Hovedplan vann og avløp 2016 - 2026

Hovedplan Vann og Avløp
2016 - 2026
Vedtatt i kommunestyret 26.08.2015

1

Hovedplan vann og avløp 2016 - 2026

2

Hovedplan vann og avløp 2016 - 2026

Forord
Kommunalteknisk enhet sine viktigste styringsdokumenter kalles tradisjonelt hovedplaner, så også i
Rælingen kommune. For vann og avløp, heretter VA, er det den tredje utgaven av hovedplan for VA
etter tilbakekjøpet av VA nettet fra NRV AS og RA-2 AS i 2006.
Mye har skjedd siden 2006 både når det gjelder rammevilkårene for å forvalte et kommunalt VA nett
og ikke minst kommunens kompetanse og erfaringen når det gjelder VA. I 2006 var ansatte på VA to
mann. Etter dette er det sakte men sikkert bygd VA kompetanse og ressurser i Rælingen kommune.
Men til enhver tid med fokus på kost/nytte og effektivitet. Noe prøving og feiling vil det være i en
prosess med å bygge opp en «ny» tjeneste. Så langt er erfaringen at det internt er viktig å ha bred og
god kompetanse på driftsoppgavene og prosjektledelse. Spisskompetanse på andre områder av
fagfeltet kan med fordel kjøpes. De samme kost/nytte vurderingene gjøres i forhold til utstyr og
maskiner.
Vann og avløp er to brede fagområder med to sett av internkontroller, beredskapsplaner og følges tett
opp av henholdsvis Fylkesmann for avløp og Mattilsynet for vann. I større kommuner enn Rælingen er
ofte fagområdene mer delt. I Rælingen er ikke det hensiktsmessig, men fra høsten 2013 bla VA
organisert som egen avdeling med det formål om å tydeliggjøre ansvar og roller. Det var ett nyttig grep
for å gjøre VA faglig og organisatorisk solid nok til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer.
I 2016 er det ti år siden overtakelsen av VA nettet. Det har vært ti år med høy aktivitet og store
investeringer men også med gode resultater. Rælingen har de siste fem årene vært blant kommunene
i landet med høyest prosentvis utskifting av ledninger. På same tid har Rælingen blitt blant de
rimeligste kommunene med tanke på kommunale gebyrer. De samme hovedtankene og strategien
som har vært gjeldende siden 2006 videreføres i denne versjonen av hovedplan for VA.
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Formål
Hovedhensikten med hovedplan for VA er å ha et styringsdokument for VA avdelingen som legger
strategisk føringer for drift og investeringer. Dokumentet skal også fungere som en informasjon om
målsettinger, hva tjenestene innebærer, hvordan oppgavene skal løses og hvorfor.
Dokumentet skal være faglig forankret mot tilgrensende planer.
Mål
Overordnede mål:
Rælingen kommunes abonnenter skal forsynes med nok og godt vann, via et sikkert nett med et
økonomisk effektivt forsyningssystem.
Avløspnettet i Rælingen skal være riktig dimensjonert og med tilfredsstillende kvalitet. Kommunen skal
ha gode driftsrutiner for å oppnå en velfungerende avløpstjeneste.
Mål for planperioden:
Vanntapet reduseres til 25% i løpet av planperioden.
Mål 1:

Hvorfor

Sikre vannleveransen i kvalitet og mengde, å holde gebyrene lave.

Hvordan:

Ved å fortsette utskifting av ledningsnettet med va 1,5% årlig der områder med
gammelt og dårlig nett prioriteres. Samtidig skal det arbeides kontinuerlig med
systematisk gjennomføring av lekkasjesøk

Mål 2:
Redusere innlekking av fremmedvann på spillvannsnettet slik at brutto
spesifikk avløpsmengde levert til NRA IKS reduseres med 16%.

Hvorfor

Redusere avløp som skal renses å holde gebyrene lave, redusere overløp og
spillvann til Nitelva og Øyeren

Hvordan:

Ved å fortsette utskifting av ledningsnettet med ca 1,5% årlig der områder med
fellessystem og høye overløpsutslipp prioriteres.

Mål 3:

Optimalisere overvåking og driftsrutiner.

Hvorfor

Videreutvikling av overvåkingsanlegget for å redusere avvik på
ledningsnettet. Sikre erfaringsoverføring med internkontroller og
driftsrutiner.

Hvordan:

Flere sonemålere og modellering av nettet. Revisjon av internkontroll og
gjennomgang av skriftlige driftsrutiner.
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Sammendrag
Rælingen kommune legger med dette frem sin hovedplan for vann og avløp.
Hovedplanen er ett fullstendig dokument som beskriver situasjonen innenfor fagområdene VA i
Rælingen kommune og som skal legge føringer for drift og investeringer i planperioden.
All aktivitet i avdelingen gjøres med bakgrunn i de overordnede målene som også er gjeldende for
denne planen.
Denne hovedplanen er versjon nr. 3 siden tilbakekjøpet av ledningsnettet i 2006. De forrige planene
har vært gjenstand for mindre årlige revisjoner for å være oppdaterte og relevante som
styringsverktøy. Slik vil det også være for denne hovedplanen. Fagområdene vann og avløp og
forvaltningen av kommunale VA tjenester har de siste årene fått økt fokus fra statlige myndigheter for
eksempel med ny drikkevannsforskrift på trappene. Kommunene merker dette særlig på hyppigheten
av revisjoner og forventingene til kvaliteten på de årlige rapporteringene. Det er en generell utfordring
for kommunene å balansere mellom det å fylle statlige myndigheters administrative krav, være
operative med tanke på drift av ledningsnett og ha gjennomføringsevne på utskifting av gammelt
ledningsnett det vil si investeringer. De samme avveiningene har vært gjort og gjøres i Rælingen
kommune. I Rælingen har disse avveiningen hele tiden også vært gjort sammen med en kost/nytte
vurdering. Tjenestene skal være effektive for å holde gebyrer nede samtidig som de holder god nok
kvalitet. Det er en filosofi som har vært gjeldende siden 2006 og vil videreføres i denne planen.
Siden 2006 har utskifting av ledningsnettet naturlig nok vært i fokus med stort investeringsetterslep. Vi
mener i all hovedsak at Rælingen er ajour med etterslepet i løpet av første halvår 2016, derfor legges
det opp til noe reduksjon på utskiftingsgraden fra 2017. Men i tillegg kommer konsekvensen av
utbygging og strengere krav til utslipp. Det vil si utvidelse av avløpskapasiteten til renseanlegget NRA
IKS. Hvor stor økonomisk andel som skal legges på nye utbygginger er ikke klart enda, derfor er det
ikke tatt hensyn til dette i investeringsplanene. Det legges opp til bruk av tilbakebetalingene fra NRV
AS og RA-2AS til utskifting av eksisterende ledninger fra 2016. Dette kommer ikke frem av ny
investeringsplan men vil redusere låneopptaket i første halvdel av planperioden.
I tidligere planer har det vært helt separate investeringsplaner for VA og vei. Nytt i de nye
hovedplanene er at dette er samkjørt for å dra nytte av synergiene ved utskifting av vann og
avløpsledninger som i hovedsak ligger i kommunale veier. Både ved praktisk gjennomføring og ved
prosjektledelse.
I kommende planperiode vektlegges drift mer enn tidligere. Drift har fått mindre oppmerksomhet for å
øke gjennomføringsevnen på investeringer. Dette er et helt nødvendig fokus for å holde driften på et
operativt akseptabelt nivå.
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Figur 1Vannlekkasje i Strandvegen 2015
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1.0 Innledning
1.1 Bakgrunn.
1.2 Rammebetingelser.
Rælingen kommunes forvaltning og utvikling av drikkevannsforsyning, avløp og vannmiljø styres til
dels av rammer fra sentrale myndigheter og til dels av lokale rammer. Naturgitte forutsetninger,
kommunale planer og bestemmelser gir muligheter og begrensninger. Innenfor dette rammeverket må
tilgjengelig kompetanse og teknologi utnyttes for oppnå de fastsatte målene.
Det finnes en rekke lover, forskrifter og direktiver som legger føringer for den kommunale
forvaltningen. De viktigste for drikkevann, avløp og vannmiljø er omtalt nedenfor.

Lover og sentrale forskrifter som gjelder vann og avløp.
-

Lov om plan- og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) Lov av 27.06.2008 nr. 71.

-

Lov om vassdrags og grunnvann (vannressursloven) Lov av 24.11.1985 nr. 82.

-

Lov om helsetjenestene i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) Lov av 19.11.1982 nr. 66.

-

Lov om helsemessig og sosial beredskap. Lov av 31.05.1974 nr. 17.

-

Lov om kommunal vass- og kloakkavgifter. Lov av 31.05.1974 nr 17.

-

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

-

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Lov av 17.06.2005 nr. 62.

Lover og sentrale forskrifter som gjelder kun for drikkevann.
-

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Lov av 19.12.2003 nr. 124.

-

Lov om brannvern mv. Lov av 05.06.1987 nr.26.

-

Forskrift for vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 04.02.2001.

-

Forskrift om internkontroll for oppfylle næringsmiddellovgivningen. 15.12.1994

-

Forskrift om brannforebyggende tiltak- og tilsyn. 26.06.2000.
Den til enhver tid sist versjon av drikkevannsforskriften er det viktigste dokumentet for en
vannverkseier. Forskriften gjør vannverkseieren ansvarlig for sikker vannleveranse av et hygienisk
trygt og bruksmessig godt vann i tilstrekkelige mengder. Rælingen kommune får ferdig renset
drikkevann fra NRV IKS og Rælingen vannverk består kun av selve fordelingsnettet.

Forskriften regulerer blant annet følgende forhold for Rælingen kommune.
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1. Godkjenning av vannverk. Godkjenning gis av Mattilsynet som også er tilsynsmyndighet.
2. Sikkerhet/beredskap. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendig tiltak for å kunne levere tilstrekkelige
mengder vann under både normal drift og krise.
3. Vannkvalitet-krav til parametere. Forskriften angir grenseverdier for mer enn 50 ulike parametere og
hvordan vannkvaliteten skal kontrolleres ved jevnlig prøvetaking og analyse.
4. Internkontroll. Vannverkseier skal etablere og føre internkontroll for å etterlevelse av
drikkevannsforskriften.
5. Opplysningsplikt. Vannverkseier plikter å uoppfordret gi informasjon til mottakere av vann.
Ny revidert versjon av drikkevannsforskriften er under utarbeidelse. Det er meldt at det vil medføre
strengere krav til produksjon, transport og leveranse av drikkevann.

Kommunale rammebetingelser.
Gjeldende kommunale forskrifter og vedtak
For vannforsynings- og avløpssektoren gjelder i kommunen følgende forskrifter, reglementer og
retningslinjer:
-

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, vedtatt 09.12.2009.

-

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative bestemmelser. Vedtatt
09.02.2011.

-

Retningslinjer for vann- og avløpsanlegg i Lørenskog, Skedsmo og Rælingen kommune. Vedtatt
12.12.2012.
Kommuneplanens arealdel: For å styre kommunens utvikling i ønsket retning har kommunen vedtatt
planer og forskrifter innenfor det statlige rammeverket. Kommuneplanen sier hvor det kan bygges og
gir viktige føringer for utbygging av kommunens vann og avløpsanlegg. Reguleringsplanene viser
hvordan det skal bygges. Dette er også bestemmende for fremføring av vann og avløpsnett.
Kommuneplanen inneholder også bestemmelser om båndlegging av areal omkring drikkevannskilder
og vassdrag.
Den nye kommuneplanens arealdel skal vedtas i løpet av 2015. Her vil del foreligge en målsetting om
antall nye boliger og hvor de skal bygges. Noen nye feltutbygginger forventes men den største
utfordringen for kommunal infrastruktur vil være ved fortetting av eksisterende bebyggelse. Særlig
kapasitet på overvann og spillvannsnettet er utsatt i gammel bebyggelse og økt fare for overløp
nedstrøms og kjelleroversvømmelser. Økt bruk av modellering vil måtte benyttes for å avdekke
problemområder.
Ved feltutbygging er det utbygger som bygger og bekoster også kommunal infrastruktur. Ledninger
som er bygd etter kommunale retningslinjer overdras kommunen vederlagsfritt ved driftsstart.
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, teknisk og administrative (kommuneforlaget
2008): Regulerer ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent. Vilkårene fastsettes
og håndheves som følge av at kommunen eier ledningsnettet. Det er ikke utøving av offentlig
myndighet, men privatrettslig avtale. Kommunen har det overordnede ansvaret for bygging,
forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale ledninger og installasjoner for vann og avløp.
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Abonnenten har tilsvarende ansvar for bygningens sanitærinstallasjoner og private vann- og
avløpsanlegg.
Krav om tilknytning til kommunalt vann – og avløpsanlegg: Kommunen kan med hjemmel i planog bygningsloven og vassdragsloven kreve at boliger som ligger i rimelig nærhet til kommunale vann
og avløpsanlegg skal tilkobles dette.
Stikkledninger er de private eiers ansvar. Kommunen kan med hjemmel i forurensningsforskriften
kreve at stikkledninger for avløp blir lagt om eller utbedret i nødvendig grad samtidig som de
kommunale hovedledninger blir utbedret eller lagt om. Ellers kan kommunen kreve omlegging eller
utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det. Kommunen kan også kreve at slamavskillere
utkobles dersom sanitært avløpsvann blir ledet til renseanlegg.
Myndigheten ligger til Utbyggingsservice.
Kommunen som forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg, 50pe: Kommunen er
forurensningsmyndighet for utslipp for mindre avløpsanlegg. Kommunen gir utslippstillatelser for
mindre avløpsanlegg og har ansvar for påse at disse overholdes.
Myndigheten ligger til Utbyggingsservice.
Industripåslipp til kommunalt nett: Etter forurensningsforskriften §15 er kommunen
forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, vaskehaller for
kjøretøyer, verksteder og lignende virksomheter. Dette betyr blant annet at den skal gi
utslippstillatelser og føre tilsyn med virksomhetene. Kommunen kan etter forurensningsforskriften §154 kreve at virksomheter med påslipp av avløpsvann installerer fettutskiller for å sikre avløpsanlegg,
drift og personell. Kommunen kan er også her tilsynsmyndighet. Kommunen kan også stille krav til
andre påslipp til det kommunale avløpsnettet.
Utbyggingsservice har myndighet etter forurensingsforskriften. VA avdelingen kan stille krav i henhold
til abonnementsvilkårene.
Landbruk: Kommunen er forurensningsmyndighet når det gjelder punktutslipp fra landbruket. Den har
i tillegg en viktig pådriverrolle når det gjelder avrenning fra jordbruksarealer. Arealavrenning fra
ordinær landbruksdrift er i utgangspunktet lovlig. Landbruks- og miljømyndighetene påvirker dette
gjennom tilskuddsordninger og andre frivillige tiltak. For oppnå målsettinger om
vannkvalitetsforbedringer i vassdragene er viktig å samarbeide med landbrukets organisasjoner.
Landbruket blir hovedsak fulgt opp av landbrukskontoret.
Akutt forurensning: Gjennom etablert driftsovervåking av det kommunale avløpssystemet og
implementert beredskapsplan er risikoen for omfattende akutt forurensning fra avløpet redusert. Ved
større akutte forurensninger brannvesenet medvirke for å redusere konsekvensene. Sivilforsvaret,
Fylkesmann og KLIF samt nabokommuner kan også medvirke. Kommunen har selv nedsatt en gruppe
som håndterer akutte situasjoner, informasjon om dette finnes i beredskapsplanen for avløp.
Nedgrave oljetanker: Rælingen kommune har startet registrering av nedgravde oljetanker.
Kommunen vedtok 20.06.2012 en lokal forskrift om nedgravde oljetanker.
Myndigheten ligger hos Utbyggingsservice.
EU direktiver, aktuelle direktiver for vann og avløp:
-

EUs rammedirektiv for vann, vanndirektivet (2000/60/EF)

-

EUs rådsdirektiv om rensing av avløpsvann fra byområder, avløpsdirektivet (91/271/EF).
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-

EUs flomdirektiv (2007/60/EF).

-

EUs drikkevannsdirektiv (98/83/EF).

-

Slamdirektivet (86/278/EEC). EUs direktiv om avløpsslam.

-

Badevannsdirektivet (2006/7/EC).
EUs rammedirektiv for vann, vanndirektivet (2000/60/EF).
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), trådte i kraft 1.1.2007, og gjennomfører
EUs rammedirektiv for vann (heretter vanndirektivet) i norsk rett.
Vanndirektivet ble gjort gjeldende for medlemsstatene i EU fra 22. desember 2000. For Norge ble
direktivet innlemmet i EØS avtalen med virkning fra 1.mai 2009. Vannforskriften er den norske
gjennomføringen av vanndirektivet.
Med vanndirektivet signaliseres en ny helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge og
resten av Europa. Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord, dvs at det er de naturgitte
grensene for nedbørfeltene og tilhørende kystområder som skal danne forvaltningsgrensene.
Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng. Forvaltning av vannmengder,
vannkvalitet og økologi i vann skal ses under ett. Dette forutsetter samordning mellom de ulike
sektorer som bruker og påvirker vann og deres respektive myndigheter.
Det overordnede målet med EUs vanndirektiv er å fastlegge en felles europeisk vannpolitikk for
beskyttelse av vassdrag og sjøer, brakkvann, kystvann og grunnvann. Hovedformålet med direktivet er
å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller
forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Det skal settes
miljømål som skal være konkrete og målbare. Vanndirektivet har som generelt mål om at alle
vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå «god kjemisk og økologisk tilstand i tråd med
nærmere angitte kriterier. Rælingen tilhører vannregion Glomma og er del av vannområdene
Leira/Nitelva og Øyeren. I disse vannområdene skal miljømålene være nådd innen 2021.
Rammedirektivet for vann danner en overbygning for underliggende EU direktiver som for eksempel
avløpsdirektivet.

2.0 Dagens avløpssituasjon.
Omkring 99% av kommunens innbyggere er i dag tilknyttet kommunalt avløpsnett. Rælingen
kommune er ett rensedistrikt og leverer kloakk for rensing til det interkommunale selskapet NRA IKS,
der kommunen er deleier. Kommunen eier et avløpsnett på 71 km ledninger. Ledningsnettet som ble
anlagt mellom 1950 og 1980 utgjør ca 50% eller 35 km og er generelt i dårlig forfatning med høy
innlekking av fremmedvann. Overvannsnettet lagt før 2000 er i liten grad dimensjonert for ekstreme
nedbørmengder med høy intensitet. Det gir følgende utfordringer for avløpssiden:
- Utslipp av urenset kloakk til vassdrag på grunn av underkapasitet ved
pumpestasjoner og avløpsnett i forbindelse med intense nedbørshendelser.
- Pumping av store mengder rent vann til rensing med kostnader til pumpedrift og rensing.
- Oppstuvning av overvann ved inntak med fare for at overvann finner alternative veier.
- Fare for synkehull.
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Driften av det kommunale ledningsnettet for avløp utføres VA avdelingen på kommunaltekniskenhet.
Det formelle ansvaret har kommunestyret som ved delegasjon avgir ansvar til rådmann.
Til drift av pumpestasjoner kjøpes driftstjeneste fra NRA IKS. Kommunen har et driftskontrollsystem
for styring og overvåking av VA nettet. NRA IKS har vakt av dette anlegget utenfor normal arbeidstid.
I tillegg til overvåkningsanlegget er ledningskartverket av de viktigste hjelpemidler.
Benchmarking
2.1 Utslippstillatelse.
Rælingen kommune leverer sitt avløp til NRA IKS. Kommunen har utslippstillatelse for renseanlegg
større enn 50pe. I vilkårene for utslippstillatelsen stilles det også en rekke krav til avløpsnettet.
Kravene i vilkårene oppsummerer krav i forurensningsforskriften.
Generelt for utslippstillatelser for >50pe skal avløpsnettet ifølge forurensningsforskriften bygges og
driftes best mulig innen tilgjengelige ressurser. Følgende krav er satt:
-

Oversikt over alle overløp på avløpsnettet. Oversikten skal også inkludere eventuelle
lekkasjer av betydning.

-

Eventuelle hendelser om problemer avløpsnettet skaper skal registreres og oppbevares
av den ansvarlige i 5 år.

Videre burde følgende tiltak etterstrebes:
-

Utslippsmengder fordelt på kilder dvs, renseanlegg, overløp, nødoverløp, lekkasjer,
overvannsutslipp og direkteutslipp.

-

Beregning av transportsystemets virkningsgrad.

-

Etablere en digital avløpsmodell, en kalibrert beregning av overløpsdrift.

Utslippstillatelsen er gitt av Fylkesmann og innebærer årlig rapportering og jevnlige revisjoner.

2.2 Avløpsnettets tilstand.
Kommunen eier og forvalter et avløpsnett på ca 71 km spillvannsledninger og ca 50 km
overvannledninger. En del av det eldste nettet er bygget ut som fells avløp (AF) der regnvann og
spillvann går i samme ledninger. Hovedutfordringen på avløpssiden er utette rør, innlekking av
fremmedvann samt feilkoblinger mellom overvann og spillvann. Særlig AF og spillvannledninger som
utilsiktet fungerer som AF bidrar med store mengder regnvann inn på systemet. Overvann som
dreneres til spillvann kommer i hovedsak fra veisluk og tak/drensvann fra private eiendommer. I tillegg
kommer jevnt tilsig via utette rør.
Gjennomsnittlig avløpsmengde fra Rælingen til rensing ved NRA IKS var 2013 ca 50 l/s. beregnet
avløpsmengde ut i fra innbyggerantall er 35 l/s. Det anslås at innlekking på avløpsnettet grunnet utette
rør og feilkoblinger er omkring 30% eller totalt for året omkring 0,47 mill m3 avløpsvann. Reduksjon av
denne mengden vil gi reduserte driftskostnader på pumpestasjoner og rensekostnader til NRA IKS.
Området som til nå har vært mest utsatt for overløp på grunn av store overvannmengder er øvre og
nedre Aamodt.
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2.3 Tilstand pumpestasjoner og overløp.
Det er i alt 17 større og mindre avløpspumpestasjoner i kommunen som eies av kommunen. NRA IKS
eier og drifter PA1 ved Lillestrømbrua, som også er grensesnittet mellom selskapet og Rælingen
kommune. For 14 av kommunens pumpestasjoner kjøper kommunen driftstjenester av NRA IKS.
Som en del av opprydningen etter RA-2 AS ble 6 pumpestasjoner med ledninger overført til Rælingen
kommune i 2009. Dette er stasjoner som ligger langs Nitelva fra Nordby bruk til Lillestrømbrua. Dette
er anlegg bygd i hovedsak på 1970 tallet. Deler av dette nettet må oppdimensjoneres og håndterer
ikke dagens situasjon eller videre utbygging. I første omgang gjelder det nettet fra Aamodt (PA15) til
Grenivika (PA2) med stasjoner. Kapasitetsanalyser viser at PA15 på Aamodt som er en stor stasjon
må total rehabiliteres og kapasitet nord til PA2 må økes. Sørover for Aamodt er kapasiteten god etter
dublering av ledningen vinteren 2009. Men fra Hammeren (PA14) sørover til Årnestangen (PA17)
også må oppgraderes men dette haster ikke i like stor grad.
Kommunen har som mål å redusere antallet pumpestasjoner ved å bygge om et antall
selvfallsløsninger der det er mulig.
Innlekking av fremmedvann på avløpsnettet fører også til utslipp av urenset kloakk til Øyeren og
Nitelva fra overløp ved kraftig nedbør. I 2013 ble det registrert en total driftstid på 19692 timer på
nødoverløp fra pumpestasjoner i Rælingen. Det meste fra PA15 på Aamodt. Fylkesmannen krever at
mengde overløpsvann rapporteres årlig. Rælingen kommune har utarbeidet et program som beregner
mengde overløpsvann som utgangspunkt for denne rapporteringen.
Utskifting av avløpsnettet og særlig overgang til separatsystem vil fjerne en vesentlig del av mengden
regnvann/fremmedvann til pumpestasjoner og redusere overløpsutslipp betydelig.
Fremmedvannets betydning for kapasitet og utslipp er vesentlig. I utslippstillatelsen er det satt krav om
at kommunen skal ha oversikt over alle sine punktutslipp til vannforekomster som ikke oppfyller god
vannstatus. Med punktutslipp menes utslipp fra transportsystemet via regnvannsoverløp, nødoverløp
og større lekkasjepunkter på nettet. Det skal utarbeides et utslippsregnskap hvert år som skal inngå i
den årlige rapporteringen til Fylkesmannen.
Overløpsdrift skyldes enten stans i pumpestasjon, tilstopping i overløp eller for liten kapasitet på nettet
eller hos NRA IKS.
Overløpsutslipp i Rælingen skjer i et område som er betegnet som svært følsomt etter
forurensningsforskriften. Jo lenger sørover i kommunen utslippene skjer, jo raskere blir overløpet
fortynnet. Om mulig styres overløpene så langt nedstrøms i anlegget som mulig.
Kommunen har registrert 17 regnvannsoverløp. Ett regnvannsoverløp er registrert med måler og
øvrige beregner overløp etter en delvis kalibrert hydrologisk/hydraulisk modell. Alle de 15 kommunalt
eide pumpestasjonene er utstyrt med nødoverløp, driftstid på nødoverløp logges.

2.4 NRA IKS.
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS er et interkommunalt avløpsselskap for eierkommunene
Lørenskog, Rælingen, Skedsmo. Det er bestemt at også Nitedal i løpet av kort tid blir en del av
selskapet. Det foreligger en selskapsavtale og leveringsavtale med hver enkelt kommune som er
vedtatt i hver enkelt kommune. Eierkommunene har økonomisk ansvar for selskapet i samme forhold
som de finansierer selskapets virksomhet gjennom betaling av tjenestene.
Renseanlegget ligger i fjellhaller under Strømmen med inngang fra Strandvegen. Det benyttes
mekanisk, kjemiske og biologisk rensing av avløpet før det slippes ut i Nitelva. Rensegraden er
Nitrogen 79,2%, fosfor 95,7 og organisk stoff 98,1%. Renseresultatet oppfyller alle krav til
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renseanlegget etter forurensingsforskriften. Utslipp av fosfor må likevel reduseres på grunn av sårbar
resipient. Dette løses ved et overløpsrenseanlegg som skal være på plass i løpet av 2018.
Eierkommunene betaler for avløpsmengden ved 50% målt og 50% beregnet mengde. Rælingen
arbeider mot at alt avløps skal måles.
NRA IKS reviderte sin hovedplan for perioden 2014-2017. Prognosene lagt til grunn for
dimensjonering og kostnadsberegning på NRA IKS sine anlegg tar utgangspunkt i at det også
gjennomføres vesentlig utbedringer på det kommunale nettet. Det er satt mål om at hver kommune
ikke skal levere mer enn 346l/pers/dgn i 2025. i 2013 leverte Rælingen kommune 257l/pers/dgn og er
således innenfor målsetningen. Beregnet mengde 155-180l/pers/dgn, så innlekkingen er fortsatt stort.
2.5 Spredte avløpsanlegg.
Det er Utbyggingsservice som forvalter forurensningsloven i Rælingen kommune og kan gi
utslippstillatelser og følge de opp. Kommunalteknikk og VA avdelingen legger til rett for kommunal
tilknytning der det er kostnadsmessig forsvarlig.
Det er registrert 119 separate avløpsanlegg med kun slamavskiller eller slamavskiller med sandfilter.
Det er i tillegg 12 minirenseanlegg og 2 filterbedanlegg. Det ble gjort en kartlegging av de spredte
avløpsanlegg i kommunen i 2013 med registrering av type anlegg, tilstand og resipient.
2021 er fristen for god miljøtilstand for vannområdene. Det arbeides for koble flest mulig til kommunalt
avløp fram til 2021. Av anleggene nevnt i avsnittet over vil det innen 2021 sannsynligvis være ca 40
husstander igjen som trenger anlegg etter §13 i forurensningsforskriften (privat renseanlegg).

2.6 Private stikkledning.
De private stikkledningene i eldre etablerte boligområder er normalt i svært dårlig forfatning. En stor
andel eiendommer har ikke separatanlegg. Dette legges det til rette for ved rehabilitering av
hovedledningene, pålegg om utbedring av de private ledningene vil komme.

2.7 Fremtidige utfordringer for avløpshåndteringen.
Å opprettholde prosjektaktivitet og samtidig ha en god drift vil bli en utfordring. Med økte
nedbørsmengder og fortetting av eksisterende boligområder forventes det flere hendelser på
avløpsnettet. Konsekvensene av dette kan vi ikke si sikkert enda. Men det forventes at det vil kreve
mer av de på drift.
I dag håndteres driften av overvann av VA avdelingen og ivaretas i VA prosjektene. Overvann er rent
avløpsvann og således ikke gebyrfinansiert slik drikkevann og kloakk er. Overvannsnettet vil kreve
ekstra oppfølging og investeringer i fremtiden med tanke på nedbørsprognoser. Hvordan
overvannsnettet skal finansieres og hvor ansvaret skal ligge er ikke avklart.

3.0 Arbeid med EUs vanndirektiv og vannmiljø.
Rælingen kommune er deltager i to interkommunale samarbeidsprosjekter for å oppfylle kommunens
forpliktelser etter direktivet. Vannområdet Leira/Nitelva og vannområde Øyeren. Effektmålet for
vannområdene er å koordinere aktiviteter som gir god kjemisk og økologisk tilstand for overflatevannet
i vannområdet innen gitte frister. Resultatmålet har kriterier som kvalitet, tid/fremdrift, kostnad og
kommunikasjon.
Kvalitet: Etter gitte kvalitetskriterier skal vannkvaliteten i vannområdet innen tidsfristen inneha god
kjemisk og økologisk tilstand. God kjemisk og økologisk tilstand skal om mulig være tilnærmet
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naturtilstand. Formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i vannområdet.
Forurensning skal fjernes og tiltak skal settes inn der det trengs for å styrke miljøtilstanden gjennom
målrettede planer, herunder riktig arealforvaltning.
Tid/fremdrift: God kjemisk og økologisk tilstand for vannkvalitet skal nås innen 2021.
Kostnad: Prosjektet skal gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt og innenfor de rammer som til
enhver tid foreligger i budsjettet. Statlige midler vil være avgjørende for et godt aktivitetsnivå i
prosjektet.
Kommunikasjon/informasjon: Kartlegging av brukertilfredshet. For eksempel brukerundersøkelser
vedr. kvalitet på ekstern kommunikasjon, gjentagende brukerundersøkelser etter oppnådd vannkvalitet
m.m.
Begge vannområdene Rælingen kommune er deltager i er organisert på samme vis.

Styringsgruppe

Administrative
gruppe
Faggruppe
Landbruk

Referanse
gruppe

Faggruppe
vann og avløp

Faggruppe
økologi

For hvert av vannområdene er det ansatt en prosjektleder. Styringsgruppene er politiske og i
hovedsak besatt av ordførere.
Faggruppene utfører på bestilling fra administrativ gruppe vurderinger knyttet til de ulike fagområdene.
Koordinert av prosjektleder. I første del av planperioden dreier arbeidet seg i svært korte trekk om
karakterisering av alle vannforekomster innenfor vannområdene. Vassdragsovervåking og
tiltaksplanlegging. Alt arbeid som gjøres dokumenteres og gjøres tilgjengelig på vannområdene sine
hjemmesider. I tillegg til de nasjonale portalene vann-net.no og vannportalen.no

4.0 Vann-nettes tilstand.
Rælingen kommune kjøper renset drikkevann fra NRV IKS. Rælingen har 6 definerte leveringspunkter.
Vannkvaliteten og leveringssikkerheten fra NRV IKS er meget god. Vannkjøpet fra NRV IKS har variert
mye noe som skyldes lekkasje i Rælingen kommune enten kommunale eller private ledninger. I
Rælingen er det en lekkasjeprosent på ca 30%. Den er vesentlig redusert de siste 5-6 årene men er
fortsatt for høy.
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Figur 2 Befolkningsvekst vs. Vannforbruk.
Vannledningsnettet består av:
Ledningsnettet som ble anlagt mellom 1950 til 1980 er i svært dårlig forfatning og med antatt mye
lekkasje. Det jobbes målrettet med utskifting av gamle ledninger.
Rælingen kommune har to høydebasseng. H6 i Blystadlia og H16 på Løvenstad. Etter at H16 måtte
utbedres høsten 2014 er begge bassengene i god stand.
Høydebassengenes formål er å kunne forsyne kommunen med reservevann ved stopp i forsyningen
fra NRV IKS. Og kunne sikre stabile trykkforhold på vannforsyningen. I dagens situasjon er
kapasiteten på 13,5 time. NRV IKS skal bygge nytt basseng ved Hektneråsen noe som vil utvide
kapasiteten til 24 timer.
Nordbysjøen er definert som krisevann. Det vil si at det overtar i krisesituasjoner når reservevann
skulle utebli.
Reservann og krisevann vil forsyne hele Rælingen foruten de høyeste områdene som trykkøkes ved
normalsituasjon. Fjeldstad (TS03), Hektneråsen/Smestad Vest(PV14), Øgardshøgda (TS02) og
Stormyra(TS01). I Blystadlia ligger et utjamningsbasseng (H5) til høydebassenget H6. Foruten H5 er
alle stasjonene i relativt god forfatning. H5 trenger oppgradering i løpet av kommende planperiode.

Lekkasjer
Det legges ned vesentlig ressurser i å finne og utbedre lekkasjer. Leveringssikkerheten er avhengig av
jamn vannleveranse. Det vil si minimalt med ikke planlagte vannavbrudd. For å sikre vannleveransen
er det noen suksess kriterier. Et godt driftskontrollanlegg, et godt ledningskartverk og riktig utstyr samt
trent driftspersonell til å finne og utbedre lekkasjer. Rælingen har i dag god kompetanse på området
men mangler en driftsoperatør for å utføre driftsoppgavene tilfredsstillende. Kartverket er heller ikke
godt nok, men det jobbes systematisk med oppgradering. Det jobbes kontinuerlig med utvikling av
driftskontrollanlegget, med blant annet flere sonemålere. En god driftskontroll vil avdekke raskt
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lekkasjer og de kan raskt avgrenses geografisk. Ved lekkasjeutbedring benyttes mannskap og
maskiner fra veiavdelingen. Dette samarbeidet fungerer godt. Dersom ikke egne mannskap er
tilgjengelig rekvireres det fra private entreprenører som kommunen har avtale med.

Figur 3Vannlekkasje i Dammensvika 2015

Driftskontrollanlegg.
Alle kommunale anlegg ligger inne på kommunens driftskontrollanlegg og kan overvåkes/styres. I
tillegg til NRV sine seks vannmålere er det tilknyttet åtte sonevannmålere til driftskontrollanlegget som
overvåker vannforbruket i de ulike sonene. Kommunen drifter driftskontrollanlegget selv men kjøper
vakttjeneste av NRV IKS utenfor normal arbeidstid. Slik blir nettet overvåket hele døgnet. Når det
oppstår driftssituasjon på nettet kommer det alarmer på overvåkningsnettet. Utenfor normal arbeidstid
fanges dette av vakta på NRV IKS som varsler vakta i Rælingen kommune.
Ledningskartverk.
Kommunen benytter Gemini VA som ledningskartverk. Dette er et svært godt verktøy for nærmest alt
som skjer. Arbeidet med å forvalte dette kartverket har vist seg vanskelig. Ideelt sett skulle en person
fulgt opp og oppdatert databasen. Dette har vi ikke fått til. Vi har heller fordelt oppgavene og gjør kun
oppdatering av nye ledninger. Det er ikke ideelt men vi anser det som godt nok.
Befolkningsvarsling.
Høsten 2014 anskaffet kommunen et varslingssystem for å kunne varsle innbyggere pr telefon. Enten
ved SMS eller talemelding. På den måten kan kommune varsle på svært kort varsel de som måtte
være berørt av en hendelse.

4.2 Vannforbruk og leveringssikkerhet.
Vannkjøpet i Rælingen har siden 2012 ligget i overkant av 1,6mill m3 og har vært stabilt. Det er et
resultat av systematisk utskifting av ledninger og stort fokus på utbedring av lekkasjer. Vannkjøpet var
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i 2014 på nivå med 1993 selv om innbyggerantallet siden den gang har økt med 2500 personer.
Lekkasjeantallet er de tre siste årene er redusert betraktelig. 2009 ble det registrert 19 utbedrede
lekkasjer, i 2014 ble det funnet og utbedret 6 lekkasjer.
Utbedring av akutte lekkasjer reduserer lekkasjeprosenten noe, men det er ved systematisk og jevn
utskifting av ledninger at lekkasjeprosenten kan reduseres ytterligere. God overvåking/driftskontroll,
systematisk lekkasjelytting og godt trent driftspersonell til rask utbedring av lekkasjer sikrer i hovedsak
leveringssikkerheten. I dag ligger lekkasjeprosenten på ca 30%, den vil anslagsvis reduseres med 57% de kommende fire årene med. I 2006 var lekkasjeprosenten på ca 50%. Grunnen til at tiltakene nå
ikke vil ha like stor påvirkning er at de mest utsatte områdene er utbedret. Lekkasjetapet nå er fordelt
på et langt større geografisk område og på mange små lekkasjer. Lekkasjer på det private
stikkledningsnettet er også betydelig. Vi har mindre oversikt over dette problemet ettersom det er små
lekkasjer som er vanskelig å oppdage, men som vi vet at i sum utgjør en stor andel av den totale
mengden.
Befolkningsveksten på 2% som det er lagt opp til kommuneplanens arealdel vil liten grad påvirke
vannkjøpet. Det forventes derfor at vannkjøpet vil ligge rundt 1,6mill m3 også i årene som kommer.
Mindre vanntap vil kompenseres med befolkningsvekst.

4.3 Brannvannsdekning.
Brannvannkravet er 50l/s i tettbebyggelse og 20l/s ved spredt bebyggelse. Rælingen kommune
tilfredsstiller gitte krav. I spredt bebyggelse er det naturlig nok lenger til slokkevann, men i bebygde
områder er det ingen spesielt utsatte områder i kommunen med tanke på slokkevann. Det
gjennomføres modelleringer ved utbygging/fortetting av nye områder for å sikre at kravene ivaretas.

4.4 NRV IKS
Rælingen kommune er medeier av NRV IKS, som kommunen kjøper alt drikkevann fra. NRV IKS
henter råvann fra Glomma ved Sørumsand og det renses ved Hauglifjell. Gjennom eierskap og
selskapsavtale reguleres forhold mellom selskapet og eierkommunene. Eierkommunene er med i
strategiarbeidet i selskapet gjennom revidering av hovedplan.

4.5 Fremtidige utfordringer for vannleveransen.
Det er en utfordring å opprettholde prosjektaktiviteten samtidig som driften skal ivaretas. Med økt
antall innbyggere øker publikumskontakten, for eksempel ved plombering av vannmålere. Kommunen
overtar stadig flere km ledninger i forbindelse med nye utbyggingsfelter. Disse utbyggingsområdene
skal også følges opp i anleggsfasen. Avdelingens størrelse er på et ytterst minimum for å håndtere
dagens situasjon. Kompetansen er i dag god i avdelingen men med kommende utfordringer og økte
krav i ny drikkevannsforskrift må bemanningen på driftssiden sees nærmere på.

5.0 Kommunens utvikling og utfordringer.
Rælingen har likhet med nabokommunene noen utfordringer knyttet til presset som følger med å være
nær Oslo og Gardermoen. Befolkningsveksten har ligget på ca 2% en periode, noe det også legges
opp til i årene som kommer. Ettersom utbyggingen i Rælingen i stor grad begrenses av marka og
dyrkamark vil kommunen og utbyggere se etter alternative utbyggingsformer. Fortetting i eksisterende
boligområder er nærliggende og noe som vil by på noen utfordringer knyttet til infrastrukturen.
Området fra Fjerdingby og nordover til Strømsdalen kan være aktuelt å stedvis fortette. Dette er også
de områdene med eldst ledningsnett i kommunen. Kapasitetsmessig skal vannleveransen være god i
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området, men med ledninger lagt i 1950-60 og med kummer fra samme tidsalder er området svært
utsatt for større lekkasjer. Vi vet at kvaliteten på avløpsnettet i det samme området er særdeles dårlig.
Avløpet fungerer i praksis som AF (fellesavløp) på grunn av feilkoblinger og utette ledninger. Økt
mengde tette flater og tilknytninger vil øke faren for tilbakeslag og overløp. Konsekvensene vil vi i
første omgang kunne oppleve i de lavtliggende områdene ettersom avløpet kulminerer ved noen
utsatte punkter før det pumpes videre. Overføringsledningene i Nitelva vil være det første stedet dette
vil merkes på grunn kapasitetsmangel.
Skal infrastrukturen fungere etter hensikten må den være på plass med riktig kvalitet og kapasitet på
et tidlig stadium. Ikke alle områder vil være like utsatt og derfor vil det være helt nødvendig med
modellering av de berørte områdene før utbygging. På den måten kan mottiltak iverksettes dersom det
skulle være nødvendig. En kommer likevel ikke i fra at dette er et område hvor ledningsutskifting må
prioriteres. Særlig pumpeledninger og utsatte pumpestasjoner må prioriteres.

5.1 Klimatilpasninger.
Det varsles hyppigere større nedbørsmengder med høy intensitet. Noe vi allerede har erfart mange
steder i Norge. Det er allerede krav til at ledninger skal dimensjoneres til minimum 50 års regn. Men
arbeidet med klimatilpasning må gjøres på flere nivåer og tverrfaglig for å lykkes. Hensyn til flomveier,
avrenning fra tetteflater, fordrøyning og i det hele all håndtering av overvann må ivaretas først i
kommuneplan/reguleringsplan så videre i prosjektering og utførelse.
Ettersom Rælingen nærmest er en li-side har ikke overvann vært et stort problem foruten i avløpet.
Men det er en farlig sovepute å ikke gjøre hensiktsmessige vurderinger med tanke på store
nedbørsmengder. Det gjelder især boligområder som skal fortettes. Overvannsmodeller er et enkelt
verktøy for teoretisk kunne avdekke utsatte områder og som med fordel kan benyttes mer enn i dag.
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Figur 4 Store nedbørsmengder kan skape store skader, her fra Årnesvegen.
Klimaendringer og økte nedbørsmengder er slik vi ser det ikke først og fremst en teknisk utfordring.
Men juridisk, økonomisk og organisatorisk. Det er uklarheter rundt ansvarsfordeling, rollefordeling,
koordinering og ikke minst finansiering. Både internt i kommunene og mellom kommuner og private.
Klimatilpasning i praksis er en relativt ny problemstilling i kommunene. Arbeidet er godt i gang i
Rælingen kommune i forhold til kompetanseheving og organisering.
6.0 Organisering.
Vann og avløp ligger under kommunalteknisk enhet.
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Kommunalteknisk
sjef

Økonomikonsulent

Avd IFF

Vei avd

VA avd

Enheten arbeider svært tett på alle nivåer og samarbeidet fungerer godt. Selv om samarbeidet er tett
er det viktig å holde på de ulike fagkompetansene og bestemte roller. For å holde strukturen å drive
effektivt i en liten enhet etterstrebes det å følge linjene i mest mulig grad og ikke bestille diagonalt i
organisasjonen.
Enheten er fysisk delt i og med at det meste av administrasjonen er lokalisert til rådhuset, mens driften
er plassert i Kirkebyvegen 2. Enheten burde ideelt sett vært samlet men delingen fungerer godt i dag.

6.1 VA avdelingen.
I dag er det 8 fast ansatt på VA avdelingen og en ekstrahjelp.

Avd leder

VA konsulent

VA ingeniør

Konsulent
gebyrer/saksbehandling

Driftsoperatør

Oppsynsmann

Fagarbeider

Fagarbeider

Anlegg/prosjekt

Anlegg/prosjekt

Organisasjonen ble endret høsten 2013 når kommunalteknisk enhet ble tre avdelinger. Bakgrunnen
for endringen var å tydeliggjøre roller og ansvar i enheten og mer effektive beslutningsprosesser. For
VA avdelingen var resultatet av denne organisasjonsendringen ikke flere ansatte men en annen
struktur. Strategien er å bygge kompetanse i egne rekker på prosjektoppfølging og forvaltning. Vi ser
at endringen har vært vellykket og at ny organisasjon fungerer som tiltenkt.
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Drift.
Oppsynsmann er leder for driften som forvalter ledningsnett med installasjoner. Det er ansatt en
driftsoperatør og to fagarbeidere som daglig er ute på to ulike anlegg. Fagarbeiderne på anlegg er
tilgjengelig ved større driftshendelser og er en del av beredskapen. For å ivareta alle rutineoppgaver
og ikke minst daglig HMS er det for lite med kun en driftsoperatør. Dette er i dag løst med bruk av
ekstrahjelp på timer.
Hovedoppgaven for drift er å påse at eksisterende ledningsnett og installasjoner fungerer etter
hensikten, publikumskontakt samt utføre mindre utbedringer eller rehabiliteringer. Ved hendelser på
nettet er det drift sitt ansvar å følge opp dette.
I dag har også oppsynsmann ansvar for oppfølging av enkelte investeringsprosjekter. VA ingeniør har
ansvar for å forvalte avdelingens dokumenter. IK, beredskapsplaner, HMS m.m. VA konsulent er i
hovedsak en støttefunksjon for prosjektoppfølgingen samt binde drift og prosjekt sammen. VA
konsulent er svært sentral i utvikling av nye prosjekter, samt oppfølging av utbyggingsområder.
Prosjekt.
I dag fordeles prosjektoppfølgingen av egne investeringsprosjekter mellom avdelingsleder,
oppsynsmann og VA konsulent. Med lite ekstern utbygging som trenger oppfølging og gjennomføring
av investeringsprosjekter i egenregi så fungerer det greit. Men på bekostning av driften. Vi ser at det
er potensiale til forbedring når det kommer til prosjektoppfølgingen. Derfor er det satt i gang
kompetanseheving og profesjonalisering i egne rekker. Også hvordan prosjekter organiseres
tverrfaglig kan koordineringen bli bedre.

6.2 Effektivisering.
Avdelingen benytter samarbeid med private både på drift og investeringer. Det gjøres stadig erfaringer
om på hvilke områder kommunen skal ha egne ressurser og hvilke tjenester som burde kjøpes.
Drift.
Avdelingen har helt bevisst lite utstyr sammenlignet med VA avdelinger i våre nabokommuner. VA
avdelingen ønsker å benytte vei avdelingens maskiner og ressurser da dette er formålstjenlig.
Alternativt leies dette inn gjennom avtale med private. Ved enkelte driftsoppgaver kombineres det med
bruk av egne ressurser og innleid som for eksempel ved lekkasjesøk. Avdelingen har selv kompetanse
til å gjennomføre lekkasjesøk men det er ikke alltid det er hensiktsmessig å gjøre det i detaljnivå selv.
Da gjøres grovsøket i egenregi og leies inn til å finne eksakt lekkasjepunkt.
I dag brukes to fagarbeidere ute på anlegg og lønnes via prosjekt. Ordningen fungerer meget godt.
Med forutsetning om at denne praksisen opprettholdes vil det være behov for en ekstra driftsoperatør
som daglig kan benyttes til driftsoppgaver. Slik lovverket er har for eksempel ikke en driftsoperatør lov
til å entre en kum uten en sikkerhetsvakt på bakken. (Forskrift om utførelse av arbeid.)
Det arbeides med skriftlige rutinebeskrivelser til internkontrollen for både vann og avløp, først og
fremst for å kvalitetssikre driften. Men gjennomgangen er også en god anledning for å hva som kan
gjøres annerledes eller effektiviseres. Dette arbeidet er ikke avsluttet men har så langt avdekt at det er
en rekke oppgaver som ikke følges opp i tilstrekkelig grad. Løsningen er gode rutinebeskrivelser og
styrking av driften.
Rælingen kjøper driftstjenester til kloakkpumpestasjoner av NRA IKS. Dette er en avtale som
gjennomgås hvert år før videreføring. Avtalen fungerer godt i dag men med styrking av egen drift vil
det være naturlig å se på om enkelte av disse tjenestene burde utføres i kommunal regi.
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Investeringer.
Prosjektorganiseringen ble endret ved organisasjonsendringen høsten 2013. I dag har avdelingsleder
prosjektansvaret. Mens VA konsulent og oppsynsmann står for det meste av oppfølgingen. Det tas
sikte på at en person har prosjektlederrollen slik det var tidligere. De fleste større investeringer er
samkjørt med veiavdelingen, dette er ikke organisert på en god måte i dag. Det vil være
hensiktsmessig å ha en felles prosjektleder med myndighet også for veidelen av prosjektet. Det anses
ikke som tjenlig å leie inn denne ressursen med blant annet tanke på koordineringen internt og
eksternt. Prosjektlederkompetanse utvikles internt.
Ved investeringsprosjekter benyttes det ulike avtaleformer avhengig av type arbeid og
markedssituasjon. Erfaringen er svært god ved utførelse av tradisjonelle VA anlegg, det vil si
utskifting/rehabilitering av ledninger, i egenregi med innleide maskiner og mannskap. Alle
materialinnkjøp gjøres da av kommunen og uten påslag. Kommunen gjør også stikking og innmåling
selv. Dette utføres av kommunenes geodata mannskap på Utbyggingsservice. Denne type
prosjektgjennomføring krever mer av prosjektleder med tanke på koordinering og gode innkjøp, men
er økonomisk gunstig og med god kvalitetssikring. Økonomisk blir denne type prosjekter langt mer
forutsigbar og en sparer inn på alle ledd.
Enkelte arbeider blir satt på anbud og gjennomføres med vanlige entreprisekontrakter. Denne
avtaleformen velges ved svært enkle arbeider eller når markedssituasjonen tilsier gode priser.

7.0 Investeringsprosjekter.
De første årene etter overtakelsen i 2006 var hovedfokuset reduksjon av vanntapet. Løvenstad
området har derfor vært prioritert. Dette arbeidet har fungert etter hensikten og vanntapet er vesentlig
redusert. Alle eldre og utsatte deler av ledningsnettet i dette området er nå utbedret. Det er fortsatt
store områder som trenger utbedring av vannledninger, men fra 2010 ble fokuset utvidet til også å
gjelde avløp. Blant annet med bakgrunn i overtakelsen av RA-2 sine ledninger og installasjoner i
kommunen. Det gjorde at det i tillegg måtte utbedres avløpsledninger i andre deler av kommunen.
Etter en kost/nytte vurdering ble arbeidet påbegynt på Aamodt. Her viser det seg at arbeidet blir mer
omfattende enn først antatt og vil pågå til 2017.
I forbindelse med hovedplanarbeidet er det gjort en fullstendig gjennomgang av infrastrukturen i
kommunen. Målet er å samkjøre investeringene på kommunal infrastruktur så langt som mulig. Det
gjelder den jamne årlige utskiftingen. I dette arbeidet er kommunen delt inn i ulike soner.
Infrastrukturen har i hver sone fått karakter etter tilstand og behov for oppgradering (se vedlegg 1).
Hver sone har så fått en karakter som er summen av hvert fagområde. I videre prioritering av hvilken
rekkefølge soner skal utbedres er det sett på nytte effekten og kommunens boligutvikling i
kommuneplanens arealdel.
Enkelte prosjekter må gjennomføres uavhengig av andre investeringer. For VA gjelder det i hovedsak
overføringsledninger i Nitelva med pumpestasjoner. De første fasene av dette arbeidet kommer i
tillegg til den årlige utskiftingen.
Strategier.
I kommende planperiode legges det opp til noe lavere årlig utskifting enn det kommunen har utført de
siste årene. Det legges opp til en årlig utskifting på ca 1,5%, det vil si to anleggslag i kontinuerlig
arbeid. Skal kommunen kunne opprettholde leveringssikkerhet og redusere drikkevannstap samt
fremmedvann på avløpsnettet, er 1,5% årlig utskifting et minimum. Med økt fortetting av eksisterende
boligområder er det områdene mellom Lognsdalen og Strømsdalen som må prioriteres. I de første
årene av planperioden må Aamodt ferdigstilles for få full effekt. Samtidig starter arbeidene med ett
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anleggslag i området Sorenskrivervegen. Når Aamodt er ferdigstilt, fortsetter dette laget i området med
avrenning til Nyland.
Omtrent halve investeringsbudsjettet fram til 2020 er investeringer som kommer som en direkte
konsekvens av utbyggingen som har vært og vil komme. Det er i dag ingen restkapasitet på
overføringsledninger av avløp fra Aamodt til NRA IKS. Pumpestasjon (PA15) på Aamodt kommunens
største stasjon og har heller ingen restkapasitet. Ettersom dette er en flaskehals for videre utbygging
sør for Fjerdingby må dette prioriteres. Samtidig har dette anlegget en betydelig miljøpåvirkning om
det ikke fungerer etter hensikten. Derfor legges det opp til dublering av overføringsledninger fra PA15
til NRA IKS og ny PA15.
Prioriteringene som ligger til grunn for kommende investeringsplan er tilstand på eksisterende
ledninger. Det vil si områder med driftsforstyrrelser, materiale og alder på ledninger. I tillegg til
vurderinger som kapasitet og områder som skal fortettes.
Investeringer som kommer som en følge av utbygging, det vil si kapasitetsøkning. Skal delfinansieres
av utbyggere. I planen gjelder dette prosjektene «Ny SP fra PA15» og «Ny PA15». Der det kun er
rehabilitering/utskifting av eksisterende ledninger kan finansieres av fondsmidler. I planen gjelder det
deler av «Sorenskriveren Fase 1», «Sorenskriveren Fase 2» og «Øvre Aamodt Fase 4». «Akutte
småprosjekter» er akutte utbedringer som følge av driftshendelser men som er for store for
driftsbudsjettet. Investeringsplanen er altså totalbudsjett uavhengig av finansieringsform.
8.0 Økonomi
Vann og avløp er to adskilte økonomier med egne regnskap og budsjetter. Begge tjenesteområdene
er selvfinansiert via kommunale gebyrer. Investeringene er lånefinansiert og avdrag og renter belastes
de ulike budsjettene. Dersom regnskapet viser positivt resultat går dette til fond og skal tilbakebetales i
løpet av 5 år.
Gebyrene er to-delt. Ett abonnementsgebyr og ett forbruksgebyr enten etter vannmåler eller
kvadratmeter på eiendommen. Gebyrene er regulert i lokal vedtatt forskrift. Størrelsen på gebyrene
vedtas hvert som en del av kommunens gebyrregulativ.
Rælingen kommune har de siste tre årene vært blant de rimeligste kommune på romerike. Det har
ikke vært et mål i seg selv men et resultat av fokus på å drive effektivt.
Bruk av fond
Ettersom VA er selvkostfinansiert blir alt overskudd i driftsregnskapet lagt i egne fond. Fondsmidler
kan kun benyttes til drift eller driftsmessigfornyelse av ledninger og skal være brukt i løpet av femårs
periode. Etter oppgjør fra tidligere RA-2 AS og NRV AS er det tilbakebetalt penger til eierkommunene.
Slik midler går i selvkostfondet. Siden 2008 er det tilbakebetalt 16millioner til Rælingen kommune. Så
langt har disse tilbakebetalingene gått tilbake til abonnentene i form av å holde gebyrene lave direkte
over gebyrseddelen. 2014 var siste år hvor gebyrene var subsidiert med fondsmidler noe som
resulterte i en oppgang av gebyrene fra 1.1.2015.
Tilbakebetalinger fra selskapene skal fra nå av benyttes til å holde gebyrene nede i form av å redusere
låneopptak til utskifting av VA ledninger. Dette gjøres ved planmessighet etter kost/nytte vurderinger.
Rælingen kommune vil fortsatt være blant de rimeligste kommunene på Romerike. Av ytre påvirkning
på gebyrene er det prisene fra NRV IKS og NRA IKS samt rentenivået som har størst påvirkning. Med
forutsetning om at dagens drift og investeringer opprettholdes forventes det ikke noen vesentlig
endring i gebyrsatsene.
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Vei
Vann
Spillvann
Overvann
SUM

Akutt - Må prioriteres i første del av planperioden
Dårlig - må utbedres i løpet av planperioden
God eller svært god tilstand - ikke behov for utbedring i løpet av planperioden

Teknisk tilstand
Nordby PA16 Årnestangen PA17 Støa Hammeren PA14 Fjerdingby Aamodt PA15 Nyland Torva Dammensvika Sorenskrivervegen Vestre Strøm Løvenstad/Blystadlia
4
4,7
4,4
3,9
4,1
3,8
3,4
3,7
3,1
3,9
4,3
4,2
5
5
5
3
4
2
2
2
2
1
5
5
5
5
5
3
4
2
2
2
3
2
4
4
5
5
5
4
4
2
2
2
3
1
4
4
19
19,7 19,4
13,9
16,1
9,8
9,4
9,7
11,1
7,9
17,3
17,2
fra 5 - 10
fra 10 - 15
fra 15 - 20
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Sorenskriveren Fase 1
Øvre Aamodt Fase 3
Sorenskriveren Fase 2
Øvre Aamodt Fase 4
Dammensvika
Nyland Fase 1
Nyland Fase 2
Torva Fase 1
Torva Fase 2
Ny SP fra PA15
Ny Sp fra PA16 til PA15
Ny PA15
Ny VL i g/s Nordbyvegen-Tomtervegen
akutte småprosjekter
Maskiner/utstyr
Tot

2018
2019
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

5 000 000 5 000 000

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
500 000 500 000 500 000 500 000
700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
23 655 750 29 500 000 25 120 500 24 500 000 20 200 000 20 200 000 25 200 000 25 200 000 20 200 000 20 200 000

5 000 000 5 000 000

10 000 000 10 000 000 5 000 000

8 500 000

6 000 000
4 000 000 6 620 500 8 500 000

4 437 000 8 000 000
5 901 000

2016
2017
7 817 750 5 817 750
9 660 000

500 000
500 000
4 200 000
2 000 000
500 000
25 177 750
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