap og konkurranse
EU har tidligere liberalisert og konkurranseutsatt el og tele. En liknende liberalisering har
vært diskutert for vann og avløp, men det har ikke blitt startet noen prosess i denne retning.
Årsaken er denne sektorens vesentlige forskjeller fra el og tele, som gjør konkurranse
vanskeligere.
1.2.2

Nasjonalt

Inntektsrammesystem
Vann- og avløpsverkene i Norge fastsetter i dag sine gebyrer for brukerne basert på dekning
av selvkost. Nettselskapene i energisektoren reguleres derimot med inntektsrammer som er
basert på en benchmarking av selskapene gjennom ulike prestasjonsfaktorer som NVE
forvalter.
SINTEF har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utredet hvorvidt en
liknende ordning kan brukes i vann- og avløpssektoren (2003), og foreslått opplegg for
etablering av en nasjonal målestokkonkurranse (benchmarking) (2005). Det er rimeligvis en
rekke utfordringer knyttet til innføring av et slikt system i VA-bransjen, der variasjonen i type,
størrelse og standard på de tekniske anleggene – og på produktet som leveres – er større
enn i strømforsyningen. SINTEF har anbefalt at et slikt opplegg i første omgang prøves ut
uten at det knyttes til inntektsrammer.
En omlegging av inntektssystemet for vannverkene synes ikke å være nært forestående.
Samtidig kan man se på den raske omveltningen innenfor energibransjen. Hvis noe liknende
skulle skje med VA-sektoren, kan situasjonen være en helt annen om mindre enn 20 år.
Offentlig eller privat eierskap og drift?
I Frankrike og en rekke andre land er det vanlig med driftsentrepriser, dvs at større firmaer
driver VA-virksomheten for kommunene. Denne modellen innebærer at et privat firma på
oppdrag fra kommunen driver både vannbehandlingsanelgg og distribusjonsnett på oppdrag
fra kommunen(e). Det kan også inngå avtaler om finansiering av nyanlegg, leasing av
anlegg til det offentlige m.m. Kontraktsperioden er typisk på 30 år. Myndigheten til å
innkreve avgifter for vann- og avløpstjenestene ligger stadig hos det offentlige.
I England og Wales ble derimot vannforsyningen fullstendig privatisert på 80-tallet, ved at
ledningsnett og behandlingsanlegg ble solgt til private virksomheter. Dette følges av en
nitidig oppfølging fra myndighetenes side, med klare rammer for avgifter og inntekter.
Andre EU-land, særlig i nord-Europa, har ikke hatt noen bevegelse i retning av denne typen
privatisering. I Nederland ble det for noen år siden lovfestet at infrastrukturen for
vannforsyning skulle eies av det offentlige. Sverige har enkelte vannverk som drives med
driftsentrepriser.
En rekke små enheter, og en drift som er integrert i kommunens øvrige tekniske drift, gjør at
norsk VA-sektor generelt er lite egnet for driftsentrepriser og andre former for privatisering.
Det har til nå kun vært gjort spredte forsøk på å sette ut driften av VA-anlegg på anbud og på
å trekke private inn på eiersiden. Forsøkene har undervegs blitt avlyst eller avviklet.
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I dag etablerer utenlandske selskaper som franske Veolia seg i Norge. I hjemlandet er
nettopp driftsentrepriser innenfor VA kjerneaktiviteten til Veolia og liknende selskaper. Det er
de største kommunene med de største VA-virksomhetene som er interessante, og det er
ikke tvil om at det ligger et fortjenestepotensial i VA-virksomheter med stor omsetning. Så
langt synes det å være begrenset politisk ønske om slike tiltak nasjonalt. Det samme gjelder
for VA-bransjen selv. Men man kan selvfølgelig ikke utelukke et politisk omslag.
Stortinget har høsten 2011 lagt frem forslag til lovverk som sikrer at vann- og
avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige. Det er tverrpolitisk enighet i stortinget
om at dette er ønskelig. Norsk Vann støtter dette.
Forslaget om lovbestemt offentlig eierskap vil umuliggjøre den britiske modellen – som det
da heller ikke har vært noen interesse for i Norge så langt. Det vil antakeligvis også
umuliggjøre en OPS-modell. Det ser derimot ikke ut til at den vil hindre driftsentrepriser etter
fransk modell, som synes å være en mer aktuell løsning for norske VA-virksomheter.
Det forventes at:
-

et nasjonalt eller internasjonalt krav om å sette drift av norske VA-anlegg ”ut på
anbud” er lite sannsynlig innenfor de nærmeste ti-tyve år

-

et lokalt politisk ønske om større grad av privatisering av VA-sektoren ikke kan
utelukkes.

1.2.3

Personell og kompetanse

Det er velkjent at det ikke utdannes nytt VA-personale i samme takt som eldre arbeidstakere
går av med pensjon. Dette gjelder på alle utdannelsesnivåer. Norsk Vann har utpekt
rekruttering som et satsingsområde.
Kommunen må derfor fram til 2020 forvente stadig større problemer med å få kompetente
søkere til stillinger knyttet til VA-oppgaver.
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1.3 Grunnlagsdata
Følgende grunnlagsdata er benyttet i hovedplanarbeidet:


Søgne kommune: Notat: Vannforsyning til Vedderhei, 2001, Asplan Viak Sør AS



Hovedplan vannforsyning 2002, Asplan Viak Sør

Ytterligere opplysninger om vannkvalitetsdata, pumpestasjoner, høydebasseng, økonomitall,
etc. er fremskaffet av Søgne kommune.

Søgne kommune

Asplan Viak AS

Hovedplan vannforsyning 2012 - 2020

14

2 MÅLSETTING
2.1 Grunnlag for målformuleringene
Som grunnlag for målformuleringene for VA-sektoren i Søgne kommune ligger følgende
hovedprinsipp:


De kommunale vann- og avløpsanleggene skal ha nok kapasitet og være
driftssikre slik at de ikke gir unødvendige ulemper for abonnentene.
Både ved planlegging og drift skal tjenesteyting overfor innbyggerne ivaretas.
Kommunen har ansvar for at anleggene fungerer tilfredsstillende og at innbyggernes
ulemper i forbindelse med driftsstans, tilstopping og lignende gjøres så små som mulig.



Det skal foreligge beredskapsplan for den kommunale tjenesteytingen
innenfor vann og avløp.
Et mål om god beredskap setter klare krav til plangrunnlag, kompetanse og
tilfredsstillende økonomiske ressurser.



De kommunale vann- og avløpsanleggene skal forvaltes kostnadseffektivt.
Alle kostnader skal dekkes over gebyr, og skal således være selvfinansierende. Målet
innebærer at gebyrene holdes så lave som mulig innenfor rammene definert av hensynet
til miljø, samt abonnentenes krav til kvalitet og service.
Drift og utbygging skal skje ut fra et godt planmessig og økonomisk grunnlag.

2.2 Overordnet målsetting:
Søgne kommune skal levere nok og trygt drikkevann.
2.3 Arbeidsmål
Det overordnede målet er nærmere utdypet som konkrete arbeidsmål for vannforsyningen:
2.3.1

Kvalitet



Søgne kommune leverer godkjent drikkevann fra TIV. Vannkvaliteten skal ikke forringes i
Søgne kommunes distribusjonsnett fra TIV sitt nett og ut til forbruker.



Kvaliteten på nettet skal kontrolleres regelmessig med prøvetaking etter et oppsatt
prøvetakingsprogram.



Alle klager på vannkvalitet systematiseres. Denne informasjon legges til grunn ved
planlegging av utbedringstiltak.



Kommunens driftspersonell skal ha tilfredsstillende kunnskap og kvalifikasjoner om
vannkvalitet.



Det skal foreligge oppdaterte prosedyrer med tanke på hygienisk håndtering ved
reparasjon av ledningsbrudd.
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Ved trykksvingninger på nettet kan det være fare for innsuging av forurenset vann.
Kommunen skal arbeide aktivt for å redusere faren for dette, både ved tiltak på
kommunalt nett, og ved tiltak i forbindelse med næringsabonnenter.

2.3.2

Kapasitet



Vanntrykk hos abonnenter (ved avstikk kommunal ledning) holdes mellom 2 og 8 bar
under vanlige forsyningsforhold. Trykktap på stikkledning, samt montering av
trykkreduksjon ved for høyt trykk inn, er abonnentens ansvar.



Vannkrevende næringsvirksomhet skal, etter særskilt avtale, få nok vann i de utpekte
næringsområdene.



Forsyningssystemet dimensjoneres ikke for fri vanning. I tørrværsperioder kan det
innføres restriksjoner på forbruk.



Lekkasjene i ledningsnettet skal reduseres til under 1 400 m3/d (16 l/s). I dag er antatt
lekkasje 1 800 m3/d (21 l/s).



Nye boligområder skal ha uttak for brannvann med kapasitet 20 l/s. Uttaket kan skje fra
to kummer med maksimalt slangeutlegg på 200 m.



I nye næringsområder skal det være brannvannskapasitet på 50 l/s. Dette fordeles
fortrinnsvis på to uttak.



For eksisterende områder i kommunen skal det ved hjelp av hydrauliske nettmodell og
test-tappinger bestemmes kapasitet for brannvann. Det skal settes opp en handlingsplan
for hvordan områder med dårlig brannvannsdekning skal håndteres i samarbeid med
brannvesenet.



Sprinkleranlegg må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle ut fra kapasiteten i nettet på det
aktuelle uttaksstedet.



Hvor det er økonomisk akseptabelt utvides ledningsnettet til å dekke bestående
bebyggelse.

2.3.3

Sikkerhet



Brudd på ledninger skal ikke gi avbrudd i forsyningen for større boligområder (mer enn
2000 personer). Det samme kravet stilles for områder hvor utfall av vann medfører stor
ulempe for abonnentene.



Avbrudd i vannforsyningen på inntil 8 timer på dagtid skal ikke skje oftere enn hver 6.
måned for det enkelte forsyningsområde. Avvik fra målet registreres og vurderes
særskilt.



Avbrudd i vannforsyningen på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid skal varsles av
kommunen ved å ta direkte kontakt med de berørte, eller ved utsending av skriv, slik at
det er mulig å tappe opp nødvendig forbruksvann.



Arbeid med å lokalisere brudd skal starte senest 1 time etter at melding om brudd er
mottatt.



Ledningsbrudd repareres omgående.



Strømstans skal ikke føre til stans i hovedvannforsyningen.



Systemet i Søgne kommune skal ha nødvendig reservevolum i basseng til å forsyne i 36
timer, når midlere uttak legges til grunn.
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Det skal foreligge en operativ sikkerhets- og beredskapsplan for vannforsyningen i
kommunen. Denne skal inneholde rutiner for krisevannforsyning.
Som nødreserve i tilfelle en alvorlig kildeforurensning, skal det være et opplegg for å gi
befolkningen vann til husholdningen (matlaging og drikke).

2.3.4

Effektivitet



Kostnadene ved den kommunale vannforsyningen skal dekkes av kommunale vanngebyr.



Kostnader ved vannforsyningen skal kunne dokumenteres ved nøkkeltall. Kostnadene
skal være lik eller lavere enn ved tilsvarende andre vannverk.



Faste rutiner for årsrapportering skal foreligge. Denne skal gi en tilfredsstillende helhetlig
dokumentasjon (teknisk, driftsmessig, kvalitetsmessig, økonomisk, organisatorisk etc).



Vannmålere kreves for alle abonnenter.



Opplæring og kompetanseheving av personalet tillegges stor vekt. Kommunens
driftspersonell skal ha tilfredsstillende kunnskap og kvalifikasjoner.



Kommunen skal ha en oppdatert database over ledningsnettet og kunne foreta
simuleringer av vannforsyningssituasjonen.



Det skal være et utskiftningstempo for ledningsnett og tilhørende utstyr som sikrer at
dagens tekniske standard ivaretas.



Transportsystem med tilhørende utstyr skal ha et vedlikehold som sikrer funksjonelle og
effektive driftsforhold.
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3 BESKRIVELSE AV VANNFORSYNINGEN I SØGNE
3.1 Historikk
Søgne kommune hadde i 1970 ca 4500 innbyggere, og i år 2000 passerte bygda 9000
innbyggere. Søgne kommune er en av kommunene i Vest Agder med høyest
befolkningsvekst.
Et av de første vannverkene som ble satt i drift var Nygård vannverk. Kilden var Stemvann,
som ligger nord for Tangvall. Dette forsynte de sentrale deler av Søgne med Tangvall,
Høllen og mot grensa til Lunde – Meieribakken. Dette vannverket fungerer i dag som
krisevann til de sentrale delene av Søgne. Det er montert et mobilt kloringsanlegg, men
anlegget er ute av funksjon på grunn av at ledning fra Stemvann er defekt. Ny
krisevannløsning vil foreligge i løpet av de nærmeste årene.
Det andre av de første vannverkene var Lunde vannverk. Kilden her var Repstadvannet.
Vannverket er i dag ikke i drift. Dette forsynte sentrale deler av Lunde med Lohne og
Ormestad som yttergrense i vest og i sør Amfeneset og mot øst Meieribakken. Nygård
vannverk og Lunde vannverk var koblet sammen ved Meieribakken slik at de kunne forsyne
hverandre ved behov.
Det tredje vannverket lå på Langenes. Kilden her var Feievann. Kilden brukes ikke i dag.
Langenes vannverk forsynte de sentrale delene av Langenes m/ Pålsnes, Nodenes, Søvik,
Kileneset og Øygarden.
Disse tre vannverkene ble overtatt av kommunen ca i 1970.
Kommunen fikk forsyning fra Tronstadvann interkommunale vannverk i 1977. Dette skjedde
samtidig som hovedkloakken fra Songdalen ble lagt.
De tre gamle vannverkene ble i siste del av 70- tallet koplet sammen til et vannverk.
Samtidig ble hovedpumpestasjonen på Tangvall etablert.
Søgne baserer seg i dag kun på forsyningen fra TIV. Søgne kommune er en av tre eiere i
TIV, sammen med Songdalen og Kristiansand. Det interkommunale samarbeidet har
eksistert siden 1973, og vannverket ble satt i drift i 1977. Det er Kristiansand kommune som
har eneansvaret for driften av TIV.
Gjennom årene er ledningsnett modernisert og oppgradert. For sikkerheten i forsyningen har
byggingen av høydebasseng Leireheia vært en viktig investering de siste årene.

Søgne kommune

Asplan Viak AS

Hovedplan vannforsyning 2012 - 2020

18

3.2 Vannkilde og behandlingsanlegg
Tronstadvann er vannkilde for Tronstadvann Interkommunale Vannverk (TIV). Vannverket
eies av kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne. Eierandelene er henholdsvis 85 %,
6 % og 9 %.
Anlegget drives av Kristiansand Ingeniørvesen. Vannverket selger vann til kommunene etter
vannmåler.
Tronstadvann har følgende data:
Nedslagsfelt
Reguleringshøyde

53,0 km2
5,5 m

Magasinvolum

12,0 mill. m2

Kapasitet

40,0 mill. m3 pr. år

Den bakteriologiske vannkvaliteten er god. Vannet er surt og bløtt og har et middels høyt
fargetall (humusinnhold), for øvrig er den fysisk-kjemiske vannkvaliteten god. De senere
årene har vist en økning i fargetallet og en viss økning i forekomsten av uønskede bakterier.
Vannbehandlingsanlegget omfatter
-

humusfjerning (fargefjerning)

-

karbonatisering (korrosjonsbeskyttelse)

-

desinfeksjon med UV.

UV-anlegget er plassert i pumpestasjonen på Nodeland.
Dette er vannbehandling av høy standard. Den omfatter to hygieniske barrierer, og
desinfeksjonen er tilfredsstillende også etter de nye foreslåtte retningslinjene i Norsk Vanns
rapport ”Optimal desinfeksjonspraksis”. Dette forventes å være tilstrekkelig for alle aktuelle
krav til vannkvalitet i og ut over planperioden.
Klausuleringen fra 1974 omfatter bl.a. følgende restriksjoner i nedbørsfeltet:
-

forbud mot bebyggelse nærmere vannene enn 200 m, noen unntak for landbruket. I
nedbørsfeltet for øvrig er det forbud mot nybygg unntatt driftsbygninger for landbruket
samt spredte hytter, men mulighet for en viss boligbygging i nedslagsfeltet til
Birkelandsvann

-

forbud mot nye større besetninger (hønsehold, pelsdyr o.l.)

-

restriksjoner på vannklosetter og priveter

-

forbud mot campinghytter ved vannene, mot tilrettelegging for bading m.m.
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-

forbud mot motorferdsel på vann og is med visse unntak for tømmerfløting

-

bruk av pesticider kun godkjent av helsemyndighetene

3.3 Vannforbruk
Befolkningsmengde og det totale årsforbruket i Søgne kommune for årene 1981 til 2009 er
vist i Figur 1.

Figur 1 Vannforbruk og befolkning i Søgne kommune 1981-2009

Figuren viser at vannforbruket har steget noe som følge av befolkningsutviklingen. Senking
av lekkasjenivå har ført til at veksten i vannforbruk ikke er like stor som økning i antall
personer.

3.4 Ledningsnett
Fra TIV, som ligger i Songdalen kommune, går vannet via Nodeland pumpestasjon til
pumpestasjonen på Tangvall. Videre fordelingsnett består i hovedsak av plastledninger
(PVC og PE). Den totale ledningslengden i kommunen er nå i overkant av 124 km.
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Figur 2 Ledningsmaterialer i vannledningsnettet

3.5 Bassenger og pumpestasjoner
Kommunen har i dag 4 høydebassenger:


Leireheia, volum 6000 m3 og vannspeil på kote 69.8.



Stokkeland, volum 3000 m3 og vannspeil på kote 68.



Lohnelier, volum 500 m3 og vannspeil på kote 95



Trysnes, volum 153 m3 og vannspeil på kote 66.

Angitt volum er noe større enn det som er utnyttbart i praksis. For Stokkeland er utnyttbart
volum på ca 2600 m3.
Det er i dag 8 trykkøkningsstasjoner i Søgne kommune:


Tangvall



Hølleheia



Skillsmyra



Vedderheia



Nygårdsheia



Oftenes



Lohnelier (2 stk)
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4 KLIMAENDRINGER – KONSEKVENSER FOR VANN
4.1 Klimaprognoser
Økt drivhuseffekt antas å føre til større og mer intense nedbørmengder over Norge i mange
tiår fremover. Forskernes beregninger av temperatur- og nedbørnormal for år 2071 - 2100
på Kjevik (kilde: met.no) viser følgende temperaturfordeling over året:

Figur 3 Normaltemperatur i dag, og prognose framtidig

Figuren over viser en sammenlikning av normalen i dag (grønn strek) og beregnede
normalverdier for år 2071-2100. Som en ser er tendensen den samme med gjennomgående
varmere vær. Ser en på vinteren spesielt ser en at fra å være vintertemperatur nær 0 °C blir
vinteren nå gjennomgående varm.

Figur 4 Nedbør, dagens og prognose framtidig

Figur 4 viser en sammenlikning av normalen i dag (grønn søyle), beregnede normalverdier
for år 2071-2100 (rød søyle). Som en ser er tendensen den samme med gjennomgående
mer nedbør, dette gjelder spesielt når en ser på høst og vinter, med en antatt økning på 1020%.
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Somrene antas å bli omtrent som før, men det kan forventes lengre tørkeperioder på sørøstlige deler av Norge.
Det estimeres også fra forskjellige hold at havnivåstigningen på Sørlandet de neste 100 år
kan bli om lag 75 cm. Hvorvidt dette er den mest riktige prognosen pr i dag strides det om.
Det kan imidlertid virke som om de fleste forskere er enige om at det vil bli en stigning i
havnivå.

4.2 Effekt for vannforsyningen i Søgne
4.2.1




Vannkilder og vannbehandling

Klimaendringer kan gi forverring i fargetall, mikrobiologisk og kjemisk kvalitet, bl.a. pga.:
o

økt nedbør/økt avrenning/økt flom

o

lengre sirkulasjonsperiode/endret strømningsmønster

Behov for bedre overvåking og utvidet vannbehandling

4.2.2

Transportsystemet

For vann- og avløpsanleggene vil klimaendringen først og fremst få innvirkning på overvannog spillvannsnettet. Større nedbørsmengder fører til mer fremmedvann i ledningsanlegget,
men dette fører også til at vannledningsnettet blir berørt. Vannkummer vil stå fylt med vann i
lengre perioder enn i dag, og samme virkning vil det være på vannet i omfyllingsmassene
rundt vannledningene.
Faren for innsug av forurenset vann vil være større ved økt nedbør. Aktuelle tiltak for å
redusere dette:
 Lokalisering av områder i nettet hvor det er fare for innsug / undertrykk. Dette gjøres
ved studie i nettmodell, og ut fra driftserfaringer.


I fareområdene:
o Sørge for sikring av brannventiler for tilbakeslag.
o Prioritere disse områdene ved sanering av ledninger med tanke på
lekkasjereduksjon.



Ved nyanlegg bør det i prosjekteringsfasen vektlegges tilbakeslagssikring i
brannventiler og andre uttakspunkt i nettet.

Videre vil faren for økt flom og ras som følge av kraftig nedbør føre til at vannledninger kan
ødelegges. Aktuelle tiltak:
 Lokalisering av områder i nettet hvor det er fare for flom/ras. Finne konfliktpunkt mot
større hovedledninger i vannforsyningen.
I fareområdene må det vurderes utskifting / omlegging ledninger, eller sørge for to-sidig
forsyning. Nyanlegg bør unngås i disse områdene.
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5 DIMENSJONERINGSKRITERIER FOR VANNFORSYNINGEN
5.1 Befolkning og befolkningsutvikling
Søgne kommune hadde per 1.1.2009 en befolkning på 10 417 personer, mot 7486 i 1990.
Fram mot 2020 legges det opp til en befolkningsvekst på 1,1%
Statistisk Sentralbyrå utarbeider befolkningsprognoser basert på ulike forutsetninger.
Prognosene for Søgne, tilsier at veksten ikke vil gå så raskt som det siste tiåret, men vil
holde en gjennomsnittsvekst på minst 1,1 % per år frem til 2020.
Figur 5 viser befolkningsvekst 1990 – 2009 og prognose for utviklingen videre fram til 2050,
basert på 1,1% vekst. Framskrevet befolkningsmengde vil være på ca. 11 750 personer i
2020, og 16 300 personer i 2050.

Figur 5 Prognose befolkningsutvikling Søgne kommune

5.2 Framtidig tilknytningsmengde
I dag forsyner Søgne kommunes nett ca. 9500 personer.
Det antas at det meste av befolkningsveksten kommer i områder som knyttes til det
kommunale nettet. Dette gir en antatt tilknytningsmengde på ca 10 800 personer i år 2020
og ca 15 400 i år 2050.
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5.3 Nye forsyningsområder
Leireheia og Kjellandsheia er de områdene som skal satses på framover. Her vil det bli ca
1500 boliger i løpet av de nærmeste 20 årene.
I Vedderheia ventes ca 200 nye boliger i løpet av en drøy 10-årsperiode. Andre aktuelle
områder:



Amfeneset



Skibaksheia



Kilenesheia på Langenes

5.4 Vannforbruk
5.4.1

Husholdningsforbruk

Husholdningsforbruk eller vannforbruk i boligen er i dag godt kartlagt via vannmålere som er
satt ut hos et representativt utvalg av abonnenter. En del kommuner har også satt inn
målere hos alle abonnentene.
I strøk uten mye hagevanning vil forbruket ligge på 110 - 150 liter per person i døgnet (l/pd).
Med hagevanning vil forbruket være i størrelsesorden 140 - 180 l/pd .
Ut fra en vurdering av forholdene og erfaringstall fra andre sammenlignbare vannverk regner
vi med at 150 l/pd vil være et representativt husholdningsforbruk. Med et forbruk 150 l/pd vil
forbruket fordele seg til ulike formål slik:
bad
håndvask, tannpuss
WC
mat + drikke
oppvask
rengjøring
klesvask
bilvask
diverse
Til sammen

45 l/pd
10 l/pd
30 l/pd
5 l/pd
15 l/pd
5 l/pd
30 l/pd
5 l/pd
5 l/pd
150 l/pd

Det er imidlertid ikke uvanlig at totalleveransen av vann til nye boligområder uten lekkasje i
enkelte deler av landet, ligger på over 250 l/pd. Vannforbruket er altså her vesentlig høyere
enn gjennomsnittet på 150 l/pd når hagevanningen inkluderes.
Vi regner med et forbruk på 150 l/pd eks hagevanning i fremtiden for Søgne.
Undersøkelser tyder på at husholdningsforbruket heller vil gå ned enn å stige som følge av
mer vannbesparende armatur i boligene.
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Fritidsboliger

Det er bygget ut mye ledningsnett i skjærgården de siste årene, i takt med den økte
standarden som viser seg i hytteområdene.
Det forutsettes følgende angående forbruk i fritidsboliger:
År 2009 År 2020 År 2050
Forbruk pr fritidsbolig

l/d enhet

500

500

500

Antall tilkoblet

stk

890

1 200

1 500

Forbruk fritidsboliger

l/s

5.15

6.94

8.68

445

600

750

90

90

90

40 050

54 000

67 500

3

m /d
Antall døgn forbruk pr år

d

Forbruk til fritidsboliger

m /år

5.4.3

3

Jordbruksvann

I Søgne er det i dag ikke nevneverdige uttak av vann til jordbruksvanning. De fleste
bøndene besørger dette vannuttaket ved å benytte overflatevann direkte. Vannverkene i
Søgne kommune dimensjoneres følgelig ikke for jordbruksvanning.
Hvis det i framtiden, mot formodning, skulle melde seg behov for vann til jordbruksvanning
bør uttakene få vannmålere og antallet begrenses. I tilfelle bør slik vanning foregå nattetid.
Kapasiteten i nettet er da størst til vanning på grunn av at personforbruket er lavt.
Vannforsyning til husdyrhold utgjør for alle områder små vannmengder.
Det kan forutsettes at dette uttaket er inkludert i dimensjoneringsgrunnlaget.
5.4.4

Hagevanning - frosttapping

I tørre perioder om sommeren øker vannforbruk kraftig i Søgne som følge av hagevanning.
Økt vannforbruk som følge av hagevanning vil gi seg utslag i reduksjon i tappetrykket til
abonnenter. Dette er mest kritisk for abonnenter som ligger høyt og på
endeledninger/ledninger med begrenset kapasitet.
Det legges derfor til grunn for det videre arbeid at:
Det dimensjoneres ikke for fri vanning.
Siden det er begrenset tilgang på måledata fra vannverkene i Søgne er det ikke mulig å
påvise hvor utbredt frosttapping er. Frosttapping opptrer i tilfelle i de kaldeste månedene.
Det forutsettes at frosttapping ikke er spesielt utbredt. Det legges derfor i dimensjoneringsgrunnlaget ikke inn vann til frosttapping.
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Næringsforbruk

Her ligger forbruk til næringsbygg, industri og offentlige bygg.
Totalt næringsforbruk er estimert til 260 000 m3/år for 2009.
Det er lagt inn reserver i dimensjoneringen for å ta hensyn til framtidig forbruk og uforutsett
økt behov for vann.
5.4.6

Annet forbruk

Det offentlige forbruket inkluderer:
 Vannverkets eget forbruk til rengjøring


Forbruk til brannslukking



Forbruk til spyling av ledninger, gater og avløpsanlegg



Forbruk til vanning av parker, idrettsanlegg o.a.

Estimater for en del kommuner overstiger ikke 25 l/pd. I Kostra-rapporteringen for 2009 ble
det oppgitt ca 87 000 m3/år, dette tilsvarer ca 24 l/pd. Dette tallet brukes derfor framover.
5.4.7

Lekkasjer / ikke bokført vann

Ut fra vurderingen ovenfor er det for 2009 igjen en rest på 660 000 m3/år, som tilsvarer
ca 21 l/s. Sammen med vurdering av nattforbruk vil dette være en antydning på lekkasjenivå
og ”ikke bokført vann”.
”Ikke bokført vann” omfatter lekkasjetap samt unøyaktigheter i målt og vurdert forbruk til
abonnentene og kommunens eget forbruk. Det er derfor betydelige usikkerheter knyttet til
beregningen, men viser likevel en tydelig indikasjon på lekkasjestørrelsen.
Søgne kommune ønsker å redusere lekkasjeandelen. For framtidig situasjon tas det sikte på
å komme fra 660 000 m3/år i dag til 500 000 m3/år i 2020.
Denne reduksjonen tilsvarer husholdningsforbruket til om lag 3 000 personer, noe som er et
ambisiøst mål, men vil føre til at lekkasjeprosenten blir liggende på en størrelse som er midt
på treet sammenlignet med andre kommuner.
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5.5 Oppsummering kategorisert vannforbruk
År
Befolkning

2009

2020

2050

10 417

11 749

16 313

1 332

5 896

10 832

15 396

14.0 %

62.1 %

150

150

150

520 125

593 052

842 931

Befolkningsvekst ref.år 2009
Befolkning tilknyttet

p

9 500

Vekst ref.år 2009
l/pd
m³/år
Husholdningsforbruk

m³/d

1 425

1 625

2 309

l/s

16.5

18.8

26.7

%

33 %

36 %

42 %

20

34

34

69 350

134 425

191 064

m³/d

190

368

523

l/s

2.2

4.3

6.1

%

4%

8%

10 %

l/pd
m³/år
Vanning

l/pd

11.6

13.7

12.0

40 050

54 000

67 500

m³/d

110

148

185

l/s

1.3

1.7

2.1

%

3%

3%

3%

l/pd

75.0

75.0

75.0

260 000

296 455

421 364

712

812

1154

m³/år
Forbruk fritidsboliger

m³/år
Næring

m³/d
l/s

8.2

9.4

13.4

%

17 %

18 %

21 %

26.0

26.0

26.0

90 000

102 619

145 857

m³/d

247

281

400

l/s

2.9

3.3

4.6

%

6%

6%

7%

191.3

126.5

71.2

l/pd
m³/år
Annet forbruk

l/pd
m³/år
Ikke bokført vann

Totalforbruk

Søgne kommune

663 225

500 000

400 000

m³/d

1817

1370

1096

l/s

21.0

15.9

12.7

%

43 %

31 %

20 %

l/pd

447.8

411.4

356.1

1 552 750

1 626 551

2 001 216

m³/år
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m³/d

4254

4456

5483

l/s

49.2

51.6

63.5
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5.6 Forbruksvariasjoner
Døgnvariasjonen i forbruket beskrives ved hjelp av en døgnvariasjonsfaktor, normalt kalt f.
Denne faktoren er forholdet mellom forbruk i aktuelt døgn og midlere døgnforbruk. Følgende
forhold påvirker størrelsen på f-faktoren:






Hagevanning
Frosttapping
Lekkasjenivå
Antall abonnenter
Storforbruker med ujevnt forbruk

I Søgne er det observert følgende verdier:
fmaks

= 2,0

fmin

= 0,8

Variasjonen i timeforbruket beskrives ved hjelp av en timevariasjonsfaktor, normalt kalt k.
Denne faktoren er forholdet mellom forbruk i aktuell time og midlere timeforbruk dette
døgnet. I Søgne er observert følgende verdier innenfor ett døgn:
kmaks

= 1,65

kmin

= 0,3

5.7 Dimensjonerende vannmengder
Tabellen under viser hvilke vannforbrukstall som legges til grunn for dimensjonering.
Dimensjonerende vannføringer for hovednett (maks døgn) og fordelingsnett (maks
time/døgn) framgår.
År
2009
2020
2050
l/s
49.2
51.6
63.5
Midlere forbruk
m³/t
177
186
228
m³/d
4 254
4 456
5 483
l/s
98.5
103.2
126.9
Maks forbruk,
m³/t
355
371
457
snitt over døgn
m³/d
8 508
8 913
10 966
l/s
162.5
170.2
209.4
Maks timeforbruk i
m³/t
585
613
754
maks døgn
m³/d
14 039
14 706
18 093
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Figur 6 Dimensjonerende vannføringer, Søgne vannverk. Oppgitt i l/s.

Figur 7 Dimensjonerende vannføringer, Søgne vannverk. Oppgitt i m3/time.
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6 TRANSPORTSYSTEM
Dette kapitlet omhandler ledningsnett, pumpestasjoner og høydebasseng tilhørende Søgne
vannverk. Tilstand og kapasitet vurderes sammen med behov for nyanlegg. Vurderingene
ender opp i en anbefalt tiltakspakke for transportsystemet.

6.1 Generelt
Transportsystemet i Søgne vannverk består av følgende elementer:


Ledningsnett med stengeventiler, kummer, brannstendere, reduksjonsventiler og
utspylingspunkter, vannmålerkummer mv



Trykkøkningsstasjoner



Høydebasseng

Ledningsnettet med armatur utgjør den viktigste delen av vannverket og har den største
investeringskostnaden. Søgne kommune har i dag en ledningslengde på ca 91 000 m for
dimensjoner større enn 90 mm. Gjenskaffelsesverdien for dette ledningsnettet er
ca 275 mill kr basert på en gjennomsnittlig ledningskostnad på 3000 kr/m.
Tilstanden på vannledningsnettet er påvirket av at ledningene er lagt over en lang periode.
Rørmaterialer og armatur har variert opp gjennom årene. Følgelig varierer kvaliteten på
ledninger som er benyttet fram til i dag.
Kvaliteten på ledningsnettet varierer også med kvaliteten på anleggsutførelsen og
grunnforhold.

6.2 Teknisk tilstand ledningsnett
6.2.1

Skadetyper

Følgende kan sies generelt om skadetyper for ulike materialer:


Galvanisert stål:

Vanligste skadetype er hull på grunn av tæring.



Grått støpejern:

Vanligste skadetype er tverrbrudd men det er også registrert
utsprunget flak/ knust rør og hull på grunn av tæring.



PVC:

Mest vanlig er langsgående sprekker. Men det er også registrert
tversgående sprekker og utsprunget flak.



PEL/PEH:

Vanlige skader er langsgående sprekker og utglidd rør.



Asbestsement:

Sprukket rør på langs og utsprunget flak er mest vanlige skadetype.

For alle rørtyper kan medvirkende skadeårsak være blant annet setninger, tele, grunnforhold
og graving nær ledninger.
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Bruk av skolinger kan også være årsak for en del av bruddskadene. Reduksjon av rørstyrke
som følge av korrosjon innvendig og utvendig (grafittisering) er også en antatt skadeårsak.
Brudd på grunn av graving nær ledninger i grått støpejern er en indikasjon på svakt rør.
6.2.2

Omfanget av utsatte ledningstyper

De to neste figurene viser med rød strek hhv ledninger i grått støpejern og eternitt / asbest.

Figur 8 Ledninger i grått støpejern

Figur 9 Eternittledninger
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PVC-ledninger som er lagt før 1980 kan også være svært utsatt for brudd.
Det ligger også flere strekk med PEL-ledninger til hytter i skjærgården. Disse ledningene er i
trykklasse 6.

Figur 10 Kommunale PEL-ledninger i Langenes-området

Registrering av brudd og skader
Gemini VA har en egen dagboksmodul hvor det er naturlig å registrere brudd og skader.
Ved at hendelsene blir registrert og arkivert i ledningsbasen, er det lettvint å framskaffe
statistikker for utvalgte hendelser. Dette kan brukes videre i analyse-sammenheng i
saneringsarbeid. Eksempel på dette kan være: Antall brudd fordelt på ledningsmaterialer.
Gemini VA basen inneholder i dag ikke registrering angående brudd og skader.
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6.3 Kapasitet i nett
Kapasiteten i nettet er i dag stort sett god. Om sommeren ved hagevanning kan det komme
enkelte klager på lavt trykk.
6.3.1

Forslag til forsterkning av ledningsnett

Ringledninger i nettet fører til en sikrere leveranse av vann og mer stabilt trykk i nettet. Ved
ledningsbrudd eller avstenginger, kan vannforsyningen opprettholdes på begge sider av
stengingspunktet.
Figuren under viser prinsippforslag til framtidig hovedstruktur i den sentrale delen av nettet.

Tangvall

Leireheia HB
Stokkeland HB

Figur 11 Forslag til forsterkning av ledningsnettet - hovedstammer

Traseene for hovedstammene sammenfaller med eksisterende traseer. Ved utskiftingstiltak i
de viste områdene bør det legges inn dimensjoner som er tilstrekkelig for å dekke store deler
av nettet, slik at man har en hovedring i nettet med stabilt trykk og god kapasitet. Videre vil
det være god kapasitet på hovedringen selv om den stenges midlertidig. Bassengene på
Leireheia og Stokkelandsskogen vil kunne supplere hverandre og samvirke.
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Utskifting av ledningsanlegg mellom Tangvall og Lunde bør utføres i løpet av de nærmeste
10 årene. Ut fra valg av hovedstammer bør den nye vannledningen på traseen være i
dimensjon 300 – 400 mm.
Våren 2010 og 2011 ble det utført ledningsanlegg i Leire Dale. 160 mm PVC-ledning ble
skiftet ut med ø280 PE. Dette har ført til at kapasitet fra bassenget på Leireheia tilbake mot
Vedderhei og Lunde, samt kapasitet mot Ausviga er blitt atskillig bedre.

De øvrige strekkene i hovedringen ligger med dimensjoner fra 225 mm og oppover, og vil ha
god kapasitet de nærmeste årene. Det er ved utskifting og fornying av ledninger som det bør
vurderes å legge større dimensjon.

6.4 Trykksoneinndeling
For å gi en tilfredsstillende forsyning bør vanntrykket til abonnent ligge mellom 25 – 60 mVS.
Å holde høyt trykk (over 70 mVS) i nettet fører til større risiko for ledningsbrudd.
Lekkasjemengden blir også høyere ved høyt trykk i nettet.
Søgne praktiserer i dag trykksenking til noen abonnenter langs sjøen. Dette må
opprettholdes for de abonnentene som ikke har ledningsanlegg som kan takle høyere trykk.
Hovedtrykksone er bestemt av Tangvall og bassengene, som har et kotenivå for vannspeilet
på ca 70 moh. Høytrykksoner bør legges trinnvis opp slik at maksimalt trykk inn til abonnent
er 80 mVS.
Tabellen nedenfor viser forslag til framtidige trykksoner i Søgne kommune.
Tabell 1 Framtidig trykksoneinndeling

Trykksone

Total
trykkhøyde

Øverste
abonnent

Nederste
abonnent

Statisk trykk i
sonen

kote

kote

kote

mVS

Lavtrykksone

50

25

0

25 - 50

Hovedtrykksone

70

45

0

25 - 70

Høytrykksone 1

105

80

25

25 - 80

Høytrykksone 2

135

110

55

25 - 80

Høytrykksone 3

165

140

85

25 - 80
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6.5 Utskifting av vannledninger
Følgende årsaker kan ligge til grunn for at en ønsker å skifte ut vannledninger:


Kostnader:

Bruddfrekvensen på en ledning blir så høy at det vil lønne
seg å skifte ut ledningen framfor å reparere ledningen jevnlig i
årevis framover.



Sanering avløp

Vannledning skiftes ut i forbindelse med sanering på
avløpssiden.



G/S veger

Vannledning skiftes ut i forbindelse med utbygging av G/S
veger.



Økt sikkerhet og
reduserte skader ved
brudd

Brudd på hovedledninger vil ofte medføre stopp i
vannforsyningen for mange abonnenter. Samtidig kan brudd
på store ledninger medføre betydelige skader på veger,
bygninger mv.



Økt regularitet

Sjeldnere avbrudd i forsyningen i sekundærnettet som følge
av færre brudd.



Lekkasjereduksjon

Redusert lekkasjenivå som følge av at nye tette ledninger
erstatter gamle uttette ledninger.



Ulempe for trafikk mv

Hyppige brudd i hovedveier kan medføre store og uønskede
ulemper for trafikk.

Gjennom hovedplanarbeidet er det i samråd med kommunen listet opp aktuelle
utskiftingsstrekk. Disse vil bli utført innen 2020.
6.5.1

Omlegging eternittledning i Høyskoleveien

Det er setninger i veien, og sannsynligvis det samme i ledningsanlegget. Det bør derfor
legges ny vannledning. Antatt dimensjon ny ledning: ø250.
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Figur 12 Utskifting Høyskoleveien

6.5.2

Utskifting ledningsanlegg Kjellandssvingen - Krogan

Det ligger i dag ledning i grått støpejern, sannsynligvis med rustknoller innvendig. Dette
reduserer kapasiteten mot Lohnelier. Antatt dimensjon ny ledning: ø250.

Figur 13 Utskifting Kjellandssvingen - Krogan

6.5.3

Utskifting ledningsanlegg Sangvikveien

Tiltaket omfatter i utgangspunktet eternittledningen. Det kan vurderes å oppdimensjonere
225 PVC som også ligger langs traseen.
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Figur 14 Utskifting ledningsanlegg Sangvikveien

6.5.4

Utskifting ledningsanlegg Moneveien - Torre

Mindre ledningsanlegg som tas i forbindelse med ny G/S-vei.
6.5.5

Utskifting ledningsanlegg Elvebakken – Landbruksskolen

Utskifting av gammel ledning i grått støpejern.

Figur 15 Utskifting ledningsanlegg Elvebakken – Landbruksskolen
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Utskifting ledningsanlegg Monan

Utskifting og oppdimensjonering av ledningsanlegg i forbindelse med tilknytning av avløp.

Figur 16 Utskifting ledningsanlegg Monan
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Utskifting ledningsanlegg Skarveien

Utskifting av eksisterende eternitt-ledning.

Figur 17 Utskifting ledningsanlegg Skarveien

6.5.8

Utskifting ledningsanlegg Hølledalen

Utskifting og eventuell oppdimensjonering av eksisterende eternitt-ledning.

Figur 18 Utskifting ledningsanlegg Hølledalen
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Ledningsanlegg Vaglen – Amfeneset – Høllen Vest

Utskifting og oppdimensjonering av eksisterende ledning. I første omgang vil eksisterende
sjøledning skiftes ut. Eventuell ledning på land og ringledning til Høllen Vest kan være
aktuelt, dette må sees i sammenheng med utbygging av området.
6.5.10 Utskifting hytteledninger Ytterkilen
Utskifting og eventuell oppdimensjonering av eksisterende PE-ledning. Dagens ledninger
består blant annet av 6 bars trykklasse. Det må derfor regnes med en del utskifting
framover.

Figur 19 Utskifting ledningsanlegg Ytterkilen

6.6 Tilknytning nye områder
Ut over utskiftingstiltak er det mest aktuelt å knytte Lastad – Ålo til det kommunale nettet.
Dette ses i sammenheng med avløpssituasjonen i området. Aktuell trase er vist i figuren
under.
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Figur 20 Nytt ledningsanlegg Trysnes – Lastad – Ålo
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6.7 Sikkerhetsvolum - høydebasseng
6.7.1

Generelt

Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og
leveringsbrudd. Kvalitet sikres ved et behandlingsanlegg. Leveringsbrudd kan oppstå ved
brudd på hovedtilførsel, havari i pumper, stopp på grunn av vedlikehold.
Høydebasseng er det element i systemet som benyttes til å gi en stabil forsyning for alle
tenkbare uhell i hovedsystemet. Ved å plassere bassengene riktig, vil de også gi en
stabilisering av trykket i nettet.
6.7.2

Høydebasseng - formål

Høydebasseng er et viktig element i et vannforsyningssystem som skal dekke følgende
funksjoner:
a)

Utjevne variasjoner i forbruket over døgnet (utjevningsvolum)

b)

Sikre forsyningen ved en driftsstopp på hovedtilførselen (sikkerhetsvolum)

c)

Inneholde vann til brannslukking (brannvannsvolum)

Et basseng skal fungere slik at produksjonen av vann fra vannverket blir noenlunde konstant
over døgnet.
Vanlig praksis for dimensjonering av bassengvolum i forsyningssystemer er å ha mellom 0,5
og 2,0 døgns reservevolum (i midlere døgn).
Utjevningsvolumet i et ordinært døgn vil være avhengig av lekkasjemengden og
industriforbruket. Utjevningsvolumet vil være 20 - 25 % av døgnforbruket i et normaldøgn.
Sikkerhetsvolumet må vurderes ut fra bl.a. sannsynlighet for brudd i hovedtilførselen, antall
kilder og mulig fleksibilitet, tidsforbruk for reparasjon av brudd, beredskap ved strømbrudd,
parallelle hovedledninger, grad av overvåking etc.
Alle bassengene som inngår i den ordinære vannforsyningen må være overbygget.
Følgende forutsetninger benyttes videre:


For Søgne antas utjevningsvolumet å være ca 20 % av et midlere døgnforbruk.



I tråd med målsettingen for vannforsyningen settes sikkerhetsvolumet tilsvarende 36
timers forbruk i normaldøgnet.



I tråd med målsettingen for vannforsyningen settes brannvannsreserven tilsvarende 20
l/s i 2 timer, det vil si 144 m3.
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Nødvendig bassengvolum

Figur 21 viser faktisk kontra nødvendig bassengvolum i dag ut fra forutsetningene ovenfor.

Figur 21 Faktisk kontra nødvendig bassengvolum, dagens situasjon

Figuren viser at bassengreserven er god.
6.7.4

Nye basseng

Vedderheia
Asplan Viak Sør har tidligere vurdert ulike alternativ for forsyning av Vedderhei-området. Det
ble blant annet konkludert med at det bør bygges et mindre utjevningsbasseng på 500 m3, på
ca kt 135.
Det er utført ombygging av Vedderhei pumpestasjon, med blant annet nødstrøm. Det siste
delfeltet som er under bygging har tatt høyde for plassering av basseng.
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7 SIKKERHET OG BEREDSKAP
7.1 Sikkerhet og beredskap for vannforsyningen i Søgne i dag
Søgne kommune har som de øvrige kommunene i fylket en kommuneberedskapsplan
utarbeidet av Fylkesmannen. Denne planen dekker hele kommunen og beskriver generelle
tiltak og ansvar innenfor sivilt beredskap.
Kommunen har en sikkerhet- og beredskapsplan for vannforsyningen. Denne er
sammenholdt med kommunens IK-håndbok for vannforsyningen.
Forsyningssystemet i Søgne har per i dag mer enn 36 timers bassengkapasitet. Når utfall av
vannforsyning fra TIV skjer, er det per i dag ikke noen krisevannløsning ut over reservevolum
i høydebasseng.

7.2 Ønsket nivå for sikkerhet og beredskap
For framtidig situasjon vektlegges følgende elementer i den overordnede beredskapen:


Bassengreserve ca 36 timer. Dette muliggjør at vannkvalitet i krisevann kan
kontrolleres og tilførselsledninger kan spyles før vannforsyningen tas i bruk.



Dersom krisevann ikke kan kobles inn: Henting av vann fra TIV med tankbiler.



Sikring av vannforsyningen ved dublering av elvekrysninger.



Jevnlig oppdatering av sikkerhet- og beredskapsplan med konkrete rutiner ved
forskjellige krisesituasjoner. Omfatter både TIV og Søgne kommune.

Stemvann har fungert dårlig som krisevannkilde. Det er derfor ønskelig å få på plass
alternative løsninger. Grunnvann er den mest sannsynlige framtidige krisevannkilde, og vil
bli vurdert i 2012.
Videre forutsettes det at den høye bassengreserven sammen med sikring av
overføringsledningen fra TIV kompenserer for manglende reservevannkilde.
Videre er et lagerhold av viktige komponenter, sårbare pumper mv et moment som vil øke
sikkerheten.
Det vil benyttes nødstrøm i de største trykkøkningsstasjonene som leverer til en blindsone.
På denne måten reduserer man antall abonnenter som blir uten vann ved langvarig
strømutfall.
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7.3 Vannbehov i en krisesituasjon
I en krisesituasjon må det leveres vann til mat og drikke. En bør samtidig ta med en viss
mengde for personlig hygiene. Ved tannpuss og vasking er det fort å svelge noe vann,
spesielt for små barn.
Personlig hygiene
Mat og drikke
Til sammen

10 l/p.d.
5 l/p.d.
15 l/p.d.

I følge betraktningene ovenfor vil det absolutte minimumsbehovet være ca 5 l/pd. Dette gir
vann til mat og drikke.
Dimensjonerende krisevannmengde for Søgne kommune settes til 15 l/pd. Vann til personlig
hygiene vil dermed også inngå. Figur 22 viser sammenheng mellom antall personer tilknyttet
og vannbehov.

Figur 22 Minimumsbehov for vann i en krisesituasjon.
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8 ORGANISASJON OG DRIFT
8.1 Organisasjon - vannforsyning
Ansvaret for vannforsyningen i Søgne kommune ligger hos Ingeniørvesenet.
Uteavdelingen ved oppsynsmannen har det daglige drift- og vedlikeholdsansvar for
vannforsyningssystemet i Søgne kommune. Det er felles vaktordning for vei, vann og avløp.

Kommunestyre
Tjenesteutvalg
Ingeniørvesen
Uteavdeling
Figur 23 Dagens organisasjonskart for vannforsyning i Søgne kommune

8.2 Driftsinstrukser
Det er utarbeidet driftsinstrukser for drift av utstyr brukt i vannforsyningen, eks
trykkøkningsstasjoner og høydebasseng. Instruksene oppbevares ute på anleggene, og
dokumenterer service og vedlikehold.

8.3 Internkontrollsystem
Internkontroll skal være egenkontroll for at gjeldende lover og forskrifter overholdes (blant
annet drikkevannsforskriften og IK-MAT forskriften).
Kommunen har etablert internkontrollsystem for driften av vannforsyningen i kommunen,
IK-VANN. Næringsmiddeltilsynet er tilsynsmyndighet for internkontrollsystemet.
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8.4 Driftskontrollanlegg
Søgne kommune har i dag automatisk overvåkning for en rekke avløpspumpestasjoner med
sentral på renseanlegget.
Det vil være praktisk å etablere et felles driftskontrollanlegg for vann og avløp.
På vannforsyningssiden vil det være naturlig å knytte til trykkforsterkningsstasjoner,
høydebasseng og behandlingsanlegg. Enkelte stasjoner er i dag tilknyttet. Videre er det
aktuelt å få innsynsløsninger til driftskontrollanlegget slik at personell på rådhuset og drift kan
få opp informasjon.

8.5 Ledningskart
Søgne kommune benytter Gemini VA som kartverktøy for ledninger. Kartbasen er
forholdsvis godt oppdatert med tanke på geografisk plassering av ledninger. Det er imidlertid
mulig å supplere basen med data om ledningene og stasjonene. Supplering av kartbasen vil
kreve ressurser til registrering, men fører til at kjennskapen til nettet blir bedre. Dette vil
videre føre til at basisen for tiltaksplanlegging blir bedre.
Oversikten under viser en oppsummering av en materialkontroll av vannledninger som ligger
i Gemini VA. Det er kontrollert om de enkelte ledningene har informasjon om dimensjon,
material og leggeår. Disse tre dataene vurderes som et minstekrav til informasjon om
ledningene. Nederst i lista er vist de ledningene som har alle tre dataene på plass, merket
“OK”. I Søgne er dette 16.6%, altså mangler over 80% av ledningene vesentlig informasjon.

Sum Lengde
Dimensjon ikke reg.
Dimensjon ugyldig
Material Dimensjon ikke reg.
Material Dimensjon ugyldig År ikke reg.
Material ikke reg.
Material År Dimensjon ikke reg.
Material År Dimensjon ugyldig
Material År ikke reg.
År Dimensjon ikke reg.
År Dimensjon ugyldig
År ikke reg.
År ikke reg. Dimensjon ugyldig
År ugyldig Dimensjon ikke reg.
OK
Totalsum

48
698
1 426
4 538
2 566
28 569
199
23 486
744
5 653
132 219
2 660
49
39 862
242 716

Antall ledninger Prosentandel
4
0.1 %
27
0.7 %
72
1.9 %
54
1.4 %
96
2.5 %
1 010
26.3 %
2
0.1 %
203
5.3 %
18
0.5 %
136
3.5 %
1 536
40.0 %
46
1.2 %
1
0.0 %
639
16.6 %
3 844
100.0 %

Eierskap for ledninger er også viktig informasjon. Gjennomgang av basen viser at ca 30%
av vannledningene mangler denne informasjonen.
Det foreslås å sette av midler framover til å forbedre datakvaliteten i Gemini VA.
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8.6 Kundekontakt
Søgne kommune har servicetorg på rådhuset. Servicetorget er bygd på prinsippet om
offentlig servicekontor (OSK), og vil gi informasjon om offentlige ordninger generelt, både
kommunale og statlige, herunder også vannforsyningen. I servicetorget er også alle
kommunale saksdokumenter lagt ut.
På kommunens internettsider, www.sogne.kommune.no, legges informasjon om
vannforsyningen jevnlig ut.
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9 TILTAK OG HANDLINGSPLAN
9.1 Innledning
Ut fra vurderingene i de tidligere kapitlene er det valgt ut tiltak som er er kostnadsberegnet.
Kostnadskalkylene i hovedplanen er basert på kostnadsnivå pr 1.1.2011 og er i faste
2011-kroner.
Kostnadskalkylene er basert på priser fra tilsvarende anlegg som er prosjektert de siste
årene fra vår side. Nøyaktighetsnivået i hovedplansammenheng forventes å være 25%.
Generelt er kalkyler for utskiftinger av eldre ledninger er noe mer upresise fordi disse vil
avhenge av om anleggene kombineres med tiltak på avløpssiden.

9.2 Bemanning
Ut over de konkrete investeringstiltakene kommer også kostnader rundt drift. Det er lagt opp
til at tiltakene til fører til mulighet for mer effektiv drift. Selv om nettet blir mer utbygd, anses
derfor dagens bemanning knyttet til vannforsyningen som tilstrekkelig for drift av anleggene.
Utfordringen rundt bemanning er knyttet til gjennomføring av byggeprosessene. Her er det i
dag for lite ressurser tilgjengelig for prosjektoppfølging, økonomistyring og kontroll på
anleggsplass.
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Tiltaksliste
Det foreslås følgende tiltak de nærmeste årene:
Tabell 2 Investeringskostnader i perioden 2012 - 2020 (2011-kroner).

Tiltak
nr
I-01

Beskrivelse

Kommentar

Omlegging eternittledning i Høyskoleveien

2 000 000

I-02

Rehabilitering av trykkøkningsstasjon
Skillsmyra
Ledningsanlegg til høydebasseng
Stokkelandsveten
Hytteledninger Ytterkilen - Innerkilen

Viktig pga setninger i veien, usikkerhet om
tilstand ledning
Utskifting innvendig stasjon

1 220 000

I-03

Kostnad

300 000

I-06

Utskifting ledningsanlegg Kjellandssvingen
- Krogan
Utskifting ledningsanlegg Sangvikveien

I-07

Høydebasseng Vedderheia

Dublering ledning, armatur ventilkammer.
Vurderes ut fra kvalitetsprøver basseng
Antatt volum, må prioritere innbyrdes i
området
Utskifting eksist støpejernsledning som
ligger utsatt til og i dårlige grunnforhold.
Omfatter kun utskifting av eksist eternitt.
Bør vurdere å oppdimensjonere 225 PVC
samtidig.
Kommunal andel for nytt høydebasseng

I-08

Utskifting av kummer

Gamle ventiler fungerer ikke som de skal

2 500 000

I-09

Etablering av målepunkt for
sonevannmåling
Driftskontrollanlegg vannforsyning

Tiltak for å effektivisere og forbedre
lekkasjesøking
Bedre driftsrutiner, kvalitetssikre driften

1 600 000

Utskifting ledningsanlegg Elvebakken Landbruksskolen
Redskapsbærer

Skifte ut gammel og gjengrodd
støpejernsledning

3 500 000

I-14

Utskifting ledningsanlegg Moneveien Torve
Utskifting ledningsanlegg Monan

Ny ledning i forbindelse med bygging av
G/S-vei
Ny vannledning, tilkobling av avløp.

I-15

Ledningsanlegg Vaglen - Amfeneset

I-16

Ledningsanlegg Amfeneset - Høllen Vest

1 800 000

I-17

Utskifting ledningsanlegg Skarveien

Tatt høyde for ringledning til Høllen Vest,
tas sammen med G/S-vei og avløp
Kobler Amfeneset til Høllen Vest.
Sjøledning.
Utskifting av eksisterende ledning

I-18

Utskifting ledningsanlegg Hølledalen

Utskifting av eksisterende ledning

1 250 000

I-19

Kommunalt vann og avløp til Lastad og
Ålo

I-20

Ledningsanlegg Trysnes - Lastad - Ålo
Utredning
Andre utredninger

I-21

Forsterking hovedstammer

I-22

Forbedring ledningskart

Tangvall - Lunde og Tangvall - Høllen Ausviga
Supplering og retting av dagens
ledningskart i Gemini VA

I-04
I-05

I-10
I-11
I-12
I-13

SUM

Søgne kommune

1 000 000
800 000
1 500 000
1500 000

750 000

900 000
500 000
1 200 000
750 000

500 000

100 000
2 000 000
15 000 000
300 000

40 970 000
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9.3 Videre utredninger
Pkt I-20 “Andre utredninger” i tiltakslista omfatter bl a følgende vurderinger og analyser:
9.3.1

Kapasitets- og utbyggingsplan for vannforsyningsnettet

Det bør ses nærmere på konsekvensen av framtidig utbygging i kommunen, sett opp mot det
overordna nettet.
For de nærmeste årene vil utbyggingen konsentreres om Kjellandsheia – Leireheia.
Vannforsyningen av området, og hvilke tiltak på hovednettet som må gjennomføres, bør
vurderes i et eget prosjekt.
9.3.2

Brannvannsanalyse

Ved hjelp av nettmodell og tappemålinger bør brannvannsdekning og –kapasitet analyseres.
Det bør også utføres en gjennomgang sammen med brannvesen.
9.3.3

Lekkasjekontrollarbeid, sonemålinger

Lekkasjene skal holdes på et lavt nivå. Bedre oversikt over forbruket i soner i nettet vil
medføre bedre kontroll. Dette fordrer at det settes ned målepunkt i nettet, som er nærmere
nevnt i investeringstiltakene.
9.3.4

Videre arbeid med sikkerhet og beredskap

Sikkerhet- og beredskapsplan for vannforsyningen holdes oppdatert. I dette ligger også
utredning av forhold rundt krisevannverk / reservevann, med kapasitet for forsyning i 3
måneder.

9.4 Videre utvikling av ledningskart
Pkt I-22 "Forbedring ledningskart".
Forbedring av ledningskartet vil ha positive konsekvenser i den daglige driften, men også i
forbindelse med kort- og langsiktig planlegging.
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9.5 Handlingsplan
En utbygging må ses i sammenheng med det totale kostnadsbildet for vannforsyningen. Nye
investeringer gir økninger av avgiftsgrunnlaget som igjen gir økning av vannavgiften til
abonnentene. Oversikten nedenfor viser handlingsplan med fordeling av kostnader. Tall i
hele 1000 kr.
Tabell 3 Handlingsplan i perioden 2012 - 2020 (2011-kroner).

Tiltak nr

Beskrivelse

I-01

Omlegging eternittledning i Høyskoleveien

I-02

Rehabilitering av trykkøkningsstasjon
Skillsmyra
Ledningsanlegg til høydebasseng
Stokkelandsveten
Hytteledninger Ytterkilen - Innerkilen

I-03
I-04
I-05

Kostnad
kkr

2012

2013

2014

2 000
300

2015

300

1 220

1 220

1 000

1 000

I-06

1 500

I-07

Høydebasseng Vedderheia

1500

I-08

Utskifting av kummer

2 500

625

625

625

I-09

Etablering av målepunkt for
sonevannmåling
Driftskontrollanlegg vannforsyning

1 600

500

900

200

750

250

250

250

Utskifting ledningsanlegg Elvebakken Landbruksskolen
Redskapsbærer

3 500
900

900

500

500

I-14

Utskifting ledningsanlegg Moneveien Torve
Utskifting ledningsanlegg Monan

I-15

Ledningsanlegg Vaglen - Amfeneset

I-16

Ledningsanlegg Amfeneset - Høllen Vest

I-17

Utskifting ledningsanlegg Skarveien

I-18

Utskifting ledningsanlegg Hølledalen

I-19
I-20

Ledningsanlegg Trysnes - Lastad - Ålo
Utredning
Andre utredninger

I-21

Forsterking hovedstammer

I-22

Forbedring ledningskart

I-11
I-12
I-13

Sum

800

800
1 500
500

1000
625

2 100

1 200

1 200

750

750

1 800
500

1 250

1 250
100

2 000

100
200

300

200

200

15 000

1 000
15 000

300

40 970

1 400

1 800

500

100

Etter
2016

2 000

Utskifting ledningsanlegg Kjellandssvingen
- Krogan
Utskifting ledningsanlegg Sangvikveien

I-10

2016

300

3 200

4 825

15 000

3 175

3 275

3 425

23 230

Total investering fram mot 2020 er estimert til ca 40 mill kr.
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For perioden 2012-2016 er total investering antatt til 17,9 mill kr.
Kostnader til reservevann vil framkomme etter at utredning rundt dette er utført.
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9.6 Gebyrkonsekvens
Den foreslåtte handlingsplanen medfører en forsiktig økning i gebyrnivået framover.
Ettersom gebyrnivået skal følge selvkostprinsippet må det forventes noe variasjoner på
nivået, ettersom man korrigerer prognoser mot faktisk påløpt.
For 2012 settes følgende for vannforsyning:
-

Abonnementsgebyr:kr 632,- ekskl mva

-

Forbruksgebyr:

kr 3,42 ekskl mva

For en gjennomsnittlig husstand med (180 m3/år, inkl leie vannmåler 150,-) blir gebyret i
2012 kr 1 398,- ekskl mva.
Fram mot år 2016 vil gebyrnivået øke til:
-

Abonnementsgebyr:kr 838,- ekskl mva

-

Forbruksgebyr:

kr 4,67 ekskl mva

Gebyrutviklingen er vist i figurene under:

Figur 24 Abonnementsgebyr 2003 – 2016 (kr/år ekskl mva)

3

Figur 25 Forbruksgebyr 2003 – 2016 (kr/m ekskl mva)
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Det forventes at gebyr i 2016 vil ligge på et nivå tilsvarende 2009-nivået.
Med den oppsatte gebyrutviklingen vil man oppnå 100% inndekning, i tråd med
selvkostprinsippet. Figuren under viser utvikling.

Figur 26 Dekningsgrad vanngebyr 2003 – 2016
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NASJONALE MÅL
FOR VANN OG HELSE

En informasjonsbrosjyre gitt ut av Mattilsynet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.

Drikkevann er
vårt viktigste
næringsmiddel

206

84%

I Norge brukte hver
innbygger ca. 206
liter vann i gjennomsnitt til husholdningsformål i 2014.

84 prosent av landets
befolkning er dermed
tilknyttet de kommunale
vannverkene

1/2
Halvparten av det kommunale
ledningsnettet ble lagt i perioden
1971-2000, mens 20 prosent
er lagt i perioden 2001-2014.
Det øvrige ledningsnettet, som
i hovedsak er fra 1941-1970 har
erfaringsmessig flere svakheter.

1/3
Omtrent hver tredje
liter forsvant i form av
lekkasjer. Noen steder
betydelig mer.

4,3 mill

40

Omtrent 4,3 millioner av
landets innbyggere var
tilknyttet de snaut 1 100
kommunale vannverkene.

750
Det ble sendt 750 millioner
kubikkmeter vann fra
kommunale vannverk på
drikkevannsnettet i 2014.

43800

Ledningsnettets
gjennomsnittsalder er
estimert til cirka 40 år
sett på landsbasis.
Behovet for utskiftning av ledningsnettet
er stort, og preges av
stort etterslep.

Det kommunale vannledningsnettet utgjør totalt i underkant
av 43 800 kilometer, som
tilsvarer jordens omkrets ved
ekvator.

WHO’S PROTOCOL ON WATER AND HEALTH:
Protokollen om vann og helse er den første internasjonale avtalen i sitt slag. Den er vedtatt spesielt
for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold for alle.
Partene til protokollen forplikter seg til å sette mål på flere områder for å ivareta formålene. Norge
har ratifisert avtalen og er dermed forpliktet til å følge den gjennom å sette nasjonale mål.
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VANNVEIEN TIL SIKKER HELSE

NASJONALE MÅL FOR VANN
Regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål for vann i Norge.
De er et resultat av WHOs Protokoll for vann og helse.
Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning
av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle.
Nå vil vi at dere bidrar til at målene nås.

Det er vedtatt målsetninger innen 14 målområder. Noen av dem kan du
lese om i denne brosjyren, og resten finner du på mattilsynet.no/vann.
De nasjonale målene får betydning for både vannverkene og for offentlig
forvaltning som skal følge dem opp. Konkret vil dette si at vi setter
tydelige ambisjoner for å oppnå rent vann.
I Norge har vi blant annet utfordringer knyttet til forurensing,
vannlekkasjer og gamle rør. Her setter de nasjonale målene konkrete
ambisjoner om leveringssikkerhet og lekkasjeandel. Innføringen av
disse målene skal sørge for at vi nasjonalt blir bedre rustet til å møte
morgendagens utfordringer.
Denne brosjyren setter fokus på Helse- og omsorgsdepartementets
ansvarsområder, men de nasjonale målene berører også flere andre
departementsområder.

”Vannverkene
må bli bedre
på å jobbe
forebyggende”

Én av tre liter drikkevann forsvinner
Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Vi brukte ca. 206 liter vann
per innbygger i gjennomsnitt til husholdningsformål i 2014.
Omtrent hver tredje liter forsvant i form av lekkasjer.
Lekkasjetapet på 32 prosent tilsvarer cirka 5,5 kubikkmeter med vann
per meter ledningsnett i 2014. Det har ligget relativt stabilt på samme
nivå de seneste ti årene.
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“Vann og avløp er en
typisk veldig viktig sak,
men som ingen bryr
seg om inntil det ikke
fungerer.”
Byrådsleder Raymond Johansen,
tidligere rørlegger, til Teknisk Ukeblad
i august 2015.

HVEM HAR ANSVARET?
Det er de som produserer drikkevann eller leverer
vannet til forbrukerne, som er ansvarlige for at
vannet er trygt og velsmakende. Det betyr blant
annet at det ikke inneholder bakterier eller andre
stoffer som kan utgjøre en helsemessig risiko.

Behovet for utskiftning av ledningsnettet er stort, og preges av
stort etterslep. I treårsperioden 2012-14 var det for landet en
gjennomsnittlig fornyelsesgrad på 0,6 prosent.
Gitt denne fornyelsestakten i årene framover, viser en beregning at
det teoretisk vil ta nærmere 160 år å fornye hele det kommunale
vannledningsnettet.
En årlig utskifting av gjennomsnittlig 2 prosent av både vann- og
avløpsnettet på landsbasis er grovt estimert til 4 milliarder kroner
per år.
For vannledningsnettet, er dette anslått til omtrent 2 milliarder
kroner årlig. Slik utskifting er en naturlig del av driften av anleggene
dersom man skal unngå gradvis forfall. Hvor stor andel av nettet
som bør skiftes årlig, vil variere fra anlegg til anlegg. For små
anlegg med gammelt ledningsnett vil kostnadene per abonnent
kunne bli betydelige.
I de nasjonale målene er det frister for når de skal være oppnådd.
Kommuner, vannverk og andre må lage gjennomføringsplaner for
å komme i mål.
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MATTILSYNETS
ROLLE
Vi godkjenner og fører tilsyn med
vannforsyningssystem, godkjenner
vannbehandlingsprodukter og
utarbeider forskrifter og veiledere.
Måloppnåelsen for de nasjonale målene
skal rapporteres inn, og det er Mattilsynet
som vil sammenstille dette slik at Helse- og
Omsorgsdepartementet kan rapportere til WHO.
Mattilsynet arbeider nært med Miljødirektoratet og
plansektoren i kommunene og fylkeskommunene.
Videre er Folkehelseinstituttet en viktig rådgiver,
som ser på vannforsyning ut fra et helseperspektiv
for befolkningen. Folkehelseinstituttet utnytter
også data som Mattilsynet mottar fra vannverkene
til bruk i sine folkehelseprofiler og andre
publikasjoner (www.fhi.no).
Mattilsynet ser alvorlig på at alt for mange
vannverk ikke er klar over sitt ansvar, eller hva
forskriftene innebærer. I ekstreme tilfeller kan
tilsynet vurdere dagbøter og politianmeldelse
mot useriøse vannverk.

“4 av 5 vannverk
har for dårlig
kontroll med
flere vesentlige
punkter”
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DE NASJONALE MÅLENE STILLER FLERE
VIKTIGE KRAV TIL VANNFORSYNINGEN
2
1

Bedre standarden på
ledningsnettet
Eksempel på tiltak:
Kartlegging av gamle rør,
investeringer og utskifting.
Små anlegg bør skaffe
seg bedre kompetanse
gjennom tilknytning til
eksterne fagmiljøer eller
driftsassistanse

Redusere utbrudd og
tilfeller av vannbåren
sykdom
Eksempel på tiltak:
Bedre rutiner for drift
og vedlikehold av
vannbehandlingsanlegg og
ledningsnett. Få på plass minst
to hygieniske barrierer.

6
5

Bedre beskyttelsen
av vannkilder
Eksempel på tiltak:
Avsetting av hensynssoner i
kommuneplanen, restriksjoner i
nedbørfeltet og inngjerding av
områder.
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Bedre informasjon til
publikum om kvaliteten
på drikkevannet
Eksempel på tiltak:
Stat, kommune og
vannverkseiere må i større
grad legge ut tilgjengelig
informasjon på internett.

4
3

Knytte utilfredstillende
separate og små fellesanlegg til felles vannforsyning der kvaliteten
lettere kan kontrolleres

Velge inntakspunkt der
forurensningsfaren er
minst
Eksempel på tiltak:
Inntakspunkter for vann til
drikkevann eller matproduksjon
skal plasseres slik at det gir
trygt vann.

Eksempel på tiltak:
Gode kommuneplaner og
hovedplaner for vann samt
reguleringsplaner ved
byggesaker slik at felles
vannforsyning kan etableres.

8
7

Bedre kvalitet på
drikkevannet
Eksempel på tiltak:
Utbedre forhold som
gir redusert kvalitet på
drikkevannet. Bruk av
strengere virkemidler
for vannverk som ikke
tilfredsstiller regelverket.

Øke funksjonssikkerheten til
vannforsyningen
Eksempel på tiltak:
Vurdere strengere
krav til vedlikehold i
drikkevannsforskriften.
Redusere risiko for inntrenging
av forurenset vann, samt
antallet og varigheten på
ikke planlagte avbrudd i
vannforsyningen.
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ER DERE I RUTE FOR Å NÅ DE
NASJONALE MÅLENE?
JA

NEI

Har dere tilstrekkelig og oppdatert internkontroll?
JA

NEI

Har dere tilfredsstillende beredskapsplan?
JA

NEI

Overholder vannverket ditt kvalitetskravene i drikkevannsforskriften?
JA

NEI

Har vannverket tilstrekkelige hygieniske barrierer?
JA

NEI

Er de nasjonale målene godt forankret i organisasjonen?
JA

NEI

Har dere internettsider med god informasjon til brukerne om anlegg og vannkvalitet?
JA

NEI

Har dere vedlikeholdsplaner for ledningsnettet og vannbehandlingsanlegget
med tilstrekkelig prioritet?

Mer informasjon om de
nasjonale målene for
vann er tilgjengelig på

mattilsynet.no/vann

Norsk Vann tilbyr som
interesseorganisasjon for
vannbransjen i Norge
kompetansestøtte gjennom
veiledninger, rapporter, kurs
m.m. Mer informasjon er
tilgjengelig på

norskvann.no

Kontakt din lokale avdeling i Mattilsynet gjennom vårt sentralbord: 22 40 00 00.

Tiltak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Beskrivelse
Etablering av målepunkt for sonevannmåling
Driftskontrollanlegg vannforsyning
Utskifting av kummer/kumutstyr
Vedlikehold trykkstasjoner/høydebasseng
Redusere lekkasjer
Forbedring ledningskart FDV
Reservevannverk bygging
Ledningsanlegg Vaglen ‐Amfeneset
Saneringsplan asbestsementledninger
Saneringsplan støpejernledninger
Mobilt reservekraftanlegg samt tilpasse anlegg
Ny trykksone Eikeheia
Hytteledninger Ytterkilen ‐Innerkilen
Tilbakeslagsikkring NS‐EN1717
Forsterking hovedledninger
Utredning vannforsyning Lastad‐Ålo‐Trysfjorden
Husvannmålere utskifting
Samordning hovedplan avløp
Bemanning
Sum

Type
Nyanlegg
Overvåkning
Rehabilitering
Rehabilitering
Utredning
Overvåkning
Nyanlegg
Rehabilitering
Utredning
Utredning
Nyanlegg
Nyanlegg
Rehabilitering
Myndighet
Utredning
Utredning
Myndighet
Anlegg
Organisasjon

Budsjett eks mva
1 000 000
250 000
1 000 000
500 000
750 000
1 000 000
15 200 000
1 500 000
300 000
300 000
1 100 000
1 000 000
500 000
100 000
50 000
20 000
2 000 000
5 000 000
31 570 000

2017
200 000
50 000
200 000
100 000
150 000
200 000
200 000
1 500 000
200 000
200 000

2018
200 000
50 000
200 000
100 000
150 000
200 000
15 000 000
100 000
100 000
200 000
1 000 000
500 000
50 000
50 000

2019
200 000
50 000
200 000
100 000
150 000
200 000

2020
200 000
50 000
200 000
100 000
150 000
200 000

700 000

200 000

2021
200 000
50 000
200 000
100 000
150 000
200 000

50 000
20 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

4 000 000

18 900 000

2 670 000

3 100 000

2 900 000

Beskrivelse av tiltak i handlingsplan vannforsyning
1: Tiltak for å få bedre kontroll med vannforbruket i de forskjellige sonene. Sette ned flere kummer
med vannmålere.
2: Løpende komplementering av eksisterende driftskontrollanlegg.
3: Skifte ut gamle kummer og armaturer. Redusere risiko for innlekk pga dårlige brannventiler ved
trykkløse ledninger, ledningsbrudd mv.
4: Løpende vedlikehold av viktige installasjoner i systemet.
5: Løpende analyse for å redusere utlekk av vann.
6: Kvalitetsheving av ledningskartverket. Krever arbeid i marka.
7: Etablere vannverk som vi både kan bruke i vanlig situasjon samt i mer kritiske situasjoner.
8: Skifte ut vannledning i sjø + landkummer som har hatt svært mange brudd de siste årene.
9: Det må lages en handlingsplan for å sanere/skifte ut asbestsement ledningen i vannverket. Vi har i
dag ca 8 km slike ledninger. Ny ift forrige handlingsplan.
10: Det må lages en handlingsplan for å sanere/skifte ut de gamle støpejernsledningene i vannverket.
Vi har i dag ca 16 km slike ledninger. Ny ift forrige handlingsplan.
11: Kjøpe inn mobilt aggregat for bruk på pumpestasjonene ved planlagt strømutfall og andre
situasjoner. Ny ift forrige handlingsplan.
12: Det gjenstår å etablere en trykksone for de høyeste områdene i Eikeheia som opplever dårlig
trykk og vannmengde ved høyt sommerforbruk ellers i kommunen. Ny ift forrige handlingsplan.
13: Skifte ut sjøledning som har svært mange brudd siste år. Alternativt vurdere å kjøpe seg inn i
privat ledning i området.
14: Oppfølging av krav til tilbakeslagssikring for abonnenter. Innleie av ressurser for registrering og
vurdering av risiko-abonnenter.
15: Det må utarbeides en handlingsplan for å sikre at vi har nok vann til alle abonnenter som følge av
videre vekst og utbygging i kommunen.
16: Vurdere utvidelse av vannforsyningen vest i bygda.
17: Mange av målerene har stått ute i mange år. E-verkene skal skifte ut strømmålere og disse skal
jfr. nasjonal forskrift også kunne ta imot og videre sende vannmålerdata for kommunene. I følge
Agder energi kan vi ikke få et klart svar på om dette lar seg gjøre før ultimo 2019.
18: I flere av prosjektene i hovedplan avløp vil det være god praksis å legge ned nye vannledninger og
kummer samtidig som en lager nye grøfter for avløp.
19: De må løpende vurderes om vi er riktig bemannet og organisert ift de oppgaver og ansvar som
vannforsyningen krever. Konsekvens og kostnader uavklart.

