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Forord 
 
En god transport og rensing av avløpsvannet fra byens innbyggere og næringsliv, er et viktig bidrag til å 

opprettholde et godt miljø og rene vannressurser i kommunen. Det stilles stadig høyere krav til 

avløpstjenestene og Sandefjord kommune ønsker å svare til de forventningene som stilles. Det ligger en stor 

utfordring i å vedlikeholde et omfattende transportsystem og til å overholde forurensningsmyndighetenes krav 

til rensing av avløpsvannet. 

Denne rapporten ser nærmere på avløpstransport og avløpsrensing innenfor det som kalles rensedistrikt, men 

ser også på utslipp fra mindre avløpsanlegg, dvs. avløp fra den delen av befolkningen som ligger utenfor 

tettebebygd strøk og derfor ikke har tilbud om tilknytning til offentlig nett. 

  

Sandefjord 6. november 2015 

Yrjan Fevang 
Delprosjektansvarlig 
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1 Innledning 

 

Hovedplan Avløp skal være Sandefjord kommunes styringsverktøy innenfor avløpssektoren. 

Hovedplanen har en tidshorisont på 10 år, og skal gjelde i perioden 2015 - 2025, men ser 

også på utviklingen lenger frem i tid. Dette gjelder særlig sikring av robuste avløpssystemer 

som skal kunne motstå endringer i fremtidige nedbørsforhold og minimum 100-års levetid 

for ledningsanleggene.  

Planen er en oppfølging av Saneringsplan for Avløp fra 1992, men med sterkere fokus på 

sammenhengen mellom vannforsyning, vannmiljø, avløpshåndtering, overvann og klimatiske 

endringer. Faglig sett er det naturlig å se disse områdene samlet, se Figur 1. Hovedplan 

Avløp er utarbeidet som et delprosjekt innenfor Hovedplan for Vannforsyning, Vannmiljø og 

Avløp.  

Hovedplanen skal fremsette overordnede mål og delmål for avløpshåndteringen. Status på 

avløpssystemet skal klarlegges og det skal utformes en handlingsplan med økonomiske 

konsekvenser i planperioden for å nå de oppsatte målsetningene. 

 

1.1 Vannbalanse 

 

Vannbalansen i den delen av vannets kretsløp innenfor kommunens vann- og 

avløpstjenester vises i Figur 1. Vannbalansefiguren synliggjør hovedutfordringene for vann- 

og avløpstjenestene i Sandefjord – lekkasjer i drikkevannsnettet, fremmedvann i 

avløpssystemet og avløpsvann på avveie. Vannverket produserer mye vann som kun lekker 

ut. Mye av dette vannet belaster og stjeler kapasitet i avløpsledningene. Overvann tilføres 

ledningene og belaster disse ytterligere, noe som fører til overløpsutslipp. Renseanlegget 

mottar og behandler større vannmengder enn forbrukerne leverer. Fortynnet avløpsvann på 

renseanlegget medfører dyrere rensing og redusert renseeffekt. 

Vannbalansefiguren illustrerer behovet for å se på vann og avløp i fellesskap – endret 

vannforbruk vil føre til endrede avløpsmengder. Den helt dominerende innsatsen for å 

forbedre vannmiljøet og vann- og avløpstjenestene er derfor lekkasjereduksjon kombinert 

med fremmedvannsbekjemping og et langsiktig arbeid med fornyelse og utbedring av 

ledningsnettet, inklusive stikkledningene. 
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Figur 1 Vannbalansen for Sandefjords vann- og avløpssystem (basert på tall for 2012). 
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2 Rammebetingelser 

 

2.1 Statlige rammebetingelser 

 

Norge fører en resipientorientert forurensningspolitikk. Miljøtilstanden i vannforekomsten 

tillegges stor vekt når det stilles krav i forbindelse med utslippssøknader. Sandefjord ligger i 

det som defineres som følsomt område, og er underlagt utslippskrav i forurensningsloven 

som følger av dette. 

EUs vanndirektiv fastlegger rammer for beskyttelse av vassdrag og sjøer. Direktivet stiller 

krav om helhetlig og felles forvaltning av vassdrag, uavhengig av administrative grenser. 

Vanndirektivet fokuserer på økologi og bruk av miljømål for å oppnå god økologisk tilstand, 

tilnærmet naturtilstand i alle vannforekomster.  

Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i Norge ved å dele landet inn i 16 

vannregioner, der Sandefjord hører innunder Vest-Viken. Vannregionene deles igjen inn i 

vannområder. Sandefjord deles mellom kystområdene som havner i vannområdet Horten 

Larvik, og tilrenning til Goksjø som er en del av vannområdet Numedalslågen. 

Vannregionmyndighetene skal utarbeide forvaltningsplaner som beskriver miljømål for 

vannforekomstene og tiltak som er nødvendig for å nå målene. Forvaltningsplanene gir 

statlige og regionale føringer for kommunenes planlegging innefor vann, avløp og vannmiljø.  

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften gir føringer for avløpshåndteringen. 

Bestemmelsene dekker hele avløpssektoren. Forskriften implementerer avløpsdirektivet i 

norsk lov, og fastsetter regler som ikke er en del av avløpsdirektivet. 

 
Tabell 1  Regelverket for avløp er samlet Forurensningsforskriftens del 4, kap 11-16. 

Kap. 11 Generelle bestemmelser om avløp 

- Definisjoner, formål og virkeområde 

- Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer 

- Rapportering og statusrapport 

- Områdeinndeling 

          Vedlegg 1 1.1 Kriterier for utarbeiding/revidering  av liste over følsomme og mindre følsomme 

områder 

1.2 Områdeinndeling 

1.3 Tettbebyggelser med nitrogenfjerningskrav 

          Vedlegg 2 2.1 Analyseparametere 

2.2 Analysemetoder 

2.3 Drifts- og vedlikeholdsavtale 
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Kap. 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, og lignende 

Gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter, turistbedrifter og lignende 

virksomheter med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, 

gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann. 

Kap. 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 

Gjelder for kommunalt avløpsvann med utslipp større enn 50 pe, men mindre enn 2000 pe 

til ferskvann eller elvemunning, eller mindre enn 10000 pe til sjø 

Kap. 14 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser 

Gjelder for kommunalt avløpsvann med samlet utslipp større enn 2000 pe til ferskvann 

eller elvemunning, eller større enn 10000 pe til sjø 

Kap. 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 

Gjelder for utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, verksteder og 

vaskehaller 

     Kap. 15A Påslipp 

Gjelder for påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet  

     Kap. 15B Rensing av avløpsvann 

Gjelder for kommunalt avløpsvann med samlet utslipp større enn 2000 pe til ferskvann 

eller elvemunning, eller større enn 10000 pe til sjø.              Fylkesmannen gir 

utslippstillatelse og fører kontroll med tillatelsen 

Kap. 16 Vann- og avløpsgebyr 

Fastsetter regler for beregning av kommunale vann- og avløpsgebyr 

 

Etter inndelingen i resipientområder i forurensningsforskriften er Sandefjord er en del av 

”følsomme områder; kyststrekningen fra Svenskegrensa til Lindesnes med nedbørfelt”. Det 

blir stilt ulike krav til avløpshåndteringen avhengig av resipientområde. 

Myndighetsfordelingen mellom kommune og fylkesmann følger regelverket for 

avløpssektoren. Sandefjord kommune er forurensningsmyndighet for: 

- Påslipp til offentlig avløpsnett 

- Utslipp av avløpsvann som omfattes av kap 12 og 13 (mindre utslipp) 

- Utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann 

- VA-gebyrer 
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Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for: 

- Utslipp av kommunalt avløpsvann (større utslipp) 

Andre statlige rammebetingelser som regulerer avløpssektoren i kommunen er 

Vannressursloven, Plan- og bygningsloven, Internkontrollforskriften og 

Byggherreforskriften. 

 

2.2 Kommunale rammebetingelser 

 

Lokale bestemmelser som gir føringer for avløpshåndteringen er:  

- Utslippstillatelsen som fylkesmannen fører tilsyn med,  

- Kommunale planer  

o Kommuneplan 

o Saneringsplan for Avløp 

o Hovedplan for Vannforsyning, Vannmiljø og Avløp 

o Forvaltningsplaner for vannforekomstene 

- VA-normen  

- Sanitærreglementet  

- VA-gebyrene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          - 15 - 
Hovedplan Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø – Delprosjekt Kommunalt Avløp 

3 Situasjonsbeskrivelse 

 

3.1 Historikk 

 

Det kommunale avløpsanlegget i Sandefjord ble bygget opp etter anlegget av Vannverket i 

Bugårdsdammen i 1876. De eldste avløpsledningene i dagens system er steinsatte kanaler 

fra 1900. Den eldre delen av ledningsnettet, lagt som fellessystem hadde som formål å lede 

avløpsvann hurtigst mulig bort fra bebyggelsen og ut i nærmeste drenering, bekk eller sjø.  

Eneste form for rensing av spillvannet var septiktanker for hvert hus. Vassdragene fikk dårlig 

vannkvalitet, var illeluktende og uhygieniske. Åpne vannveier ble derfor lukket i rør og 

kanaler. En stor del av dette rørsystemet utgjør deler av dagens avløpssystem. Utslippene 

ble ført frem til bekk eller sjø, hvor de ble plassert i vannkanten.  

Avløpsutslippene førte til svært dårlig vannkvalitet langs strender og indre fjordarmer. For å 

rette på disse forholdene ble Kloakkrammeplanen vedtatt i bystyret i 1971. Alle kommunale 

utslipp skulle samles opp i et avskjærende avløpssystem, og ved hjelp av pumping og selvfall 

føres til kommunalt renseanlegg for rensing før det slippes ut i Sandefjordsfjorden på dypt 

vann. 

Renseanlegget på Enga ble satt i drift i 1976, og var et mekanisk renseanlegg med ca 30 % 

renseeffekt for organisk stoff, og 15 % for fosfor. I 1991 ble anlegget utvidet med kjemisk 

felling slik at renseeffekten økte til ca 70 % for organisk stoff og 90 % for fosfor. 

Saneringsplan for avløp ble vedtatt i 1992. Denne planen tok tak i problemet med at 1/3 av 

forurensningsproduksjonen i rensedistriktet ble borte på veien til renseanlegget. I tillegg ble 

store mengder rent vann blandet med spillvann i fellessystemet før det pumpes frem til 

renseanlegget. Dette ga store driftskostnader, dårlig renseeffekt og utslipp via 

regnvannsoverløp. Saneringsplanens mål var å skille det naturlige overvannet fra spillvann, 

og ruste opp avløpsanleggene til en standard som sikrer kommunens sjøområder og 

vassdrag mot kloakkforurensning. 

Saneringsplan for avløp har pågått siden 1992 med betydelige investeringer på 

avløpssystemet. Planen er siden utvidet, og regnes med å fullføres i 2016. Da er det investert 

ca 18 mill kroner årlig siden 1992. Den totale gjenanskaffelsesverdien for dagens 

avløpssystem med ledninger, kulverter, kanaler, pumpestasjoner, renseanlegg og 

slambehandlingsanlegg er forsiktig anslått til mer enn 2,0 milliarder kroner. 
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3.2 Resipienter 

 

3.2.1 Sjø 

 

Kystområdene i Sandefjord er hovedresipient for utslipp fra avløpssystemet. Vannkvaliteten i 

Ytre Oslofjord overvåkes kontinuerlig, se delprosjektrapport 1 - Vannmiljø. Generelt er 

vannkvaliteten i kystområdene god, men vannkvaliteten kan være dårligere ved lokale 

utslipp til fjordområder med liten vannutskifting. 

  

3.2.2 Vassdrag 

 

De kystnære bekker som Virikvassdraget, Rukla bekken og Haslebekken er de viktigste av de 

lokale vassdragene som mottar overvann og utslipp fra avløpssystemet. Andre mindre 

resipienter er Unnebergbekken, Frombekken og Rovebekken. I tillegg er mindre vassdrag 

med lav vannføring i tettbygd strøk utsatte for eventuelle utslipp av avløpsvann. 

Mye er gjort i vassdragene for å kartlegge miljøstilstanden. Det er imidlertid mindre 

dokumentert hva vassdragene eventuelt mottar av forurensning fra avløpssystemet. Et 

overvåkningsprogram bør etableres for å kartlegge status på avløpssystemets utslipp og 

innhold av forurensninger i overløpsvann som når vassdragene.   

 

3.3 Avløpssystemets oppbygning 

 

3.3.1 Innledning 

 

Avløpsnettets hovedoppgave er å samle opp og lede bort spillvann (kloakk) og overvann 

(regnvann), samt dreneringsvann fra bygninger og veier. Dette skal skje til minst mulig 

sjenanse for publikum, og med en god sikkerhet mot uhell. Avløpsnettet skal i prinsippet 

utgjøre et tett system. Forurenset avløpsvann (spillvann) eller felles avløpsvann (spillvann og 

overvann) skal føres frem til renseanlegget. Overvann slippes direkte ut i resipient, vassdrag 

eller sjø.  
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3.3.2 Ledningsnett 

 

Ledningsnettet for avløpsvann omfatter totalt ca 513 km fellesavløpsledninger, spillvanns- 

og overvannsledninger som fordeler seg med dimensjoner fra 150 mm avløpsrør til kulverter 

med diameter 1800 mm og kanaler med tverrsnitt opp til 3x3 m.  

Hovedavløpsnettet er vist på kart i Figur 2. 

  

Figur 2 Hovedsystem for avløpstransport i Sandefjord. 
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Ved avløpsverkets oppstart ble avløpsledninger kun lagt som fellessysstem for spillvann og 

overvann. Først på slutten av 1960-tallet startet utbygging av separate avløpsanlegg, se Figur 

3. I dag består avløpssystemet av 25 % fellesledninger og 75 % separate spillvannsledninger.  

Ser man på befolkningen er imidlertid 38 % tilknyttet fellessystem, mens 53 % er tilknyttet 

separatsystem. 5 % er tilknyttet et uvirksomt separatsystem. 4 % av befolkningen bor i 

områder med mindre avløpsanlegg. 

 

Figur 3 Avløpssystemet – systemtype og alder. 

Lengden på det private avløpsnettet er ikke kjent, men antas å være i størrelsesorden 5-600 

km. 

Avløpssystemet har gjennomgått betydelige forbedringer de siste 20 årene med hensyn til 

utslipp, kvalitet og kapasitet. Et vesentlig bidrag har vært gjennom saneringsplan for avløp 

som ble lagt frem til behandling i 1992, vedtatt av Bystyret med følgende vedtak: 

”Saneringsplan for avløp, datert august 1992, legges til grunn for tiltak på avløpssektoren i 

Sandefjord kommune i perioden frem til år 2005. ” 

Senere er planen revidert og man regner nå med at saneringsplanen vil være fullført i løpet 

av 2016. 
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3.3.3 Overløp 

 

Overløp på ledningsnettet har som funksjon å avlaste avløpssystemet for vannmengder som 

overskrider kapasiteten i ledningsnettet. Regnvannsoverløp leder avløpsvann fra 

fellesledninger over i overvannet eller ut i resipient dersom nedbøren overskrider 

ledningsnettets kapasitet. Dette medfører forurensning av resipientene, og er derfor viktig å 

kontrollere og minimere.  

Ved saneringsplanens oppstart i 1992 forsvant om lag 1/3 av avløpsvannet ut i resipientene 

via overløp og lekkasjer. De siste 3 årene har utslipp via overløp vært ca 5 %. Forventede nye 

retningslinjer og lokale ulemper med overløpsutslipp til resipient krever sterk fokus på 

overløp i avløpsnettet i fremtiden. 

Det finnes i dag 32 regnvannsoverløp på ledningsnettet. Vi har en del nye overløp med god 

styring av videreført vannmengde, men det finnes fortsatt flere overløp som ikke 

tilfredsstiller dagens krav til utforming og som har mye driftsproblemer. Tabell 2 under er en 

sammenstilling av resultatene fra risikokartleggingen av overløpene i kap 5.6 

Tabell 2  Typer overløp i Sandefjord. 

Overløpstype 
Sidekantet terskel (med virvelkammer) 5 
Virvel 1 
Sentral 4 
Terskel 3 
Filippi 11 
Andre dårlige overløpsløsninger 8 

32 
 

Nødoverløp finnes i forbindelse med faste installasjoner på avløpssystemet (renseanlegg, 

pumpestasjoner, etc.), og skal lede bort avløpsvann ved driftsstans. 

 

3.3.4 Pumpestasjoner 

 

Avløpspumpestasjoner er viktige anlegg på ledningsnettet som må fungere optimalt til 

enhver tid. I Sandefjord kommune finnes det 57 pumpestasjoner i avløpsnettet. Stasjonene 

består normalt av 2-3 pumper med alternerende drift. Alle pumpestasjoner er tilknyttet 

driftskontrollsystemet slik at funksjon og hendelser i stasjonene kan overvåkes.  

Renseanlegget har ansvar for drift- og vedlikehold av pumpestasjonene. Det blir satt opp 

prioriteringsliste over stasjonene, slik at 1 pumpestasjon rehabiliteres hvert år. I det siste er 

tilpasning til klimaendringer tatt med som en vesentlig del av vurderingen.  
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3.3.5 Tilknytninger 

 

Sandefjord kommunes avløpsnett tar i mot avløpsvann fra ca. 95 % av befolkningen. Det 

gjenstår fremdeles et mindre antall abonnenter med kommunal tilknytning som har direkte 

utslipp innenfor rensedistriktet til Sandefjord renseanlegg. Disse må sikres et tilfredsstillende 

avløpssystem.  

De resterende innbyggerne har private avløpsløsninger med eget utslipp (se Delprosjekt - 

Mindre avløpsanlegg) 

 

3.3.6 Fremmedvann 

 

En betydelig del av avløpsvannet som kommer til renseanlegget er ikke spillvann. En 

fellesbetegnelse på dette vannet er fremmedvann, som består både av ”planlagt” overvann 

fra fellesavløpssystemet og fremmedvann som tilføres ledningsnettet pga f.eks. innlekking i 

dårlige skjøter, feilkoblinger, sjøvann som kommer inn i nettet etc.  

 

Figur 4 Fremmedvann til renseanlegget. 

Fremmedvann til renseanlegget måles basert på innløpskonsentrasjonen av fosfor i forhold 

til konsentrasjonen ved husholdningenes påslipp.  Andelen fremmedvann lå lenge på 80 – 85 

%, men ettersom tiltak i Saneringsplanen er gjennomført har denne andelen nå sunket til ca 

70 – 75 %, avhengig av årlige nedbørsforhold (se Figur 4 over).   

Fremmedvannsandelen vil fortsatt være betydelig i årene fremover, men vil synke når 

overløpene i Virikvassdraget, Haslebekken og Rukla (Søberg) kan stenges. Dette 

separeringsarbeidet må prioriteres for å nå målsetningen om 50 % fremmedvann til Enga. 
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Den langsiktige løsningen for å redusere fremmedvannet vil være å fortsette utbyggingen av 

separatsystemet og gjøre tiltak innenfor områder med felles avløpssystem for å redusere 

tilførselen av overvann ved LOD-tiltak, f.eks. utkopling av takvann med infiltrering på egen 

eiendom. Andre viktige tiltak er oppfølging og kartlegging av utette kummer, eldre 

betongledninger, ledninger under sjøvannsstand og tilbakeslagssikring. 

En annen årsak til fremmedvann og tilbakeslag i ledningsnettet er innlekking pga 

feilkoblinger i det separate avløpssystemet. Det er igangsatt et eget prosjekt med oppfølging 

av disse forholdene (se kap 6.6.3). 

 

3.3.7 Renseanlegg 

 

Sandefjord renseanlegg – Enga, stod ferdig i 1976 og ble opprinnelig bygget som et mekanisk 

renseanlegg som senere ble oppgradert til kjemisk rensing. I perioden frem til i dag har 

anlegget vært gjenstand for en rekke utvidelser og ombygginger. I 1990/91 ble anlegget 

ombygget til kjemisk renseanlegg for å tilfredsstille krav til 90 % rensing av fosfor. For mer 

om renseanlegget vises det  til kapittel 9. 

 

3.3.8 Drift- og Overvåkningsanlegg 

 

Sandefjord kommune har et drift- og overvåkningsanlegg som styrer og overvåker stasjoner 

både for vannforsyning og avløpssystemet. Driftskontrollanlegget ble oppgradert i 2010, og 

fremstår idag som et moderne og funksjonelt overvåkningssystem.  

Driftssentral og servere står på avløpsrenseanlegget på Enga. Ved pålogging til Sandefjord 

kommunes nettverk kan driftspersonalet overvåke avløpssystemet fra kontor eller via 

trådløst nettverk på bærbare PCer ute i felt. 

Drift- og overvåkningsanlegget kontrollerer hele prosessen på renseanlegget. Alle 

pumpestasjoner, og 15 av overløpene er tilknyttet.  

Driftkontrollsystemet gir en veldig god oversikt over avløpssystemet. Det bør utnyttes enda 

bedre både av driftspersonell og planleggere. Det kan settes opp flere varslinger, alarmer og 

utvikle rapporter for å kunne trekke ut nøkkeltall og følge med på hendelser.  
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Figur 5 Skjermbilde fra drift og overvåkningsanlegget. 

 

3.3.9 Drift og vedlikehold 

 

For at avløpssystemet skal fungere etter hensikten kreves gode drift- og vedlikeholdsrutiner. 

I dag er ansvaret delt mellom VA-drift som har ansvar for ledningsnettet, mens Enga har 

ansvar for renseanlegg, pumpestasjoner og overløp. Det er faste rutiner for oppfølging av 

punkter med behov for jevnlig vedlikehold.  

 

3.3.10 Ledningsdatabase 

 

Alle kommunale VA-ledninger registreres ledningsdatabasen og kartfestes i Gemini VA. Det 

er god kvalitet på dataene som er registrert. Private ledninger med vedlegg bør digitaliseres 

for å bedre tilgjengeligheten til denne informasjonen. I tillegg ønsker driftsavdelingen å ta i 

bruk flere av funksjonene i programmet, bl.a. registrering av driftsdata i felt, TV-kjøringer 

direkte i programmet og ytterligere detaljering av de ulike komponentene i ledningsnettet. 

kap 0).  
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3.4 Direkteutslipp og mindre avløpsanlegg 

 

Det kommunale avløpssystemet skal lede avløpsvannet til renseanlegget. Det eksisterer 

imidlertid fortsatt enkelte mindre kommunale utslipp direkte til resipient. Målsetningen er at 

alle direkteutslipp skal saneres i løpet av planperioden. Disse er planlagt fjernet de neste 

årene.  

I følge ledningsdatabasen finnes det pr i dag ca. 25 husstander med avløp tilknyttet et 

kommunalt ledningsnett som ikke går til renseanlegg, men direkte ut i resipient. Flere av 

disse forhold er ordnet opp i fra kommunens side, der det kun gjenstår tilkobling av private 

ledninger. Likevel gjenstår boliger på Furustad og langs Helgerødveien. 

Det er i Sandefjord ca 800 fastboende og 1100 fritidsboliger med private utslipp. Disse 

behandles i delprosjekt 4 - Mindre avløpsanlegg. 

 

3.5 Økonomi og Kostra 

 

Finansieringen av kommunale vann- og avløpsanlegg er basert på selvkostprinsippet. 

Gebyrinntektene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til utbygging og drift 

av VA-anlegg. Størrelsen på årsgebyr avløp i Sandefjord ligger et stykke under snittet i 

Vestfold og Norge 

Tabell 3  Årsgebyr for avløp. 

 Sandefjord  Vestfold Landet 

Årsgebyr avløp (kr, 2011) 2817 3586 3602 

 

De senere år er det årlig brukt om lag 16 millioner til drift og vedlikehold av avløpssystemet. I 

tillegg investeres det for ca. 14 millioner hvert år i nyanlegg over Saneringsplan. Drift og 

investering på renseanlegget utgjør om lag 20 millioner i året. 

 

3.6 Benchmarking 

 

Sandefjord kommune er med i Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene (BedreVA). 

Verktøyet gir kommunen en vurdering av standarden på tjenestene samt grunnlag for å 

vurdere kostnadene i forhold til andre tilsvarende kommuner. Kommunen får dermed målt 
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effekten av de tiltak som gjennomføres og oppnår bedre beslutningsgrunnlag for prioritering 

av videre arbeid med utvikling av VA-tjenestene. Nedenfor vises noen av resultatene. 

 

Figur 6 Benchmarkingsresultater fra Norsk Vann for ledningsfornyelse og alder på spillvannsnettet. 

Sandefjord har et forholdsvis ungt avløpsnett, og har i Saneringsplan Avløp mye av 

avløpsnettet. Ved sanering av mye hovedledninger de senere år, har vi ikke klart å holde tritt 

med forfallet ved å skifte ut ca 1 % av ledningsnettet årlig. Det er viktig at vi de kommende 

år øker utskiftingstakten og prioriterer utskifting av de dårligste ledningene for å holde tritt 

med forfallet i ledningsnettet. Se også kapittel 6.1. Sanering av eldre fellesavløpsledninger 

gjennomføres iht. gjeldende saneringsplan, og Figur 7 viser at andelen fellesledninger 

minsker mens separate spillvannsledninger øker i takt med fornyingen av avløpsnettet. 

 

Figur 7  Fornying av spillvannsnettet og andel AF / SP-system.
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Figur 8 Benchmarkingsresultater fra Norsk Vann over standarden på kommunenes avløpstjeneste i 2013 
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4 Målsettinger for avløpssektoren i Sandefjord kommune 

 

 

4.1 Hovedmål 

 

Avløpssystemet i Sandefjord kommune skal: 

A. Sikre en tilfredsstillende avløpshåndtering for alle innbyggere 

B. Ha tilstrekkelig transport- og rensekapasitet til å håndtere befolkningens avløp i 

dag og i fremtiden 

C. Overholde myndighetenes utslippskrav 

D. Ivareta helse, miljø og sikkerhet 

E. Være effektivt 

 

 

4.2 Delmål 

 

A. Sikre en tilfredsstillende avløpshåndtering for alle innbyggere 

A1. Alle innbyggere skal ha avløpsrensing som overholder rensekravene. Offentlig 

avløpsnett skal dekke nødvendige avløpstjenester i områder der dette er 

naturlig og økonomisk forsvarlig. I øvrige områder skal private renseløsninger 

benyttes. 

A2. All forurensningsproduksjon i rensedistriktet skal være tilknyttet renseanlegget. 

A3. Avløpssystemet skal utvikles i takt med befolkningsøkning og næringsutvikling. 
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B. Ha tilstrekkelig transport- og rensekapasitet til å håndtere befolkningens avløp i 

dag og i fremtiden 

 

Ledningsnett 

B1. Avløpsanlegg skal ha en kvalitet som tilfredsstiller gjeldende normer og 

forskrifter. 

B2. Ledningsanleggene skal fornyes slik at de ikke forfaller. Utskiftingstakten skal 

være slik at ledningsnettet sikres en god teknisk standard.  

B3. Ledningsnettets tilføringsgrad til renseanlegget skal være minst 95 %. 

B4. Spillvann skal føres frem til renseanlegg. Overvann med god vannkvalitet skal 

ledes ut i kommunens vassdrag. 

B5. Uvirksomme separatsystem skal gjøres virksomme. 

B6. Feilkoblinger i ledningsnettet skal fjernes. 

B7. Fremmedvannsmengdene i avløpsnettet skal reduseres til 50 % av de totale 

vannmengdene inn til renseanlegget. 

B8. Kapasiteten på avløpssystemet skal være slik at oversvømmelser og tilbakeslag 

forekommer sjeldnere enn Norsk Vanns anbefalte minimums dimensjonerende 

hyppigheter for separat- og fellesavløpssystemer.  

B9. Avløpssystemet skal tilpasses klimaendringer slik at det oppnås tilfredsstillende 

håndtering av regnvann, ekstremnedbør og flom. 
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Overvannshåndtering 

B10. Risiko for flomskader skal reduseres ved å fordrøye, infiltrere og sikre trygge 

flomveier utenom bebyggelse. 

B11. Overvann med god vannkvalitet skal ledes ut i vassdragene.  

B12. Overvannet skal være en miljøskaper og utnyttes som et positivt element for 

befolkningen. 

a. Overvann skal synliggjøres. 

b. Åpning av lukkede vannveier skal prioriteres der forholdene er egnet for 

det. 

B13. Samordne kommunens planlegging slik at forutsetningen for gode 

overvannssystemer tilrettelegges på tvers av kommunens fagetater.  

 

 

Renseanlegg 

B14. Driftssikkerheten på renseanlegget skal være høy og oppfylle de krav til 

renseeffekt og stabilitet som er påkrevet av myndighetene. 

B15. Sekundærrensekravet skal oppfylles. 

B16. 100 % av slamproduksjonen skal tilfredsstille gjødselvareforskriftens 

kvalitetsklasse 2, slik at slammet kan benyttes til jordbruksformål. 

B17. Avløpsslammet skal tilfredsstille forskriftens kvalitetsklasse 1 innen 2020.  
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Drift og vedlikehold 

B18. Hovedtyngden av aktivitetene innen drift og vedlikehold skal være 

forebyggende og planlagte. 

B19. Avløpsstasjonene skal overvåkes med hensyn på driftsstans, funksjonsfeil, 

lekkasje og forurensning. 

B20. Det skal ikke oppstå skader på hus eller eiendom på grunn av feil drift, 

manglende vedlikehold eller underdimensjonering av kommunale 

avløpssystemer. 

B21. Akutte driftsforstyrrelser i avløpsnettet som medfører utslipp til sårbare 

resipienter eller medfører store ulemper, skal være utbedret innen 24 timer 

etter at forholdet ble oppdaget. 

B22. Driftsforstyrrelser som gjentar seg over tid skal gis spesiell oppmerksomhet 

med tanke på å klarlegge årsak, ansvarsforhold, strakstiltak og langsiktige tiltak 

for å hindre gjentakelse. 

B23. Kommunen skal ha en oppdatert database over ledningsnettet. 

B24. Kommunen skal ha en oppdatert beredskapsplan. 
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C.  Overholde myndighetenes utslippskrav 

C1. Avløpshåndteringen skal være slik at vannmiljømålene i Hovedplanens 

delprosjekt Vannmiljø nås. 

C2. Myndighetenes utslippskrav skal oppfylles. 

C3. Forurensningsbelastningen fra avløpssystemet skal ikke forringe vannkvaliteten 

i resipienten eller være til hinder for aktuelle brukerinteresser.  

C4. Avløpssystemet avlastes via regnvannsoverløp under nedbør. Mindre enn 5 % 

av forurensningsproduksjonen skal slippes ut i vannforekomstene fra 

overløpene. 

C5. Alle direkteutslipp skal saneres i løpet av planperioden. 

 

D. Ivareta helse, miljø og sikkerhet 

D1. Avløpssystemet skal ha en standard som sikrer at avløpsvann føres fra 

produsent til renseanlegg uten vesentlige ulemper eller sjenanse for befolkning 

eller omgivelser. 

D2. Avløpsanleggene i Sandefjord kommune skal utformes slik at helse, miljø og 

sikkerhet for driftspersonell ivaretas. 

 

E. Være effektivt 

E1. Avløpssystemet skal drives, vedlikeholdes og fornyes på en 

samfunnsøkonomisk optimal måte. 

E2. Kostnadene ved det kommunale avløpssystemet skal dekkes av kommunale 

avløpsavgifter.  

E3. Befolkningen skal enkelt få god informasjon om avløpstjenestene i kommunen.  

E4. Innbyggerne og øvrige abonnenter skal være fornøyde med Sandefjord 

kommunes avløpstjenester. 

 

4.3 Indikatorer 

 

Måloppnåelsen kontrolleres mot årlige resultater i Kostrarapportering, benchmarking 

(BedreVA), årsrapporter og evaluering av rutiner. 
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5 Avløpssystemet - Status for gjeldende plan (Saneringsplanen) 

 

Saneringsplan for avløp, vedtatt i 1992 tok tak i følgende problemstillinger: 

- 1/3 av avløpet nådde aldri fram til renseanlegget 

- store mengder overvann til renseanlegget 

- dårlig renseeffekt  

- store overløpsutslipp  

Mye er gjort siden Saneringsplanen ble vedtatt i 1992. Drift og overvåkningssystemet ble 

innført i 1997 og oppgradert i 2010. Nedslagsfelt Virikbekken ble avsluttet i 2001, og 

Haslebekken i 2009. I Ruklabekken vil de planlagte saneringsarbeidene ferdigstilles i 2016 

med dagens investeringsnivå. Kostnadene ved utgangen av 2010 er 262 millioner, totale 

kostnader er stipulert til 390 millioner.  

Samtidig med gjennomføring av saneringsplan er en betydelig andel av driftsbudsjettet 

benyttet til fornyelse av avløpsnettet. Disse midlene har i stor grad vært styrt mot ledninger 

med risiko for sammenbrudd og oversvømmelser, men også vært benyttet til separering av 

avløpsnettet. Ved alle omlegginger av avløpsnettet blir det lagt nye vannledninger som er en 

del av prioriteringen for de utvalgte strekningene. 

Nedenfor i Figur 9 vises en kurve for nøkkelparametere i avløpssystemet. Renseanleggets 

renseeffekt har stabilisert seg på mer enn 90 % fosforfjerning. Ledningsnettets virkningsgrad 

(hvor stor andel av avløpsvannet som når frem til renseanlegget) har nådd 95 %, noe som 

betyr at det nå er god kontroll på overløpsutslippene. Avløpssystemets totale renseeffekt er 

stigende, og når forhåpentlig snart 90 %. Fremmedvannsmengdene minsker stadig i takt 

med saneringsarbeidene. 

 

Figur 9 Trend for historiske nøkkeldata for avløpssystemet i Sandefjord. 
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Tabell 4 viser avløpssystemets resultater i dag, før saneringsplanen og fremtidig ønsket nivå 

for rensegrad og fremmedvann. 

Tabell 4 Sammenstilling av avløpssystemets resultater historisk, i 2013 og fremtidig mål. 

1992 2013 2025 
Ledningsnettets virkningsgrad (%) 1 69.8 96.4 97 
Renseanleggets renseeffekt (% P) 2 66.5 91.5 90 
Total renseeffekt for avløpssystemet (% P) 3 46.4 88.3  90 
Fremmedvann til RA (%) 4 83.2 72.6 50 
 

Myndighetenes krav til renseeffekt er 90 % fjerning av fosfor. Det vil være riktigere at 

avløpssystemets totale renseeffekt er 90 %, noe som i praksis betyr at overløpsutslippene 

må minimaliseres samtidig som det fjernes mer enn 90 % fosfor på renseanlegget. 

For å oppnå de ønskede resultatene i 2025 må ledningsnett og renseanlegg fortsatt utvikles, 

fornyes og driftes optimalt. Saneringsarbeidene må fortsette. Bekjempning av fremmedvann 

må intensiveres ved lokalisering av feilkoblinger, lekkasjereduksjon i vannledningsnettet, 

modellberegninger og frakobling av overvann. Det vil være god økonomi i tiltak for å 

redusere vannmengdene til renseanlegget ved sparte pumpekostnader, kjemikaliekostnader, 

bedre renseresultatene og utsette investeringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Ledningsnettets virkningsgrad  - Den del av avløpsmengdene produsert av befolkningen som når renseanlegget. 
2 Renseanleggets renseeffekt - Andelen forurensning (P) som holdes tilbake i renseanlegget. 
3 Total renseeffekt for avløpssystemet - Renseeffekt på renseanlegget + overløpsutslipp på ledningsnettet. 
4 Fremmedvann til RA  - Andel av vannmengde til renseanlegget som kommer fra innlekking, drenering, 

overvann, etc. 
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6 Avløpssystemet – rehabiliteringsbehov og kapasitetsanalyse. 

 

Avløpsnettet består ulike materialer med varierende alder og kvalitet. De eldre ledningene 

er stort sett fellesavløpssystem, mens det i nyere tid er lagt mye separatsystem. 

Avløpsnettet i Sandefjord kommune består følgelig av en blanding av ulike systemer. Det er 

derfor viktig å avklare systemløsning for avløpet i ulike deler av kommunen, kartlegge 

forfallet i ledningsnettet og prioritere i hvilke områder avløpssystemet må rehabiliteres.  

Kommuneplanen beskriver utviklingen i kommunen og retningslinjer for planlegging i 

Sandefjord kommune. Gjeldende kommuneplan legger til grunn ca 1 % befolkningsvekst og 

belyser utbyggingsområder. Kommunen må tilrettelegge og utbedre teknisk infrastruktur 

etter retningslinjene i kommuneplanen. Samtidig må VA-anleggene tilpasses fremtidige 

endringer i klimaet.   

 

6.1 Rehabiliteringsbehov 

 

Utskifting og vedlikehold er viktig for å sikre at avløpsnettets funksjon og tilstand 

opprettholdes. Et aldrende ledningsnett forminsker transportkapasiteten, øker flomfaren og 

har høy forekomst av inn- og utlekking.  

Det spillvannsførende ledningsnettet i Sandefjord kommune omfatter totalt ca 320 km, 

hvorav 80 km (25%) fellesledninger  og 230 km (75 %) spillvannsledninger. I tillegg kommer 

193 km overvannsledninger, se Tabell 5 under. Totalt har avløpsledningene i Sandefjord en 

gjennomsnittsalder på 26 år. Fellessystemet består hovedsakelig av betongledninger, mens 

det separate spillvannssystemet består mye av PVC-ledninger.  

Tabell 5  Fordeling av ulike ledningstyper 

Ledningslengde Alder (gj.snitt) 

(km) (år)

Felles avløp 90 54

Overvann 193 24

Separat spillvann 230 23

Totalt 513 26

 

 

Ved avløpsverkets oppstart ble avløpsledninger kun lagt som fellesavløpssystem for spillvann 

og overvann. Først på slutten av 1960-tallet startet utbygging av separate avløpsanlegg. 

Følgelig er det stor forskjell i alderen på felles og spillvannsledningsnettet, se Figur 10. 

BET

PVC

PE

Andre
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Figur 10 Alder for de ulike ledningstyper 

Planlegging av rehabilitering på avløpsnettet styres av materialteknisk tilstand, driftsmessige 

forhold, forurensning og fremmedvannsproblematikk, kapasitetskrav og behov for 

separering. Ved rehabilitering av ledningsnettet prioriteres i første omgang fullføring av 

eksisterende saneringsplan. Deretter prioriteres avløpsledningenes tilstand og funksjon ved 

utskifting av ledninger.  

Sanering av avløpsledninger skal i størst mulig grad samkjøres med utbygging av annen 

infrastruktur som vei, fjernvarme, etc.  

Byggestandarden for avløpsrør har forbedret seg betydelig over tid. I dag er det særlig 

ledninger lagt før 1963 som forårsaker de største problemene. Disse ble lagt uten tilfreds-

stillende tetting av skjøter og er årsak til en betydelig andel av inn- og utlekkingen. Lav 

bruddlast og dårlig armering fører ofte til sammenbrudd på gamle betongledninger.  

PVC ledninger blir delt i to grupper, første og andre generasjon. Mens første generasjon har 

til dels store kvalitetsmangler, kan det antas at andre generasjon har en mye lengre levetid. 

Forbedrete PVC ledninger ble lagt fra 1977. 

Utskiftingsbehovet på avløpsnettet er vurdert med tanke på eksisterende materialtyper og 

alder.  Metoden som er brukt er en forenkling av Sintefs LTP (langtidsplanlegging) metode. 

Ledningsnettet deles inn i grupper etter material og alder, og som dermed har lignende 

nedbrytningshastighet. Avløpssystemet i Sandefjord er inndelt i materialgrupper som er gitt 

en midlere levetidsantagelse, se Tabell 6. Tabellen forstås slik at levetidsforventningen for en 

materialgruppe er slik at 100 %-verdien er minstealderen alle ledninger i en gruppe 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Akkumulert ledningslengde (%)

Totalt

AF

OV

SP



          - 35 - 
Hovedplan Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø – Delprosjekt Kommunalt Avløp 

overlever. 50 %-verdien er gjennomsnittsalderen gruppen antas å nå. 10 %-verdien er 

alderen som bare 10 % av ledningene i en gruppe overlever. Utskiftingsstrategien 

bestemmes utfra overlevelsesfunksjoner for avløpsledningene basert på erfaringer fra andre 

kommuner, byggestandard og eksisterende utskiftingspraksis i Sandefjord. 

Tabell 6  Levetidsforventning for ledninger av ulike materialtyper 

Lengde Andel

100 % 50 % 10 %

1 BET1 BET tom 1948 11 391 3.6 1935 76 35 80 120

2 BET2 BET 1949-1963 45 439 14.2 1955 56 30 70 105

3 BET3 BET 1964-1979 49 371 15.4 1973 38 50 100 150

4 BET4 BET 1980- 14 066 4.4 1986 25 70 120 175

5 PVC1 PVC før 1977 5 078 1.6 1972 39 40 70 120

6 PVC2 PVC 1977- 179 342 56.1 1992 19 60 115 175

7 PE GAP,GUP,ICO,PE,PEH,PEL,PPP 7 659 2.4 1986 25 45 70 120

8 Rest Andre, SJK, Rehab, ukjent mat 7 353 2.3 50 100 150

Tot AF & SP 319 699 100.0

Nr Gruppe Gemini VA definisjon Alder for gruppe Levetidsforventning [ år ]

[ m ] [ % ] [ år ] [ alder ]
MIDDELS

 

Eldre betongledninger (Gruppene BET1 og BET2) og de eldste PVC-ledningene har kortest 

restlevetid i avløpsnettet, og er mest akutte å skifte ut. I Sandefjord finnes det flere eldre 

byggeområder fra 1950-60 tallet hvor (vann- og) avløpsnettet er i dårlig forfatning. I disse 

områdene er det registrert økt fare for og forekomst av ledningsbrudd, oversvømmelser og 

nedslitte rør. Områdene er summert opp til om lag 72 km ledningsgrøfter med vann og 

avløp. For å holde tritt med forfallet må disse avløpsledningene skiftes ut i løpet av de neste 

20 år. Dette kan gjennomføres dersom det årlig skiftes ut ca 3-4 km, tilsvarende en 

rehabilitering av ca 1 % av avløpsnettet pr år. Det er imidlertid også andre forhold som må 

tas i betraktning ved vurdering av hvilke områder som skal rehabiliteres. Tilstand på 

vannledninger, kapasitet og f.eks. overløp vil kunne gi justerte prioriteringer. 

Innenfor gjeldende budsjettrammer har Sandefjord kommune de senere år rehabilitert ca 1 

% av avløpsnettet pr år, tilsvarende 3.2 km (se benchmarkingsresultater, kap 3.6). Dersom 

denne utskiftingstakten opprettholdes vil rehabiliteringen kunne holde tritt med forfallet i 

ledningsnettet. Rehabiliteringen må imidlertid settes inn i de ”riktige” områdene, noe 

analysen vist i Figur 12 i kapittel 6.2.2. forsøker å peke ut. 

Figur 11 viser sammensetningen av ledningslengder på avløpsnettet fordelt på 

materialgrupper og anleggsår. 
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Figur 11 Ledningslengder fordelt på materialgrupper og anleggsår 
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6.2 Fremtidig avløpssystem 

 

Ved avløpsverkets oppstart ble avløpsledninger kun lagt som fellessysstem for spillvann og 

overvann. Først på slutten av 1960-tallet startet utbygging av separate ledningsanlegg. I dag 

består avløpssystemet av 28 % fellesledninger og 72 % separate spillvannsledninger. 

De fleste avløpsledninger er lagt som separatsystem etter 1970. Likevel er det mange 

områder som har et ikke-virksomt separatsystem, der spillvannet renner inn i 

fellesavløpsledning nedstrøms.  

Dette kapittelet vurderer kommunen områdevis, og fastsetter hvilken type avløpssystem det 

skal være i fremtiden i de ulike områdene.  

  

6.2.1 Systembeskrivelse 

 

Sandefjord kommune ønsker å hindre forurensningsutslipp fra ledningsnettet og redusere 

tilførselen av overvann til renseanlegget. For å gjennomføre det vil en nærmest full 

separering av avløpssystemet være nødvendig. Av hensyn til økonomi og fremdrift, vil likevel 

fellessystemet bestå i den nærmeste fremtid i områder der forholdene ligger til rette for det. 

Tiltak i disse områdene kan være å håndtere overvann lokalt, eller i eget system (delvis 

separering), rehabilitere overløp eller pumpestasjon og rehabilitere eksisterende 

fellesledning.  

 

Fellesavløpssystemet leder spillvann og overvann i én felles ledning til renseanlegg. I 

tørrværsperioder fører fellessystemet kun spillvann samt drensvann og evt. innlekket 

grunnvann. I nedbørsperioder tilføres fellessystemet overvann fra vegarealer, takflater, etc. 

Dette vannet utgjør store mengder og er dimensjonerende for fellesavløpssystemet. For å 

avlaste fellesledningene ledes fortynnet avløpsvann ut i resipientene via overløp. Mengder 

overløpsutslipp kan begrenses ved frakobling av overvann (LOD) og fordrøyningstiltak. I 

områder der fellesavløpssystemet skal bestå er det avgjørende å ha velfungerende overløp, 

konstruert og dimensjonert med best tilgjengelige teknologi og fagkunnskap. 

Delvis separering skal vurderes i områder der det er hensiktsmessig å beholde 

fellesavløpssystemet. Det skal vurderes å frakoble overvann og håndtere dette lokalt, eller 

legge en grunn overvannsledning som skal transportere bort det ”lett-tilgjengelige” 

overvannet. På denne måten kan man unngå store kostnader med full separering, samtidig 

som kan fjerne mye av overvannet og evt. få en rimeligere rehabilitering av eksisterende 

fellesledning.  
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Separatsystemet kan være et ett-rørssystem der overvann håndteres lokalt, eller mer vanlig 

et to-rørssystem der spillvann ledes i egen ledning til renseanlegg mens overvann føres til 

nærmeste resipient. Et feilfritt separatsystem leder alt spillvann til renseanlegg og alt ”rent” 

overvann til resipient. Erfaring viser imidlertid at separatsystemet ikke er feilfritt, noe som 

kan føre til direkteutslipp av ufortynnet kloakk og kapasitetsproblemer og tilbakeslag i 

kjellere pga inntrengning av fremmedvann.  

Uvirksomme separatsystem forekommer der et område er utbygd med separatsystem, men 

hvor spillvann og overvann føres sammen i nedstrøms fellesavløpsledning. Det er en 

målsetning at uvirksomme separatsystem skal gjøres virksomme. Dette kan oppnås ved å 

separerere nedstrøms fellessystem eller legge parallelle ledninger for å føre spillvannet 

direkte til renseanlegget. 

 

6.2.2 Områdevis vurdering av fremtidig avløpssystem 

 

Gjeldende saneringsplan fokuserer på frakobling av bekkelukningene fra avløpssystemet og 

å sikre at avløpsvannet føres til renseanlegget. I årene fremover blir det viktig å fokusere på 

hele avløpssystemet, og prioritere rehabilitering av de ”riktige” ledningene slik at levetiden 

utnyttes samtidig som dårlige ledninger saneres før funksjonen forringes. 

Avløpssystemet i Sandefjord er inndelt i ulike avløpsfelt. Prioriteringen av hvilke deler av 

avløpssystemet som skal saneres er avgjørende for å opprettholde rørenes levetid samtidig 

som problemområder utbedres før forfallet i ledningsnettet går for langt. For å prioritere de 

mest kritiske områdene er det foretatt en rekke kartbaserte analyser der ulike faktorer for 

hvert avløpsfelt er poengsatt og vektet i henhold til målsetninger med avløpssystemet for 

Sandefjord kommune, Tabell 7. 
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Tabell 7  Matrise for vekting av ulike kriterier for utskifting av avløpsledninger 

Emne / Kategori Vekt Poeng Kriterie
Driftsdata 15 5 Ant. Tilstoppinger 

siste 15 år
4 3

Nedbørsskader 10 5  > 5 skader pr km ledn 4  2 - 5 skader pr km 

ledn
3  0 - 2 skader pr km 

ledn

Alder & Material - LTP        
(andel ledninger i område)

25 5 BET1 >0.25

BET1 < 0.25, BET2 > 0.5

BET1 < 0.25, BET2 < 

0.5, PVC1 > 0.25

4 0 < BET1 < 0.25

BET2 > 0.5

PVC1 > 0.5                                                          

+ Subjektiv vurdering 

v/kombinasjoner

3 BET2 > 0.25

PVC1 > 0.25                                                          

+ Subjektiv vurdering 

v/kombinasjoner

Vannprosjekter                      
(andel ledninger i område)

15 5 Eldre Hovedledninger 

SJG > Ø250

AAS1 > 0.25                                                           

MGA > 0.15

4 Hovedledninger SJG > 

Ø250

0.10 < AAS1 < 0.25                                                         

0.05 < MGA < 0.15

3 SJG >0.5

0.05 < AAS1 < 0.10                                                         

0.02 < MGA < 0.05

Kapasitetsvurdering & 

Viktighet

10 5 Stor samleledning fra 

stort nedslagsfelt 

oppstrøms 

4 Samleledning fra 

nedslagsfelt 

oppstrøms 

3 Viktige ledninger uten 

større belastning 

oppstrøms

Saneringsplan 0 Områder i gjeldende 

saneringsplan er 

utelatt

Uvirksomme sep-system 10 5 AF -> direkteutslipp

Uvirksomt SP 
4 OV & AF før OVL

"nød- 0VL" SP/OV 
3

Overløpsutslipp (10)                             

/ Pumpestasjoner (5)

15 5 ROS - Overløp RØD                                          

(Vurderinger ang.  

Utslipp av kgP  

Driftstid/Funksjon/Typ

e/Resipient, etc)                                                                

PA - Snitt Nød-Ovl siste 

5 år > 10 timer

4 PA - Snitt Nød-Ovl siste 

5 år 5 - 10 timer
3 ROS - Overløp GUL                            

PA - Snitt Nød-Ovl siste 

5 år 2 - 5 timer

Vegprosjekter 0 5 Asfaltplan 1-pri, 4 Fjernvarme 

hovedtrase,                GS-

prosjekt neste 12 års 

periode 

3 Asfaltplan utsatt,                    

fjernvarme alt. trase,             

GS-veger uprioritert

Resipient / Størrelse 0 5 Resipient sjø      sårbar 

> 200 pe 

Pålegg Fylkesmannen 

4 Resipient  sjø sårbar 

Ikke sårbar resipient 

>200 

3 Resipient sjø ikke 

sårbar 

 

Kartfiguren under viser hvilke områder som peker seg ut (røde områder) og hvor 

rehabilitering må prioriteres. Områder som gjenstår i saneringsplan avløp, 2013 – 2016, er 

blå. Oransje områder blir hovedsakelig ikke prioritert i første omgang. 
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Figur 12 Områdevis vurdering av behov for utskifting av avløpsledninger 

 

For nærmere beskrivelse av områder og prioritering med kostnadsoverslag, henvises til 

vedlegg I. Et sammendrag vises i Tabell 8, der fargene i tabellen angir hvilke avløpsløsninger 

som er foretrukket, og til høyre anslås ca. årskostnad.  
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Tabell 8  Årskostnader anslått for utskifting av avløpsledninger i perioden 2015 - 2027 

ÅR Separering 
(10000 / m) 
(mill kr)                          
Fratrukket 
25 % til VL 

Rehab   
(7000 / m) 
(mill kr) 
Fratrukket 
4000 kr/m 
for rehab VL 

Grøfte- 
lengde 
(m) 

Mill pr år 
(frem til 
2027) 

2015       29,0 

SEP 29,0 11,0 3800   

2016       29,0 

SEP 29,0 9,0 3000   

2017-2022     4698 25,0 

SEP 81,3 32,5 10850   

AF-rehab 86,1 34,4 11475   

AF-rehab+OV 43,9 17,6 5860   

2023-2027     6060 21,0 

AF-rehab 200,3 80,1 26700   

AF-rehab+OV 26,9 10,8 3600   

Totalt 544,2 217,7 72566 313 

 

I vedlegg I beskrives og prioriteres områdene som vurderingen av avløpssystemet peker ut. 

Det er også foreslått en grovprioritering av områdene som følger etter saneringsplanens 

ferdigstillelse i 2016. Sanering/rehabilitering av ledningsnettet i disse områdene må settes 

opp i mer detalj før gjeldende saneringsplan er ferdig i 2016.  

Utskiftingsmetode frem til 2016 styres av separeringsjobbene i Saneringsplan for Avløp. I 

neste periode av Hovedplanen (2017 – 2025) vil rehabilitering av andre områder prioriteres. 

Noen områder vil måtte separeres, mens for andre områder vil rehabilitering av 

ledningsnettet foregå ved no-dig metoder. Teknologien på dette området er i stadig 

utvikling. Foretrukne løsningsvalg vil fastsettes ved revisjon av Hovedplan Avløp når 

Saneringsplanen er ferdigstilt. Foreløpig er det forutsatt at no-dig metoder benyttes på 

resterende fellesavløpsområder i kombinasjon med renovering av vannledning, der 

forholdene ligger til rette for dette. Dette vil evt. resultere i ca 20 % fellessystem. 

Det er imidlertid behov for en nøyere gjennomgang med tanke på systemvalg ved 

rehabilitering av gjenværende områder med dårlige ledninger i perioden 2017 - 2027. Full 

separering med opprydning av teknisk infrastruktur i vei og full utskifting av både vann- og 

avløpsledninger samt stikkledninger, vil sannsynligvis være fordelaktig i enkelte områder. 

Andre områder vil muligens kunne beholdes som fellessystem ved en rimeligere, mer 

effektiv, men også mindre omfattende rehabilitering uten full oppgraving. Det må settes i 

gang en mer detaljert vurdering av aktuelle områder i god tid før ny saneringsplan må være 

på plass. 
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For å fullføre saneringsplan avløp i sin opprinnelige form gjenstår det i pr 2015 ca 3500 

grøftemeter. Analysen av avløpssystemet peker på andre områder som også må skiftes ut. 

Disse prioriteres inn i handlingsplanen.  

Totalt er det brukt ca 26,5 millioner kroner årlig i perioden 2005-2011 til avløpssanering over 

saneringsplan og va-driftsmidler. Analysen av avløpssystemet viser at for å opprettholde 

utskiftingstakten og sikre et funksjonelt avløpssystem, må det i forlengelsen av 

saneringsplan avløp også fornyes avløpsledninger med om lag samme fremdrift og kostnad 

som har blitt gjennomført i perioden 2005-2011. 

De områdene som peker seg ut i analysen, ca 75 km vil med dagens ressursbruk og 

utskiftingstakt være skiftet ut innen 2030. Dette er helt nødvendig for å holde tritt med 

forfallet i avløpsledningene.  

Kartet nedenfor viser status for avløpssystemet pr 2014, og hvordan avløpssystemet i de 

ulike avløpsfelt foreslås for fremtiden. Da vil kun 18 % ligge igjen som fellesavløpssystem. 

 

Figur 13 Avløpssystemet i 2014 og foreslått fremtidig avløpssystem i de ulike soner 

Oppsummering 

• Saneringsplan avløp fortsetter ut 2016. 

• Utskiftingstakten opprettholdes ved gjennomføring av resterende prosjekter i 

saneringsplan og øvrig rehabiliterings-jobber listet opp i Vedlegg I. 

• Ny prioritering utføres før 2016 for å fastsette saneringsbehovet for kommende 

5-års periode. 

• Saneringstiltak på avløpsnettet samkjøres med behov på renseanlegget. 
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6.3 Kapasitet i avløpssystemet 

 

Ledningsnettet for transport av avløpsvann er dimensjonert for å ta hånd om avløpsvann fra 

abonnentene basert på gitte forutsetninger. Det er avgjørende at ledningsnettet har en 

tilfredsstillende kapasitet for å kunne føre mest mulig av avløpsvannet til renseanlegg og 

overvann til resipient uten uønskede overløpsutslipp, lekkasjer og oversvømmelser.  

Kapasiteten i ledningsnettet vurderes i dette kapittelet generelt for både fellesledninger og 

overvannsledninger i forhold til: 

• Kapasitet, dimensjonering og modellberegninger 

• Utbyggingsplaner 

• Avløpspumpestasjoner 

• Overløp, tilstand og drift 

• Fremmedvann 

o Vannmengder til renseanlegget 

o Feilkoblinger og tilbakeslag 

o Fremmedvannsanalyse - metode 

o Innlekkasje 

I henhold til Norsk Vann, vann- og avløpssektorens interesse- og kompetanseorganisasjon, 

ønsker forurensningsmyndighetene å skjerpe kravene til kommunenes dokumentasjon og 

arbeid med reduksjon av forurensninger fra avløpsnettet og mengden fremmedvann.  

Basert på målt innløpskonsentrasjon på renseanleggene anslås det at mengden 

fremmedvann i Norge dag ligger mellom 40 – 70 %. Med fremmedvann menes alt vann som 

ikke er spillvann fra husholdning og næring, dvs. overvann som tilføres spillvannsnettet via 

fellesledninger eller feilkoblinger, innlekking av grunnvann og bekker, tilbakeslag fra bekker 

og elver via overløp ved flomvannstand, lekkasjer fra vannledningsnettet som lekker inn i 

spillvannsledningene.  

Fremmedvannet fører til at spillvannsnettet overbelastes, slik at en del spillvann tapes via 

lekkasjer eller overløpsutslipp. I tillegg fører dette til at renseanleggene overbelastes. 

Utslippsmengden øker proporsjonalt med vannmengden gjennom renseanlegget. Reduksjon 

av fremmedvann vil derfor være viktige tiltak for å oppfylle vannforskriftens mål for 

vannkvalitet i resipientene.  
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6.3.1 Kapasitet, dimensjonering og simulering av avløpssystemet 

 

Avløpssystemet har generelt en god kapasitet til å håndtere avløpsvannet i kommunen. 

Under normale forhold håndterer ledningsnettet avløpsmengdene, renseanlegget 

overholder rensekravene og overløpsutlippet holder bransjestandarden på 5 %. 

Dagens avløpssystem er dimensjonert for å ta hånd om avløpsmengdene det ble planlagt for 

ved anlegg. De siste 10 årene har det imidlertid skjedd en økning i befolkningsmengden, 

urbanisering med økt arealutnyttelse og klimaendringer har gitt økt nedbørsintensitet. Når 

fremtidens avløpssystem skal planlegges er det avgjørende at det dimensjoneres og velges 

løsninger som er robuste nok til å stå imot fremtidige endringer i ledningenes levetid, dvs 

100 år frem i tid.  

Det er behov for mer kunnskap om kapasitetsbegrensninger i avløpssystemet. Kalibrert 

simuleringsprogram bør benyttes med dimensjonerende nedbørshendelser som grunnlag 

for å si noe om kapasitetsproblemer i ledningsnettet.  

Alle kapasitetsberegninger i simuleringsprogrammer er avhengig av gode inndata. 

Nedbørsvariasjonen kan være stor innenfor kommunen. Det er avgjørende for gode 

simuleringer at korttidsnedbørsmålere er installert, slik at dimensjonerende 

nedbørshendelser og IVF-kurver kan utarbeides. 

For Sandefjord kommune er det etablert en teoretisk EDB-modell over avløpssystemet. 

Denne må kalibreres mot samtidige nedbørsdata og vannføringsdata fra avløpssystemet.  

For nåværende situasjon bør det dokumenteres 

- Overløpsutslipp  

- Kapasitetsbegrensninger 

- Oppstuvning og oversvømmelser 

- Forurensningsutslipp, oppstuvningsnivåer og skadeomfang ved dagens nedbørsforh.  

- Følsomhetsanalyser for kapasitetsproblemer, overløpsutslipp og nedbørsskader 

Etter vurdering av IVF-kurver og valg av fremtidig dimensjonerende nedbørssituasjon kan 

det simuleres ulike scenarier: 

- Nedbørsintensiteter, dimensjonerende nedbørshendelser og tidsserier det må 

planlegges for i fremtiden 

- Kapasitetsproblemer ved endret nedbør og avrenningsforhold 

- Utbyggingsplaner 

- Overløpsutslipp over lengre tid 

- Endring i potensielt oppstuvningsnivåer og skadeomfang 

- Havnivåstigning 

- Flomutsatte områder 
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Tiltak: 

• Utvikle modellen til å kunne være et konkret hjelpemiddel i planlegging, 

dimensjonering og forurensningsberegning (tilgjengeliggøring) 

• Installere korttidsnedbørsmålere, 3 stk  

• Oppdatering og kalibrering av avløpsmodell  

• Utføre simuleringer og tilgjengeliggjøre disse for planleggere 

 

6.3.2 Utbyggingsplaner  

 

Ved nye utbyggingsplaner må avløp- og overvannsmengder beregnes. Alle nye 

utbyggingsområder tilkobles kommunalt spillvann. Overvann kreves håndtert på egen grunn. 

Løsning for fordrøyning/infiltrasjon må fremlegges sammen med planer for å håndtere 

flomvann. Ved alle utbyggingsplaner må det være en god samhandling mellom VA-

avdelingen og kommunens øvrige planleggere slik at evt. momenter vedrørende VA-

infrastrukturen tas hensyn til tidlig i alle utbyggingsplaner. 

 

6.4 Avløpspumpestasjoner 

 

Det finnes 57 avløpspumpestasjoner i Sandefjord kommune. Disse blir tilsett og fulgt opp 

med service etter fast oppsett. For å opprettholde tilfredsstillende standard og drift av disse 

finnes det et utskiftingsprogram for pumpestasjonene. Det er ønskelig å rehabilitere eller 

skifte ut 1 pumpestasjon årlig. Tilstrekkelige midler må avsettes for å opprettholde en 

tilfredsstillende standard på pumpestasjonene.  

ROS-analysen, Vedlegg II, med hendelser for avløpspumpestasjoner viser høy risiko for noen 

stasjoner ifht driftsstans, oversvømmelse og større nedbørsmengder. For å redusere risikoen 

er det viktig med gode vedlikeholdsrutiner. Det må også gjøres en grundig gjennomgang av 

alle utsatte pumpestasjoner for å vurdere tiltak mot risikoen for skader som følge av 

klimaendringer og oversvømmelse. Ved rehabilitering tas hensyn til klimaendringer. 

Avløpspumpestasjonene er påvirket av fremmedvann. Utbedring av ledningsnettet til disse 

stasjonene er viktig for å opprettholde pumpestasjonenes kapasitet og funksjon, og redusere 

pumpekostnader og belastning på renseanlegget. 
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6.4.1 Avløpspumpestasjoner – Fremmedvann og varighetskurver 

 

For å kartlegge områder med fremmedvann, er det utarbeidet variasjons- og varighetskurver 

for alle pumpesonene. Kurvene gir informasjon om mengde og type fremmedvann (jevn 

innlekking fra grunnvann, nedbørsavhengig innlekking fra tette flater eller annen innlekking).  

Kurvene er utarbeidet fra driftsdata fra pumpestasjonene for 2011 og nedbørsdata fra 

brannstasjonen (Sandefjords nedbørsstasjon med innrapportering til Meteorologisk 

Institutt). Den teoretiske spillvannsmengde er beregnet utfra antall bosatte innenfor hver 

pumpesone og en antatt spillvannsproduksjon på 160 l/pe x d. Spillvannsproduksjonen er 

beheftet med usikkerhet da det ikke er tatt hensyn til spillvann fra evt. næringsvirksomhet, 

offentlige institusjoner,etc. Kurvene er derfor beheftet med unøyaktigheter som kan 

studeres videre, men gir en indikasjon på fremmedvannspåvirkningen innenfor 

pumpesonen.  

Beregningsmetoden for å finne fremmedvannsprosenten er basert på medianverdien av 

tilrenningen sammenlignet med den teoretiske tilrenningen. Det er derfor knyttet usikkerhet 

til resultatene siden det er uklarhet rundt de teoretiske spillvannsproduksjonene som kun er 

beregnet fra folkeregisteret. Det betyr at ikke næringslivet, skoler og overnatting er med i 

grunnlaget. For å få et riktigere bilde krever det en bedre kartlegging av PE i nedslagsfeltene. 

Resultatene gir allikevel god indikasjon på hvordan pumpesonene er påvirket av 

fremmedvann og feilkoblinger. 

Nedenfor vises variasjonskurver og varighetskurver fra noen utvalgte stasjoner. Dette er 

både fellesavløpssystem og rene spillvannssystem i boligområder. I Tabell 9 vises en oversikt 

over alle pumpesoner med nøkkeldata. 
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PA304 Hjertnes (Fellesavløp) 

 

Figur 14 Variasjonskurve PA304 Hjertnes (AF-system) 

 

Figur 15 Varighetskurve PA304 Hjertnes (AF-system) 

I PA304 Hjertnes er det til dels gammelt fellesavløp med et stort og to mindre overløp. 

Følgelig vil det være mye fremmedvann i sonen. Overløpet i pumpestasjonen er også hyppig 

i drift. På noe sikt er det planlagt å sanere AF-systemet i området, og bygge ny 

pumpestasjon. Dette vil redusere fremmedvannet til renseanlegget fra denne pumpesonen. 
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PA305 Åsrumveien (Spillvann fra boligområde) 

 

Figur 16 Variasjonskurve PA305 Åsrumveien (SP-system) 

 

Figur 17 Varighetskurve PA305 Åsrumveien (SP-system) 

PA305 Åsrumveien er et boligområde med spillvannssystem som på årsbasis har veldig lite 

fremmedvann. Varighetskurven viser allikevel at det er nedbørsavhengig innlekking ved 

spesielle nedbørsforhold. Ytterligere undersøkelser er nødvendig for å kartlegge dette 

forholdet. 
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PA505 Sjuvenga (Spillvann fra boligområde) 

 

Figur 18 Variasjonskurve PA505 Sjuvenga (SP-system) 

 

Figur 19 Varighetskurve PA505 Sjuvenga (SP-system) 

PA505 Sjuvenga er et boligområde med spillvannssystem som ble ferdig sanert i 2007. 

Pumpesonen burde derfor være forholdsvis lite påvirket av fremmedvann, men 

varighetskurven viser at ca. 86 % av pumpet vannmengde er fremmedvann! Dette består 

både av jevn innlekking fra grunnvann og direkte nedbørsavhengig påvirkning under 

nedbør/snøsmelting (se variasjonskurven). Området må prioriteres i videre undersøkelser 

for å kartlegge årsakene til de store mengdene fremmedvann. 
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Tabell 9  Pumpestasjoner avløp - Fremmedvannspåvirkning 

Pumpestasjon 
Andel 

fremmedvann 
[%] 

Kommentar 
System-

type 
Vurdering 

(pe) 

PA102 Granholmen 62 Innlekking SP   
PA103 Berganbukta 66 Innlekking SP   
PA104 Lofterødbukta   Utlekking SP/AF   
PA105 Thorøya 84 Innlekking SP/AF Næring 
PA106 Store Bergan 84 Innlekking SP   
PA107 Ranvik 54 Innlekking SP   
PA108 Stuen 78 Innlekking SP   
PA201 Vindal 33 Innlekking SP/AF   
PA203 Ormestad 71 Innlekking SP/AF   
PA205 Langestrand 82 Innlekking SP/AF   
PA206 Roabukta   Utlekking SP   
PA208 Korsvik   Utlekking SP/AF   
PA211 Tangen 90 Innlekking SP/AF   
PA212 Buer 86 Innlekking SP   
PA213 Asnesodden 95 Innlekking SP   
PA214 Tangenbukta 94 Innlekking SP   
PA301 Sentrum 64 Innlekking AF   
PA302 Museumsgata 73 Innlekking SP/AF Næring 
PA303 Kilgata 70 Innlekking SP Næring 
PA304 Hjertnes 86 Innlekking AF Næring 
PA305 Åsrumveien 3 Innlekking SP   
PA306 Kodalveien 49 Innlekking SP   
PA307 Klavenesveien 43 Innlekking SP   
PA308 Hotvedtveien 58 Innlekking SP   
PA309 Fokserød Innlekking SP Næring 
PA310 Fokserødveien Innlekking SP Næring 
PA311 Fevangsletta 22 Innlekking SP   
PA312 Hørdalen 26 Innlekking SP   
PA314 Brygga Innlekking SP Næring 
PA315 Stubb   Utlekking SP Næring 
PA316 Kullerød Innlekking SP Næring 
PA401 Kilen 84 Innlekking SP/AF   
PA402 Fjellvik 85 Innlekking SP/AF   
PA403 Skaustubakken 21 Innlekking SP   
PA405 Skaustua 81 Innlekking SP/AF   
PA407 Sjuve   Utlekking SP   
PA408 Blåstein 69 Innlekking SP   
PA409 Vestadjordet 83 Innlekking SP   
PA410 Solløkkasvingen   Utlekking SP   
PA411 Rovebekken 73 Innlekking SP   
PA412 Solløkkastien 70 Innlekking SP   
PA413 Lahelle 47 Innlekking SP   
PA414 Hjertås 92 Innlekking SP tml 
PA501 Kastet   Utlekking SP/AF   
PA502 Fyllinga Innlekking OV   
PA503 Kastetskogen 79 Innlekking SP   
PA504 Røysebekk 73 Innlekking SP/AF   
PA505 Sjuvenga 86 Innlekking SP   
PA506 Busk 67 Innlekking SP   
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Tabell 9 viser oversikt over fremmedvannsandelen i pumpesonene i kommunen. Enkelte 

stasjoner med mye avløp fra næringsområder er utelatt.  

Generelt kan det sies at det er mye fremmedvann i pumpestasjonenes nedslagsfelt. I grove 

trekk ligger fremmedvannsandelen på ca. 60 %, uavhengig om pumpesonen består av et rent 

spillvannssystem eller fellesavløpssystem. 

Det må iverksettes undersøkelser for å kartlegge og finne årsakene til den høye andelen 

fremmedvann. Særlig i pumpesoner med rent spillvannsystem må det prioriteres å sette inn 

tiltak. 

 

6.5 Overløp 

 

Det finnes i dag 32 regnvannsoverløp på ledningsnettet. En del overløp er av nyere dato med 

god styring av videreført vannmengde, men det finnes fortsatt flere overløp som ikke 

tilfredsstiller dagens krav til utforming og som har mye driftsproblemer.  

Tabell 10 nedenfor viser en risikokartlegging som er gjort av regnvannsoverløpene, der 

registrert driftstid (gjennomsnitt 2009-2011), driftsproblemer og konsekvens av overløpsdrift 

inngår. Driftstid beregnes ved to metoder. Overløp som ikke har installert måleutstyr 

beregnes basert på observasjoner gjort ved tilsyn. Dette gir unøyaktig driftstid på 

overløpene. Fra 2012 er det installert måleutstyr (nivå- eller mengdemåling) på 

regnvannsoverløp der dette er mulig. Foreløpig gjelder dette 10 overløp. Driftstid for de 

resterende overløp skal i fremtiden baseres på beregninger i avløpsmodell. 

I risikokartleggingen inngår vurderinger ang. nærhet til badeplass, resipientforhold, 

utslippspunkt og overløpets utforming. Oversikten i Tabell 10 viser at det er en hel del av 

overløpene som det bør gjennomføres tiltak med.  

Etter gjennomføring av tiltak foreslått i denne planen vil det gjenstå kun 10 overløp. Dette er 

generelt gode overløp med overvåkning. Det vil imidlertid være riktig å optimalisere driften 

av dårlige overløp frem til disse saneres. Kolonnen ’HPA’ i Tabell 10 viser hvilke overløp som 

forsvinner (San) i løpet av planperioden 2015 – 2025.  
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Tabell 10 Risikokartlegging av regnvannsoverløp mht drift, tilstand og utslipp 

Overløp 
Tid i 

overløp  
(timer) 

Konsekvens 
Kommentar 

HPA 

Tot Type 2013-2022 

O.108 Haneholmv 2104 13 Filippi   Saneres 

O.112 Gemini 0 13 Struping Kan fjernes etter kontroll av SP-syst Saneres 

O.113 Priv vei Virik 0 12 Strupet renne   Saneres 

O.114 Bugården 1294 11 Virvel Måles tid  Saneres 

O.115 Hystadveien 3148 8 Filippi   Saneres 

O.116 Krokemoveien 1428 10 Terskel Måles tid (2012) Saneres 

O.202 Framnes Eldresenter 613 12 Sidekantet terskel Måles tid (2010) ok 

O.203 Ormestad N 2344 13 Filippi Kan fjernes etter kontroll av SP-syst Saneres 

O.207 Korsvik 1320 15 Filippi   Saneres 

O.208 Buer 2008 11 Filippi   Saneres 

O.209 Vardeveien 3200 16 Filippi   Saneres 

O.301 Søberg 5 4 Terskel Måles tid OK 

O.302 Museumsgata 716 5 Sentral Måles tid (2012) ok 

O.304 Bjerggt midt 0 7 Hull i bunn   Saneres 

O.305 Bjerggt syd 660 7 Hull i bunn   Saneres 

O.306 Sandefjordsv. 0 12 Hull i bunn   Saneres 

O.307 Hjertnes 1 0 13 Hull i bunn   Saneres 

O.308 Hjertnes 2 0 13 Hull i bunn   Saneres 

O.309 Frydenlund 0 4 Sidekantet terskel Måles tid & mengde (2012) OK 

O.310 Mosserød 0 4 Sidekantet terskel Måles tid & mengde (2012) OK 

O.311 Peder Bogens gate 0 4 Sidekantet terskel Måles tid & mengde (2012) OK 

O.401 Fjellheimv 776 7 Hull i bunn   Saneres 

O.402 Aha 520 7 Filippi   Rehabiliteres 

O.403 Fjellvik 1628 7 Filippi   Saneres 

O.405 Sverdstad 1756 10 Sidekantet terskel Måles tid & mengde (2007) ok 

O.406 Uranienborg 1044 5 Sentral (terskel) Saneres 2013 Saneres 

O.407 Gokstad skole 1904 13 Filippi Saneres 2013 Saneres 

O.409 Skaustubakken 140 11 Sentral Måles tid (2012) ok 

O.410 Haslebekken 0 10 Terskel Kan fjernes etter kontroll av SP-syst Saneres 

O.411 Lyhmannsvei 2040 9 Filippi   Saneres 

O.501 Gokstadskogen 1972 17 Filippi   Saneres 

O.502 Sjuvenga 0 14 Sentral Kan fjernes etter kontroll av SP-syst Saneres 

 

Totalt er det 32 Overløp; i kategoriene: 15 RØD, 12 GUL, 5 GRØNN. 
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Av de 15 overløpene som kommer ut i rød kategori er 10 filippi-overløp. Disse er det ofte 

driftsproblemer med som fører til overløpsutslipp. For å få bukt med driftsproblemene bør 

disse overløpene ha hyppigere tilsyn, ombygges eller AF-systemet separeres. De resterende 

overløpene i rød kategori (O.114 Bugården, O.116 Krokemoveien, O.202 Framnes 

Eldresenter og O.405 Sverdstad), har alle fått måleutstyr installert slik at de kan følges 

tettere før tiltak vurderes.  

I gul kategori er det også flere dårlige overløp, men disse er av mindre betydning 

forurensningsmessig. Enkelte kan fjernes ved nærmere undersøkelser, og mange vil også 

fjernes i forbindelse med saneringsarbeider de neste årene.  

For å finne forurensningsbelastningen fra overløpene til resipient må det kartlegges hva 

avløpsvannet som går i overløp inneholder. Det bør derfor etableres et 

prøvetakningsprogram der de største og viktigste overløpene undersøkes med tanke på å 

kartlegge forurensningsutslippet under ulike utslippshendelser. Dette må kombineres med 

et overvåkningsprogram der avløpssystemets overvannsutslipp til sjø og vassdrag følges opp. 

Figur 20 oppsummerer observasjoner gjort ved tilsynsrunder på regnvannsoverløpene i 

perioden 2009 – 2011. Det går klart frem at filippi-overløpene ikke fungerer tilfredsstillende. 

Disse må følges opp bedre, utbedres eller saneres.  
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Figur 20 Observasjoner fra tilsynsrunder på regnvannsoverløpene 
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6.6 Fremmedvann 

 

6.6.1 Vannmengder til renseanlegget 

 

Sandefjord renseanlegg mottar alt avløpsvann i Sandefjord kommune. Årsvannmengden som 

går igjennom anlegget har de siste 20 årene ligget på ca 10,5 mill m3 avløpsvann, avhengig av 

nedbørsforhold. Fremmedvannsmengden til Sandefjord renseanlegg er beregnet utfra 

innløpskonsentrasjonen av fosfor (mgP/l) i forhold til fosforkonsentrasjonen i ufortynnet 

avløpsvann fra husholdningene.  

Ettersom Saneringsplanens tiltak har blitt gjennomført i perioden 1992 – 2011, har andelen 

fremmedvann til renseanlegget blitt redusert fra ca 80-85 % til dagens nivå på ca 70 – 75 % 

(Figur 21 under). Det forventes fortsatt reduksjon i FV ettersom tiltakene i Saneringsplanen 

gjennomføres. Det er først når disse er gjennomført den fulle effekten på tilrenningen til 

renseanlegget kan sees.   

 

Figur 21 Vannmengder og renseresultater ved renseanlegget 

Fra grafen over går det frem at Sandefjord har en høy fremmedvannsandel i avløpsvannet til 

renseanlegget. Fremmedvannet stjeler kapasitet i ledningsnettet som vi trenger for å ta 

hånd om avløpsvann fra en økende befolkning og forandringer i nedbørsforhold.  
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Andelen fremmedvann har direkte betydning for utslipp fra renseanlegget. Avløpsvannet blir 

renset til en gitt utløpskonsentrasjon. Jo flere liter som går gjennom anlegget – jo større blir 

utslippene. Av 10,5 mill m3 som kommer frem til renseanlegget har fremmedvannsandelen 

de siste årene vært ca 70 – 75 %. Avløpsvannets utslippskonsentrasjon hadde i 2011 en 

middelverdi på 0,15 mg P /liter. Dersom man antar at samme utslippskonsentrasjon kan 

oppnås selv med ”tykkere” avløpsvann inn på renseanlegget, betyr det at 1100 kg fosfor 

slippes ut fra renseanlegget med fremmedvannet. Dette utgjør ca 50 % av de totale 

fosforutslippene fra renseanlegget. Sagt med andre ord; dersom fremmedvannet fjernes fra 

avløpssystemet kan samtidig utslippet av fosfor halveres. 

 

6.6.2 Feilkoblinger og tilbakeslag 

 

Separatsystemet er sårbart for feilkoblinger der stikkledningene for overvann og spillvann er 

koblet feil på det kommunale ledningsnettet. I slike tilfeller forurenser spillvann overvannet, 

og overvann belaster spillvannsledningen. Siden spillvannsledningen kun er dimensjonert for 

husholdningenes spillvann er den svært sårbar for nedbørsavrenning fra tette flater.  

Feilkoblinger på separatsystemet bidrar til overbelastning av ledningsnettet med 

kjelleroversvømmelser og tilbakeslag som resultat. Dette er kostbart og belastende for de 

berørte. Tabell 11 nedenfor viser antall registrerte tilbakeslag pr år (i middel ca 25 stk/år) 

som følge av overbelastning eller feilkoblinger på det kommunale ledningsnettet. 

Tabell 11 Tilbakeslag registrert i avløpssystemet (2004-2011) 

År 
Antall 

tilbakeslag 

2004 24 

2005 68 

2006 4 

2007 17 

2008 35 

2009 3 

2010 26 

2011 29 
 

Feilkoblinger i ledningsnettet skal fjernes slik at oversvømmelser og tilbakeslag forekommer 

sjeldnere enn myndighetenes anbefalte minimumskrav.  
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6.6.3 Fremmedvannsanalyse - metode 

 

For å få en oversikt over fremmedvannsandelen i spillvannsnettet som fører til tilbakeslag, 

ble det i 2010 gjennomført et prosjekt for å sette opp et system for en planmessig og effektiv 

kartlegging av fremmedvann i spillvannet. Prosjektet har resultert i metoder og 

fremgangsmåter for å analysere og tallfeste fremmedvannsandelen, og gi tiltaksforslag og 

prioriteringer for å redusere uønsket avrenning i spillvannsledninger. 

Metoden består i å dele områder med tilbakeslag og fremmedvannsproblemer inn i mindre 

målesoner og gjennomføre vannføringsmålinger. Kurven nedenfor illustrerer problematikken 

med nedbørsavhengig avrenning i spillvannsledninger. Rask respons og kort varighet på 

avrenningen i spillvannsledningen tyder på størst andel nedbørspåvirkning fra tette flater, og 

lite diffus innlekking (avrenning fra permeable flater og infiltrasjon/innlekking).  

 

Figur 22 Spillvannssystem direkte påvirket av nedbør 

Målingene gir en områdevis oversikt med tallfestede data for fremmedvannsandelen i ulike 

nedslagsfelt (målesoner). Målet er å gjennomføre kartlegging av hele Sandefjords 

spillvannsnett slik at områder kan ”friskmeldes” (grønne områder i Figur 23 nedenfor), eller 

videre tiltak må iverksettes (gule/røde områder). 
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Figur 23 Fremmedvannsanalyse – status for kartlagte områder 

Fremgangsmåten består videre i å undersøke fremmedvannspåvirkete ledningstrekk nøyere 

og måle vannføring oppover ledningen ved nedbør. Dette gir en nøyere oversikt over hvilke 

ledningsstrekk som tilføres overvann. Vannføringen inn i hver kum tallfestes. Resultatene fra 

en slik delsoneanalyse benyttes som grunnlag for en effektiv gjennomføring av fargetesting 

eller røykprøving for å påvise hver enkelt feilkobling. Tilslutt går det ut et pålegg om 

utbedring av påviste feil. 

Påvisning av feilkoblinger er et langsiktig og kontinuerlig arbeid det må holdes fokus på over 

tid for å oppnå gode resultater. 
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6.6.4 Innlekkasje 

 

Grunnvann 

Alle selvfallsledninger er utsatt for innlekkasje dersom ledningene ikke er tette og 

grunnvannstanden står over, eller stiger over ledningene etter regnvær. Innlekking fra 

grunnvann viser seg som den ”trege” komponenten i varighetskurvene fra pumpestasjonene 

eller i målinger på avløpsledningene. 

Grunnvann siger jevnt inn i ledningsnettet, og forårsaker fremmedvann som opptar 

kapasitet i ledningsnettet og øker pumpe- og rensekostnader. Fremmedvannsanalysen, 

tilrenningen til renseanlegget og varighetskurvene for avløpspumpestasjonene viser at det er 

betydelige utfordringer knyttet til innlekking i avløpsledningene.  

Sjøvann 

I lavereliggende områder kan inntrenging av sjøvann i ledningsnettet være et problem. Det 

er særlig eldre utette betongledninger som er utsatt for innlekking. I tillegg kan sjøvann 

komme inn via ledninger fra regnvannsoverløp eller nødoverløp. Det er montert 

tilbakeslagssikring på mange slike overløpsledninger, men en bedre kartlegging og 

registrering av disse er nødvendig. Pumpekurver bør også studeres slik at alle 

pumpestasjoner kan vurderes med hensyn til innlekking av sjøvann. 

Nedenfor vises et temakart der områder under kote 1 og kote 2,5 er inntegnet. Tidevannet 

når tidvis kote 1, slik at det kan trenge inn sjøvann i installasjoner og ledninger. Kote 2,5 er 

byggegrense i kommuneplanen som også må overholdes ved planlegging av infrastruktur 

tilknyttet avløpssystemet. 

 

Figur 24 Sjøvannsstand og havnivåstigning 
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7 Klimatilpasning 

 

7.1 Utfordringer 

 

Klimaet er i endring og Norge må generelt forvente høyere gjennomsnittstemperatur, mer 

nedbør og mer ekstremvær i inneværende århundre. Vi må tilpasse oss disse forventede 

klimaendringer og planlegge, og etablere mer robust infrastruktur som er rustet for 

fremtidens klima. Uten kompenserende tiltak vil det skje en økning i forurensningsmengden 

fra ledningsnett og renseanlegg, samt flomskader i tettbebyggelsene.  

Behovet for tilpasninger av avløpssystemet til endringer i klimaforholdene kommer stadig 

tydeligere frem. I State of the Nation rapporten (NOU, 2010) konkluderes med at vann- og 

avløpsnettet er den mest sårbare infrastrukturen i forhold til klimaendringer. Værforholdene 

synes å bli mer og mer ekstreme, store nedbørmengder med stor intensitet skaper 

problemer for kapasiteten i avløpsnettet med påfølgende flom, skader og oversvømmelser. 

Nedbørmengdene er etter hvert av en slik karakter at det ikke kan påregnes tilstrekkelig 

kapasitet i avløpsnettet. Disse forholdene blir betydelig forsterket gjennom urbanisering av 

byen vår og fortetting av eksisterende boligområder. De anbefalte løsningene er i dag å 

samhandle arealplanlegging og kommunalteknisk planlegging slik at ekstreme 

nedbørsmengder kan håndteres gjennom flomveier og lokal overvannshåndtering i form av 

fordrøyning og infiltrering i grunnen. 

 

7.2 Nedbørsforhold 

 

Det blir mer ekstremvær – ”varmere, villere, våtere”. Siden hele kloden varmes opp, tilføres 

det mer energi inn i klimasystemet. Varmere lufttemperaturer kan holde på mer fuktighet og 

resultere i voldsommere nedbørsmengder og vinder.  

Årsnedbøren for hele landet kan komme til å øke mellom 5 % til 30 % (lav og høy 

framskriving). Vinternedbøren vil øke mest med opp til 40 % i deler av Øst-, Sør- og 

Vestlandet. Dager med mye nedbør vil øke, både i antall og i nedbørmengde. Det kan videre 

forventes en betydelig økning i ekstremnedbør, både i hyppighet og nedbørmengde. Det er i 

ulike klimarapporter/prognoser antydet inntil 40-60 % økning i nedbørmengde ved 

ekstremhendelser. 

UMB har laget en fremskrevet tidsserie for nedbør på Blindern og Gardermoen fra år 2071 – 

år 2100. Beregninger med denne viser at det vil bli en økning på 20 % i sommerregnmengde 

og 40 % økning i høstregnmengde, og dette er en konservativ beregning. Prognosene for 

klimaendringer sier at regnintensiteten i de kraftigste bygene vil øke med 20 – 50 %. 
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7.3 Havnivå og stormflo 

 

Fram til nå har hovedårsaken til at havet stiger, vært at havet varmes opp og utvider seg. 

Smeltende is på land står nå for den største årsaken til at havet stiger. I løpet av dette 

århundret kan havnivået langs norskekysten stige fra 40-80 cm. Mest på Sør- og Vestlandet. 

Innerst i Oslofjorden og Trondheimsfjorden stiger fortsatt landområdene så mye at det 

utjevner noe av havstigningen. 

I rapporten «Klima i Norge 2100» er angitt tall for fremtidig havnivåstigning og stormflonivå 

for kommuner i Norge med kystlinje, Tabell 12. Det er estimert havnivåstigning og mulig 

stormflonivå i 2050 og 2100 for hver enkelt kommune, korrigert for antatt landheving i 

samme periode. 

Tabell 12 Havnivåstigning og stormflo (100 års returnivå), øvre og nedre verdier medregnet 
usikkerheter i havnivåstigning (fra: Klima i Norge 2100) 

Land-

heving 

Land-

heving 
(cm) Min. Maks. Min. Maks. (cm) Min. Maks. Min. Maks.

Oslo 25 -1 21 189 211 49 21 76 216 271

Sandefjord 17 6 28 173 195 34 36 91 208 263

Bergen 8 15 37 178 200 17 53 108 221 276

Tromsø 13 10 32 229 251 27 43 98 267 322

Norske 

kystbyer

År 2050 relativt år 2000 År 2100 relativt år 2000

Havstigning (cm) Stormflo (cm) Havstigning (cm) Stormflo (cm)

 

I løpet av det 21. århundre kan altså havnivået forventes å stige med inntil 90 cm i 

Sandefjord. Stormflo er økning i havnivået på toppen av tidevannsstanden. Stormflo 

forårsakes av at vinden skyver vannet foran seg og stuver dette opp mot land. Det er 

utarbeidet prognoser for stormflo - nivå i Norge. Eventuell forverring av stormflo som følge 

av klimaendringer vil komme på toppen av de utfordringene generell havnivåstigning vil føre 

med seg. I tillegg må det tas høyde for økt bølgepåvirkning i strandsoner. 

 

7.4 Urbane områder – fortetting og utbygging 

 

De siste tiårene har byutvikling i stor grad vært synonymt med fortetting. I urbane strøk blir 

grønne områder lagt under tak eller asfalt. Klimaendringer gir endrede nedbørsforhold, men 

det er klart at økt andel direkte avrenning fra tette flater vil stille eksisterende VA-

infrastruktur på store prøver. Ved fortetting i bystrøk må det i økende grad vurderes 

belastning og kapasitet på eksisterende avløpsanlegg, og stilles krav til grønne områder og 

LOD-tiltak.  
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I takt med velstandsøkningen og økningen i boligprisene er det flere og flere som tar i bruk 

kjellerne på husene sine til boligformål. Dette betyr en betydelig standard- og verdiøkning på 

disse arealene, og medfører også større konsekvenser ved oversvømmelser og tilbakeslag. 

Det betyr også at utbetalingene fra forsikringsselskapene i forbindelse med flom øker, noe 

som har gjort at forsikringsbransjen er blitt opptatt av problematikken, samt at de er bevisst 

på kommunens forpliktelser angående dimensjonering, drift og vedlikehold av 

avløpssystemene.  

 

 

7.5 Klimatilpasning - Vurdering av konsekvenser for Sandefjord kommune 

 

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer. Kommunene må legge 

klimahensyn inn i avløpsplanleggingen for å prioritere tilpasninger og tiltak som er 

fremtidsrettet og robuste i forhold til mulige endringer i avløpsanleggets levetid de neste 50 

– 100 år. 

7.5.1 Konsekvenser for overvanns- og avløpssystemet 

Klimaendringene vil få konsekvenser for alle vann- og avløpsanlegg i landet. Eiere av vann- 
og avløpsanlegg i Norge vil måtte sette i verk klimatilpassingstiltak i åra som kommer, og 
tilpasningsarbeidet vil gå over lang tid. 
 
Tendensen er helt klar: ekstreme nedbørtilfeller som vil forårsake flommer i byer vil opptre 
oftere som en følge av klimaendringene. Nordiske fagmiljøer anbefaler å multiplisere 
nåværende dimensjonserende nedbørshendelser med en faktor på 1,2 – 1,5.  
 

Intense nedbørshendelser vil forekomme oftere, og de kraftigste bygene vil bli enda 

kraftigere. Dimensjonering av avløpssystem som skal være robuste i 100 år må ta høyde for 

dagens anbefalinger. Dvs at gjeldende IVF-kurver må oppdateres og fremskrives ved 

multiplisering med faktor 1,4. Det er rimeligere å forebygge enn å reparere. 

Dimensjonsøkning, frakobling av overvann, fjerning av fremmedvann og optimalisering av 

drift og vedlikeholdsrutiner blir viktige tiltak. 

 

Tiltak: 

• Oppdatere dimensjoneringskriterier i VA-normen 

• Frakobling av overvann pålegges ved sanering av ledninger og i eksisterende 

områder med kapasitetsproblemer 

• Utarbeide veileder for overvannshåndtering 

• Fremmedvannsbekjemping intensiveres 

• Drift- og vedlikeholdsrutiner optimaliseres 
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7.5.2 Konsekvenser for utslipp fra renseanlegg og overløp  

Renseanlegget vil med dagens ledningsnett motta større vannmengder. 

Utløpskonsentrasjonen etter rensing er vanskelig å regulere, slik at hver ekstra m3 

avløpsvann vil ta med seg forurensninger ut av anlegget. Dette vil kunne øke utslippene ved 

renseanlegget betydelig, dersom ikke ledningsnettet utvikles slik at vannmengdene som når 

renseanlegget kan begrenses.  

Generelt kan man si at klimaendringene vil medføre en 50 – 100 % økning i mengde utslipp 

fra overløp. I dag går 10-15 % av avløpsvannet i ledningsnettet i Sandefjord kommune i 

overløp. Et viktig skritt for kommunen i klimatilpasningsarbeidet er derfor å forbedre 

oversikten over hvor store overløpsmengdene fra avløpsnettet er, og hvordan disse kan 

reduseres.  

Tiltak for å redusere overløpsutslippene vil være: 

• starte registrering av overløpstid, eller – mengde, der dette ikke allerede er 

gjennomført 

• kartlegge og bytte ut evt. flaskehalser i nettet 

• separere fellesavløp  

• utbedre felleskummer overvann/spillvann, der det er åpen renne igjennom kummen, 

for å hindre lekkasje av overvann inn i spillvannsnettet  

• sanere gamle/utette ledninger 

• det finnes fortsatt flere overløp som ikke tilfredsstiller dagens krav til utforming og 

som har mye driftsproblemer og disse vurderes derfor nedlagt/ombygget 

• utføre egenkontroll av nyanlegg for å forhindre ytterligere nye feilkoblinger 

Både flere nedbørsdager pr år som resulterer i økt vanninnhold i grunnen, fortetting av 

urbane områder og et økt antall tine/fryseperioder gjennom året, vil resultere i en økning i 

avrenningskoeffisienten i området. En økt avrenningskoeffisient betyr igjen en økning i 

utslippsmengden fra overløp.  

Det anbefales at man tar hensyn til både havstigningen og økt nedbørintensitet ved 
beregning av fremtidige utslipp og kompenserende tiltak. Om man samtidig vil ta hensyn til 
stormflo bør vurderes i hvert tilfelle. 
 
 

7.5.3 Konsekvenser i forhold til flom 

Vassdragene i Sandefjord består av relativt små bekker til sjø og Goksjø. Konsekvensene av 

endrede nedbørsforhold og raskere avrenning forventes å bli størst i mindre vassdrag. Større 

vassdrag vil i sterkere grad utjevne flomtoppene. Det er viktig å sette restriktive krav til 

overvannshåndtering for å beskytte de naturlige vassdragene.  
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Ved utbygging og fortetting er det også viktig å sikre at det holdes av arealer til flomveier.  

Det er derfor svært viktig at avdeling for vann og avløp har et godt samarbeid med 

arealplanavdelingen i kommunen. Retningslinjer og rutiner for sikring av arealer til flomveier 

som hensynssoner i alle arealplaner må innarbeides.  

 

7.5.4 Konsekvenser av stigning i havnivå og stormflo 

I løpet av det 21. århundre kan havnivået forventes å stige med inntil 90 cm i Sandefjord. 

Med stormflo i tillegg ligger et forventet havnivå på mellom 2,1 – 2,6 m over dagens 

normalvannstand. I dag er kote 2,5 byggegrense i kommuneplanen og denne må også 

overholdes ved planlegging av infrastruktur tilknyttet avløpssystemet. 

Stigning i havnivå vil gi redusert kapasitet i avløpssystemene nærmest sjøen, og vil føre til en 

økning i overløpsutslipp og til hyppigere og større oppstuvninger i avløpssystemene.  

Prognosene for stigning av havnivå (korrigert for landhevning) er som omtalt i kap. 1.3 ca. 16 

cm innen 2050, og ca. 55 cm innen 2100. I tillegg sier prognoser at stormflonivå vil øke med 

ca. 30 cm i området rundt Oslo, slik at man kan anta at det blir noe tilsvarende i 

Sandefjordsområdet. 

Hvis vi antar at alle ledninger ligger 1.5 m under terrengnivå, vil dette medføre at alle 

ledningsanlegg som ligger i terreng lavere enn kotehøyde 2,5 moh under normale forhold vil 

bli liggende under vannstandsnivå. Figur 24 i kapittel 7.5.4 viser hvilke områder dette 

gjelder.  

De av ledningene som blir liggende under vannstand og som erfaringsmessig er i en alder- og 

materialgruppe som er i dårlig forfatning bør prioriteres for sanering.  

Pumpestasjoner som blir liggende under kt 2,5 må vurderes mht forebyggende tiltak. Det er 

utarbeidet en ROS-analyse for dette. 

Stigning av havnivå vil også øke risikoen for innlekking i avløpsledninger og tilbakeslag i 

utløpsledningene.  

Tiltak 

• Prioritere sanering av ledninger i dårlig forfatning som blir liggende i terreng 

under kt 2,5 

• Utbedre pumpestasjoner ihht ROS-analyse 

• Kartlegge og utbedre punkter for innlekking og tilbakeslag 
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7.5.5 Strategi for oppfølging av ”Veileder om mulige tiltak i avløpsanlegg” 

KLIF har utarbeidet en veileder om klimatilpasninger. I denne beskrives et seks punkts forslag 

til fremgangsmåte for kommunene for at disse skal kunne planlegge tiltak som skal 

motvirke/hindre konsekvenser av klimaendringene. Under følger de 6 punktene med 

kommentarer i forhold til Sandefjord kommune; 

1. Sette i gang med målinger for data til hydraulisk beregningsmodell 

 

For å kunne utføre analyser av dagens overløpsutslipp og oversvømmelsessituasjon, 

fremtidige overløpsutslipp og oversvømmelser, og dessuten kostnadseffektive mottiltak, 

trenger man pålitelige inngangsdata. Det er spesielt viktig å komme i gang med målinger av 

korttidsnedbør dersom det ikke allerede er slike målinger i den aktuelle tettbebyggelsen.  
 

• Etablere et nettverk av stasjonære nedbørsmålere som måler korttidsnedbør ihht  

MET-standard.  

 

2. Dokumentasjon av nå-situasjonen 

 

I henhold til «Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg» skal kommunene lokalisere og 

vurdere skadelige overløpsutslipp, nødutløp og oversvømmelser via avløpssystemet, ut fra 

dagens klimaforhold. Det skal også beregnes risiko for ulike hendelser.  
 

• ROS-analyse for pumpestasjoner og overløp er utarbeidet i denne plan (Vedlegg 
II) 

 
3. Valg av fremtidig dimensjonerende værsituasjon 

 
Nedbørintensitet: Utenlandske forskere har beregnet at de nåværende regnintensitetene for 

byområder må multipliseres med faktorer fra 1,2 til 1,5. Det eksisterer foreløpig ingen 

norske faktorer, men man kan kontakte Meteorologisk institutt eller tilsvarende fagmiljøer 

om dette. Foreløpig velges faktor 1.4. 

 
• Avrenningsforhold: Man må ta hensyn til situasjoner med høy avrenning fra 

gjennomtrengelige flater etter regn på frossen mark eller på meget oppbløtt 
mark. 

• Havstigningen påvirker kapasiteten i avløpssystemene og må vurderes lokalt. 
• Stormfloendringer vil kunne komme på toppen av havstigningen. 
• Utarbeide nye IVF-kurver i samarbeid med DNMI.  

• Nye retnigslinjer for dimensjonering innarbeides i VA-normen. 
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4. Analyse 

 

Kommunen bør først gjennomføre en grovanalyse av konsekvensene av klimaendringene og 

deretter etterfølgende, mer grundige analyser på bakgrunn av grovanalysen. Disse analysene 

skal gi grunnlag for å kunne vurdere om miljøkrav og andre myndighetskrav blir overholdt. 

Det er ofte lurt å dele kommunen inn i soner, fordi enkelte soner vil være mindre utsatt enn 

andre soner. Man kan deretter for eksempel se på mengden av overløpsforurensninger i ulike 

måneder av året og de tilhørende resipientenes sårbarhet, og sannsynlige flomnivåer for 

ulike gjentaksintervall. Der det åpenbart blir nødvendig med kompenserende tiltak på grunn 

av klimaendringene, kan det være riktig med nærmere analyser av konsekvensene. Da vil det 

vil som regel være nødvendig å bruke hydrodynamiske avløpsmodeller som MOUSE, SWMM 

eller lignende. 

 

• Sandefjord kommune har i dag en fullstendig hydraulisk modell, men den er ikke 

kalibrert. 

• Modellen kalibreres i 2014 – 2015, og da kan også data fra nye nedbørsmålere 

benyttes 

• Igangsette en grovanalyse av konsekvensene av klimaendringer. Når kalibrering 

av modellen er utført anbefales at kommunen gjennomfører mer detaljerte 

analyser ved bruk av modellen 

 

5. Valg av tiltak for å hindre økt forurensning 

 

Kommunene kan sette i verk flere mulig tiltak for å hindre økt forurensning fra avløpsanlegg 

på grunn av klimaeffekter. Slike tiltak kan for eksempel være: 

 

• Redusering av tilrenning til avløpssystemene ved hjelp av infiltrasjon til grunnen. 

• Forsinkelse og dempning av flomtoppene før vannet tilføres avløpssystemet ved å 

bruke strupeplater på gatesluk, åpne dammer, lukkede magasiner i grunnen, åpne 

renner, andre åpne vannveier, våtmarker og så videre. 

• Fordrøyning i selve avløpsnettet som for eksempel fordrøyningsbasseng av rørpakker, 

eller i plasstøpt betong, heving av overløpskanter opp til et nivå som ikke øker 

flomskadene for mye, bevegelige overløpskanter som til enhver tid demmer opp mest 

mulig vann i selve rørsystemet oppstrøms og så videre. Fordrøyningsvolum i 

kombinasjon med selve overløpet, kan utformes slik at partikler kan skilles ut før 

overskuddsvannet går i overløpet når bassenget er fylt opp. 

• Økning av rørkapasiteten nedstrøms overløp eller i flaskehalser. Kapasitetsøkningen 

kan for eksempel oppnås ved utskiftning til større rør, rehabilitering ved utblokking av 

eldre rør, rehabilitering av kummer med dårlig hydraulisk linjeføring eller 

rehabilitering av rør med høy rørfriksjon. Man bør om mulig primært gjennomføre 

lokal overvannshåndtering, før rørkapasiteten økes. 

• Overløp med rensefunksjon som oppkonsentrerer forurensningene og sender dem til 

avløpsrenseanlegget. 



          - 67 - 
Hovedplan Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø – Delprosjekt Kommunalt Avløp 

• Installering av fordrøyningsvolum umiddelbart før eller i avløpsrenseanlegget. 

Ved valg av tiltak, bør kommunen vurdere kostnadene ved tiltakene opp mot den 

totale 

samfunnsnytten ved å unngå økt forurensning. 

 

Noen av tiltakene nevnt over er allerede gjennomført i Sandefjord kommune, bl.a. kreves 

det for nye utbyggingsområder at overvann håndteres på egen grunn, men mye gjenstår. 

Hovedplan avløp og ROS analyse for avløpssystemet er under utarbeidelse. Disse planene gir 

allikevel ikke tilstrekkelig detaljert vurdering av hvilke tiltak som bør gjennomføres i 

kommunen. Videre analyser i form av modellberegninger og detaljerte planer må 

utarbeides. I kommunens klimaplan bør VA-sektoren med flomhåndtering i byer og 

tettbebyggelser stå sentralt.  

 
6. Revisjon av kommunale planer 

 
Kommunen må revidere planene sine på bakgrunn av analyseresultatene. 

Plan- og bygningslovens forskrifter, reglement og arealplaner er helt sentrale når det gjelder 

å løse utfordringene med overløpsutslipp og oversvømmelser. Kommunen må sette av plass 

til håndtering av overvann i arealplaner. De kommunale avløpsplanene må oppdateres i 

henhold til nye prinsipper og krav. Dette kan omfatte fornyelsesplaner for avløpsnettet, 

hovedplan for avløp, områdeplaner og byvassdragsplaner. Kommunens beredskapsplan må 

si hva man gjør før, under og etter flommer med tanke på overløpsutslipp og andre skader 

som skyldes nedbør, og som kan ha karakter av plutselige sjokkbelastninger. 

 

• Hovedplan for avløp inkluderer hensyn/vurderinger rundt klimaendringene, 
revideres jevnlig 

• Ny beredskapsplan der klimavurderingene inkluderes skal utarbeides som en 
følge av ny ROS analyse for avløpssystemet.  

• Vurdere behov for revisjon av ytterligere planer. 
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7.5.6 Kommunens juridiske ansvar 

I følge forurensningsloven § 24 a er anleggseier ”ansvarlig uten hensyn til skyld for skade 

som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har 

vært utilstrekkelig”.  

På landsbasis har antall forsikringssaker og krav om erstatning som følge av oppstuving i 

avløpsnett, oversvømmelse av kjellere m.m. vist en økende tendens. Sandefjord kommune 

mottar relativt få regresskrav. De fleste hendelser som har vært, har hatt bakgrunn i 

ekstremt mye nedbør og snøsmelting, kombinert med tele. Ledningsnettet utbedres 

fortløpende dersom det dukker opp oversvømmelser. 

Høyesterett har gjennom to dommer5 slått fast at kommunen har anledning til å begrense 

sitt ansvar i forhold til forurensningslovens § 24a. Gjennom reglement for sanitæranlegg 

begrenser de fleste kommunene sitt ansvar til kun å gjelde saker der det er blitt utvist 

uaktsomhet. I dommene fra høyesterett blir det slått fast at avløpsnett som ble 

dimensjonert i tråd med gjeldende dimensjoneringskriterier og praksis på 

anleggstidspunktet ikke kan regnes som uaktsomt, selv om en nå erfarer at 

gjentaksintervallet for ekstreme nedbørs-episoder har endret seg. Men i NOU 2010 

”Tilpasning til et klima i endring” anbefales det at denne muligheten fjernes. 

Normalreglementet for sanitæranlegg ble i 2009 revidert og utgitt av Kommuneforlaget med 

tittel ”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp”. Den reviderte utgaven av 

normalreglementet har tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer 

som kommunene står overfor, bl.a. når det gjelder klimaendringer. Standard 

abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha 

tilstrekkelig gyldighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Stavanger dommen fra mars 2007 for sak mellom Stavanger kommune og If Skadeforsikring, og Fredrikstad dommen fra 
juni 2007 for sak mellom Fredrikstad kommune og KLP Skadeforsikring 
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8 Vann i by – Overvannshåndtering 

 

De første avløpssystemene som ble bygd i Sandefjord var fellesavløp der overvann og 

drensvann blandes med spillvann fra husholdningene. I de senere år er store deler av 

fellesavløpssystemet sanert, og nytt ledningsnett er utbygd som separatsystem der overvann 

ledes til nærmeste resipient, og spillvann ledes til renseanlegg, Figur 25.   

Tradisjonelt har håndtering av overvannet (regn og smeltevann) hatt sterk fokus på lukkede 

ledningssystemer som raskt skal lede overvannet bort. Dette fører til en del utfordringer:  

- Fortetting av bebyggelsen i urbane områder gir økt avrenning og oversvømmelse som 

følge av begrenset kapasitet i ledningsnettet 

- Urbaniseringen øker belastningen på resipientene ved høy spissavrenning, erosjon 

ved stor vannføring og økt vannforurensning fra overvannet (tungmetaller og 

miljøgifter) 

- Overløpsutslipp av spillvann fra fellessystemet 

- Fremmedvann – Risiko for overvann inn i spillvannsledning med tilbakeslag i kjellere 

- Redusert landskapskvalitet ved at vannet ikke lenger er synlig. 

- Senking av grunnvannstanden med skader på vegetasjon og bygningskonstruksjoner. 

- Forringelse av det økologiske miljø ved at det biologiske mangfoldet reduseres. 

 

 

Figur 25 Prinsippene for separat- og fellessystem. Og prinsipp for hvordan et system for lokal disponering av 
overvannet (LOD) kan utformes (kilde Fredrikstad kommune – Overvannsrammeplan) 

 

Fellesavløp Separatsystem LOD 
Lokal Overvanns Disponering 
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8.1 Strategi for helhetlig overvannshåndtering 

 

Overvann tilført kommunalt avløpsnett skal begrenses. Overvann skal håndteres lokalt 

gjennom fordrøyning, infiltrasjon, kontrollert utslipp til resipient, eller på annen måte 

utnyttes som ressurs. Vannets naturlige kretsløp skal opprettholdes og naturens evne til 

selvrensing skal utnyttes. 

De senere år har det vært sterkere fokus på helhetlig overvannshåndtering der det ved 

egnede tiltak, søkes å etterligne den naturlige vannbalansen for et område. Regnvann skal 

føres kontrollert ut i vassdragene uten forurensning eller erosjonsfare.  

Overvann skal i størst mulig grad synliggjøres og utnyttes som et positivt element og 

integrert del av det urbane landskapet.  

Fortetting og utvidelse av bebyggelse og næringsarealer skal utløse krav om håndtering av 

overvannet lokalt (Lokal Overvanns Disponering – LOD), etter Norsk Vanns strategi om å 

infiltrere alle mindre nedbørshendelser, forsinke større regn og sikre trygge flomveier for de 

største regnhendelsene, Figur 26.

 

Figur 26 Norsk Vanns tretrinns strategi for håndtering av nedbør. 

Retningslinjer for overvannshåndtering bør inneholde de konkrete krav Sandefjord 

kommune stiller til overvannshåndtering. Det tillates ikke tilkobling av overvann direkte til 

kommunal ledning, men pålegges infiltrasjon/fordrøyning på egen tomt. Anbefalte løsninger 

på privat grunn må samles i retningslinjene. Det er viktig at disse løsninger utformes 

fornuftig slik at ulemper på egen og naboers eiendom forhindres. Enkelthusløsninger eller 

fellesløsninger må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved separering av fellesledninger må 
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pålegget kreve frakobling av overvann og lokal håndtering. Eksisterende områder må 

gjennomgås med tanke på kapasitet i overvannssystemet, og tiltak iverksettes i form av 

fordrøyning og pålegg om frakobling av overvann der det er fare for flom og oversvømmelse.  

Det bør utarbeides generelle retningslinjer eller en overvannsplan der det går klart frem 

hvilke prinsipper for overvannshåndtering som er ønskelig. Pålegg om frakobling, 

løsningsvalg for fordrøyning i ulike områder/typer bebyggelse og ivaretakelse av flomveier 

må defineres. 

Forslag til generelle områdevise LOD-krav: 

- Sentrum 

o Eiendommer pålegges ikke fordrøyning, men det utvikles et eget kommunalt 

grunt overvannssystem for å lede takvann og veivann i eget system til fjorden 

via fordrøyning i Badeparken? 

o Sentrumseiendommer pålegges å bidra til denne fordrøyningsløsningen 

- Kystnære områder 

o Overvann kan ledes direkte til sjø, dersom det ikke skaper økt fare for 

oversvømmelse i kommunale ledninger og på private eiendommer. 

- Tettbygd strøk 

o LOD-tiltak pålegges i form av fordrøyning/infiltrasjon før påslipp til 

kommunalt avløpssystem 

o Vannbalansen tilstrebes opprettholdt tilnærmet lik naturtilstanden 

- Landområder uten eget OV-system 

o Overvann ledes ut på egen grunn uten sjenanse for naboer. 

o Ved større utbygging (f.eks næringsområder) pålegges fordrøyning/infiltrasjon 

før utslipp til resipient slik at naturtilstanden i lokal resipient opprettholdes 

 

8.2 Planprosesser 

 

I alle kommunale planer må det være fokus på håndtering av overvann som følge av 

fremtidig økning i nedbørsintensitet og mengder. Nye og fremskrevete 

dimensjoneringskriterier må benyttes i all planlegging av VA-infrastruktur. Ved all 

arealplanlegging skal det foreligge en vurdering av ulike former for overvannshåndtering. En 

slik vurdering skal omfatte fordrøyning og alternative vannveier. Arealbruksendringer skal 

ikke medføre økt belastning på avløpsnettet, slik at det eksisterende avløpssystem i størst 

mulig grad skal kunne møte de forventede endringer i nedbørsmengder. 

Grunnlaget for god overvannshåndtering legges ved en tidlig fokusering på 

overvannshåndtering i planprosessene. I større grad enn hva som er tilfelle ved dagens 
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praksis i Sandefjord kommune, må prinsipper og løsninger for overvannshåndtering 

fastsettes i kommuneplan, reguleringsplan/ bebyggelsesplan og den enkelte byggesak. 

Rutiner må etableres for å sikre god kommunikasjon ang. overvannshåndtering mellom 

kommunens  VA-avdeling og arealplanavdeling. Vann- og avløpsavdelingen må legge føringer 

for teknisk infrastruktur i reguleringsplaner på et tidlig stadie. Informasjon både til publikum, 

utbyggere og saksbehandlere må tilpasses og gjøres tilgjengelig. 

 

Kommuneplan 

Kommuneplanen og kommunedelplaner skal ha nedfelt overordnede retningslinjer og 

bestemmelser som ivaretar kommunens strategi for overvann innenfor hoved- eller 

delnedbørfelt. I planene relateres prinsippene om overvannshåndtering til arealbruk, det vil 

si båndleggelse av areal for å ivareta muligheter for:  

- Fordrøyning  

- Overvannsrensing  

- Flomveier  

- Frie vannspeil  

 

Reguleringsplaner / Bebyggelsesplaner  

Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal ivareta arealbehov for tekniske og 

landskapsmessige løsninger i forbindelse med overvannshåndteringen. Deler av 

utbyggingsarealet skal ved behov avsettes til overvannsformål for fordrøyning, anleggelse av 

frie vannflater osv., og krav til terrengarronderinger som senkninger, beplantning, 

strupeanordninger, infiltrasjonssoner og flomveier. En helhetlig overvannsplanlegging 

innebærer også at de enkelte tomter inkluderes når krav og tekniske løsninger fastsettes.  

Byggesaksbehandling  

I byggesaker som ikke er fremmet gjennom en reguleringsplan eller bebyggelsesplan gjelder 

samme overordnede regler i hensynet til overvannshåndtering. De tekniske løsninger skal 

dokumenteres og godkjennes av kommunal faginstans. 
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8.3 Drift og vedlikehold av overvannsystemer 

 

Kommunale overvannsløsninger: 

Tradisjonelt har kommunen driftsansvar for ledningsanlegg. For anlegg som transporterer 

vann i åpne systemer som bekker og dammer, hvor disse er en del av områdets 

overvannssystem, er ikke rutiner for drift og vedlikehold like godt innarbeidet, likeså 

ansvarsforholdene rundt dette.  

Etter hvert som flere og flere overvannsanlegg i kommunen blir utformet med åpne 

løsninger, fordrøyningsbasseng, etc. er det viktig at behov for vedlikehold klarlegges og at 

ansvar for drift og vedlikehold avklares. 

Private overvannsløsninger: 

Sandefjord kommune pålegger utbygging av private overvannsanlegg (fordrøyning, 

infiltrasjon). Søknad som inneholder informasjon om anleggstype, plassering, 

dokumentasjon av ut-/påslipp samt prosedyre for drift og vedlikehold 

(m/vedlikeholdsavtale) av overvannsanlegget skal sendes kommunen. Kommunen må 

systematisere informasjonen om overvannsanlegg i VA-databasen slik at opplysninger om 

anlegg som kan påvirke Sandefjord kommunes ledningsnett er lett tilgjengelig.  

Fagetaten må ha beslutningsmyndighet for overordnet og teknisk løsning og dessuten ha et 

kontrollansvar for utførelse og drift. Når overvannsanlegget er ferdigstilt må det sendes inn 

sluttdokumentasjon.  

I Oslo kommune er rutinen at bekreftelse fra VA-avdelingen på at sluttdokumentasjon er 

mottatt sendes Plan- og bygningsetaten før ferdigattest gis. Det skal sendes inn:  

- Skisse av vannføringsregulatoren samt karttegning som viser regulatorens plassering. 

- Overvannsanlegg, sandfang eller annen innretning inntegnet på kart som viser 

tilknytning til offentlig avløpsnett.  

- Avtale om tømming og kontroll av sandfang eller annen innretning. En gyldig avtale 

skal være signert av både firma for tømming og kontroll og den ansvarlige for 

overvannsanlegget.  

Overvannsanlegg med tilhørende renseinnretninger, som tilknyttes offentlig avløpsnett, må 

ha jevnlig ettersyn og kontroll. Dette er viktig for å sikre at anleggene fungerer som tiltenkt 

og ikke skaper problemer for kommunens drift av egne avløpsanlegg.  

Det må foreligge en prosedyre for drift og vedlikehold av overvannsanlegget. I prosedyren 

må det fremkomme hvem som til enhver tid er driftsansvarlig. Sandfang skal tømmes jevnlig 

for å unngå tilførsel av sand og andre forurensninger til det offentlige avløpsnettet. Det skal 

foreligge gyldig avtale om tømming og kontroll. 
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8.4 Finansiering av overvannssystemer 

 

Dammer og andre åpne vannveier er ikke omfattet av VA-gebyrene. I og med at åpne systemer for 

overvannshåndtering blir mer og mer vanlig må slike systemer også defineres som kommunale 

overvannssystemer på lik linje med lukkede rørsystemer.  

Veier og parkeringsarealer ”abonnerer” ikke på VA-tjenester, og faller derfor heller ikke inn under 

gebyrgrunnlaget for VA. Avrenning fra veier og veiarealer bidrar i vesentlig grad til den høye 

belastningen på fellessystemene. 

Det må sees på som en viktig oppgave å utforme bestemmelser (finansiering) som ivaretar 

drift og vedlikehold av åpne overvannssystemer, veier og parkeringsareal. 

Fra Norsk Vann informeres det at Forurensningsloven definerer overvann som avløpsvann 

uten begrensninger, og gir kommunen stort handlingsrom for finansiering av overvannstiltak 

innenfor selvkost. Dermed gjelder det alle tiltak med formål å redusere mengden overvann 

til det kommunale avløpsnettet, innbefattet: 

- investeringer i og ev. overdragelse av LOD-anlegg for kommunalt drift og vedlikehold 

(LOD: Lokal Overvanns Disponering) 

- Etablering av flomveier og fordrøyning 

- Åpning av bekkelukninger som del av separering av fellesledninger 

o Avgrensning: Andel av tiltakene som må regnes som rene parkmessige tiltak 

og tiltak i og langs vassdragene 

Mottak av overvann fra veierhåndteres ulikt i kommunene mht. grensesnittet mellom 

ansvaret til vei-eier og kommunens avløpsvirksomhet. 

- Alt overvann mottas og behandles uten kostnad for veieier, men med ulike 

grensesnitt for avløpsselvkost: 

o Sandfangene og stikkledningene fra sandfang til kommunalt avløpsnett inngår 

i kommunens avløpsselvkost 

o Sluk, rister, sandfang og stikkledningen til avløpsledningen er en del av 

veianlegget og inngår derfor ikke i selvkost 

Særlig for kommunale veier tar kommunens avløpsvirksomhet et «utvidet» ansvar for 

kostnadene, i mindre grad for statlige og fylkeskommunale veier. 

Dagens pragmatiske praksis mht. gråsonen mot veianlegg er mulig innenfor dagens 

regelverk: 

- Veieierne er ikke abonnenter og betaler ikke gebyr 

- VA-ledningene betaler til gjengjeld ikke leie for å ha ledningene liggende i veien 
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8.5 Tiltak for kommunens overvannshåndtering 

 

Overvann tilført kommunalt avløpsnett skal begrenses. Overvann skal håndteres lokalt 

gjennom fordrøyning, infiltrasjon, kontrollert utslipp til resipient, eller på annen måte 

utnyttes som ressurs. Vannets naturlige kretsløp skal opprettholdes og naturens evne til 

selvrensing skal utnyttes. 

Tiltak: 

- Rutiner etableres for å sikre god kommunikasjon mellom kommunens VA-avdeling og 

arealplanavdeling 

- Områdeinndeling ifht behov og løsninger for overvannshåndtering 

o Grunt overvannsystem i sentrum – utarbeide planer, retningslinjer og 

finansiering 

o Fellesavløpsområder - aktuelle områder må defineres: 

� Pålegg om frakobling av overvann 

� Kommunalt fordrøyningsanlegg 

o Separeringsområder / utbyggingsområder:  

� overvann ut på bakken hos private, pålegg om fordrøyning hos 

næringseiendommer 

- Overvannsplan skal beskrive rutiner og prinsipper  

o Utforme bestemmelser som ivaretar finansiering og drift og vedlikehold av 

åpne overvannssystemer, veier og parkeringsareal 

o Samle prinsippløsninger for at overvannshåndteringen kan fremme estetikk 

og vannmiljø i åpne vannveier 
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9 Renseanlegg 

 

9.1 Innledning 

 

Sandefjord renseanlegg stod ferdig i 1976 og ble opprinnelig bygget som et mekanisk 

renseanlegg som senere ble oppgradert til kjemisk rensing. I perioden frem til i dag har 

anlegget vært gjenstand for en rekke utvidelser og ombygginger. I 1990/91 ble anlegget 

ombygget til kjemisk renseanlegg for å tilfredsstille krav til 90 % rensing av fosfor. 

 

Figur 27 Sandefjord renseanlegg - flyfoto 

I 1998 startet man på nytt med ombyggingsarbeider av varme- og ventilasjonsanlegget, 

ombygging av avløpskanaler og nye sandfang/ fettfang, ny gassomrøring i forbindelse med 

slambehandling, utskifting av sentrifuge, utvidelse for nytt septikmottak, ombygging og 

tilbygg for administrasjon, personale og opplæring. Arbeidene ble gjennomført i perioden 

1998 frem til 2006. Totalt sett er det i denne perioden investert for mer enn 25 mill kroner i 

utvidelser og ombygginger ved renseanlegget. 

I tillegg gjennomføres det hvert år mindre fornyelser og utskiftinger ved renseanlegg, 

slambehandlingsanlegg og pumpestasjoner for mellom 2-3 millioner kroner, som dekkes 

over driftsbudsjettet. Dette er nødvendig for å opprettholde funksjonsgrad og forutsigbarhet 

ved anleggene. Slambehandlingsanlegget med alle tilhørende komponenter har vært mer 

eller mindre under ombygging siden starten i -91. For å opprettholde og øke kapasitet og 

funksjonsgrad har slambehandlingsanlegg med råtnetårn, sentrifugering og tørrslamsilo vært 

mer eller mindre kontinuerlig gjenstand for større og mindre ombygginger.  

Utløpsledningen fra renseanlegget ble fullstendig rehabilitert i 2009. 
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I 2011-2012 ble det investert i ny gasstank for å bedre volumkapasiteten, redusere fakling av 

gass og for å kunne produsere mer gass og brensel til gasskjeler. Investeringen ble 

gjennomført som et miljøtiltak. 

Sandefjord renseanlegg fremstår i dag som et meget veldrevet anlegg med god 

vedlikeholdsstandard, funksjonsgrad og personell med høy kompetanse. 

Renseanlegget ble opprinnelig dimensjonert for en belastning på ca 41000 

personekvivalenter. I dag belastes anlegget med mer enn 90.000 personekvivalenter (antall 

innbyggere tilknyttet + belastning fra næringsvirksomhet), en teoretisk beregnet tallstørrelse 

med bakgrunn i målt og analysert næringstilførsel. Det er kun årlige ombygginger, utvidelser 

og optimaliseringer ved anlegget og gjennomføring av saneringsplanen så langt, som gjør at 

man i dag klarer å overholde konsesjons-kravene. Vi regner da ikke med sekundærrense-

kravet. I 2014 og 2015 har renseanlegget dispensasjon fra rensekravet pga. ombygging. 

I langtidsbudsjettperioden 2012-2015 er det lagt opp til omfattende tiltak på driftssiden med 

utskifting av skrapeverk, rister, skruer og oppgradering av innløpspumper, som krever 

tilføring av ekstra økonomiske ressurser. I tillegg skal det investeres i et nytt septikmottak 

som langt på vei vil løse problemene med tømming og rengjøring av septik- og 

suge/spylebiler på Kastet gjenvinningsstasjon.  

 

9.2 Rammebetingelser 

 

9.2.1 Lover og forskrifter 

 

Forurensningsloven og forurensningsforskriften setter vilkår og rammer for kommunenes 

aktivitet på avløpsområdet. Man kan skille mellom de kravene kommunen selv må etterleve 

og det hjemmelsgrunnlaget som kommunen selv kan benytte for å stille krav til det 

avløpsvannet som avløpssystemet mottar fra abonnentene.  

Forurensningsforskriftens kap 14 stiller krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større 

tettbebyggelser. Dette kapitlet regulerer således utslippet fra Sandefjord renseanlegg. Det 

stilles blant annet krav til rensegrad, drift av avløpsnettet, prøvetaking/analyser og til 

rapportering. 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Gjødselvareforskriften, er gitt for å sikre 

tilfredsstillende kvalitet på de produkter som omfattes av forskriften og for å forebygge 

forurensningsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av 

gjødselvarer, mv. av organisk opphav. Forskriften skal dessuten legge til rette for at disse 

produktene kan utnyttes som en ressurs. Forskriften skal også bidra til en miljøforsvarlig 

forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til  biologisk mangfold. 
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Forurensningsforskriftens kapittel 15, 15A gir kommunene hjemmel til å stille krav til 

påslipp. Hensikten er at kommunene skal kunne ivareta sine interesser ift. å overholde egen 

utslippstillatelse gitt av fylkesmannen.  

Forskrift om vann og avløpsgebyrer. Formålet med bygging og drift av avløpsanlegg er å 

sikre at borttransportering og rensing av forurenset avløpsvann skjer på en slik måte at 

forurensningene ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til 

produksjon og selvfornyelse. 

Loven og forskriften om kommunale vann- og avløpsgebyrer har til formål å sikre 

kommunene en finansieringsordning slik at de kan ivareta disse oppgavene på en god måte. 

Innenfor de rammer som følger av loven og forskriften vil kommunen stå fritt til å utarbeide 

regler om beregning m.v. av vann- og avløpsgebyrer. For industri og næringsvirksomheter 

som har et avløpsvann som avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløp, har kommunen 

anledning til å gi tillegg eller fradrag i årsgebyret. 

9.2.2 Utslippstillatelse/konsesjon for avløpssystemet i Sandefjord 

 

Gjeldende utslippstillatelse for Sandefjord tettbebyggelse ble gitt av Fylkesmannen i Vestfold 

15.05.2007 i medhold av Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 

§ 11 jfr. §16 og Forurensningsforskriftens kap 14. 

Dette ble gjort på bakgrunn av nye avløpsregler. Kravet om 90 % renseeffekt på utslipp av 

fosfor ble opprettholdt. Krav til rensing av organisk stoff (sekundærrensing) vil ikke utløses 

før det skjer en vesentlig endring av tilført mengde organisk stoff til renseanlegget (ref 9.2). 

Det ble videre stilt krav om at kommunen kontinuerlig skulle følge opp tilførslene av organisk 

stoff, og melde fra til Fylkesmannen i god tid før vesentlig endring inntrer.  

9.2.3 Befolkningsvekst og dimensjonering av renseanlegget 

 

Befolkningsvekst 

Ifølge skisseprosjekt gjennomført av Aquateam forventes det fram til 2030 en 

befolkningsvekst på 0,85 % pr. år i rensedistriktet. Dette vil tilsvare en økning i tilknytningen 

til renseanlegget på 7500 personer fra 2011 til 2030. Hver person antas å bidra med en 

dimensjonerende belastning på 60 g BOF5/d, 120 g KOF/d og 1,8 g total P/d. Midlere 

belastning fra disse personene er antatt å være 75 % av dimensjonerende belastning. 

 

Opprydding i spredt bebyggelse 

Sandefjord kommune har i forbindelse med hovedplanen også planer om å foreta en 

opprydning i utslipp fra spredt bebyggelse. Det er da snakk om helårsboliger som i dag ligger 

utenfor det som er definert som rensedistriktet. Opprydningen kan innebære en økning av 

tilknytningen til renseanlegget på opp til 600 pe. 
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Reservekapasitet i forbindelse med næringsutbygging 

Det er ikke lagt opp til noen stor utbygging av næringsområder i Sandefjord kommune. De 

siste årene er det i det alt vesentlige kontorbedrifter og lager som er bygd på 

næringsområdene. Det legges inn en reservekapasitet på 5 % i forbindelse med mulig 

utbygging av ny næringsvirksomhet med tilførsler av industrielt avløpsvann til kommunalt 

nett. 

Tilførsel  av septikslam til renseanlegget 

I perioden 2008 – 2010 har renseanlegget mottatt mellom ca. 11600 og 12700 m3 septik 

årlig. Høyeste mottak pr. døgn i denne perioden er 137 m3. Som dimensjonerende verdi har 

Aquateam lagt inn 140 m3/døgn med en middelverdi på 60 m3/døgn. 

Tabell 13 Midlere og dim. belastninger for Sandefjord RA i 2030, basert på tilførslene i 2010 

 Antall Middelverdier 

 TSS BOF5 KOF Total P 

Midlere belastning i 2010  kg/d 5068 2536 8594 80 

Befolkningsvekst til 2030 7500 personer kg/d 394 338 675 10,1 

Nye tilknytninger 600 personer kg/d 32 27 54 0,8 

Septik 60 m3 kg/d 583 472 1400 9,2 

5 % reserve  kg/d 304 169 536 5,0 

Sum  kg/d 6380 3541 11259 105 

Konsentrasjon ved Qmiddel 1400 m3/h kg/d 190 105 335 3,1 

Konsentrasjon ved Qmaks 2500 m3/h kg/d 106 59 188 1,8 

  Dimensjonerende verdier 

90-persentilbelastning i 2010  kg/d 7338 3651 11857 94 

Befolkningsvekst til 2030 7500 personer kg/d 525 450 900 13,5 

Nye tilknytninger 600 personer kg/d 42 36 72 1,1 

Septik 140 m3 kg/d 1361 1101 3267 21,5 

5 % reserve  kg/d 463 262 805 6,5 

Sum  kg/d 9730 5500 16900 137 

Konsentrasjon ved Qmiddel 1400 m3/h mg/l 290 164 503 4,1 

Konsentrasjon ved Qmaks 2500 m3/h mg/l 162 92 282 2,3 
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9.3 Status for Sandefjord Renseanlegg 

 

9.3.1 Renseresultater 

 

Ifølge Aquateams årsrapport for 2011 har anlegget overholdt kravet til 90 % fjerning av 

fosfor som følger av utslippstillatelsen. Renseeffekten for fosfor (tot-P) var 92,0 % når 

tilførsel fra septikslam er inkludert. Renseresultatene for BOF5 og KOF er vurdert i forhold til 

forurensningsforskriftens krav til sekundærrensing. Sandefjord renseanlegg ville ikke ha klart 

et slikt krav i 2011, men kun på grunn av en prøve som overskred konsentrasjonskravet for 

BOF5 med 100 %. Dette indikerer at situasjonen er usikker og svært avhengig av en stabil 

tilførsel til renseanlegget. Midlere utløps-konsentrasjon for tot-P over året var 0,15 mg/l og 

utslippsmengden var 0,011 kg /d • 100 pe. For organisk stoff var midlere 

utløpskonsentrasjon av BOF5 på 19 mg/l og utslippsmengden på 1,11 kg/d • 100 pe. 

Renseeffekten for fosfor BOF5 var 71,9 %. Anlegget har i hele 2011 analysert for tot-P på 

både ukeblandprøver og døgnblandprøver. Renseeffekten i perioden var for ukebland-

prøvene på 91,3 % og for døgnblandprøvene på 90,4 % (tilførsel fra septikslam er ikke 

inkludert). 

Situasjonen for Sandefjord renseanlegg pr 2014 er at, anlegget fungerer tilfredsstillende i 

forhold til å fjerne fosfor. Anlegget overholder gjeldende krav til fosforfjerning på 90 % med 

god margin. Dette til tross for at anlegget belastes med langt mer avløpsvann enn det det 

opprinnelig ble bygget for. Årsaken ligger i at anlegget har vært løpende oppgradert og 

optimalisert med tanke på å motta avløpsvannet fra en stadig økende befolkning. Anlegget 

klarer derimot ikke å rense organisk stoff i henhold til nye EU-krav. Anlegget har hatt en 

utsettelse på kravene til rensing av organisk stoff under forutsetning av at fosforkravet 

overholdes og at det ikke skjer en vesentlig endring iht. gitte forutsetninger. En vesentlig 

endring inntraff i 2009 ved at tilførselen til renseanlegget økte med mer enn 5000 PE siden 

basisåret 2007. Sandefjord kommune har derfor begynt planleggingen av en mulig utbygging 

av renseanlegget med tanke på å overholde sekundærrensekravet. 

Sandefjord renseanlegg har periodevis meget tynt avløpsvann, noe som har gjort at man i 

nedbørrike år også har slitt med å overholde kravet til 90 % fosforfjerning.  Sandefjord 

kommune har i samarbeid med Aquateam sett på forskjellige løsninger for å oppnå 90 % 

fosforrensing på anlegget, og for å kunne overholde kravene til sekundærrensing. Dette 

arbeidet har munnet ut i en rekke mindre forbedringer av driften av renseanlegget, slik at 

man i siste halvår 2003 hadde en renseeffekt på over 90 % for totalfosfor. Siden da har man 

klart å overholde fosforkravet.   
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Figur 28 Renseresultater for fosfor i perioden 2003 - 2014 

I 2004 hadde man en renseeffekt på godt over 90 % for totalfosfor. Imidlertid er det en fare 

for at renseanlegget ikke vil klare dette rensekravet i nedbørrike år, på grunn av alt 

fremmedvannet som kommer inn med de store bekkelukkingene. Kommunen har satt i gang 

et omfattende arbeid med sanering av ledningsnettet for å begrense mengden 

infiltrasjonsvann og overvann som kommer fram til renseanlegget. Dette arbeidet vil 

imidlertid ta mange år, og i mellomtiden kan renseanlegget få problemer med å klare kravet 

til 90 % fosforfjerning. Uten dispensasjon betyr mindre enn 90 % fosforfjerning at 

renseanlegget uansett må bygges om for å fjerne organisk stoff i henhold til 

sekundærrensekravet i forslaget til avløpsforskrift. Sandefjord renseanlegg overholdt 

rensekravet i 2008, men ikke i årene 2007, 2009, 2010 og 2011. I 2014 hadde Sandefjord 

kommune dispensasjon fra kravet til 90 % p.g.a. ombyggingsarbeid. Kravet ble satt til 85 %. 

 

9.3.2 Slamkvalitet og slamanvendelse 

 

Ifølge Aquateams årsrapport for 2011 har anlegget hatt god slamkvalitet med hensyn på 

innhold av tungmetaller. Tungmetallinnholdet i slammet har for alle 26 blandprøver oppfylt 

kravene til kvalitetsklasse II i henhold til Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav. 

10 blandprøver har i tillegg oppfylt kravene til tungmetallinnhold i klasse I. Dette er meget 

bra. Årsaken til at de resterende prøvene ikke oppfyller klasse I, er som oftest et litt for høyt 

innhold av sink. Av figur 2 ser vi at det er at slammet også for sink er svært nær grensen for 

kl 1. For at slammet skal kategoriseres i kvalitetsklasse 1, må samtlige tungmetaller ligge 

innenfor grensen. Selv uten spesifikke tiltak er det mye som tyder på at Sandefjord 

renseanlegg i løpet av få år vil ha et slam i kvalitetsklasse 1. I forbindelse med en eventuell 

utbygging av et biologisk rensetrinn vil det være interessant å se nærmere på hvilken effekt 

dette vil ha på slamkvaliteten. Et biologisk trinn vil medføre en økning i slammengdene. 
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Kanskje vil dette ha en fortynningseffekt i forhold til tungmetallinnhold pr kg TS. Med tanke 

på kadmium, kvikksølv og kobber ligger slammet i klasse 1, mens bly, nikkel og krom ligger 

enda lavere, d.v.s. i klasse 0.  Det er også tatt prøver av bakterieinnhold i stikkprøver av 

slammet. Ingen av prøvene hadde mer enn 2 500 TKB/g TS, som er kravet til hygienisert slam 

i gjødselvareforskriften. Ingen av prøvene inneholdt samonella-bakterier slik forskriften også 

krever. 

 

Figur 29 Innhold av sink i slam fra Sandefjord renseanlegg 1997 – 2014 

Alt slam fra Sandefjord renseanlegg tilfredsstiller gjødselvareforskriftenes krav til anvendelse 

for jordbruksformål klasse 2. Alt slam blir benyttet til jordbruksformål i henhold til 

kommunens mål. Slambehandlingsanlegget må også bygges ut for å møte fremtidens 

kapasitetsbehov. En ventet utbygging av renseanlegget med biologisk trinn, vil dessuten 

medføre større slammengder og et annerledes slam. Fordelen er at dette slammet vil være 

bedre egnet til anvendelse i jordbruket enn dagens slam, som er et produkt av den kjemiske 

fellingsprosessen.  

 

9.3.3 Påslipp fra industri og næringsvirksomhet 

 

For å vite hva som kommer inn til transportsystemet og renseanleggene er det viktig å ha 

kontroll med de ulike påslippene fra industri, næringsbedrifter og husholdninger. I 

Sandefjord er det et overordnet mål at miljøgifter og andre skadelige stoffer skal være 

fjernet ved kilden. Miljøgifter, som tungmetaller, PCB (polyklorerte bifenyler) og PAH 
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(polysykliske aromatiske hydrokarboner), er stoffer som er giftige og tungt nedbrytbare. 

Andre skadelige stoffer er blant annet olje, kjemikalie- og malingsprodukter og 

plantevernmidler. For høye konsentrasjoner av disse stoffene kan være skadelig for 

personell som arbeider med avløpsnett og renseanlegg, for det ytre miljø og de kan også 

redusere anvendelsesmulighetene for slam. I tillegg kan bedrifter med store påslipp av 

organisk stoff, nærings stoffer, syrer eller baser, påvirke driften av renseanlegg og 

kommunens utslippskrav. 

Det formelle kontrollansvaret for utslipp fra større bedrifter ligger hos statlig forurensnings-

myndighet. Kommunen har ansvar for oppfølging av mindre bedrifter og olje- og 

fettutskillere. Sandefjord kommune har valgt å legge inn ekstra innsats på arbeidet for å 

redusere innholdet av miljøgifter og andre skadelige stoffer i avløpsvannet. Etter den nye 

avløpsdelen i forurensnings-forskriften kan kommunen fastsette krav i form av 

påslippsavtaler/påslippstillatelser  eller i forskrifter til virksomheter med påslipp til 

kommunalt nett. 

Sandefjord kommune ansatte en egen miljøingeniør i 2001. Målet var blant annet å få bedre 

kontroll på påslipp fra industri og næringsvirksomhet. Dette var før kommunene fikk en egen 

hjemmel til å stille krav til virksomhetene. Man måtte den gang basere seg på frivillige, 

privatrettslige avtaler. Kommunene hadde likevel hjemmel til å regulere påslipp fra 

virksomheter med oljeholdig eller fettholdig avløpsvann. Man valgte på dette grunnlaget å 

sette fokus på virksomheter man mente hadde negativ innvirkning på avløpssystemet 

inkludert renseanlegget. Man gjennomgikk alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann, 

deriblant bilverksteder, bensinstasjoner og virksomheter på Sandefjord lufthavn. Det ble stilt 

krav om godkjent oljeutskiller ved slike bedrifter. I tillegg ble det gitt pålegg om jevnlig 

prøvetaking og tømme/kontrollrutiner gjennom en avtale med et eksternt firma.  

I tillegg ble det foretatt en kontrollrunde på de viktigste næringsmiddelbedriftene. Man fant 

at Grans Bryggeri skilte seg klart ut i form av store påslipp av løst organisk stoff til offentlig 

nett. Dette bidraget har hatt og har fortsatt en stor innvirkning på driften av renseanlegget 

og bidrar til dårligere renseresultater. Dette er en problemstilling man finner igjen på mange 

andre kjemiske renseanlegg der man også har store påslipp fra næringsmiddelindustri. 

 

9.3.4 Spesielt om påslipp fra Grans Bryggeri 

 

Påslippet fra Grans Bryggeri AS (Grans) er det største påslippet av industrielt avløpsvann. 

Siden 2008 er det gjennomført prøvetaking av dette påslippet samtidig som det er tatt 

utslippskontrollprøver ved Sandefjord renseanlegg. I tabell 5 er det gjort en sammenstilling 

av konsentrasjoner, forurensningsmengder og prosentandelen som påslippet fra Grans 

utgjør i forhold til total tilførsel til Sandefjord renseanlegg. 
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Tabell 14 Påslipp fra Grans Bryggeri i årene 2008, 2009 og 2010 

 2008 2009 2010 

Konsentrasjonen av BOF5 og KOF i påslippet fra Grans 

 BOF5 KOF BOF5 KOF BOF5 KOF 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Middel 2141 3351 1357 2502 1375 2272 

Maksimum 3000 4730 3100 5280 2190 4962 

Minimum 1450 2320 295 633 68 291 

Forurensningsmengde i påslipp fra Grans 

 BOF5 KOF BOF5 KOF BOF5 KOF 

 (kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) 

Middel 723 1136 536 967 402 677 

Maksimum 926 1528 1281 2252 1007 2020 

Minimum 559 805 91 196 8 28 

%-andel av total tilførsel til Sandefjord renseanlegg 

 BOF5 KOF BOF5 KOF BOF5 KOF 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Middel 31 18 26 14 16 8 

Maksimum 51 28 64 23 46 23 

Minimum 11 8 4 3 1 0,5 

 

Tabell 14 viser at konsentrasjonen av organisk stoff i påslippet fra Grans er betydelig høyere 

enn i innløpsvannet til Sandefjord renseanlegg. Middelkonsentrasjonen på årsbasis for BOF5 

varierer fra 1357 mg/l til 2141 mg/l og den maksimale konsentrasjonen kan komme opp i 

over 3000 mg/l. Med utgangspunkt i de beregnede forurensningsmengdene som er vist i 

tabell 14, er prosentandelen som påslippet fra Grans utgjør av den totale tilførselen til 

Sandefjord renseanlegg beregnet. Dette viser at BOF5 belastningen fra Grans i middel utgjør 

fra 16 til 31 % av BOF5 tilførselen i døgnene som det er tatt prøver innenfor de aktuelle 

årene. Men maksimalverdien kan komme opp i over 50 % av totale tilførsler. Andelen av KOF 

belastningen er noe lavere. 

Tabell 14 viser at BOF5 er den kritiske parameter når det gjelder overholdelse av 

sekundærrense-kravet. En reduksjon av påslippet av BOF5 vil medvirke til at det vil bli 
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enklere å overholde sekundærrensekravet for Sandefjord renseanlegg. Aquateam har 

tidligere utredet alternative forbehandlingsprosesser for påslippet fra Grans. En 

forbehandlingsløsning vil medføre at påslippet av oppløst organisk stoff vil bli overført til 

suspendert stoff som vil bli fjernet på Sandefjord renseanlegg. Dette vil redusere 

belastningen av BOF5 og vil også kunne redusere størrelsen på det biologiske rensetrinnet på 

Sandefjord renseanlegg. 

For å kunne oppnå en tilstrekkelig sikkerhet mht. å tilfredsstille sekundærrensekravet bør 

Sandefjord renseanlegg oppgraderes med et biologisk rensetrinn. I tillegg bør prosessavløpet 

fra Grans behandles i et biologisk forrenseanlegg. Som det framgår av tabell 5 varierer 

prosentandelen som påslippet fra Grans utgjør betydelig. Erfaringen fra Sandefjord 

renseanlegg er at det i første rekke er ved lave og normale vannføringer at det er vanskelig å 

overholde sekundærrensekravet og dette blir det tatt hensyn til ved dimensjonering av den 

biologiske renseprosessen på Sandefjord renseanlegg. Det vil derfor være svært uheldig med 

et stort påslipp fra Grans i en periode med høy vannføring og lav temperatur. Et 

forrenseanlegg vil bidra til å minske sannsynligheten for at en slik situasjon vil kunne oppstå. 

Sandefjord kommune har hatt en dialog med Grans Bryggeri i mange år. Det er gjort en del 

tiltak, men det slippes likevel ut 2-3 ganger det de har tillatelse til iht. bedriftens 

utslippstillatelse fra Fylkesmannen. I 2010 slapp bryggeriet ut 109 tonn BOF5 til kommunalt 

nett, mens tillatelsen tilsier 30 tonn. Av dette er ca 90-95 % løst organisk stoff. Dette 

passerer for det meste rett gjennom renseanlegget og bidrar til at kommunens krav fra 

Fylkesmannen ikke overholdes.  

Kommunen har forsøkt å få Fylkesmannen til å legge press på Grans Bryggeri slik at disse 

overholder sine utslippskrav. Dette har man ikke lykkes med. Til tross for at kommunen fikk 

hjemmel til å stille de nødvendige kravene til bedriften gjennom forurensningsforskriften i 

2004, har man ikke fått til en tilfredsstillende løsning. Man har ikke valgt å benytte seg av 

den hjemmelen som finnes, men har fortsatt dialogen i håp om å få til en frivillig løsning. 

Undersøkelser gjennomført de senere år tyder på at kommunen, selv uten påslippet fra 

Grans Bryggeri, vil måtte bygge ut renseanlegget for å klare å overholde 

sekundærrensekravet på sikt. Belastningen på renseanlegget øker jevnt som følge av 

befolkningsutviklingen. Samtidig har kommunen måttet si nei til nye påslipp fra andre 

virksomheter som ønsker å slippe løst organisk stoff til kommunalt nett, herunder 

Sandefjord lufthavn og Pronova Biocare. Disse har derfor måttet finne egne løsninger. Ved 

en utbygging av et biologisk rensetrinn vil Sandefjord renseanlegg være i stand til å ta imot 

mer av dette avløpsvannet, forutsatt at dette legges inn i dimensjoneringsgrunnlaget. 

Samtidig vil kommunen da kunne innføre tilleggsavgifter til de aktuelle bedriftene for å 

dekke inn ekstra rensekostnader. Dette kan man ikke i dag fordi renseanlegget ikke klarer å 

fjerne disse fraksjonene. Eventuelle tilleggsavgifter skal ta utgangspunkt i de ekstra 

rensekostnadene påslippet medfører, basert på en beregnet enhetspris.  
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9.3.5 Overholdelse av sekundærrensekravet 

 

Ifølge forurensningsforskriften skal den ansvarlige (anleggseier) selv følge opp forhold som 

kan defineres som vesentlig endring og iverksette nødvendige tiltak for å tilfredsstille 

kravene i forurensningsforskriften. Fylkesmannen fører tilsyn med vesentlig endring på 

bakgrunn av informasjon oppgitt av anleggseier. I forbindelse med utarbeidelse av 

årsrapporten, blir tilført antall pe til renseanlegget beregnet. 

 

 

Figur 30 Beregnet antall pe tilført Sandefjord renseanlegg 2007-2014 (vesentlige endring) 

Figuren viser tilført antall pe for perioden 2007 til 2014 slik det er rapportert i årsrapportene 

for Sandefjord renseanlegg. Dette tallet er et uttrykk for den høyeste gjennomsnittlige 

tilførselen av organisk stoff over et døgn. Tilførselen omfatter alt som er tilført 

renseanlegget, inkludert det som går i omløp, næringspåslipp og septikslam. Sett i forhold til 

2007, har det vært en økning på ca 20 % i tilført antall pe. Dette er pr. definisjon ikke nok til å 

utløse sekundærrensekravet. En økning på 5000 pe eller mer derimot, regnes uansett som 

en vesentlig økning. Som figur 2 viser har det vært en økning på i overkant av 8000 pe fra 

2007 til 2009 og en økning på nærmere 15000 pe fra 2007 til 2010. Tallene er lave i 2011, for 

å så å stige kraftig igjen i 2012. Resultatene viser med all tydelighet at det er andre forhold 

enn normal befolkningsvekst og økt tilknytning som forårsaker variasjonene over tid. Tallene 

viser hvor viktig det er å få kontroll på fremmedvann, slik at man kan oppnå en mer stabil 

driftssituasjon. Dette er hovedårsaken til at man har lagt så stor vekt på å prioritere 

gjennomføringen av saneringsplanen. Fjerning av fremmedvann vil derimot ikke gjøre at 

Sandefjord vil klare å overholde sekundærrensekravet. Grunnen til dette er at man i perioder 

med store nedbørmengder/snøsmelting får tynt vann. I slike perioder klarer renseanlegget 
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konsentrasjons-kravet til BOF5 i utløpsvannet. Renseeffektkravet klarer man derimot ikke. 

Tilførselen av fremmedvann er således årsaken til at man klarer å overholde kravet til 

sekundærrensing.  

Situasjonen tilsier at Sandefjord kommune nå må bygge ut renseanlegget slik at 

sekundærrense-kravet kan innfris så snart det lar seg gjøre. Ytterligere utredninger må 

igangsettes.  

 

9.4 Gjennomførte undersøkelser 

 

Siden forurensningsforskriften trådte i kraft i 2004 har Sandefjord kommune gjennomført en 

rekke undersøkelser og prosjekter med tanke på et kommende krav om rensing av organisk 

stoff. Som driftsassistanse for Sandefjord renseanlegg har Aquateam blant annet utført flere 

skisseprosjekter der alternative løsninger for biologisk rensing har blitt vurdert. 

Konsekvenser for slambehandlings-anlegget har også blitt vurdert.  

9.4.1 Skisseprosjekt (2004) – Utvidelse av Sandefjord RA med biologisk rensing 

 

Allerede i 2004 gjennomførte Aquateam et skisseprosjekt med tanke på en mulig utvidelse 

av Sandefjord renseanlegg med biologisk trinn. Dette foreligger som rapport 04-020. 

9.4.2 Revidert skisseprosjekt (2005) – Utvidelse av Sandefjord RA med biologisk 

rensing 

 

På grunn av at det ble påpekt en del usikkerheter i skisseprosjektet i 2004, ble det i 2005 

gjennomført et revidert skisseprosjekt. Det ble påpekt usikkerheter både med hensyn til 

analysene som ble brukt til å beregne dimensjonerende belastninger, og med hensyn til 

grunnforholdene på stedet.  

Analyser utført parallelt på flere laboratorier indikerer at resultatene fra Søndre Vestfold 

Mat- og miljøanalyser (SvmLab) er de mest riktige. Konklusjonen er derfor at belastningene 

av organisk stoff målt på Sandefjord renseanlegg i 2004 må anses som representative. 

Grunnundersøkelser og kost-nadsberegninger utført av Multiconsult høsten 2004 viser at 

grunnarbeidene vil bli betydelig enklere og betydelig rimeligere enn forutsatt i opprinnelig 

skisseprosjekt. Skisseprosjekt i 2005 foreligger som rapport 05-020. 

9.4.3 Skisseprosjekt (2011) – Oppgradering av Sandefjord RA med biologisk 

rensetrinn 

 

Siden skisseprosjekter ble gjennomført i 2004 og 2005 baserte Sandefjord kommune seg på 

en felles forståelse med Fylkesmannen om at man kunne konsentrere seg om å gjennomføre 

saneringsplanen og avvente en videre utbygging av renseanlegget. Dette baserte seg blant 



          - 88 - 
Hovedplan Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø – Delprosjekt Kommunalt Avløp 

annet på at man ikke forventet at det ville skje en vesentlig økning av tilførselen til 

renseanlegget i forhold til de definisjoner som ble benyttet for å vurdere vesentlig økning. I 

2007 ble derimot disse definisjonene endret slik at en vesentlig økning virket betydelig mer 

sannsynlig. Dette fordi basisåret for beregning av vesentlig økning ble endret fra 2003 til 

2007. Som vist tidligere i rapporten skjedde det en vesentlig økning i 2009. En enda større 

økning skjedde i 2010.  Sandefjord kommune satte derfor i gang nye utredninger i 2010-

2011.  

9.4.4 Skisseprosjekt (2012) – Utvidelse av slambehandlingen ved Sandefjord RA 

 

Aquateam har gjennomført et skisseprosjekt for utvidelse av slambehandlingen ved 

Sandefjord renseanlegg. Dette skisseprosjektet er en videreføring av det skisseprosjektet 

som Aquateam utførte i 2011 vedrørende oppgradering av Sandefjord renseanlegg med 

biologisk rensetrinn. Basert på befaring på renseanlegget, tilgjengelige driftsdata og ikke 

minst en god dialog med driftsleder ved renseanlegget, er det gjort en sammenstilling av 

volumer og kapasiteter til de eksisterende enhetene som inngår i slambehanlingen ved 

anlegget. Det er videre beregnet belastninger på disse enhetene i 2030, og det er gjort 

kapasitetsberegninger for hver enhet ut fra dette. 

Kapasitetsberegningene for 2030 viser at nesten alle eksisterende slambehandlingsenheter 

må utvides/oppgraderes for å kunne håndtere de økte slammengdene fra et biologisk 

rensetrinn og fra økt tilknytning til renseanlegget. Dette gjelder gravitasjonfortykkere, 

fortykkermaskin, pasteuriseringsanlegg, én varmeveksler, råtnetankene og slamlageret for 

utråtnet slam. Dette gjelder også uansett hvilket utbyggingsalternativ man velger for et 

biologisk rensetrinn. 

Investeringskostnadene (2012-kroner) for nødvendige utvidelser/oppgraderinger er 

beregnet til ca. kr 11 mill. (eks. mva.) dersom eksisterende råtnetanker fortsatt benyttes, 

men dersom de skal byttes ut med nye tanker og fortsatt mesofil drift, vil investeringene bli 

ca. 16 mill. (eks. mva.). Ved å bygge nye råtnetanker som drives termofilt og man kutter ut 

pasteuriseringsanlegget, vil investeringskostnadene bli ca. 14 mill.(eks. mva.). 

9.4.5 H2O-land 

I samarbeid med firmaet H2O-Land ble det i 2009 gjennomført et pilotprosjekt for å utrede 

ulike løsninger for å forbedre reduksjonen av BOF5 i det utgående avløpsvannet fra 

renseanlegget. Pilotanlegget ble bygget i august-september 2009 og ble startet opp i oktober 

2009. For resultater og  ytterligere beskrivelse, vises det til egen rapport fra prosjektet. 
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9.5 Utbyggingsalternativer 

 

9.5.1 Alternativer for biologisk rensing 

Aquateam har gjennomført et skisseprosjekt for oppgradering av Sandefjord renseanlegg 

med et biologisk rensetrinn. Basert på nåværende belastninger og prognoser over framtidig 

utvikling ble det beregnet dimensjonerende vannmengder og stofftilførsler til Sandefjord 

renseanlegg for år 2030. Betydningen av industribelastningen er også vurdert. Tre av i alt fire 

ulike prosessalternativer ble valgt ut for videre vurdering, dimensjonering og en grov 

kostnadsberegning. Dette er: 

1c:  Forfelling i eksisterende bassenger + ny biofilmprosess med omløp av ubehandlet 

avløpsvann som fosforkilde + nye mikrosiler. 

2:  Forsedimentering i eksisterende bassenger + ny biofilmprosess + flotasjon 

4: Ny biofilmprosess + Actiflo-prosess i eksisterende bassenger.  

MBBR (moving bed biofilm reactor) prosessen, også kjent som Kaldnes-prosessen, er den 

biofilm-prosessen  som er benyttet i skisseprosjektet. I dag er det mange leverandører av 

MBBR-prosessen. Actiflo er også en Krüger Kaldnes prosess. 

Overslagskostnader (prisnivå juni 2011) for innføring av biologisk rensing for fjerning av 

organisk stoff ved Sandefjord renseanlegg er beregnet. Beregningene viste at alternativet 

med forfelling + MBBR + mikrosiling (1c) har de klart laveste kostnadene. De andre 

alternativene (2 og 4) er tilnærmet like. 

Vi anser alternativ 2 (Forsedimentering + MBBR + Flotasjon) for å være det sikreste 

alternativet med tanke på å klare sekundærrensekravene på enklest mulig måte. De store 

fordelene med alternativ 1c (Forfelling + MBBR + Mikrosiler) er imidlertid at prosessen har 

de klart laveste kostnadene, det klart laveste energiforbruket og lavere arealbehov enn 

alternativ 2.  

9.5.2 Kostnadsberegninger for biologisk rensing 

 

Overslagskostnader for innføring av biologisk rensing for fjerning av organisk stoff ved 

Sandefjord renseanlegg er vist i Tabell 15. Det er viktig å være klar over at dette er 

merkostnadene i forhold til å fortsette med eksisterende renseanlegg. Drifts- og 

vedlikeholdskostnadene inkluderer derfor ikke det driftspersonalet man har i dag, og heller 

ikke slambehandlingskostnader og kostnader til fellings-kjemikalier. Det inkluderer heller 

ikke kostnader til evt. behov for flere driftsoperatører. Alternativet med forfelling + MBBR + 

mikrosiling (1c) har de klart laveste kostnadene. Alternativet med forsedimentering + MBBR 

+ flotasjon (2) er noe billigere enn alternativet med MBBR + Actiflo i eksisterende bassenger 

(4). Forskjellene mellom de to siste alternativene er imidlertid ikke signifikante. 
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Tabell 15 Kostnadsoverslag for tre ulike alternativer for biologisk rensing 

 Alternativ 1C Alternativ 2 Alternativ 4 

Investeringskostnader, mill. NOK 36 51 53 

Kapitalkostnader, mill. NOK/år 3,9 5,5 5,9 

Drifts- og vedlikeholdskostnader, mill. NOK/år 1,1 1,5 1,9 

Årskostnader, mill. NOK/år 5,0 7,1 7,8 

 

9.5.3 Slamanlegget 

 

Aquateam har gjennomført et skisseprosjekt for utvidelse av slambehandlingen ved 

Sandefjord renseanlegg. Dette skisseprosjektet er en videreføring av det skisseprosjektet 

som Aquateam utførte i 2011 vedrørende oppgradering av Sandefjord renseanlegg med 

biologisk rensetrinn. Basert på befaring på renseanlegget, tilgjengelige driftsdata og ikke 

minst en god dialog med driftsleder ved renseanlegget, er det gjort en sammenstilling av 

volumer og kapasiteter til de eksisterende enhetene som inngår i slambehandlingen ved 

anlegget. Det er videre beregnet belastninger på disse enhetene i 2030, og det er gjort 

kapasitetsberegninger for hver enhet ut fra dette. 

Kapasitetsberegningene for 2030 viser at nesten alle eksisterende slambehandlingsenheter 

må utvides/oppgraderes for å kunne håndtere de økte slammengdene fra et biologisk 

rensetrinn og fra økt tilknytning til renseanlegget. Dette gjelder gravitasjonsfortykkere, 

fortykkermaskin, pasteuriseringsanlegg, en varmeveksler, råtnetankene og slamlageret for 

utråtnet slam. 

En oppgradering av pasteuriseringsanlegget er uansett nødvendig, da dette i dag er i dårlig 

forfatning, har vært lappet på opp igjennom årene.  

Driftsleder på renseanlegget ønsker ytterligere et skisseprosjekt. Det er ønskelig å engasjere 

Aquateam v/ Bjarne Paulsrud for å vurdere arealbehovet ved en evt. Utbygging. 

 

9.5.4 Kostnadsberegninger for slamanlegget 

 

Aquateam har sitt skisseprosjekt beregnet overslagsmessige investeringskostnader for de 

ulike tiltak som er nødvendige for å kunne behandle de økte slammengder som følger av at 

Sandefjord renseanlegg blir oppgradert med biologisk rensetrinn, og for økt tilknytning fram 

mot år 2030. Prisnivået er pr. våren 2012. 

Det er ikke gjort noe forsøk på å beregne økningen i drifts- og vedlikeholdskostnader etter 

installering av økt kapasitet ved flere av behandlingstrinnene i slambehandlingen. Dette 
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skyldes de store usikkerhetene som ligger i å anslå slike kostnader, når verken tidspunkt for 

kapasitetsøkning eller endelige løsninger er valgt. 

Investeringskostnadene (2012-kroner) for nødvendige utvidelser/oppgraderinger er 

beregnet til ca. kr 11 mill. (eks. mva.) dersom eksisterende råtnetanker fortsatt benyttes, 

men dersom de skal byttes ut med nye tanker og fortsatt mesofil drift, vil investeringene bli 

ca. 16 mill. (eks. mva.). Ved å bygge nye råtnetanker som drives termofilt og man kutter ut 

pasteuriseringsanlegget, vil investerings-kostnadene bli ca. 14 mill.(eks. mva.). 

 

Tabell 16 Kostnader til oppgradering av slamanlegget 

Spesifikasjon Overslagskostnad kr eks. mva. 

 

Ombygging av gravitasjonsfortykkere, inkl. rundpumping/omrørere 

Fortykkermaskiner (2stk), inkl. slam- og polymerpumper 

Pasteuriseringstanker (3 stk), inkl. slampumper 

Varmeveksler VV1 (2 stk vann/slam), inkl. vannkrets 

Ny råtnetank (1 stk), mesofil drift alle 3 tanker, inkl. gassomrøring 

Utvidelse slamlager (ombygging eks. sandfang) 

Montasje av maskinelt utstyr/betongarbeider 

El-, automatikk og VVS-arbeider 

 

 

250.000 

2.000.000 

350.000 

800.000 

4.500.000 

200.000 

150.000 

450.000 

 

Sum entreprisekostnader 

Uforutsett (15 %) 

Detaljprosjektering, tilbudsdokumenter, kontrahering 

 

 

8.900.000 

1.300.000 

800.000 

Sum investeringer 11.000.000 

 

Dersom man velger å bygge to nye råtnetanker med et totalvolum som dekker behovet i 

2030 ved mesofil drift (3480 m³ råtnetankvolum), vil investeringene øke med ca. kr 5 mill. i 

forhold til fortsatt å benytte eksisterende råtnetanker. Dette beløpet kan reduseres til ca. 

3,2 mill. dersom man velger å drifte de nye råtnetankene termofilt, og i tillegg kan man spare 

kostnadene ved å unngå oppgradering av pasteuriseringsanlegget. Ved utskifting av 

eksisterende råtnetanker med to nye tanker på samme sted, er det viktig å ta med i 

vurderingene de ekstrakostnadene som vil oppstå, fordi man ikke kan opprettholde en 

hygienisering/stabilisering av slammet i ombyggingsperioden (drift av bare en råtnetank, 

mens den andre bygges om, er ikke realistisk med den aktuelle belastning). En slik løsning 
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forutsetter derfor at slammet i en periode kjøres til et annet anlegg for 

hygienisering/stabilisering. 

 

9.6 Anbefaling og konklusjon 

 

Sandefjord renseanlegg er et veldrevet kjemisk fellingsanlegg, men p.g.a. stor økning i tilført 

avløpsmengde over tid er anlegget i dag belastet med ca det dobbelte av hva anlegget 

opprinnelig var bygget for. Renseanlegget klarer gjeldende utslippskrav for fosfor, mens 

sekundærrensekravet ikke overholdes. Pr. definisjon skjedde det en såkalt vesentlig endring i 

2009. Dette betyr at anlegget, i henhold til gjeldende forskrifter videre fremover skal 

overholde sekundærrensekravet. Konklusjonen er derfor at renseanlegget må bygges ut med 

et biologisk rensetrinn så snart det lar seg gjennomføre. En bedre kontroll på 

fremmedvannmengdene vil ikke øke sannsynligheten for å kunne overholde 

sekundærrensekravet. Slik situasjonen er i dag er man prisgitt nedbørsituasjonen fra år til år 

i forhold til å overholde dette kravet. 

Planleggingen av nytt renseanlegg skal etter planen settes i gang for fullt i 2015. Det er satt 

av midler til dette. Når planleggingen av en utbygging skal i gang bør man legge vekt på de 

anbefalinger som er gitt i utførte skisseprosjekter. Det er behov for ytterligere utredninger 

før endelig løsning kan velges.  
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10 Drift og vedlikehold 

 

10.1 Bakgrunn 

 

Gode rutiner for drift og vedlikehold av avløpsnettet er avgjørende for at ledningsnettet skal 

fungere optimalt og at tilgjengelige ressurser i kommunen utnyttes best mulig. For at dagens 

ledningsnett skal være rustet for avløpsmengdene i tiden fremover må drift og 

vedlikeholdsrutiner ha sterk fokus.   

De ulike kommuner velger sine egne programmer og rutiner for drift og vedlikehold av VA-

anlegg. Det burde fokuseres på å forbedre rutinene, samarbeid og beste praksis innenfor 

dette området. Det er derfor ønskelig å se på en optimalisering av kommunens rutiner og 

systemer for drift og vedlikehold. Det gjennomføres i dag planmessig spyling, ettersyn etc. 

men er disse rutinene hensiktsmessig lagt opp? Er frekvensen på ettersyn riktig? Utnyttes 

tilgjengelig programvare til det fulle? 

 

10.2 Rutiner og programvare som benyttes i dag 

 

10.2.1 Gemini VA 

 

Gemini VA er kommunens database for ledningsnettet for vann og avløp. Verktøyet brukes 

for å kartfeste ledningsnett og stasjoner, i tillegg til å registrere driftshendelser i 

dagboksdata. Det meste av avløpssystemer er registrert i dette programmet og både 

kartdata og dagbok brukes relativt mye. Det er allikevel noen manglende rutiner eller 

systemer, disse omtales nedenfor. 

Det gjennomføres tv-inspeksjoner av store deler av ledningsnettet i forbindelse med 

ferdigkontroll og tiltaksplanlegging. Filmene fra disse tv-inspeksjonene er ikke lagt inn i 

Gemini VA. Det er i dag kun rapportene som legges inn. I ny versjon av Gemini VA er 

rutinene rundt import at tv-inspeksjoner kraftig forbedret. 

Registrering av nye prosjekterte anlegg bør gjennomgås. Bl.a. mht. nummerering av kummer 

fra prosjektering til innlegging i Gemini VA. Nye prosjekter burde legges inn som prosjektert 

på et tidlig stadium for informasjon og synliggjøring. Slik kan også TV-inspeksjoner, etc. 

bestilles etter nye SID nummer som er enkle å finne tilbake til i etterkant.  

Det er ikke lagt inn i Gemini VA hvilke hus som er tilknyttet hvilken ledning. Dette er svært 

nyttig å ha opplysninger om når det skal utføres jobber på ledningsnettet. Det bør 

igangsettes et prosjekt for å få lagt dette inn i Gemini. Tilsvarende må rutiner for innlegging 
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av private VA-ledninger med vedlegg, etableres slik at all VA-informasjon samles i Gemini VA 

som er ledningsdatabasen. 

Driftsavdelingen har pr i dag ikke rettigheter til å legge inn registreringer i Gemini VA. Disse 

må derfor gi beskjed til planavdelingen som utfører registreringene. Det vil være mer 

hensiktsmessig om det tilrettelegges med tilgang og utstyr slik at driftspersonellet kan gjøre 

registreringer og rette opp feilregistreringer i felt. Rutinene omkring dette bør derfor endres.  

Det finnes mange muligheter i Gemini VA og det skjer stadig utvikling med programvaren. 

Opplæring og kursing er viktig for å utvikle bruken og ta i bruk alle muligheter i Gemini VA. 

Ansvar for system og utvikling av Gemini VA må defineres. 

 Tiltak Gemini VA: 

• Rutiner for registrering av tv-inspeksjoner endres slik at filmene fra tv-inspeksjoner 

også legges inn på egen dataserver samtidig med rapportene. 

• Rutine for innlegging og tilgang til tv-inspeksjonene gjennomgås. 

• Registrering av prosjekterte/planlagte anlegg endres slik at disse anlegg synliggjøres 

på et tidligere tidspunkt.  

• Prosjekt for å registrere private stikkledninger med bygningstilkobling, skisser og 

vedlegg. 

• Rettigheter og registreringsmuligheter for driftspersonell utvides. 

• Oppdatert versjon av GeminiVa installeres, og ansvar og dyptgående opplæring i 

GeminiVA må plasseres. 

 

10.2.2 Gemini plan og bestilling 

 

Programmet «Gemini plan og bestilling» er i bruk i kommunen i dag. Dette er et godt 

verktøy, men for at programmet skal fungere etter sin hensikt, nemlig å inneholde en 

optimal plan for hvilke elementer som vedlikeholdes/ettersees hvor ofte, er det avgjørende 

at det brukes aktivt. Rutinene for aktiv bruk av programmet må utvikles videre. Etter hvert 

som flere erfaringer hentes inn og planlagte oppgaver justeres fortløpende, vil rutinene etter 

hvert bli optimale.  

Utvikling av programvaren skjer hele tiden. Gemini VA plan og bestilling er nå klargjort for å 

kommunisere med Gemini Feltarbeid. Dette innebærer at man kan kvittere ut bestilte 

aktiviteter mens man er ute i felt, som sikrer raskere/enklere oppdatering av dagbok i 

Gemini. Feltutstyr bør kommunisere direkte med den originale Gemini VA-databasen. 
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Tiltak Gemini plan og bestilling: 

• Videreutvikle rutinene for bruk av Gemini plan og bestilling 

• Innkjøp av nødvendig feltutstyr som kommuniserer med original database for 

arbeidsordrer, registrering og kvittering av arbeidsoppgaver ute i felt. 

 

10.2.3  Øvrig Gemini-programvare 

 

Gemini Melding brukes for meldinger om feil og problemer fra publikum.  

Rutine for disse henvendelsene er i dag slik at meldinger ringes inn til sentralbordet. 

Sentralbordet skal da registrere disse henvendelsene i Gemini melding. Det er behov for å 

bedre utnyttelsen og innlegging av meldinger i systemet.  

Det kan også opprettes web løsninger slik at abonnentene kan gå rett inn på nettet og 

registrerer meldinger selv, eller det kan gjøres via mobil.  

Slammodulen til Powel Gemini benyttes for planlegging av tømming av tette tanker og 

oversikt over status for disse. Dette fungerer greit. 

Kommunen bruker Gemini varsling for å varsle alle innbyggere i et område ved tiltak på 

nettet pr sms. Dette er et nyttig verktøy og fungerer fint. 

Tiltak Gemini-programvare: 

• Alle meldinger om feil/problemer fra innbyggere blir registrert i Gemini melding 

for videre oppfølging.  

• Vurdere webløsning for innrapportering direkte fra publikum. 

  

10.2.4 Driftskontrollsystem 

 

Kommunen har et driftskontrollsystem der alle pumpestasjoner, nødoverløp og driftsoverløp 

er tilknyttet. Det lagres mye data i systemet, både med 1 min-, 5 min-, times- og 

døgnoppløsning og alle data kan eksporteres til Excel format.  

Det er behov for å forbedre bruken av driftskontrollsystemet. Alarmhåndtering og tilpassede 

rapporter må utvikles videre. Det må gjøres en kvalitetssikring av inngangsdataene i 

driftskontrollen for å sikre at disse er riktige.  
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Anbefalinger fra andre kommuner for bruk av driftskontrollsystemet er som følger: 

• Logging av data fra pumpestasjoner og overløp 

• Tilknytte nedbørsmålestasjon til driftsovervåkingen 

• Oppsett av rapporter for å få rask oversikt over avløpssystemets funksjon 

o Høyvannsstand og pumpedata 

o Driftstid i overløp 

o Vannmengdeberegninger – fremmedvann 

• Systematisere data fra driftskontrollanlegget jevnlig (årlig)  

o Vannmengdeberegninger og stofftransport 

o Vurdere ledningsnettets funksjonstilstand og transportevne 

o Analysering av nøkkeltall fra pumpestasjoner og overløp 

Det er store kostnader knyttet til transport og rensing av avløpsvann, så det å holde oversikt 

over vannmengdene, og bruke dette aktivt i forvaltningen av anleggene, kan gi store 

besparelser, samt gi grunnlag for en mer effektiv og målrettet tiltaksplanlegging. Disse 

måltallene kan også gi grunnlag for tiltak som gir reduserte forurensningsutslipp på veien 

mellom abonnent og renseanlegg. Å bruke ressurser på analysering av driftsdata er fornuftig 

både ut fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. 

Todelingen av avløpssystemet i en avdeling for Renseanlegg og en avdeling for drift av 

ledningsnett skaper noen utfordringer. Det bør sees på om VA-drift ledningsnett og 

Renseanlegget kan få til et tettere samarbeide slik at drifting av overløp, ledningsnett til 

pumpestasjoner og utnyttelsen av driftskontrollsystemet kan forbedres. 

 Tiltak driftskontrollanlegg: 

• For å øke bruken og nytten av driftskontrollsystemet anbefales det at det defineres 

ansvar til 1-2 personer, som får en grundigere opplæring i systemet.  

• Utvide bruken av driftskontrollsystemet ved å tilpasse rapporter og alarmer for rask 

oversikt 

• Kvalitetssikre inngangsdataene i driftskontrollen. 

• Tilknytte nedbørmåler til driftskontrollsystemet for å bl.a. kunne se på vannmengder 

i avløpsnettet i sammenheng med nedbørsmengder.  

• Utvikle rutiner for jevnlig å analysere nøkkeltall fra driftskontrollsystemet. 

• Forbedre informasjonsutvekslingen mellom Renseanlegg og VA-drift ledningsnett. 
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10.3 Forbedringspotensiale innen drift og vedlikehold 

 
Det lages i dag ikke årlige driftsplaner eller spyleplaner for avløpsnettet. Regelmessige 

oppgaver/vedlikehold ligger inne i Gemini plan og bestilling. Ellers kommer oppgaver inn 

fortløpende i form av melding fra kunder, ting som plutselig skjer, eller forhold 

driftspersonell oppdager. Kommunen ønsker å ha en mer fullstendig oversikt over 

oppgaver/planlagt drift og vedlikehold for hele året. For å oppnå dette bør det lages en årlig 

driftsplan som revideres jevnlig 

Samarbeide mellom flere kommuner kan være nyttig for å lære av hverandre. Det bør 

undersøkes muligheten for økt informasjonsutveksling og åpenhet mellom kommunene for å 

kunne lære mest/best mulig av hverandres systemer for drift og vedlikehold av 

avløpssystemet. 

Tiltak: 

• Det tas opp til vurdering om det bør lages årlige drifts- og spyleplaner for å få en 

samlet oversikt over alle nødvendige oppgaver. 

• Rutinene for overtagelse av nyanlegg gjennomgås 

• Benytte erfaringer og gode løsninger fra andre kommuner. 
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11 Tiltak og handlingsplan  

 

Tiltaksplan med handlingsplan viser hvilke oppgaver som prioriteres innen fornying av 

ledningsanlegg, tilpassing til endret klima og driftsrutiner. Utskiftingstakten holdes på om lag 

1 %, samtidig som det settes av økte midler til nødvendige investeringer etter 

sekundærrensekravet på renseanlegget. Det er også satt av økte driftsmidler for å prioritere 

opprydding på ledningsnettet, driftsrutiner og klimatilpasning på avløpssystemet. 

Tabell 17 Tiltak og Handlingsplan – Hovedplan Avløp (anslått kostnad mill. kr) 

Nr. Tiltak 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 -
 

20
23

 

Saneringsplan             

A-1  - Saneringsplan Avløp 15,5 15,5       

A-2  - Fornying i Saneringsplan fra driftsbudsjett VA (avløp) 10,6 5,0       

A-3 Ny saneringsplan (etter prioriteringer fra HPA)   0,5       

A-4 Sanering/fornyelse av avløpssystemet (Inv.)     7,0 7,0 7,0 

A-5 Sanering/fornyelse av avløpssystemet (Drift.)     18,0 18,0 18,0 

A-6 Fornying over drift 8,0 9,0       

A-7 Drift Avløpssystemet 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

  Tiltak A-8  -  A-40, Gjennomføring av diverse tiltak 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Hovedplan 

Avløp 
            

A-8 
Simuleringsprogram for avløpssystemet - 

oppdatering/kalibrering/analyse 
x x       

A-9 
Fremmedvannsreduksjon - kartlegging/oppfølging og 

tiltak 
x x x x x 

A-10 Bekjempning av fremmedvann i avløpspumpestasjoner x x x x x 

A-11 Fjerne feilkoblinger i ledningsnettet x x x x X 
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Nr. Tiltak 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 -
 

20
23

 

A-12 Overløp - tiltak, oppfølging, utbedring og sanering x x x x x 

A-13 Forbedre system/utstyr for registrering av overløpstid x x       

A-14 
Kartlegge innhold av forurensninger i overvann som 

slippes ut via overløp og overvannssystem 
x x       

A-15 
Overvåkingsprogram for utslipp av overvann til sjø og 

vassdrag 
x x       

A-16 Kartlegge og bytte ut evt. flaskehalser i nettet   x x x   

A-17 Separere fellesavløp og sanere gamle/utette ledninger x x x x x 

A-18 
Prioritere sanering av ledninger i dårlig forfatning som 

blir liggende i terreng under kt 2.5 
x x x x x 

A-19 
Kartlegge og utbedre felleskummer S/O, for å hindre 

lekkasje av overvann til spillvannsnettet 
  x       

A-20 Gjennomgå rutiner for overtagelse av nyanlegg   x       

A-21 
Bedre kontrollrutiner av nyanlegg for å forhindre 

ytterligere feilkoblinger 
x x x x x 

A-22 Lage Flomplan for Sandefjord x x       

A-23 
Oppfølging av "Veileder om mulige tiltak i 

avløpsanlegg" ifht klimatilpasning 
x x x     

A-24 Utarbeide veileder for overvannshåndtering   x       

A-25 Oppdatere dimensjoneringskriterier og VA-normen x x       

A-26 
Utbedre pumpestasjoner ihht ROS-analyse (egen 

tiltaksliste) 
x x x x x 

A-27 
Forbedre rutiner - for drift og vedlikehold av 

kommunale og private overvannsløsninger 
x x x x x 

A-28 
Etablere rutiner for god kommunikasjon mellom 

kommunens VA-avdeling og arealplanavdeling 
x x       

A-29 Oppdatere Gemini-programvaren og kurse brukere x x       
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Nr. Tiltak 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 -
 

20
23

 

A-30 
Registrere private stikkledninger med 

bygningstilkobling, skisser og vedlegg i Gemini VA 
x x       

A-31 
Rørinspeksjoner - rutiner for innlegging og tilgang 

gjennomgås 
x         

A-32 
Rutiner for innlegging av prosjekterte anlegg i Gemini 

VA 
x         

A-33 
Innkjøp av nødvendig feltutstyr til VA-personell for 

digital innsyn og registrering i Gemini VA 
x         

A-34 Webløsning for innrapportering direkte fra publikum x x       

A-35 
Gjennomgå rutinene for registrering av hendelser i 

Gemini Melding 
x         

A-36 
Utvikle driftskontrollsystemet med rapporter, alarmer 

og opplæring av brukere 
x         

A-37 
Rutiner for analyse av nøkkeltall fra 

driftskontrollsystemet 
          

A-38 Utarbeide årlige driftsplaner           

Vedlegg             

A-39 
Risiko og Sårbarhetsanalyse - Tiltaksliste i Vedlegg 2 _ 

ROS analyse avløp, kap 3. 
x         

A-40 
ROS analyse avløp føres inn i kommunens 

overordnede verktøy for ROS analyse 
  x x     

Renseanlegg             

R-1 Drift av RA 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 

R-2 Utskifting av avløpspumpestasjoner (1 stasjon pr år) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

R-3 Planlegging av utbygging etter sekundærrensekravet 2,0 2,0 2,0     

R-4 Sekundærrensekravet     12,0 26,0 23,0 

R-5 Slamanlegg       6,0 5,0 

R-6 
Driftskostnader ved utvidelse etter 

sekundærrensekravet 
        1,5 
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12 Økonomiplan 

 

12.1 Utslag på gebyrene 

Utslaget på gebyret er beregnet med 2015-nivået som utgangspunkt. 

- Årlige drift- og investeringskostnader er lagt inn og sammenlignes med gebyret for en 

standard bolig i 2015. 

- Den prosentvise endringen i gebyret beregnes. 

- Utslaget illustreres med prosentvis endring ift. dagens gebyrnivå (2015-kroner) for en 

standard bolig. 

Dagens totale avløpsgebyr ligger for en standardbolig på kr 3521,- inkl. MVA. De foreslåtte 

drifts- og investeringstiltakene på avløpssystemet er beregnet til å gi et avløpsgebyr på ca. 

4240 i 2019, en økning på 20 % fra 2015-nivået. 

Økningen er vesentlig forårsaket av nødvendige investeringer på renseanlegget, utskifting av 

dårlige ledninger og økte utgifter til drifting av et avløpssystem som belastes mer av 

befolkning og nedbør.   

 

Figur 31 Avløpsgebyret – utvikling i planperioden 
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VEDLEGG 

I ROS analyse avløp 

1 Om ROS analysen 
 

ROS analyse avløp er utarbeidet av Asplan Viak i forbindelse med  bistand til deler av Hovedplanen.  

1.1 Bakgrunn 

Når kritiske hendelser inntreffer kan det føre til betydelige skader som setter liv, helse, miljø og 

materielle verdier i fare. Det bør derfor utarbeides en ROS analyse med formål å avdekke farer som 

følge av kritiske hendelser og / eller svakheter, og deretter en beredskapsplan. 

Denne ROS analyse gjelder kommunens avløpsvirksomhet, herunder ledningsanlegg med 

installasjoner og renseanlegg. 

1.2 Metodikk ROS analyse 

I veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser skilles det mellom begrepene risiko og 

sårbarhet. Følgende definisjoner er benyttet i ROS analysen: 

• Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, 

økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko måles som et produkt av 

sannsynligheten (frekvensen) for at en hendelse skal oppstå og konsekvensen (alvorligheten) 

av hendelsen.  

 

• Sårbarhet er et utrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes 

for påkjenninger. 

 

• Risikoanalyse defineres her som en systematisk fremgangsmåte for å vurdere eller beregne 

risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, årsaken til, og 

konsekvenser av, disse. Risikograden fremkommer ved å samstemme sannsynlighet og 

konsekvens i en risikomatrise. Vurderingen av sannsynlighet og konsekvens er subjektiv og 

gjøres ut fra faglig innsikt og erfaring og vil derfor kunne variere noe fra ROS analyse til ROS 

analyse. 

 

• Konsekvens er en mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvensene kan uttrykkes med ord 

eller en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller materielle verdier. 

 

• Konsekvensanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive, og/eller beregne, mulig 

skadeomfang på mennesker, miljø og materielle verdier som følge av uønskede hendelser. 

 

• Sannsynlighet vil si å anslå hvor hyppig hendelsen kan forvente å inntreffe. Denne 

kjennskapen bygger på bl.a. lokalkunnskap, statistikk og erfaring.  
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Hvor ofte en uønsket hendelse forventes å inntreffe uttrykkes ved begrepet sannsynlighet. I 

dagligtale nevnes av og til 100-års hendelse for ekstreme værsituasjoner. På samme måte kan 

månedshendelse, 1-, 10,- 100-, 1000- års hendelser identifiseres. Mer presist betyr dette at for 

eksempel en 100-års hendelse "i gjennomsnitt forventes å inntreffe en gang hvert 100 år dersom 

man betrakter et (uendelig) langt tidsrom". Med andre ord er det 1/100 = 1 % sannsynlighet pr. år for 

at tilstanden inntreffer hos en virksomhet, eller at hendelsen typisk inntreffer en gang årlig blant en 

av 100 identiske virksomheter.  

For uønskede hendelser som oppstår ofte, finnes det vanligvis god statistikk for å fastsette 

sannsynlighet. For hendelser som inntreffer sjelden er usikkerheten større. Derfor er det vanlig å 

benytte en grov inndeling, der hver kategori sannsynlighet er faktor 10 høyere enn den foregående. 

De kriterier som er benyttet for sannsynlighet og konsekvens fremkommer i skjemaet  under. 

Tabell 18 Gradering av sannsynlighet 

  
Vurdering Forklaring 

4 Meget sannsynlig Skjer regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
(>Årlig) 

3 Sannsynlig Kan skje av og til; periodisk hendelse (hvert 1.-10. år) 

2 Mindre sannsynlig Kan skje (ikke usannsynlig) (hvert 10.-50. år) 

1 Lite sannsynlig 
Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende 
situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse (< 
hvert 50. år) 

 

Tabell 19 Gradering av konsekvens 

Vurdering Personer Miljø Materielle verdier/ 
økonomisk tap 

4 Meget kritisk Kan resultere i død  
  

Alvorlige skader 
på miljøet 

Alvorlig skade. Grov 
uaktsomhet, 
erstatningsbeløp ifølge 
rettslig kjennelse 

3 Kritisk 
Betydelig 
personskade 
  

Betydelige 
skader på miljøet 

Betydelig skade. 
Dekkes av 
forsikring 

2 Farlig 
Mindre 
personskader 
  

Mindre 
miljøskader 

Mindre skade. 
Vurdere egenandel 
mot forsikring 

1 Ufarlig 
Ubetydelige 
personskader 
  

Ubetydelige 
miljøskader 

Ubetydelig skade. 
Dekkes av 
driftsbudsjettet 
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I vurderingen plasseres hendelsen inn i et diagram, bestemt av hendelsens sannsynlighet og 

konsekvens. 

Tabell 20 Gradering av risiko 

 
Sannsynlighet 

 
Konsekvens  

  K1 Liten K2 Middels K3 Stor K4 Meget stor 

S4 Meget stor         

S3 Stor         

S2 Middels          

S1 Liten          

 

Høy risiko (RØDT): I utgangspunktet ikke akseptabelt. Alle hendelser må vurderes med hensyn til 

risikoreduserende tiltak.  

Middels risiko (GULT): En risiko som ikke er til hinder for at aktiviteter kan gjennomføres, men hvor 

det er nødvendig å se nærmere på muligheter for risikoreduserende tiltak. Tiltak vurderes opp mot 

kostnader. 

Lav risiko (GRØNT): Aksepteres uten videre, men hvis det er åpenbare risikoreduserende tiltak bør 

disse vurderes med hensyn til kost/nytte effekt. 

I mange tilfeller fanger driftsrutiner og etablerte prosedyrer opp uønskede kritiske hendelser før de 

oppstår. I ROS analysen er disse forhold implisitt tatt med i vurderingen.  

 

1.3 Forholdet mellom ROS analyse og beredskapsplan 

I de tilfeller hvor det ikke er praktisk eller økonomisk mulig å etablere permanente risikoreduserende 

løsninger på kritiske hendelser avdekket i ROS analysen, skal det etableres beredskapsplaner som kan 

iverksettes for å redusere skadeomfanget av en eventuell kritisk hendelse. 

Dette påpekes også i Forurensningslovens § 40, som pålegger den som driver virksomhet som kan 

medføre akutt forurensning, å sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, 

fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Videre fremgår det at beredskapen skal stå i et 

rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som 

kan inntreffe.  

Videre står det i § 41 at Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller enkeltvedtak fastsette at det 

for virksomhet som kan medføre akutt forurensning, skal legges fram en beredskapsplan til 

godkjennelse. Planen skal gi retningslinjer for hva som skal gjøres ved akutt forurensning og den skal 

fornyes etter behov.  
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1.4 ROS analyse som prosess  

Risiko- og sårbarhetsanalyse er et beslutningsverktøy for å kunne iverksette hensiktsmessige 

forebyggende tiltak samt å kartlegge behovet for beredskap. Analysen tar utgangspunkt i NS 5814 

hvor det fremgår at med risikovurdering menes planlegging, gjennomføring av risikoanalyse og 

risikoevaluering.  

Hovedmålene for ROS analysen er: 

• Avdekke behov for risikoreduserende tiltak 
 

• Rangere hendelser i forhold til risiko som grunnlag  
for nærmere vurdering i beredskapsanalysen. 

 

Til den praktiske gjennomføring ble veiledningene fra DSB «Veileder for kommunale risiko- og 

sårbarhetsanalyser» og fra SFT (nå Klima- og forurensningsdirektoratet): Beredskapsplan for avløp, 

veiledning 94:05 benyttet. 

Figur 30  beskriver hovedelementene i arbeidet frem til ferdig beredskapsplan. 

 
Figur 30 Styringssløyfe for risikohåndtering 

 
ROS analysen er gjennomført som en integrert del av arbeidet med hovedplan avløp.  

Kommunalteknisk avdeling, sammen med konsulenten, har utgjort arbeidsgruppen som sammen har 

planlagt og gjennomført ROS analysen.  

Underlag for identifikasjonen av farer og uønskede hendelser er basert på historikk og erfaring 
herunder:  
 

• Avviksrapporter 
• Informasjon om tidligere hendelser og nær hendelser  
• Tidligere risikovurderinger for lignende analyseobjekter 
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Videre er det innhentet opplysninger omkring: 

 

Internkontroll: 
• Mål for virksomhetens miljø- og sikkerhetsaktiviteter 
• Organisering, oppgaver, myndighets-, og ansvarsforhold 
• Avviksrapportering og oppfølging av korrigerende tiltak 

  
Beredskap: 

• Vaktordninger 
• Varslingsrutiner 
• Lager av forbruksvarer og reservedeler 

  

ROS analysen ble gjennomført i forhold til følgende oppdeling av analyseobjektet:  

• Ledningsnett 

• Pumpestasjoner og nødoverløp 

• Overløp 

• Renseanlegg 

 

1.5 Forutsetninger 

ROS analysen er overordnet og av vurderende art (kvalitativ). Den tar utgangspunkt i nå-situasjonen 

og eksisterende forebyggende tiltak og beredskap. Den omhandler risiko for abonnenter og samfunn, 

ikke personrisiko for driftsavdelingen og renseanlegget sine ansatte eller risiko for akutt forurensning 

som ikke berører avløpssystemet (håndteres i overordnet kommunal ROS og i HMS rutiner for 

ansatte). 
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2 Kartlegging og vurdering av kritiske hendelser 

2.1 Kartlegging av kritiske hendelser 

Tabellen under viser en oversikt over mulige hendelser i avløpssystemet. Hendelsene kategoriseres i 

forhold til, 

• Ledningsanlegg inkl. kummer 

• Overløp (driftsoverløp) 

• Pumpestasjoner inkl nødoverløp 

• Renseanlegg 

 

 

 

Tabell 21 Kartlagte kritiske hendelser 

Område  Utvalgte hendelser Årsak 

Ledningsnett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakeslag kjellere Tilstopping i ledning 

 

Tette innløp til pumpestasjoner 

 

Feilkoblinger i separatsystemet 

 

Store nedbørsmengder som medfører at kapasiteten i 

ledningsnettet overskrides 

 

Uvanlig høyt høyvann som medfører sjøvann inn i 

pumpestasjoner og/eller dårlig ledningsnett 

 

Permanent økning i vannstand pga klimaendringer 

som medfører sjøvann inn i pumpestasjoner og/eller 

dårlig ledningsnett 

 

Utslippsledninger uten tilbakeslagsventil 

Oversvømmelse avløpsvann på 

bakkenivå  

Store nedbørsmengder som medfører at kapasiteten i 

ledningsnettet overskrides 
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Område  Utvalgte hendelser Årsak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvanlig høyt høyvann som medfører sjøvann inn i 

pumpestasjoner og/eller dårlig ledningsnett 

 

Permanent økning i vannstand pga klimaendringer 

som medfører sjøvann inn i pumpestasjoner og/eller 

dårlig ledningsnett 

  

Brudd på ledningsnett 

(både avløpsnettet og vannforsyning) eller tilstopping i 

ledningsnett 

Kritisk ledningsbrudd 

(hovedledning, i sentrum, 

sjøledning) 

Gamle, dårlige ledninger  

Ledningsbrudd (relativt liten 

ledning i grøft) 

Gamle, dårlige ledninger  

Brudd i pumpeledning Gammel, dårlig ledning. 

Lekkasje av spillvann fra 

spillvannsledning til 

overvannsledning via felleskum 

for spillvann og overvann med 

åpne renner 

Tilstopping i spillvannsledning nedstrøms kummen 

Tilstopping av ledning Røtter, sand eller punktskader som nedrasninger, 

innstikkende rør eller svanker. Betong (sentrum, 

Kamfjord, Framnes og mot Granholmen) og PVC 

ledninger har mange tilstoppinger (hhv 47 % og 46 %). 

160 mm, 200 mm og 225 mm ledninger er de med 

flest tilstoppinger av disse. 

Tilbakeslag av sjøvann i 

utslippsledninger uten 

tilbakeslagsventil 

Manglende tilbakeslagsventil 

 

Stormflo 

 

Uvanlig høy høyvann 

Lekkasje av overvann fra 

overvannsleding til 

Sterk nedbør og mye overvann/fremmedvann 



          - 110 - 
Hovedplan Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø – Delprosjekt Kommunalt Avløp 

Område  Utvalgte hendelser Årsak 

 

Ledningsnett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spillvannsledning i felleskummer 

for spillvann og overvann med 

åpne renner 

 

Høyvann som resulterer i at sjøvann lekker inn i 

pumpestasjon/ledningsnett 

Tilførsel av skadelige stoffer i 

ledningsnettet  

 

 

Feil på industrianlegg 

 

Ulykke med tankbil på vei som har sluk tilkoblet 

avløpsnett 

Tilførsel olje i ledningsnettet  Feil på oljeutskiller 

 

Ulykke med tankbil på vei som har sluk tilkoblet 

avløpsnett 

Innlekking av avløpsvann i 

drikkevannsledning 

Dårlig ledningsnett i kombinasjon med trykkløst nett i 

felles kum for drikkevann og avløpsvann.  

Tilstopping av utslippsledning Skader på ledning, svanker eller dårlig selvrensing 

Feilkobling i separatsystem Menneskelig svikt ved utførelse 

 

Feil på kartgrunnlag 

Større nedbørshendelser Klimaendring 

Pumpestasjoner 

(inkl. 

nødoverløp) 

 

Styringssvikt Strømbrudd 

 

Brudd i kommunikasjonslinje 

Mekanisk havari Teknisk svikt 

Kortvarig bortfall av strøm Feil/skade på overføringsledning 

 

Ras 

 

Uvær 
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Område  Utvalgte hendelser Årsak 

Langvarig bortfall av strøm Feil/skade på overføringsledning 

 

Ras 

 

Uvær 

Brann eller eksplosjon i 

bygning eller teknisk 

installasjon 

?? 

Større nedbørshendelser Klimaendring 

Driftsoverløp 

 

Store utslipp badeplasser og 

båthavner  

 

 

 

Store nedbørsmengder som gir kapasitetsproblemer i 
avløpsnettet  
 

Dårlig hydraulisk utformet overløp 

 

Videreført ledning fra overløp tettes 

 

Uvanlig høyt høyvann som medfører sjøvann inn i 

pumpestasjoner og/eller dårlig ledningsnett og 

dermed økt overløpsdrift 

 

Permanent økning i vannstand pga klimaendringer 

som medfører sjøvann inn i pumpestasjoner og/eller 

dårlig ledningsnett og dermed økt overløpsdrift 

Renseanlegg 

 

 

Driftsstans Strømbrudd 
 
Sabotasje 
 
Brudd i datanettet 

Kortvarig bortfall av strøm Feil/skade på overføringsledning 

 

Ras 

 

Uvær 
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Område  Utvalgte hendelser Årsak 

Langvarig bortfall av strøm Feil/skade på overføringsledning 

 

Ras 

 

Uvær 
Farlige stoffer/kjemikalier inn på 

renseanlegget 

Feil hos industribedrift 
 
Ulykke med tankbil på vei som har sluk tilkoblet 
avløpsnett 

Olje inn på renseanlegget Ulykke med tankbil på vei som har sluk tilkoblet 
avløpsnett 

Stopp i kjemikalieleveranser Streik hos leverandør 
 
Tomt for råvarer 

IKT anslag mot 

driftskontrollanlegget 

Sabotasje 
 
 

Brann eller eksplosjon i bygning 

eller teknisk installasjon 

?? 

Feilhandling ved bruk av 

driftskontrollanlegget 

Menneskelig svikt 

Større nedbørshendelser Klimaendring 
 

 

2.2 Risikovurdering  

Nedenfor følger risikovurdering for et utvalg at hendelsene i kap. 2.1. Disse er vurdert som 

antatt kritiske og er berettiget en risiko vurdering. Det er laget egne tabeller for henholdsvis 

ledningsanlegg inkl. kummer, pumpestasjoner og renseanlegg. I vurderingene er det tatt 
med at Sandefjord kommune allerede har etablert en overordnet beredskapsplan 
(Plan for kriseledelse for Sandefjord kommune), og at kommunalteknisk avdeling har: 

• Ajourført ledningskartverk  
 

• Et operativt driftskontrollanlegg som har tilknyttet samtlige pumpestasjoner og de viktigste 
overløpene i kommunen  

 
• Registrering av driftsforstyrrelser i avløpssystemet blir i stor grad dokumentert i Gemini VA 

dagbok. 

Resultatene fra ROS analysen tar utgangspunkt i dagens situasjon. Risikobildet vil gradvis 

forandres (reduksjon av risiko) etter hvert som tiltak gjennomføres. En revisjon av ROS 

analysen bør derfor foretas regelmessig. 
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2.3 Risikovurdering ledningsanlegg 

 

Tabell 22 ROS analyseskjema ledningsnett 

ROS analyseskjema  
Risiko -

vurdering 

ID Hendelser Ledningsanlegg Årsak  Konsekvens 

Sannsynlighet 

Personskader 

Ytre m
iljøskader 

Ø
konom

isk  

1.1  Kritisk ledningsbrudd 
(hovedledning, i sentrum, 
sjøledning) 

Dårlig utført arbeid 
 
Materialtretthet 
 
Jordras 
 
Vannlekkasje  
 
Avgraving 

Folk kan bli syke ved å vasse i vannet 
 
Direkteutslipp av avløpsvann til 
sjø/grunn 
 
Tilbakeslag i kjeller 
 
Avløpsvann kan flømme opp på 
bakken eller i nærmeste kum.  
 
Hull i vei/terreng 
 
Folk eller biler kan falle ned i hull 
 
Medfører fare for innlekking av 
avløpsvann til vannledning i de tilfeller 
der vannledning ligger i samme grøft 
og er trykkløs.  
 
Lokalt uheldig for fauna/dyreliv 
 
Til sjenanse for innbyggerne 
 
Tap for næringslivet i sentrum 
 
Skade på bygninger/materiale 

3 2 1 2 
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ROS analyseskjema  

Risiko -
vurdering 

ID Hendelser Ledningsanlegg Årsak  Konsekvens 
Sannsynlighet 

Personskader 

Ytre m
iljøskader 

Ø
konom

isk  

 1.2 Brudd pumpeledning Dårlig anleggsarbeid 
 
Materialtretthet 
 
Jordras 
 
Avgraving 
 
Slitasje 

Konsekvensene vil være de samme 
som over men i større grad da 
avløpsvannet her pumpes med større 
kraft og i større mengde. 

3 2 2 2 

1.3 Tilbakeslag i kjeller Tilstopping i ledning 
 
Feilkoblinger i 
separatsystemet 
 
Klimaendringer som 
medfører økning i 
nedbørsintensitet og 
vannstand 
 
Manglende drift og 
vedlikehold 
 
Dårlig prosjektering (for 
små dimensjoner) 

Skader på bygning og annet materiell. 
 
Abonnenter blir bekymret 
 
Praktisk og økonomisk belastning for 
abonnentene 
 
Kan være helseskadelig for beboere 
hvis det blir stående uoppdaget hvis 
folk er på reise, pga gasser 

4 2 1 3 

1.4 Tilstopping av ledning Aldrende ledningsnett 
 
Dårlig utført 
anleggsarbeid 
 
Manglende drift og 
vedlikehold 
 
Objekt i ledningsnettet 
 
Punktskade på ledning 

Avløpsvann vil stuve seg bakover i 
nettet og flømme opp på bakken eller 
medføre kjelleroversvømmelser. 
 
Skader på bygning og annet materiell. 
 
Abonnenter blir bekymret 
 
Praktisk og økonomisk belastning for 
abonnentene 
 
Kjelleroversvømmelse kan være 
helseskadelig for beboere hvis det blir 
stående uoppdaget hvis folk er på 
reise 
 
Folk kan bli syke ved å vasse i vannet 

4 2 1 3 
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ROS analyseskjema  
Risiko -

vurdering 

ID Hendelser Ledningsanlegg Årsak  Konsekvens 
Sannsynlighet 

Personskader 

Ytre m
iljøskader 

Ø
konom

isk  

1.5 Tilbakeslag av sjøvann i 
utslippsledninger  

Manglende 

tilbakeslagsventil 

Stormflo 

Uvanlig høyt høyvann 
 
Høy vannstand i bekk 

Unødvendig utslipp fra overløp 
 
Avløpsvann kan flomme opp på 
bakken eller i nærmeste kum.  
 
Folk kan bli syke ved å vasse i vannet 
 
Tilbakeslag i kjeller 
 
Til sjenanse for innbyggerne 
 
Tap for næringslivet i sentrum 
 
Dårlig fremkommelighet 
 
Skade på bygninger/materiale 
 
Skade på pumpestasjon 

2 1 1 3 

 1.6 Lekkasje av overvann fra 
overvannsleding til 
spillvannsledning i 
felleskummer for spillvann og 
overvann med åpne renner 

Sterk nedbør og mye 
overvann/fremmed-
vann 
 
Høyvann som 
resulterer i at sjøvann 
lekker inn i 
pumpestasjon/ 
ledningsnett  

Skaper "tynt avløpsvann" 
 
Medfører unødig høye kostnader til 
pumping og rensing 
 
Kan gi dårligere renseresultater 
 
Økt mengde overvann i ledningsnettet 
gir økt utslipp/oversvømmelse 
 
Kjelleroversvømmelser 

2 1 1 2 

1.7 Lekkasje av spillvann fra 
spillvannsledning til 
overvannsledning via 
felleskum for spillvann og 
overvann med åpne renner 

Tilstopping i 
spillvannsledning 
nedstrøms kummen 

Direkteutslipp av urenset avløpsvann 
 
Lokal forurensning av bekk/ 
kystområde 
 
Lokal skade på dyr og fauna 
 
Kan medføre sykdom ifm bading 
 
Gir sjenerende og hygienisk 
betenkelige forhold. 

3 1 1 1 
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ROS analyseskjema  
Risiko -

vurdering 

ID Hendelser Ledningsanlegg Årsak  Konsekvens 
Sannsynlighet 

Personskader 

Ytre m
iljøskader 

Ø
konom

isk  

1.8 Flom av avløpsvann på 
bakkenivå 

Klimaendringer som 
medfører økning i 
nedbørsintensitet og 
vannstand 
 
Springflo som 
medfører sjøvann inn i 
pumpestasjoner 
og/eller dårlig 
ledningsnett 
 
Underdimensjonert 
ledningsanlegg 
 
Manglende drift og 
vedlikehold 
 
Brudd på ledningsnett 
  
Tilstopping i 
ledningsnett 

Avløpsvann kan flomme inn i 
bygninger/kjellere 
 
Sjenerende og hygienisk betenkelige 
forhold for beboere og næringsliv. 
 
Utvasking/erosjon av veier etc. 
 
Redusert fremkommelighet 
 
Manglende fremkommelighet for 
brann- og sykebil 

3 3 1 3 

1.9 Tilførsel av 
skadelige/uønskede stoffer i 
ledningsnettet 

Feil på industrianlegg 
 
Feil på oljeutskiller 
 
Ulykke med tankbil på 
vei som har sluk 
tilkoblet avløpsnettet 
 
Sabotasje 
 
Manglende oppfølging 
av private renseanlegg 
og oljeutskillere 

Utslipp av skadelige stoffer til resipient 
 
Skade på pumpestasjon 
 
Tilførsel av skadelige stoffer til 
renseanlegget, kan skade 
renseprosessen og deler av 
renseanlegg 

2 1 3 3 
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ROS analyseskjema  
Risiko -

vurdering 

ID Hendelser Ledningsanlegg Årsak  Konsekvens 
Sannsynlighet 

Personskader 

Ytre m
iljøskader 

Ø
konom

isk  

1.10 Større nedbørshendelser Klimaendringer Betydelig økning av 
forurensningsutslipp fra overløp 
 
Økning i antall kjelleroversvømmelser 
 
Rotter rømmer fra avløpsnettet og 
invaderer bygninger og omgivelser 
 
Avløp flommer opp på bakken 
 
Erosjon og utspyling av grøftemasse 
gir skader og brekkasje 
 
Kummer og ledninger fylles igjen av 
slam og annet materiale 
 
Utslippsledninger får økt risiko for 
bevegelser, bortspyling, oppflytning 
 
Erosjon av støttekonstruksjoner og 
grøfter med fundament som gir 
brekkasje, sprekker og lekkasjer 

3 3 2 3 

 

Sandefjord kommune har i tillegg gjennomført en ROS analyse med hensyn på konsekvenser av 

utslipp for de enkelte driftsoverløp. Disse hendelser med tilhørende sannsynlighets og 

konsekvensvurdering bør tas inn i kommunens program for ROS analyser «cim» på lik linje med 

ovenfor stående hendelser. 
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2.4 Risikovurdering pumpestasjoner 

Tabell 23 ROS analyseskjema pumpestasjoner 

ROS analyseskjema  
Risiko-

vurdering 

ID Hendelser Pumpestasjoner Årsak  Konsekvens 

Sannsynlighet 

Personskader 

Ytre m
iljøskader 

Ø
konom

isk tap 

 2.1 Styringssvikt Strømbrudd 
 
Overspenning 
 
Sabotasje 
 
Oversvømmelse 
 
 

Nødoverløp trer i funksjon og gir lokal 
forurensning. 
 
Lokal skade på dyr og fauna 
 
Kan medføre sykdom ifm bading 
 
Gir sjenerende og hygienisk 
betenkelige forhold. 
 
Ødelagte komponenter 

4 1 2 2 

2.2  Mekanisk havari/driftsstans Teknisk svikt 
 
Manglende 
vedlikehold 
 
Fremmedlegeme i 
ledningsnett 

Parallellpumpe vil ta over.  Om 
nødvendig trer nødoverløp i funksjon. 
Begrenset skade. 
 
Skadet/ødelagt pumpestasjon 

4 1 1 3 

2.3 Bortfall av strøm Sabotasje 

Ras 

Dårlig vedlikehold av 

strømnettet 

Uvær 

Utslipp fra nødoverløp 
 
 

4 1 2 1 

2.4 Brann eller eksplosjon i 
bygning eller teknisk 
installasjon 

Teknisk feil 
 
Hærverk 

Store utslipp av urenset avløpsvann 
via nødoverløp 
 
Lokal forurensning 
 
Kan medføre sykdom ifm bading 
 
Gir sjenerende og hygienisk 
betenkelige forhold. 
 
Skadet/ødelagt pumpestasjon 

1 1 2 3 

2.5 Oversvømmelse Klimaendringer som 
medfører økt 
nedbørsintensitet og 
vannstand 
 

Store mengder overvann inn i 
avløpsnettet 
 
Utslipp av urenset avløpsvann via 
nødoverløp 
 
Ødeleggelse av utstyr 

4 1 2 3 
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ROS analyseskjema  
Risiko -

vurdering 

ID Hendelser Pumpestasjoner Årsak  Konsekvens 

Sannsynlighet 

Personskader 

Ytre m
iljøskader 

Ø
konom

isk  

2.6 Større nedbørshendelser Klimaendringer Oversvømmelser med elektriske 
kortslutninger, ødeleggelser av kabler 
og styrings- og datasystemer, pumper 
ute av drift, nedslamming, maskinelt 
utstyr vannskades, bygninger får 
oppdrift og forskyves opp og gulv 
sprekker 

3 1 2 3 

 

Sandefjord kommune har i tillegg gjennomført en ROS analyse med hensyn på konsekvenser av 

klimaendringene for den enkelte pumpestasjon. Disse hendelser med tilhørende sannsynlighets og 

konsekvensvurdering bør tas inn i kommunens program for ROS analyser «cim» på lik linje med 

ovenforstående hendelser. 
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2.5 Risikovurdering renseanlegg 

Tabell 24 ROS analyseskjema renseanlegg 

ROS analyseskjema  
Risiko-

vurdering 

ID Hendelser renseanlegg Årsak  Konsekvens 

Sannsynlighet 

Personskader 

Ytre m
iljøskader 

Ø
konom

isk tap 

 3.1 Mekanisk havari/driftsstans Slitasje 
 
Sabotasje 
 
Teknisk svikt 

Direkteutslipp av urenset avløpsvann 
 
Kan lokalt medføre skader på dyr og 
fauna 
 
Algeoppblomstring 

3 1 2 3 

3.2 Bortfall av strøm Sabotasje 

Ras 

Dårlig vedlikehold av 

strømnettet 

Uvær 

Nødstrømsaggregat trer inn, ingen 
store konsekvenser 
 
 

3 1 1 1 

3.3  Farlige/uønskede stoffer inn 
på renseanlegget 

Feil på industrianlegg 
 
Feil på oljeutskiller 
 
Ulykke med tankbil på 
vei som har sluk 
tilkoblet avløpsnettet 
 
Sabotasje 
 
Manglende oppfølging 
av private renseanlegg 
og oljeutskillere 

Utslipp av skadelige stoffer til 
resipient 
 
Dårlig slamkvalitet 
 
Kan skade renseprosessen 
 
Kan skade dyr og fauna 

2 1 2 3 

3.4 Stopp i kjemikaliedosering Streik hos leverandør  
 
Teknisk svikt 
 
Tomt for råvarer 

Redusert renseeffekt 
 
Utslipp av delvis renset avløpsvann 

3 1 2 1 

3.5 Brann eller eksplosjon i 
bygning eller teknisk 
installasjon 

Teknisk feil 
 
Hærverk 

Utslipp av urenset avløpsvann 
 
Kan lokalt medføre skader på dyr og 
fauna  
 
Skader på utstyr/maskiner/bygning  

1 1 2 3 
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ROS analyseskjema  
Risiko-

vurdering 

ID Hendelser renseanlegg Årsak  Konsekvens 

Sannsynlighet 

Personskader 

Ytre m
iljøskader 

Ø
konom

isk tap 

3.6 Feilhandling ved bruk av 
driftskontrollanlegget 

Menneskelig svikt Deler av anlegget kan stoppe eller 
renseresultatet kan bli litt dårligere 
men pga at det da kommer alarm på 
driftskontrollen blir dette raskt 
oppdaget og får små konsekvenser 

4 1 1 1 

3.7 Oversvømmelse  Havnivåstigning 
 
Springflo 

Utslipp av urenset avløpsvann da 
kapasiteten på anlegget overskrides 
 
Ødeleggelse av maskinelt utstyr. 
 
Skade på bygningsmessig utstyr 
 
Skade på fauna/dyreliv i sjøen 

1 1 2 3 

3.8 Større nedbørshendelser Klimaendringer Betydelig økning av 
forurensningsutslipp fra renseanlegg 
 
Renseanlegg ute av drift 
 
Oversvømmelser med elektriske 
kortslutninger, ødeleggelser av 
kabler og styrings- og datasystemer, 
nedlsamming, maskinelt utstyr 
vannskades, bygninger får oppdrift 
og forskyves opp og gulv sprekker,  
 
Utslippsledninger får økt risiko for 
bevegelser, bortspyling, oppflytning 

3 1 1 3 

  



          - 122 - 
Hovedplan Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø – Delprosjekt Kommunalt Avløp 

3 Skadebegrensende eller risikoreduserende tiltak 

For hendelser som har høy eller middels risiko skal det søkes å gjennomføre risikoreduserende eller 

skadebegrensende tiltak. I de tilfeller der det ikke er praktisk eller økonomisk mulig å etablere 

permanente risikoreduserende løsninger må det etableres en beredskapsplan som kan iverksettes 

for å redusere skadeomfanget av en eventuell kritisk hendelse. For hendelser som har fått høy eller 

middels risiko i risikoanalysene i kapittel 2, følger forslag til skadebegrensende eller 

risikoreduserende tiltak i tabellene under; 

Tiltak ledningsanlegg: 

 

Tabell 25 Skadebegrensende eller risikoreduserende tiltak for hendelser i ledningsnettet 

 

ID 
Hendelse 

ledningsanlegg 
Risiko 

 

Risikoreduserende eller 
skadebegrensende tiltak 

 

1.1 Kritisk 
ledningsbrudd 

Middels Saneringstakten må være tilstrekkelig i 
forhold til saneringsbehovet i ledningsnettet 
(ref. mål B2)  

 

Prioritere sanering av de mest kritiske 
ledningene som er i dårlig forfatning. 

 

Kommunen foretar sidemannskontroll ved 
nyanlegg 

 

(for oppfyllelse av mål B16 og D1 må det 
gjennomføres tiltak for å redusere risiko for at 
denne hendelsen skal oppstå) 
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ID 
Hendelse 

ledningsanlegg 
Risiko 

 

Risikoreduserende eller 
skadebegrensende tiltak 

 

1.2 Brudd 
pumpeledning 

Middels Saneringstakten må være tilstrekkelig i 
forhold til saneringsbehovet i ledningsnettet 
(ref. mål B2)  

 

Prioritere sanering av de mest kritiske 
ledningene som er i dårlig forfatning. 

 

Kommunen foretar sidemannskontroll ved 
nyanlegg for å unngå feilkoblinger. 

 

(for oppfyllelse av mål B16 og D1 må det 
gjennomføres tiltak for å redusere risiko for at 
denne hendelsen skal oppstå) 
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ID 
Hendelse 

ledningsanlegg 
Risiko 

 

Risikoreduserende eller 
skadebegrensende tiltak 

 

1.3 Tilbakeslag i kjeller Høy  Sikre riktig spylefrekvens av ledningsnett  

 

Kommunen foretar sidemannskontroll ved 
nyanlegg for å unngå feilkoblinger.  

 

Det gjennomføres et prosjekt for å rydde opp 
i eksisterende feilkoblinger (ref. mål B6). 

 

Kontroller at kommunens 
dimensjoneringsretningslinjer tar høyde for 
klimaendringer/økte overvannsmengder i 
ledningsnettet.  

 

Vurdere nedsetting av tilbakeslagsventiler i 
stikkledninger til hus som er utsatt for 
tilbakeslag 

 

(for oppfyllelse av mål B9, B16 og D1 må det 
gjennomføres tiltak for å redusere risikoen for 
at denne hendelsen skal oppstå)  

 

1.4 Tilstopping av 
ledning 

Høy Gjennomføre nødvendig sanering (ref. mål 
B2) Prioritere sanering av de mest kritiske 
ledningene som er i dårlig forfatning. 

 

Kommunen foretar sidemannskontroll ved 
nyanlegg for å sikre riktig utført 
anleggsarbeider 
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ID 
Hendelse 

ledningsanlegg 
Risiko 

 

Risikoreduserende eller 
skadebegrensende tiltak 

 

 

Sikre riktig spylefrekvens av ledningsnett  

 

(for oppfyllelse av mål B16 og D1 må det 
gjennomføres tiltak for å redusere risikoen for 
at denne hendelsen skal oppstå) 

 

1.5 Tilbakeslag av 
sjøvann i 
utslippsledning 

Middels Ta en gjennomgang av utslippsledninger og 
vurdere tilbakeslagsventil i de mest utsatte 
ledningene.  

 

(for oppfyllelse av mål B9, B16 og D1 må det 
gjennomføres tiltak for å redusere risikoen for 
at denne hendelsen skal oppstå) 
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ID 
Hendelse 

ledningsanlegg 
Risiko 

 

Risikoreduserende eller 
skadebegrensende tiltak 

 

1.8 Flom av 
avløpsvann på 
bakkenivå 

Høy Saneringstakten må være tilstrekkelig i 
forhold til saneringsbehovet i ledningsnettet 
(ref. mål B2)  

 

Sikre optimal drift og vedlikehold av 
ledningsnettet 

 

Kontroller at kommunens 
dimensjoneringsretningslinjer tar høyde for 
klimaendringer/økte overvannsmengder i 
ledningsnettet.  

 

(for oppfyllelse av mål B9, B16 og D1 må det 
gjennomføres tiltak for å redusere risikoen for 
at denne hendelsen skal oppstå) 

 

1.9 Tilførsel av 
skadelige/uønskede 
stoffer i 
ledningsnettet 

Middels Ta en gjennomgang av rutiner for oppfølging 
av private avløpsanlegg og oljeutskillere for å 
kontrollere om disse er optimale og blir fulgt. 

 

Mot ulykker eller sabotasje er det vanskelig å 

iverksette tiltak. Derfor etableres i tillegg en 

beredskapsplan som kan iverksettes for å 

redusere skadeomfanget av en eventuell kritisk 

hendelse. Se også Forurensningslovens § 40. 

 

1.10 Større 
nedbørshendelser 

Høy Vurdere innstallering av varslingssystem – 

programvare som kobles opp mot nedbørsmåler 

og kontinuerlig kjører beregninger og igangsetter 
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ID 
Hendelse 

ledningsanlegg 
Risiko 

 

Risikoreduserende eller 
skadebegrensende tiltak 

 

alarm dersom prognosene/beregningene tilsier 

at det blir flom. 

 

Sikre at det foreligger nedbørsmålinger som man 

i etterkant kan benytte som dokumentasjon i 

forhold til skademeldinger/forsikringer.  

 

Vurdere å etablere fordrøynings- og 

flomreduserende tiltak i kritiske deler av 

ledningsnettet 

 

Oppdatere dimensjoneringsretningslinjer slik at 

disse tar høyde for klimaendringene 

 

Det etableres i tillegg en beredskapsplan som kan 

iverksettes for å redusere skadeomfanget av en 

eventuell kritisk hendelse. Se også 

Forurensningslovens § 40. 

 

 

 

Tiltak pumpestasjoner: 

 

Tabell 26 Skadebegrensende eller risikoreduserende tiltak for hendelser i pumpestasjoner 
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ID 
Hendelse 

pumpestasjoner 
Risiko 

 

Risikoreduserende eller skadebegrensende 
tiltak 

 

2.1 Styringssvikt Middels Her er det ikke praktisk eller økonomisk mulig å 

etablere permanente risikoreduserende løsninger. 

Det må derfor etableres en beredskapsplan som 

kan iverksettes for å redusere skadeomfanget av en 

eventuell kritisk hendelse. Se også 

Forurensningslovens § 40. 

 

2.2 Mekanisk 
havari/driftsstans 

Høy  Sikre tilstrekkelig vedlikeholdsrutiner  

 

  

2.3 Bortfall av strøm Middels Her er det ikke praktisk eller økonomisk mulig å 

etablere permanente risikoreduserende løsninger. 

Det må derfor etableres en beredskapsplan som 

kan iverksettes for å redusere skadeomfanget av en 

eventuell kritisk hendelse. Se også 

Forurensningslovens § 40. 

 

2.4 Brann eller 
eksplosjon i 
bygning eller 
teknisk 
installasjon 

Middels Vurdere installasjon av alarmer i sentrale 
pumpestasjoner. 

 

I tillegg etableres en beredskapsplan som kan 

iverksettes for å redusere skadeomfanget av en 

eventuell kritisk hendelse. Se også 

Forurensningslovens § 40. 

 

2.5 Oversvømmelse Høy Her er det ikke praktisk eller økonomisk mulig å 

etablere permanente risikoreduserende løsninger. 

Det må derfor etableres en beredskapsplan som 
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ID 
Hendelse 

pumpestasjoner 
Risiko 

 

Risikoreduserende eller skadebegrensende 
tiltak 

 

kan iverksettes for å redusere skadeomfanget av en 

eventuell kritisk hendelse. Se også 

Forurensningslovens § 40. 

 

2.6 Større 
nedbørshendelser  

Høy Det gjøres en gjennomgang av pumpestasjoner som 

kan være utsatt, eller som er kritiske, for å vurdere 

lokale tiltak som å heve pumpestasjon, evt. vurdere 

ombygging. 

 

Ved rehabilitering tas hensyn til klimaendringer 

 

Det etableres i tillegg en beredskapsplan som kan 

iverksettes for å redusere skadeomfanget av en 

eventuell kritisk hendelse. Se også 

Forurensningslovens § 40. 
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Tiltak renseanlegg: 

 Tabell 27 Skadebegrensende eller risikoreduserende tiltak for hendelser i renseanlegg  

ID 
Hendelse 

renseanlegg 
Risiko 

 

Risikoreduserende eller skadebegrensende 
tiltak 

 

3.1 Mekanisk 
havari/driftsstans  

Høy Sikre tilstrekkelige vedlikeholdsrutiner og god 

sikkerhet (ref. mål B10). 

 

Mot sabotasje eller «tilfeldig» teknisk svikt er det 

vanskelig å iverksette tiltak. Derfor etableres i 

tillegg en beredskapsplan som kan iverksettes for å 

redusere skadeomfanget av en eventuell kritisk 

hendelse. Se også Forurensningslovens § 40. 

 

3.3 Farlige/uønskede 
stoffer inn på 
renseanlegget 

Middels Ta en gjennomgang av rutiner for oppfølging 
av private avløpsanlegg og oljeutskillere for å 
kontrollere om disse er optimale og blir fulgt. 

 

Mot sabotasje eller «tilfeldig» teknisk svikt er det 

vanskelig å iverksette tiltak. Derfor etableres i 

tillegg en beredskapsplan som kan iverksettes for å 

redusere skadeomfanget av en eventuell kritisk 

hendelse. Se også Forurensningslovens § 40. 

 

  

3.4 Stopp i 
kjemikaliedosering  

Middels Her er det ikke praktisk eller økonomisk mulig å 

etablere permanente risikoreduserende løsninger. 

Det må derfor etableres en beredskapsplan som 

kan iverksettes for å redusere skadeomfanget av 

en eventuell kritisk hendelse. Se også 

Forurensningslovens § 40. 
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ID 
Hendelse 

renseanlegg 
Risiko 

 

Risikoreduserende eller skadebegrensende 
tiltak 

 

 

3.5 Brann eller 
eksplosjon i 
bygning eller 
teknisk 
installasjon 

Middels Vurdere installering av alarm.  

 

I tillegg etableres en beredskapsplan som kan 

iverksettes for å redusere skadeomfanget av en 

eventuell kritisk hendelse. Se også 

Forurensningslovens § 40. 

 

3.7 Oversvømmelse Middels Her er det ikke praktisk eller økonomisk mulig å 

etablere permanente risikoreduserende løsninger. 

Det må derfor etableres en beredskapsplan som 

kan iverksettes for å redusere skadeomfanget av 

en eventuell kritisk hendelse. Se også 

Forurensningslovens § 40. 

 

3.8 Større 
nedbørshendelser 

Høy Det gjøres en gjennomgang av renseanlegget for å 

vurdere om det finnes evt. lokale tiltak som kan 

redusere risikoen for oversvømmelse, evt. vurdere 

ombygging. 

 

Ved rehabilitering tas hensyn til klimaendringer 

 

Det etableres i tillegg en beredskapsplan som kan 

iverksettes for å redusere skadeomfanget av en 

eventuell kritisk hendelse. Se også 

Forurensningslovens § 40. 

 

 


