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Innledning
Vann og avløp har hovedansvaret for utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av Stavanger
kommunes vann- og avløpsanlegg, samt slamtømming av private slamavskillere. Avdelingen har også
myndighetsoppgaver hjemlet forskjellig lovverk.
Ved full bemanning har avdelingen 62 ansatte fordelt på tre seksjoner: Drift og vedlikehold,
Myndighet og Forvaltning. Avdelingen er organisert etter bestiller – utfører (BU) modellen - hvor
Forvaltningsavdelingen er bestiller, Driftsavdelingen utfører drift og vedlikehold, og Plan og
anleggsavdelingen er utfører av investeringsprosjekter.
Hovedoppgaver og prioriterte områder fremgår av hovedplan for vannforsyning, avløp, vannmiljø og
overvann (Stavanger), samt Rennesøy og Finnøy sine hovedplaner for vann og avløp.
Prioriterte oppgaver i hovedplanen
• å redusere vann på avveie
• fornyelse av ledningsnettet
• klimatilpasning og overvannshåndtering
• å bidra til å ivareta vannmiljøet
Klima, miljø og bærekraft
Vann og avløp sørger for rent drikkevann og forsvarlig avløpshåndtering i tråd med FNs bærekraftmål
6. Vi bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet, og skal også arbeide for å
redusere andre miljøskadelige utslipp som følge av egne aktiviteter.
Avdelingen skal i størst mulig grad redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser knyttet til egne
aktiviteter. Ved å redusere vann på avveie reduseres energiforbruket til vannbehandling, pumping og
rensing av avløpsvann, og ved effektive og optimale systemvalg kan energiforbruket reduseres
ytterligere.
Viktige mål i perioden vil være å:
• redusere energiforbruket
• bruke miljøvennlig energi
• redusere transportbehovet og vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon,
montering, bruk og gjenbruk.
Sikkerhet og beredskap
Vann og avløp har ansvar for sikkerhet og beredsskap innen vann- og avløpstjenestene. Det skal
foreligge ROS--analyser for vann-- og avløpsvirksomheten som skal revideres jevnlig. Videre skal det
foreligge oppdaterte beredskapsplaner og det skal jevnlig gjennomføres øvelser for at organisasjonen i
størst mulig grad skal være rustet for å håndtere akutte og uønskede hendelser.
HMS
Vann og avløpsverket skal tilrettelegge for et arbeidsmiljø som ivaretar helse, miljø og sikkerheten for
alle ansatte. Dette innebærer at det skal være helsefremmende å gå på jobb og at den enkelte
arbeidstaker skal ha en meningsfylt og faglig utviklende hverdag.
HMS-mål:
• Vi skal planlegge, organisere og utføre våre oppgaver på en slik måte at det ikke oppstår
skader på mennesker eller miljø.
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Målstyring
MÅL
Godt arbeidsmiljø,
sikre og trygge
arbeidsplasser

Tilfredse brukere
(brukerundersøkelse)

Sikker og god
vannforsyning

Redusere forurensing,
sikker avløpshåndtering

Redusere
klimakonsekvenser

INDIKATOR

RESULTAT
2020 (*2019)

MÅLKRAV
2021

Gjennomsnitt (10-faktor)*

4,3

>=4 (av 6)

Sykefravær

4,9%

< 4,5 %

Personskader (fravær)

1

0

Tilfredshet med avløpstjenesten*

5,1

4,7 av 6

Tilfredshet med vannforsyningstjenesten*

5,2

4,7 av 6

Vannkjøp fra IVAR (hele kommunen)

17,1 mill. m3

17,6 mill. m3

Rengjøring vannledning

46 km

33 km

Lekkasjesøk

226 km

130km

0

0

1%

1%

Levert avløpsmengde til IVAR

31,5 mill. m3

27,2 mill m3

Overløpsdrift

4%

3%

Rørinspeksjon

35,8 km

30 km

Rengjøring avløpsledning

35,0 km

30 km

Fornyelse avløpsledninger
(ift. «gamle» Stavanger kommune)

1%

1%

Utslippsfrie kjøretøy

21%

i.a.

Energiforbruk pumpestasjoner (kWh)

3 591 767

i.a.

Avvik vannkvalitet –
fysisk/kjemisk (ph/farge)/bakteriologisk (e-coli)
Fornyelse vannledninger
(ift. «gamle» Stavanger kommune)
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Investeringer
Budsjett
Vannverket
Tiltak i Finnøy
Tiltak i Rennesøy
Byomforming
Fornyelse
Forsterkning
Lekkasjereduksjon
Vannledninger i utbyggingsområder
Vannverket, kjøretøyer og utstyr
Sum vannverket
Avløpsverket
Tiltak i Finnøy
Tiltak i Rennesøy
Byomforming
Fornyelse
Fremmedvannreduksjon og separering
Vannføringsmålere avløp
Sum avløpsverket

2021

2022

3 800
1 900
20 000
38 000

2023

2024

1 000
2 000
800
67 500

5 400
8 400
20 000
41 800
4 000
1 000
1 000
800
82 400

3 500
6 000
15 000
41 800
4 000
600

5 500
6 000
10 000
45 600
3 000
600

70 900

70 700

400
40 000
50 000
10 000
2 000
102 400

1 000
1 400
40 000
50 000
10 000
2 000
104 400

1 300
2 600
25 000
55 000
10 000
2 000
95 900

16 000
60 000
10 000
2 000
88 000

Kommentarer til budsjettpostene
For konkrete prosjekter som skal gjennomføres i 2020 vises det først og fremst til kapittelet
«Bestilling til Plan og anlegg». Investeringer som håndteres av Vann og avløp sin driftsavdeling er
også beskrevet i kapittelet «Drift og vedlikehold».
Tiltak i Finnøy og Rennesøy, vann og avløp
Disse budsjettpostene er først og fremst en videreføring av investeringer fra Rennesøy og Finnøy sine
hovedplaner. Det vises også til egen sak om vannforsyning Finnøy.
Byomforming, vann og avløp:
I flere områder er det behov for oppgradering av vann- og avløpsnettet i forbindelse med byomforming
og byutvikling. Utbygging av bussveien, Jåttåvågen og Urban sjøfront er eksempler på aktuelle
prosjekter i denne perioden. Framdrift og omfang for disse prosjektene er styrt av eksterne aktører, og
det er stor usikkerhet knyttet til årlige kostnader. Vann- og avløpstiltakene følges opp av Plan og
anlegg gjennom den årlige bestillingen.
Fornyelse, vann og avløp:
I tråd med gjeldende hovedplan skal den årlige fornyelsen av ledningsnettet økes fra 1 til 1,5 prosent
av nettet. Ved behandling av Handlings- og økonomiplanen for inneværende periode ble det imidlertid
vedtatt en gradvis opptrapping, og for 2021 legges 1 prosent fornyelse til grunn. Dette innebærer at
6600 meter vannledning og 6000 meter spillvannsførende avløpsledningskal fornyes i år.
Størstedelen av dette finansieres gjennom budsjettposten for fornyelse, men noe finansieres over andre
poster som Fremmedvannsreduksjon og separering og Byomforming. Prosjektene inngår i den årlige
bestillingen til Plan og anlegg.
Forsterkninger, vann:
For å øke den generelle forsyningssikkerheten og for å på sikt kunne garantere høyere minstevanntrykk i kommunen er det satt av midler til forsterkning av vannledningsnettet. I 2021 er det ikke
avsatt investeringsmidler grunnet behov for nærmere utredninger og planlegging. Prosjektene inngår i
den årlige bestillingen og utføres av Plan og anlegg.
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Lekkasjereduksjon:
Arbeidet med redusert lekkasjetap fra vannledningsnettet medfører behov for investeringer. Dette har i
stor grad knyttet seg til sonevannmålere, men kan også være andre investeringer framover (for
eksempel trykkreduksjonsventiler). Disse investeringene håndteres av Driftsseksjonen, Vann og avløp.
Vannledninger i utbyggingsområder:
Stavanger kommune har hatt en ordning der vannledningsmateriell i utbyggingsområder bekostes av
kommunen. I forbindelse med etablering av Nye Stavanger er denne ordningen vedtatt avviklet med
utbetaling av allerede inngåtte avtaler, noe som innebærer en nedtrapping av denne posten de neste
årene. Oppfølging av private utbyggere og utbetaling for vannverksmateriell ivaretas av Plan og
anlegg.
Kjøretøy og utstyr, vann og avløp:
Vann- og avløpsverkets bilpark må fortløpende oppgraderes og det er behov for diverse utstyr
tilknyttet kjøretøy og drift. I påvente av at de større driftsbilene skal bli tilgjengelig i utslippsfrie
versjoner blir nye biler inntil videre leaset i 3/5 år (operasjonell leasing). Kjøp og leasing av kjøretøy
håndteres av Driftsseksjonen, Vann og avløp.
Fremmedvannreduksjon og separering
Mye overvann tilføres fellesavløpssystemet, og mye fremmedvann lekker inn på avløpsnettet. I deler
av kommunen er det besluttet å separere avløpssystemet og generelt skal det iverksettes tiltak for å
redusere innlekking av fremmedvann i tråd med temaplanen for Fremmedvannsreduksjon og
separering. Investeringsprosjektene som bidrar til dette inngår i den årlige bestillingen og utføres av
Plan og anlegg.
Vannføringsmålere, avløp:
Som et ledd i arbeidet med fremmedvann skal det plasseres ut en rekke vannføringsmålere på
avløpsnettet. Kjøp av målere og utplassering av disse er planlagt fra 2021 og håndteres av
Driftsseksjonen, Vann og avløp.

Bestilling til Plan og anlegg
Plan og anlegg er kommunens utføreravdeling og er ansvarlig for prosjektering og bygging av
kommunaltekniske investeringsprosjekter.
Det endelige omfanget av hvert enkelt prosjekt avklares i forbindelse med prosjektering og tilhørende
undersøkelser (som TV-inspeksjon, innmåling med mer). Detaljene rundt prosjektene vil derfor
framgå av Plan- og anleggs arbeidsprogram for 2021 som vil bli lagt fram for kommunalstyret senere i
år. Den etterfølgende oversikten viser type tiltak og geografisk plassering (se kart på neste side).
Prosjektnavn

Lyse FV (STAX), Jåttåvågen til U. Sjøfront
Neptunveien (Sjøveien)/Granlibakken
Bruvikveien, separering
Håbakken
Ormøy vest
Varden Nord, lett separering
Pumpestasjon/utslippsledning Lervig
Bussvei, Diagonalen til Gausel stasjon
Strakstiltak vann og avløp
Vardeneset, Grøftefri rørfornying avløp
Musègata sør, Grøftefri rørfornying avløp
Forusbeen, Grøftefri rørfornying vann
Håhammarbrautene
Varden Sør, lett separering
Dusavikveien/Boknaveien
Øygardsveien, Hålandsvannet
Vannledning fra Talgje til Nærland på Finnøy

Type prosjekt/finansiering

Byomforming vann og avløp
Fornyelse vann og avløp
Fremmedvannreduksjon og separering
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse avløp
Fornyelse vann og avløp
Byomforming vann og avløp
Byomforming vann og avløp
Diverse
Driftsbudsjett avløp
Driftsbudsjett avløp
Fornyelse vann
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse avløp, Byomforming
Fornyelse vann og avløp
Tiltak i Finnøy vann
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Kartref.
7
39
31
4
25
13
41
9
22
32
33
26
5
19
53

OV ledning Sara Berges gate
Gauselvågen (turveiprosjektet)
Sørmarkveien/Sørmarkbakken
Gauselvågen/Ringaberget
Knud Holmes gate
PA167 Lundsvågen
Vannledning Sandvikveien (over jernbanen)
Overløp Krossgata med ledningsanlegg
Bussvei, Gausel stasjon til Nådlandsbråtet
Bussvei, Nådlandsbråtet til Sandnes grense
Bussvei, Jåttåvågen (Stasjonsv. til Diagonalen)

Fremmedvannreduksjon og separering
Byomforming avløp
Fornyelse vann og avløp
Fremmedvannreduksjon og separering
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse avløp
Fornyelse vann
Byomforming vann og avløp
Byomforming vann og avløp
Byomforming vann og avløp
Byomforming vann og avløp

29
47
36
46
14
1
28
12
44
52
42

I tillegg til prosjektene i tabellen over, bestilles det prosjekter der forundersøkelser og planlegging
starter i 2021, mens byggingen starter senere. Disse prosjektene framgår av tabellen under.
Prosjektnavn

Myrvangveien med flere
Møllegata
Vannforsyning Finnøy nord, Stjernarøyane
Haukeligata med flere
Madlaveien (samkjøres med Bussveiprosjekt)
Jåttåvågen/Hinna ledningsanl, overløp og PS
Jåttåvågen/Hinna, separering Hinnatunet m. fl
Østre bydel, diverse separeringsprosjekt
Øvre Vågen, separering
Arne Rettedalsgate
Solliveien
Fridtjof Nansens vei
Rektor Steens gate
Marieroalleen
Prestveien ved Tasta sykehjem
Furras gate med flere
Skytterlagsveien, OV utslipp
Lassakroken
Vindmøllebakken med flere, et.2
Per Spelemannsvei/Mor Åses vei
Roaldsøy sanering etappe 7
Høgeveien
Eiganesveien
Holbergsgate
Gandsveien, separering
Oddahagen, ringledning vann
Nytorget, inkl. deler av Langgt og Bergelandg
Tiltak Finnøy avløp
Vannledning Østhusvik til Hanasand
Vannledning Mosterøy til Bø, forprosjekt
Tiltak i Rennesøy avløp

Type prosjekt

Fornyelse vann og avløp
Fornyelse vann og avløp
Tiltak i Finnøy vann
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse vann og avløp
Fremmedvannreduksjon og separering
Fremmedvannreduksjon og separering
Fremmedvannreduksjon og separering
Fremmedvannreduksjon og separering
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse vann og avløp
Fremmedvannreduksjon og separering
Fremmedvannreduksjon og separering
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse avløp
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse vann og avløp
Fremmedvannreduksjon og separering
Fornyelse avløp
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse vann og avløp
Fornyelse vann og avløp
Fremmedvannreduksjon og separering
Forsterkning vann
Fornyelse vann og avløp
Tiltak i Finnøy avløp
Tiltak i Rennesøy vann
Tiltak i Rennesøy vann
Tiltak i Rennesøy avløp

Kartref.
37
16
54
49
21
45
30
2
15
43
27
23
40
8
24
34
20
11
35
3
6
17
18
38
48
10
51
52
-

For å kunne benytte bestillingen til Plan og anlegg også som en saneringsplan med 4 års varighet
inneholder den i tillegg en del prosjekter hvor prosjekteringen vil starte etter 2020 (2021-23). Disse er
foreløpig ikke detaljert og klargjort på samme måte som prosjektene for 2020, og er derfor heller ikke
tatt inn i denne oversikten.
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KART 1: Investeringsprosjekter. Kartet viser den geografiske plasseringen til investeringsprosjektene bestilt hos Plan og
anlegg
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Drift og vedlikehold
Økonomi
Kommunens vann- og avløpstjenester er fullt ut finansiert gjennom gebyrene for vann og avløp. Drift
av tømmeordning for privat slamavskillere er et eget selvkostområde som finansieres over
slamgebyrene. Gebyrnivået blir påvirket av endringer i rentenivå, investeringsomfang, driftsrammer
(inkl enhetsprisene til IVAR) og tjenestetilbud/standard. I budsjettet for 2021 holdes avløpsgebyret
konstant, mens gebyret for vann økes med 2 % og slamgebyret økes med 5 %.
Overføringer til IVAR utgjør en vesentlig del av Vann og avløp sine driftskostnader (rundt 45%), og
mengde kjøpt rent vann og levert avløpsvann er vesentlige del av disse kostnadene. Vår evne til å
redusere vannlekkasjer og å fjerne overvann/fremmedvann fra avløpsnettet er derfor av stor betydning
for det økonomiske resultatet og gebyrnivået. Budsjettene er basert på enhetsprisene i IVAR sitt
langtidsbudsjett. Endringer i enhetsprisene, lekkasjenivå og nedbør påvirker vårt regnskap.
Driftsbudsjett vann

1000 kr

Kjøp av vann fra IVAR

68 091

Drift/vedlikehold

52 972

Finanskostnader

40 917

Teknologiutvikling

500

Overtagelse stikkledninger Rennesøy og Finnøy

400

Gebyrgrunnlag (sum)

162 880

Gebyrinntekter

-167 208

Dekningsgrad

102,7 %

Driftsbudsjett avløp

1000 kr

Levering av avløp til IVAR

119 509

Drift/vedlikehold

60 564

Finanskostnader

66 578

Teknologiutvikling

500

Driftsfinansiert ledningsfornyelse*

7 000

Overtagelse stikkledninger Rennesøy og Finnøy

400

Gebyrgrunnlag (sum)

254 551

Teknisk korrigering ifm kommunesammenslåing

-5 000

Gebyrinntekter

-254 510

Dekningsgrad

101,9 %

*Rehabilitering av avløpsnettet vurderes å være vedlikehold og finansieres over driftsbudsjettet.
Driftsbudsjett slam

1000 kr

Gebyrgrunnlag (sum)

3 850

Gebyrinntekter

-3 675

Dekningsgrad

95,5 %
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Drift vann
Kommunens vannledningsnett består av om lag 852 km
vannledninger, ca 8000 vannkummer, 28 trykkøkningsstasjoner, 10 høydebasseng
og 93 permanente vannmålere. Optimal drift og vedlikehold av denne infrastrukturen er
avgjørende for å kunne tilby god og sikker vannforsyning.
I hovedplanen er det lagt opp til spyling/rengjøring av 33 km hovedvannledning. Innsatsområdet
for kontroll/vedlikehold/rengjøring og dokumentasjon av vannkummer vil for 2021 innbefatte
delsonene 4-3 Sunde, 4-4 Madlasandnes, 4-5 Madlatua, 5–3 Forus, sone 5-4 Gausel,
Stjernarøyane, Mosterøy sør, Askje og Skorpefjell.
I sonene skal vannkummer rengjøres, og ventiler skal kontrolleres og funksjonstestes. I tillegg skal
brannventilsikring/innsugstopper monteres, brannkummer skal merkes og det skal foretas
lekkasjesøk. Vannledningsnettet skal spyles og etablering av ringledninger skal vurderes. Ved
rengjøring/spyling fokuseres det på ledninger med lavbrekk, endeledninger og ledninger med lav
vannføring.
I tillegg skal det utføres lekkasjereparasjoner, trykkprøving, desinfisering, vannprøvetaking,
stenginger på ledningsnettet for entreprenører og andre drift- og vedlikeholdsoppgaver. Vann- og
avløpsverkets driftsavdeling har ansvar for trykktesting, desinfisering og prøvetakning i
forbindelse med kontroll/sluttdokumentasjon av nye vann- og avløpsanlegg som skal overleveres
til kommunalt drift- og vedlikehold. Akutte og uforutsette driftshendelser på
vannledningsnettet håndteres av avdelingen.
I forbindelse med internkontroll av vannkvalitet skal prøvetakingsplanen gjennomgås med tanke
på farekartlegging og andre krav i drikkevannsforskriften.
Kommunale vannledninger i sjø skal inspiseres jevnlig. Høydebasseng skal tilstandsvurderes,
prioriteres og evt. utbedres.
Alle stasjoner på vann- og avløpsnettet må driftes, vedlikeholdes og oppgraderes ved behov. Dette
utføres av Stasjonsdrift. På vannledningsnettet gjelder dette trykkøkningsstasjoner, høydebasseng
og vannmålere. Arbeidene består i internkontroll, inspeksjon, rengjøring og hovedservice.
Som det framkommer av investeringsprosjektene så monteres det vannmålere på ledningsnettet for
å etablere målesoner i henhold til lekkasjereduksjonsplanen. Det
skal utplasseres 3 nye mengdemålere i 2021.
Stasjonsdrift skal i tillegg til driftsoppgavene utføre følgende:
•
•
•
•

VV51 Hålevågen: Nytt automasjonsskap og nye mengdemåler med ventilstyring fra
driftskontroll anlegget
VB 60 Møllelia, Ombo: Etablering av ny dypvannsbrønn og modulcontainere.
Bistå konsulent i forbindelse med tilstandsvurdering/-kontroll av vannbassengene i nye
Stavanger kommune.
Etablere soner og implementere vannmålere til driftskontrollanlegget og Powel Wateralert for
områdene Finnøy og Rennesøy.
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Drift avløp
Avløpsnettet i Stavanger består av 409 km spillvannsledninger og 410 km overvannsledninger og
fellessystemet består av om lag 252 km fellesledninger. I tillegg består avløpsnettet av om
lag 25.500 avløpskummer (spillvann, overvann og fellesavløpskummer)
, 138 avløpspumpestasjoner og 31 overløpstasjoner.
I henhold til hovedplanen skal driftsrutinene for avløpsnettet videreføres. Dette betyr at minst 30
km avløpsledning skal spyles og TV-inspiseres årlig. I tillegg utbedres anleggene når feil og/eller
mangler oppdages.
Driftsavdelingen for avløpsledningene disponerer tre spyle- og sugebiler, en vaktbil og en
rørinspeksjonsbil. Fagområdet vil i 2021 konsentrere sitt arbeid på Sunde og Madlasandnes
området i sonene 404, 405, 406 og 407, samt kommunedelene Rennesøy og Finnøy.
Kloakkstopper og andre akutte og uforutsette driftshendelser håndteres av avdelingen. Andre
oppgaver er: Tømming av steinfangkummer, tilsyn og vedlikehold av renseparker, utskifting av
kummer og/eller kumlokk i forbindelse med reasfaltering, utbedring av feil og/eller mangler på
avløpsledningsnettet.
Driftsavdelingen utfører også kontroll- og rørinspeksjonsoppgaver i forbindelse med overtakelse
av kommunale vann- og avløpsanlegg ved privat feltutbygging. Rapportene fra dette arbeidet
inngår som en del av sluttdokumentasjonen ved anleggsovertakelse.
For kommunale sjøledninger (pumpeledninger, overløpsutslipp og nødoverløpsutslipp fra
pumpestasjoner) legges det opp til jevnlig inspeksjon. Gjentaksintervallet for denne typen
ledninger er satt til 10 år. Dokumentasjonen skal fortløpende legges inn i ledningskartverket.
Alle stasjoner på avløpsnettet må driftes, vedlikeholdes og oppgraderes ved behov. På avløpsnettet
gjelder dette avløpspumpestasjoner, overløp, målepunkt og nedbørmålere. Arbeidene består i
internkontroll, inspeksjon, rengjøring og hovedservice.
Avdeling for stasjonsdrift har eget verksted for å utføre større rehabiliteringsarbeider i egenregi.
I 2021 vil arbeidet med installering av “brutt vannforsyning” bli sluttført. Dette gjelder
avløpspumpestasjoner på Finnøy, PA51 Fåhagen, PA52 Fåhagen og PA 53 Kleivå.
I tillegg er det planlagt omfattende rehabiliteringsarbeid på følgende stasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Etablere brutt vannforsyning i henhold til krav gitt i NS1717: PA51 Finnøy, PA52 Fåhagen og
PA53 Kleivå.
PA16 Båsen: Nytt overbygg, nye pumper og automasjonsskap.
PA167 Lundshagen: Nytt overbygg, nye pumper og automasjonsskap.
PA517 Gauselstraen: Nytt overbygg nye pumper og automasjonsskap.
PA213 Skansekaien: Installere automatiske omrørere og veggspyler.
PA469 Killandstien: Nytt overbygg, nye pumper og automasjonsskap.
PA247 Gustav Vigelands vei: Nye pumper og automasjonsskap.
PA141 Buøy kai: Nytt automasjonsskap, automatiske veggspyler, ventilasjon og pusses opp
innvendig.
PA144 Hunstein: Nytt automasjonsskap, nye pumper, automatiske veggspyler, ventilasjon og
pusses opp innvendig.
PA139 Bangarvågen: Nytt automasjonsskap.
Etablering av nivåovervåking av dam på Vannassen inkludert nedbørsmåling og
temperaturmåling.
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Administrative oppgaver
I tillegg til å drifte ledningsanlegget og følge opp investeringene knyttet til infrastrukturen, er det også
andre oppgaver av administrativ karakter som Vann og avløp har ansvar for. I dette kapitlet beskrives
de mest sentrale oppgavene og prosjektene i 2021.

Overordnet og strategisk planlegging

For å ivareta den viktige rollen vann- og avløpssystemene har i samfunnet, og for at alle lover og
forskrifter som styrer virksomheten skal bli ivaretatt, må det jobbes aktivt og systematisk med den
overordnede og strategiske planleggingen.
I 2019 ble planen Vann i Stavanger 2019-2029 vedtatt av bystyret som Stavanger kommunes nye
hovedplan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø. Denne planen sammen med vedtatte
hovedplaner for Rennesøy og Finnøy legges til grunn for det videre arbeidet i avdelingen. I 2021 skal
arbeidet med ny samlet hovedplan for hele den nye kommunen starte med mål om at planen vedtas i
kommunestyret i 2023.
I 2020 startet arbeidet med utarbeidelse av en temaplan for spredt avløp innenfor tettstedet Stavanger
(ihht. SSBs tettstedsavklaring) som skal avklare håndtering av alle områder som i dag ikke er tilknyttet
kommunalt avløpssystem. Dette arbeidet skal ferdigstilles i 2021 og legges fram for UMU i løpet av
året.
I tillegg skal Vann og avløp sammen med flere andre avdelinger i kommunen utarbeide en
Skybruddsplan. For nærmere omtale av dette arbeidet vises det til kapittelet Overvann og
klimatilpasning.

Fornyelsesplanlegging
Systematisk fornyelse av ledningsnettetelt er en helt sentral oppgave for avdelingen. Fornyelsestakten
for ledningsnettet håndteres i hovedplanen. Vann i Stavanger 2019-2029 legger til grunn en økt
fornyelsestakt fra 1 til 1,5 prosent. Ved behandling av Handlings- og økonomiplanen for kommende
periode ble en gradvis opptrapping besluttet, noe som medfører en målsetning for 2021 på 1 prosent
som innebærer at 6 000 meter avløpsledning og 6 600 meter vannledning skal fornyes. Hovedplanene
for Rennesøy og Finnøy legger ikke opp til systematisk fornyelse av ledningsnettet på samme måte
som i Stavanger, først og fremst som følge av et betydelig yngre ledningsnett.
For å nå målsetningen utarbeides det årlig en bestilling til Plan og anlegg. Denne bestillingen er en
saneringsplan med fire års varighet der prosjekter som skal gjennomføres kommende år er detaljert
beskrevet. For prosjekter som skal gjennomføres i 2021 vises det til kapittelet Bestilling til Plan og
anlegg.
Alle prosjekter som er bestilt følges tett opp av Vann og avløp. Planoppstart, overlevering fra plan til
anlegg og overlevering er faste møtepunkter for alle prosjekter i tillegg til at diverse avklaringer og
eventuelle avvik fra normkrav håndteres fortløpende.
For å sikre at fornyelsen, og nyanlegg generelt, har god kvalitet med lang levetid jobbes det
systematisk med norm- og materialkrav. Det arbeides med en ny nasjonal erstatning for dagens VAnorm og VA/Miljø-blad. Vann og avløp deltar aktivt i arbeidet med den nye løsningen som etter siste
framdriftsplan vil lanseres siste halvår 2021. Når den nye løsningen er klar for bruk må det settes av
betydelige ressurser for å tilpasse denne til egen kommune og gjøre den formelt gjeldende. Dette
arbeidet vil til en viss grad starte i 2021, men tyngden vil ligge i 2022.

Overvann og klimatilpasning

Mer intens nedbør, kombinert med økt fortetting, utfordrer oss som kommune med tanke på behovet
for lokal overvannshåndtering og sikre flomveier. Vann og avløp har en sentral rolle i arbeidet med
klimatilpasning og overvannshåndtering, men de fleste forhold knyttet til dette tema er
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sektorovergripende og må løses av flere fagavdelinger i fellesskap. VA-verket er koordinator for
kommunens overvannsnettverk der det jobbes tverrfaglig med temaet.
Kommunalstyret for bymiljø og utbygging/KMU (nå «Utvalg for miljø og utbygging») har bestilt en
Skybruddsplan som skal si noe om hvordan vi skal ruste kommunen vår for ekstremnedbør utover
dimensjoneringskriteriene til avløpsnettet. Skybruddsplanen skal utarbeides av en tverrfaglig
prosjektgruppe med representanter fra Park og vei, Samfunnssikkerhet og beredskap, Vann og avløp
og Overordnet plan. Ansvaret for utarbeidelsen av Skybruddsplanen er formelt lagt til VA-verket, som
også stiller med prosjektleder. Skybruddsplanen skal utarbeides i løpet av 2021.
I forbindelse med Handlings- og økonomiplanen 2021-2024 er det vedtatt at det skal utarbeides en
oversikt over aktuelle bekkeåpninger i Stavanger. Åpne bekker kan spille en rolle som flomvei, og
Skybruddsplanen vil dermed kunne gi viktige innspill til vurdering av aktuelle
bekkeåpningsprosjekter.
En sentral målsetting i ny hovedplan er at ingen deler av avløpsnettet skal overbelastes ved nedbør
tilsvarende 200 l/sha. Dette nye servicenivået skal være på plass innen 2029, og innebærer en
betydelig heving i forhold til gjeldende 140 l/sha. Måloppnåelsen forutsetter at man jobber systematisk
med kapasiteten i overvannsnettet og setter inn relevante tiltak der kapasiteten i nettet tilsier det. Det
skal i løpet av 2021 gjennomføres en kartlegging av ledninger med lav kapasitet der
kapasitetsbegrensningen har ført til skader eller andre utfordringer. Det legges opp til at kartleggingen
er ferdig i forkant av bestillingen for 2022-2025 slik at tiltak kan inngå i denne.
Stavanger kommune deltar i EU-prosjektet UNaLab (2017-2022), som skal utvikle et Europeisk
rammeverk for klimatilpasning ved bruk av Naturbaserte løsninger. Vann og avløp stiller med
prosjektleder og en deltaker i kommunens tverrfaglige prosjektgruppe for UNaLab. I 2021 vil arbeidet
i prosjektet dreie seg om hvordan vi kan videreføre kunnskap og kompetanse om Naturbaserte
løsninger lokalt.

Lekkasjereduksjon

Hovedplanen Vann i Stavanger 2019-2029 satt mål for totalt vannkjøp fra IVAR som et måltall for
lekkasjereduksjon. Måltallene som legges til grunn i årsplanen for 2021 omfatter totalforbruket for
“nye” Stavanger. For 2021 skal vannkjøpet fra IVAR IKS til nye Stavanger kommune ikke overstige
17,6 millioner kubikkmeter. Tabellen nedenfor viser målsetningen måned for måned.
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Fremmedvannsreduksjon
Å redusere uønsket vann inn på avløpsnettet er et viktig satsingsområde fra hovedplanen. For 2021 er
det overordnede målet at levert avløpsvann til SNJ skal være mindre enn 27,2 millioner m3. Som det
framkommer av hovedplanen er dette å anse som et mål for et gjennomsnittsår. Flere forhold, spesielt
nedbørsmengde, -intensitet og -fordeling, kan medføre store variasjoner år for år.
Målene skal først og fremst nås gjennom det systematiske arbeidet og de systemvalgene som planen
presenterer. I tillegg trekkes konkrete tiltak som skal gjennomføres fram i temaplan for
fremmedvannsreduksjon og separering. I 2021 skal betydningen av avrenning fra diverse
grøntområder og tjern, samt innlekking i områder med høy grunnvannstand, vurderes.
I 2021 skal det være et spesielt fokus på fremmedvann i området langs Hafrsfjord, se kart under
kapittel Drift avløp. Her skal det også monteres en sonemåler for avløp som finansieres over
investeringsbudsjettet (Vannføringsmåler avløp).

Service og brukerkontakt

Det er et mål for Vann og avløp å yte kommunens innbyggere effektive tjenester med høy kvalitet. For
å vurdere brukernes tilfredshet med virksomhetens tjenester har det annet hvert år vært gjennomført en
brukerundersøkelse. Denne ble sist gjennomført i 2019 og den neste gjennomføres i 2021.
For å gi våre abonnenter tilstrekkelig informasjon, oppdateres våre nettsider fortløpende med
endringer i regelverk eller hendelser som har innvirkning på våre tjenester. Sosiale medier benyttes for
å nå ut med aktuelle nyheter og hendelser til publikum. All informasjon om vann- og avløpstjenestene
på nettsidene skal kvalitetssikres og oppdateres en gang i året og ellers etter behov. Ved akutte
hendelser, som avbrudd i vannforsyningen, benyttes mobilvarsling for å informere våre abonnenter.
Seksjon VA-Myndighet sin virksomhet er for en stor del utadrettet, bla gjennom behandling av
rørleggermeldinger, vannmålermontering og –utskiftning, vedlikehold og oppdatering av
gebyrinformasjon for de enkelte eiendommer. Myndighetsutøvelse i form av påslippsvedtak og
oppfølging av bedrifter med avløpsvann som inneholder olje, fett mm, pålegg om tilkobling til
offentlig ledningsnett, pålegg om utbedring av lekkasjer på private vann- og avløpsledninger hører
også innunder seksjonens ansvarsområder.
I løpet av 2020 har vi fått på plass digitale løsninger for mange av områdene som berører våre brukere,
både private og profesjonelle. Gjennom ulike dataprogrammer skal alle søknader om arbeid på vannog avløpsledninger nå meldes inn og behandles digitalt, i overkant av 100 firmaer har nå tilgang til å
bruke denne løsningen. All oppfølging av firmaer med påslipp som avviker fra ordinært
husholdningsavløp skal også nå behandles digitalt, både søknader, vedtak, tilsyn, innlevering av
dokumentasjon på utført service, tømming med mer. De fleste kommunene i regionen har gått til
anskaffelse av det samme systemet slik at det nå er enkelt for de ulike aktørene å operere over
kommunegrensene, alle prosessene er nå samkjørt mellom kommunene. Løsningene ble tatt i ordinær
bruk høsten 2020 og gjennom store deler av 2021 vil det pågå en optimalisering og utvikling av
tjenestene.
Høsten 2019 ble det fattet politisk vedtak om at kommunens innbyggere skulle gis mulighet til å velge
månedlig fakturering av eiendomsgebyr. Våren 2020 ble det vedtatt at slik løsning skulle være klar for
2021. Det ble tidlig avklart av kommunens system for fakturering, Visma, ikke kunne håndtere en
oppdeling av fakturagrunnlag som i utgangspunktet produseres to ganger i året. Endringene måtte
derfor skje i fagsystemene og fakturagrunnlag må produseres hver måned i fagsystemene ISY
ProAktiv for vann, avløp, slam og renovasjon, KomTek for eiendomsskatt og feiing. For å håndtere
endringene i fakturahyppighet har kommunen fått utviklet en ny løsning for registrering av ønsket
frekvens i MinEiendom, i tillegg har vi fått utviklet en ny løsning for maskinell innlesning av filer fra
MinEiendom og inn i ISY PA, slik at endringene i fakturahyppighet ikke må legges inn manuelt.
Løsningen ble lansert tidlig i desember og første månedlige fakturering gjennomført i januar 2021. Det
vil gjennom første del av 2021 bli informert bredt om dette tilbudet til kommunens innbyggere.
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Gjennom de siste årene har det pågått et tverrfaglig arbeid der målet har vært å utvikle en portalløsning
for våre innbyggere, kalt «Min eiendom». Kommunens innbyggere har gjennom denne mulighet til å
hente ut opplysninger om egen eiendom, som gebyrgrunnlag, dokumenter fra rørleggerarkiv,
informasjon om vannmåler, slamtømming mm. Løsningen ble gjort tilgjengelig for kommunens
innbyggere i 2020. Da NorKart, som utvikler løsningen, måtte omdisponere sine ressurser for å utvikle
en ny digital løsning for valg av månedlig fakturering i MinEiendom gjenstår det noe arbeid som
omhandler VAR, dette vil bli fullført i første del av 2021. Hver enkelt abonnent vil etter ferdigstillelse
f.eks få mulighet til å finne all informasjon om sitt vannforbruk, dersom de har vannmåler, og de som
har slamavskillere kan finne informasjon om disse, blant annet tømmehistorikk
Mye av vår kontakt med ulike aktører, både profesjonelle og private, er gjennom innføring av disse
løsningene digitalisert, dette fører til mer effektiv saksbehandling, bedre oversikt og en bedre
oppfølging enn det vi har hatt mulighet til tidligere. Gjennom 2021 vil vi arbeide med løsninger for
digitalisering av søknadsprosessene og oppfølgingen av private avløpsanlegg og vannmålere.
Næringseiendommer i Stavanger er pålagt å betale vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk. For bolig
har abonnentene mulighet til å velge om de ønsker å betale gebyrene etter målt eller stipulert forbruk,
men fra 2020 skal vannmåler installeres i alle nye bygg og bygg som totalrenoveres
Det er i dag ca 6500 av våre abonnenter som betaler etter målt forbruk og det er ønskelig fra å få
etablert en løsning for SMS-avlesning av målerstand. En slik løsning vil forenkle innrapportering av
målerstand for våre abonnenter, samtidig som det bidrar til at kommunen sparer ressurser. Det tas sikte
på å implementere løsningen for SMS-avlesning for vannmåleroppgjøret 2021.

Oppfølging av private avløpsanlegg

Kommunen er pliktig til å sørge for slamtømming av private avløpsløsninger, slamavskillere,
minirenseanlegg med mer. Vann og avløp har nå ansvaret for å sørge for tømming av i overkant av
3500 private slamavskillere/minirenseanlegg. Fagavdelingen er også tillagt myndighet for oppfølging
og tilsyn av disse anleggene.
Gjennom 2020 ble det brukt mye ressurser på å konvertere data om disse anleggene fra de tidligere
kommunene inn i samme system. Arbeidet er nå i sluttfasen, og det vil i første halvdel av 2021
arbeides med å optimalisere tømmeruter og –frekvens slik at tjenesten kan utføres på en effektiv måte
med minst mulig kjøring inn i boligområdene, både av klimamessige hensyn, men også i forhold til
påvirkning av nærmiljøene. Før tømming varsles tankeier om at tanken må klargjøres.
Programleverandør vil i løpet av 2021 tilby sms-varsling og denne løsningen vil bli implementert så
fort den foreligger, noe som vil oppleves mer effektivt for både kommune og tankeiere
Tidligere Stavanger kommune har de siste årene hatt en felles lokal forskrift med de andre
kommunene i Jæren vannområde om avløp i spredt bebyggelse. Forskriften er nå revidert, i tillegg er
geografisk virkeområde utvidet ved at kommunene i Sør-Ryfylke også går inn i samarbeidet, en
naturlig utvikling etter kommunesammenslåingene i regionen. Forskriften var ute på felles høring
høsten 2020 og alle kommunene tar sikte på endelig behandling tidlig i 2021.
Ca 1000 av de private slamavskillerne er koblet til offentlig avløpsnett. I noen områder er det
nødvendig å beholde disse på grunn av tilstanden til det offentlige ledningsnettet, men svært mange
kan kobles ut. Det er ressurskrevende for kommunen å tømme disse årlig i tillegg til at de er et ekstra,
unødvendig og kostbart driftspunkt for abonnentene. Disse tankene bør derfor fjernes der det ligger til
rette for det.

Fagsystemer

Vann og avløp benytter Gemini VA som digitalt ledningskartverk. Kartverket oppdateres kontinuerlig
etter hvert som nye anlegg kommer til og gamle ledninger blir renovert. I tillegg registreres alle
driftshendelser og utførte rørinspeksjoner. Ledningskartverket er et av virksomhetens viktigste
verktøy, og et godt og effektivt kartsystem er avgjørende for kvaliteten på avdelingens arbeid.
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Vann og avløp har videre en sentral rolle knyttet til Gemini Melding/VOF (Varsle om feil) for hele
kommunalavdelingen. I dette fagsystemet registreres og behandles meldinger om feil for fagområdene
vann, avløp, vei, park, idrett, renovasjon og kommunale bygg/eiendom.
Vann og avløp har også ansvar for Gemini Varsling som er en kartbasert telefon/sms-varslingstjeneste
for å nå ut til abonnenter, næringsliv og innbyggere med viktig informasjon. Systemet brukes av flere
avdelinger og er en del av den kommunale beredskapen knyttet til ulike krisesituasjoner.
Det er utarbeidet hydrauliske og hydrologiske beregningsverktøy for vannforsyningen og
avløpstransporten i Stavanger i programvaren Mike Urban. Disse modellene oppdateres fortløpende
med endringer som skjer på nettet, og de benyttes til dimensjonering, analyser og beregning av utslipp
fra overløp. I 2021 skal arbeidet med utvidet modell slik at den også omfatter kommunedelene
Rennesøy og Finnøy ferdigstilles.
Vann og avløps driftskontrollanlegg benyttes for å overvåke vann- og avløpsinfrastrukturen, og data
fra systemet benyttes aktivt ved lekkasje- og fremmedvannreduserende tiltak, samt ved analyser av
nettet og driftsplanlegging. Nye stasjoner blir knyttet opp mot anlegget etter hvert som de bygges.
Stavanger kommune har digitalisert en rekke historiske dokumenter om de enkelte eiendommene i
BRAArkiv, Vann og avløp sitt rørleggerarkiv er en del av dette.
Registrering og oppdatering av gebyrgrunnlag, med tilhørende beregninger og fakturering, samt
vannmålerinformasjon og slamtømming blir håndtert ved hjelp av fagsystemet ISY-proaktiv.
Entreprenørportal, saksbehandlerportal og portal for påslipp fra Powel er anskaffet for å gi bedre og
mer effektiv kommunikasjon og samhandling med entreprenører og rørleggere, samt bedre oppfølging
på de ulike fagområdene. Programmene ble tatt i bruk i siste halvdel av 2020 og skal gjennom 2021
utvikles og optimaliseres.

Vannmiljø

I 2016 ble det som følge av Vannforskriften utarbeidet regionale vannforvaltningsplaner. I 2021 blir
disse planene revidert. I revidert Regional vannforvaltningsplan for Rogaland vil Hålandsvatnet,
Hafrsfjord og Stavanger havn fortsatt være blant de vannforekomster som skal prioriteres mht tiltak.
Det blir foretatt årlige resipientundersøkelser i Hålandsvatnet i samarbeid med Jæren vannområde.
Hålandsvatnet er i høy grad påvirket av landbruk, men det er også påvirket av spredt avløp. Det meste
av det private avløpet i nedslagsfeltet ble tilknyttet nytt offentlig avløpsnett i 2011, men det gjenstår
rundt 25 boliger. 15 av disse boligene ligger inne i et prosjekt i bestillingen til Plan og anlegg
(Øygardsveien). De gjenstående boligene vil i 2021 få pålegg om tilknytning til eksisterende offentlig
avløp. I 2020 ble det utarbeidet en rapport som tar for seg mulige tiltak på de ulike teigene rundt
vannet. I 2021 vil grunneierne bli kontaktet av prosjektet Frivillige tiltaket i landbruket og
kommunenes landbrukskontor for å sammen komme frem til tiltak som bør gjennomføres. Vann og
avløp bidrar i prosjektet. Det skal videre utarbeides en helhetlig tiltaksplan for Hålandsvatnet, i
samarbeid med Randaberg kommune.
Mosvatnet blir overvåket hvert annet år og neste undersøkelse skjer i år. Resipientundersøkelse i sjø
gjennomføres hvert 6. år i samarbeid med Sandnes kommune, den neste blir gjennomført 2023/2024.
I 2021 skal Stavanger, Sola og Sandnes kommune via konsulentoppdrag få gjennomført et forprosjekt
i forkant av utarbeidelse av en helhetlig tiltaksplan for Hafrsfjord. I forprosjektet ønsker vi å få satt
sammen en prosjektgruppe som leder til en forpliktende avtale mellom de involverte, for
gjennomføring av tiltak i Hafrsfjords nedslagsfelt. Aktuelle i prosjektgruppen er ulike sektorer og
næringer med påvirkning i nedslagsfeltet. I forprosjektet har vi som mål å avdekke kunnskapshull som
må tettes i forkant av tiltaksplanen. Vann og avløp bidrar i prosjektet.

17

For Stavanger havn, vår tredje prioriterte vannforekomst, har kommunen et eget prosjekt hvor den
forurensede sjøbunnen følges opp med risikokartlegging og tiltak. Miljøavdelingen har prosjektledelse
og Vann og avløp bidrar i prosjektet.
VA-verket er ansvarlig for oppfølging av 9 kommunale renseparker. Det vil i 2021 ferdigstilles en
oversikt over renseparkenes tilstand og utfordringer, og arbeides med å sikre optimal utforming og
drift av renseparkene.
I 2019 var det oppstart av en ny vannmiljøgruppe. Gruppen er tverrfaglig, og VA-verket er
koordinator. Tema som skal tas opp i gruppen er blant annet hvordan vi sammen sikrer at de rette
tiltakene gjennomføres for å bedre vannkvaliteten i vannforekomstene våre. I 2021 vil tema som tas
opp blant annet være forprosjekt for Hafrsfjord og tiltaksplan for Hålandsvatnet. VA-verket er også
kommunens koordinator ved oppfølging av Vannforskriften.
Finnøy og Rennesøy kommune var tidligere en del av Ryfylke vannområde, fra 2020 ble hele nye
Stavanger kommune en del av Jæren vannområde. Overvåking av vannforekomster i Rennesøy og
Finnøy tas inn i vannområdets overvåkingsprogram fra 2021.

Eierskap til anlegg i Rennesøy og Finnøy
Det er et satsningsområde for Stavanger kommune å øke sikkerheten i vannforsyningen, og å gi flere
mulighet til å tilknytte seg offentlig vannforsyning i Rennesøy og Finnøy. IVAR eier flere
vannledningsanlegg og trykkøkningsstasjoner i disse kommunedelene. I 2021 skal det vurderes om
eierskapet skal overtas av kommunen, eller om anleggene fremdeles skal ha en interkommunal
funksjon og eierskap. Siden betingelsene og framdriften for overtagelsen ikke er avklart er det ikke
lagt inn kostnader for dette i planperioden. Det er inngått en midlertidig driftsavtale med IVAR som
innebærer at Stavanger utfører drift og vedlikehold på disse anleggene inntil framtidig eierskap er
avklart.
Finnøy kommune har inngått en intensjonsavtale med det private vannverket Fjordvatn as om
overtagelse av installasjoner og abonnenter. Det er ikke oppnådd enighet om betingelsene for
overtagelse etter flere forsøk. Det arbeides videre med å avklare dette, og parallelt med å finne en
løsning som kan øke sikkerheten i leveransene til abonnentene i området til Fjordvatn og
Sjernarøyene.

Kvalitetssystem og HMS

I 2021 er det et satsningsområde å kunne ta i bruk modul for dokumentstyring i kvalitet- og
forbedringssystemet, TQM. Rutiner/prosedyrer skal oppdateres og/eller etableres for identifiserte
kjerneoppgaver. Skjema og sjekklister utarbeides på bakgrunn av rutiner/prosedyrer, for å bidra til
etterlevelse av gjeldende krav/retningslinjer (modul for skjema og sjekklister). Det er videre et mål om
å kunne ta i bruk aktivitetsplanlegger i kvalitet- og forbedringssystem, TQM.
Vann- og avløpsverkets beredskapsplaner, kontinuitetsplan, ROS-analyser, rutiner/prosedyrer,
sjekklister, risikovurderinger og meldesystem for avvik- og forbedringsforslag «Si ifra», utgjør en
vesentlig del av Vann- og avløpsverkets kvalitetssystem. Systemet er gjenstand for jevnlig
gjennomgang for å klarlegge hvilke områder som krever oppfølging/forbedringer.
Internkontrollsystemet for vannforsyningen revideres hvert år mens ROS-analyser og
beredskapsplaner for vann- og avløpstjenestene revideres minst hvert annet år. I 2021 skal ROSanalysene for vann og avløp oppdateres.
For å tilfredsstille IK-HMS-forskriftens krav til systematisk HMS-arbeid, er HMS gjenstand for
månedlig oppfølging i BMU. Felles møtearena (Internkontrollgruppen) er opprettet for
erfaringsoverføring mellom interne avdelinger. Arbeidsgruppe retter søkelys mot aktuelle tema samt
krav/retningslinjer for ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Månedlige tema følges opp av
avdeling der innhold gjennomgås og videreformidles i egen organisasjon.
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Hvert halvår skal det gjennomføres et dialogmøte i VA HMS-gruppe (ledere, verneombud Forus og
tillitsmann Forus) hvor HMS og kontinuerlig forbedringsarbeid er tema.
Det er et mål å avholde Beredskapsøvelser for vannforsyning hvert år. Felles beredskapsøvelse for
BMU vil gjennomføres for året 2021, der beredskapsområde vil omhandle aktuelt scenario for Vannog avløpsverket. Øvelsen vil omhandle kritisk ledningsbrudd m/forurenset drikkevann til
kommunedelen Rennesøy. Øvelsesplanen vil revideres hvert år og tilpasses aktuelle tema.
Øvelsesplan:
2021: Kritisk ledningsbrudd m/ekstremvær og forurenset drikkevann
2022: Brudd i vannforsyning øyer som ikke har veiforbindelse med fastlandet.
2023: Forurensing i høydebasseng
2024: Bruk av samband og loggføring i CIM
2025: Felles øvelse med IVAR, Svikt i vannforsyning til kommunen

Oppfølging av reguleringsprosesser og utbygging

I utbyggingsområder er det flere forhold som påvirker vann- og avløpsvirksomheten som må ivaretas.
Blant annet skal tilgjengelig slukkevann beregnes, tilknytningsforhold godkjennes og søknader om
dispensasjon fra avstandskravet mellom bygning og kommunale VA-ledninger skal saksbehandles.
I kommuneplanen for Stavanger er det bestemmelser knyttet til vann, avløp og overvann. Disse
bestemmelsene skal sikre at nødvendige vurderinger blir gjort på riktig stadium i en reguleringsprosess. Det skal blant annet utarbeides en egen rammeplan for vann og avløp. Tiltakshaver står
ansvarlig for utarbeidelsen av rammeplanen, men det kreves også en betydelig innsats fra Vann og
avløp gjennom forhåndskonferanser, vurdering av planer og høringsuttalelser til planforslagene.

Teknologiutvikling

Utviklingen i vannbransjen er avhengig av at eierne av infrastrukturen tester ut og tar i bruk nye
løsninger og bidrar til ønsket utvikling for å jobbe smartere, mer effektivt og gi høyere kvalitet.
Stavanger kommune må bidra til dette som en av de største ledningseierne i landet. Noe av
innovasjonen vil skje som en del av de ordinære investeringsprosjektene, men det settes også av
midler til deltakelse i innovasjons- og teknologiutviklingsprosjekter lokalt i egenregi og nasjonalt i
samarbeid med Norsk vann og andre aktører. Av større, konkrete prosjekter i 2020 at det er gitt tilsagn
til bidrag til vannbransjens kompetansesenter på Ås. (https://www.norskvann.no/index.php/10-nyheter/2225-nasjonaltsenter-for-vanninfrastruktur-er-stiftet)

Faglige nettverk

Både for å heve kompetansenivå i organisasjonen og for å være med å påvirke og løfte utviklingen
innen faget, ønsker Vann og avløp å delta i lokale, nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Vi
ønsker å være synlige innen fagmiljøet og å bidra med innlegg på seminarer og konferanser, artikler i
faglige tidsskrifter og å bidra i arbeidsgrupper og felles prosjekter når det er aktuelt.
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Vedlegg
1
2
3

Organisasjonskart for VA-verket
Årsplan for HMS/IK
Prøvetakningsprogram

20

Forvaltning

Forvalte eierskap off. VA
Plan og bestilling
Kartverk (og VOF)
Stikkledninger (off.)
Vannmiljø
Datamodellering
Overvann og klima
Oppfølging regulerings- og
VA-rammeplaner

Bjørn Z. Jacobsen
(8 stk)

Rengjøring
Desinfisering
Trykkprøving
Reparasjon
Lekkasjesøk
Service og kontroll
Vannprøver
Overtagelse
nyanlegg
Beredskapsvakt

Espen Johansson
(17 stk)

Vannledn. nett
Trond Tørresdal
(11 stk)

Rørinspeksjon
Meldingssentral
Anleggsleder
Spyling
Service og kontroll
Overtagelse
nyanlegg
Beredskapsvakt

Avløpsledn. nett

Per E. Pettersson
(43 stk)

Svein J. Aadnesen
(12 stk)

Stasjonsdrift

FDV
Roy N. V. Reilstad

Kvalitet/HMS

Tore Rannestad

Drift/Vedlikehold
(Forus Hausken)
Rehabilitering
Overtagelse
nyanlegg
Beredskapsvakt

Drift/Vedlikehold

Jarle Furre
(62 stk)

Vann og avløp

Steinar Husebø

Driftskontrollanlegg/Elektro.

Vann og avløp 2021

Myndighetsutøvelse og
saksbehandling private anl.
Kundekontakt og -service
Rørleggerkontroll
Utslippstillatelser
Innkreving gebyr
Slamtømming
Vannmåler

Myndighet

Signe S. Kvandal
(10 stk)

IK HMS-Plan 2021; Vann og avløp
Totalt:

108

Måned

Mnd. Tema

Aktivitetstype

Antall
planlagt

Januar

HMS-mål og organisering

HMS-møte

6

Januar

Rev. Oppslag/Informasjon

1

Januar

Rev. Prosedyre/dokument

27

Januar
Februar

Kjemikaliehåndtering

Februar

1

HMS-møte

1

Rev. Prosedyre/dokument

Februar
Mars

Kontaktmøte HMS

Kontroll og vedlikehold

3

Stoffkartotek

3

HMS-møte

1

Kommentarer/merknader
Forvaltning (F) og myndighet (M) dokumenterer 1 møte
hver. Drift (D) dokumenterer 3 møter. 1 felles overordnet
møte (VA-info).
Oppdatering av info på intranett (roller, ansvar, oppgaver)
samt oppdatering av oppslag - IK
F, M og D gjennomgår relevante prosedyrer og oppdaterer
ved behov.
Møte med HMS-gruppen. Gj. gang av BMU årsrapport
2020.
VA-info = 1
F, M og D gjennomgår relevante prosedyrer og oppdaterer
ved behov.
D = 3. Gj. gang og oppdatering av
stoffkartotek/kjemikalieregister
VA-info = 1

Mars

Vernerunde

3

D = 3. Vernerunde. Fokusområde på drift og vedlikehold

Mars

Rev. Prosedyre/dokument

3

F, M og D gjennomgår relevante prosedyrer og oppdaterer
ved behov.

HMS-møte

1

VA-info = 1

Rev. Prosedyre/dokument

3

F, M og D gjennomgår relevante prosedyrer og oppdaterer
ved behov.

HMS-møte

4

VA-info = 1, D = 3

April

Dokumentstyring,
arbeidsprosesser og
dokumentasjon

April

Mai

Støv, støy, vibrasjoner,
ergonomi og verneutstyr

Mai

Støymåling

1

BHT foretar støymåling

Mai

Støvmåling

1

BHT foretar støvmåling

Mai

Rev. Prosedyre/dokument

3

F, M og D gjennomgår relevante prosedyrer og oppdaterer
ved behov.

HMS-møte

1

VA-info = 1

Juni

Opplæring, kompetanse og
bevissthet

Kontroll av gjennomført kurs/sertifikat, HMS-kort,
yrkesvaksinering, helseundersøkelser, iht. lovpålagt HMSkrav for eksempel. FSE-kurs (arbeid på elektrisk anlegg),
arbeidsvarslingskurs 1 og arbeidsvarslingskurs 2 Ansvarshavende, fallsikringskurs, Varme arbeider (ikke
lovpålagt).
Opplæring i bruk av arbeidsutstyr (verktøy, maskiner,
utstyr) for nyansatte
Gj. gang av arbeidsområde (praktisk info, verneombud,
HVO, brannvernansvarlig, fasiliteter, førstehjelpsutstyr
osv.) for nyansatte
Dokumentering av G4 (Bro og traverskran) og T1-T5
(Truckførerbevis)

Juni

Sjekkliste

1

Juni

Dok. opplæring

0

Juni

Områderettet opplæring

0

Juni

Kursbevis/sertifikat

0

Juni

Vernerunde

3

D = 3. Vernerunde. Fokusområde på drift og vedlikehold

Juni

Kontaktmøte HMS

1

Juni

Rev. Prosedyre/dokument

3

Møte med HMS-gruppen
F, M og D gjennomgår relevante prosedyrer og oppdaterer
ved behov.

HMS-møte

1

VA-info = 1

September

Kartlegging av risiko

September

Rev. Prosedyre/dokument

3

F, M og D gjennomgår relevante prosedyrer og oppdaterer
ved behov.

September

Helseundersøkelse

0

Etter avtale med BHT (utsatt fra 2020)

September

Yrkesvaksinasjon

0

Etter avtale med BHT

HMS-møte

1

VA-info = 1

Oktober

ROS-analyse

5

Oktober

ROS-analyse

0

Oktober

SHA-plan

1

Oktober

Sikker Jobb Analyse (SJA)

0

Oktober

Rev. Prosedyre/dokument

3

Samordning og koordinering
Oktober
ovenfor andre
arbeidstakere

Oktober

F, M og D gjennomgår og oppdaterer ROS-analyse (HMSkartlegging) ved behov.
D = 2. Gjennomgår og oppdaterer ROS-analyse
(tjenesteleveranser; vann/ avløp) ved behov.
Mal for utarbeiding av SHA-plan gjennomgås og
oppdateres ved behov.
Risikovurdering av ekstraordinære arbeidsoperasjoner ved
behov
F, M og D gjennomgår relevante prosedyrer og oppdaterer
ved behov.

Medarbeidersamtale

7

HMS-møte

1

VA-info = 1

November

Vernerunde

4

D = 3, OK19 2. etasje = 1

November

Rev. Prosedyre/dokument

3

November

Beredskap

Alle får tilbud om gjennomføring av medarbeidersamtale.

HMS-møte

1

F, M og D gjennomgår relevante prosedyrer og oppdaterer
ved behov.
VA-info = 1

Beredskapsplan

1

Gj. Gang og oppdatering av beredskapsplan ved behov

Desember

Kontinuitetsplan

1

Gj. Gang og oppdatering av kontinuitetsplan ved behov

Desember

Beredskapsøvelse

1

Planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelse

Desember

HMS-plan

1

Desember

Rev. Prosedyre/dokument

3

Desember

Årsrapport

0

Planlegging av HMS-aktiviteter for året 2022
F, M og D gjennomgår relevante prosedyrer og oppdaterer
ved behov.
Sammenstilling av nøkkeltall for HMS-arbeidet hos VA
(tertialrapport).

Desember
Desember

Årsrapport og årshjul

STAVANGER KOMMUNE
Egenkontroll vannverk 2021
UKE
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
*
18

Prøvested
gruppe
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Tirsdag er fast prøvedag
Analyse
gruppe
VV2
VV2
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV2
VV2

19
20
21

3
4
1
2
3
4
1
2

Emballasje
pakke
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
PÅSKE
B
B
A
A
A
A
A
A

22

3

A

VV6

23

4

A

VV6

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
Ingen prøvetaking

VV2
VV2
VV2
VV2
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV2
VV2
VV2
VV2
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV2
VV2
VV2
VV2

VV2
VV2
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6
VV6

Prøvesteder
Gruppe 1

Prøvesteder
Gruppe 2

11 Lundsvågen
12 Vannverket Forus
13 Kampen skole
14 Nylund skole
15 Haugåstunet Sykehjem, Åsen

21 Jernalderv. Pumpest.
22 Hinna vgs. (Husmorskolen)
23 Våland skole
24 Gjerdev. Pumpest.
25 Kvernavik skole

Prøvesteder
Gruppe 3
30 Gustav Vigelandsvei PV210
31 Kristianlyst skole
32 Tjensvollbass.ut
33 Kvieberget pumpest.
34 Revheim skole
35 Stokka sykehjem

Prøvesteder
Gruppe 4
40 Høydebasseng Gausel
41 Våland pumpest.
42 Høydebasseng Hinna
43 Buøy skole
44 Storebakken pumpest.
45 Madlatuå pumpest.

Emballasje pakke
A
Plastfl. m/thiosulf. 500ml
Plastfl. Kjemisk 500ml

B
Plastfl. m/thiosulf. 500 ml
Plastfl. Kjemisk 500 ml

Analyse gruppe
Nettkontroll
VV6
Kimtall 22°C
Koliforme bakterier-Colilert
E.coli-Colilert
Turbiditet
Fargetall filtrert
Lukt (enkel metode)
Jern

Enkel rutinekontroll
VV2
Kimtall 22°C
Koliforme bakterier-Colilert
E.coli-Colilert
Intestinale enterokokker
Clostridium perfringens
pH
Turbiditet
Fargetall filtrert
Konduktivitet
Ammonium
Lukt (enkel metode)

Under ferieavviklingen på skolene kan prøvetakingsprogrammet avvike

STAVANGER KOMMUNE
Kommunedel Rennesøy og Finnøy.
Egenkontroll vannverk 2021
Mnd
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

Prøvested
gruppe
5 og 6
7 og 8
5 og 6
7 og 8
5 og 6
7 og 8
5 og 6
7 og 8
5 og 6
7 og 8
5 og 6
7 og 8

Det skal analyseres for:
Kimtall, cfu/ml
Koliforme, MPN/100ml
E.coli, MPN/100ml
Tirbiditet, FNU

Onsdag fast prøvedag
Prøvesteder
Gruppe 5 Rennesøy
51 Vikevåg teknisk anlegg
52 Bru barnehage
53 Utstein kloster Hotell
54 Sørbø Mortavika kiosk
55 Høydebasseng Aske

Prøvesteder
Gruppe 6 Finnøy
61 Finnøy HB
62 Fogn HB
63 Halsnøy
64 Nesheim endeledning

Prøvesteder
Gruppe 7 Rennesøy
71 HB Bru
72 HB V.Åmøy
73 HB Bjerga
74 HB Sørbø.
75 HB Austbøstemmen

Prøvesteder
Gruppe 8 Finnøy
81 Talgje landtak
82 Mjølsnes pumpehus
83 Fogn pumpestasjon
84 Møllelia VV rentvann
85 Kyrkjøy HB

Prøvegruppe 5 og 6 tas ut i oddetallsmnd.
Prøvegruppe 7 og 8 tas ut i partallsmnd.

Ekstra bassengprøver i gjødslingsperioden
15. februar - 31. August
61 Finnøy HB
62 Fogn HB
73 HB Bjerga
74 HB Sørbø.

Feb. april, juni og august
Feb. april jun og augusti
Mars, mai, juli
Mars, mai, juli

