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Forord 
 
Hovedplan avløp 2016-2023 er en temaplan under Kommuneplanen. 

Hovedplanen er kommunens overordnede strategidokument for å møte morgendagens utfordringer knyttet til 
transport og rensing av avløpsvann med minimal ulempe for befolkningen, herunder ivareta god vannkvalitet 
i bekker og vassdrag. Planen gir grunnlag for overordnede beslutninger om tiltak. 

Planen omhandler transportsystem for avløpsvann, renseanlegg for avløpsvann, overvannshåndtering og 
vannmiljø i vassdrag. 

Antall innbyggere i Eidsvoll vil øke mye i årene som kommer i henhold til de foreliggende 
befolkningsprognosene. Tiltak på vann- og avløpsnettet må ta hensyn til dette, og med en forventet levetid på 
opptil 100 år for nye ledningsanlegg må det tas høyde for kraftig befolkningsvekst i 
dimensjoneringsgrunnlaget for hovedanleggene.  

Det er foretatt investeringer til ombygging av renseanlegget i Bårlidalen. Anlegget fremstår nå som et 
moderne og fremtidsrettet anlegg med tilstrekkelig kapasitet for å kunne håndtere forventet befolkningsvekst 
de neste årene.  

Fornyelse av ledningsnettet har ikke vært prioritert i tilstrekkelig grad de siste årene. Fornyelsesbehovet er 
omfattende og må prioriteres i årene framover.   

Innlekking av fremmedvann på spillvannsnettet er høyere enn ønskelig. En del av nettet består av rør og 
kummer som ikke tilfredsstiller dagens funksjonskrav. Erfaringer viser at lekkasjenivået blir redusert 
gjennom systematisk lekkasjekontroll og fornyelse av disse rørene og kummene, og fokus må rettes mot 
disse aktivitetene på kort og lang sikt for å opprettholde eller forbedre ledningsnettets funksjonsevne. Danes 
fornyelsestakt er ikke bærekraftig.  

Forrige Hovedplan for avløp ble utarbeidet så langt tilbake som i 1997. Dette er svært lenge siden og 
kunnskapsnivået om tilstanden på avløpsnettet i kommunen har ikke vært tilfredsstillende. I 2016-17 ble det 
gjennomført en systematisk kartlegging av tilstand og vannmengder på avløpsnettet. Kartleggingen resulterte 
i rapporten Handlingsplan for reduksjon av fremmedvann og fornyelse av avløpsnettet.  

Denne kartleggingen vil danne grunnlag for utarbeidelse av en tiltaksplan for perioden 2017 til 2023.  

Rullering av Hovedplanen bør gjøres i løpet av 4 – 5 år.  

COWI har utarbeidet planen i nært samarbeid med Eidsvoll kommune ved Kommunal drift.  
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1. SAMMENDRAG 
Det forventes en sterk befolkningsvekst i Eidsvoll kommune, som opererer med prognoser som tilsier et 
innbyggertall på nærmere 30 000 i 2022. Befolkningsvekst, klimaendringer, økende krav og forventninger 
knyttet til vann- og avløpstjenester og krav om et bedre vannmiljø medfører at Eidsvoll kommune står 
overfor mange utfordringer i årene fremover.  
 
Hovedmål for avløpshåndteringen:  

 Effektiv håndtering av spillvann og overvann som ikke skaper helse- og miljøproblemer, skader eiendom 
eller medfører ulemper for innbyggerne. 

 God miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vassdrag, grunnvann og kystvann. 
 

Følgende hovedutfordringer er identifisert for den kommende planperioden: 

a) Befolkningsvekst og fortetting 

b) Klimaendringer 

c) Fremmedvann 

d) Fornyelsestakten 

e) Krav i vannforskriften 

f) Utslipp fra avløpshåndteringen 

 
Følgende strategier bør iverksettes for å oppnå hovedmålene og møte utfordringene: 

I. Legge til grunn forventet befolkningsvekst og klimaendringer i alle faser av kommunale planprosesser. 

II. Rehabilitere/fornye avløpsnettet i en takt som er bærekraftig (minst 1 % fornyelse pr. år), noe som vil 
bidra til å redusere andelen fremmedvann i avløpsnettet. 

III. Redusere utslippene knyttet til avløpshåndteringen ved opprydding i spredt avløp og tiltak på det 
kommunale avløpsnettet. 

 
Satsningsområder for planperioden 2016 - 2023:  

1) Heve kunnskapen om avløpsnettet ved systematisk kartlegging. 

2) Fornyelsestakten på ledningsnettet økes. Målrettet utskifting/rehabilitering av avløpsledninger. 

3) Reduksjon av fremmedvann på spillvannsnettet.  

4) Satse på god og forsvarlig drift av vann- og avløpsanleggene.  

5) Øke fokuset på lokal overvannshåndtering og flomveier.  

6) Opprydding i spredt avløp.   
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2. NØKKELOPPLYSNINGER 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avløp 
 Ca. 70 % befolkningen er tilknyttet et kommunalt renseanlegg.  
 Bårlidalen avløpsrenseanlegg mottar avløpsvann fra noe over 17 000 personer. Renseanlegget 

har etter ombygging en kapasitet på 35 000 pe (boenheter) og utslippssted er Vorma.  
 Feiring avløpsrenseanlegg mottar avløpsvann fra ca. 700 pe. Renseanlegget har en kapasitet 

på 700 pe og utslippssted er Mjøsa.  
 Minnesund avløpsrenseanlegg er belastet med avløpsvann fra ca. 1 100 pe ut fra organisk 

belastning, men vannforbruket er lavt og ledningsnettet er forholdsvis tett, slik at hydraulisk 
belastning er kun ca. 800 pe. Renseanlegget har en teoretisk kapasitet på ca. 1 500 pe med 
dagens vannforbruk, men det er kun dimensjonert for 1 300 pe. Utslippssted er Vorma.  

 Transportsystemet for avløpsvann består av 239 km kommunale avløpsledninger, fordelt på 
167 km spillvannsledninger og 72 km overvannsledninger. I tillegg kommer 124 km private 
spillvannsledninger og 29 km private overvannsledninger.  

 Transportsystemet for spillvann inneholder 47 pumpestasjoner, hvorav 33 har nødoverløp til 
resipient. 

 En betydelig andel av innbyggerne i kommunen er tilknyttet private avløpsanlegg. I 2016 er 
det ca. 1700-1800 anlegg i spredt bebyggelse.  

 
 

Befolkning 
 Innbyggertall pr. 1. januar 2017 var 24 415.  
 Det er ventet en fortsatt sterk befolkningsvekst. Framskrivninger viser at innbyggertallet vil 

nærme seg 30 000 i 2022.  
 Hovedtendensen i kommuneplanen er en sterk vekst i sørbygda (Dal og Råholt), moderat 

vekst i midtbygda (Eidsvoll sentrum, Minnesund) og relativt stabil situasjon i nordbygda 
(Feiring). 

 

Vannmiljø 
 Eidsvoll kommune utgjør en del av vannområdene Mjøsa og Hurdalsvassdraget/Vorma i 

vannregion Glomma.  
 Eidsvoll kommune har syv badeplasser, hvorav badevannskvalitet i 2014 og 2015 var 

utmerket og/eller akseptabel. 
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3. RAMMEBETINGELSER 
Vann- og avløpssektoren er ikke underlagt noe eget departement. Kommunene må derfor forholde seg til 
ulike statlige myndigheter, alt etter hvem som har ansvaret for den aktuelle problemstillingen. Rammeverket 
finnes i en rekke lover, forskrifter, retningslinjer og veiledninger. I tillegg blir europeiske direktiver 
fortløpende gjort gjeldende i Norge.  

Forholdet mellom innbyggerne som VA-kunder og kommunen som leverandør av vann- og avløpstjenester 
reguleres gjennom lokale forskrifter og lokale abonnementsvilkår for vann og avløp. Ikke alle 
problemstillinger er utførlig regulert gjennom regelverket, og disse blir fortolket av domstolene ut fra de 
bestemmelsene man har. 

 

Viktige lover og forskrifter: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71. 
 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift – TEK 10) av 26. mars 2010 nr. 489. 
 Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. 
 Forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009 nr. 855. 
 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) av 15. desember 2006 nr. 1446. 

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (Vass- og avløpsanleggslova) av 16. mars 2012 nr. 12. 
 Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) av 23. juni 2000 nr. 56. 
 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) av 24. november 2000 nr. 82. 

 Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) av 28. oktober 2011 nr. 1058. 
 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (Damsikkerhetsforskriften) av 18. desember 2009 nr. 

1600. 
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6. 

 Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) av 1. juni 2004 nr. 931. 
 EU’s vanndirektiv (Vanndirektivet) av 23. oktober 2000. 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av 
6. desember 1996 nr. 1127. 

 

I tillegg kommer en rekke kommunale og lokale vedtak, bestemmelser, tillatelser, avtaler mm: 

 Kommuneplans arealdel 2015-2026. 
 Kommuneplans samfunnsdel 2011-2022. 
 Utslippstillatelse for Eidsvoll kommune, gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 8.11.2012. 
 Tilsyn av avløpsområdet 2014 – Kontrollrapport 22.10.2014. 
 Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Eidsvoll kommune vedtatt 13. november 2012. 
 VA-norm for kommunene Eidsvoll, Fet, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Sørum, 

Aurskog Høland, Nittedal, samt Årnes vannverk. Revidert november 2012. 
 Norm for kloakkpumpestasjoner i Eidsvoll kommune, revidert november 2012.
 
 
 
 



Hovedplan avløp 

 
Side 7 av 40 

 

4. BEFOLKNINGSUTVIKLING 
Overordnede tiltak på VA-nettet bør være dimensjonert for anleggenes levetid. For ledninger legges det til 
grunn en levetid på 100 år, mens det for behandlingsanlegg kan være 20–40 år avhengig av type 
behandlingsanlegg. Dette kapitlet behandler derfor utviklingen av befolkningsmengde og næringsvirksomhet 
i et lengre tidsperspektiv enn foreliggende kommuneplan.  

Befolkningsprognoser er heftet med stor usikkerhet. Befolkningsveksten vil påvirkes av fruktbarheten, 
levealder, innvandring, innenlandsk flytting, politikk, økonomi, klima, miljø, befolkningstetthet, lokale 
forhold mm. For å anslå fremtidig befolkningsvekst i Eidsvoll kommune har vi valgt å se på statistikk, 
prognoser og kommunens nåværende utbyggingspolitikk.  
 
4.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING 

Figur 4.1.1 viser befolkningsutviklingen for Eidsvoll kommune fra 1951 og frem til 2014. I løpet av perioden 
har befolkningen økt fra noe over 11 000 personer til over 23 000 personer. De siste 10 årene har 
gjennomsnittlig årlig befolkningstilvekst vært på ca. 500 personer. Ved utgangen av 2016 var folketallet i 
Eidsvoll kommune på 24 415 personer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1.1: Befolkningsutvikling 1951-2014 (kilde SSB).  

Befolkningstallet var på 23 238 pr. 1. januar 2015.  
Befolkningstallet var på 23 811 pr. 1. januar 2016. 
Befolkningstallet var på 24 415 pr. 1. januar 2017. 
Dette gir en befolkningsvekst på 573 personer i 2015, og en befolkningsvekst på 604 personer i 2016.  
Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste tre år har vært på 2,5 %.  
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4.2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 

Gjeldende kommuneplan for Eidsvoll (Kommuneplan 2011-2022 Samfunnsdelen) sier følgende om 
befolkningsutviklingen fram mot 2022:  
Eidsvoll kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de senere år. I den siste femårsperioden har 
gjennomsnittlig vekst vært i overkant av to prosent. I gjeldende kommuneplan var det tatt sikte på en årlig 
vekst på inntil to prosent. Ved årsskiftet 2011/2012 var det 21 621 innbyggere i Eidsvoll. Det er ventet en 
fortsatt sterk befolkningsvekst. Framskrivninger viser at innbyggertallet vil nærme seg 30 000 i 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2.1: Befolkningsprognose fra Kommuneplan 2011-2022.  
 
Et innbyggertall på 30 000 i 2022 innebærer en årlig befolkningsvekst på over 3 % i de neste årene. 
 
I figurene på neste side er det illustrert ulike scenarier for befolkningsvekst. Det er vist 
befolkningsframskrivinger ved henholdsvis 3 % årlig vekst slik som Kommuneplan 2011-2022 antyder, 2 % 
årlig vekst og en vekst på 540 personer pr. år som tilsvarer den gjennomsnittlige befolkningsveksten de siste 
tre år.  

Det bemerkes at kurvene med %-vis årlig vekst gir en meget sterk vekst etter noen år (3 % av 40 000 er mye 
mer enn 3 % av 20 000). Kurven som viser befolkningsframskriving med en vekst på 540 personer pr. år, 
altså den gjennomsnittlige veksten de siste tre år, anses som den mest realistiske.  

Ellers har innvandringssituasjonen i Europa og Norge høsten 2015 vist at det er svært vanskelig å forutsi 
befolkningsveksten fremover. Uansett bør Eidsvoll kommune planlegge for at befolkningstallet kan overstige 
50 000 innen 2065.   
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Figur 4.2. 2 : Befolknings framskriving ved ulike scenarier fram til 2065.

Figur 4.2.3 : Befolknings framskriving ved ulike scenarier fram til 2115 .
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5. MÅL FOR AVLØPSHÅNDTERINGEN 
Hovedmål:  

 
Målområdene for avløpshåndteringen og vannmiljø er: 

1. Robust og sikker avløpshåndtering 
2. Ressursbruk og servicenivå 
3. Avløp i spredt bebyggelse 

4. Vannforvaltning og vannkvalitet i vassdrag og fjord 
 

Under er delmål formulert for hvert målområde. 
 

5.1  ROBUST OG SIKKER AVLØPSHÅNDTERING 
 Utslippstillatelsens krav skal overholdes. 
 Avløpshåndteringen skal være underlagt et internkontrollsystem og en beredskapsplan som til enhver 

tid skal være oppdaterte og kjente o organisasjonen. 
 Påslippsavtaler skal inngås og følges opp der det er nødvendig for å forebygge ulemper i 

avløpsnettet, vassdrag og renseanlegg.  
 Avløpsvann fra Eidsvoll kommune skal inneholde minst mulig fremmedvann og gi minst mulig 

ulemper for avløpsrenseanleggene. 
 

5.2  RESSURSBRUK OG SERVICENIVÅ 
 Kostnadene for bygging, drift og vedlikehold av avløpshåndteringen skal fullt ut dekkes gjennom det 

kommunale avløpsgebyret. 
 Tiltak innen drift, vedlikehold og fornyelse skal være kostnadseffektive i et langsiktig perspektiv. 

Energibesparende tiltak skal vektlegges. 
 Abonnentene skal oppleve kommunen som forutsigbar i sin myndighetsutøvelse, og motta 

tilstrekkelig informasjon om forhold som er av betydning for avløpssystemenes funksjonsevne, samt 
hva som er kommunens ansvar knyttet til avløpshåndtering.  

 Alle kommunale avløpsanlegg skal legge til rette for et sikkert og godt arbeidsmiljø.   
 

5.3  AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE 
 Private avløpsanlegg skal ha godkjente avløpsløsninger i henhold til utslippstillatelse. 

 

5.4  VANNFORVALTNING OG VANNKVALITET I VASSDRAG OG FJORD 
 Alle offentlige badeplasser skal være egnet for bading. 
 Tilførsel av forurensninger skal ikke sette begrensninger for ønsket bruk av bekker, elver, vann og 

sjø.  

1 Effektiv håndtering av spillvann og overvann som ikke skaper helse- og 
miljøproblemer, skader eiendom eller medfører ulemper for innbyggerne. 

2 God miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vassdrag og grunnvann. 
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6. STATUS FOR AVLØPSHÅNDTERINGEN 
 

6.1 TILKNYTNING 
Omtrent 70 % av kommunens drøyt 23 000 innbyggere er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. De fleste 
tettbygde områdene er tilknyttet kommunalt avløpsnett der spillvannet fra husstandene blir ført til 
avløpsrenseanlegg. 
 

6.2 RENSEANLEGG OG RENSEDISTRIKTER 
Det er tre renseanlegg i kommunen. Hovedrenseanlegget ligger i Bårlidalen. Det er i tillegg to mindre 
renseanlegg på Minnesund og på Feiring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.2.1: Avløpsrenseanlegg og rensedistrikter i Eidsvoll.  



Hovedplan avløp 

 
Side 12 av 40 

 

6.2.1 Bårlidalen avløpsrenseanlegg og rensedistrikt 

Bårlidalen renseanlegg ble bygget i 1978 som hovedrenseanlegg for Eidsvoll sentrum med omkringliggende 
områder og tar også imot eksternt slam fra Feiring og Minnesund renseanlegg. Renseanlegget ligger i 
Bårlidalen, ca. 3 km sør for Eidsvoll sentrum, og har utslipp av renset avløpsvann til Andelva, som igjen 
renner ut i Vorma 500 meter nedstrøms renseanlegget.  

Renseanlegget var mer enn 30 år gammelt da det ble vedtatt en total renovering og bygningsmessig utvidelse 
av renseanlegget for å øke kapasiteten. Byggearbeidene startet opp høsten 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 6.2.1.1: Bårlidalen avløpsrenseanlegg.  

Kapasiteten til det nye renseanlegget er ca. 35 000 pe.  

Anlegget består av to linjer med:  

Vannrensing: 
 Mekanisk rensing med ristgodsvasker og presse (Meva) 
 Sandfang med sandvasker (Meva) 
 For utskiller av slam via Salsnesfilter 
 Biotrinn (Biowater) 
 Kjemikaliedosering med jern 
 Fire flokkuleringskammer 
 Ettersedimentering med kjedeskraper 

 
Slambehandling og biogass:  

 Fortykkermaskiner 
 Råttnetanker 550m3 termofil utråtning 
 Avvanningsskruer, type Huber 
 Biomassen lagres i en lukket lagringhall til den kjøres ut til sluttbruker 
 Gassturbiner som produserer strøm og varme til anlegget 
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Det har vært innkjøringsproblemer med det nye anlegget. Anlegget var under ombygning i hele 2014 og 
2015, og anlegget har ikke fungert tilfredsstillende i denne perioden.  

På grunn av ombyggingen foreligger det ikke tall for vannmengder i 2014 og 2015. Det er derfor ikke 
utarbeidet forurensningsregnskap. I 2014 var renseeffekten var gjennomsnittlig 90 % for totalfosfor, 10 
% for total nitrogen, 58 % for BOF5 og 66 % for KOF. Dette var dårligere verdier enn i 2013. 

Heller ikke i 2015 ble det oppnådd tilfredsstillende renseresultater fordi Biogassanlegget ikke er satt i drift.  

I løpet av 2016 forventer man normal drift ved renseanlegget og at krav i utslippstillatelsen vil overholdes.  

 

6.2.2 Feiring avløpsrenseanlegg og rensedistrikt 

Det ble bygget et avskjærende avløpsanlegg for sentrale deler av Feiring i perioden 1977-1980 i forbindelse 
med Mjøsaksjonen. Ledningsanlegget er hovedsakelig lagt som ett rørs separatsystem, men med 
overvannsledninger enkelte steder. Hovedandelen av ledningsanlegget er PVC-rør. Det er rapportert om en 
del fremmedvann.  

Renseanlegget har bedre resultat for rensing av fosfor i 2014 sammenlignet med 2013. Renseresultatet for 
fosfor er ikke overholdt, noe som skyldes overløpsdrift. 

Renseeffekten var gjennomsnittlig 88 % for totalfosfor, 92 % for BOF5 og 83 % for KOF. Kravene til 
sekundærrensing gjelder ikke for dette renseanlegget.  

Registrert tilrenning til anlegget var 57 830 m³ i 2014. Det gikk 8 153 m³ vann i overløp foran anlegget. 

Med avløpsvannet ble det i 2014 tilført 361 kg fosfor, mens det ble fjernet 317 kg i renseanlegget og sluppet 
ut 44 kg, inklusive overløp. 
 

6.2.3 Minnesund avløpsrenseanlegg og rensedistrikt 

Avløpsnettet ble utbygget i perioden 1965-1975. På denne tiden ble det hovedsakelig lagt betongledninger. 
Ledningsanlegget er hovedsakelig lagt som ett rørs separatsystem, men med overvannsledninger enkelte 
steder. 

Anlegget er et mekanisk kjemisk renseanlegg som ble bygd på 70-tallet. Renseanlegget har kun fortykning 
av slammet.  

Renseanlegget overholdt kravet i utslippstillatelsen og forurensningsforskriften i 2014. Renseeffekten var 
gjennomsnittlig 96 % for totalfosfor, 69 % for BOF5 og 74 % for KOF. 

Registrert tilrenning til anlegget var 57 666 m³, mens det gikk 74 m³ i overløp foran anlegget.  

Med avløpsvannet har det i 2014 blitt tilført 473 kg fosfor, mens det er fjernet 453 kg i renseanlegget og 
sluppet ut 20 kg. 
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6.2.4 Kapasitetsvurdering avløpsrenseanleggene 

I tabellen under er verdier for tilknyttede personer, tilført antall pe basert på organisk stoff, tilført 
avløpsmengde og overløpsmengder hentet fra årsrapporter for renseanleggene.  
 
 Bårlidalen Feiring Minnesund 
Kapasitet [pe] 35 000 700 1 300 
Tilknyttede personer 2014 [pe] 17 253 700 1 300 
Teoretisk spillvannsmengde pr. år 
(160 l pr. person pr. døgn) [m³] 

1 007 575 40 880 75 920 

Tilført antall pe i 2014  
(basert på organisk stoff) 

Ikke målt pga. ombygging 601 1 142 

Tilført avløpsmengde 2014 [m³] Ikke målt pga. ombygging 57 830 57 666 
Resipient Andelva/Vorma Mjøsa Vorma 
Overløpsmengder [m³] Ikke målt pga. ombygging 8 153 (6 %) 74 (0,1 %) 
Tabell 6.2.4.1: Oversikt renseanlegg med belastning og kapasiteter (kilde: årsrapporter).  
 
I følge verdiene i tabellen er har både renseanlegget på Feiring og på Minnesund nådd sin kapasitetsgrense. 
Det hersker imidlertid noe usikkerhet rundt den reelle tilknytning og belastningen på disse anleggene.  

Når det gjelder renseanlegget i Feiring er det ikke forventet utbygging og økt belastning på dette anlegget. 
Det må uansett forventes vedlikehold og oppgradering av anlegget i årene framover.  

For renseanlegget på Minnesund stiller det seg annerledes. Her må det påregnes utbygging og økt belastning. 
Blant annet er Langsetåsen ferdig regulert for 300 boliger. 

Høsten 2015 utførte Asplan Viak en beregning av kapasiteten på Minnesund renseanlegg. Her ble det 
konkludert med at anlegget er belastet med avløpsvann fra ca. 1 100 pe ut fra organisk belastning, men 
vannforbruket er lavt og ledningsnettet er forholdsvis tett, slik at hydraulisk belastning er kun ca. 800 pe. 
Renseanlegget har en teoretisk kapasitet på ca. 1 500 pe med dagens vannforbruk, men det er kun 
dimensjonert for 1 300 pe. Det anbefales å begrense ytterligere tilknytning til maksimalt 500-600 pe ut over 
dagens belastning.  

I 2008 gjennomførte AMF AS en utredning vedrørende overføring av avløpsvann fra Minnesund 
avløpsrenseanlegg til Bårlidalen avløpsrenseanlegg. Konklusjonen her er at det er mest lønnsomt å overføre 
avløpsvannet fra Minnesund til Bårlidalen når belastningen ved Minnesund blir ca. 900 - 1 000 pe. I 
utredningen ble belastningen anslått til 700 pe.  

Utredningen konkluderer med at de vil være god økonomi å legge en undervannsledning i Vorma fra 
Minnesund avløpsrenseanlegg ned til pumpestasjonen P7 i nærheten av Eidsvoll stasjon. Fra denne 
pumpestasjonen vil avløpsvannet pumpes sammen med resten av avløpsvannet fra Eidsvoll sentrum til 
Bårlidalen avløpsrenseanlegg. Kapasitetsutvidelse av Minnesund avløpsrenseanlegg vil ifølge utredningen 
bli en langt dyrere løsning. Kostnadene for undervannsledningen ble beregnet til ca. 7 millioner kroner, 
inkludert ombygging av Minnesund avløpsrenseanlegg til en pumpestasjon.  

Bårlidalen avløpsrenseanlegg vil etter ombygging og kapasitetsutvidelse til 35 000 pe ha tilstrekkelig 
kapasitet til omkring 2040-2050 forutsatt befolkningsvekst på dagens nivå.   
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6.3 TRANSPORTSYSTEM FOR SPILLVANN 
 

6.3.1 Spillvannsnettet 

I kommunen er det ca. 167 km med kommunale avløpsledninger. Av disse er 380 meter definert som avløp 
fellesledning. Bortsett fra disse meterne er avløpssystemet lagt som separatsystem. Grovt sett er halvparten 
av avløpssystemet lagt som ett-rørs system, og den andre halvparten som to-rørs system.  

Et separatsystem skal i utgangspunktet transportere forbruksvann fra husholdninger og næringsvirksomhet, 
og dimensjoneres med tanke på dette. Spillvannsnettet i Eidsvoll er i utgangspunktet robust dimensjonert, 
men store mengder fremmedvann, kombinert med befolkningsvekst og fortetting, fører til at nettet 
overbelastes ved kraftige nedbørsmengder. 

I tillegg til de kommunale spillvannsledningene er det ca. 124 km med spillvannsledninger med annet 
eierskap, hovedsakelig privateide stikkledninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.3.1.1: Eierfordeling spillvannsledninger.  

 

 

  

K P A S

SP 166 555 121 215 636 1 309

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Le
n

gd
e

 [
m

] 

Eier / Type 



Hovedplan avløp 

 
Side 16 av 40 

 

Siden Eidsvold kommune startet kloakkeringen på 1940-tallet, har det blitt gjort utbedringer og utvidelser av 
nettet. Hoveddelen av ledningsnettet ble lagt på 70- og 80-tallet, i en periode hvor PVC tok over for betong 
som foretrukket rørmateriale. PVC er fortsatt det som brukes mest.  

Å forvalte et ledningsnett er en stor og viktig kommunal oppgave for å hindre forurensning. Det er investert 
svært store beløp som ledningsnettet representerer. Siden ledningsnettet har begrenset levetid og kontinuerlig 
forfaller, øker behovet for fornyelse fra år til år. Ledningsnettet utgjør ca. 80-90 % av den totale 
gjenanskaffelsesverdien. Derfor er det svært viktig økonomisk å ha et riktig nivå på fornyelsen. Manglende 
vedlikehold kan koste en kommune svært dyrt senere 

Eidsvoll kommune har en del ledninger med anleggsår før 1980. Disse er i hovedsak betongledninger med 
stor grad av åpne skjøter, utettheter mm. For disse vil fornyelsesbehovet være stort og de bør fornyes så raskt 
som mulig. Dette kan kalles etterslepet. Totalt antall meter betongledninger med anleggsår før 1980 er  
ca. 32 000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.3.1.2: Kommunale spillvannsledninger sortert på anleggsår og materiale.  
 
 
Det er registrertbetydelige mengder fremmedvann på spillvannsnettet. Årsakene er ikke tilstrekkelig kartlagt 
i kommunen, og det foreligger ikke datagrunnlag til å peke ut områder hvor andelen fremmedvann er mer 
betydelig enn andre. Det er antatt at det er eldre stikkledninger, eldre kummer og utett ledningsnett som 
medfører betydelig innlekking av fremmedvann i avløpsnettet. Takvann som er koblet rett på 
spillvannsnettet, feilkoblinger og drenering av privat grunn er sannsynligvis også betydelige kilder til 
fremmedvann.  

Fylkesmannen har etterlyst en målrettet handlingsplan for reduksjon av overvann (fremmedvann) til det 
kommunale avløpsnettet 

Figur 6.3.1.3 definerer inndeling av avløpsvann og fremmedvann. Avløpsvannet omfatter spillvann fra 
personekvivalenter og næring, samt fremmedvann. Fremmedvannet kan videre deles inn i mengder som er 
nedbøravhengige og mengder som ikke er nedbøravhengige (tørrværavrenning). Nedbøravhengig 
fremmedvann er vann som tilføres avløpssystemet fra kilder som er indirekte eller direkte tilknyttet nedbør. 
Denne andelen fremmedvann vil typisk vise seg som økning av avløpsmengder etter regnvær og 

1945-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 >=2000 Ukjent <1945

Betong 56 10 559 21 850 2 402 42 20 5 453

PE 374 3 162 2 364 2 910 1 418 2 278

PVC 96 362 15 585 38 635 17 338 22 985 12 376

Ukjent 808 225 224 2 109 5 057 177
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snøsmelting. Fremmedvann som ikke er avhengig av nedbør er vann som tilfør es avløpssystemet fra kilder
som er uavhengige nedbør. Denne andelen fremmedvann vil typisk vise seg som høye
minimumsvannføringer om natten i tørre perioder.

Figur 6.3.1.3: Definisjoner og fordeling av mengder i avløpsvann.

Høy andel fremmedvann i avløpsnettet er ett betydelig samfunnsproblem som leder til negative konsekvenser
for miljø et, samt økte kostnader. Utfordringer knyttet til fremmedvann kan oppsummeres som:

Utslipp av forurensning til resipient som følge av overskredet kapasitet i avløpssystem. De
forventede effekter av klimaendringer (økt og mer intens nedbør) vil bidra til at overløp trer i
funksjon enda oftere.
Ledninger og pumpestasjoner må dimensjoneres for en større vannføring enn nødvendig.
Økt kostnader til dri ft og investering i avløpsrenseanleggene.
Variasjon mht. hydraulisk belastning til renseanlegget gir utfordrende driftsforhold.
Stor variasjon mht. vannkvalitet og temperatur til renseanlegget gir utfordrende driftsforhold.
Renseanlegg må dimensjoneres fo r en større vannføring enn nødvendig.
Norske kommuner har via pålegg fra forurensningsmyndigheter brukt betydelige ressurser på
separering av avløpsnettet. Fokuset har vært på å redusere forurensning fra overløp, spesielt ved
store nedbørsmengder. Stor and el av fremmedvann på spillvannsnettet reduserer effekten av denne
innsatsen betraktelig.
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6.3.2 Overløp og nødoverløp 

Overløp avlaster ledningssystemet når tilrenningen er større enn transportsystemets kapasitet. Siden 
avløpssystemet består av separatsystem er det prinsipielt ikke behov for overløp i en normal driftssituasjon. 
Likevel vil det normalt finnes nødoverløp som kan avlaste spillvannssystemet, for eksempel i forbindelse 
med teknisk svikt i en pumpestasjon.  

Eidsvoll kommune har tre overløp på ledningsnettet. I tillegg har totalt 33 av 47 pumpestasjoner nødoverløp 
til resipient. Øvrige pumpestasjoner har nødoverløp til buffertank uten overløp, buffertank med overløp eller 
ukjent lokalitet.  

I forbindelse med utarbeidelse av Miljørisikovurdering av avløpsystemet, utørt av COWI 2015, ble følgende 
kart utarbeidet der overløpene er plassert geografisk og klassifisert etter risiko. I rapporten finnes man også 
en oversikt over overløpsdrift for alle overløp i forbindelse med pumpestasjoner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.3.2.1: Risikoklassifisering overløp.  
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6.3.3 Pumpestasjoner 

Avstandene og topografien i Eidsvoll gjør det nødvendig med forholdsvis mange pumpestasjoner for å 
transportere spillvannet til avløpsrenseanleggene.  

Eidsvold kommune har totalt 47 kommunale pumpestasjoner. I all hovedsak er pumpestasjonene utstyrt med 
alarmer. Det er doble pumper på de fleste anleggene, og ved havari eller vedlikehold av den ene pumpen vil 
stasjonene ha tilstrekkelig kapasitet.  

Av de 47 pumpestasjonene har 32 dykkede pumper og 15 tørroppstilte pumper. Av driftsmessige årsaker er 
det ønskelig at alle stasjoner på sikt skal ha tørroppstilte pumper.  

Pumpestasjoner har typisk en levetid på 30-50 år, og fornyelsestakten har i Eidsvoll ligget på en til to 
stasjoner pr. år de siste årene. Det er ønskelig å opprettholde en fornyelsestakt på to stasjoner pr. år inntil alle 
stasjoner har tørroppstilte pumper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6.3.3.1: Oversikt pumpestasjoner med henholdsvis dykkede og tørroppstilte pumper.  
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6.3.4 Påslipp fra næringsvirksomhet 

Virksomheter med avløpsvann med annen sammensetning enn ordinært husholdningsavløp må ha tillatelse 
til påslipp til kommunalt nett. Virksomheter med olje- og/eller fettholdig avløpsvann har krav om installasjon 
av olje- og/eller fettutskiller, og må ha tillatelse til påslipp i henhold til forurensningsforskriften kapittel 15 
og 15A.  

Kommunene har fått delegert myndighet til å føre tilsyn med slike påslippspunkter og gjennomfører 
tilstandskontroller på steder/næringslokaler der man kan forvente at oljeutskiller er installert. Pålegg om 
utbedring sendes der man finner mangler.  

 
 
 
 
 
 
  



Hovedplan avløp 

 
Side 21 av 40 

 

6.4 OVERVANNSHÅNDTERING 

Overvann brukes som en fellesbetegnelse for regnvann, smeltevann og vann som følge av stormflo, som 
renner av på overflaten. I VA-sammenheng bør vi også ta i betraktning drensvann og grunnvann, fordi mye 
av dette vannet har en tendens til å havne i overvannsledningene.  

I Eidsvoll håndteres overvannet på forskjellige måter. Mye går i rør og ledes til nærmeste vassdrag, men mye 
havner også på spillvannsnettet (fremmedvann) og føres til renseanlegg. Noe tas hånd om i nærmiljøet som 
det vi kaller lokal overvannshåndtering.  

Overvann er i utgangspunktet å regne som rent vann, men noen ganger kan det likevel føre med seg 
forurensninger. Hvor overvannet har oppholdt seg, og hvor lenge det har vært på overflaten har nemlig 
betydning for kvaliteten på vannet.  

Følgende forhold kan føre til forurenset overvann:  

 Feilkoblinger 
Husholdningsavløpet kan ved en feiltakelse være tilkoblet overvannsnettet.  

 Kloakkstopper på spillvannsnettet 
Ved kloakkstopper på spillvannsnettet kan spillvann komme inn på overvannsnettet via 
felleskummer og sprekker/utettheter.  

 Avrenning fra vei og andre tette flater 
Avrenning fra trafikkerte veier og parkeringsarealer kan transportere forurensninger fra bilene, som 
tungmetaller, olje, ulike kjemikalier, PAH (tjærestoffer) og lignende. Samtidig kan vann som 
inneholder store mengder veisalt bidra til korrosjon og forvitring av betongavløpsrør.  

 Bygge- og gravevirksomhet 
Vann som brukes, eller regnvann og grunnvann som genereres i områder med bygge- og/eller 
gravevirksomhet kan transportere finkornet sand og leire som tetter igjen ledningsnettet eller gir 
dårlige levevilkår for fisk og bunndyr i elver og bekker. 

 Forurenset grunn 
Vann som infiltreres i områder med forurenset grunn kan transportere forurensninger som olje, 
organiske miljøgifter eller tungmetaller ned i grunnvannsårer eller ut i elver og bekker.  

 Avrenning fra bygninger 
Regnvann fra bygninger som ligger langs trafikkerte veier kan transportere forurensning fra bilenes 
avgasser ned i ledningsnett og elver og bekker. Er det i tillegg avflakkende maling fra husveggene, 
kan malingsflakene som kan inneholde miljøgifter, følge med vannet. 
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Det kommunale overvannsnettet i Eidsvoll kommune består av ca. 72 km overvannsledninger. I tillegg 
kommer private overvannsledninger (mest stikkledninger og drensledninger) som utgjør ca. 29 km. 
Overvannsnettet består hovedsakelig av betongledninger og PVC-ledninger, med innslag av andre typer 
plastledninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.4.1: Eierfordeling overvannsledninger.  

 
Avløpsnettet i Eidsvoll består av en blanding av ett-rørs og to-rørs separatsystem. Det vil si at det i deler av 
kommunen ligger overvannsledninger i de fleste gater og veier, parallelt med spillvannsledningen, mens det i 
andre områder ikke ligger overvannsledninger i det hele tatt.  

Det totale transportsystemet for overvann består av en kombinasjon av bekker, åpne renner og 
overvannsledninger, med utløp i elver, bekker eller vann. Ved ekstreme nedbørsmengder vil 
transportsystemet kunne bli overbelastet, og overvannet vil da kunne ta andre veier. For eksempel kan 
overvann tilføres spillvannsnettet. Overvann kan også renne av på overflaten, for eksempel ved å følge gater, 
veier og naturlig fordypninger i terrenget. Dette kan medføre skader på bygningsmasse og infrastruktur.  

Overvannsnettets funksjon, både med tanke på tilstand og kapasitet, er i mindre grad kjent og dokumentert i 
forhold til vannledningsnettet og spillvannsnettet. 

God drift og vedlikeholdsrutiner er av stor betydning for overvannsnettet. Overvann vil naturlig inneholde en 
del løsmasser som kan legge seg i rørene og redusere kapasiteten. Gatesluk, sandfang, rister, bekkeinntak og 
overvannsledninger med lite fall er å betrakte som driftspunkter, og må jevnlig vedlikeholdes for å 
opprettholde overvannsnettets funksjon.  

Klimaendringer og fortetting skaper utfordringer med tanke på overvannshåndteringen. Det blir mer 
overvann og avrenningen kommer raskere. Oppdimensjonering av overvannsledninger til å kunne håndtere 
fortetting og ekstreme flomsituasjoner er svært kostbart.  

Det bør legges til rette for økt lokal håndtering av overvannet. I tillegg bør det legges til rette for flomveier 
for å redusere risiko for skader ved ekstremflom. 

I nye utbyggingsområder bør reguleringsbestemmelsene ivareta at overvannet behandles på en forsvarlig og 
bærekraftig måte.  
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6.5 RISIKOPUNKTER PÅ AVLØPSNETTET 

I 2015 ble det foretatt en miljørisikovurdering av avløpssystemet i Eidsvoll kommune. I rapporten 
Miljørisikovurdering av avløpssystemet, COWI august 2015, er resultatene presentert.  

Analysen omfatter utslipp fra det kommunale ledningsanlegget med negativ effekt på resipient knyttet til 
fosfor. Analysen ble i hovedsak utført som en ROS-analyse, med en grovanalyse av utslippshendelser og 
tilhørende risiko. I analysen inngikk også konsekvenser av forventede klimaendringer og befolkningsvekst, 
samt konsekvens for resipienten.  
 
Identifiserte hendelser med høy risiko skyldes hovedsakelig følgende forhold: 

 Overløpsdrift fra nødoverløp som følge av store mengder fremmedvann 

 Overløpsdrift fra nødoverløp som følge av driftsproblemer herunder kloakkstopp 
 

Begge forhold er antatt å øke som følge av fremtidige klimaendringer og befolkningsvekst. 

 

Foreslåtte tiltak som vil redusere risikoen for hendelser med uakseptabel risiko omfatter: 

 Identifisere og utbedre feilkoblinger 

 Oppfølging av pumper via Forvaltning-drift og vedlikeholds programmet (FDV) 

 Beredskap knyttet til havari (mannskap, nødvendig utstyr og reservedeler)  

 Reduksjon av fremmedvann gjennom sanering og tiltak for lokal overvannshåndtering i området 
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6.6 AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE 

En betydelig andel av innbyggerne i kommunen er tilknyttet private avløpsanlegg. I 2015 er det ca. 1 700 
anlegg i spredt bebyggelse ifølge Miljørisikoanalysen.  

Det skal foreligge en utslippstillatelse i henhold til gjeldende krav for alle bygninger som har innlagt vann. 
Utslippssøknad sendes Eidsvoll kommune som forurensningsmyndighet for utslipp fra spredt bebyggelse. 
Alle abonnenter med egen utslippstillatelse omfattes av "Forskrift om tømming av slamavskillere, 
septiktanker m.m.". 

Innen 2021 skal alle private avløpsanlegg tilfredsstille Forurensningsforskriftens krav til utslipp. Eidsvoll 
kommune startet i 2012 en kartlegging av alle private anlegg i kommunen. 

Kommunen vil bli delt inn i nedslagsfelt med avrenning til samme resipient (elv, bekk eller innsjø). Med 
grunnlag i kommunens vassdragsovervåkningsprogram vil de mest forurensa områdene bli prioritert. Private 
anlegg som ikke tilfredsstiller Forurensningsforskriften vil bli gitt pålegg om oppgradering eller tilknytning 
til kommunalt avløpsnett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.6.1: Områder med spredt avløp i Eidsvoll.   
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7. STATUS FOR VANNMILJØ 
Norge er delt inn i 11 vannregioner, som i sin tur er delt inn i vannområder. Det er over 100 slike 
vannområder i Norge. 

Vannområdene kan igjen være inndelt i vannforekomster. En vannforekomst er en avgrenset og betydelig 
mengde av overflatevann, som for eksempel en innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, 
eller et avgrenset volum grunnvann i et eller flere grunnvannsmagasin. 

Glomma er en av disse 11 vannregionene. Glomma er inndelt i 13 vannområder.  

Eidsvoll kommune utgjør en del av vannområdene Mjøsa og Hurdalsvassdraget/Vorma. Basert på data fra 
Vann-Nett.no (2014) har kommunen totalt 36 registrerte vannforekomster. I rapporten Miljørisikovurdering 
av avløpssystemet, COWI august 2015, er det gjennomført risikovurderinger av alle relevante 
vannforekomster. Her er også disse vannforekomstene nærmere beskrevet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.1: Vannregion Glomma, med inndeling i vannområder.  
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7.1 VANNOMRÅDET HURDALSVASSDRAGET/VORMA 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma omfatter arealer i ni kommuner i Akershus, Oppland og Hedmark 
fylker. Totalt areal er 980 km². Hurdalssjøen er største innsjø i vannområdet og Vorma er den største elva. I 
flomtider er Vorma landets mest vannrike elv. Vannområdet omfatter i alt 304 innsjøer og tjern. 
Hurdalssjøen er størst med en flate på 33 km2. 

Det er meget store brukerinteresser i området. De er i hovedsak knyttet til drikkevann, friluftsbading, 
rekreasjon, kraftproduksjon og jordvanning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1.1. Kart over Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Blå linjer markerer vannområdets grenser 
og grå linjer kommunegrensene (fra Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma).   



Hovedplan avløp 

 
Side 27 av 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7.1.2: Vorma sett fra Eidsvollbrua.  

Kartleggingen utført i forbindelse med Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma, 
utgitt av Vannregion Glomma 3.4.2014, har vist at omkring to tredeler av de 52 vannforekomstene har god 
nok tilstand, og at det må gjennomføres tiltak i en tredel for at de økologiske miljømålene skal nås. Den 
kjemiske tilstanden er ikke godt nok undersøkt.  

De vesentligste utfordringene for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma er knyttet til påvirkninger innen: 
 Spredt avløp 
 Kommunalt avløp 
 Tiltak innen jordbruk 
 Langtransportert luftforurensing/ 

vassdragskalkinger 
 

 Biologisk påvirkning 
 Forurensing/miljøgifter 
 Fysiske/morfologiske endringer 
 Avrenning fra diffuse kilder 
 Klimaendringer og forebyggende tiltak 

Tiltaksanalysen beskriver at det er behov for en betydelig innsats for å rydde opp i problemer knyttet til 
eutrofi. En stor del av tiltaksbehovet vil kunne innfris gjennom opprydding av spredt avløp og andre tiltak 
der effekten er god i forhold til kostnaden.  

For alle vannforekomster der klassifiseringen dokumenterte en eutrofiering i «moderat» eller dårligere 
tilstandsklasse, er det gjennomført detaljerte beregninger for antatt avlastningsbehov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7.1.1; Oversikt over avlastningsbehov per vannforekomst, samt miljømål og dagens målte tilstand (fra 
Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma). 
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7.2 VANNOMRÅDE MJØSA 

Vannområde Mjøsa består av Norges største innsjø og hele dens nedbørfelt, det vil si alle tilløpselvene med 
forgreininger. Vannområdet omfatter arealer i 36 kommuner. Nedbørfeltet er på hele 17 251 km2. 
Gudbrandsdalslågen står alene for ca. 70 % av dette. Det er ca. 40 elver som renner inn i Mjøsa. Vorma er 
utløpselv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 7.2.1: Mjøsa ved Minnesundbrua.  
 
Forurensningene av Mjøsa på 60-70-tallet skapte dramatiske endringer i sjøens biologiske samspill. Hyppige 
algeoppblomstringer i hovedvannmassene og langs strendene førte til en rekke problemer for befolkningens 
bruk av vannet. Ved gjennomføringen av Mjøsaksjonen på siste halvdel av 70-tallet maktet en å stoppe og 
redusere forurensningstilførslene. Ved ytterligere tiltak på 80-90-tallet ble vannkvaliteten i Mjøsa betydelig 
forbedret, og i dag er vannkvaliteten i ferd med å nå den målsetting som er satt for sjøen.  

NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) har overvåket vannkvaliteten i Mjøsa i en årrekke. NIVA skriver 
følgende om vannkvaliteten i 2014:  
"Konsentrasjonen av næringsstoffet fosfor har stort sett vært lav i Mjøsa i 2014, bortsett fra enkelte høyere 
verdier i mai-juni i forbindelse med vårflommen. Feltobservasjoner og foreløpige verdier for klorofyll-a 
tyder på at algemengdene også har vært lave, med unntak av en kiselalgetopp i august-september. Analysene 
av algemengder og algesammensetning vil foreligge i løpet av høsten og vinteren. 

Den markante bedringen i Mjøsas vannkvalitet fra 1970- og 1980-tallet og fram til i dag er et resultat av de 
omfattende tiltakene som har blitt gjennomført for å redusere tilførslene av bl.a. næringsstoffer (primært 
fosfor) til innsjøen (Mjøsaksjonen osv.). Økt vanntemperatur eller andre klimarelaterte faktorer har 
imidlertid sannsynligvis også påvirket både algemengden og algesammensetningen. Mjøsa er et komplekst 
økosystem, og det er mange forhold som kan influere på vekst og sesongutvikling til f.eks. planteplankton, 
dyreplankton og de ulike fiskeartene i innsjøen.  
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7.3 BADEPLASSER 

Eidsvoll kommune har flere flotte badeplasser ved Hurdalssjøen, Mjøsa, Andelva og enkelte andre vassdrag. 
Ved sju av badeplassene blir det i badeperioden tatt vannprøver som analyseres for å kunne bestemme 
badevannskvaliteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7.3.1: Langton badeplass ved Hurdalssjøen.  

 

Risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier. For å hindre 
sykdomsoverføring har derfor helsemyndighetene stilt hygieniske krav til badevannskvalitet. Som 
analyseparameter har man normalt valgt å bruke indikatorbakteriene termotolerante koliforme bakterier 
(TKB), noen ganger supplert med fekale streptokokker. Dette er bakteriegrupper som normalt forkommer i 
stort antall hos mennesker og varmblodige dyr, og som derfor indikerer at vannet er påvirket av utslipp av 
avløpsvann og dermed også kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier og virus.  
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Vannprøver analyseres for å bestemme antall termotolerante koliforme bakterier i 100 ml badevann. 
Utmerket badevannskvalitet er bakterietall fra 0 til 100, akseptabel kvalitet er bakterietall i området 100 til 
1000, mens bakterietall på over 1000 er uegnet som badevann. 

Resultatene for badeplassene i Eidsvoll i 2014 og 2015 har stort sett vist at vannet har vært godt egnet for 
bading.  

 

Egnethet for bading Godt egnet Mindre egnet Ikke egnet 
Termotolerante 
koliforme bakterier 
(TKB/100 ml) 

 
< 100 

 
100 – 1000 

 
> 1000 

 
Badeplass Uke 25 Uke 27 Uke 29 Uke 31 Uke 33 
Fløyta (Gullverket) 0 4 76 8 25 
Nordre (Øvre) Holsjø 0 4 6 46 2 
Nordfløyta 0 1 1 12 13 
Årnes (NHL) 1 26 0 2 0 
Stensbydammen 62 270 800 490 120 
Rødvika/Pressand 0 14 4 20 39 
Andelva (ved E6) 3 7 10 1 3 
Tabell 7.3.1: Målinger av badevannskvalitet i Eidsvoll 2015.  
 
 
7.4 RISIKO FOR FORURENSNING AV VASSDRAGENE I EIDSVOLL 

Det er foretatt en miljørisikovurdering av avløpssystemet i Eidsvoll kommune. Analysen omfatter utslipp fra 
det kommunale ledningsanlegget med negativ effekt på resipient knyttet til fosfor. Analysen er i hovedsak 
utført som en ROS-analyse med en grovanalyse av utslippshendelser og tilhørende risiko. I analysen inngår 
også konsekvenser av forventede klimaendringer og befolkningsvekst samt konsekvens for resipienten. 
 
Hendelser med høy risiko skyldes hovedsakelig følgende forhold: 

 Overløpsdrift fra nødoverløp som følge av store mengder fremmedvann 
 Overløpsdrift fra nødoverløp som følge av driftsproblemer herunder kloakkstopp 

Begge forhold er antatt å øke som følge av fremtidige klimaendringer og befolkningsvekst. 

Analysen identifiserer en del tiltak som vil redusere risikoen for hendelser med uakseptabel risiko: 

 Identifisere og utbedre feilkoblinger. 
 Oppfølging av pumper via forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). 
 Beredskap knyttet til havari (mannskap, nødvendig utstyr og reservedeler). 
 Reduksjon av fremmedvann gjennom sanering og tiltak for lokal overvannshåndtering i området.  
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8. MÅLOPPNÅELSE 
 
ROBUST OG SIKKER AVLØPSHÅNDTERING 
Delmål Status Tiltak/kommentar 
Utslippstillatelsens krav skal 
overholdes 

I 2014 foretok Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus tilsyn av 
avløpsområdet i Eidsvoll. 
Fylkesmannen avdekket seks 
avvik under kontrollen, samt tre 
merknader.  
 
Avvik:  
1. Det mangler en overordnet 
avløpsplan som viser avløpsmål 
og hovedprioriteringer 
2. Det mangler en målrettet 
handlingsplan for reduksjon av 
overvann (fremmedvann) til det 
kommunale avløpsnettet. 
3. Det mangler en plan for 
fornyelse av avløpsnettet. 
4. Miljørisikovurderingen innen 
avløp og vannmiljø er mangelfull. 
5. Det er ikke utarbeidet en 
beredskapsplan innen avløp og 
vannmiljø 
6. Det mangler en 
risikokartlegging av tilknyttede 
industribedrifter 
 
Merknad 3:  
Renseresultatene på Bårlidalen 
renseanlegg i 2014 er ikke 
tilfredsstillende. 

Avvik 1 vil lukkes ved utarbeidelse 
av denne hovedplanen.  
På bakgrunn av hovedplanen vil det i 
2016 utarbeides en tiltaksplan som 
blant annet vil inneholde en plan for 
fornyelse av avløpsnettet, samt en 
handlingsplan for reduksjon av 
fremmedvann til det kommunale 
avløpsnettet. Dett arbeidet vil lukke 
avvik 2 og 3.  
En miljørisikovurdering innen avløp 
og vannmiljø ble utarbeidet i 2015 
og avvik 4 ansees dermed som 
lukket.  
Eidsvoll kommune har en 
beredskapsplan, men ikke en egen 
for avløp og vannmiljø. Det bør 
vurderes å utarbeide en slik plan.  
En risikokartlegging av 
industribedrifter er igangsatt.  
 
Renseresultatene for Bårlidalen 
renseanlegg var heller ikke 
tilfredsstillende i 2015, men 
forventes å komme opp på et 
akseptabelt nivå når anlegget er i full 
drift i 2016. Dette vil bli prioritert.  

Avløpshåndteringen skal være 
underlagt et internkontrollsystem 
og en beredskapsplan som til 
enhver tid skal være oppdaterte og 
kjente i organisasjonen. 

Et internkontrollsystem er i drift. 
Eksisterende beredskapsplan er 
ikke vurdert fullt ut 
tilfredsstillende av Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus.  

Internkontrollsystemet skal revideres 
jevnlig i henhold til 
Internkontrollforskriften.  
Beredskapsplanen må revideres.  

Påslippsavtaler skal inngås og 
følges opp der det er nødvendig 
for å forebygge ulemper i 
avløpsnettet, vassdrag og 
renseanlegg. 

Har opprettet avtaler med noen 
aktuelle abonnenter. 
Oppfølgingen må bli bedre.  

Det skal opprettes avtaler med alle 
aktuelle abonnenter.  

Avløpsvann fra Eidsvoll 
kommune skal inneholde minst 
mulig fremmedvann og gi minst 
mulig ulemper for 
avløpsrenseanleggene. 

Avløpsvannet i Eidsvoll 
inneholder for mye fremmedvann. 
Kommunen mangler imidlertid 
oversikt over hvor store 
fremmedvannmengder det er 
snakk om, hvilke områder som er 
verst og hva som er kildene. 

Våren 2016 gjennomføres en 
undersøkelse for å avdekke omfanget 
av fremmedvann og hvilke områder 
som har mest fremmedvann.  
På bakgrunn av resultatene 
utarbeides en handlingsplan for 
fremmedvann som implementeres i 
tiltaksplanen.  
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RESSURSBRUK OG SERVICENIVÅ 
Delmål Status Tiltak/kommentar 
Kostnadene for bygging, drift og 
vedlikehold av 
avløpshåndteringen skal fullt ut 
dekkes gjennom det kommunale 
avløpsgebyret. 

Oppfylt, men fornyelsestakten må 
økes kraftig i årene fremover.  

Fornyelsestakten må økes kraftig. 
Det kan bli nødvendig å øke 
avløpsgebyret for å finansiere dette. 

Tiltak innen drift, vedlikehold og 
fornyelse skal være 
kostnadseffektive i et langsiktig 
perspektiv. Energibesparende 
tiltak skal vektlegges. 

Forvaltningen av ledningsnettet er 
ikke bærekraftig, og dermed 
heller ikke kostnadseffektiv, i et 
langsiktig perspektiv. Med den 
fornyelsestakten man har i 
Eidsvoll kommune i dag skyver 
man store utgifter over på 
fremtidige generasjoner.  
Mye fremmedvann på 
avløpsnettet medfører mye 
unødvendig pumping og økt 
energiforbruk.  
 

Fornyelsestakten må økes kraftig. 
Kartlegging må foretas for å øke 
kunnskapen om avløpsnettet, slik at 
de mest kostnadseffektive tiltakene 
kan identifiseres.  
Reduksjon av andelen fremmedvann 
bør prioriteres.  

Abonnentene skal oppleve 
kommunen som forutsigbar i sin 
myndighetsutøvelse, og motta 
tilstrekkelig informasjon om 
forhold som er av betydning for 
avløpssystemenes funksjonsevne, 
samt hva som er kommunens 
ansvar knyttet til 
avløpshåndtering.  

I all hovedsak oppfylt.  Det bør gjennomføres 
informasjonsarbeid og 
holdningskampanjer knyttet til hva 
folk kaster i avløpet.  

Alle kommunale avløpsanlegg 
skal legge til rette for et sikkert og 
godt arbeidsmiljø. 

Oppfylt på renseanleggene, men 
ikke på pumpestasjonene.  

Dette blir ivaretatt i plan for 
fornyelse av pumpestasjonene. 

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE 
Delmål Status Tiltak/kommentar 
Private avløpsanlegg skal ha 
godkjente avløpsløsninger i 
henhold til enhver tid gjeldende 
bestemmelser. 

Alle de private avløpsanleggene 
ble befart i 2012 og 2013. I 2014 
ble det utarbeidet et forslag til 
strategiplan for opprydding i 
spredt avløp. Vinteren 2015/2016 
planlegges registrering av 
automatisk fredete kulturminner.  

Påse at registrering av automatisk 
fredete kulturminner gjennomføres. 
Revidere 
strategiplanen/handlingsplanen og 
iverksette tiltak basert på denne.  
 

VANNFORVALTNING OG VANNKVALITET I VASSDRAG OG FJORD 
Delmål Status Tiltak/kommentar 
Alle offentlige badeplasser skal 
være egnet for bading. 

Oppfylt.   

Tilførsel av forurensninger skal 
ikke sette begrensninger for 
ønsket bruk av bekker, elver, vann 
og sjø. 

I all hovedsak oppfylt.  Reduksjon av andelen fremmedvann 
vil redusere overløpsdrift.  
Opprydding i spredt avløp.  
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9. HOVEDUTFORDRINGER OG STRATEGIER 
Eidsvoll kommune står overfor noen hovedutfordringer med tanke på håndteringen av spillvann og overvann 
i årene framover.  
 
Hovedutfordringer: 

a) Befolkningsvekst og fortetting 

b) Klimaendringer 

c) Fremmedvann 

d) Fornyelsestakten 

e) Krav i vannforskriften 

f) Utslipp fra avløpshåndteringen 
 

9.1 BEFOLKNINGSVEKST (a) OG KLIMAENDRINGER (b) 

Det er knyttet store utfordringer til befolkningsvekst, fortetting og klimaendringer. Prognosene tyder på 
fortsatt økning i innbyggertallet og endrede vær- og nedbørsmønstre.  

Avløpsnettet i Eidsvoll er i utgangspunktet robust dimensjonert, også med tanke på forventet 
befolkningsvekst. Vannlekkasjer og store mengder fremmedvann på spillvannsnettet medfører at 
spillvannsnettet allerede i dag opplever kapasitetsproblemer ved kraftig nedbør. Det medfører også at urenset 
spillvann av og til går i overløp og direkte ut i resipientene.   

Bårlidalen avløpsrenseanlegg er nylig utvidet og har tilstrekkelig kapasitet for en del år framover. 
Renseanleggene på Feiring og Minnesund nærmer seg sin kapasitetsgrense og må på sikt utvides eller bygges 
om, eller føres til Bårlidalen.    

Videre befolkningsvekst, økt fortetting og klimaendringer vil gi økt belastning på avløpssystemene og 
forsterke disse problemene.  

På grunn av klimaendringer forventes det kraftigere nedbørstilfeller i årene fremover. Det bør derfor legges 
til rette for lokal overvannshåndtering og trygge flomveier for å redusere faren for skader på mennesker og 
materielle verdier.  

Utslippstillatelsen på avløpssektoren for Eidsvoll kommune, av 8.11.2012, sier følgende om temaet: 
"Klimatilpasning er spesielt viktig i forhold til håndtering av overvann. Klimafremskrivninger tilsier at 
klimaendringene vil kunne få stor betydning for avløpssystemene fremover. En økt andel tette flater i 
forbindelse med utbyggingsområder og fortettinger endrer avrenningsmønsteret for overvann dramatisk. Det 
forventes derfor at kommunen arbeidet aktivt for å minimalisere fremmedvann til avløpsnettet og at krav om 
lokal overvannsdisponering inngår i arealplanleggingen. Fylkesmannen viser til vårt brev av 22.11.2011 hvor 
vi kom med råd om hvordan kommunene bør arbeide med klimatilpasninger innenfor avløpssektoren. Det 
vises også til vårt brev av mars 2012 om fremmedvann i avløpssystemet hvor også Bårlidalen renseanlegg 
var vurdert".  

 

 
  
 
 
 
 
 

STRATEGI I 

Legge til grunn forventet befolkningsvekst og 
klimaendringer i alle faser av kommunale planprosesser. 
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9.2 FREMMEDVANN (c) OG FORNYELSESTAKTEN (d) 

Problemene knyttet til fremmedvann er omtalt i kapittel 6.3.1. Teksten fra utslippstillatelsen, gjengitt i 
kapittel 9.1, sier tydelig at det forventes at kommunen arbeidet aktivt for å minimalisere fremmedvann til 
avløpsnettet.  

Utslippstillatelsen sier også følgende:  
"Å gjøre noe med etterslepet på ledningsnettfornyelse blir viktig i årene fremover. I vår gjennomgang i 
Kostra av gjennomsnittlig ledningsnettfornyelse i perioden 2004- 2010 lå Eidsvoll kommune under 
landsgjennomsnittet på 0,5 % årlig ledningsnettfornyelse. Vi stiller derfor krav om en plan for 
ledningsnettfornyelse fram mot 2021. Året 2021 er valgt på grunn av vannforskriftens krav om oppnådd god 
vanntilstand". 

I et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til kommuner i Oslo og Akershus, datert 18.3.2014, slås det 
fast at fornyelsestakten generelt er bekymringsfull og øker faren for alvorlige helse- og miljøskader.  

I en undersøkelse utført av Oddvar Lindholm på oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommer det 
frem at Eidsvoll har en lav fornyelsestakt av avløpsnettet sammenliknet med andre kommuner i Akershus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.2.1: Gjennomsnittlig årlig fornyelse i kommuner i Oslo og Akershus (fra rapporten Undersøkelse av 
forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo, 2014).  
 
Fornyelsestakten har heller ikke vært høyere i årene etter 2012.  

Å forvalte et ledningsnett er en stor og viktig kommunal oppgave. Det er investert svært store beløp som i 
det kommunale ledningsnettet. Siden ledningsnettet har begrenset levetid og kontinuerlig forfaller, øker 
behovet for fornyelse fra år til år hvis det ikke gjennomføres kontinuerlig fornyelse. Dagens forvaltning av 
avløpsnettet i Eidsvoll kommune er ikke bærekraftig og fornyelsestakten må økes betraktelig. 

Ledningsnettet utgjør typisk ca. 80-90 % av den totale gjenanskaffelsesverdien for avløpsanleggene. Derfor 
er det svært viktig å ha et bærekraftig nivå på fornyelsen. Manglende fornyelse og vedlikehold vil gi et 
etterslep som vil medføre økte kostnader for kommunen på et senere tidspunkt. 

 
 
 
  

STRATEGI II 

Rehabilitere/fornye avløpsnettet i en takt som er bærekraftig 
(minst 1 % fornyelse pr. år), noe som vil bidra til å redusere 

andelen fremmedvann i avløpsnettet. 
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9.3 KRAV I VANNFORSKRIFTEN (e) OG UTSLIPP FRA AVLØPSHÅNDTERINGEN (f) 

I forbindelse med implementeringen av EUs Vanndirektiv (Vannforskriften) i norsk lovverk ble det 
utarbeidet nye kriterier for å klassifisere miljøtilstand i elver og innsjøer. Hovedvekten i 
klassifiseringssystemet er lagt på biologiske parametere. Vannkjemiske parametere, samt siktedyp, tjener 
som støtte for vurdering basert på biologiske parametere.    

Vannforskriftens klassifiseringssystem gir konkrete klassegrenser for en rekke kjemiske, fysiske og 
biologiske parametere av betydning for miljøforhold i innsjøer, elver, kystvann og grunnvann. Miljømålet er 
definert som grensen mellom moderat og god økologisk tilstand. I tiltaksområdene som er i tilstandsklasser 
moderat eller dårligere skal det iverksettes tiltak for å bringe vannkvaliteten til klasse god eller bedre.  

Gjennomføring av tiltak etter forvaltningsplanene i vanndirektivet har som overordnet mål å oppnå en 
vannkvalitet/økologisk tilstand med «akseptable avvik fra naturtilstanden». Det vil si den vannkvaliteten som 
ville vært på stedet uten menneskelig påvirkning. 

Eidsvoll kommune har utfordringer med å overholde vannforskriftens frist for måloppnåelse med god 
kjemisk og økologisk tilstand i alle vassdragene innen 2021.  

Det er allerede i dagens situasjon registrert kapasitetsproblemer på avløpsnettet og utslipp som forurenser 
resipientene. Disse problemene vil øke på grunn av befolkningsvekst og klimaendringer, hvis det ikke 
iverksettes tiltak.  

Det er kontinuerlig slitasje på avløpsnettet. Lekkasjer fra spillvannsnettet til overvannsnettet og vassdragene 
forringer vannkvaliteten. Lekkasjene skyldes utette skjøter og ledningsforskyvninger, oppsprekkinger og 
brudd, samt korrosjon og generell slitasje.  

Spredt avløp er også en stor kilde til forurensninger, og en opprydding her er nødvendig.  

Også landbruket er en stor forurensningskilde, men denne problematikken omhandles ikke i denne planen.  

 

   
STRATEGI III 

Redusere utslippene knyttet til avløpshåndteringen ved opprydding i 
spredt avløp og tiltak på det kommunale avløpsnettet.  
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10. SATSNINGSOMRÅDER FOR PLANPERIODEN 2016-2023 
For den kommende planperioden er følgende satsningsområder pekt ut med tanke på å møte 
hovedutfordringene og strategiene omtalt i kapittel 9: 

1) Heve kunnskapen om avløpsnettet ved systematisk kartlegging. 

2) Fornyelsestakten på ledningsnettet økes. Målrettet fornying/rehabilitering av avløpsledninger. 

3) Reduksjon av fremmedvann på spillvannsnettet.  

4) Satse på god og forsvarlig drift av vann- og avløpsanleggene.  

5) Øke fokuset på lokal overvannshåndtering og flomveier.  

6) Opprydding i spredt avløp.   
 
 
10.1 HEVE KUNNSKAPEN OM AVLØPSNETTET VED SYSTEMATISK KARTLEGGING (1)  

Et slik kartlegging kan bestå av følgende aktiviteter:  
 Soneinndeling 

Spillvannsnettet vil deles opp i delsoner. Eidsvoll har forholdsvis mange pumpestasjoner og det er 
naturlig å bruke tilrenningsområdene til hver pumpestasjon som delsoner.  

 Karakterisering av delsonene 
Antall pe, næringsvirksomhet, ledningsdata (lengde, type, materiale, dimensjon) etc. 

 Kalibrering av pumpestasjonene 
Pumpene bør kalibreres slik at man kjenner den eksakte kapasiteten til hver pumpe.  

 Beregning av vannføring basert på pumpenes driftstid 
Disse dataene kan lastes ned fra driftskontrollsystemet. 

 Delsoner der det ikke er pumpestasjoner kan måles ved å benytte mobile vannføringsmålere 
 Analyse for å kvantifisere fremmedvannmengder fordelt på tørrværavrenning (konstant innlekking) 

og nedbøravhengig avrenning (direkte og indirekte).  
 
I 2016-17 ble det gjennomført en systematisk sonevis kartlegging av tilstanden på spillvannsnettet med tanke 
på fremmedvann og den generelle tilstanden.  

 

10.2 FORNYELSESTAKTEN PÅ LEDNINGSNETTET ØKES 
MÅLRETTET FORNYELSE/REHABILITERING AV AVLØPSLEDNINGER (2) 

Ledningsnettet forfaller kontinuerlig. Nye ledninger som legges i dag forventes å ha en teknisk levetid på 
100 år. Basert på denne antakelsen er en årlig fornyelsestakt på 1 % minimum for å sørge for en forsvarlig og 
bærekraftig forvaltning av avløpsnettet.  

Eidsvoll har over en lengre periode hatt en betydelig lavere fornyelsestakt enn 1 %. Ledninger som ble lagt 
før 1980, med datidens teknologi og rørmateriale, vil heller ikke kunne forventes å ha en levetid på 100 år. I 
realiteten er en stor andel av disse eldre ledningene modne for fornyelse.   

Når man snakker om avløpsledninger med størst grad av fornyelsesbehov peker vi ofte på: 
 Betongledninger lagt før 1970 (fornyelsesbehov). 
 Betongledninger lagt på 1970-tallet (begynnende fornyelsesbehov). 
 PVC-ledninger lagt før 1980 (begynnende fornyelsesbehov). 

I Eidsvoll er det: 
 ca. 10,5 kilometer betongledninger lagt før 1970.  
 ca. 22 kilometer betongledninger lagt på 1970-tallet. 
 ca. 16 kilometer PVC-ledninger lagt før 1980. 
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Totalt er det ca. 167 km spillvannsledninger i kommunen. I tillegg er det ca. 72 km overvannsledninger. 
Totalt lengde kommunale avløpsledninger (spillvann, felles og overvann) er altså ca. 239 km. Årlig 
fornyelsestakt bør generelt ligge på minst en prosent, det vil si i størrelsesorden 2,5 km pr. år. Kummene må 
tas samtidig. På grunn av etterslepet bør man vurdere en noe høyere fornyelsestakt i noen år.  

Spillvannsledningene bør prioriteres i årene framover, men også de kommunale overvannsledninger forfaller 
og vil ha behov for fornyelse. Innlekking og utlekking fra overvannsledninger regnes som mindre kritisk enn 
for spillvannsledninger, men overvannsledningene har en viktig funksjon og må forvaltes på en bærekraftig 
måte.   

Ledningsnettet i Eidsvoll legger til rette for utstrakt bruk av gravefrie fornyelsesmetoder (såkalte NoDig-
metoder), da spillvannsledningene og vannledningene i stor grad går i separate grøfter. Gravefrie løsninger 
har normalt lavere kostnader, kortere anleggstid, mindre forstyrrelser av trafikk og miljøulemper etc. Ved 
omfattende skader som ikke kan utbedres ved NoDig-metoder, anbefales det å sanere ledningsstrekket ved å 
grave opp ledningene og legge nye rør.  

Konvensjonell graving har en levetid på 100+ år og en kostnad på kr. 8-15.000,- pr. ledning og løpemeter, 
avhengig av blant annet grunnforholdene. 

Gravefrie løsninger har typisk en levetid på 50+ år og en kostnad på kr. 3-7.000 pr. ledning og løpemeter.  

De private stikkledningene er ofte lagt på samme tid som de kommunale ledningene, og vil derfor også ofte 
ha et fornyelsesbehov. Det er viktig at det etableres rutiner slik at de private stikkledningene fornyes parallelt 
med at de kommunale ledningene fornyes.  

 
10.3 REDUKSJON AV FREMMEDVANN PÅ SPILLVANNSNETTET (3) 

Ved fornyelse av ledningsnettet bør reduksjon av fremmedvann være en viktig parameter i 
tiltaksprioriteringen. Reduksjon av fremmedvann er en krevende øvelse som vil kreve fokus og målrettet 
innsats i mange år framover.  

I 2016-17 ble det gjennomført en systematisk sonevis kartlegging av spillvannssystemet, med tanke på å 
utarbeide en plan for reduksjon av fremmedvann. Kartleggingen resulterte i rapporten Handlingsplan for 
reduksjon av fremmedvann og fornyelse av avløpsnettet (2017).  

En forutsetning for at ledningsfornyelsen skal ha ønsket effekt med tanke på reduksjon av fremmedvann, er 
at de private stikkledningene sjekkes og evt. fornyes samtidig som de kommunale.  

 
10.4 SATSE PÅ GOD OG FORSVARLIG DRIFT AV AVLØPSANLEGGENE (4) 

Tiltak knyttet til god og forsvarlig drift av VA-anleggene vil bli prioritert.   

Det skal tilrettelegges for effektiv styring og drift av vann- og avløpsanleggene ved mer aktiv bruk av 
driftskontrollsystem og digitalt ledningskart og disse systemene må kontinuerlig vedlikeholdes og 
oppdateres. 

Kritiske driftspunkter skal underlegges systematisk overvåkning.  

Driftspersonell skal sikres tilstrekkelig kompetanse gjennom kurs/opplæring og skriftlige rutiner, slik at de 
blir i stand til å utnytte driftsdata på best mulig måte for å nå hovedplanens mål. 

Avløpsrenseanleggene skal driftes og vedlikeholdes på en proaktiv måte som til enhver tid sikrer at man 
oppnår rensekravene.  

Det bør gjennomføres informasjonsarbeid og holdningskampanjer knyttet til hva folk kaster i avløpet. 
Matrester, fett og matoljer som stivner i ledningsnettet er et betydelig driftsproblem. 

Det skal føres tilsyn og forebyggende vedlikehold på bekkeinntak og overvannsledninger, inklusive sluk og 
sandfang langs veiene.  

Det bemerkes at det er viktig at kommunen har tilstrekkelig bemanning til å gjennomføre disse oppgavene.  
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Figur 10.5.1: Treleddsstrategi for håndtering av overvann. 

10.5 LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING OG FLOMVEIER (5) 

Overvann tilført spillvannsnettet øker faren for forurensende overløpsutslipp, kjelleroversvømmelser og 
kapasitetsproblemer. Dette gjelder spesielt i perioder med langvarig og/eller intens nedbør.  

Overvann er en del av vannets naturlige kretsløp, og rent overvann er en ressurs det er viktig at vi tar vare på. 
Samtidig må vi begrense tilførselen av overvann til spillvannsnettet. Derfor ønsker vi mer bruk av åpne og 
lokale overvannsløsninger i fremtiden.  

Vannveiene er viktige som flomveier og for å tilrettelegge for lokal overvannshåndtering for å begrense 
skader ved flom. Det kan gi oss bedre løsninger for overvannshåndtering i utbyggingsprosjektene.  

Et viktig tiltak kan være å åpne flere lukkede bekker og tilrettelegge disse for overvannshåndtering. For øvrig 
må flomveier identifiseres, eventuelt bygges og ikke minst vedlikeholdes. 
 
Kommunens overvannshåndtering skal ha tre hovedmål. 

(1) Forebygge skader på helse og miljø 

(2) Utnytte overvann som ressurs 

(3) Styrke biologisk mangfold i urbant miljø 
 
For å nå disse hovedmålene brukes en «Treleddsstrategi» som grunnleggende tankegang for 
overvannshåndteringen. Dette innarbeides i arealplanleggingen gjennom reguleringsplanprosessene samt 
synliggjøres i kommuneplanen.   
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10.6 OPPRYDDING I SPREDT AVLØP (6) 

Innen 2021 skal alle private avløpsanlegg tilfredsstille forurensningsforskriftens krav til utslipp. Eidsvoll 
kommune startet i 2012 med kartlegging av alle private avløpsanlegg i kommunen. Arbeidet med å rydde 
opp i spredt avløp vil videreføres i planperioden.  

Oversikten i tabell 10.6.1, fra tiltaksanalysen for vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, gir en del føringer 
med tanke på aktuelle tiltak der forurensing er en vesentlig påvirkning og økologisk tilstand er dokumentert 
for dårlig i dag, dvs. økologisk tilstand er «moderat» eller dårligere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 10.6.1: Oversikt over mulig aktuelle tiltak der forurensing er en vesentlig påvirkning og økologisk 
tilstand er dokumentert for dårlig i dag, dvs. økologisk tilstand er «moderat» eller dårligere (fra Lokal 
tiltaksanalyse for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma). 
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11. TILTAKSPRIORITERING 
I 2016-17 ble det gjennomført en systematisk sonevis kartlegging av spillvannssystemet, med tanke på å 
utarbeide en plan for reduksjon av fremmedvann. Kartleggingen resulterte i rapporten Handlingsplan for 
reduksjon av fremmedvann og fornyelse av avløpsnettet.  

Denne kartleggingen bør følges opp i 2017-18 ved at det utarbeides en detaljert tiltaksplan for perioden 
2017-2022. Denne planen bør legge opp til en årlig fornyelsestakt på avløpsnettet på minst 1 %.  
 
Tiltaksplanen bør i tillegg inneholde: 

 Avklaring rundt Minnesund avløpsrenseanlegg 
Det må avklares om Minnesund avløpsrenseanlegg skal utvides og rehabiliteres, eller legges ned og 
avløpsvannet føres til Bårlidalen avløpsrenseanlegg. En utredning fra 2008 anbefaler overføring til 
Bårlidalen via undervannsledning i Vorma. Kostnadene ble beregnet til ca. 7 millioner kroner.  

 Plan for rehabilitering av pumpestasjoner.  
I planperioden legges det opp til rehabilitering av to pumpestasjoner pr. år.  
 

Tiltak knyttet til spredt avløp, private ledninger, lokal overvannshåndtering og god drift av avløpsanleggene 
har først og fremst administrative kostnader og det kan eventuelt settes av en årlig sum til å dekke inn disse 
kostnadene.  
 
 
 


