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F orord

Denne hovedplanen ble utarbeidet av Sweco Norge AS gjennom våren og høsten 201 6, på oppdrag

fra Eidsvoll kommune.

For Sweco Norge har Svein Erik Bakken vært oppdragsansvarlig, Hermann Christoph Bräuer

oppdragsleder og sentrale prosjektarbeidere har vært Marit Wenseth Kure og Mari Helgestad.

Oppdragsleder for Eidsvoll kommune har vært Erling Amdahl . Andre bidragsgivere ha r vært Thomas

Meisfjord, Cathrin R. Helgestad, Terje Hansen, Svein Ove Bråthen , Arnfinn Hjell, Aleksander

Vatnehagen og Arne Saxhaug.
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Sammendrag

Hovedplan vannforsyning 201 7 - 2028 er Eidsvoll kommunes langsiktige plan og overordnede

styringsdokument for v annforsyning i kommunen. Hovedplanen beskriver dagens status på

vannforsyningssystemene i kommunen. Hovedplanen presenterer deretter mål og overordnede

strategier for forvaltning av vannforsyningen, samt tiltak for å imøtekomme disse målene med basis i

dag ens tilstand. Tiltakene er samlet i en tiltaksplan med tidshorisont på 4 år.

Målene i hovedplanen har fremkommet i dialog med Eidsvoll kommune og Sweco . Flere av målene er

videreført fra eksisterende hovedplan. I målene er det tatt hensyn til lover, fors krifter og

styringsdokumenter som er gjelden d e for Eidsvoll kommune.

Hovedmål for vannforsyningen er knyttet til:

Nok vann

Godt vann

Sikker vannforsyning

Effektiv og bærekraftig forsyning

Tilstandsbeskrivelsen har avdekket følgende hovedutfordringer i Ei dsvoll kommune:

Lekkasjeprosenten i kommunen er for høy, det er behov for en strategi for å redusere

lekkasjer fra forsyningsnettet. Regjeringen har 22.5.201 4 vedtatt nasjonale mål for vann og

helse. Blant annet er det nevnt at innen 2020 den årlige rehabiliteringen for hele landet bør

være 2 prosent av det totale vannforsynings - nettet.

Videre er det nevnt at lekkasje fra det enkelte ledningsnettet bør være mindre en 25 prosent

innen 2020 . Eidsvoll kommune tilstreber en oppnåelse av disse målene men må samtidig ta i

betraktning egne gjennomføringsevne med hensyn på økonomi , praktiske relevans og

personelle ressurser.

Tilstanden på kommunens to vannverk gir behov for oppgradering for fortsatt å lev e re

hygienisk sikkert drikkevann.

På Tisjøen vannbeha ndlingsanlegg skal det sikres en mer robust prosess gjennom etablering

av fullrensing. Saken er vedtatt, anlegget skal prosjekteres i 201 7 og forventet byggestart er

planlagt i 201 8.

Bemanningssituasjonen i Eidsvoll kommune er noe svak. Eidsvoll kommune s kal fornye

organiseringen av vannverket. Ansvarsfordeling, kompetanseheving og int ern opplæring må

da gjennomgås. For å kunne tilnærme seg de nasjonale målene er det behov for innleie av en

prosjektleder.

Tiltaksplanen for vannforsyning i Eidsvoll kommune har til hensikt å systematisere arbei det med

drikkevann i kommunen. Tiltaksp lanen skal sikre at det jobbes mot måloppnåelse av målene som er

satt i hovedplanen.

T iltaksplanen er basert på budsjetterte årlige invester inger .
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Med investering på 1 5 millioner kroner for drikkevannsnettet kan en forvente maksimal 0,5 prosent

fornyelse av nettet. Dette medfører enda mer etterslep i hht sanering av drikkevannsledningsnettet i

kommunen .

Den budsjetterte ramme tillater ikke en kompensasjon av rehabiliteringsetterslep som følge av for lite

investering på sanering av eksisterende ledningsanlegg fra de siste årene med lav fornyelsestakt.

En kompensasjon av saneringsetterslep kan kun oppnås med en enda høyere fornyelsestakt, større 1

prosent.

Eidsvoll kommune tilstreber å oppfylle nasjonalt mål med 2 prosent fornyelse per år.

2 prosent årlig fornyelse ville bety ca. 6 kilometer ledningsnett.

Her er det behov for en vurdering av økonomiske og personelle muligheter i kommunen.
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Ordliste

Drikkevann Alle former for vann, som enten ubehandlet eller etter behandling er
bestemt til drikke, matlaging eller andre husholdningsformål uansett
vannets opprinnelse, og uansett om det leveres gjennom
distribusjonsnett, fra tankvogn, tankskip eller i flasker eller annen
emballasje.
Alle former for vann som er bestemt til bruk i
næringsmiddelvirksomheter til produksjon, behandling, konserveri ng
eller markedsføring av produkter bestemt til konsum, med mindre det
er utelukket at vannets kvalitet kan påvirke de ferdige
næringsmidlenes hygieniske kvalitet.

Beredskapsvann Krisevann: Vannkilde som ikke oppfyller alle drikkevannsforskriftens
krav § 1 8 i drikkevannsforskriften
Reservevann: Leveranse ved bruk av alternativ hovedvannkilde med
distribusjon gjennom det ordinære ledningsnettet . Vannkvalitet
tilsvarende krav i drikkevannsforskriften.
Nødvann: Leveranse av vann til drikke og personlig hyg iene
distribuert uten bruk av det ordinære ledningsnettet.

NOM/humus NOM står for naturlig organisk materiale og er naturens sluttprodukt
av biologisk omsetning. NOM og humus brukes ofte om hverandre, og
er det som gir vannet farge.

Hygienisk barriere Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å
fjerne, uskadeliggjøre eller drepe bakterier,
virus, parasitter mv, og/eller fortynne, nedbryte eller fjerne kjemiske
eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger
representerer noen helsemessig risiko. .

Vannforsyningssystem Et vannforsyningssystem består av et eller flere av følgende
elementer: Vanntilsigsområde, vannkilde, vannbehandling,
vannbehandlingsanlegg, transportsystem og driftsrutiner.
Vannfor syningssystemet omfatter også vannet.
Vanntilsigsområde eller vannkilde er ikke alene et
vannforsyningssystem. Internt fordelingsnett er ikke en del av
vannforsyningssystemet.

Vannbehandlings -
anlegg (VBA)

Anlegg for fremstilling av drikkevann. Karakteris eres ved de benyttede
behandlingsprosesser

Tettbebyggelse En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50
meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager,
industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til
ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem
by gninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i
første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen
av tettbebyggelse er uavhengig av kommune - og fylkesgrenser.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn for planarbeidet

For å planlegge sentral infrastruktur på en god måte kreves et helhetlig og langsiktig perspektiv.

Dagens prioriteringer må settes i en større sammenheng. I vann - og avløpssektoren forutsettes både

systemoppbygging og anlegg, særlig ledninger, å ha lang le vetid.

«Hovedplan vannforsyning Eidsvoll kommune 201 7 - 2028» er Eidsvoll kommunes langsiktige plan og

overordnede styrende dokument for vannforsyning.

Hovedplanen er også et viktig kommunikasjonsmiddel for å forankre VA - sektorens behov for

investeringer opp mot politisk styringsnivå. Planen bør gi grunnlag for forståelse for det langsiktige

investeringsbehovet i VA - sektoren.

Eidsvoll kommune tok over Damtjern vannverk AL 1 9.1 2. 201 6. «Hovedplan Eidsvoll vannforsyning

201 7 – 2028» erstatter «Hovedplan vannforsyning 201 2 – 201 5» (vedtatt 06.1 2.201 1 KS - sak 86/1 1 )

og omfatter nå både Eidsvoll vannverk og Damtjern vannverk.

I hovedplanen beskrives dagens status på vannsystemene i kommunen. Hovedplanen presenterer

deretter mål og overgripende strategier for forvaltningen av vannforsyning, samt tiltak for å

imøtekomme disse målene med basis i dagens tilstand. Tiltakene er samlet i en tiltaksplan med

tidshorisont på 4 år (201 7 – 2020).

Kommunen må lage en saneringsplan som tar som utgangspunkt økt fornyelsestak t for å sikre

nedbygging av saneringsetterslep etter mange år med for lite fornyelse av det eksisterende

vannledningsnett. Nedbygging av saneringsetterslep forutsetter fornyelsestakt større 1 prosent.

Det tilstrebes å oppnå Helse og omsorgsdepartementets nasjonale mål hvor det er beskrevet årlig

sanering med 2% og en lekkasjeprosent under 25 innen år 2020 .

De årlige investeringsrammene må være basert på de økonomiske mulighetene i kommunen og deres

gjennomføringsevne i hht personelle ressurser.

Endringer i rammebetingelser og nye driftserfaringer gjør det nødvendig å oppdatere hovedplanen og

tiltaksplanen jevnlig.

Hyppig gjennomgang av tiltaksplanen bidrar til at hovedplanen blir et aktivt verktøy for å nå

kommunens mål med hensyn på vannforsyning .

1.2 Tidlig ere planer

Det ble i 1 970 utarbeidet en generalplan for vannforsyningen av firmaet Østlandskonsult. Denne

planen omfattet utbygging av vannverket i perioden fram til år 2000.

For å kunne prioritere utbyggingsprosjekter og forbedringstiltak vedtok “Hovedu tvalg for teknisk sektor”

i 1 984 at det skulle utarbeides/formuleres en overordnet målsetting for vannforsyningen i Eidsvoll og

se denne i sammenheng med Stortingsmelding nr.55. I samarbeid med rådgivende ingeniør Chr. F.

Grøner (Sweco) , ble det utarbeidet en rapport for de eksisterende anlegg med tilhørende

klausuleringsbestemmelser. I samme rapport, som er datert 1 8. juni 1 985, ble det også streket opp

hovedlinjer for den videre utbygging av Eidsvoll kommunale vannverk, dvs. en utbyggingsplan for
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vannverk et. Kommunen har i de etterfølgende år satt inn tiltak og ressurser på vannledningsnettet,

med bakgrunn i de behov og forslag som ble fremlagt i denne utbyggingsplanen for vannverket.

I forbindelse med forannevnte utbyggingsplan ble det av Grøner også lag et en modell for analyse av

vannverkets ledningsnett. Som grunnlag for nytt vannbehandlingsanlegg for Tisjøen, og at Tisjøen da

skulle bli hovedvannkilde for hele kommunen, ble denne modellen i 1 995 oppdatert for en framtidig

situasjon fram mot år 201 0.

G jennom stortingsmeldingen om vannforsyning (St.meld. nr. 55 for 1 984 - 1 985) ble det satt søkelys på

bl.a. drift og vedlikehold av vannledningsnettet i Norge. I 1 988 utga Miljøverndepartementet en

“Veileder i kommunal vannforsyning”, som en oppfølging av Sto rtingsmeldingen. Senere er det også

kommet forskrifter, bl.a. ved “Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m.”, dat. 01 .02.95, som skal

sikre tilfredsstillende vannforsyning og kvalitet på vann. Denne forskrift satte også krav om

godkjenning av vannverk . Det ble derfor i forbindelse med godkjenning av Eidsvoll kommunale

vannverk i 2000, utarbeidet «Hovedplan for vannforsyningen, del 1 » som dokumentasjon i

godkjenningssøknaden.

«Hovedplan vannforsyning Eidsvoll kommune 201 7 - 2028» bygger på eksisterende hovedplan for

vannforsyning i Eidsvoll kommune, som gikk ut i år 201 5. Damtjern vannverks ROS - analyse (201 4)

ligger også til grunn for hovedplanen ettersom tidligere privateide Damtjern vannverk ble kommunalt

vannverk høsten 201 6.
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2 Lover, forskrifter og lokale styringsdokumenter

Arbeider med vann systemene er underlagt føringer fra forvaltningsorganer som EU, direktorater og

departementer, Fylkeskommunen og kommunen. Hovedplanen vil forsøke å legge til rette for at

internasjonale, nas jonale og lokale bestemmelser og retningslinjer følges.

Tabell 2 - 1 følger en opplisting av de direktiver, lover og forskrifter og øvrige styrende dokumenter som

er an sett so m mest relevante for hovedplan vann .
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Tabell 2 - 1 : Direktiver, lover og forskrifter som er ansett som mest relevant rammeverk for hovedplanen.

E
U
-

d
ir
ek
ti
v

er

EUs drikkevannsdirektiv (direktiv 90/83/EC)

L
o
ve
r
o
g
fo
rs
kr
if
te
r

Drikkevannsforskriften - Forskrift om vannforsyning og drikkevann (FOR - 2001 - 1 2 - 04 -
1 372)

Forskrift om brannforebygging (FOR - 201 5 - 1 2 - 17 - 1 710)

Forurensningsforskriften (herunder avløpsforskriften) - Forskrift om begrensning av
forurensning (FOR - 2004 - 06 - 01 - 931 )
Vannforskriften - Forskrift om rammer for vannforvaltningen (FOR - 2006 - 1 2 - 1 5 - 1446)

Plan - og bygningsloven, pbl. - Lov om planlegging og byggesaksbehandling (LOV -
2008 - 06 - 27 - 71 )
Vass - og avløpsanleggslova - Lov om kommunale vass - og avløpsanlegg (LOV - 201 2 -
03 - 1 6 - 12)

Vannressursloven - Lov om vassdrag og grunnvann (LOV - 2000 - 1 1 - 24 - 82)

Byggteknisk forskrift (TEK 10) - Forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR - 201 0 - 03 -
26 - 489)

Internkontrollforskriften - Forskrift om systematisk helse - , miljø - og sikkerhetsarbeider i
virksomheter (FOR - 1 996 - 1 2 - 06 - 1 1 27)

Lov om vassdrag og grunnvann. Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig
forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann

Lov om vern mot forurensning og om avfall. Loven skal bl.a. sikre en forsvarlig
miljøkvalitet slik at forurensning og avfall ikke fører til helseskade

Lov om helsemessig og sosial beredskap. Lovens formål er å verne befolkningens liv
og helse

Lov om tilsyn med næringsmidler mv . Drikkevann inngår som næringsmiddel og loven
sier bl.a. at produksjon og transport av næringsmidler skal være underkastet f orskrifter
og tilsyn

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv . (Matloven) Lovens formål er bl.a. å sikre
helsemessig og trygge næringsmidler

Lov om helsetjenesten i kommunene . Loven omfatter bl.a. miljørettet helsevern som
også omfatter drikkevann

Lov om kommunale vass - og kloakkavgifter . Loven fastsetter kommunens rett til å
innkreve vannavgifter i form av tilknytningsavgift og årlig avgift.
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I tillegg til direktiver, lover og forskrifter er det en rekke lokale vedtak, bestemmelser og avtaler som er

styre nde for hovedplanen og arbeid med vannforsyningssystemet i Eidsvoll kommune. Under følger en

kort beskrivelse av de dokumenter som er ansett som mest relevante i denne forbindelse.

Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016 - 2021

Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma er vedtatt i fylkestingene i

desember 2015, og endelig godkjent av Klima - og miljødepartementet.

Planen erstatter «Fylkesdelplan for vannforsyning på Romerike» (vedtatt av fylkestinget den

16.06.1998 og godkjent av Miljøverndepartementet den 06.10.1998).

Plandokumentene er tilgjengelige på www.vannportalen.no/glomma .

Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma trekker opp overordn ede

retningslinjer for vannverksstrukturen på Romerike og vurderer strategier på kort og lang sikt.

Fylkesdelplanen er forutsatt lagt til grunn for fylkeskommunal virksomhet som retningsgivende

for kommunal og statlig planlegging i fylket, og er benyttet s om retningsgivende

grunnlagsdokument for Hovedplan vannforsyning.

Vannforvaltningsplanen er et sentralt verktøy for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av

vannmiljøet og vannressursene i region Glomma.

Klausulering Tisjøen som drikkevannskilde

Nedsl agsfeltet rundt Tisjøen er klausulert ved vedtak fra Statens institutt for folkehelse dat.11.

juli 1988. Ved dette klausuleringsvedtaket, og ekspropriasjon ved dom i skjønnsretten den

15.september 1990, har kommunen sikret seg rettigheter til Tisjøen som v annkilde.

Avtale om reservevann fra Hur d alssjøen i Ullensaker kommune

Det ble signert en avtale mellom Eidsvoll kommune og Ullensaker kommune datert

26.06.2015 vedrørende reservevannforsyning fra Hurdalssjøen. Avtalen gjelder til 1.1.2030

dersom ikke anne t avklares. I avtaleperioden gjelder 5 års gjensidig oppsigelsestid, regnet fra

dato for skriftlig oppsigelse.

Felles VA - norm for Romerikskommunene

Eidsvoll kommune har i de senere årene gjennomført et omfattende samarbeidsprosjekt med

de fleste Romeriks kommunene angående en felles VA - norm.

http://www.vannportalen.no/glomma
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3 Status vannforsyning

Vannforsyningen i Eidsvoll kommune er i dag består i hovedsak av kommunal vannforsyning . Ca. 77

% av innbyggerne i kommunen har komm unalt vann, fordelt på to vannverk.

Kommunal vannforsyning skjer i hovedsak fra Eidsvoll kommunale vannverk . Eidsvoll kommunale

vannverk har et forsyningsområde som strekker seg fra og med Minnesund i nord til og med Dal i syd,

både på øst - og vestsiden av Vorma. I dag er ca. 74 % av befolkni ngen, om lag 1 8000 personer

tilknyttet Eidsvoll kommunale vannverk. Høsten 201 6 tok Eidsvoll kommune over det tidligere

privateide Damtjern vannverk. Damtjern vannverk forsyner øvre og sent rale deler av Feiring med

vann.

Figur 3 - 1 : Vannforsyningssystem i Eidsvoll kommune

Tisjøen

Damtjern
Damtjern
VBA

Eidsvoll
kommunale
vannverk



EIDSVOLL KOMMUNE

HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2017 - 2028

7

3.1 Vannkilde

3.1 .1 Eidsvoll kommunale vannverk

Hovedkilde n for Eidsvoll kommunale vannverk er Tisjøen som ligger på Minneåsen nordvest i

kommunen. Tisjøen har et areal på 1,5 km2 og et nedslagsfelt på 13,6 km2. Nedslagsfeltet er

klausulert ved vedtak fra Statens institutt for folkehelse dat.11. juli 1988. Ved dette

klausuleringsvedtaket, og ekspropriasjon ved dom i skjønnsretten den 15.september 1990, har

kommunen sikret seg rettigheter til Tisjøen som vannkild e.

Tisjøen har en reguleringshøyde på 3,00m med høyeste og laveste regulerte vannstand på

henholdsvis kote 406 og 403. Dette gir et regulert magasin på 4 - 4,5mill m3 som igjen gir Tisjøen en

leveringskapasitet på 1 53 l/s. Dagens uttak utgjør ca. 2.0 mill. m3/år, som tilsvarer ca.65 l/s. Det er

ekspropriert rett til å ta ut inntil 3,63 mill m3 vann pr. år, dvs. 115 l/s, til vannverksformål. Når det

eventuelt blir ønskelig å ta ut mer en 115l/s til vannverksformål må det søkes om ny konsesjon for

dette. Innt aket fra Tisjøen ligger på ca. 25m dyp og vannet graviterer ned til vannbehandlingsanlegget

på kote 298 via en 1700m lang overføringsledning. Nytt inntak med overføringsledning og

vannbehandlingsanlegg ble satt i drift i 1 997.

Vannkvaliteten i Tisjøen er relativt bra, men det er registrert et økende fargetall som konsekvens av

klimaendringer. Fargetallet ligger i gjennomsnitt på 16 mg Pt/l, men det er også registrert fargetall på

32 mg Pt/l. PH - verdien ligger på gjennomsnittlig verdi omkring 6.6, dvs. noe surt. Det er blitt påvist

enkelte tilfeller av E.coli, koliforme bakterier og kimtall på råvannet. Konsentrasjonen av koliforme

bakterier har ved flere tilfeller vært over 200 MPN/100ml.

Det tas kontinuerlig vannprøver både av råvannet og ute på nettet i henhold til rutinene i

internkontrollhåndboka som er godkjent av Mattilsynet. Eidsvoll kommunale vannverk har offentlig

godkjenning gitt av kommunestyret i sak 86/00 i møte den 21.06.00

3.1 .2 Damtjern vannverk

Eidsvoll kommune tok over Damtjern vannverk AL høsten 2016. Damtjern vannverk forsyner øvre og

sentrale deler av Feiring med vann. Vannverket forsyner ca. 230 abonnenter (ca. 700 personer).

Levert vannmengde i 2012 oppgitt til å være ca. 139 000 m ³ behandlet vann. Det finnes ikke tall på

l evert vannmengde etter 2012 da vannmåleren på anlegget har vært ødelagt.

Råvannet til vannforsyningsanlegget i Feiring kommer fra Damtjern. Kilden ligger på 502 m.o.h. og har

et areal på 122 da. Vannkilden er overflatevann, men vannet har en del grunnvan nsforekomster. I

nedbørsfeltet ligger det et fåtalls hytter og er hovedsakelig dekket av skog og ligger i Eidsvoll

kommune. Kapasiteten til kilden er ikke kartlagt, men mengden vann som går gjennom

behandlingsanlegget er større en forbruket.

Inntakslednin gen fra Damtjern ligger på ca. 10 m dyp. Overføring fra vannkilden til

vannbehandlingsanlegget skjer via en 200 mm dykket PE - ledning for deretter å overføres i en 150 mm
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PVC - ledning ned til vannbehandlingsanlegget ved Røise (ca. 2 km). Ledningen går i grøf t i

skogsterreng ned til behandlingsanlegget. Det er ingen abonnenter som er tilknyttet råvannsledningen.

Råvannskvaliteten i Damtjern er relativt bra. Fargetallet avhenger av sesong og varierer mellom 9 - 13

mg Pt/l. Vannet er nøytralt, pH varierer fra 6,9 til 7,3. Det er påvist noen hendelser med koliforme

bakterier og kimtall men ingen mengder som krever umiddelbare tiltak. Det er ikke påvist E - coli,

clostridium perfringens eller intestinale enterokokker.

3.1 .3 Beredskapskilde r

Hurdalssjøen

Hurdalssjøen er den kommende reservevannkilden for Eidsvoll kommunale vannverk. Ullensaker

kommune planlegger i dag et nytt vannbehandlingsanlegg i Staviåsen, med byggestart i 2017.

Vannverket blir liggende i Eidsvoll kommune , men blir Ullensaker kommunes nye

vannbehandli ngsanlegg med tilkobling til eksisterende ledningsanlegg på Gardermoen.

Det er planlagt et uttak på 5,5 mill. m3 fra Hurdalssjøen i 2017, og dette forventes økt til 1 5 mill m3 i

2040. Vannbehandling en på nye H urdalssjøen vannverk skal bestå av Moldeproses sen for

fargefjerning og karbonatisering, med avsluttende UV - bestråling. Dette gir anlegget to hygieniske

barr ierer. Ullensaker kommune etablerer et tilknytningspunkt som Eidsvoll kommune kobler seg på.

Tilkoblingsanlegget til Eidsvoll kommune forventes fe rdig i 2017.

Netsjøen

Netsjøen, rett nord for Eidsvoll Verk fungerer som krisevannkilde for Eidsvoll kommunale vannverk.

Rettighetene til Netsjøen som vannkilde er hjemlet ved diverse overenskomster og skjønn fra 1911 og

1957. Netsjøen ligger på kote 199 og har et areal på 0,38km2 og et nedslagsfelt 5,0 km2. Netsjøen har

en reguleringshøyde på 2,3m. Dette gir et regulert magasin på 0,88 mill m3. Inntaket ligger på ca. 6

meters dyp og ledes til vertikalmonterte mikrosiler i basseng innebygget i damkonstruk sjonen. Vannet

blir derfra ført videre til pumpes t asjon i Kappåsen hvor det er montert klordoseringsanlegg for

desinfisering av råvannet.

Når reserveforsyningen fra Hurdalssjøen blir etablert vil Eidsvoll kommune ikke lenger ha behov for

Netsjøen som kris evannskilde. Pumpestasjonen på Kappåsen da kan fases ut.
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3.2 Vannbehandling , kvalitet og forbruk

3.2.1 Eidsvoll kommunale vannverk

Tabell 3 - 1 : Nøkkeltall Eidsvoll kommunale vannverk

Hva Verdi Kommentar
Bygd: 1996
Tilstand Relativt bra Høyt fargetall ut, bør oppgraderes.

Vedtatt fullrensing, byggestart i 2018.
Kapasitet Anlegget er dimensjonert for 200 l/s Testing med prøvetapping viser at

anlegget har kapasitet til å levere 160

l/s. Anleggets størrelse er derfor

større enn Tisjøens

leveringskapasitet.

Personer
tilknyttet

Ca. 17.300 personer

Renseprosess Dagens vannbehandling består av:
Tilsetning av CO2 før vannet
passerer marmorfiltre for
partikkelfjerning og karbonatisering.
Vannet går så videre gjennom UV -
filtre for desinfisering, før vannet
ledes ut på nettet ved gravitasjon. UV
filtrene er av typen LBX 400, og er
biodosimetrisk testet med 40 mJ /cm2.
Det er montert inn
klordoseringsanlegg som reserve
desinfeksjonsmetode i
vannbehandlingsanlegget. Fra
høsten 2016 vil alt råvann kloreres
som en tilleggs behandling.

Annet Økende fargetall i Tisjøen kan bli en utfordring for dagens
vannbehandlings prosess. Årsaken til økt fargetall skyldes trolig økt avrenning
av humus forbindelser, eller NOM som igjen kan skyldes klimaendringer. Økt
fargetall kan også redusere effekten av desinfeksjonsmetodene UV og klor.
Dagens vannbehandling fjerner ikke NOM. For å sikre et hygienisk trygt
drikkevann i fremtiden er det igangsatt prosess for etablering av et nytt
behandlingstrinn i Tisjøen.
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Produsert vann ved Eidsvoll kommunale vannverk fra 2012 - 2014 er vist i tabellen under. Det foreligger

ikke noe nyere data på dette.

Tabell 3 - 2 : Produsert vann ved Eidsvoll kommunale vannverk 2012 - 2014

2012 2013 2014

Produsert vann

[m3/år]

2.249.000 2.356.500 2.146.000

Fargetallet varierer gjennom året og ligger på 1 5 - 18 mg Pt/l ut av anlegget . Det er verken påvist e.coli,

intestinale enterokokker eller clostridium perfringens i drikkevannet. Men ved enkelte tilfeller er det

påvist ammonium, 32 µ g NH4 - N/l i rentvannet fra vannbehandlingsanlegget. Denne konsentrasjonen

under grenseverdien i Drikkevannsforskriften. Ammonium kan brukes som en indikator for tilsig av

kloakk, men på grunn av at det ikke er påvist tarmbakterier som e.coli, er ammoniakken mest

sannsynlig et resultat av kunstgjødsel.

3.2.2 Damtjern vannverk

Tabell 3 - 3 : Nøkkeltall Damtjern vannverk

Hva Verdi Kommentar
Bygd: 1973
Tilstand OK UV - anlegget oppgraderes .
Personer
tilknyttet

Ca. 700 personer

Kapasitet Behandlingskapasiteten er ca. 77

m3/time, tilsvarende 21 l/s, gjelder ved

15 mg Pt/l

Vannmengden som produseres
ligger stabilt på 29 m3/time.

Renseprosess Vannbehandlingen på Damtjern

vannverk består av UV - desinfeksjon på

to uavhengige linjer. Hver av linjene kan

produsere nok vann til å dekke

normalforbruk hvis det er nødvendig.

Etablering av nytt klordoseringsanlegg

er under arbeid.

Anlegget har nødstrømsforsyning
til UV - anlegget og aggregatet
starter automatisk ved
strømbrudd. Det skal og
installeres UPS på UV -
desinfeksjonen for en sikrere drift.

Annet Det er installert enkel driftsovervåking av anlegget, men dette er ikke i drift.

Damtjern vannverk produserer konstant 29 m3/time. Dette er mindre enn halvparten av kapasiteten til

anlegget. Overskuddsvannet går i overløp ved de to høydebassengene som er koblet til

ledningsnettet.

Vannkvaliteten fra Damtjern er betegnet som god. Fargetallet ut fra vannbehandlingsanlegget ligger

på rundt 11 mg Pt/l, og varierer gjennom året. Det er verken påvist koliforme bakterier, e.coli,
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intestinale enterokokker eller clostridium perfringens i drikkevannet. Men ved enkelte tilfeller er det

påvist ammonium og kimtall i rentvannet ut fra vannbehandlingsanlegget .

Av andre parametere er det registrert lave verdier av kimtall .
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Figur 3 - 2 : Ledningsnett koblet til Eidsvoll kommunale vannverk

3.3 Vanndistribusjon

Vanndistribusjonen i Eidsvoll kommune er delt mellom kommunens to vannverk. Lednings nettene er

ikke koblet sammen, og det foreligger ikke planer om at forsyningsnettene skal kobles sammen.

3.3.1 Eidsvoll kommunale vannverk

Ledningsnett

Transportnettet til Eidsvoll
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kommunale vannverk består av ca. 290 km med ledninger. Dimensjonene varierer fra 32mm til

400mm. De eldste rørene er av grått støpejern, stål og eternitt, og er lagt mellom 1912 og 1 960.

Lekkasjeandelen er oppgitt i KOSTRA til å være 44 %. L ekkasjene er beregnet ut i fra differansen

mellom mengde produsert vann ved vannverket og sum av kommunens husvannmålere . I denne

beregningen in kluderes blant annet driftsvann og ukontrollerte uttak, dette er vannforbruk som ville

redusert lekkasjeandelen. Lekkasjeandelen på grunn av dårlig ledningstilstand er dermed antatt

mindre enn oppgitt.

Tabell 3 - 4 : Oversikt over forsyningsnett koblet til Eidsvoll kommunale vannverk

Meter -
Leggeår 1910 - 1940 1941 - 1970 1971 - 2000 2001 - dd Ukjent Totalt

ST 4731 666 135 336 5868

SMJ

SJ/SJG 10071 32413 234 8922 51640

SJK 7347 14575 9806 2315 34043

GAL 112 365 548 1025

AAS 285 40762 14236 1071 3 65996

PVC 151 41622 17521 13239 72533

PE 3600 21147 12909 11303 48959

Annet 279 279

Ukjent 243 148 598 1261 3736 5986

SUM 15330 85199 92912 41497 51391 286329

Som det fremgår av tabellen ovenfor er hoveddelen av ledningsnettet bygd etter 1 941. De materialene

som er mest brukt er plast og eternitt, spesielt mye plast de siste tiårene. Overføringsledningene fra

Tisjøen mot sør og på østsiden av Vorma fra Minnesund mot Eidsvoll sentrum, og fra Hammerstad

mot Dal, er i hovedsak av eternitt. I det vesentlige er det lagt eternittrør i trykklasse 25.

NIVA utførte i 1988 tilstandsvurderinger av enkelte rørprøver i eternitt på ledningsnettet. Prosjektet ble

ikke avslutte t, men resultatene viste forskjellige grader av innvendig tæring, avhengig av hvor langt ut

på nettet prøvene var tatt, og om rørene var påført innvendig beskyttelsesbelegg. Ut i fra oversikten

over reparasjoner på rør i Eidsvoll kommune kommer det frem at eternitt er det materialet med flest

reparasjoner.

Generelt må man si at tilstanden på ledningene er varierende, avhengig av alder, rørmateriale og

leggemåte. De eldste rørene trenger nødvendigvis ikke å være dårligst. Til en helhetsvurdering av

ledningsnettet må det tilføyes at enkelte områder i nettet kjøres med høyt vanntrykk.

Fargetallet er økende på nettet, ved flere pumpestasjoner er årsgjennomsnittet 20 mg Pt/l, som er

grenseverdien gitt i Drikkevannsforskriften. Av andre parametere er de t registrert kimtall. Det er ved

flere anledninger registrert kimtall > 300 cfu/ml på Tærudåsen høydebasseng. Dette er langt over
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kravet i Drikkevannsforskriften som er 100 cfu/ml. Ved Tærudåsen høydebasseng har det og blitt

påvist høye konsentrasjoner kol iforme bakterier ved et par tilfeller.

Alle boliger tilknyttet Eidsvoll kommunale vannverk har installert husvannmålere.

Det er plassert flere vannmålere i systemet, kom kontinuerlig registrerer forbruk og væsketrykk. Det

registreres forbruk og trykk ut fra Tisjøen og høydebassengene på Tærudåsen. I tillegg er det plassert

vannmålere på følgende steder på nettet:

Stenshol, Myrer, Fargerli, Holstangen (P8), Skovseth, Brensmork, Dønnumskia, Nygård og Ladderud.

Målerne er knyttet opp mot kommunens drifts - o g overvåkningssystem. Vannmålerne er viktige

hjelpemidler ved drift av nettet. Vannmålerens plassering er vist på vedlagte kart, vedlegg 3.

Høydebassenger

Høydebasseng i vannforsyningen skal stabilisere trykkforhold, utjevne variasjoner i forbruk over

dø gnet og sikre forsyning lokalt ved driftsavbrudd på tilførselsledning.

Forsyningssystemet til Eidsvoll kommunale vannverk har i dag to høydebasseng, begge på

Tærudåsen på Råholt med et samlet volum på 8500m3. Bassengene har felles innløps - og

utløpsledning, de har et kammer og er sirkulære med samme nivå i bunn og topp. Ved normaldrift har

høydebassengene et reservevolum på 6500 m3, dette er inklusive brannreserve.

Tærudåsen 1 er 30 år gammelt, og bør gå gjennom en tilstandsvurdering.

Tabell 3 - 5 : Oversikt over kommunale høydebasseng koblet til Eidsvoll kommunale vannverk .

Navn Volum (m³) Anleggsår
(Beliggenhet (høyde
utløp/ vannspeil))

Tærudåsen 1 5500 2012 256 m

Tærudåsen 2 3000 1986 256 m

Trykkøkningss oner og trykkreduksjonssoner

For å sikre stabilt og nok trykk i høyereliggende områ der i kommunen er det etablert tre

trykkøkingsstasjoner i fordelingsnettet til Eidsvoll kommunale vannverk. (Vedlegg 1 og 2).

Bekkedalshøgda trykkøkingsstasj on sikrer stabilt trykk over ca. kote 215 i området

Bekkedalshøgda – Tærudåsen (1)

Styri trykkøkingsstasjon sikrer stabilt trykk over ca. kote 210 i området øst for fv.509.02

Styrivegen (2)

Finnbråtan trykkøkningsstasjon sikrer stabilt trykk over ca. kote 220 i området Finnbråtan –

Brennhaugen (3)

Eidsvoll kommunale vannverk har et forsyningsområde som ligger ned mot kote 125,2. For å senke

trykket og sikre normalt driftstrykk i de lavereliggende områdene er det etablert fem trykkreduksjons -
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soner på forsyningsnettet. Forsyningsnettet har et jevnt høyt driftstrykk, spesielt rundt Minnesund og

rundt Sundet der trykket er opp mot 1 3 bar.

Lavtrykksone Sætrevegen sikrer normalt driftstrykk for bebyggelsen langs Sætrevegen på

Minnesund fra avkjøring m e d Trondheimsvegen (4)

Lavtrykksone Trandum og Tansum sikrer driftstrykk maks 6kg for bebygge lsen langs fv.33 og
Bygdevegen (5)

Lavtrykksone Eidsvoll sentrum sikrer normalt driftstrykk for bebyggelsen Eidsvoll kornsilo og
Eidsvoll sentrum opp til Vilberg s kole (6)

Lavtrykksone Gruemyra sør sikrer normalt driftstrykk for bebyggelsen langs Elvikvegen og
Olaug Fischers veg. Denne sonen vil også dekke det nye utbyggin gsområdet i området
Fossenvegen (7)

Lavtrykksone Vormvikåsen – Kastellet sikrer normalt driftst rykk for områdene syd for rv.1 81
og ves t for Vilbergkroken/ Gruehagan (8 )

Trykkøkningssonene og trykkreduksjonssonene er markert på kartet under, Figur 3 - 3 .

Trykkøkningssonene er markert med grønt, og trykkreduksjonssonene er markert med rosa.
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Figur 3 - 3 : Trykkøkningssoner og trykkreduksjonssoner koblet til Eidsvoll kommunale
vannverk.

Beredskap

Eidsvoll kommune har inngått avtale med Ullensaker kommune om reservevannforsyning fra nye

Hurdalsjøen vannverk. Dette anlegget er under bygging og planlagt igangkjøring av anlegget er våren

201 8. Arbeid med forsyningsledning fra Hurdalsjøen vannverk og fram til kommunens fordelingsnett er

Kote 1 25 - 1 90 (5)

Kote 1 25 - 1 85 (4)

Kote 1 27 - 1 50 (7)

Kote ca. 1 30 (6)

Kote 1 27 - 1 50 (8)

Kote ca. 220 (3)

Kote ca. 21 0 (2)

Kote ca. 21 5 (1 )
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igangsatt og vil være ferdig når det nye vannverket settes i drift. Gjennomføring av dette tiltaket er et

stort skritt mot å oppfylle krav gitt i drikkevannsforskriften.

3.3.2 Damtjern vannverk

Ledningsnett

Figur 3 - 4 : Ledningsnett koblet til Damtjern vannverk.

Ledningsnettet til Damtjern vannverk er ca. 1 5 km og er opprinnelig en blanding av ledningsnettet for

det nedlagte kommunale vannverket i Feiring og Damtjern vannverks ledningsnett. Øvre del av

ledningsnettet består stort sett av 1 50/1 60 mm, mens nedre del ene av nettet stort sett er 1 00 /1 1 0 mm.

Ledningsnettet består hovedsakelig av PVC - ledninger, men det er også en andel asbestledning er .

Etter vannbehandlingsanlegget ledes det en va nnstreng tilbake nordover til Limseth og Slålerud til et

fåtalls abonnenter. Resterende vannmengde går gjennom et plass - støpt basseng på ca. 1 1 m ³, videre

ledes vannet via en 1 50 mm PVC forbi Brosshaug til Melby med uttak av vann for spredte

bebyggelse/går dsbruk. Det er ringledningsnett i deler av det sentrale bebyggelsesområdet i Feiring,

ellers er det stort sett ensidig forsyning.

Lekkasjeandelen i vannforsyningssystemet er oppgitt til å være på ca. 30 % for 201 2. Det foreligger

ikke noe nyere tall på le kkasjeandel.
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Fargetallet holder seg forholdsvis jevnt på ledningsnettet og ligger på rundt 11 - 13 mg Pt/l på Feiring

LHL. Av andre paramete re er det registrert kimtall, 69 cfu/ml på Feiring. Kimtallnivået er høyest om

sommeren, og ligger godt under grense verdien gitt i Drikkevannsforskriften , som er <100 cfu/ml.

Høydebasseng

Damtjern vannverk er tilknyttet to høydebasseng, på Melby og på Røyse. Begge er av meget høy

alder og bør gjennomgå en tilstandsvurdering. Høydebassenget på Melby forsyner ca. 90 % av

abonnentene til vannverket og fungerer som et gjennomstrømningsbasseng .

Tabell 3 - 6 : Oversikt over kommunale høydebasseng koblet til Damtjern vannverk. *terrenghøyde

Navn Volum (m³) Anleggsår
(Beliggenhet (høyde
utløp/ vannspeil))

Melby 430 1995 310m*

Røyse 11 1973 -

Høydebassenget ved Røise er et null - basseng drikkevannet renner inn i etter UV - behandling.

Bassenget er såpass lite, ca. 11 m ³ , slik at dette ikke vil være tilstrekkelig til å kunne øke

forsyningssikkerheten. Om lag 30 abonnenter, i øvre deler av Feiring, vil derfor være helt avhengig av

vann fra kilden og står uten normal vannforsyning dersom det skulle oppstå en situasjon med kilden /

behandlingsanlegget eller ledningsnettet for dette o mrådet.

Forsyningsområdet for Damtjern Vannverk har ingen reservevannkilde. I en situasjon der

produksjonen ved behandlingsanlegget stanser opp eller det skjer brudd i vannledning fra kilde til

behandlingsanlegget og høydebassenget, kan imidlertid høydebas senget ved Melby forsyne ca. 90 %

av abonnentene i vannverket. Et fullt høydebasseng vil kunne forsyne disse abonnentene med vann i

ca. 1 døgn (eksakt tall på v annforbruk er ikke tilgjengelig ).

Trykkøkningssoner og trykkreduksjonssoner

Distribusjonen av vann fra Damtjern v annverk skjer via gravitasjon . Det er ikke behov for å øke trykket

i noen områder av forsyningsnettet. Det er flere trykkreduksjonsventiler tilknyttet fordelingsnettet til

Damtjern vannverk, men det er ikke oppgitt hvor disse befinner seg.

Beredskap

Feiringklinikken, en hjerteklinikk som drives av Landsforeningen for Hjerte - og Lungesyke, har inngått

avtale med Eidsvoll kommune om leveranse av nødvann ved situasjoner der det ordin ære

vannforsyningssystemet ikke fungerer eller kan brukes.
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3.3.3 Slokkevann Eidsvoll kommune

Forskrift om brannforebyggende t iltak og tilsyn §5.4 fastslår :

«Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er

tilstre kkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.

I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer

passende tankbil.

I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommune n sørge for at det er

tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.»

I veilederen til forskrift om brannforebyggende tiltak angis f ølgende nødvendige vannmengder:

Der spredningsfaren er liten er bruk av tankbil en aktuell løsning. Dette gjelder tynt be folkede

områder der avstanden mellom hus er minst 8 m.

For boligbebyggelse kreves en kapasitet på 20 l/sek . Med boligbebyggelse menes områder

der avstanden mellom boliger er mindre enn 8 m og der det har blitt gjort tiltak mot spredning

av brann. Dette gjelder også rekkehus med god sikring mot spredning.

For annen bebyggelse kreves 50 l/sek for delt på mist to uttak . Dette gjelder primært nærings -

og sentrumsområder.

Åpne vannkilder bør ha kapasitet for 1 times tapping.

Brann og eksplosjonsloven § 2 - 4 sier følgende vedrørende brannventiler/hydranter:

Brannventiler/hydranter bør være plassert med maksimalt 1 50 - 200m avstand mellom

uttakene.

Brannventiler/hydranter bør være sikret mot funksjonsstopp

Brannventiler/hydranter bør ligge i brøytet kjørevei

Brannventiler/hydranter bør være skiltet

Brannventiler/hydranter bør være inntegnet på kart

Brannventiler/hydranter bør være underlagt vedlikeholdsrutiner (internkontrollrutiner).

Slokkevannsituasjonen i Eidsvoll kommune er uvisst. For å vurdere om det er tilstrekkelig kapasitet i

forsyningsnettet er det anbefalt å gjennomføre en modellanalyse a v forsyningsnettet. Med oppdatering

av foreliggende modell får man et godt grunnlag for kapasitetsvurdering av slokkevann.

3.4 Reservevann og beredskap

Etter drikkevannsforskriften (§1 1 ) skal vannverkseier " gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide

driftspla ner for å kunne levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold. "
Det skal gjennomføres nødvendige beredskapsforberedelser "for å sikre levering av tilstrekkelige

mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig."
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Drikkevannsforskriften setter altså krav om at en vannverkseier skal kunne sikre nok vann og godt

vann til kommunens innbyggere. For å opprettholde dette har Mattilsynet definert tre mulige typer

beredskaps forsyninger :

Krisevann – vannkilde som ik ke oppfyller alle drikkevannsforskriftens krav. §1 8 i

drikkevannsforskriften.

Reservevann – Leveranse ved bruk av alternativ hovedvannkilde med distribusjon gjennom

det ordinære ledningsnettet.

Nødvann – Leveranse av vann til drikke og personlig hygiene d istribuert uten bruk av det

ordinære ledningsnettet.

Eidsvoll kommune har i dag ingen reserveforsyning som kan dekke hele kommunen.

Dersom det skjer noe som setter Eidsvoll kommunale vannverk ute av spill over lengre tid, kan

flesteparten av innbyggerne i kommunen risikere å være uten drikkevann over en lengre periode.

Eidsvoll kommune har inngått en avtale om reserve vann fra Hurdalssjøen vannverk. Når forsyningen

er i gang vil Eidsvoll kommune være godt nok sikret på nettet til Eidsvoll kommunale vannver k slik at

Netsjøen som krisevannskilde kan fases ut. D ette er ytterligere beskrevet i kapittel 3.1 .3.

Ved forurensning av grunnvannsbrønner eller andre akutte hendelser der det er behov for

nødvannforsyning har kommunen en vanntank på 9 m³ i beredskap for utkjøring av vann til

abonnenter.
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4 Befolkningsutvikling og prognoser for vannforbruk

4.1 Befolkningsutvikling

Fra «Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016 - 2021 »:

«…I store deler av vannregionen forventes det en befolkningsvekst på 2 - 3 % pr. år. Det forventes at

veksten i hovedsak vil skje i byer og tettsteder. Det forventes også en økt vekst i næringsområder og

utbygging av infrastruktur. Bygging av boliger og næringsbygg vil gi økt behov for drikkevann. …»

Eidsv oll kommune har i de senere år opplevd sterk befolkningsvekst. I den siste femårsperioden har

gjennomsnittlig vekst vært i overkant av to prosent. Gjeldende kommuneplan 201 1 - 2022 venter en

årlig vekst på inntil tre prosent frem til 2022, slik at innbyggert allet vil nå ca. 30.000 i 2022. Figuren

nedenfor viser befolkningsveksten frem til hovedplanens avslutningsår, 2028.

Figur 4 - 1 : Befolkningsutvikling Eidsvoll kommune 2017 - 2028

Det er avvik mellom hovedalte rnativet til SSB og ambisjonene gitt i kommuneplanen. Befolkningsvekst

ut ifra kommuneplanen er beregnet med kontant 3 % årlig økning over tidsperioden. Økningen i SSB

sine beregningen varierer fra 2,7 % til 1 ,3 % med en negativ trend. Hovedplanen vil vide re gå ut i fra

kommuneplanens målsetning.

4.2 Prognoser for vannmengder i 2028

I prognosene er det kun tatt hensyn til Eidsvoll kommunale vannverk da det er Eidsvoll kommunale

vannverk som leverer vann til den helt klart største andelen av kommunen. Den tot ale leveransen for

201 6 er beregnet til å være 70 l/s basert på 3 % økning i befolkningen fra 201 5. I beregning en er det

bruk t en lekkasjeandel på 44 %, en verdi som var oppgitt i KOSTRA for 201 5. D en antas for å være

den samme i 201 6. Fordelingen av den t otale vannleveransen er gitt i tabellen under.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028

Be
fo
lk
ni
ng

Kommuneplan SSB



EIDSVOLL KOMMUNE

HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2017 - 2028

22

Tabell 4 - 1 : Fordeling av det totale vannforbruket I Eidsvoll kommune I 2016.

Mengde [l/s] Andel [%]

Husholdningsforbruk 38,5 55

Industri/næring 0,7 1 ,1

Lekkasje 30,8 44

Total 70 1 00

Med bakgrunn i en bærekraftig vannforsyning er det anbefalt å etablere strategi og gjennomføre tiltak
for en effektiv reduksjon av lekkasjeandelen.

Beregninger for fremtidig vannforbruk er, i tillegg til estimater for befolkningsvekst er basert på:

Produsert vann på Eidsvoll kommunale vannverk: 2.1 45.931 m3, funnet i KOSTRA 201 5

At lekkasjeprosenten holdes konstant på 44 % frem til 2028, tall funnet i KOSTRA 201 5.

Andelen abonnenter i kommunen tilknyttet nettet holdes konstant på 73,7 %

Andel vann til næring og industriformål holdes konstant på 1 ,1 %.

Figur 4 - 2 viser økningen i det totale vannforbruk dersom antagelsene gitt ovenfor stemmer.

Lekkasjeandelen på 44 % holdes konstant for å synliggjøre den fremtidige økningen i totalt

vannforbruk hvis ikke lekkasjer blir redusert.

Figur 4 - 2 : Vannforbruk fra 2016 - 2028 med bakgrunn I befolkningsøkning.
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Som det fremgår av figuren vil Tisjøen ha kapasitet til å betjene den anslåtte befolkningsveksten frem

til 2028. Den totale vannmengden vil være 1 00 l/s i 2028 forutsatt at lekkasjer og næring/industriuttak

holdes konstant. Den røde streken på figuren viser til de 1 1 5 l/s Eidsvoll kommune har lov til å bruke til

vannverksformål. Slik det fremgår av figuren vil Tisjøen ha en reserve på 1 5 l/s i 2028. Med effektiv

lekkasjereduksjon vil Tisjøen oppnå en større reservekapasitet.
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5 Mål

Hovedplanen skal være et dokument som brukes aktivt. Det er derfor viktig at målene resulterer i

konkrete tiltak og at det er mulig å vurdere graden av måloppnåelse. Målformuleringene kan benyttes

som utgangspunkt for utarbeidelse av for eksempel årsplaner med mulighet for planlegging og

oppfølging.

Det er satt fire overordnede målsettinger for vannforsyningen: nok vann, godt vann, sikker

vannforsyning og effektiv og bærekraftig forsyning. Hvert av de overordnede målene er utdypet med

delmål.

Kodene for vurdering av status ved de ulike vannverkene betyr:

O: Målet er oppfylt, K: Kommunen må jobbe kontinuerlig med målet, I: Målet er ikke oppnådd, U:

Mangler informasjon for å bestemme om målet er oppnådd

5.1 Nok vann

Mål Status Eidsvoll
kommunale
vannverk

Status
Damtjern
vannverk

Nok vann

Nok vann til å dekke normalt husholdningsforbruk for alle
med kommunal vannforsyning.

O O

Nok vann i fremtiden

Nok vann til fremtidig boligutvikling og til lite vannkrevende

industri. Plassering av vannkrevende industri må vurderes

nærmere ut i fra forsyningsnettets struktur.

O O

Vann til hagevanning

Vann til hagevanning innenfor vannverkets kapasitet.

Overskrides kapasiteten skal det innføres restriksjoner for

hagevanning.

O O

Vann til brannslokking

Forsyningssystem et skal tilstrekkelig brannvannskapasitet.

Med tilstrekkelig brannvannskapasitet menes 20 l/s til

boligbebyggelse og 50 l/s for annen bebyggelse.

U U
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5.2 Godt vann

Mål Status Eidsvoll
kommunale
vannverk

Status
Damtjern
vannverk

Overholde kravene i Drikkevannsforskriften

Alle kvalitetsparameterne i Drikkevannsforskriften skal

overholdes. Analyser av drikkevannet skal gjennomføres

etter godkjente metoder.

K K

Kontroll av punkter ved fare for tilbakeslag

Gjennom kartlegging og oppfølging av bedrifter skal risikoen

for tilbakeslag av prosess - og avløpsvann til kommunalt nett

reduseres.

U U

Spyling og pluggkjøring av ledningsnett

Program for spyling og pluggkjøring av nettet skal utarbeides.

Spyling og pluggkjøring av nettet skal gjennomføres

systematisk ut fra identifiserte behov.

K K

Forhindre ukontrollerte vannuttak til bedrifter

Et system for forhindring av ukontrollerte uttak må etableres

for å unngå de ulemper store, ukontrollerte vannuttak kan

medføre.

U U

Internkontrollhåndbok

Kvaliteten skal kontrolleres etter rutiner fastlagt i

internkontrollhåndboken. Internkontrollhåndboken skal

regelmessig følges opp.

K K

5.3 Sikker vannforsyning

Mål Status Eidsvoll Status
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kommunale
vannverk

Damtjern
vannverk

Klausulering av vannkildene

Forutsetninger gitt ved klausulering av Tisjøen og Damtjern

som hovedvannkilde skal til enhver tid være oppfylt.

Overenskomster og skjønn fra 1 91 1 og 1 957 for Netsjøen

som krise - /beredskapskilde skal være oppfylt helt til ny

reservevannforsynin g fra Hurdalssjøen vannverk er ferdigstilt.

O O

Sikret ved hygieniske barrierer

Både Tisjøen og Damtjern som hovedvannkilde og Netsjøen

som krise - /beredskapskilde er sikret ved to hygieniske

barrierer ved klausulering av nedslagsfeltene og

desinfisering.

O K

Sikkerhet ved basseng og ringledninger

Forsyningen skal sikres med basseng og ringledninger som

gjør at hovednettet kan få brudd uten store

avbruddskonsekvenser for forsyningen.

K I

Driftsovervåkning

Vannverkene skal ha et system for driftsovervåkning som

vedlikeholdes slik at dette til enhver tid er operativt.

O I

Dokumentasjon med informasjon vedrørende drift skal

alltid foreligge

Vannverkene skal ha rutiner som sikrer at ved alle

installasjoner på vannverket foreligge r dokumentasj on med

nok informasjon til at utbedringer kan skje raskest mulig.

Internkontrollhåndboken skal være oppdatert til enhver tid.

Håndboken skal være grunnlag for rutinemessig bruk og

opplæring av ansatte.

K K

Avbrudd i ledningsnettet

Kommunen skal ha kontroll på avbrudd i ledningsnettet.
K K

Beredskapsplan

Felles beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert.

Beredskapsplan for brudd i vannforsyningen er utarbeidet

med instruks for uønskede hendelser på vannverket og på

ledningsnettet.

K K
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5.4 Effe ktiv og bærekraftig forsyning

Mål Status Eidsvoll
kommunale
vannverk

Status
Damtjern
vannverk

Kvalitet på ledningsnettet
For å sikre tilfredsstillende kvalitet på ledningsnettet skal det
gjennomføres systematisk ledningsfornyelse.
Ledningsfornyelsen skal skje i henhold til saneringsplan.

K K

Lekkasjetap fra ledningsnettet

Lekkasjetapet skal systematisk reduseres. Priorite ringen av

de mest effektive tiltak skal skje på grunnlag av en kost - nytte

vurdering. Det legges fokus på valg av bærekraftige

løsninger.

K K

Forvaltning, drift og vedlikehold av ledningsnettet

Forvaltning, drift og vedlikehold av ledningsnettet skal

organiseres og gjennomføres slik at man sikrer en

tilfredsstillende teknisk funksjon.

K K

Kartverket

Kartverket skal til enhver tid være oppdatert slik at det

fungerer som arbeidsgrunnlag for ansatte og andre brukere.

Det skal etableres gode rutiner for overtakelse av nye

ledningsanlegg som innebærer kvalitetssikring av utførelse,

dokumentasjon og informasjon til riktige instanser i

kommunen.

K K

Opplæring og kompetanse

Gjennom kompetanseformidling og opplæring i tekniske

systemer og lokalkunnskap skal man sikre effektiv bruk av

personelle ressurser. Kunnskapsoverføring og rutiner for

opplæring må sikres.

K K
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6 Strategier

Under statuskapitlene er de ulike delene av vann forsyningssystemet blitt belyst, mens det i

må lkapitlene er konkretisert hva Eidsvoll kommune ønsker å oppnå. For å nå målene må det legges

en overordnet strategi. Strategiene kommer til uttrykk gjennom tiltakene i tiltaksplanen.

Eidsvoll kommune har et noe manglende grunnlag for planlegging. Tilstanden på vannforsyningen er

noe u sikker på grunn av manglende informasjon. For at Eidsvoll kommune skal nå målene i

hovedplanen må informasjon og grunnlag samles og systematiseres til konkrete planer som kan

danne grunnlag for beslutninger og investeringer. De første årene bør brukes til å skaffe den

nødvendige informasjonen og oppdatere kartverket slik at man sikrer riktig rekkefølge på

prioriteringene.

Vannverk

Eidsvoll kommune har utfordringer når det gjelder leveringssikkerhet på vannverkene. Både Eidsvoll

kommunale vannverk og Damtje rn vannverk trenger oppgradering for å levere et hygienisk

tilfredsstillende drikkevann. Det er vedtatt og bevilget totalt 32 millioner kroner til oppgradering av

Eidsvoll kommunale vannverk til fullrensing i 201 7 og 201 8. I ti ltaksplanen er det og bevilge t 1 0

millioner til Damtje rn vannverk.

Reserveforsyning

Eidsvoll kommune har inngått avtale med Ullensaker kommune om reservann fra Hurdalssjøen

vannverk. I dag mangler det nødvendig infrastruktur til påkoblingspunktet. Det er bevilget totalt 1 0

millio ner kroner i 201 6 og 8,5 millioner i 201 7 til dette prosjektet som skal stå ferdig i 201 7. Når

infrastrukturen er på plass vil Eidsvoll kommune bruke vann fra Hurdalssjøen vannverk når Eidsvoll

kommunale vannverk oppgraderes til fullrensing.

Forsyningsnett

Forsyningsnettet i Eidsvoll kommune bærer preg av slitasje og har et høyt vedlikeholdsetterslep.

Lekkasjeprosenten er høy, langt over nasjonale mål, man opplever ofte store brudd og misfarget vann

enkelte steder. Dette er kritiske punkter der Mattilsynet krever raske forbedringer og resultater. I

tiltaksplanen er det derfor bevilget penger til utskiftning av gamle brannventiler og enkelte kontrete

utbyggingstiltak. Kommunen har satt i gang en plan for lekkasje søk etter krav fra Mattilsynet.

I tiltaksplan en for 201 7 er det bevilget penger til etablering av nettmodell. Ut i fra denne nettmodellen

kan man gjennomføre nettanalyse for brudd av ledninger over elva, kartlegge virksomheter med fare

for tilbakestrømming, etablere plan for utdeling av nødvann , utarbeide overs ikt over sårbare

abonnenter og gjøre en brannvannssimulering . På bakgrunn av resultater fra nettmodellen skal det

etableres en sane ringsplan.

På bakgrunn av alderen på enkelte høydebasseng er det bevilget 1 million kroner til tiltaksvurdering av

høydebassengene.
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Bemanning

Kommunen sliter med manglende kompetanse og tidvis dårlig bemanning. Det er derfor gitt flere

administrative tiltak i tilta ksplanen.

For å være i stand til å gjennomføre alle tiltak som er nødvendige for å øke fornyelsestakt og for å

senke ned lekkasjeprosent må det innleies en prosjektleder.

Det skal lages rutiner og planer vedrørende intern organisering og kompetanseheving.

En samlet beredskapsplan for ko mmunen og internkontrollhåndbok ble oppdatert ved utgangen av

201 6.
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7 Tiltaksplan

7.1 Generelt

Vannforsyningssystemet for Eidsvoll kommune er i hovedsak ferdig utbygd. Men f or å nå målene gitt I

kapittel 4 kreves det tiltak for å nå alle målene. Behovet for nyinvesteringer på ledningsnettet vil være

tilstede for å redusere lekkasjeandelen og for å sikre nok, godt og trygt drikkevann.

Kostnadstall i tiltaksplanen er basert på 1 4.000, - kr/m (inklu dert prosjektering og ledelse med 1 0% og

usikkerhet med 20%) .

Prisen per meter underligger store variasjoner og må for hvert tiltak i den konkrete planleggingsfasen

og ved revisjon av hovedplanen og tiltaksplanen presiseres. Stedlige forhold (f.eks. grunn forhold,

koordinering med andre medier) og utvikling av prisnivå på markedet e r noen av de vesentlige

faktorene .

Tiltaksplanen har varighet fra 201 7 - 2020.

Tiltaksplanen er basert på budsjetterte årlige investeringer.

Med investering på 1 5 millioner kron er for drikkevannsnettet kan en forvente maksimal 0,5 prosent

fornyelse av nettet og dette betyr enda mer etterslep.

Den budsjetterte ramme tillater ikke en kompensasjon av rehabiliteringsetterslep som følge av for lite

investering på sanering av eksistere nde ledningsanlegg fra de siste årene med lav fornyelsestakt.

Med en fornyelsestakt på 1 prosent (ca 3 kilometer ledningsnett) kan dagens tilstandsnivå på nettet

kun opprettholdes men ikke forbedres.

Investeringsvolum må da økes til ca. 40 millioner kron er årlig.

En kompensasjon av saneringsetterslep kan kun oppnås med en enda høyere fornyelsestakt, større 1

prosent.

Eidsvoll kommune tilstreber å oppfylle nasjonalt mål med 2 prosent fornyelse per år.

2 prosent årlig fornyelse ville bety ca. 6 kilometer ledningsnett og kostnadsramme i tiltaksplanens ville

da øke til 85 millioner kroner. Her er det behov for en vurdering av økonomiske og personelle

muligheter i kommunen.

Siden k ostnadsestimatene i tiltaksplanen er basert på veldig grove vurderinger må for prioritering av

tiltak , et grundigere beslutningsgrunnlag først utarbeides .

Estimatene skal inkludere byggekostnader, prosjekteringskostnader, prosjektadministrasjon og

eventuelle kostnader for forprosjekter.

Beslutning av tiltak må baseres på overordne t planlegging (saneringsplan).

I tillegg må det gjennomføres en større grad av detaljering av tiltakene i tiltaksplanen før en fullstendig

prioritering kan gjennomføres.

Mange av tiltakene er de nærmeste årene er allerede iverksatt eller initieres av eksterne aktører.
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7.2 Tiltaksplan vannforsyning

Type tiltak Tiltak Bakgrunn Kommentar Tidligere

bevilget

2017 2018 2019 2020

Utbyggingstiltak Stålledning Råhot kirke Fra gjeldende
hovedplan

Omlegging 100mm stålledning fra Råhot kirke til Martin Johansens veg
1 0,7

Forsterkning av trykkøkning i Finnbråtan Fra gjeldende

hovedplan 0,3 1

Reserveforsyning Eidsvoll kommunale VV ROS analyse Nødvendig infrastruktur til tilkoblingspunktet mangler. Planlagt ferdig i 2017.

10 8,5 7

Fullrensing Eidsvoll kommunale vannverk ROS analyse Sikre en mer robust prosess. Saken er vedtatt, prosjekteres i 2017, forventet byggestart til fullrensing 2018.

1,6 1,9 30

Sikre utsatte anlegg ROS analyse Montere innbruddsalarm og videoovervåkning på utsatte anlegg. Gjelder vannverk, høydebasseng og evt.
trykkøkningsstasjoner 0,5

Utskiftning av gamle brannventiler ROS analyse Skal skifte ut 30 brannventiler årlig

1 1 1 1

Varsle om vannkilder Eidsvoll vannverk +
Damtjern vannverk

ROS analyse Sette opp skilt på fylkesveien for å varsle om vannkilde.

0

Oppgradering av Damtjern VV og
vannledningsnettet

ROS analyse Oppgradering av UV - anlegg, etablering av hygienisk barriere. Etablere driftskontroll .
Etablere toveis lufteventiler i egnede kummer høyt i trykksone. Vurdere brannventil med stengeventiler i
kummer, vak u umlokk på alle brannventiler, forbedre drenering i vannfylte kummer, sjekke
tilbakeslagssikri ng av avløpspumpestasjoner med sumpspyling, samt sikring på RA , nytt høydebasseng

2 8

Tiltak på bakgrunn av saneringsplan
(Oppgradering av vannledningsnettet)

Ny hovedplan Årlige bevilgninger til oppgaver på forsyningsnettet

6 17 12 14 16

Tiltak på bakgrunn av saneringsplan
(Oppgradering av vannledningsnettet)
basert på 2% utskiftingstakt

Ny hovedplan Årlige bevilgninger til oppgaver på forsyningsnettet

85,4 85,4 85,4

Planleggings -

tiltak

Etablere /oppdatere nettmodell Ny hovedplan Ut i fra nettmodellen kan man gjennomføre nettanalyse for brudd av ledninger over elva, kartlegge
virksomheter med fare for tilbakestrømming, etablere plan for utdeling av nødvann, utarbeide oversikt over
sårbare abonnenter, etablere nettmodell for brannva nnssimulering . Kostnaden gjelder kun for
etablering/oppdatering, analyser kommer i tillegg.

0,2

Tilstandsvurdering Tærudåsen 1 ROS analyse På bakgrunn av høydebassengets alder og høye kimtallskonsentrasjoner. 0,5 0,5 15

Etablere plan for lekkasjesøk ROS analyse Krav fra Mattilsynet.
0,12
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Etablere saneringsplan Ny hovedplan Som et resultat av lekkasjesøk og nettmodell
0,5 0, 5

Tilstandsanalyse Melby høydebasseng Ny hovedplan På grunn av alderen på bassenget
0,5

Administrative

tiltak

Intern organisering og kompetanseheving
av driftspersonell

ROS analyse Lage rutiner og planer
1 ,4 1 ,4 1 ,4 1,4

Vurdere hvem i kommunen som skal ha
tilgang til driftskontrollsystemer

ROS analyse Etablere system som f.eks. skiller på hvem som kan se og hvem som kan gjøre endringer
0

Oppdatere beredskapsplan samlet for
kommunen

ROS analyse Samlet beredskapsplan er planlagt ferdigstilt 31 .1 2. 201 6
0

Oppdatere internkontrollhåndboken Ny hovedplan Oppdatert versjon foreligger 31 .1 2.201 6
0

Sørge for hjemmel i sanitærreglement eller
abonnementsvilkår til å kunne pålegge
tilbake slags sikring

ROS analyse For å sikre drikkevannsnettet mot tilbakeslag av forurenset vann.

0

SUM
11,6 34,9 62,1 16,9 33,4

SUM

Basert på 2% utskiftingstakt
135,5 88,3 102,8


