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1 SAMMENDRAG 

Det vises til planprogram for hovedplan vann og avløp vedtatt i kommunestyret 27.1.2011.  

Hensikten og hovedmålsettinger med hovedplan for vann og avløp framgår av planprogrammet, se også 

kap. 2.  

I løpet av den første fasen i hovedplanarbeidet er det avklart at arbeidene vil kreve vesentlig mer tid enn det 

som er avsatt i planprogrammet. Årsakene til dette er i hovedtrekk følgende: 

 Det er behov for å gjennomføre flere tilleggsutredninger og undersøkelser for å skaffe seg en 
representativ statusoversikt og for å avklare behovet for tiltak som legger til rette for framtidig utvikling. 

 Det er viktig at hovedplanarbeidet får tilstrekkelig forankring hos de involverte. 
 

Dette dokumentet gir en oppsummering av hovedplanarbeidets fase 2.  

Hovedfokuset i fase 1 - som ble utført i 2011 - var: innsamling av grunnlagsdata, prioritering av kjente tiltak 

for utførelse de første årene (2012), og å forberede nødvendige utredningstiltak for å klarlegge behov og 

omfang av tiltak som kan kreve store investeringer. 

Hovedfokuset i fase 2 har vært en videreføring av arbeidene som ble startet opp i fase 1, med komplettering 

av grunnlagsdata og tilstandsbeskrivelser, gjennomføring av utredninger, videre og få avdekket behov og 

omfang av tiltak for videre utredninger og investeringer. 

Arbeidet har vært ledet av kommunalsjef og tjenesteområdeleder for vann og avløp sammen med en intern 

arbeidsgruppe. Hovedkonsulent for hovedplanarbeidene har vært Norconsult AS. 

 

Hovedplan vannforsyning og avløp utarbeides med status som kommunedelplan og med bakgrunn i 

Kommuneplanen (2011-2024) for Lillehammer som ble vedtatt i juni 2012. Hovedplanen skal revideres hvert 

4. år. Hovedplanens prioriterte handlingsprogram settes opp for perioden 2014-2018. Handlingsprogrammet 

skal rulleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling. 

Følgende hovedutfordringer er avdekket gjennom hovedplanarbeidene i fase 1 og 2, og framgår av 

handlingsprogram 2014-2018: 

 

Vannforsyning, tekniske anlegg 

 Videre kartlegging og overvåking av hovedvannkilden for å sikre vannkvaliteten. 

 Forprosjekt for utbygging av vannverket med behandlingsanlegg for fjerning av mangan. 

 Utbygging av vannverket med behandlingsanlegg for manganfjerning og i tillegg til en oppgradering av 
eksisterende anlegg 

 Desinfeksjonstrinn (UV) for å trygge den hygieniske vannkvaliteten 

 Utrede muligheter for en reservekilde for hovedvannkilden 

 Sikre områder/arealer som kan påvirke hovedkilden eller være aktuelle for vannforsyningsformål 
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 Det skal gjennomføres tekniske og bygningsmessige tilstandsvurderinger av utestasjoner 
(høydebasseng og pumpestasjoner) 

 Etablering av vannkammer nr. 2 i Birkebeineren høydebasseng  

 Nytt høydebasseng for øvre Ålsbygda ved Sjødalslia 

 Rehabilitering av Hage høydebasseng 

 Etablering av elektronisk FDV-system for VA-tekniske anlegg 
 

Avløpsanlegg 

 Utbedring av bygg Lillehammer renseanlegg (setninger bassenger m.m.). 

 Ombygging røropplegg for returstrømmer ved LRA  

 Teknisk tilstandsvurdering av Lillehammer renseanlegg. 

 Utrede mulige Enøk- og luktrensetiltak. 

 Bygningsmessige oppgraderinger administrasjonsdel og laboratorium ved LRA 

 Ny innløpsrist ved septikmottaket ved LRA  

 Tekniske og bygningsmessige tilstandsvurderinger av alle større kloakkpumpestasjoner og 
overløpsstasjoner. 

 Rehabilitering av avløpspumpestasjoner. 
 

Ledningsanlegg: 

 Videreføring av arbeidet med nettmodell for vannledningsnettet med utarbeidelse av spyleplaner og 
øvrige beregninger 

 Utførelse av rengjøring/spyling av hele vannledningsnettet, 6 – års plan (2013-2018) 

 Systematisk arbeid med lekkasjesøking og oppfølging av vannmålere (egenregi) – løpende 

 Sanering/utskifting av gamle ledninger/fellessystem utføres som en løpende årlig aktivitet. Omfang skal 
økes betydelig i løpet av planperioden. 

 Nettmodell for hovedstammer i avløpsnettet med hovedvekt på avskjærende system, inkl. målinger 
nedbør og avløp 

 Tilstands- og tiltaksvurdering (forprosjekt) for avskjærende ledninger, søndre og nordre del 

 Forprosjekt/utredning nye ledninger til Vingnes og Vingrom 

 Nettmodell overvann, hovedstammer og bekkelukkinger 

 Etablering av forsterket vannledningsforbindelse mellom Birkebeineren høydebasseng og Holteskogen 
høydebasseng. 

 Etablering av nye vann- og avløpsledninger til Vingnes  

 Rehabilitering av avskjærende ledninger, strekningen Busmoen-Vingnesbrua  

 Vannforsyningen til sykehuset skal vurderes styrket /evt. trykkøker fra nedre sone. 

 Det skal gjennomføres tilknytning av randsoner ved Øvre Ålsbygda, Tunejordet, Fåberg og Flåkålivegen 

 Det skal opparbeides VA-ledninger fra Skogen-feltet til nytt høydebasseng, 1. etappe. 

 Oppgradering avskjærende ledninger Hovemoen- Mosodden 
 

 

Økonomi og gebyrutvikling 

Med de foreslåtte tiltakene i handlingsprogrammet innebærer dette at gebyrgrunnlaget øker og det vil være 

nødvendig å endre vann- og avløpsgebyrene. Det vises til kap. 13 for nærmere beskrivelse av dette.  
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2 INNLEDNING 

Det vises generelt til planprogrammet for hovedplan vann og avløp. 

Oppstart av arbeidet iht. planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i januar 2011. 

 

Hovedhensiktene med utarbeidelse av hovedplan er, jf. planprogrammet: 

 Kartlegge nåværende situasjon for VA-anleggene med hensyn på tilstand og kapasitet. 

 Gi grunnlag for beslutninger om prioritering av nyanlegg, saneringsarbeider/utbedringstiltak og 

muligheter for randsonetilknytninger 

 Implementere klimatilpasning i dimensjonering og utførelse av avløps- og overvannsanlegg. 

 Samordning med kommuneplanen og å trekke opp hovedlinjene for løsning av kommunens framtidige 

vannforsyning og avløpshåndtering. Kommuneplan under rullering har tidsperspektiv fram til 2024.  

 Sikre overholdelse av lover, forskrifter, regler, pålegg og egne målsettinger. 

 Hovedplanens handlingsplaner er viktige styringsverktøy og danner grunnlaget for å prioritere 

investerings- og driftsmidler til vann og avløpssektoren.  

 Gi grunnlag for å beregne framtidige totalkostnader og derigjennom beregning av kommunale vann- og 

avløpsgebyrer. 

 Få oppdaterte plandokumenter behandlet og vedtatte som kommunedelplaner.  

 

Gjeldende hovedplaner for vann og avløp er fra 1992. Tiltaksplanene er rullert og løp ut 2010. 

 

Planprogrammet legger opp en framdrift med utarbeidelse og behandling av hovedplanene i løpet av 2011. 

Det er imidlertid anmerket at dette anslaget for framdrift er beheftet med usikkerhet. 

I løpet av fase 1 i hovedplanarbeidene ble det avklart at arbeidene med hovedplanen vil kreve vesentlig mer 

tid enn det som er avsatt i planprogrammet.  

Årsakene til dette er flere, og hovedpunkter oppsummeres i det følgende:  

 Det er over 20 år siden hovedplaner for vann og avløp sist ble utarbeidet. Mye har endret seg over en så 

lang periode.  Det er derfor behov for å gjennomføre flere tilleggsutredninger/undersøkelser for å skaffe 

seg en representativ statusoversikt og for å avklare behovet for tiltak som legger til rette for framtidig 

utvikling.  

 Tiltak mht. renovering, utvidelse eller komplettering av hovedanleggene innenfor VA-sektoren vil kunne 

bli kostnadskrevende (særlig mht. investeringskostnader). Det er derfor viktig at behovet for tiltak og 

forslag til gjennomføring av tiltak fundamenteres på god oversikt over begrensninger i eksisterende 

anlegg og behovet for å ivareta framtidige belastningsøkninger. Også behovet for å ivareta sikkerhet og 

krav til beredskap innenfor VA-sektoren er meget vesentlige i denne sammenhengen (ROS-analyse). 

Noen tilleggsutredninger vil kunne utføres relativt raskt, mens andre vil måtte gå over lengre tid. Dette 
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gjelder særlig undersøkelser der en er avhengig av representative måleresultater. Slike undersøkelser 

kan ta noe tid og vil vanskelig kunne gi resultater som kan innarbeides i hovedplanen i første omgang 

som annet enn et utredningstiltak. 

 Det er viktig at hovedplanarbeidet får tilstrekkelig forankring hos de involverte. Videre er det omfattende 

problemstillinger som skal behandles. Dette tilsier at planarbeidene bør gå over lengre tid enn det som 

er avsatt i planprogrammet.  

Ved utarbeidelse av slike planer er det også erfaringsmessig slik at planene utvikles under arbeidets 

gang etter hvert som ny kunnskap blir tilgjengelig og endringer av forutsetninger blir avtalt. 

 

Denne rapporten gir en oppsummering av hovedplanarbeidets fase 1 og 2.  

Hovedfokuset i arbeidet har vært: 

 Innsamling av grunnlagsdata og rapporter etc. 

 Prioritering av "kjente" investeringstiltak og vurdering av behovet innen vann og avløp som skal utføres 

de første årene 

 Avklare nødvendige utredningstiltak for å klarlegge behov og omfang av tiltak som krever store 

investeringer 

 Gjennomføring av enkelte utredningstiltak for nærmere å avklare situasjon og behov for investeringer  

 

Fra Lillehammer kommune har følgende vært med under arbeidene: 

Prosjektleder: Kommunalsjef Lars Rudi. 

Arbeidsgruppe Medlemmer 

Adm., forvaltning og økonomi Lars Rudi 

Heidi Strandvik 

Kari Myrholt Skårset 

Anne-Marit Tangnes 

Ledningsnett Terje Larssen 

Even Granlund 

Øystein Jonhaugen 

Steinar Krogstadmo 

Tekniske anlegg Marit Sveberg 

Thor Anders Johansen 

Tabell 2.1 Arbeidsgruppa for hovedplanen 

 

Norconsult ble etter konkurranse under rammeavtale valgt som hovedkonsulent for hovedplanarbeidene. 
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3 PLANFORUTSETNINGER 

3.1 GENERELT 

Hovedplan vann og avløp utarbeides med bakgrunn i Kommuneplanen for Lillehammer. Kommuneplanens 

arealdel for perioden 2011-2024 ble revidert 15.5.12 og vedtatt av kommunestyret 21.6.12. 

Vann og avløp vil kunne legge føringer på de vedtak som fattes i kommuneplansammenheng. Hovedplanen 

skal derfor ha status som kommunedelplan. 

 Planperiode, som kommuneplan, med horisont til 2024 

 Periode for handlingsprogram, 2014-2018 
 

Hovedplan vann og avløp skal normalt revideres hvert 4. år. Hovedplanens handlingsprogram skal rulleres 

hvert år i forbindelse med budsjettbehandling. 

Nærmere om saksgang og organisering, jf. planprogrammet. Se vedleggsrapport. 

Påslipp fra nabokommunene Øyer, Gausdal og Ringsaker reguleres gjennom egne avtaler.  

 

3.2 FORVALTNING AV VANNFORSYNINGEN 

Oversikt over forvaltning av vannforsyning fremgår av etterfølgende tabell: 

Forvaltningsnivå 

 

Forvaltningsmyndighet 

Kommunalt nivå: Mattilsynet, lokalt nivå (MT-l): 

 Godkjenning og tilsyn etter Drikkevannsforskriften er i hovedsak 
delegert til lokalt nivå i Mattilsynet. 

 

Kommunen: 

 Myndighet til å fatte vedtak iht Kommunehelsetjenesteloven. 
 Høringsinstans (som regel kommunelege I) ifm godkjenning av 

vannverk. 
 Myndighet til å fatte beslutninger i særlige beredskapssituasjoner. 

Regionalt nivå: Mattilsynet, regionalt nivå (MT-r). 

 Klageorgan for vedtak fattet av det lokale Mattilsynet. 
 
 

Sentralt nivå: Helsedepartementet (HD): 
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Forvaltningsnivå 

 

Forvaltningsmyndighet 

 Overordnet ansvar for helsemessige forhold som inngår under 
Drikkevannsforskriften. 

 
Mattilsynet (MT-s): 

 Direktorat for forbruker- og helserettet tilsyn med næringsmidler, 
herunder drikkevann. 

 
Øvrige instanser med forvaltningsmessig ansvarsområde og grensesnitt mot 

vannforsyning er bl.a. Sosial- og helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, 

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Landbruksdepartementet, Klima- og 

forurensningsdirektoratet, Norges vassdrag- og energidirektorat og 

Direktoratet for naturforvaltning. 

Tabell 3.1 Oversikt forvaltning av vannforsyning 

 

Lover og forskrifter vannforsyning 

Virksomheter som produserer drikkevann er i hovedsak styrt av regelverket innen 

næringsmiddelforvaltningen.   

Det er et relativt stort antall lover og forskrifter å forholde seg til innenfor fagområdet. 

Blant de mest sentrale lovene er: 

 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven),  

 Kommunehelsetjenesteloven  

 Lov om Helsemessig og sosial beredskap  

 Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 

 Vannressursloven 

 Arbeidsmiljøloven 
 

Blant sentrale forskrifter kan nevnes:  

 Drikkevannsforskriften 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 

 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat) 

 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (brannvannforsyning) 

 EUs rammedirektiv for vann 
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3.3 FORVALTNING INNENFOR AVLØP 

 

Forvaltningsnivå 

 

Forvaltningsmyndighet 

Kommunalt nivå: Kommunestyret: 

 Myndighet for utslipp av kommunalt avløpsvann fra anlegg <2000 pe. 
 Myndighet for påslipp til kommunalt avløpsnett fra bebyggelse og 

næringsvirksomhet. 
 Myndighet for utslipp/ påslipp av oljeholdig avløpsvann. 

Regionalt nivå: Fylkesmannen, Miljøvernavdelingen: 

 Myndighet for utslipp av kommunalt avløpsvann fra anlegg >2000 pe. 
 Myndighet fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann. 
 Klageinstans for avgjørelser fattet av kommunen - for anlegg >50 pe. 
 

Østfold fylkeskommune: 

 Vannregionmyndighet vannregion Glomma 
 

Sentralt nivå: Miljøverndepartementet (MD) / Miljødirektoratet  

 Klageinstans for avgjørelser fattet av fylkesmannen. 
 

Tabell 3.2 Oversikt forvaltning innen avløp 

 

Sentrale lover og forskrifter innenfor avløp 

Utslipp av avløpsvann samt disponering av slam og ristgods fra renseanlegg er styrt av regelverket innen 

miljøforvaltningen.  Den mest sentrale loven som ligger til grunn for forvaltningen på dette området er 

Forurensningsloven.  

Med utgangspunkt i denne loven er det laget flere forskrifter som regulerer den aktuelle avløpshåndteringen, 

her nevnes: 

 Forurensningsforskriften 

 Avfallsforskriften  

 Gjødselvareforskriften 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 

 Vannforskriften, se under. 
 

Spesifikke forskrifter og veiledere som berører avløpshåndteringen er: 

 del 4 i Forurensningsforskriften (Avløpsforskriften) 

 kapittel 9 i Avfallsforskriften (Deponiforskriften) 
m/Veileder TA-1951/2003 fra Statens forurensningstilsyn (Veileder til deponiforskriften) 
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Vanndirektivet 

 Vanndirektivet innebærer en ny helthetlig og økosystembasert forvaltning av vann. Direktivet ble 
gjort gjeldende for Norge fra 1. mai 2009.  
Direktivet forutsetter en nedbørfeltorientert og helhetlig forvaltning av vann og vassdrag. Direktivet 
setter som mål at det skal ivaretas eller oppnås god miljøtilstand i vannforekomstene. 

 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) gjennomfører EUs Vanndirektiv i norsk 
rett. 

 Hver vannregion skal utarbeide forvaltningsplaner med tiltaksprogram  

 For 1. planperiode (2010-2015) er det utarbeidet forvaltningsplan for vannregion Glomma med 
fokus bl.a. på vannområde Hunnselva. Vassdragsforbundet for Mjøsa vil være en pådriver for 
det videre arbeidet tiltaksplaner for vassdrag som drenerer til Mjøsa. 
 

 

Lokale forskrifter i Lillehammer kommune: 

Det er vedtatt enkelte lokale forskrifter innenfor fagområdet: 

 Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Lillehammer kommune. Vedtatt 17.10.2002. 

 Norm for sanitære installasjoner: Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, KS/Kommuneforlaget 
2008, Adminstrative og tekniske bestemmelser   

 VA-norm for utførelse av kommunale VA-anlegg (va-norm.no) 

 Forskrift om slamtømming fra 2008 
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4 MÅLSETTINGER 

Overordnede føringer for målsettinger framgår av planprogrammet.  

 

4.1 VISJON 

I hovedplanens kapittel om målsetting er det valgt en felles visjon for vann og avløp. En visjon er en ønsket 

tilstand for fremtiden. Som støtte for planens visjon, er det satt opp et hovedmål for vann og et for avløp. For 

å oppnå hovedmålene er disse igjen delt i delmål for behandling, transport og forvaltning av henholdsvis 

vann og avløp med tilhørende strategier. Strategiene er konkrete og skal føre til tiltak som skal kunne 

gjennomføres i henhold til prioritert tiltaksplan. 

 

«Lillehammer kommune skal til enhver tid levere fullverdige vann og avløpstjenester til 

alle sine abonnenter». 

 

Planens visjon synliggjør at Lillehammer kommunes ønsker å levere vann og avløpstjenester med god 

kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og være i forkant av samfunnsutviklingen.  

Visjonen synliggjør med dette også at Lillehammer kommune må ha tilstrekkelig med ressurser og 

kompetanse for å være i stand til å oppfylle de krav myndighetene til enhver tid stiller. 

 

4.2 HOVEDMÅL VANN 

 

Lillehammer kommune skal ha en sikker vannforsyning for til en hver tid å være i stand til å levere nok vann og 

godt vann til sine abonnenter på en kostnadseffektiv måte 

 

4.2.1 Delmål Forvaltning Vann 

 

Lillehammer kommune skal ha tilfredsstillende kompetanse og ressurser for å ivareta de krav og retningslinjer 

som myndighetene til en hver tid stiller, og gjennom dette levere tjenester av god kvalitet på en samfunnsnyttig 

og kostnadseffektiv måte. 
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Strategier 

 Lillehammer kommune skal gjennom vedtatt hovedplan og handlingsplan synliggjøre framtidige behov 
for investeringer, drift og vedlikehold. 

 Lillehammer kommune skal gjennom VA-norm, Prosjekthåndbok, Sanitærreglementet, og godt kvalifisert 
personell oppnå kvalitet, sikkerhet og god standard på anlegg og tjenester. 

 Lillehammer kommune skal ha nødvendige personellmessige ressurser  

 Lillehammer kommune skal ha en kompetanseplan for sine ansatte for å opprettholde og videreutvikle 
kvalitet på anlegg og tjenester. 

 Fagområdet vann og avløp skal ha et operativt internkontrollsystem. 

 Fagområdet vann og avløp skal ha en gjeldende beredskapsplan for vannforsyning 

 Lillehammer kommune skal ivareta og sikre drikkevannet mot potensiell forurensning ved kontinuerlig 
overvåking og oppfølging av grunnvannskilder med tilhørende sikringssoner. 

 Lillehammer kommune skal ivareta hensynet til Vann og Avløp som en premissleverandør i all 
arealplanlegging som kan eller vil berøre transportsystemet eller påvirke drikkevannskvalitet. 

 Lillehammer kommune skal ha løsning for forsyning av reservevann, krisevann og nødvann. 

 Kostnader til vannforsyning dekkes av gebyrer i henhold til selvkost-prinsippet 

 Lillehammer kommune skal sikre tilfredsstillende vannforsyning til brannvann. 

 Lillehammer kommune skal ha gode informasjon- og kommunikasjonsløsninger opp mot abonnentene.  

 
 
4.2.2 Delmål Vannbehandling 

 

Lillehammer kommune skal til en hver tid sikre at alle abonnenter har nok drikkevann av god kvalitet som 

overholder drikkevannsforskriftens krav. 

 

Strategier 

 

 Vannverk og vannbehandlingsanlegg i Lillehammer kommune skal til en hver tid være godkjent i 

henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

 Lillehammer kommune skal til en hver tid ha en godkjent prøveplan som sikrer god kontroll og 

dokumentasjon av vannkvaliteten. 

 Anleggene skal driftes, vedlikeholdes og fornyes slik at de har en tilfredsstillende standard og 

tilfredsstiller generelle krav til funksjon og drift/ kvalitet 

 Lillehammer kommune skal ha et operativt driftsovervåkingsanlegg tilknyttet vannforsyningsanleggene. 

 

4.2.3 Delmål Transportsystem Vann  

 

Lillehammer kommune skal ha et ledningsnett med tilhørende tekniske anlegg som er av en slik kvalitet at 

kommunen er i stand til å levere nok og godt drikkevann til sine abonnenter.  

 

 

Strategier 

 

 Lillehammer kommune skal gjennom distribusjonssystemet opprettholde drikkevannskvaliteten ut fra 

behandlingsanlegget. 
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 Lillehammer kommune skal bestrebe seg til å ha en fornyingstakt av ledningsnettet på maksimal oppad 

til 100 år. 

 Vannforbruket skal overvåkes og lekkasjer skal utbedres ved systematiske lekkasjesøk 

 Lillehammer kommune har som mål å redusere lekkasjeandelen på vannledningsnettet fra dagens nivå 

på ca 45 % til 30 % i løpet av planperioden fram til 2024.  

 

4.3 HOVEDMÅL AVLØP 

 

Lillehammer kommune skal samle og behandle abonnentenes avløpsvann på en kostnadseffektiv måte og slik 

at det ikke er til ulempe for miljø og resipient. 

 

4.3.1 Delmål Forvaltning Avløp 

 

Lillehammer kommune skal ha tilfredsstillende kompetanse og ressurser som gjør den i stand til å ivareta de 

krav og retningslinjer som myndighetene til en hver tid stiller, og gjennom dette levere tjenester av god kvalitet 

på en samfunnsnyttig og kostnadseffektiv måte. 

 

Strategier 

 Lillehammer kommune skal gjennom vedtatt hovedplan og handlingsplan synliggjøre framtidige behov 

for investeringer, drift og vedlikehold. 

 Lillehammer kommune skal gjennom VA-norm, Prosjekthåndbok, Sanitærreglementet, og godt 

kvalifisert personell oppnå kvalitet, sikkerhet og god standard på anlegg og tjenester.  

 Lillehammer kommune skal ha nødvendige personellmessige ressurser  

 Fagområdet vann og avløp skal ha et operativt internkontrollsystem.  

 Lillehammer kommune skal ha en kompetanseplan for sine ansatte for å opprettholde og videreutvikle 

kvalitet på anlegg og tjenester. 

 Lillehammer kommune skal ivareta hensynet til Vann og Avløp som en premissleverandør i all 

arealplanlegging som kan eller vil berøre transportsystemet. 

 All overløpsdrift skal registreres og brukes som inngangsdata for tiltak  

 Overvann skal i størst mulig grad disponeres på egen eiendom ved infiltrasjon og fordrøyning eller ledes 

til godkjent resipient for ikke å belaste spillvannsnett og renseanlegg 

 Dimensjonering av overvannsledninger skal ta hensyn til framtidige klimaendringer. Påslag på 50 % i 

forhold til dagens IVF-kurver anbefales. 

 Ved fornying av kommunalt ledningsnett ved graving skal spillvann og overvann separeres 

 Lillehammer kommune skal følge opp industripåslipp til avløpsnettet for å kunne gjøre tiltak for 

begrensning av belastning og uønskede påslipp. 

 For å redusere forurensning av miljø og vassdrag skal Lillehammer kommune gjennom 

randsoneplanlegging tilrettelegge ledningsnettet for å kunne koble på flest mulig av husstander som har 

private avløpsanlegg 

 Kostnader til avløpsbehandling dekkes av gebyrer i henhold til selvkost-prinsippet 

 Lillehammer kommune skal ha gode informasjon- og kommunikasjonsløsninger opp mot abonnentene. 
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4.3.2 Delmål Transportsystem Avløp  

 

Lillehammer kommune skal samle og transportere abonnentenes avløpsvann for videre behandling slik at det 

er til minst mulig ulempe for miljøet. 

 

Strategier 

 

 For effektiv transport av avløpsvann og redusert belastning på nett og renseanlegg, skal overflatevann 

skilles fra avløpsvann.  

 Lillehammer kommune skal bestrebe seg til å ha en fornyingstakt av ledningsnettet på maksimal oppad 

til 100 år.  

 Kommunen skal bestrebe seg på å holde mengde spillvann med direkte utslipp til resipienten på et 
minimum, samt ha gode rutiner for overvåking og oppfølging av overløpsutslipp. 

 

 

4.3.3 Delmål Avløpsbehandling  

 

Lillehammer kommune skal til en hver tid overholde pålagte utslippskrav til resipient 

 

Strategier 

  

 Lillehammer kommune skal til enhver tid bestrebe seg på å rense kommunalt avløpsvann på sine 

renseanlegg i henhold til gjeldende lover, forskrifter og utslippstillatelse.  

 Lillehammer kommune skal ha et operativt driftsovervåkingsanlegg tilknyttet avløpsanleggene. 

 Lillehammer kommune skal følge de krav myndighetene setter for akkreditert prøvetaking. 

 Anleggene skal driftes, vedlikeholdes og fornyes slik at de har en tilfredsstillende standard og 

tilfredsstiller generelle krav til funksjon, kvalitet og drift 

 Arbeidsmiljøet ved kommunale avløpsanlegg skal tilfredsstille Arbeidstilsynets forskrifter og ikke utsette 

personale for unødige belastninger  

 Lillehammer kommune skal ivareta mottak av septikslam fra slamavskillere og tette tanker for videre 

behandling. 

 Lillehammer kommune skal ha en slambehandling iht. slamforskriften. 
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5 KOMMUNAL VANNFORSYNING – TILSTAND 

OG HOVEDUTFORDRINGER 

5.1 HISTORIKK 

Det aller første vannverket i Lillehammer ble tatt i bruk i 1842. Inntaket den gang var felles med inntak til 

Bryggeriet. Nytt vannverk på Stampesletta ble etablert i 1862, og det ble da gått over fra bruk av treledninger 

til støpejern. 

I 1922 ble inntaket flyttet oppover i Mesna til der krisevannforsyningen er i dag, og det ble lagt en ny 12” 

vannledning til bebyggelse på sydsiden av Mesna. 

Bortsett fra et enkelt silarrangement ble det ikke foretatt noen form for rensing av drikkevannet før i 1953 da 

det ble installert kloreringsanlegg. 

Fåberg kommune bygget nytt vanninntak i Åveitbakken i 1960. Vannet ble da hentet fra Mesna Kraftselskaps 

turbinledning, og det ble installert kloreringsanlegg. 

I 1964 ble så ledningsnettene sammenkoblet, og vannverket i Åveitbakken forsynte hele området øst for 

Lågen fram til nytt vannverk i Korgen ble tatt i bruk i 1982. 

En stor del av nedslagsfeltet i Mesnavassdraget består av myrområder. Dette medførte at vannet inneholdt 

en del organisk stoff, var gulfarget, og i tillegg var slamførende i flomperioder. Bebyggelse og turisttrafikk 

m.v. i nedslagsfeltet medførte fare for bakteriologisk påvirkning, og klorering var derfor nødvendig. 

Før valg av ny vannkilde, ble det foretatt teknisk/økonomiske analyser av i alt 4 vannkilder, og grunnvann fra 

Korgen skilte seg klart best ut både økonomisk og vannkvalitetsmessig. For de 3 øvrige alternativer var det 

nødvendig med fullrensing for å sikre betryggende kvalitet.  

De alternative kildene som ble vurdert var: 

- Mjøsa, overflatevann (inntak min. 5 km syd for Vingnes)  

- Mesna, overflatevann (inntak nedstrøms Kroken) 

- Lågen, overflatevann (inntak nord for Fåberg) 

I 1968 ble det foretatt prøvepumping og analyser av vannkvaliteten fra borebrønn i Korgen. I møte 2.juli 1970 

fattet kommunestyret vedtak om etablering av nytt kommunalt vannverk med grunnvannsforekomstene i 

Korgen som vannkilde. 

Sommeren 1971 ble det foretatt kompletterende undersøkelser av strømningsforhold mv. 

Vannverket i Korgen ble satt i drift 27.9.1982. 

I 1993 ble det etablert ny pumpebrønn ved vannverket i Korgen, slik at samlet kapasitet nå er ca 400 l/s. I 

tillegg ble forsyningsområdet utvidet med ny vannledning med tilhørende pumpestasjoner og høydebasseng 
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fram til Nordseterområdet. Fra denne ledningen forsynes også deler av Sjusjøen-området i Ringsaker 

kommune. Det ble også utført kapasitetsøkninger ved enkelte pumpestasjoner. 

På Vingnes og Fåberg var det egne vannverk av varierende kvalitet fra 1892. Vingnes ble sammenkoblet 

med Lillehammer i 1955.  

Det ble i 1990/-91 lagt overføringsledning fra Korgen til Jørstadmoen, og Fåberg/Jørstadmoen-området ble 

fra 1991 forsynt med vann fra Lillehammer vannverk.  

Deler av Vingrom hadde hatt kommunal vannforsyning fra eget anlegg siden 1972. Før OL-utbyggingen 

startet for fullt i 1990-1991 var Vingrom imidlertid også utbygd med vann- og kloakknett, og det ble lagt 

sjøledninger i Mjøsa til fra ledningsnettet i Lillehammer til Vingrom i 1990. 

Vingrom ble derved fra årsskiftet 1990/-91 forsynt med vann fra Lillehammer vannverk. Installasjoner i det 

gamle Vingrom vannverk ble oppgradert omkring år 2001, og er nå operativ som reservevannverk for 

forsyningen i Vingrom. I løpet av 2013-14 er det etablert høydebassenger i Vingrom for å sikre forsyningen 

av grenda fra Lillehammer og øke kapasiteten i Vingrom mhp. brannvann. 

 

5.2 LILLEHAMMER VANNVERK - LVV 

5.2.1 Tekniske data – nøkkeltall 

 Lillehammer vannverk i Korgen 

Byggeår 1982 

Kilde 5 stk. grunnvannsbrønner i løsmasser 

Kapasitet 

brønnpumper 

400 l/s (5 x 80 l/s ) 

Kapasitet pumper for 

nettdistribusjon 

2 pumpestasjoner, hver med 5 pumper. Stasjonene pumper til hhv. sone 0 (Hage 

høydebasseng) og sone 1 (Birkebeineren høydebasseng) 

Kapasitet pr stasjon, sone 0 ca. 210 l/s, sone 1 ca. 270 l/s. 

Vannforbruk Vannforbruk ligger normalt mellom 120 - 130 l/s.  

Vannproduksjon i 2014 forventes å havne omkring 4 mill m
3
. 

Vannkvalitet Bakteriologisk vannkvalitet meget god, lavt antall bakterier ved vannverket og på 
ledningsnettet. 
Fysikalsk-kjemisk vannkvalitet er generelt tilfredsstillende, med unntak av mangan. 
Det er gitt dispensasjon fra Mattilsynet mht. manganinnhold.  

Behandling Lufting 

Klor i beredskap 

pH-justering i beredskap 

Forsyningsområde Forsyner ca 23.000 av kommunens 27.000 innbyggere. 

Lillehammer by med Vingnes, Fåberg, Jørstadmoen, deler av Rudsbygd, Vingrom, 

deler av Øvre Ålsbygda, Nordseter, Røyslimoen og Vårsetergrenda og deler av 

Sjusjøen (til Ringsaker) 
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 Lillehammer vannverk i Korgen 

Driftsovervåking Vannverket og alle stasjoner (høydebasseng og pumpestasjoner) er tilknyttet 

kommunens styrings- og overvåkingsanlegg med driftssentral på Lillehammer 

renseanlegg. Fra driftssentralen har en et høyt utviklet system for driftskontroll og 

fjernovervåking av vannverket og alle utestasjoner (høydebasseng og 

pumpestasjoner). Full oppgradering av driftssentralen ble utført i perioden 2008-

2011. 

Beskyttelsesområde 

for kilden 

Totalt areal på 14,9 km
2 
som er

 
inndelt i 3 ulike klausuleringssoner med egne 

restriksjoner. 

 Tilhørende utestasjoner 

Utestasjoner 19 Høydebasseng m/pumpestasjoner 

9 Frittstående pumpestasjoner 

Vannledningsnett Ca 240 km 

Tabell 5.1 Nøkkeldata Lillehammer vannverk 

 

5.2.2 Sikringssonene 

 

Figur 5.1 Sikringssonene for Lillehammer vannverk 
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Sikringssoner – beskrivelse 

Sikringssonen for Korgen vannverk er inndelt i soner hvor de mest restriktive nærmest vannverket ikke 

tillater noen form for inngrep/tiltak. I de ytterste sonene kan det gjennomføres inngrep/tiltak dersom 

forebyggende tiltak utredes og iverksettes. Se kartet over. 

Sone I  (54 dekar) er området nærmest borebrønnene, og er belagt med meget strenge restriksjoner. I 

dette området er det etablert 22 observasjonsbrønner for mulig prøvetaking og kontroll av 

vannkvalitet. 

Sone II  (400 dekar) ligger nær borebrønnene og har restriksjoner på virksomheter som kan føre til 

bakteriologiske forurensninger. 

Sone III  (14,4 km
2
) Her er det forbud mot aktiviteter som kan medføre forurensninger som ikke 

nedbrytes i grunnen selv etter lang oppholdstid og lang strømningsvei. I første rekke er det 

forbud mot lagring av mineraloljeprodukter og bruk av plantevernmidler. 

 

Vannverkets sikringssoner ble opprinnelig klausulert i 1973. Siden den gang har kunnskapen om 

grunnforholdene og hydrogeologien i dette området forbedret seg betraktelig. Samtidig har presset på å 

utnytte deler av dette området, med eventuelle avbøtende tiltak, økt vesentlig. Det er med denne bakgrunn 

foretatt en ny grundig gjennomgang av beskyttelsesområdet (NGI rapport juni 2010) for å vurdere om 

grunnvannskilden i Korgen, som er en av de viktigste ressursene i kommunen, har en betryggende 

beskyttelse mot framtidig påvirkning. 

Gjennomgangen og kvalitetssikringen av de opprinnelige sikringssonene definert i 1973 viser at tiltak i 

nordre del av sone 3 sannsynligvis har mindre konsekvenser for vannkvalitet enn tidligere dokumentert (dvs. 

1970-72). I tillegg viser gjennomgangen at konsekvenser av tiltak i sone 3 sør med tilgrensede områder kan 

ha store konsekvenser for vannkvaliteten.  Det er pr. i dag ikke vurdert å gjennomføre en formell endring på 

de definerte klausulerte sikringssonene, men å benytte ny kunnskap til å vurdere eksisterende og/eller nye 

tiltak i de berørte områder. Lovverket er betydelig bedret siden starten av 70-tallet, dvs. at man i dag kan 

stille krav, eller hindre, nye og eksisterende tiltak med hjemmel i Drikkevannsforskriftens § 4 (Bestemmelser 

om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem). 

Hvordan man i praksis skal håndtere og følge opp ny kunnskap tilknyttet sikringssonene til Korgen vannverk 

i forvaltningen av drikkevannet må avklares nærmere. 

 

Utførte undersøkelser i sikringssonene 

NGI har gjennomført flere undersøkelser av vannkilden i perioden 2007-2013 og utarbeidet rapporter vedr. 

blant annet: 

 Produksjonsbrønner og forurensningspotensiale 

 Tilstandsvurdering av brønner 

 Hydrogeologiske beskrivelser og supplerende undersøkelser for å vurdere klausuleringssoner med 
restriksjoner 

 Befaring og undersøkelser langs Bæla, Skikstadbekken og Lundebekken mhp. hydrogeologiske forhold 

 Forslag til tiltak med tanke på jern/mangan-utfordringer i grunnvannet 

 Geofysisk kartlegging av brønnområdet og i den forbindelse etablering av flere nye 
observasjonsbrønner 
 

 

Det er foreslått et oppfølgingsprogram for videre kartlegging av kilden og tiltak for å sikre og bedre 

vannkvaliteten. 
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 Fagområdet Vann og Avløp har gjennomført kartlegging av potensielle forurensningskilder langs bekker 
med tilknytning til Korgen vannverk. 

 

 

5.2.3 Risiko/sårbarhet og internkontroll i vannforsyningen 

Vannforsyningen er definert som kritisk infrastruktur. Det er mulig å leve uten olje, strøm og 

telekommunikasjon - men ikke uten vann. 

Internkontrollsystem med ROS-analyser og beredskapsplaner skal godkjennes/revideres årlig samtidig med 

opplæring av ansatte innen tjenesteområde Vann og Avløp.  

I forbindelse med de interne revisjonene vurderes behov for endring av dokumentasjon, restriksjoner, 

beredskapsmateriell, kurs, teknisk vedlikehold og større investeringer som skal prioriteres i hovedplanens 

handlingsprogram. 

 

Driftskontrollanlegg 

For VA-Tekniske anlegg er det etablert et driftskontrollanlegg for styring og kontroll av alle tekniske VA- 

installasjoner i kommunen. Dette er en viktig del av infrastrukturen knyttet til vann og avløp. Det er svært 

viktig at kontrollsystemet til enhver tid er driftssikkert og trygt, noe som krever kontinuerlig oppfølging. 

VA-Tekniske anlegg oppgraderte i perioden 2007-2011 driftskontrollsystemet til ABB plattform 800xA.  

Dette er et komplekst nettverk bestående av over 100 styringsenheter, installert i vannverk, 

avløpsrenseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng, og målekummer. Disse sender signalene til en hoved-

driftssentral lokalisert på Lillehammer renseanlegg, og genererer ulike rapporter, historikk-kurver, avvik- og 

alarmoversikter. 

PLS'ene fungerer autonomt, dvs. de styrer sin lokale prosess selv om kommunikasjon mot drifts-

kontrollanlegget faller ut. 

Driftskontrollanlegget er sikret mot svikt i strømforsyningen til renseanlegget i inntil 12 timer ved hjelp av et 

UPS anlegg. UPS anlegget sikrer servere og skjermsystemer ved strømutfall og andre forstyrrelser på 

strømforsyningen til renseanlegget.   

Anleggene og utestasjonene er overvåket ved at det sendes alarmer til driftskontrollanlegget og den 

døgnkontinuerlige beredskapsvakten via pc/ipad/telefon ved feil. 

Det er inngått serviceavtale med systemleverandøren som garanterer responstid 4timer ved alvorlige 

hendelser. 

  

Brann- og adgangskontroll 

I vannverk, vannstasjoner og ved Lillehammer renseanlegg er det etablert system for varsling av brann og 

innbrudd.  Alarmer overføres automatisk til døgnbemannet vaktsentral og oppfølging skjer av autorisert 

vaktselskap. 
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5.2.4 Vannproduksjon 

Figurene under viser vannproduksjonen for Lillehammer vannverk. 

 

 

Figur 5.2 Vannproduksjon Lillehammer vannverk, 2000-2013 

 

 

Figur 5.3 Vannproduksjon Lillehammer vannverk, pr måned, 2010-2013 
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Figur 5.4 Vannproduksjon Lillehammer vannverk, sone 0 og 1, 2011 - desember 2013 

 

Figurene over viser at vannproduksjonen økte vesentlig i februar/mars 2011 og senhøsten 2011, og lå på et 

høyt nivå gjennom 2012 og til høsten 2013. 

Økningen i vannproduksjonen skyldes i hovedsak lekkasjer på ledningsnettet. Økte lekkasjer antas å være 

forårsaket av kalde vintre med dyp tele i 2010/2011 og 2011/2012. 

Arbeid med lekkasjesøk i egenregi ble intensivert vinteren 2011/12 og fortsatte gjennom 2013. Etter 

systematisk lekkasjearbeid ble forbruket redusert i løpet av høsten 2013.  

Vannproduksjon for 2014 forventes å være tilbake på et nivå tilsvarende 2010, på omkring 4,0 mill m
3
 pr år.  

Lekkasjeandelen i ledningsnettet kan etter dette estimeres til 45 % av vannproduksjonen. Lekkasjenivået er 

fortsatt for høyt og skal reduseres ytterligere. Målsetting er at lekkasjeandelen skal reduseres til ca 30 % i 

løpet av planperioden, fram til 2024. 

Se også mer informasjon om ledningsnett og lekkasjer under kap. 7. 

 

5.2.5 Vannkvalitet 

Generelt 

Bakteriologisk vannkvalitet er generelt meget god med lavt antall bakterier ved vannverket og i 

forsyningssystemet. Fysikalsk-kjemisk vannkvalitet er generelt svært tilfredsstillende med unntak av 

mangan.  

Grunnvannet fra Lillehammer vannverk har en hardhet målt i tyske hardhetsgrader mellom 3 og 4 
o
dH, og 

vannet klassifiseres utfra dette som middels bløtt vann. 

 

Det utarbeides årsrapporter med detaljert informasjon om vannkvalitet. Årsrapporten legges ut på 

Lillehammer kommunes internettsider. 

 

Hygieniske barrierer 

Grunnvannskilden i Korgen er tidligere vurdert som en hygienisk barriere i seg selv. Restriksjoner i 

sikringssonene, prøvetakingsregimet og desinfeksjonsanlegg i beredskap er godkjent som barriere nummer 

to. På grunn av svært god vannkvalitet har det ikke vært kontinuerlig desinfeksjon av vannet ved 

Lillehammer vannverk. 
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Ut fra ønsker om å sikre den hygieniske vannkvaliteten i framtiden skal det etableres desinfeksjonsanlegg 

basert på UV-bestråling ved Lillehammer vannverk i løpet av 2014. 

 

Mangan  

Jern og mangan finnes i jord og i bergarter, og forekommer derfor også i grunnvann. Mangan i seg selv er 

ikke helsefarlig, men kan gi estetiske og bruksmessige ulemper pga. misfarget vann. Det er registrert 

forhøyede verdier av mangan ved vannverket. Det ble i desember 2011 søkt om dispensasjon fra 

drikkevannsforskriftens krav, og Mattilsynet har gitt Lillehammer vannverk dispensasjon til å levere vann med 

høyere konsentrasjoner av mangan enn grenseverdien i regelverket. Dispensasjonen er fornyet og gjelder til 

mars 2017. 

 

Undersøkelser gjennomført av NGI har foreløpig vist at det er grunnforhold i brønnområdets vestre del som 

er årsak til problemene. Hydrogeologisk ekspertise mener at manganproblemet (reduserte forhold) vanligvis 

vil øke med tiden og ved økende uttak i kilden.  

NGI har i perioden 2008-2014 utført ulike undersøkelser for å kartlegge vannkilden og vannkvalitet nærmere. 

Undersøkelsene har ført til etablering av 18 nye observasjonsbrønner i brønnområdet for overvåking av 

vannkvalitet og grunnvannstrømninger. 

Det er videre igangsatt tiltak for å begrense manganproblemet: 

 Utarbeidelse av overvåkingsprogram for videre kartlegging og prøvetaking av kilden 

 Supplerende kartlegging av vannkilden med undersøkelsesboringer 

 Utskifting av alle brønnpumper, installering av frekvensomformere og etablering av 400V strømforsyning. 
Fordeling av belastningen på flere brønner ved pumping. Lavere belastning pr. brønn vil være gunstig 
mht. å begrense utløsing av mangan. 

 Andre tiltak som injisering av oksygenrikt vann i kilden er vurdert, men ikke funnet aktuelt.  

 Foreslått tiltak med avblending av filterrør på brønn 4 og 5 er vurdert, men ikke funnet aktuelt. 
 

Parallelt med dette ble det i 2012 igangsatt et skisseprosjekt for vurdering av løsning for et påkrevet 

manganfjerningsanlegg. Da det ikke er vannverk i Norge av samme størrelse og med tilsvarende utfordringer 

som Lillehammer ble det gjennomført en studietur til sammenlignbare svenske vannverk. Se notat fra 

studieturen dat. 2012-10-23 med oppsummering i vedleggsrapport. 

Rapport fra skisseprosjektet foreligger pr. mars 2014. Det vises til vedleggsrapport. Skisseprosjektet skal 

videreføres med et forprosjekt som skal utføres i løpet 2014. 

 

5.2.6 Teknisk og bygningsmessig tilstand ved vannverket 

Lillehammer vannverk ble satt i drift i 1982.  

Det har ikke vært gjennomført vesentlige oppgraderinger med unntak av mindre vedlikeholdsarbeider når det 

gjelder bygningsmessige elementer under denne tiden. Betongkvaliteten i vannbassengene ble i 2004 

vurdert til å være tilfredsstillende. I forbindelse med tiltak og utbygging ved anlegget skal det gjennomføres 

en ny bygningsteknisk vurdering. 

I utarbeidet skisseprosjekt for etablering av manganfjerning ved vannverket er følgende hovedtiltak 

identifisert som aktuelle for utbedring av eksisterende anlegg: 

 Utskifting av høytrykkspumper med 400V motorer 

 Utskifting av blåsemaskiner for luftebassenger 

 Utskifting av elektroanlegg til 400V anlegg med ny elektrotavle og styringsanlegg 

 Etablering av reservekraftaggregat 
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 Bedret opplegg for tilkomst og vedlikehold av høytrykkspumper 

 Vurdering tilstand og utskifting av ventiler og armaturer 

 Framtidig klordosering i beredskap – vurdere anlegg med flytende hypokloritt 

 Utbedring atkomst og inspeksjonsløsninger for vannbassenger (HMS) 

 Etablere varmepumpeanlegg (vann til vann) for eksisterende anlegg og ny behandlingsdel 

 Generelt tiltak med forbedring av arbeidsmiljø og luftkvalitet. 

 Vurdere betongkvaliteten og utføre nødvendige tiltak i eksisterende vannbasseng. 

 

Sikringstiltak brønner:  

For å sikre grunnvannsbrønnene mot flom er brønnhus og brønnhoder hevet, og kan nå driftes ved 500-års 

flom.   

  

Figur 5.5 Brønnområdet etter heving/flomsikring av brønn 2 og 3. Bilde tatt 13.11.2012. 

 

5.2.7 Hovedutfordringer Lillehammer vannverk 

 

 Etablering og drift av virksomheter i sikringssonene for Lillehammer vannverk, herunder næring, industri, 

bolig og infrastruktur, som kan medføre fare for forurensing av drikkevannet. 

 Oppfølging av aktiviteter i sikringssonene for Lillehammer vannverk med etablering av praksis for 

håndtering av tiltak.  

 Flomsikring brønner 

 Nye brønnpumper med frekvensregulering og 400V anlegg 

 Desinfeksjonsanlegg basert på UV 

 Forprosjekt behandlingsanlegg for manganfjerning 

 Detaljprosjektering av utvidelse for vannbehandling med manganfjerning 

 Bygging av utvidet vannbehandlingsanlegg for manganfjerning 
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 Videreføre kartlegging av brønnområdet og overvåkingsprogram 

 Tilstandsundersøkelser av bygningsmessige - og tekniske anlegg ved vannverket 

 Utredning av reservevannkilde for vannverket, jf. pkt. 5.4. 

 Identifisere arealer som bør reserveres til vannforsyningsformål. 

 

5.3 UTESTASJONER – LILLEHAMMER VANNVERK  

Skjematisk oversikt over utestasjonene framgår av figuren under som viser skjermbilde for vann fra 

driftskontrollanlegget. 

 

Figur 5.6 Skjermbilde vannstasjoner - fra driftskontrollanlegget 

 

5.3.1 Høydebassenger 

I forsyningssystemet er det etablert 19 høydebassenger. Basseng nr. 19 i Vingrom ble ferdigstilt våren 2014. 

Dette er bassenger som i hovedsak er bygget i plasstøpt betong, sirkulære eller rektangulære i form og med 

1 eller 2 vannkammer. De fleste bassengene har flatt tak eller lett skrånende tak. Flere bassenger er delvis 

nedfylt. 

Samlet bassengvolum på nær 20.000 m
3
 tilsvarer ca 1,8 døgns vannforbruk. Døgnforbruket i 2014 ligger på 

omkring 11 000 m
3
 som tilsvarer et årsforbruk omkring 4 mill m

3
. 

Det er store høydeforskjeller i forsyningsområdet. Vannet pumpes fra ca kote 125 til kote 866, dvs. ca 740 

høydemeter. Forsyningsområdet er derfor inndelt i 13 trykksoner. I alle høydebassengene, bortsett fra ett 

basseng, er det pumpestasjoner for videre transport av vann til ovenforliggende basseng eller trykkøkning 

direkte på ledningsnettet. 

Bassengene er bygget i perioden fra 1968 til 2014, og flere av de mest sentrale høydebassengene har vært i 

drift i 25-45 år.  
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For de fleste av bassengene har det ikke vært gjennomført vesentlige oppgraderinger under denne tiden. 

Det har tilkommet strengere krav til bl.a. hygienisk sikring, tilsyn, arbeidsmiljø og Enøk. Det skal derfor 

gjennomføres en bygningsmessig og teknisk tilstandsvurdering av bassengene. 

Tekniske installasjoner som røropplegg, pumpeutrustning samt elektriske installasjoner og automatikk 

undergår løpende ettersyn og vedlikehold. Tilstanden på de tekniske anleggene vurderes som 

gjennomgående tilfredsstillende, men anleggene bør likevel kontrolleres for å få en oppdatert og samlet 

oversikt. 

Høydebasseng Byggeår Antall kammer / Vannvolum (m
3
) 

B1-Birkebeineren 1968 1 / 3000 

B2-Skårset 1984 / 1991 2 / 1700 

B3-Hage 1989 2 / 4200 

B4-Holteskogen 1978 2 / 2090 

B5-Solhøgda 1978 2 / 1070 

B6-Nedre Vårsetra 1980 1 / 860 

B7-Øvre Vårsetra 1980 2 / 1055 

B19-Skurvadalen 1992 1 / 847 

B11-Skårsetsaga 1992 2 / 1700 

B26-Kringsjå Ca 1997 2 / 230 

B20-Åsstuevegen Ca 1993 2 / 615 

B25-Nordseter Ca 1993 2 / 660 

B27-Heståsen (Ringsaker) 2001 1 / 132. Eies og driftes av Ringsaker 

kommune. 

B17-Besserud 1990 (rehab rør/teknisk 2013) 2 / 510 

B16-Ellingsberg 2007 2 / 206 

B12-Vingnesbakken 2000 (rehab.) 1 / 180 

B13-Heimtun 2000 (rehab.) 1 / 521 

B40-Burmavegen 2013 2 / 400 

B41-Ovrenvegen 2014 2 / 200 

Tabell 5.2 Oversikt høydebassenger 

 

Stikkord for forhold som skal inngå i tilstandsvurderingene i tillegg til rent bygningsmessige forhold: 

 Hygienisk sikkerhet: unngå forurensning via overløp, lufting, luker på tak etc. 

 Innsyn/inspeksjonsmuligheter til vannkammer. 

 Arbeidsmiljø, nedstigningsløsninger i vannkammer, stiger, leidere og luker. 

 Funksjon og vedlikeholdsvennlighet for teknisk utstyr 

 ENØK: energiforbruk pumpedrift, lys og varme 
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Alle høydebassenger skal etter hvert ha løsninger med 2 separate vannkammer for å lette rengjøring og 

vedlikehold. Ett kammer bør kunne stenges av uten at vannforsyningen fra bassenget må stanses. 

Dette er ikke tilfelle for 5 av dagens høydebasseng. Det er bassengene ved Birkebeineren, Heimtun, Nedre 

Vårsetergrenda, Vingnesbakken og Skurvadalen.  

Ett høyt prioritert tiltak er derfor etablering av bassengkammer nr. 2 ved Birkebeineren høydebasseng, som 

er ett sentralt basseng i vannforsyningen.  

Det er begrenset plass ved eksisterende Birkebeineren høydebasseng for et tilbygg pga. nærliggende 

høyspentanlegg, veg og Mesnaelva. Foreløpig er det vurdert å etablere et separat kammer 2 på sørsiden av 

Mesnaelva/Åveita. Nytt basseng ved Birkebeineren er forutsatt etablert i løpet av 2015-2016. Se notat vedr. 

tiltak IL11 og IT52 i vedleggsrapport.  

 

5.3.2 Vannpumpestasjoner 

I tillegg til pumpestasjonene ved høydebassengene finnes det 9 frittstående pumpestasjoner i 

vannledningsnettet. 

Frittstående vannpumpestasjoner er i hovedsak mindre prefabrikkerte stasjoner av relativt ny dato, med 

unntak av trykkøkeren for øvre del av Nybu i Furubakken som er anlagt i en kum. Denne stasjonen skal 

skiftes ut i løpet av 2017. 

Tilsvarende som for høydebassengene undergår disse vannpumpestasjonene en løpende teknisk oppfølging 

og det antas at tilstanden er tilfredsstillende. Rent bygningsmessig kan tilstanden variere, men det antas at 

det i hovedsak vil være behov for mindre vedlikeholdsarbeider (drift) for å ivareta disse stasjonene. 

Generelt er det ønskelig ved forsyning til nye områder i randsoner, at det etableres høydebasseng/eller 

etableres forsyningsstrenger fra eksisterende høydebasseng, for å trygge forsyningen og forenkle styring og 

drift av pumpestasjoner.  

 

Pumpestasjon Byggeår 

PV 9 - Øyresrønningen  Overtatt 2012 

PV 11 - Vatninga  2008 

PV 15 - Hovslivegen  1988 

PV 17 - Buvollen  2003 

PV 21 - Fjellrast   

PV 22 - Sjødalslia  Ca 1992 

PV 25 - Lundesvingen  Ca 1998 

PV29  Olasvevegen 2013 

PV 31 - Blomsterbakken  Nedlagt 2013 

PV 35 - Øyresvika  2010 

Pumpekum som skal 

oppgraderes: 

 

Furubakken 1970-tallet.  

Tabell 5.3 Oversikt vannpumpestasjoner 
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5.3.3 Hovedutfordringer utestasjoner  

 Generelt tilstandsvurderinger av eksisterende høydebassenger og pumpestasjoner (bygning og tekniske 
installasjoner) 

 Etablering av vannkammer 2 for Birkebeineren høydebasseng. Hovedbasseng for bysonen. 

 Trykkøkningsstasjon ved Fåberg kirke for å sikre og styrke forsyningen mot Rudsbygd, og for planlagt 

boligområde ved Prestegardsskogen, ref. kommuneplan. Pumpestasjonen vil også legge til rette for 

forbindelse mot Gausdal og mulig reserveforsyning. 

 Oppgradering av eldre pumpekum til fullverdig pumpestasjon i Furubakken, Nybu. 

 Basseng for Øvre Ålsbygda. Antagelig kan det etableres basseng ved Sjødalislia pst., som kan fungere 
som forsyning til Ålsbygda.   

 Basseng ved Sjødalslia pst. Dette både pga problematiske forhold for pumpestyring og behov for økt 
kapasitet i perioder med stort forbruk i fjellet. (Nordseter og Sjusjøen). 

 Oppgradering Hage høydebasseng. Behov for rehabilitering både av rørtekniske anlegg og 
bygningsmessige forhold og kapasitet/volum må vurderes. 

 Nye høydebasseng(er) for Skogen-feltet etter 2018. 

 Det kan forventes kontinuerlig arbeid med rehabilitering av høydebassenger i planperioden og videre 
etter 2018. Tilstandsvurderinger vil gi mer informasjon og grunnlag for evt. å endre aktivitetsnivå.  

 

 

5.4 RESERVE- OG KRISEVANNFORSYNING FOR LILLEHAMMER VANNVERK 

5.4.1 Definisjoner 

Hovedvannkilde: Godkjent hovedkilde for ordinær og permanent vannforsyning. Fullgod vannkilde med 

tilfredsstillende kvalitet og kapasitet for drikkevann. 

Hovedvannverk: Godkjent vannbehandlingsanlegg for ordinær vannforsyning fra hovedkilden. 

Hovedvannforsyning: summen av de 2 ovennevnte 

Reservevannkilde: tilnærmet samme status som hovedvannkilden, dvs. fullgod og operativ vannkilde med 

drikkevannskvalitet. Behandling av vannet ved hovedvannverket.  Distribusjon via etablert og ordinært 

ledningsnett med tilstrekkelig mengde. 

Reservevannverk-/forsyning: Eget behandlingsanlegg for vann fra reservekilden med fullgod standard i de 

tilfeller det ikke er mulig å overføre vannet fra reservekilden til hovedvannverket.  

Nødvannsforsyning: minimum vannmengde til drikke og personlig hygiene. Distribueres på flasker eller 

vanntanker, gjerne i kombinasjon med krisevannforsyning. Iverksettes dersom reserveforsyning ikke er 

etablert eller er mulig å iverksette. 

Krisevann: vann til sanitære behov (ikke drikkevann) via ordinært ledningsnett med tilstrekkelig mengde. 

Benyttes i alvorlige nødsituasjoner med begrenset varighet. Vann til drikke og matlaging (nødvann) 

distribueres på annen måte (flasker, tanker). 

 

5.4.2 Oversikt reserve- og krisevannkilder for Lillehammer vannverk 

Lillehammer kommune har ingen reservekilde for hovedvannkilden i Korgen, men en mindre 

reservevannforsyning for Vingrom. 
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Muligheter for etablering av en reservekilde for hovedvannkilden skal utredes i løpet av 2014-15. Dette er et 

prioritert arbeid og ses i sammenheng med den videre kartleggingen av grunnforhold i vannkilden og 

omkringliggende områder.   

Det er viktig for Lillehammer kommune å få identifisert arealer som bør reserveres til vannforsyningsformål i 

området ved Korgen, jf. utbyggingspress i området og at Forsvaret vurderer å redusere sin virksomhet i 

området.   

Lillehammer kommune har en krisevannkilde med inntak i Mesnaelva. Dette er ikke drikkevann, men kun 

vann for sanitære behov, jf. definisjonene ovenfor. 

Krisevannverket ved Mesnadammen skal undergå en teknisk vurdering.  

NVE har på grunnlag av opplysninger fra Lillehammer kommune gjort vedtak i 2013 på klassifisering av 

dammen i konsekvensklasse 0. Dette medfører at årlig rapportering av tilstand ikke er påkrevet (enklere 

oppfølging). 

 

Nøkkelord Vingrom reservevannverk Mesnadammen krisevannkilde 

Byggeår 

Anleggsbeskrivelse 

Tidl. Vingrom vannverk  

Reservevannverk fra 1991. 

Rehabilitert 2001 

Byggeår ca 1922 

Damhøyde 5,25m, lengde damtopp 16,7m. 

Magasinvolum 3455 m
3
.  

Konsekvensklasse 0. 

Kilde Grunnvannsbrønner Mesnaelva 

Kapasitet   

Vannkvalitet Drikkevannskvalitet etter 

desinfeksjon 

Kriseforsyning til sanitære formål 

Behandling Kloreringsanlegg Grov og finrister 

Kloreringsanlegg 

Forsyningsområde Vingrom sentrum Lillehammer by 

Driftsoppfølging Prøvekjøres årlig Prøvekjøres årlig 

Tabell 5.4 Oversikt reserve- og krisevannkilder 
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5.5 SAKSUMDAL VANNVERK 

5.5.1 Tekniske data 

 

 Saksumdal vannverk 

 

Byggeår 1978 

Anlegg, renovert Høydebasseng 50 m
3
, renovert år 2000. Rørarmatur skiftet 2011. 

Overbygg/hus over brønntopp med rørarmatur og desinfeksjonsanlegg (UV) oppført i 

2011. 

Kilde Fjellbrønn 

Kapasitet Kapasitet borehull ikke kjent.  

Vannforbruk 700-1000 m3/år 

Vannkvalitet Tilfredsstillende 

Behandling Desinfeksjon med UV (nytt 2011) 

Klor i beredskap 

Forsyningsområde Skole, barnehage, samfunnshus og kirke samt 4 private boliger.  

Tilsvarer 15-20 pe (personekvivalenter) 

Driftsoppfølging Driftsovervåkingsanlegg med radioforbindelse til driftssentral ved Lillehammer 

renseanlegg. (2011) 

Tabell 5.5 Nøkkeldata Saksumdal vannverk 

 

Saksumdal vannverk ble i løpet av 2011 oppgradert med desinfeksjonstrinn (UV-anlegg), nytt overbygg over 

brønntoppen og nytt rørarmatur i høydebassenget.  Det er også etablert driftsovervåking med overføring av 

data til driftssentralen ved Lillehammer renseanlegg. 

Saksumdal vannverk ble godkjent av Mattilsynet 21.12.2011. 

Normalt vannforbruk er ca. 1,5 – 3 m
3
 /d.  Ved behov for reservevann til abonnenter i Saksumdal benyttes 

tankbil med vann fra Lillehammer vannverk Korgen. 

Det er begrenset kapasitet på eksisterende kilde. Det har vært gjort undersøkelser for å finne mer vann med 

tilfredsstillende kvalitet til økt kommunal forsyning. Men dette har vist seg problematisk, og videre 

undersøkelser er stilt i bero. 

Ut fra dette legges det til grunn at antallet abonnenter som forsynes fra vannverket i Saksumdal ikke skal 

øke i perioden 2014-2018.  

Det er aktuelt å vurdere vann- og avløpssituasjonen i Saksumdal på ny etter 2018. 
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6 KOMMUNALE AVLØPSANLEGG – TILSTAND 

OG HOVEDUTFORDRINGER 

6.1 LILLEHAMMER RENSEANLEGG 

6.1.1 Generelt 

Lillehammer renseanlegg ble bygget i 1977 som et sekundærfellingsanlegg (mekanisk/kjemisk rensing) for 

en dimensjonerende belastning på 50 000 personekvivalenter (pe). Med grunnlag i hovedplan avløp, 

utarbeidet før OL i 1994, ble renseanlegget oppgradert og utvidet i 1993-94. Renseanlegget ble utvidet 

kapasitetsmessig i tillegg til komplettering med et biologisk rensetrinn for nitrogenfjerning. Dimensjonerende 

belastning ble økt til 70 000 pe. Renset avløpsvann slippes ut i Mjøsa. 

Oppgradering av slambehandlingsanlegget ble utført i 2003-2006 med installasjon av ny 

avvanningsutrustning og opplegg for lagring og utlasting av avvannet slam. Slammet hentes for transport i 

lukkede containere til videre behandling ved Rambekk renseanlegg i Gjøvik. 

Oppgradering mhp. innvendig arbeidsmiljø med innbygging av utstyr og tildekking av bassenger ble utført i 

perioden 2004-2006. 

Ved Lillehammer renseanlegg ble det i 1978 bygget et separat mottak for septikslam. Dette ble oppgradert 

og ombygget i 2005. Samtidig ble det det etablert et alternativt opplegg for mottak av septikslam i 

pumpestasjon Pk 26. 

Renseanlegget har et godt utbygget opplegg for styring og overvåking. Fra driftssentralen har en et høyt 

utviklet system for driftskontroll og fjernovervåking av renseanlegget og alle utestasjoner (pumpestasjoner).  

Full oppgradering av driftssentralen ble utført i perioden 2007-2011.  

 

Figur 6.1 Lillehammer renseanlegg 
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Renseanlegget er dimensjonert for: 

Vannmengde:   

Qdim   = 1200 m3/time (ca 400 l/pe x d) 

Qmaksdim = 1900 " 

Qmaks.  = 2400 " 

 

6.1.2 Vannmengder 

Vannmengder tilført Lillehammer renseanlegg i årene 2008 – 2013: 

2008:   6.118.969 m
3
 Overløp: 5634  m

3
 

2009:   5.888.095 m
3
 Overløp: 15556  m

3
 

2010:   5.156.785 m
3
 Overløp: 4702  m

3
 

2011:  6.245.957 m
3
 Overløp: 92086  m

3
 

2012: 6.373.758 m
3
 Overløp: 69908  m

3
 

2013: 6 036 023 m
3
 Overløp: 256009 m

3
 

 

Overløpsmengder inkluderer summen av overløp på tilførselsnettet og ved renseanlegget. 

 

 

 

Figur 6.2 Avløpsvannmengder 2000 - 2013 

 

Det er store variasjoner i tilrenningen over året. Variasjonen er hovedsakelig styrt av nedbørsituasjonen og 

snøsmelting. En del av ledningsnettet er utført etter fellessystemet, dvs. at overvann tas inn i ledningsnettet i 

disse områdene. I tillegg er det sannsynligvis en del innlekking i ledningsnettet for øvrig.  

I perioder med kraftig nedbør/stor snøsmelting er det store vannmengder som tilføres renseanlegget. Årlig 

tilført vannmengde ligger på ca 6 mill m
3
. Døgnmengden varierer fra omkring 13.000 m

3
/døgn under 

tørrvær/vinter, til toppbelastninger på maks kapasitet ca 50.000 m3/døgn under ekstreme situasjoner. 
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Fig. 3.1 LRA. Avløpsvannmengde pr. år 
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Den store andelen fremmedvann som tilføres renseanlegget ved sterk nedbør og snøsmelting er årsaken til 

overløp på ledningsnett og ved renseanlegget. Store fremmedvannmengder medfører også unødvendig høyt 

forbruk av innsatsfaktorer i prosessene som strøm og kjemikalier. 

 

Arbeidet med separering av overvann fra avløpsnettet og reduksjon av fremmedvannstilførsel er 

derfor en svært viktig oppgave som kommunen skal prioritere høyt.  

Det er gjennom arbeidet med hovedplanen utført en vurdering vedr. hydraulisk kapasitet for framtidige 

belastningsøkninger, som følge av befolkningsøkning og næringsutvikling, se notat vedr. utredning UT31 

"Framtidige avløpsvannmengder og forurensningsmengder" i vedleggsrapport.  

 

6.1.3 Forurensningsmengder  

Organiske belastninger tilført Lillehammer renseanlegg i årene 2008 – 2013. Beregnet som maks døgn 

(BOF5) etter NS 9426, faktor 2: 

2008:   ca.   105.500 pe 

2009:   ca.     75.918 pe 

2010:   ca.   102.470 pe 

2011:  ca.     87.414 pe 

2012: ca.     85.358 pe 

2013: ca.     93.124 pe 

 

Det er store variasjoner i de forurensningsmengder som tilføres renseanlegget. Dette gir størst utslag når det 

gjelder mengder av organisk stoff og antas i hovedsak å være forårsaket av næringsmiddelbedrifter som er 

tilknyttet avløpsnettet. Noen av disse har utslipp av prosessavløp med høyt innhold av organisk stoff og fett. 

For å redusere den organiske belastningen som er svært ødeleggende for den biologiske 

nitrogenrenseprosessen, ble det i 2012 igangsatt kontinuerlig forfelling.   

I forbindelse med store vannmengder (innlekking fra snøsmelting og nedbør) kan ikke forfelling finne sted da 

fosforkonsentrasjonene kan bli for lave for bakteriene i nitrogenrensetrinnet. Disse er avhengig av en viss 

mengde fosfor. 

Ved store vannmengder og lave vanntemperaturer (snøsmelting) blir rensegraden dårligere da vannets 

oppholdstid blir kortere og bakterienes effektivitet reduseres betraktelig ved vanntemperatur under 6 gr. 

Ved ekstremt store øyeblikksbelastninger må deler av vannmengden føres utenom nitrogenrensetrinnet pga. 

kapasitetsbegrensning og fare for oppstuving/tilbakerenning. 

En kan sånn sett hevde at nitrogenrensetrinnet til tider er overbelastet, men det er pga. store vannmengder 

med høy andel av fremmedvann, og det er ønskelig å prioritere utbedring av avløpsnettet framfor å utvide 

nitrogenrensetrinnet pga. for store fremmedvannsmengder. 

 

Lillehammer renseanlegg mottar og behandler eksternt slam (fra septiktanker og tette tanker) fra 

Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner og av og til fra andre omkringliggende kommuner, samt våtslam 

fra Tretten renseanlegg. I 2010-2013 ble det pr. år mottatt 11-12.000 m3 slam på renseanlegget. 

Septikslam tilføres normalt renseanleggets slambehandlingsdel etter ristgodsfjerning. Slam fra 

renseanleggets behandlingstrinn og septikslam blandes og avvannes.  



 Oppdragsnr.: 5110850 

 Revisjon: 2 

 

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2014-2018 | Kommunedelplan  

 

n:\511\08\5110850\5 arbeidsdokumenter\510 fase2\hovedplanrapport\rapport hovedplan vann og avløp_fase2_for 

høring_rev10.06.14.docx 

2014-06-10 | Side 37 av 93 

 

Rejektvann fra avvanning av eksternslammet føres tilbake til innløp for rensing og blir derfor en del av 

anleggets uregistrerte organiske belastning da dette vannet ikke er en del av innløpsprøvene som sendes for 

analyse. Denne merbelastningen ble i 2010 anslått til å utgjøre ca 2 % av den totale belastningen. 

Ferdig avvannet slam leveres til Rambekk renseanlegg på Gjøvik for videre behandling. Det leveres ca 9000 

tonn avvannet slam pr. år til Rambekk renseanlegg. Kapasiteten ved slambehandlingsdelen ved Rambekk ra 

er fullt utnyttet. Utvidelse av slambehandlingsdelen er under utredning. 

Renseresultat 

Lillehammer renseanlegg har eget driftslaboratorium, og følger avløpsvann- og slamprosessene med daglige 

analyser. Disse er utgangspunkt for prosessoptimalisering. 

Det tas kontrollprøver over året iht. prøveplanen utarbeidet iht. krav i utslippstillatelsen og 

Forurensningsforskriften. Kontrollprøvene viser gjennomgående gode renseresultater. 

Oversikt på renseresultater for perioden 2009-2013: 

 Krav (%) 2013 2012 2011 2010 2009 

Totalfosfor 95 98 99 99 98 98 

Organisk stoff (BOF5) 70 98 98 98 98 98 

Organisk stoff (KOF) 75 95 92 91 90 89 

Totalnitrogen 70 78 80 82 88 74 

Tabell 6.1 Renseresultater 2009 - 2013 

 

I tillegg til ovennevnte parametere analyseres avløpsvannet for tungmetaller og ulike miljøgifter. Analysene 

viser meget lavt innhold av miljøgifter på både innløp og utløp fra renseanlegget. 

Det tas kontrollprøver for analyse av tungmetaller i slam fra renseanlegget. Målinger i 2010-2013 viser at 

slammet overholder forskriftens krav (klasse 2) til tungmetallinnhold for bruk av slam på hhv. jordbruks- og 

grøntarealer. 

 

6.1.4 Akkreditert prøvetaking 

For å sikre riktig prøvetaking og øke troverdigheten til renseresultatene ved renseanleggene, ble det stilt nye 

krav til prøvetakingen pr 31.12.2008. Forurensningsforskriften stiller nå krav om at denne prøvetakingen, 

skal være foretatt av akkreditert virksomhet eller ha et tilsvarende kvalitetssystem for prøvetaking godkjent 

av en kvalifisert nøytral instans. Prøvetidspunktene skal være i henhold til en tidsplan oppsatt på forhånd. 

Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland, DiO, ble pr 1. juni 2011 ble DiO innvilget akkreditering for 

prøvetaking av avløpsvann. Ved Lillehammer renseanlegg er det driftspersonellet ved anlegget som tar ut 

prøvene, og de betraktes da som kontrahert personell i den akkrediterte organisasjonen. Pr. dato er DiO 

ansvarlig for at utførelsen av akkreditert prøvetaking skjer i henhold til beskrevne prosedyrer.  

For å være kontrahert personell, må en gjennomgå kurs med skriftlig eksamen, samt oppfølgingskurs hvert 

tredje år. Alle prosedyrer i forbindelse med akkreditert prøvetaking er beskrevet i et styringssystem og en 

anleggsperm som er spesifikk for det enkelte avløpsrenseanlegg. Driftsassistansen har ansvar for å 

oppdatere styringspermen.  
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Lillehammer renseanlegg har krav til å ta 24 akkrediterte døgnblandprøver per år som skal analyseres med 

hensyn på total Fosfor, BOF5, KOFCR. I tillegg skal det tas 6 akkrediterte ukeblandprøver per år som 

analyseres med hensyn på tungmetaller og total Nitrogen, og 3 ukeblandprøver per år som analyseres med 

hensyn på miljøgifter. Prøvene som skal analyseres på DEHP og Hg tas som ukeblandprøve satt sammen 

av kvalifiserte stikkprøver.   

Lillehammer renseanlegg har i henhold til forurensningsforskriftens § 11-6, utslipp til følsomt område, og skal 

derfor ha både fosforfjerning, sekundærrensning og nitrogenfjerning. Rensekrav i utslippstillatelsen er satt for 

fosfor minimum reduksjon på 95 %, for BOF7 skal reduseres med minimum 70 %, KOFCR skal reduseres 

med 75 % og nitrogen skal reduseres med 70 % i forhold til tilført mengde. 

For nærmere opplysninger om Lillehammer renseanlegg vises det til årsrapport som er tilgjengelig på 

kommunens hjemmesider. 

 

Utfordringer i forbindelse med akkreditert prøvetaking 

Lillehammer renseanlegg har en erfaren og dyktig stab som styrer driften av anlegget på en svært god måte. 

Etter innføringen av akkreditert prøvetaking har anlegget hatt besøk av bedømmere fra Norsk Akkreditering 

årlig, uten at store avvik er registrert. Anlegget har strenge rensekrav, men har stort sett lite problemer med 

å overholde rensekravene.  

I forbindelse med akkreditert prøvetaking er det behov for å gjennomføre følgende tiltak for å forbedre og 

sikre representative prøveuttak: 

 Ombygging ledninger for returstrømmer  

 Flytte prøvetakingspunkt for innløpsprøver 
 

6.1.5 Teknisk tilstand 

Selv om renseanlegget fremstår å være godt vedlikeholdt og med god drift er det likevel behov for en 

gjennomgåelse for å klarlegge behovet for oppgradering av anlegget. De eldste delene i renseanlegget har 

vært utsatt for slitasje og aldring over en periode på ca 35 år.  

Det er foretatt en tilstandsvurdering av bygget og utarbeidet rapport med forslag til tiltak. Rapport framgår av 

vedleggsrapport. 

Det er registrert setninger i ettersedimenteringsbassengene (nr. 5 og 6) siden "OL-utbyggingen" før 1994. 

Dette er i løpet av vinteren 2013/2014 utbedret ved peling til fjell og nødvendige bygningsmessige 

utbedringer. 

Det er for øvrig mindre bygningsskader flere steder i anlegget og behov for generelt vedlikehold på enkelte 

områder både i prosessanlegg og administrasjonsdelen. 

Videre er det store korrosjonsskader på rejektvannledninger i slamanlegget. Disse skal utbedres i løpet av 

2014/2015. 

Tilstandsanalysen for bygg omfattet også kjøveproblematikk ved renseanlegget, som skaper store problemer 

for trafikkering på oversiden av anlegget. Tilstandsanalysen av dreneringsanlegget øst for renseanlegget 

viste totalhavari og rehabiliteringsarbeid fullføres i 2014. 

Det settes i dag større krav til arbeidsmiljø enn det som var tilfelle da renseanlegget ble bygget. Flere tiltak 

er utført mhp. forbedring av arbeidsmiljø, bl.a. tildekking av bassenger. Det er den siste tiden utført 

luftkvalitetsanalyser ved renseanlegget, og arbeidet med nødvendig utbedring av ventilasjonsanlegg er 

igangsatt. Investeringsbehovet er foreløpig uklart. 
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Det må i tillegg til dette tas en gjennomgang for å registrere teknisk tilstand inklusive slitasje og aldring på de 

ulike anleggsdeler. På dette grunnlaget vurderes behov for tiltak mht. vedlikehold, reparasjoner, utskifting, 

ombygging og evt. bygging av nye anleggsdeler. Tilstandsvurderingene bør utføres fagvis, for eksempel 

prosess/maskin, VVS og elektro. 

Blant hovedpunkter som skal vurderes nevnes: 

 Vurdere behov for utskifting av gammelt røropplegg og maskinutrustning – høyt prioritert 

 Undersøke tilstand på VVS-utrustning og klarlegge behovet for oppgradering.   

 Undersøke tilstand på eksisterende el-installasjoner og klarlegge behovet for oppgradering 

 Foreta ENØK-analyse mhp. energisparetiltak 

 Vurdere tiltak for å redusere internt vannforbruk samt ytterligere sikring mot tilbakeslag 

 Vurdere ombygging/utskifting av eksisterende luktrenseanlegg (Pepcon) 

 Etablere elektronisk FDV–system for renseanlegget og øvrige utestasjoner (tekniske anlegg).  

 

6.1.6 Hovedutfordringer Lillehammer renseanlegg 

Oppsummering av de viktigste tiltakene ved anlegget: 

 Utbedringer av setninger på sedimenteringsbassenger 

 Utbedring av drensanlegg ovenfor støttemur/fjellskjæring  

 Utskifting av rejektvannsledninger 

 Tilstandsvurderinger med nødvendig oppgradering/utskifting av tekniske anlegg (rør/maskin/prosess, 

VVS og elektro). 

 Enøk analyse – vurdering av energisparetiltak 

 Vurdere muligheter for reduksjon i internt vannforbruk, og nødvendige tiltak for brutt vannforsyning 

 Utskifting/rehabilitering av eksisterende luktrenseanlegg (Pepcon). Vurdere behov for etablering av 

luktrenseanlegg for prosessanlegg fra Bio-trinnet. 

 Etablere elektronisk FDV-system for VA-tekniske anlegg. (Renseanlegg og vannverk med tilhørende 

stasjoner) 

 
 
 

6.2 AVLØPSPUMPESTASJONER TILKNYTTET LILLEHAMMER 

RENSEANLEGG 

Det er etablert 37 avløpspumpestasjoner på ledningsnettet tilknyttet Lillehammer renseanlegg, se skjematisk 

oversikt på skjermbilde fra driftskontrollanlegget og tabellen under. 
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Figur 6.3 Skjermbilde avløpsstasjoner - fra driftskontrollanlegget  

 

Stasjon Byggeår Oppgradert Kommentar 

PK 0 - Korgen 1982 2003/2007 Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK 1 - Sannom 1982 2004 Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK 2 - Kartongen 1976 1998 Pl.støpt. stasjon. Ny motor, veksel, el-skap 1998. 

PK 3 - Vignesbrua nord 1976 1998 Pl.støpt. stasjon. Ny motor, veksel, el-skap 1998. 

PK 4 -Vignesbrua syd 1976 1998 Pl.støpt. stasjon. Ny motor, veksel, el-skap 1998. 

PK 5 -Dampsagvegen 1976 1998 Pl.støpt. stasjon. Ny motor, veksel, el-skap 1998. 

PK 7 - Vingnesbrua vest 1978 1996/2001 Pl.støpt stasjon. 2 dykkpumper. 

PK 8 - Vingnes syd 1993  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK9 - Vingnes nord  1993/2003 Prefab. stasjon.?  2 dykkpumper 

PK 10 - Glør (Mjøsanlegget) 2002  Prefab. stasjon.  2 tørroppstilte pumper 

PK 11 - Jørstadmoen 
Ca 1974 2013 Pl.støpt stasjon. 2 dykkpumper. Full rehabilitering 

2013. 

PK 12 - Jorekstad 2003  Pl.støpt stasjon. Nye motorer 2006 

PK 13 - Steinkista  1999/2004 Prefab. stasjon? Nye pumper 1999 og 2004 

PK 14 - Brunlaugbrua nord  2000 Prefab.stasjon. Nye pumper 2000 

PK 15 - Brunlaugbrua syd  2000 Prefab.stasjon. Nye pumper 2000 

PK 17 - Vingrom vest 1990  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 
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Stasjon Byggeår Oppgradert Kommentar 

PK 18 - Reiremo 1990  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK 19 - Vingromkrysset 1990  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK 20 - Leirvika 1999  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK 21 - Borgtun  2001  Prefab. stasjon?  2 dykkpumper? 

PK 23 - Vingnesvika  1998/2000 Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK 25 - Hovemoen 1993 2008 Pl.støpt stasjon. 4 tørroppstilte pumper. 

PK 26 - R1 (Hovemoen) 1993 2003/2005 Pl.støpt stasjon i nedlagt ra. 2 tørroppst. pumper. 

PK 27 - Strandheim 1993 2010 Pl.støpt stasjon. 2+2? tørroppst. pumper 

PK 28 - Sandvoll  1998/2000 Prefab. stasjon.  2 dykkpumper? 

PK 29 -  1993  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper? 

PK 30 - Vingrom 
1990 2005/2008 Pl.støpt stasjon. 2 tørroppst. pumper. 

Kavitasjonsproblemer. 

PK 32 - Roverudmyra 1989 2002 Pl.støpt stasjon. 3 tørroppst. pumper. 

PK 33 - Tråsethstranda Sør 2000  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK 34 - Tråsethstranda Nord 2000  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK 40 - Bakkebekken 2006  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK 41 - Trangerud 2006  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

PK 50 - Fagstadmyra 2007  Prefab. stasjon.  2 dykkpumper 

Tabell 6.2 Avløpspumpestasjoner 

 

En stor andel av disse er prefabrikkerte stasjoner. Mange av stasjonene ble etablert på 1970 og -80 tallet, og 

behovet for oppgraderinger begynner å melde seg.  

Det er ca. 12 større plassbygde avløpspumpestasjoner i nettet. 

Flere av disse er eldre stasjoner som etter hvert behøver rehabilitering både mht. bygningsmessige og 

tekniske anlegg og for å forbedre løsninger mht. drift/vedlikehold og arbeidsmiljømessige forhold. Det skal 

derfor gjennomføres tilstandsundersøkelser av alle kloakkpumpestasjoner for å avklare behovet for 

rehabilitering og gi grunnlag for framdriftsplan for rehabiliteringsarbeider. 

Ved oppgradering av pumpestasjoner skal det legges vekt på tekniske løsninger og driftsvennlighet, 

arbeidsmiljø, sikring av vannforsyning mot tilbakeslag og Enøk. Behov for luktrensetiltak på 

avløpsstasjonene skal kartlegges. 

Det er behov for å vurdere nærmere kapasitetsforhold for overføringssystemet fra nord i Hovemoen og til 

avskjærende ledning på Mosodden. Dette systemet mottar ved pumpestasjon Pk26 avløpet fra Øyer og 

Gausdal samt Fåberg/Jørstadmoen. Avløpet pumpes videre fra Pk26 til pumpestasjon Pk25. Fra Pk25 

pumpes vannet videre til en D=500mm selvfallsledning som går til avskjærende ledning på Mosodden 

(D=600/800mm). I vurderingene inngår også vurdering av kapasiteten ved pumpestasjonene Pk25 og 26. 

Videre er det et stort behov for oppgradering av disse stasjonene. Utbedringer her har stått på vent med 

tanke på tiltak i forbindelse med avskjærende ledning fra Mosodden til renseanlegget.  



 Oppdragsnr.: 5110850 

 Revisjon: 2 

 

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2014-2018 | Kommunedelplan  

 

n:\511\08\5110850\5 arbeidsdokumenter\510 fase2\hovedplanrapport\rapport hovedplan vann og avløp_fase2_for 

høring_rev10.06.14.docx 

2014-06-10 | Side 42 av 93 

 

Det er i forbindelse med dette behov for å avklare framtidige vannmengder fra Øyer og Gausdal som gir 

grunnlag for dimensjonerende mengder for dette overføringssystemet. 

 

6.2.1 Hovedutfordringer avløpspumpestasjoner  

 Avklare framtidige vannmengder fra Øyer og Gausdal, og som sammen med ønsket utbygging på 

Lillehammersiden gir grunnlag for dimensjonerende mengder for overføringssystemet fra Hovemoen til 

Mosodden. 

 Rehabilitering av stasjonene Pk25 og Pk26 (tilstand og kapasitet) 

 Tilstandsvurderinger mht. bygningsmessige og tekniske forhold av øvrige pumpestasjoner og overløps-

stasjoner langs avskjærende ledning. 

 Kontinuerlig rehabilitering av pumpestasjoner i 4-års perioden.. Stasjon Pk7 på Vingnes er blant de 

høyest prioriterte, og planlegging er igangsatt 2014. 

 

 

6.3 SAKSUMDAL RENSEANLEGG 

Fra ca 1978 var det for skole/samfunnshus, og 3-4 husstander i drift et avløpsanlegg basert på 

infiltrasjonsgrøfter med forutgående slamavskilling. Funksjonen til infiltrasjonsgrøftene var imidlertid ikke 

tilfredsstillende, med dårlig egnede stedlige masser og grunt til fjell. 

Nytt avløpsrenseanlegg ble etablert i 2010 - basert på infiltrasjon i løsmasser i 3 stk åpne dammer i en 

morenerygg ned mot dalbunnen i bygda.  

Det er forbehandling i en 3-kamret slamavskiller, totalt våtvolum ca 110 m
3
.  

Totalt damareal/filterflate er ca 3000 m
2
. I bunn og sider av dammene er det lagt ut filtersand i tykkelse 0,5-

0,3 m. 

Dimensjonerende vannmengde er 90 m3/d – tilsvarende en belastning på 350 PE. 

I løpet av perioden 2011 – 2013 er det tilknyttet ca 40 husstander i Saksumdal. Dette inkluderer noen få nye 

boliger. Dette tilsvarer en belastning i størrelsesorden 120 PE. Det er i anlegget tatt høyde for en videre 

utvikling i Saksumdal med inntil 40 nye boliger. 

 

Generell levetid for infiltrasjonsanlegg antas å være 15-20 år. 

Det forutsettes gjennomført ny vurdering vedr. vann- og avløpsløsninger for Saksumdal etter 2018. 
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7 LEDNINGSNETT - TILSTAND OG 

HOVEDUTFORDRINGER 

7.1 LEDNINGSNETTET SAMLET 

Det er foretatt en gjennomgang av ledningsnettet mht. alder ved hjelp av det digitale ledningskartverket. Ut 

fra dette kan følgende grove aldersfordeling settes opp (tall i km): 

Leggeperiode AF- felles avløp OV - overvann SP- spillvann VL - vann Totalt 

Ubestemt 30,6 48,7 89,2 110,4 278,9 

1900-1970 2,5 0,94 0,82 4,97 9,23 

1970-1979 3,1 9,8 9,5 14,8 37,2 

1980-1999 2,0 29,2 65,1 68,1 164,4 

2000- 1,6 17,2 49,8 58,5 127,1 

Sum pr type 39,8 105,84 214,42 256,77 616,83 

Tabell 7.1 Ledningsnettet, fordeling på ledningstype og alder 

 

Det antas at i kategorien ubestemt er det en relativt stor andel av gamle ledninger lagt før 1970. Det 

bemerkes imidlertid at ledninger som er sanert i perioden 1970-1990 ikke nødvendigvis er registrert med 

leggeår i ledningskartverket.  Arbeidet med å aldersbestemme større deler av ledningsnettet videreføres. 

 

7.2 VANNLEDNINGSNETTET 

Fordeling av materialer på det kommunale vannledningsnettet basert på data fra det digitale 

ledningskartverket: 

Total lengde vannledninger 256 km 

Støpejern, duktilt (med og uten sementforing) 141 km 

Støpejern, grått (inkl. annet: galv. stål m.m.) 85 km 

Plast 17 km 

Tabell 7.2 Vannledningsnett, fordeling materialtyper 
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Generelt antas at ledninger av grått støpejern og annet, er eldre enn 35-40 år. Dette er ledninger som 

hovedsakelig er lagt før 1970. 

 

7.2.1 Reduksjonskummer 

I tillegg til reduksjonsventiler i høydebassenger er det 22 stk trykkreduksjonskummer på ledningsnettet, se 

oversikt under. Av disse er det 14 som er i ordinær drift. De øvrige står i reserve, merket med grå 

skyggelegging i oversikten. 

Reduksjonskummene er underlagt en fast vedlikeholdsrutine. 

 NAVN HVOR TYPE DIM DRIFT INSTALLERT SERVICE TRYKK 

     ÅR ÅR INN UT 

1. Baklivegen  Kum455501 BR-Re3421 100 x  2003/04   6,5 5,7 

2. Jørstadmoen Kum441647 BR-Re3411 150 x 1991   8,5 7 

21. Jørstadmoen Kum441647 BR-Re3421 100 Reserve 1991   8,5 7 

3. Korgvegen Kum435356 BR-Re3411 150  Res.     10,0 4,5 

31. Korgvegen Kum435356 BR-Re3411 100  Res.     10,0 4,5 

4. Hougnersgate Kum432324 BR-Re3401 200  Res.     10,0 5 

5. Peer Gyntvegen Kum443834 BR-Re3411 100  Res.         

6. Bekkefaret Kum445772 BR-Re3401 100 x 1989   9,5 4,1 

61. Bekkefaret Kum445772 BR-Re3411 100  Res. 1988   9,5 4,1 

7. Voldsløkka Kum 432288 BR-Re3401 150 x 1990 2012 8,7 7,5 

71. Voldsløkka Kum432288 BR-Re3411 100 Res.      8,7 7,5 

8. Søndre gate Kum 14196 BR-Re3401 150  Res.         

9. Kneiken Kum445142 BR-Re3421 150 x 2004   7,0 3,5 

91. Kneiken Kum445142 BR-Re3421 150  Res. 2004   7,0 3,5 

10. Nybuvegen Kum437140 Braukmann 40 x 1995   9,5 4,5 

11. Ågårdvegen Kum451144 Braukmann 50 x 1995     6,5 

12. Leirvika Kum455568 BR-Re3421 80  Res.         

13. Roavegen Kum445664 BP-Re3411 150 x   2003 9,2 4,9 

131. Roavegen Kum445664 BR-Re3416 150  Res.     9,2 4,9 

14. Kvanndalen Kum450524 BR-Re3421 80 x     15,1 6,5 

15. Ersgård Kum457118 BR-Re3421 150 x 2010   12,0 7,5 

16. Nordseter1 Kum456188 BR-Re3431 80 x 2007   10,4 4,2 

17. Nordseter2 Kum456145 Bermad720 100 x 2007   8,7   

18. Storhove Kum 445183 BR-Re3411 150  Res.   1991 9,0 3,8 

19. Gausdalsvegen Kum 456664 BR-Re3431 100 x 2009 2009 8,0 3,9 

191. 
Gausdalsvegen Kum 456664 BR-Re3431 100  Res. 2009 2009 8,0 3,9 

20. Hamarvegen  Kum 455958 Honeywell 50 x 2008 2012   4,5 

21. Årettadalen Kum 452479 BR-Re 150  Res. 2010       

22. Messenlivegen Kum BR-Re   Res.         

Tabell 7.3 Oversikt reduksjonskummer 
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I forbindelse med kartlegging av vannforbruk og lekkasjer skal det vurderes installering av vannmålere i flere 

av reduksjonskummene på nettet. 

 

7.2.2 Kapasitet vannledninger 

Kapasitetsmessig antas ledningsnettet å være relativt bra over store deler, men det kan være områder med 

for liten brannvannskapasitet og eventuelle flaskehalser som virker kapasitetsbegrensende i nettet.  Dette 

skal vurderes nærmere gjennom nettberegninger. Foreløpig er arbeidet med nettmodellering konsentrert om 

etablering av modellen og utarbeidelse av spyleplaner. Mer om dette under kap. 7.5. 

 

7.2.3 Tilstand vannledninger 

Det er observert innvendig korrosjon/rustknoller på eldre støpejernsledninger uten innvendig 

sementmørtelbelegg. Andelen ledninger uten innvendig mørtelforing er ikke kjent, men det antas at dette 

ligger i området 40-50 % av den totale lengden av støpejernsledninger. 

Utvendig korrosjon er observert på hovedvannledningen langs avskjærende avløpsledning i områder der det 

tidligere har vært avfallsfyllinger, industri, myrområder etc. 

Korrosjon synes ikke å være noe omfattende problem for ledningsnettet. 

Vannledningen langs avskjærende avløpsledning ligger vanskelig tilgjengelig, under grunnvannstanden, mht. 

tilgang for reparasjoner etter brudd etc. 

Sporadiske ledningsbrudd oppleves på hovedvannledninger – snittomfang har vært omkring 4-5 brudd pr år 

på ledninger av støpejern. Men en har etter hvert erfart gjennom arbeid med lekkasjesøking etc. at det 

antagelig har vært like mange ledningsbrudd i tillegg til dette som ikke oppdages uten videre. Det har ikke 

vært registrert noe spesielt mønster i forekomsten av ledningsbrudd og det har vært ansett som et begrenset 

problem. Imidlertid antas senere års nedbørrike somre med høy grunnvannstand utover høsten og 

etterfølgende strenge vintre med dyp tele å være medvirkende årsak til noe øket frekvens for ledningsbrudd 

og økende lekkasjeandel på vannledningsnettet.  

 

Renhold av vannledninger 

Vannledningsnettet generelt, spesielt ledninger med lave vannhastigheter, har for en stor del et innvendig 

svart belegg. Årsaken er avsetninger på grunn av noe forhøyet manganinnhold i vannet over tid. Dette vil av 

og til skape bruksmessige ulemper for abonnentene med løsrivelse av belegget og misfarging av vannet ved 

styrt-tappinger, utspylinger, endringer av vannstrømmer etc. Problemene med mangan har en blitt klar over 

de siste årene som følge av meldinger fra abonnenter om misfarget vann. Det vil på bakgrunn av dette være 

et stort behov for å få utført jevnlig rengjøring av ledningsnettet framover.  

Det ble sommeren/høsten 2012 igangsatt spylinger av vannledningsnettet, og det ble spylt ca 7 km i 

sentrumssonen i 2012. Arbeidet ble videreført sommersesongen 2013. Det ble spylt ca 22,6 km ledningsnett 

i Holteskogen-sonen, og ca 17,8 km av ledningsnettet på Fåberg. Planen for sommeren 2014 er spyling av 

sentrumssonen nord (ca 22,9km) og Vingrom (ca 10,2km), total lengde ca 33,1 km.  

Samlet for 2012 - 2014 vil det bli spylt ca 32 % av den totale lengden av ledningsnettet. Det er lagt en plan 

for å få gjennomspylt hele ledningsnettet på ca 250 km i løpet av en periode på totalt 6 år (2012-2018), dvs. 

ca 40 km pr år. Spylingen må gjennomføres i den varme årstiden fra april til oktober. Arbeidet er 

ressurskrevende med forutgående beregninger med nettmodell og plan for spylingen, registrering og 

betjening av ventiler på nettet i aktuelt område samt varsling av abonnenter m.m. Arbeidet er foreløpig utført 
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på nattestid for å begrense ulemper for abonnentene. Det er behov for å styrke bemanningen på driftssiden 

for å kunne gjennomføre planen for spylinger som forutsatt. 

7.2.4 Lekkasjer 

Lekkasjeandelen i det samlede vannledningsnettet (kommunale ledninger og private stikkledninger) er 

relativt høy. Ut fra tidligere vurderinger (2004) har denne vært beregnet å ligge på omkring 40 % av 

vannproduksjonen.  

I løpet av 2011 og 2012 ble det imidlertid registrert en vesentlig økning i vannforbruket, fra 4,1 mill m
3
 i 2010 

til nær 5,0 mill m
3
 i 2012 og 2013, dvs. en økning på omkring 20 %. I perioden fra 2009 til 2013 økte antallet 

abonnenter på vann i kommunen med ca 1150 (anslag). Dersom en legger til grunn et vannforbruk på 200 

m3/år pr abonnent, representerer dette ca 230.000 m
3
 i økt vannforbruk. Den resterende delen av økningen i 

vannforbruket antas å ha sin bakgrunn i økning i lekkasjer. Økte lekkasjer antas å være forårsaket av relativt 

kalde vintre med dyp tele i 2010/2011 og 2011/2012.  

Arbeid med lekkasjesøk i egenregi ble intensivert vinteren 2011/2012 og fortsatte gjennom året 2013. Etter 

systematisk lekkasjearbeid ble vannforbruket vesentlig redusert i løpet av høsten 2013 og har ette dette 

stabilisert seg på nivå som i 2010. Det forventes et årsforbruk omkring 4 mill. m
3
 for 2014. Lekkasjeandelen 

ut fra dette kan estimeres til ca 45 %.  

Erfaringene med dette har vist at systematisk lekkasjesøking med egne mannskaper fungerer svært bra. 

Dette er en oppgave som bør drives kontinuerlig gjennom størstedelen av året, og beskjeftiger to mann. 

Denne tjenesten ble tidligere utført av innleid firma.   

Målsetting er at lekkasjeandelen skal reduseres til 30 % i løpet av planperioden fram til 2024.  

Følgende tiltak er under igangsetting/(flere er igangsatt): 

 Jevnlig gjennomgang av vannmålerdata for å vurdere vannforbruk og lekkasjeandelen (tekniske anlegg 

+ ledningsnett) 

 Kontinuerlig arbeid med lekkasjesøking i egenregi 

 Fokus på materialvalg og utførelse ved saneringsprosjekter og nyanlegg 

 Benytte driftskontrollanlegg til å beregne lekkasjemengder pr. sone ut fra måledata. 

 Supplering med sonevannmålere for delområder i store forbrukssoner 

 
Arbeidene med lekkasjesøking har vist at økt fokus og aktivitet for å oppnå reduksjon av lekkasjer krever 

økte bemanningsressurser på drift og anlegg.  Nødvendig økning av bemanning innebærer et 2-mannslag 

som har til hovedoppgave å drive med lekkasjesøking hele året. Videre behøves økt 

bemanning/anleggskapasitet til å utbedre lekkasjene, anslagsvis 1-2 stillinger. I tillegg til dette kreves 

administrative ressurser for planlegging og klargjøring for anlegg, og for saksbehandling og oppfølging av 

pålegg til abonnenter med lekkasjer på privat ledningsnett. 

Innleie/kjøp av tjenester er en nødvendighet inntil tilstrekkelig bemanning er på plass. 

Montering av en del strategisk plasserte vannmålere på nettet, som nevnt over, vil kunne gi kommunen 

bedre grunnlag for å overvåke og lokalisere lekkasjene.  

 

 

7.3 AVLØPSNETTET 

Omfang av det kommunale kloakkledningsnettet (spillvann og fellesledninger) basert på data fra det digitale 

ledningskartverket: 
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Total lengde kloakkledninger 254 km 

Spillvannsledninger, separatsystem 214 km 

Fellesledninger (spillvann felles med overvann) 40 km 

Tabell 7.4 Lengde kloakkledninger fordelt på ledningstype 

 

Spillvannsledninger i separatsystemet er i all hovedsak av plast (PVC), med noe innslag av betongledninger. 

Fellesledninger er i hovedsak av betong, med en mindre andel av plast og rehabiliterte ledninger med ulike 

strømpeforinger. 

Aldersmessig er fellesledningene eldre enn 35-40 år, mens en stor andel av spillvannsledningene er av 

nyere dato. Jf. oversikten i pkt. 7.1. 

 

Kapasitetsmessig antas separatsystemet i hovedsak tilfredsstillende. Deler av fellessystemet overbelastes 

ved sterk nedbør. Det er imidlertid (svært) få strekninger der det er registrert problemer pga. tilbakeslag av 

kloakk hos abonnenter. Generelt er målet gjennom fornyelse/sanering og med separering av 

avløpsledninger at andelen fellesledninger skal reduseres og på sikt fases ut.  

  

7.3.1 Innlekking og fremmedvann 

Andelen fremmedvann fra fellessystemer og øvrig innlekking, registreres på et nivå inntil 4 ganger 

tørrværsavrenningen ved Lillehammer renseanlegg ved sterk nedbør og evt. i kombinasjon med 

snøsmelting. Fremmedvannsmengdene er for store og medfører utfordringer for driften av renseanlegget, 

kfr. kap. 5.2. Arbeidet med reduksjon av fremmedvann skal intensiveres og prioriteres høyt. 

På hovedstammer i kloakknettet fra byen som leder inn på avskjærende ledning er det 4 stasjoner med 

overløp av type høyt sideoverløp.  

Mengden av overløpsutslipp fra ledningsnettet varierer fra år til år, og andelen målt overløp i forhold til total 

avløpsmengde på ca 6 mill m
3
 har ikke oversteget 1,5 % de siste årene. De fleste årene har andelen overløp 

ligget betydelig lavere enn 1 %. Det bemerkes at målingene av overløpsmengde er beheftet med usikkerhet. 

Det er i løpet av 2012-2013 foretatt kontroll og justeringer av måleutrustningen ved overløpene og resultatet 

av dette og nye målinger må vurderes nærmere etter noe tid for nye målinger. 

 

For øvrig finnes det 8 stk nødoverløp i ledningsnettet hvor spillvannet tilføres overvannsledning eller går til 

nærliggende resipient, se oversikten under. Hensikten med disse har vært å unngå tilbakeslag e.l. hos 

abonnenter ved mistanke om kapasitetsproblemer eller ved tilstopninger etc. i nettet. Alle disse 

nødoverløpene er utstyrt med "intelligente lokk" som varsler om overløpsdrift. Det har ikke vært overløpsdrift 

fra disse i det siste året. Etter nødoverløpshendelser sendes rapport til fylkesmannen. Noen av 

nødoverløpene skal fjernes, og andre vil bli bygd om eller fjernet ved sanering av ledningsnettet i årene 

framover. 

Oversikt elektronisk overvåkede nødoverløp: 

 
Navn Kum Nr. enhet Merknad 

1. Bekkefaret                              440117 41287 Intelligent lokk 

2. Nybu v/nr 43 452987 41286 Intelligent lokk 
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Navn Kum Nr. enhet Merknad 

3. Tunejordet 
 

42240 City.Guard, 

4. Bryggevegen 432342 42239 City.Guard 

5. Sundgt/Strandprom 44064 42238 City.Guard 

6. Stavnesvegen v/nr 19 3695 42237 City.Guard 

7. Bryggevegen v/nr  2 440048 42235 City.Guard 

Tabell 7.5 Oversikt nødoverløp i ledningsnettet 

 

7.3.2 Utskiftingstakt, sanering av ledninger 

Det gjennomføres løpende sanering med utskifting og separering av ledninger på strekninger med 

fellessystemer og gamle avløpsledninger. Omfang av sanering ligger på omkring 0,8-1 km ledningsgrøft pr. 

år. Dette betyr en utskiftingstakt på over 200 år for ledningsnettet.  

I ledningsnettet i kommunen er det nå ca 40km med felles-avløpsledninger og antatt 15-20 km i tillegg som 

det av forskjellige grunner er nødvendig å fornye relativt raskt. Med en dobling av dagens fornyelsestakt i 

året til ca 1,5km vil det likevel ta 40 år før en er ferdig med denne delen som haster mest. I tillegg til 

utbedringer av hovedstammer og avskjærende ledninger etc. som er ført opp som egne tiltak.  

Dette er likevel for lavt for en bærekraftig utvikling i det lange løp, og kommunen har som mål at 

utskiftingstakten skal økes til 100 år, som betyr et omfang av sanering av ledninger på ca 2,5 km pr år.  

Grunnlaget for prioritering av saneringsprosjekter har vært til nå:  

 Tilbakemelding om dårlig anlegg fra driftspersonell  

 Fellesledninger og felles vann- og kloakkum  

 Fjerning av overvann/separering  

 Dårlig vannledning med mange brudd 
 

Det er behov for en samlet plan for prioritering av sanerings- og fornyelsesprosjekter, dette gjelder både for 

avløps- og vannledninger. Fremmedvannmengdene og lekkasjemengdene må reduseres og 

utskiftingstakten på ledningsnettet må økes betydelig. Dette er et av de viktigste fokusområdene for 

kommunens VA-område.  

For å gjennomføre arbeidet med økt utskiftingstakt på ledningsnettet kreves betydelig økte ressurser i form 

av bemanning for planlegging og administrasjon samt for utførelse og oppfølging under anleggsarbeider. I 

dette ligger også at omfanget av innleide ressurser til arbeid med planlegging og utførelse også må økes 

vesentlig.  

 

Sentrumsområder med fellessystemer m.m. 

Følgende områder i sentrum med fellessystem skal prioriteres høyt mht. sanering og separering: 

Fellesledninger som drenerer til avløpsledning i Bj. Bjørnsons gate. Ledningen har kapasitetsproblemer ved 

mye nedbør og det er registrert tilbakeslagsproblemer hos abonnent. Dette dreier seg om fellesledninger i 

områdene ved Roterudvegen ned til Tvethes gt., langs Kirkegt. og oppover til Breisetvegen og Roavegen.  

 Bankgata, gjennom Bankenkrysset og opp til Mejdellsgate. Utløp for overvann til gammel steinkanal som 

ender i topp av Sorgendalsvegen. Steinkanal må rehabiliteres i forkant. 

 Tilstøtende gater til Bankgata, Hammartun skole/Skolegata, Jernbanegt. og Langesgt. 

 Langesgt. fra Kirkegata og opp til Sandvigsgate. 
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 Bekkefaret med tilstøtende ledninger i Frødings veg, Suttestadvn. og Årettavegen 

 Bryggevegen fra Strandpromenaden og opp til Mesnadalsarmen. 

 Fåberggata, Tomtegata, Storgata nord for Lilletorget 

 

 

7.4 HOVEDSTAMMER I LEDNINGSNETTET 

7.4.1 Vannledning Birkebeineren – Holteskogen 

Det planlegges legging av ny hovedvannledning fra Birkebeineren høydebasseng mot Holteskogen 

høydebasseng. Dette prosjektet forutsettes gitt høy prioritet mhp. utførelse. 

Når dette er utført vil denne hovedstammen ha tilstrekkelig kapasitet for forsyning av hele forsyningsområdet 

til Lillehammer vannverk, og vil gi økt sikkerhet og fleksibilitet i forsyningen og rom for utførelse av tiltak på 

vannledningen langs avskjærende ledninger.  

Notat i vedleggsrapport, for tiltak IL11 og IT52, angir forslag til dimensjonering, trase og kostnadsoverslag for 

ny vannledning. I tillegg er det i notatet vurdert mulig løsning for utvidelse av Birkebeineren høydebasseng 

med ett ekstra kammer, og vurdert tiltak i stasjoner for å legge til rette for overføring av vann sørover og 

nordover. 

Følgende hovedpunkter fra notatet nevnes: 

 Ny vannledning i dimensjon 400mm mellom Birkebeineren høydebasseng og til Ringsvegutua 

 Nytt separat kammer for Birkebeineren høydebasseng, volum 3000 m
3
, forslag plassering sør for Åveita. 

 Tiltak i stasjoner:  

o Arrangement for styrt innslipp av vann i Hage hb.  

o Arrangement ved Birkebeineren hb. for styring av vanntilførsel mot Skårset hb. og Holteskogen 
hb.  

o Innslipps-/styringsventil i Holteskogen hb. 

o Økning av pumpekapasitet i PV3-2 Birkebeineren hb. 

o Økning av pumpekapasitet i PV5-2 Hage hb. Vurderes nærmere. 

 Klargjøring for anleggstiltak for ny vannledning: 

o Spyling av eksisterende ledninger i aktuelt område (utført sommersesongen 2013) 

o Rehabilitere/blokke ut eksisterende vannledning over nedre del av Maihaugen til Messenlivegen 
som alternativ forsyning under anleggsarbeidene 

o Evt. etablere trykkøker fra sone 1 (Birkebeiner-sonen) til forsyning av sykehuset. 

 

Kostnader for nye hovedanlegg er estimert: 

 
  

7.4.2 Avskjærende ledninger for vann og avløp  

Det vises til notat for utredningstiltak UL3 i vedleggsrapport. 

Ny vannledning sone 2 Birkebeineren - Maihaugen- Ringsvegutua 17,5 mill. kr 

Rehabilitering/ utblokking vannledning Messenlivegen - Maihaugen 4 mill. kr 

Nytt kammer høydebasseng B1-1 Birkebeineren 12 mill kr
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Avskjærende ledninger langs Mjøsstranda, fra Mosodden til Lillehammer renseanlegg, ble bygget omkring 

1974-76. Ledningene er hovedkloakken til Lillehammer renseanlegg fra byen, Øyer og Gausdal, og 

hovedvannledning til sone 0/Hage høydebasseng med forsyning for nedre og søndre bydeler. 

Tilstanden for ledningene er usikker og skal kartlegges bedre. Enkelte punktfeil og slitasje på 

avløpsledningen er registrert. Videre har det vært et ledningsbrudd på vannledningen på Busmoen i 

antagelig til dels noe aggressive masser (gammel søppelfylling). Tilstanden antas ikke kritisk på kort sikt, 

men på noe lengre sikt bør tiltak settes i verk. 

Ledningene på strekningen fra Busmoen/Mesnaelvas utløp til Vingnesbrua er imidlertid vanskelig tilgjengelig 

for evt. reparasjoner i store deler av året (mai -  desember) pga. at de ligger under grunnvannsstanden. 

Konsekvenser ved ledningskollaps etc. vil være alvorlige. 

Vannledningen langs avskjærende ledning forutsettes å ha tilstrekkelig kapasitet for både nåværende og 

framtidige behov. Videre antas det at avskjærende avløpsledning generelt har tilstrekkelig dimensjon, det er 

ikke registrert kapasitetsproblemer, men beregning av maks framtidig belastning er imidlertid ikke utført. Det 

er videre påvist 2 strekninger på ledningen som har lite fall og som vil kunne bli flaskehalser.  

Behovet for tiltak på avskjærende ledninger synes først og fremst å være knyttet til følgende 

hovedproblemstillinger: 

- sårbar situasjon med ledninger som er lite tilgjengelig 

- utvendig korrosjon på vannledningen 

- innvendig slitasje på avløpsledningen 

 

I tillegg er det registrert behov for: 

- utskifting av armatur i vannledningskummer 

- utbedring av kapasitetsbegrensninger på avløpsledningen (2 strekninger) 

- utbedring av punktfeil (jf. rapport fra TV-inspeksjoner) 

- rengjøring/spyling av hovedledningene 

 

Som grunnlag for planlegging og gjennomføring av tiltak er det imidlertid meget viktig å utføre mer 

omfattende undersøkelser av eksisterende ledninger. Følgende undersøkelser kan være aktuelle: 

- TV-inspeksjon av hovedledningen i sin helhet 

- Uttak av rørprøver for å vurdere grad av innvendig slitasje 

- Kapasitetsvurdering av pumpestasjoner avløp 

- Kontroll av overløpsmengder 

- Registrering av evt. luktulemper 

- Lekkasjekontroll 

- Undersøkelse for å klarlegge omfanget av utvendig korrosjon på vannledningen 

- Undersøke grunnforhold mhp. korrosjon (aggressivt grunnvann, alunskifer mm.) 

- Kontroll av avstengningsventiler på vannledningen 

 

Aktuelle tiltak på avskjærende ledninger 

Som angitt over ligger avskjærende ledninger på strekningen fra Busmoen til Vingnesbrua lavt i forhold til 

vannstanden i Mjøsa. Ledningene er således vanskelig tilgjengelig for vedlikehold og reparasjoner i store 

deler av året.  Samtidig er det påvist skader på både vann- og avløpsledningen i dette området som krever 

gjennomføring av utbedringstiltak. Det finnes imidlertid foreløpig ikke grunnlag for å vurdere hvor raskt 

utbedringstiltakene må igangsettes/utføres.  

Tilstanden på ledningene mellom Busmoen og Vingnesbrua er vurdert ut fra tilgjengelig grunnlagsmateriale. 

Det er trolig sannsynlig at tilsvarende situasjon mhp. skader også er den samme for den resterende del av 
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avskjærende ledninger, men dette er hittil ikke påvist. Det er viktig å gjennomføre undersøkelser for å skaffe 

seg oversikt over dette. 

Basert på dette er det foreslått tiltak for å utbedre avskjærende ledninger i området fra Busmoen til 

Vingnesbrua. Vann- og avløpsledningene ligger ved siden av hverandre lagt på felles ledningsfundament. 

Det er for alle aktuelle løsninger nødvendig å vurdere tiltak som omfatter begge ledningene. 

Hovedsystemet for vannforsyningen i Lillehammer er basert på forsyning fra vannverket via to 

hovedstammer: 

- langs Mjøsa til Hage høydebasseng (i samme grøft som avskjærende avløpsledning) 

- fra vannverket til Birkebeineren, Holteskogen og Hage høydebasseng. 

 

Det forutsettes at hver av ovenstående hovedstammer skal ha kapasitet for forsyning av hele 

forsyningsområdet selv om den andre hovedstammen skulle bli satt ut av drift.  

Det planlegges legging av ny hovedvannledning fra Birkebeineren til Holteskogen. Dette prosjektet 

forutsettes gitt høy prioritet mhp. utførelse, jf. kapitlet over. 

Når dette er utført vil denne hovedstammen ha tilstrekkelig kapasitet for forsyning av hele 

forsyningsområdet. 

Det er således viktig at begge ledningene er i drift både av driftsmessige og sikkerhetsmessige hensyn. 

Hovedvannledningen langs Mjøsa er sårbar mhp. skader og tilgjengelighet for drift, vedlikehold og evt. 

reparasjoner. Gjennomføring av tiltak for oppgradering av ledningen mht. ovennevnte faktorer er derfor 

meget viktig. 

Følgende tiltak anses som aktuelle: 

- alt. 1 - rehabilitering av eksisterende ledninger (Avløp: utforing med strømpe, vann: rørsprengning/ 

nytt PE-rør) 

- alt. 2A - legging av ny ledning i trase på land 

- alt. 2B - legging av ny ledning utført som sjøledning i Mjøsa 

 

Det er utført kostnadsestimater for alternativene. 

 

Investeringskostnader eks. mva: 

1 Rehabilitering   36 mill. kr. 

2A Omlegging på land  102 mill. kr. 

2B Omlegging i Mjøsa  73 mill. kr 

 

Det er foreløpig ikke tatt endelig stilling til valg av alternativ, men det er tatt høyde for alternativ med både 

rehabilitering og parallell ledning på land i handlingsplanen ut fra ønsker om nødvendig sikkerhet og 

fleksibilitet.  

 

7.4.3 Hovedavløp gjennom Hovemoen 

Det er behov for å vurdere kapasitetsforholdene nærmere for overføringssystemet fra nord i Hovemoen og til 

avskjærende ledning på Mosodden. Dette systemet mottar ved pumpestasjon Pk26 avløpet fra Øyer og 

Gausdal samt Fåberg/Jørstadmoen. Avløpet pumpes videre fra Pk26 til pumpestasjon Pk25, og fra Pk25 

pumpes det til en 500mm selvfallsledning som leder til avskjærende ledning på Mosodden.  
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Det er i forbindelse med dette behov for å avklare framtidige vannmengder fra Øyer og Gausdal som 

sammen med ønsket utbygging på Lillehammersiden gir grunnlag for dimensjonering av dette 

overføringssystemet. Det er antagelig kapasitetsbegrensninger i pumpeledningene og pumpestasjonene. 

Det er også behov for oppgradering av stasjonene Pk25 og Pk26, jf. kapittel om avløpspumpestasjoner. 

 

7.4.4 Ledningsforbindelser over Mjøsa 

Til Vingnes 

Ledningsforbindelse fra Voldsløkka til Vingnes består av to parallelle vannledninger og en avløps-

pumpeledning.  

Vannledningene er av støpejernsrør og ble lagt på 1950-60 tallet. Avløpsledningen er av PE-plast og ble 

etablert i 1978.  

Tilstanden til vannledningene er usikker. Ut fra måledata kan det tyde på at vannledningene har redusert 

kapasitet pga. noe høyt trykktap på overføringen over Mjøsa. Kapasitet for avløpsledningen antas 

tilfredsstillende. Disse forholdene bør undersøkes nærmere.  

Ledningenes alder og en vurdering av sårbarhet/risiko tilsier imidlertid at det bør vurderes å etablere en ny 

ledningsforbindelse for vann og avløp innen rimelig tid. 

 

Til Vingrom 

Ledningsforbindelse fra ledningsnettet i Lillehammer består av 2 sjøledninger i Mjøsa, 160mm vannledning 

og 160 mm avløpspumpeledning, etablert omkring 1990. Tilstanden til ledningene antas tilfredsstillende. 

Det er i løpet av 2012-14 etablert ledningsanlegg og 2 høydebassenger i Elveskaret og Burmavegen, 

Døsvegen samt Ovrenvegen i Vingrom for å trygge vannforsyningen i grenda og rydde opp i 

avløpsforholdene. 

Kapasiteten til vannledningsforbindelsen til Lillehammer anses som tilstrekkelig på kort sikt, men med 

økende vannforbruk og utbygging/tilknytninger i Vingrom, kan det bli behov innen relativt kort tid å øke 

kapasiteten på overføringen. Det nevnes også at det er relativt stor andel vannlekkasjer i ledningsnettet på 

Vingrom som bidrar til å redusere nyttbar overføringskapasitet. Vannforbruk i februar 2013 er ca 250 

m
3
/døgn for Vingrom. 

Økning av kapasiteten kan oppnås ved å legge en ekstra sjøledning. Det bør vurderes om det alternativt kan 

være aktuelt med en ny trase på land ifm. med framføring av ny E6.  

Pumpestasjon for avløp fra Vingrom til Lillehammer renseanlegg har en kapasitet på 12-13 l/s, og dette 

anses tilstrekkelig på lengre sikt enn for vannledningen. Avløpsmengden fra Vingrom er ca 100 m
3
/døgn, og 

dette er vesentlig lavere enn vannforbruket.   

 

7.4.5 VA-ledninger i Rudsbygd langs rv. 255 

Det ble i 2007-2008 i forbindelse med ny rv. 255, etablert 250 mm vannledning og avløpsledning fra Fåberg 

kirke og til Gausdal grense. Ledningene er også videreført på Gausdal kommunes side fram til Follebu sør. 

Bakgrunn for etablering av ledningene var, foruten tilrettelegging for vann og avløpstilknytning av 

bebyggelsen langs riksvegen i Rudsbygd, også etablering av mulig reservevannforsyning mot deler av 

Gausdal og vice versa fra Gausdal mot deler av Lillehammer. 
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Vannledningsforbindelsen mot Gausdal langs rv. 255 er foreløpig ikke operativ, og har blitt sett i 

sammenheng med etablering av Prestegårdsskogen utbyggingsområde, jf. kommuneplanens arealdel. 

Opplegg for reserveforsyning mot Gausdal/Follebu forutsettes sluttført i forbindelse med videre etablering av 

VA-infrastruktur for Prestegårdsskogen og at nødvendige tiltak er utført på Gausdals side. 

På grunn av senere års flomskader på forsyningsledningen langs Gausa til Rudsbygd er det behov for å 

styrke forsyningssikkerheten. Ut fra dette skal det i løpet av 2015 etableres trykkøker nedenfor 

Prestegårdsskogen ved Fåberg krk. slik at en oppnår en alternativ forsyningsvei mot Rudsbygd.  

 

7.4.6 Forbindelse til fjellet, Nordseter og Sjusjøen 

Avløpsledningen fra Sjusjøen og Nordseter fører med seg mye fremmedvann i perioder med snøsmelting og 

mye nedbør. Kapasiteten på vannledningen mot Sjusjøen er i perioder fullt utnyttet. 

I 2013 var det 2 ledningsbrudd pga. utv. korrosjon på vannledning i myr nedenfor Nordseter - på 

overføringsledningen til Nordseter og Sjusjøen.  Det skal gjennomføres undersøkelser i løpet av 2014 for å 

avklare behov for tiltak. 

 

Ringsaker kommune er i ferd med å etablere egne vann- og avløpsledninger til Sjusjøen med overføring av 

avløpet til Moelv renseanlegg. Denne utbyggingen ferdigstilles i 2015. Etter dette kan det forventes at 

avløpsmengdene til Lillehammer på sikt reduseres.  

I 2017 skal et nytt vannverk etableres ved Mesnali med inntak Nord-Mesna. Ringsaker vil etter denne 

etableringen kunne levere vann til Sjusjøen-området både fra Nord-Mesna og Moelv vannverk. 

Foreløpig antas behovene for levering vann og mottak avløp fra Ringsaker uendret. 

Med nytt vannverk for Sjusjøen ved Nord-Mesna kan det være aktuelt for Ringsaker å bidra med 

reserveforsyning for deler av Lillehammer fra Nordseter og nedover mot Lillehammer. Hvor stort område 

som er aktuelt er avhengig av tilgjengelig vannmengde fra Ringsakers vannverk og overføringskapasiteten 

nedover i Lillehammers nett. 

Dette forholdet vurderes nærmere i sammenheng med utredning for reservevann, kfr. kap. 5.4.  

 

7.5 KAPASITET LEDNINGSNETT – NETTMODELLERING 

 

Det er i forbindelse med hovedplanarbeidet etablert en edb-modell av ledningsnettet for vann. 

Det er også en målsetting at avløpsnettet skal modelleres. Dette arbeidet krever imidlertid betydelig mer 

arbeid med innsamling av grunnlagsdata og arbeid med målinger av nedbør og avløp over tid. Foreløpig er 

det gjennomført samtidige målinger av avløp og nedbør i en periode på 2 mnd. høsten 2011.  

Hovedhensiktene med nettmodellering kan kort oppsummeres slik: 

 

Vannledningsnettet: 

 Grunnlag for å utarbeide planer for rengjøring av ledningsnettet - spyleplaner 

 Kartlegge brannvannskapasitet 

 Avdekke eventuelle flaskehalser, kapasitetsbegrensninger i nettet 

 Vurdere trykkforhold i nettet mhp. hygienisk sikkert (innsug) 
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 Vurdere kapasitetsforhold ved forsterkinger/tiltak internt i nettet og ved nye tilknytning av nye områder 
(utbygging eller randsoner) 

 Vurdere oppholdstider i nettet 

 

Kloakknettet: 

 Kartlegge kapasitetsforhold for eksisterende og framtidige belastninger (inkl. fra Øyer og Gausdal), 

hovedvekt på avskjærende ledning fra Hovemoen til renseanlegget 

 Kartlegging av funksjon og kapasitet og samvirke mellom overløp og avskjærende ledning 

 Kartlegging av kapasitetsforhold til delfelter (i hovedsak fellessystemer) 

 Gir grunnlag for å vurdere restkapasitet ved nye tilknytninger og utbygginger 

 Gir grunnlag for å vurdere virkningene av framtidige intense nedbørstilfeller (klimaendringer) 

 

Status i arbeidet med modellering vann: 

 Arbeidet har konsentrert seg om å bygge nettmodellen for et relativt omfattende ledningsnett. 

 Det er lagt en 6-årsplan for gjennomspyling av hele vannledningsnettet på ca 250 km. Det skal arbeides 

fortløpende med utarbeidelse av spyleplaner i forkant av hver sommersesong. En vil høste erfaringer 

underveis og kunne korrigere arbeidet med planlegging etter dette. Av den grunn er det ikke 

nødvendigvis riktig å utarbeide spyleplaner for "hele byen" fortløpende. 

 Det er utarbeidet spyleplaner for sentrumssonen sør for Mesnaelva. Spylinger ble gjennomført høsten 

2012.  

 Det ble i 2013 utarbeidet spyleplaner for sonene Holteskogen, Fåberg/Jørstadmoen, Vingrom og 

Vingnes. Spylinger for disse områdene ble gjennomført sommer/høst 2013.  

 Arbeidene er videreført for 2014 med spyleplaner for sentrumssonene nord (Birkebeineren nord) og 

Vingrom. Spylinger pågår. 

 Edb-modellen er videre benyttet til å beregne kapasitet/dimensjonering av tiltak for ny 

vannledningsforbindelse Birkebeineren-Holteskogen. 

 I tillegg skal det foretas beregninger av brannvannskapasitet for sentrale soner, spesielt de sonene som 

er modellert ferdig/klargjort ifm. med spyleplaner. 

 Videre arbeider med komplettering av brannvannsberegninger, vurdering av evt. kapasitetsmangler etc. 

 

Status i arbeidet med modellering avløp: 

 Det er utført arbeid med samtidige målinger av vannmengde og nedbør i en periode på 2 mnd. høsten 

2011. Vannmengde ble målt på 2 punkter langs avskjærende avløpsledning og nedbør ble målt på 3 

punkter i byen. Måledata er innsamlet og dataene er tilgjengelig via nettsiden www.regnbyge.no. 

 Hensikten med målingene var å skaffe grunnlagsdata for å kalibrere nettmodellen. Selve byggingen av 

nettmodellen er ikke igangsatt. Det er i hovedplanarbeidet heller prioritert å utføre innledende 

vurderinger rundt avskjærende hovedledninger. 

 Videre arbeid – videreføring med å bygge nettmodellen for avløp. Det er ønskelig å etablere kjennskap til 

kapasitet på avskjærende ledning og hovedstammer i delfeltene oppover byen, videre å undersøke 

samvirke mellom overløpene og avskjærende ledning. Arbeidet vil imidlertid kreve relativt mye ressurser 

og supplerende målinger av avløp og nedbør også for delfeltene. I første omgang synes det mest aktuelt 

å foreta samtidig målinger av vannmengde og nedbør for hovedstrengene ned fra byen for å avklare i 

hvilke soner fremmedvannsproblemet er størst.  

http://www.regnbyge.no/
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Overvannsnettet: 

 Modellering av overvannsnettet gir grunnlag for å vurdere kapasitet på eksisterende system og å 

dimensjonere hovedstammer, tilsvarende som for spillvanns-/fellessystemet. Det er ønskelig å få 

gjennomført dette over tid, men modellering av vann og avløp/spillvann prioriteres høyere. 
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7.6 HOVEDUTFORDRINGER LEDNINGSNETT 

Oppsummering av tiltak som skal gjennomføres for ledningsnettet: 

 

Utredningstiltak: 

 Videreføring av arbeidet med nettmodellering for vannledningsnettet. Dette omfatter videre arbeid med 

spyleplaner, brannvannsberegninger og kapasitetsberegninger m.m. 

 Videreføring av arbeid med nettmodellering av hovedstammer i avløpsnettet. Målinger av vannmengder 

og nedbør for hovedfelter ned fra byen. 

 Forprosjekt og prosjektering av ny vannledningsforbindelse Birkebeineren-Holteskogen med tilhørende 

tiltak i stasjoner  

 Forprosjekt med tilstands- og kapasitetsvurdering for avskjærende ledninger (vann og avløp), fra 

Hovemoen i nord til Lillehammer renseanlegg (2 delstrekninger, nordre og søndre del).  

 Prosjektering av anleggstiltak på avskjærende ledninger ditto, som over 

 Vurdering/forprosjekt nye sjøledninger til Vingnes og Vingrom.  

 Utarbeide enkel saneringsplan for vann- og avløpsnettet – prioritere allerede kjente tiltak 

 Løpende vurdering av randsonetilknytninger/randsoneplaner. 

 

Økt omfang av driftstiltak: 

 Økt omfang på arbeid med lekkasjesøking i egenregi, overvåking, oppfølging og reduksjon av 

vannlekkasjer. 

 Planmessig rengjøring av vannledningsnettet. Hele nettet på ca 250 km skal gjennomspyles over en 

periode på 6 år. Videre behov/frekvens på rengjøring skal vurderes etter denne perioden. 

 

Investeringstiltak på hovedstammer og ledningsanlegg: 

 Økt omfang med sanering og utskifting av ledningsnettet for vann og avløp. Omfang skal i løpet av 

planperioden økes til 2,5 km med sanering/rehabilitering pr år. 

 Etablering av ny vannledningsforbindelse Birkebeineren-Holteskogen og rehabilitering av eksisterende 

vannledning over nedre deler av Maihaugen, samt nødvendige tiltak i utestasjoner. 

 Avskjærende ledninger, rehabilitering og nye parallelle ledninger på strekningen Mesnaelva – 

Vingnesbrua 

 Avskjærende ledninger, nordre del - pumpeledninger gjennom Hovemoen fra Pk26 og Pk25 

 Styrke vannforsyningen og sikre vannkvalitet til sykehuset 

 Ny ledningsforbindelser vann og avløp til Vingnes 

 Ny vannledningsforbindelse til Vingrom  

 Ny vannledningsforbindelse fra Skogen-feltet til framtidig høydebasseng 

 Fullføre randsonetilknytninger i Vingrom, Øvre Ålsbygda og Flåkålivegen. 

 
 
Forvaltningsmessige/administrative tiltak: 
 

 Styrking av bemanning for å møte behovene for vesentlig økt aktivitet:  
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o Omfanget av nødvendige tiltak framover krever betydelig økte ressurser både til administrasjon, 

planlegging, utførelse og oppfølging. Det vil også være nødvendig å øke omfanget på leie av 

tjenester til planlegging, prosjektering og utførelse. 
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7.7 OVERVANN 

7.7.1 Fakta- og tilstandsbeskrivelse 

Opplysninger om overvannsnettet er basert på data fra det digitale ledningskartverket. 

Overvannsledningene i Lillehammer har en samlet lengde på ca 106 km. Jf. oversikt for ledninger i pkt. 7.1. 

Ledningsmaterialene er en blanding av betong og plastledninger. Den største andelen er betongledninger.  

De siste 20-25 årene er det lagt hovedsakelig plastledninger. 

Det antas at det er tilfredsstillende tilstand på strekninger som er skiftet ut som følge av sanering de siste 20-

25 år. Eldre kulverter/større dimensjoner kan ha dårlig kvalitet. Enkelte større kulverter/gamle 

bekkelukninger er rehabilitert ved inntrekning av strømpe 

Separering av fellessystemet i forbindelse med utskifting av gamle og dårlige ledninger har pågått siden 

1980-tallet. Andelen av fremmedvann som tilføres avløpsnettet og renseanlegget ved nedbør er imidlertid 

ikke merkbart redusert som følge av dette.  

Det er ikke beregnet kapasitet på hovedstammer i overvannssystemet. For å kunne planlegge for framtiden 

må kommunen skaffe seg kunnskap om belastninger og kapasiteter. Det er derfor ønskelig å få etablert 

beregningsmodeller for hovedstammer i overvannsystemet, jf. pkt. 7.5, over. Hovedstammer i nettet vil være 

større OV-ledninger som går til resipienter med god kapasitet som Lågen/Mjøsa og Mesnaelva.  

Det er behov for å føre fram en større overvannsledning opp til området Bankgata/Bankenkrysset og Langes 

gate. Dette kan oppnås ved å etablere en forbindelse opp fra eksisterende steinkanal (ca 0,6 x 0,6m) fra 

toppen av Sorgendalsvegen/Bryggevegen. Dimensjonen på kanalen tilsvarer en rørdimensjon på ca Ø700 – 

Ø750mm. Før steinkanalen evt. kan tas i bruk må den “fores” innvendig med polyesterstrømpe for å ha 

kontroll på overvannet. 

Dette tiltaket vil være nødvendig for å gjennomføre sanering og separering av fellesledninger i områdene 

Bankgata/Bankenkrysset og Langesgate med tilstøtende tverrgater, jf. punkter over. 

Separering av fellesledninger vil bidra til målsettingen om reduksjons av fremmedvannmengdene og 

reduserte vannmengder til behandling ved renseanlegget. 

7.7.2 Helhetlig overvannshåndtering 

En helhetlig overvannshåndtering er viktig for å ivareta en rekke forhold: 

 Sikkerhet og økonomi 

 Helse og miljø  

 Unngå flomskader. Flommer bør om mulig ledes i flomveger utenom bebyggelse, og slik at de gjør 
minst mulig skade. 

 Se til at flomutsatte områder ikke bebygges 

 Sikre en best mulig vannkvalitet for overvann 

 Redusere/unngå overløpsdrift fra avløpssystemet og renseanlegg 

 Redusere fremmedvann til behandling ved renseanlegget og sikre overholdelse av rensekrav 

 Sikre god bruk av vannveger ved utforming av nye byggeområder. Utnytte overvannet som positive 
landskapselement. Unngå bekkelukkinger 

 Fremme biologisk mangfold gjennom åpne vannveger 

 

Det skal settes fokus på en helhetlig overvannshåndtering. Det skal legges vekt på at overvann skal 

håndteres lokalt der det er mulig og at vannføring til ledningsnett begrenses. Håndtering av overvannet på 

egen eiendom er ønskelig der dette er mulig.  
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Kommunen vil legge til grunn en treledd-strategi for infiltrasjon, fordrøyning og trygge flomveger. Prinsippet 

er at første ledd i de aller fleste tilfeller vil klare å infiltrere eller holde tilbake vannet i alle regn med en mindre 

nedbørsmengde enn et visst antall millimeter. Når det faller regn med større vannvolum enn dette, vil 

overskytende renne videre til åpne anlegg som forsinker og fordrøyer avrenningen. Noen få regnhendelser 

har så store vannvolumer at normale systemer ikke kan håndtere avrenningen alene. For disse må man 

anlegge flomveger som kan avlede disse sjeldnere regnhendelsene på en trygg måte. 

Hvilke verdier (mm nedbør) som skal håndteres i de forskjellige fasene må baseres på stedlige forhold og 

forholdene nedstrøms området som vurderes. 

Når det gjelder tiltak innen de forskjellige måter å håndtere overvann vil vi henvise til Norsk Vann Rapport 

162/2008. Her listes det opp mange tiltak innen offentlig sektor og privat ansvar, samt mange gode 

eksempler på praktisk håndtering. 

Forhold som vektlegges er:  

a) Lokal overvannshåndtering (LOD) skal benyttes der dette er mulig.   

b) Ved utbygging av nye områder og fortetting skal overvannshåndteringen planlegges og utføres på 

en slik måte at overvannet ikke gir skader eller ulemper på nedenforliggende områder. Det må ikke 

etableres nye punktutslipp av overvann som overbelaster nedenforliggende overvannssystem (rør, 

bekker, vassdrag).  

Ved tiltak som medfører økt overflateavrenning og økt vanntilførsel til vassdrag skal dette være 

spesielt godkjent etter søknad. 

c) Nye tiltak må ikke hindre vannets flomveger.  

d) Reetablering/åpning av lukkede vannveger skal vurderes der det kan gjennomføres innenfor 

forsvarlige rammer.  

 

Planlegging av overvannshåndtering må samordnes med arealplanlegging, det vil si at prinsipper eller 

løsninger for håndtering av overvann bør vurderes og fastsettes i arealplaner, som kommuneplan, 

kommunedelplaner og reguleringsplaner. Gode overvannsløsninger er avhengige av medvirkning fra flere 

fagområder. Her må kommunen prioritere økt grad av samhandling mellom fagmiljøene i planprosessene.  

I en del områder vil det være behov for å utarbeide egne planer for overvannshåndtering. 

Overvann som forurensningskilde kan være en aktuell problemstilling. Miljøgifter og annen forurensning kan 

følge med overvannet fra enkelte områder. Dette må behandles for hvert enkelt område, og undersøkelser 

utføres for å klarlegge graden av forurensning og vurdere om overvannet kan slippes ut i nærliggende 

resipient.  

Forurenset overvann som ikke tillates ført til resipient/vassdrag må enten renses lokalt, f.eks. i etablerte 

rensedammer, alternativt føres til mindre sårbar resipient eller evt. ledes til kommunalt renseanlegg etter 

avtale.  

 

7.7.3 Innsamling av måledata for nedbør og vurdering av klimaeffekter 

Følgende tilnærming skal legges til grunn for det videre arbeidet med overvannet: 

A) Målinger og innsamling av data for nedbør og avløp 

For at det skal kunne utvikles "klimapåvirkede" regnserier og nye IVF-kurver/dimensjoneringsgrunnlag må 

det utføres målinger på nedbørsforhold framover. 

Supplerende målinger bør settes i gang så raskt som mulig, da det tar tid å få gode dataserier. Dette gjelder 

spesielt målinger av korttidsnedbør.  



 Oppdragsnr.: 5110850 

 Revisjon: 2 

 

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2014-2018 | Kommunedelplan  

 

n:\511\08\5110850\5 arbeidsdokumenter\510 fase2\hovedplanrapport\rapport hovedplan vann og avløp_fase2_for 

høring_rev10.06.14.docx 

2014-06-10 | Side 60 av 93 

 

Ved bruk av avløpsmodeller behøves samtidige målinger av nedbør og avrenning for å kunne kalibrere 

modellene. 

B) Dokumentasjon av nåsituasjonen 

For å få en oppfatning av behovet for å gå inn i ulike typer planer for flere sektorer og flere plannivåer er det 

nødvendig å analysere og dokumentere nåværende situasjon med konkretisering av risikonivå for 

flomskader og overløpsdrift. 

Analysene vil blottstille eventuelle flaskehalser, problemområder og soner i kommunen som krever en 

grundigere planlegging av mottiltak overfor klimaendringer eller eksisterende overvannsproblemer. Man bør 

spesifikt ha som mål å kunne: 

 Identifisere skadelig oppstuving og oversvømmelse som rammer infrastruktur, bygninger og 

eiendommer, samt større overløpshendelser 

 Beregne separat sannsynlighet for, og graden av oversvømmelse, med årsak i rørnettet kontra 

oversvømmelse via mark/terreng. (Kommunen er etter § 24a i Forurensningsloven i stor grad ansvarlig 

for skader som skyldes tilbakeslag fra rørnettet, og i mindre grad ansvarlig for skader som skyldes vann 

fra marknivået) 

 Kvantifisere risikoen for ulike hendelser på ulike lokaliteter for å kunne prioritere tiltaksplaner. Man bør 

beregne frekvenser/gjentakelsesintervallet for ulike oppstuvingsnivåer og forurensningsmengder, samt 

ulike størrelser på skadeomfanget. Kostnadene som oversvømmelsene forårsaker er ofte nært relatert til 

oppstuvingsnivået over kjellergulvene i byggene. 

 Forklare sammenhengen mellom skader eller utslipp og årsakene. Dette vil bidra til å kunne utbedre 

punktproblemer og flaskehalser mer effektivt. 

 

I arbeidet med å vurdere nåsituasjonen kan man bruke risikoanalyser. Dette gjør at man kan sammenligne 

alle årsaker til overløpsutslipp og oversvømmelser ved å vurdere sannsynlig hyppighet av hendelsen med 

konsekvensene av samme hendelse. 

C) Analyse av klimaendringenes virkninger 

Valg av scenarier for nedbør, avrenning og flomnivå som inngangsdata i beregningene for framtidige 

konsekvenser. 

Før man kan gjøre analyser av klimaeffekter må man bestemme hva slags klimascenarier man skal bruke. 

Hva slags nedbørintensiteter man skal bruke i stedet for dagens intensitet-varighet-frekvenskurver (IVF), 

tidsserier med klimadata, hva slags avrenningsforhold og hvilket flomnivå. 

Dette styrker behovet for å gjennomføre supplerende målinger av nedbør. Inntil videre kan Meteorologisk 

Institutt eller tilsvarende fagmiljøer utarbeide estimater for framtidige endringer i IVF-kurver for Lillehammer 

området. Tidsserier kan for eksempel bestilles for perioden 2071-2100. 

 

7.7.4 Hovedutfordringer overvann 

Oppsummering av konkrete tiltak: 

 Økt samordning av overvannshåndtering i arealplanlegging – innarbeide krav i utbyggingsplaner m.m. 

 Etablering av flere nedbørmålere som gir grunnlag for oppdatert dimensjoneringsgrunnlag mht. 

klimaendringer (etablering, drift og databearbeiding) 

 Kartlegging av kapasitet og framtidige behov for hovedstammer i overvannsnettet (inkl. bekkelukninger) 

ved bruk av edb-modeller 
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8 RANDSONER, UTBYGGING OG PRIVATE VA-

ANLEGG 

8.1 RANDSONER 

Med randsone i sammenheng med kommunalt vann og avløp menes bebygde områder som grenser til 

områder med kommunal tilknytning. Tilknytning av randsoner utløses som oftest på bakgrunn av lokale 

forurensningsproblemer fra dårlige fungerende separate avløpsanlegg med dårlige grunnforhold for 

infiltrering av avløpsvann, og/eller også dårlige vannforsyningsanlegg både mht. kvalitet og mengde. 

Utbygging av nye områder vil også kunne utløse randsoneprosjekter. Det er også slik at tilknytning av et 

randsoneområde ofte vil kunne aktualisere tilknytning av et nytt område som ligger i nærhet til den første 

randsonen. 

Under nevnes aktuelle randsoneområder som bygges ut den første tiden: 

 Tilknytning av randsoner i Ålsbygda (2013): 

Sonen strekker seg fra Bergesvevegen til Åsstuevegen. Grunnforholdene i området er relativt dårlig i 

forhold til infiltrasjon med tett morenegrunn med til dels leire og silt og videre relativt grunt til fjell i 

området. Utbyggingen er en del av en områdeplan for utbygging i 3 etapper. 1. etappe er ferdigstilt. For 

2. etappe som omfatter Bergesvevegen og Olasvevegen er hoveddelen utført i løpet av 2014. Etappe 3, 

med resten av Rustadvegen og Åsstuevegen avventes inntil videre.  

 Etablering av høydebasseng og tilknytning av randsoner i Vingrom, Burmavegen og Døsgrenda 

(ferdigstilles 2014) 

 Boligfeltet Tølløfsrudlia i Roterud (utført 2013) 

Blant øvrige randsoner som kan være aktuelle for tilknytning er foreløpig identifisert: 

 Rudsbygd (ovenfor Flåkåli bru/Flåkålivegen) 

Flåkålivegen strekker seg fra Gausa ved Flåkåli Bru til Riksveg 255, Gausdalsvegen. Kommunen har 

kommunalt nett langs riksvegen, og nede ved elva går hovedledningen fra Gausdal. Ut fra dette kan 

omkring 15-20 husstander av bebyggelsen langs Flåkålivegen tilknyttes det kommunale ledningsnettet. 

Området har hatt flere forurensningssaker der drikkevann har blitt eller har stått i fare for å bli forurenset. 

 

Figur 8.1 Randsone langs Flåkålivegen 

Rv. 255 

Gausa 
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 Jørstadmoen bakli – Kastrudvegen – Hauklivegen 

Sør for krysset Onsumvegen/ Hauklivegen ligger en liten husklynge på 7-8 hus. Området ligger ca 400m 

ovenfor Skogmovegen, der det er framlagt kommunalt ledningsnett. Tilstanden på avløpsanleggene til 

flere av bolighusene er usikre. Noen anlegg er selvbygde uten søknad, andre har ikke godkjenning. De 

øverste husene har godt drikkevann, men noen av de nederste har forurensede brønner.  

Strekningen fra Skogmovegen til Hauklivegen går over dyrket mark. Utfordringen vil være å få nok trykk 

til å kunne forsyne boligene i Hauklivegen med drikkevann og en trykkøker må påregnes.   

Avhengig av trasevalg, kan det være muligheter for å koble på flere store gårder og et par bolighus som 

ligger mer mot vest i tillegg til tidligere omtalte husklynge. Dersom en trekker nettet videre sørover langs 

Hauklivegen mot Kastrudvegen, er det flere bolighus og en gård med flere boenheter som kan påkobles. 

 

   

Figur 8.2 Randsone Jørstadmoen bakli –Hauklivegen - Kastrudvegen 

 

  

 Roterud ovenfor Tølløfsrudlia, i området mot Krokvang – Holtlivegen.  

Det har vist seg å være interesse for boligbygging i området. Grunnforholdene i området er til dels dårlig 

egnet for infiltrasjon med silt/leire på ca en meters dybde og hard morenegrunn over. Videre utbygging i 

dette området vil derfor kreve tilknytning til kommunalt ledningsnett. I første omgang er det etablert 

kommunale ledninger til ca 250m ovenfor innkjøring til Tølløfsrudlia. 

Det er videre laget et forslag til områdeplan for videreføring av ledningsnettet i området opp mot 

Krokvang og Holtlivegen m.m. En utbygging i dette området vil kreve trykkøkningsstasjon, nytt 

høydebasseng og en ny kloakkpumpestasjon. Videreføring i dette området avventes inntil videre 

avhengig av evt. etablering av nye boligtomter.  

 

Baklivegen 

Kastrudvegen 
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Figur 8.3 Randsone Roterud – Krokvang - Holtlivegen 

 

 Smerudstuguvegen, Fåberg 

Avløpsforholdene sør for Brunlaugbakken og ovenfor jernbanebrua er i dag basert på private avløpsanlegg. 

Se figur på neste side. Det er kommunalt ledningsnett både i Brunlaugbakken og på nedsiden av 

jernbanelinjen. Dette er et område som er ønsket tilknyttet kommunalt vann og avløp, og som settes på 

randsoneplanen. Det kan da være aktuelt å forlenge ledningen i Tunesvingen til å gå under jernbanen og til 

Smerudstuguvegen. 

 

 Saksumdal 

På lengre sikt kan det være aktuelt å vurdere nærmere om Saksumdal skal tilknyttes det kommunale 

ledningsnettet fra Vingnes eller Vingrom. Dette må ses i sammenheng med begrenset kapasitet på det 

kommunale vannforsyningsanlegget og levetid for avløpsrenseanlegget i Saksumdal.  
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Figur 8.4 Smerudstuguvegen, sør for Brunlaugbakken 

 

8.2 FRAMTIDIG UTBYGGING 

8.2.1 Kommuneplanens arealdel - prioriteringer 

Kommuneplanens arealdel er revidert sommeren 2012 og gjelder for perioden 2011 – 2024.  

Kommuneplanen har lagt føringer på utbyggingen gjennom prioritering av utbyggingsområdene. Ulike 

områder er gitt prioritet 1a, 1b, 1c og prioritet 2, samt enkelte andre områder som ligger utenfor prioritering. 

  

8.2.2 Utbyggingsområder i Lillehammer kommune 

I planperioden anslår kommuneplanen et behov for 2200 nye boenheter ved en befolkningsvekst som 

gradvis øker fra 1 % til 1,5 % innen 2024. Kommuneplanens arealdel gir følgende oversikt over hvordan 

behovet skal dekkes opp etter vedtatt prioritering: 

 

Prioriterte utbyggingsområder, 1. prioritet 

Prioritet 1a gjelder eksisterende boligarealer avsatt i kommuneplanens arealdel i 2006 – 2016, med unntak 

av enkelte områder som er tatt ut i revisjonen. 
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 Søre Ål: ca. 200 boenheter 

 Øvre Ålsbygda/Nordre Ål: ca. 300 boenheter 

 Fåberg: ca 140 boenheter 

 Jørstadmoen: ca. 30 boenheter 

 Vingnes: ca. 60 boenheter 

 Vingrom: ca. 20 boenheter 

 Rudsbygd: ca. 25 boenheter. 

 

I tillegg kommer omdisponeringen av Hagefeltet i Søre Ål som utgjør 150 – 200 boenheter.  

 

Prioritet 1b gjelder fortettings- og transformasjonsområder, kombinerte arealer for næring og bolig. Totalt 

utgjør potensialet i fortettings- og transformasjonsområdene ca 2000 boenheter forutsatt et konsentrert 

utbyggingsmønster i sentrum og bynære områder.  

 

Prioritet 1c omhandler nye utbyggingsområder i aksen øst/ vest.  

 Nordsetervegen – Pålsrudvegen – Kantvegen: 100 – 150 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse. 

 Mellom Rustadvegen og Åsstuevegen: 10 – 15 boenheter i småhusbebyggelse 

 Ved Skihytta: ca. 5 boenheter i småhusbebyggelse 

 Langs Nordsetervegen vest: ca. 10 boenheter i småhusbebyggelse 

 

Totalt utgjør utbyggingsområdet i prioritet 1c ca. 180 boenheter. 

Området Storhove HIL er avsatt til studentboliger. Det er også planlagt ca. 360 studenthybler ved 

Stampesletta.  

 

Prioriterte utbyggingsområder, 2. prioritet 

Prioritet 2 omhandler områder i Søre Ål og Røyslimoen.  

Åsmarkvegen: ca. 50 boenheter med konsentrert småhusbebyggelse 

Røyslien – Veltlien: ca. 150 boenheter med konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

 

Utbyggingsområder - uten prioritering: 

Avsatte områder for spredt boligbygging og LNFb områder: 

 Saksumdal: ca. 40 boenheter 

 Roterud: ca. 50-60 boenheter 

 Rudsbygd: ca. 10 boenheter 

 

Fortettingsområder for spredt boligbygging i bydeler: 

 Søre Ål: ca. 10 boenheter 

 Nordre Ål: ca. 10 boenheter. 

 

Samlet gir dette ca. 130 boenheter i spredt boligbygging i grender og LNFb områder. 
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Nye utbyggingsområder i grender og bydeler: 

 Leirvika på Vingnes: 7 - 10 boenheter i småhusbebyggelse 

 Berg i Vingrom: 7 – 10 boenheter i småhusbebyggelse 

 Haugerenga vest i Vingrom: 20 boenheter i småhusbebyggelse 

 Saksumdal: 20 – 30 boenheter i småhusbebyggelse 

 Søre Ål: 5 – 7 boenheter i småhusbebyggelse 

 Solihøgda – Solihøgdavegen: 50 – 100 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse 

 Granittlia Røyslimoen: 8 – 10 boenheter i småhusbebyggelse. 

 

Totalt utgjør disse utbyggingsområdene ca 170 boenheter.  

 

8.2.3 Vann og avløp i forhold til nye utbyggingsområder 

 

 Kombinerte arealer for næring og bolig, fortettings- og transformasjonsområdene i sentrum og bynære 
områder, er innenfor områder med kommunalt ledningsnett 

 Arealer for mulig boligbygging i Søre Ål er innenfor mulig påkobling til kommunalt ledningsnett.  

 Arealer for mulig boligbygging i Nordre Ål er innenfor mulig påkobling til kommunalt ledningsnett.  

 Arealer for mulig boligbygging i Øvre Ålsbygda er innenfor mulig påkobling til kommunalt ledningsnett 

med noen utvidelser av ledningsnettet.  

 Arealer for mulig boligbygging på Vingnes er innenfor mulig påkobling til kommunalt ledningsnett.  

 I Roterud vil det stilles krav til godkjent utslippstillatelse for de arealene som har behov for egne 
avløpsløsninger. 

 I Saksumdal er områdene for tiltenkt boligbygging lagt med tanke på tilknytning til eksisterende nett og 

lokalt renseanlegg. 

 Arealer for mulig boligbygging i Rudsbygd er innenfor mulig påkobling til kommunalt ledningsnett. 

 Arealer for mulig boligbygging på Jørstadmoen/Fåberg er innenfor mulig påkobling til kommunalt 

ledningsnett. Området mellom Kastrudvegen og Jørstadmovegen kan det være nødvendig med 

utredning i forhold til trykksoner. 

 I Vingrom stilles det krav til tilknytning til vann- og avløpsnett for de områdene som bygges ut. 

 

For lokalisering av boligbygging i LNFb-områder er følgende kriterier lagt til grunn i kommuneplanens 

arealdel: Lokalisering skal gjøre påkobling til offentlig vann- og avløpsnett mulig. 

 

8.3 SEPARATE AVLØPSANLEGG 

8.3.1 Fast bosetting 

I Lillehammer er det i overkant av 1300 private separate avløpsanlegg. Kommunen er 

forurensningsmyndighet og tilsynsmyndighet iht. kap. 12 i Forurensingsforskriften for disse anleggene.  

Lillehammer kommune har vurdert det riktig og mest hensiktsmessig å ha "administrative og tekniske 

retningslinjer" som forvaltnings- og tilsynsverktøy for "Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg" i stedet 

for lokal selvbærende forskrift. Disse retningslinjene er datert 30.1.2003. 

Fra midten av 1990-tallet har kommunen bestrebet seg på å innføre kildeseparering der nye 

utslippstillatelser blir gitt. Dvs. at svartvann (toalettavløp) separeres fra annet avløp fra husholdningen 
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(gråvann) og ledes til tett tank eller minirenseanlegg. Dette er gjort slik at en sikrer en forsvarlig behandling 

av svartvannet, og at det generelt er dårlig infiltrasjonsgrunn i kommunen. 

Det er tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker i Lillehammer kommune. Det er etablert en lokal 

forskrift for slamtømming som regulerer ordningen. For tømmingen skal abonnentene benytte entreprenør 

som har avtale med kommunen. Slamtømmer skal også føre tilsyn med anleggene og sender 

dokumentasjon til kommunen ved avvik som grunnlag for evt. pålegg om utbedringer. Som dokumentasjon 

fra tømmingene oversendes tømmeseddel til kommunen. Foreløpig er det ikke etablert et system i 

kommunen som gir en god oversikt på status av tømming av tanker.  

Generelt sett er det dårlig infiltrasjonsgrunn i Lillehammer, med mye finstoffholdig og hardpakket morene og 

ofte relativt grunt til fjell. Den siste tiden har det årlig vært gitt omkring et titalls utslippstillatelser i kommunen. 

Dette er som resultat av nybygging eller påbygg av eksisterende boliger. Svært få søknader kommer inn 

grunnet at anleggene er gamle eller renser dårlig. En stor del av anleggene ble bygget i perioden 1960-

1980-tallet. Antatt levealder for et infiltrasjonsanlegg er ca 20 år. Dette betyr at mange anlegg har 

overskredet forventet levetid.  

Det er ut fra dette grunnlag for å anta at mange av de separate anleggene i kommunene ikke fungerer 

tilfredsstillende. 

Tiltaksplaner som etter hvert utarbeides ifm. Vanndirektivet vil kunne medføre at kommunen må 

gjennomføre kartlegging og opprydding i spredt avløp.    

Det er behov for å gjennomføre tilstandsundersøkelser og å utarbeide en oppryddingsplan for spredte 

avløpsanlegg i kommunen. Det har til nå ikke vært ressurser for å gjennomføre slike arbeider. 

 

Større private avløpsanlegg 

Det er 2 avløpsanlegg i kommunen som har fått utslippstillatelse etter kap. 13 i Forurensingsforskriften. Dette 

er et privat anlegg i Roterud, størrelse 51 pe, og kommunens avløpsanlegg i Saksumdal med størrelse inntil 

350 pe. 

Anlegget i Roterud er et minirenseanlegg (BioVac) med forutgående slamavskiller, etterpolering og 

infiltrasjon av renset avløpsvann. Det er avsatt reserveareal for infiltrasjonsdelen av anlegget. 

Vedr. anlegget i Saksumdal vises til egen beskrivelse under kap. 5.  

 

8.3.2 Fritidsboliger 

I Lillehammer er det ca 1500 registrerte hytter og fritidsboliger. Ca 450 (pr juni 2013) av disse er tilknyttet 

kommunalt vann og avløp og 50 registrerte med separate avløpsanlegg. Dette gjelder i hovedsak 

hytteområdene ved Nordseter. De øvrige hyttene er såkalte lavstandardhytter – der regelen om å bære vann 

inn og ut av hytta gjelder. 

Det er over tid gjennomført sporadiske kontroller på hytter som ikke er tilkoblet kommunalt vann og avløp, og 

enkelte ulovlige avløpsløsninger er avdekket. 

Både hytteeiere og leverandører presser på med spørsmål og ønske om ulike avløpsløsninger. Kommunen 

trenger et bedre grunnlag for sine argumenter, og det er behov for å utarbeide et politisk vedtatt dokument 

som kan brukes ved henvendelser fra hytteeiere og leverandører. Dette bør lede ut i en lokal forskrift for 

vann- og avløpsløsninger for fritidsboliger kommunen. Det er uansett tid for å avklare og fastslå hva slags 

separate vann- og avløpsløsninger som kan tillates for fritidsboliger.  
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8.3.3 Hovedutfordringer separate avløpsanlegg 

 

 Behov for økte ressurser for administrasjon og oppfølging av separate avløpsanlegg. 

 Etablere bedre system for administrasjon av tømmeordningen av separate avløpsanlegg (Norsk 

Navigasjon, Komtek eller tilsvarende). 

 Kartlegging og oppryddingsplan for separate avløpsanlegg for fast bosetting og fritidsboliger. 

 Etablere bestemmelser/forskrift for vann- og avløpsløsninger for spredt bebyggelse inklusive 

fritidsbebyggelse. 
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9 ENØK / ENERGIBRUK I VANN OG AVLØP 

9.1 GENERELT 

Hensikten med dette kapitlet er å beskrive at tjenesteområde vann og avløp har som målsetting å komme i 

gang med kartlegging av eget energiforbruk for dermed å kunne komme i gang med arbeid med 

energieffektivisering. 

Arbeidet med dette har foreløpig ikke vært prioritert på grunn av ressurstilgangen, og beskrivelsen av dette i 

hovedplanen må kompletteres ved senere rulleringer. 

 

9.1.1 Begrepet ENØK 

Effektiv energibruk er et samlebegrep for riktig utnyttelse av energien. Begrepet benyttes i sammenheng 

med tiltak hos sluttbruker. Produksjon og distribusjon av energi omfattes ikke av begrepet, men har sterk 

relasjon til effektiv energibruk. Effektiv energibruk består av strakstiltak og investeringstiltak. Strakstiltakene 

dekker en stor gruppe tiltak som koster minimalt. Eksempler på strakstiltak er opplæring, etablering av 

energioppfølging (EOS), holdningsskapende tiltak og tiltak som knyttes til driftstider for tekniske anlegg og 

kontroll med varmeanlegg, ventilasjonssystem, varmtvannsberedning, automatikk og lysanleggene i 

bygninger. 

Tiltak som krever en investering, skal være lønnsomme, dvs. at de har en positiv nåverdi både for den 

enkelte og for samfunnet. Effektiv energibruk skal aldri redusere kvaliteten på inneklimaet og heller ikke 

medføre negative miljøkonsekvenser. 

Effektiv energibruk, eller energiøkonomisering, forkortet til ENØK, er tradisjonelt benyttet som synonyme 

begreper og med fokus på sparetiltak. Etter etableringen av Enova SF har effektiv energibruk fått en utvidet 

betydning ved at det omfatter tiltak som reduserer energibruken pluss tiltak som kan erstatte bruk av 

petroleum og el-varme med nye miljøvennlige energiformer. 

 

9.1.2 EOS, Norsk Vanns pilotprosjekt om Enøk i VA 

Norsk Vann startet i 2010 et prosjekt de kalte «energinettverk i VA». Formålet med prosjektet var å bidra til 

økt innsats innen energieffektivisering og økt produksjon av fornybar energi. Det viste seg gjennom 

prosjektet at det er behov for kartlegging og å finne status for dagens energiforbruk i VA-virksomhetene. 

Prosjektet resulterte i en rapport som skal gi VA-virksomhetene et verktøy for å kunne gå i gang med 

kartlegging av egen energiforbruk og med det lette arbeidet med å sette inn tiltak. Kartlegging av eget 

energiforbruk er første steget i arbeidet med energieffektivisering og økt produksjon av fornybar energi. 

 

9.2 AKTUELLE ENØK TILTAK FOR LILLEHAMMERS VA-ANLEGG 

9.2.1 Enøk-analyse LRA 

Det vurderes å gjøre en enøk-analyse av alle ventilasjonsanlegg ved Lillehammer Renseanlegg med 

tilhørende varmgjenvinningsanlegg for å se om det kan være mulig å spare kostnader til oppvarming i 

bygningen. En slik Enøk-analyse bør også innbefatte bygningsteknisk vurdering med henblikk på 

energiøkonomisering, samt styring av lys og varme. 
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Lillehammer Renseanlegg oppvarmes i dag med el-kjele, med oljefyr i reserve. Statlige føringer går nå på at 

oljefyring skal utfases innen 2020. Med denne bakgrunnen må det settes i gang vurderinger av andre 

varmekilder ved renseanlegget.  

Varmepumpe 

Varmepumpe finnes i flere varianter. Ettersom renseanlegget i dag har vannbåren varme, vil det være 

nærliggende å vurdere vann til vann varmepumpe for bygget. Varmekilden kan være enten Mjøsa, 

energibrønner eller avløpsvann. Det må foretas en utredning for å finne den varmekilden som vil være mest 

hensiktsmessig for Lillehammer renseanlegg.  

Når det gjelder de forskjellige pumpestasjonene av en viss størrelse, kan det være aktuelt å vurdere en luft til 

luft varmepumpe, men de fleste slike varmepumper krever et minimumsareal samt at de gjerne arbeider med 

høyere oppvarmingsbehov enn den temperaturen som er nødvendig for pumpestasjoner og høydebasseng. 

Varme fra blåserom LRA 

Blåsemaskinene som leverer luft til biotrinnet i Renseanlegget avgir store mengder varme. I dag ventileres 

denne varmen rett ut. Det bør vurderes en utredning for å se om det er mulig å nyttiggjøre denne varmen til 

oppvarming av flere arealer i bygget.  

Vannforbruk LRA 

Bruke av varmtvann er energikrevende.  Varmtvann bør brukes kun der det er behov i driften. Det spyles 

med kaldt vann i hele anlegget. Dette er vann som er pumpet opp fra Vannverket, transportert i ledningsnett 

rundt hele byen for så å brukes på renseanlegg. Det bør vurderes å utrede muligheten og eventuell 

besparelse ved å bruke Mjøsvann til spyling i Renseanlegget. 

 

9.2.2 Lekkasje vannledningsnett og fremmedvann 

Det brukes mye energi til å pumpe drikkevann fra vannverket til høydebasseng. Når vannet renner ut i 

grunnen på grunn av lekkasje på ledningsnettet, er dette tapt energi. I lekkasjerapport fra 2004 ble 

kostnaden for å pumpe lekkasjevannet vurdert til kr 950.000,- pr år. Lekkasjemengden ligger omkring 

samme nivå i dag. 

Det samme gjelder innlekking av fremmedvann på avløpsledninger, der det brukes energi for å pumpe og 

behandle dette fremmedvannet. Hvilken størrelsesorden denne vannmengden medfører av unødvendige 

merkostnader er foreløpig ikke vurdert. 

 

9.3 VIDERE ARBEID 

Følgende hovedpunkt kan føres opp for det videre arbeidet:  

 

1. Kartlegging av energiforbruk ved VA-anleggene 

 

Totalt strømforbruk i 2013 for VA-anleggene i Lillehammer utgjorde 9,9 mill. kr. Dette gjelder for Tekniske 

anlegg, både vann og avløp i Lillehammer og Saksumdal. 

Dette må kartlegges nærmere: 

 Innhente strømforbruk og totalkostnader for eksisterende VA-installasjoner (skille på vann og avløp) 

 Erfaringsmessig utgjør strømforbruket følgende andeler av driftskostnadene: 

o Ca 60 % av driftskostnadene til vannverk og utestasjoner er strømforbruk 
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o Ca 70 % av driftskostnadene til avløpspumpestasjonene er strømforbruk 

o Ca 22 % av driftskostnadene til avløpsrenseanlegget er strømforbruk 

 Tilstands- og enøk vurderinger på renseanlegg, vannverk og andre større installasjoner 

 

2. Fastlegge målsettinger for besparelser 

 

 Områder med antatt potensiale for besparelser:  

o Vannbehandling og pumping (vann og avløp) - vannlekkasjer og innlekking av fremmedvann 

innebærer unødige kostnader til pumping og behandling 

o Lys og varme (innføre akt andel av styring etter behov) 

o Utfasing av oljekjel med tank. El-kjel bør vurderes beholdt for å ta toppbelastningen. 

o Ta i bruk nye varmekilder: fjernvarme, varmepumper, jord- og bergvarme (energibrønner), 

varmeveksler for renset avløpsvann ved LRA 

o Blåsemaskiner, ventilasjonsluft – varmegjenvinning etc. 

o Vurdere bruk av vann fra Mjøsa som spylevann i renseprosess ved renseanlegget 

 Krav til Enøk ved innkjøp og nyanlegg skal defineres og iverksettes. 

 

3. Vurdere innføring av energiovervåkingsanlegg (EOS) i VA-anleggene 
 

 Systematisere strømmålere på hhv. prosess (rensing og pumping) og lys/varme/ventilasjon. 

Innsamling av måledata må i større grad automatiseres, slik at de kan samles inn i driftskontrollen 

(SD-anlegg) og videre til web-basert EOS-system. 
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10 KLIMA 

10.1 GENERELL BESKRIVELSE AV KLIMAUTVIKLINGEN 

Verdens klimaforskere er i stor grad enige om at den globale temperaturen på Jorden er stigende, og at det 

er de menneskeskapte drivhusgassene som forårsaker temperaturforandringen. Det er imidlertid ikke full 

enighet om hvor mye temperaturen kommer til å stige, og hva som blir konsekvensen av det. 

Det er anslått at temperaturendringene kan ha positive effekter for Norge, som lengre vekstsesong, mer 

vann i kraftmagasinene som gir økte inntekter på kraftsalg og mindre forbruk av energi til oppvarming. 

Negative virkninger for Norge er økt hyppighet og intensitet av ekstremvær som kan gi store skader fra blant 

annet flom og skred, og som kan gi konsekvenser for lokalsamfunn og eksisterende bosetting.  

Med de antatte klimaforandringer kan en forvente seg mer ustabile vintre. Økt global 

gjennomsnittstemperatur vil gi mildere vintervær, med gjentagende perioder med fønvind og mildvær. Dette 

fører til snøsmelting også i vintermånedene med økt påslipp av kaldt smeltevann på avløpsnettet. 

Noen vintre opplever Europa sprengkulde. Årsaken til denne kulden er et klimatisk fenomen, kalt nord-

atlantisk oscillasjon, NAO, som skyldes forskjellene i lufttrykk mellom Island og Asorene. Med dette kan det 

trekkes sammenhenger mellom global oppvarming og de kuldesjokk Europa opplever enkelte vintre.  

De fleste klimavarsler går ut på mer ekstremvær, flom og skred, men også varme og tørre somre er et 

scenario som klimaforskere har sett for seg som følge av global oppvarming. I utgangspunktet er dette noe 

som vil ramme primærnæringer hardest, men kommunene bør ta tørkeproblematikk inn i sine 

beredskapsplaner. 

Følgende hovedpunkter beskriver klimautviklingen framover: 

 Global oppvarming som følge av menneskeskapte drivhusgasser (Drivhuseffekten) 

 Økende nedbørsmengder over året 

 Økende grad av ekstremvær (ekstrem temperatur, nedbør og vind) 
 

Som følge av drivhuseffekten er det antatt at vi i mange tiår framover vil få større og mer intense 

nedbørmengder. Det har allerede skjedd en betydelig økning i de årene vi har lagt bak oss. På Blindern 

målestasjon i Oslo har nedbørintensitetene økt med 40-50 % for aktuelle regnvarigheter i perioden 1968-

2000. Dette henger sammen med at varmere luft kan inneholde mer fuktighet, og med at det forventes 

endringer i atmosfærens sirkulasjonsmønster. EU og Norge har vedtatt flomdirektivet "Om vurdering og 

forvaltning av oversvømmelser". Her settes det krav til å utføre analyse av flomrisiko, fastsetting av 

akseptabelt risikonivå og tiltaksplaner for å minke risikoen til akseptabelt nivå. 

 

10.2 KONSEKVENSER FOR VA-ANLEGGENE 

Mulige konsekvenser for VA-anleggene som følge av den generelle klimautviklingen: 

 Overbelastning av avløpsnett med flom og følgeskader i mindre/lokale vannveier 

 Økt skadeomfang som følge av urbaniseringsgrad og fortetting 

 Økte overløpsutslipp fra fellessystemer bidrar til økt forurensning av resipienter 

 Økt andel fremmedvann til renseanlegg 
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 Økt fare for innsug av forurensninger i drikkevannsledninger ved vannfylte grøfter 

 Økende fare for jordskred og utrasning 

 Økende forurensning av drikkevannskilder, overflatevann og grunnvannskilder, pga. flomvann og høy 

grunnvannsstand 

 Strøm- eller kommunikasjonsutfall - luftstrekk som påvirkes av trær som blåser over ende – med 

påfølgende mulige utslipp av urenset avløp eller svikt i vannleveranse 

 Ekstrem kulde, teleskader på vann og avløpsrør og kjøving i mindre bekker og elver. 

 Kaldere avløpsvann til renseanlegg ved snøsmelting/nedbør, redusert rensegrad gjennom biologiske 

rensetrinn 

 Vannmangel som følge av varme somre og uttørking 

 Uttørking av mindre vassdrag som er resipienter for avløpsutslipp  

 

10.3 TILPASNING TIL KLIMAUTVIKLINGEN 

Klimaforskningen viser at vi må forberede oss på at fremtiden kan bli preget av noen kalde vintre, noen milde 

vintre, tørre somre, ekstremvær og flom, og dette må tas hensyn til ved kommunal planlegging. 

Klimatilpasning skal inngå i dimensjoneringsgrunnlaget ved nyanlegg og sanering/rehabilitering. 

Hovedpunkter i aktuelle tiltak for å møte klimautviklingen vil være: 

 Oppdatere dimensjoneringsgrunnlag mht. klimautviklingen 

 Innarbeide klimatilpasningstiltak i all relevant kommunal planlegging og sette krav i forbindelse med 

reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter mm.  

 Kartlegging av kapasitet i eksisterende avløps- og overvannsystemer 

 Krav om lokal håndtering av overvann med infiltrasjon og fordrøyning 

 Krav om planlegging av flomveger for større vannmengder 

 Krav om frostsikring av ledninger og anlegg mht. ekstremverdier 

 Fortsette med separering av ledningsanlegg der det er fellessystem 

 Vurdere hvis relevant om overvann evt. må betraktes som forurenset og rensetiltak må iverksettes 

 Fortsette tiltak med flomsikring av Lillehammer vannverk (brønner sikres i løpet av 2013) 

 Flomsikring av renseanlegget 

 

I Risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2008 påpekes at viktige forebyggende tiltak vil være gode 

overvannssystemer. Det kan se ut som det er behov for å avklare og tydeliggjøre ansvarsroller i kommunen 

vedr. overvann, flomproblematikk og vassdrag. Det er også viktig at Lillehammer kommune legger vekt på å 

sikre kompetanse og kapasitet for å kunne imøtekomme de kommende utfordringer som klimatilpasningene 

vil forårsake i fremtiden. 
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11 FORURENSNINGSSITUASJON I VASSDRAG 

11.1 VANNDIREKTIVET OG VANNFORSKRIFTEN 

Vanndirektivet innebærer en ny helthetlig og økosystembasert forvaltning av vann. Direktivet ble gjort 

gjeldende for Norge fra 1. mai 2009. Direktivet forutsetter en nedbørfeltorientert og helhetlig forvaltning av 

vann og vassdrag. Direktivet setter som mål at det skal ivaretas eller oppnås god miljøtilstand i 

vannforekomstene. 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) gjennomfører EUs Vanndirektiv i norsk rett. 

Vannforskriften deler landet i vannregioner med en fylkeskommune som vannregionmyndighet i hver 

vannregion. Avgrensningen av regionene er basert på naturfaglige kriterier og tar utgangspunkt i hele 

nedbørsfelt med tilhørende kystsone.  For distriktet rundt Lillehammer er det Østfold fylkeskommune som er 

vannregionmyndighet, for vannregionen Glomma. Vannregionmyndighetene skal koordinere prosessen med 

å gjennomføre planarbeidet i tråd med vannforskriften. For å oppfylle miljømålene skal det i hver vannregion 

utarbeides en sektorovergripende forvaltningsplan med tilhørende tiltaksplan. Som grunnlag for arbeidet 

med forvaltningsplan og tiltaksprogram, stiller vannforskriften krav om at tilstanden på vannforekomsten skal 

kartlegges, overvåkes samt av risikos og tilstand skal vurderes. Sektormyndigheter, fylkeskommuner og 

kommuner har innenfor sine ansvarsområder ansvar for å utrede forslag til typer tiltak, samt utredede 

premisser for fastsettelse av miljømål. Den myndighet som har ansvar om å treffe tiltak blir dermed også den 

sentrale innenfor sitt ansvarsområde ved utarbeidelse av planer og programmer etter forskriften. 

Hver vannregion skal utarbeide forvaltningsplaner med tiltaksprogram i løpet av 2015. Tiltakene skal 

gjennomføres i perioden 2016-2021. 

Ansvarsforhold rundt kommunens oppfølging av vassdrag 

Oppfølging av EUs vanndirektiv er i stor grad ivaretatt gjennom oppdelinger i vannregioner og tildeling av 

ansvar til Fylkeskommunene. Men kommunen kan også få ansvar for enkelte oppfølgingsoppgaver innen 

egen kommune. I Lillehammer er det behov for en avklaring innad i kommunen hvem som skal være 

ansvarlig for slike oppfølgingsoppgaver. 

Det kan være et behov for oppfølging av forurensningssituasjonen i bekker og vassdrag, både de som 

renner ut i nærheten av vannverket, men også bekker som renner gjennom byen ellers. Lillehammer har 

behov for å avklare ansvarsforholdet i forhold til vassdragene i kommunen, både når det gjelder oppfølging 

av forurensning og ved flomsituasjoner. Forurensningssituasjoner i enkelte vassdrag som elver og bekker 

bør også ses på i lys av randsonetilknytningen og behandles som en del av randsoneplanleggingen. Spesielt 

for bekkene med tilknytning til Korgen Vannverk kan det være hensiktsmessig å lage en overvåkningsplan 

for forurensningen, samt gjøre tiltak for å eliminere noen av de påpekte potensielle forurensningskildene 

langs vassdragene. 

 

11.2 FORURENSNINGSTILSTAND I MJØSA 

Med Mjøsaksjonen på slutten av 1970-tallet maktet man å stoppe og redusere forurensningstilførselen til 

innsjøen. Ved ytterligere tiltak på 80- og 90- tallet ble vannkvaliteten i Mjøsa betydelig forbedret, og i dag er 

vannkvaliteten i ferd med å nå den målsettingen som er satt for Mjøsa. 

 



 Oppdragsnr.: 5110850 

 Revisjon: 2 

 

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2014-2018 | Kommunedelplan  

 

n:\511\08\5110850\5 arbeidsdokumenter\510 fase2\hovedplanrapport\rapport hovedplan vann og avløp_fase2_for 

høring_rev10.06.14.docx 

2014-06-10 | Side 75 av 93 

 

11.2.1 Miljøgifter og tungmetaller i Mjøsa 

Våren 2003 ble det oppdaget at fisken i Mjøsa inneholdt store mengder av miljøgiften bromerte 

flammehemmere. Mjøsa var fra før belastet med forurensning av kvikksølv og PCB. 

Forurensningssituasjonen i Mjøsa ble da satt på dagsorden, og statlige myndigheter gikk sammen om et 

felles handlingsprogram for å få kontroll på miljøgiftsituasjonen.  

Utslippsmålinger på miljøgifter fra Lillehammer Renseanlegg ble utført første gang høsten 2003. I dag 

analyseres det på miljøgifter 3 ganger i året. Mengden bromerte flammehemmere i prøvene har gått ned 

siden målingene startet, fortrinnsvis fordi en virksomhet i området har sluttet å bruke denne miljøgiften i sin 

produksjon. Fylkesmannen i Oppland gjennomførte flere tiltak for å hindre spredning av bromerte 

flammehemmere fra andre kilder enn de kommunale renseanleggene. 

Nyere undersøkelser av flammehemmere i Mjøsfisken viser at Mjøsa stadig blir renere, og at nivået PBDE i 

lågåsild nå er på samme nivå som før utslippene ved Lillehammer startet. Samtidig er det oppdaget andre 

typer miljøgifter i sedimenter og i fisken i Mjøsa, og nye undersøkelser ble foretatt i 2012. 

Resultater for PCB og kvikksølv i fisk viser at man fortsatt ikke har nådd miljømålet om å kunne oppheve 

kostholdsrådet for mjøsfisken. Miljøvernmyndighetene vil fortsatt jobbe aktivt både nasjonalt og 

internasjonalt for å redusere utslippene av disse miljøgiftene. 

 

11.2.2 Forurensningstilstand i hovedvassdrag i nordenden av Mjøsa 

Portalen for Vann-Nett gir tilgang til faktaark for både vannforekomster og ulike administrative områder. 

Målet for portalen er å gi en enkel og rask tilgang til data, informasjon om arbeidet og til de ulike verktøyene. 

Vannforskriften setter krav til medvirkning i faglige vurderinger, beslutninger og gjennomføring av tiltak for å 

oppnå god miljøtilstand i vannet. Vann-Nett sikrer tilgang på miljøinformasjon for faglige institusjoner, 

interessegrupper, myndigheter og allmennheten, og tilbyr samtidig muligheten å gi innspill til 

vannforvaltningen i forhold til deres arbeid. 

Miljødata som er tilgjengelig i Vann-Nett skal danne grunnlag for planlegging og gjennomføring av tiltak som 

skal sikre god miljøtilstand. 

I arbeidet under vannforskriften skal vannforvaltningen vurdere miljøtilstand og menneskeskapte 

påvirkninger i forhold til miljømålet om god økologisk tilstand i vassdrag, kyst og grunnvann. I Vann-Nett er 

vassdrag, kystvann og grunnvann inndelt i geografisk avgrensede vannforekomster. Vannforekomstene er 

forvaltbare enheter og det knyttes informasjon om miljøtilstand, påvirkninger og miljømål til hver enkelt for å 

gi et helhetlig bilde. Vannforvaltningen vurderer miljøtilstanden etter økologiske kriterier som blant annet 

forekomst av fisk, vannplanter, plankton, næringssalt og miljøgifter. I Vann-Nett finnes informasjon om 

miljøtilstanden for hver av disse temaene. 

Systemet gir informasjon om kjente menneskeskapte påvirkninger og virkningen av disse, sammen med en 

vurdering av utviklingen i vannforekomsten i forhold til miljømålet om god miljøtilstand. 

Miljøtilstanden for hovedvassdragene i nordenden av Mjøsa, Lågen, Gausa og Rinda, er karakterisert som 

følgende på vann-nett.no: 
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Vassdrag Miljøtilstand, 

klassifisering 

Påvirkninger 

Lågen, Hunderfossen til Hølshauget Moderat Avrenning fra diffuse kilder – fiskeoppdrett.  
Vannføringsregulering 

Lågen, Hølshauget til Lågendelta God Hydromorfologiske endringer – flomverk/forbygninger 

Gausa, nedre del Moderat Avrenning fra landbruk, morfologiske endringer – 

fløtningstiltak 

Rinda, øvre del God  

Rinda, nedre del Dårlig Hydromorfologiske endringer – flomverk/forbygninger, 

avrenning fra landbruk, avløp spredt bebyggelse 

Tabell 11.1 Miljøtilstand hovedvassdrag til Mjøsa ved Lillehammer, Vann-nett.no 

 

Hovedvassdragene til Mjøsa ved Lillehammer er altså i beskjeden/moderat grad på virket av forurensninger 

fra landbruk og spredt bebyggelse.  

 

11.2.3 Forurensningstilstand for bekker i sikringssonen til Korgen Vannverk 

I forbindelse med Risiko og Sårbarhetsanalyser for vannverket i Korgen ble det kartlagt potensielle 

forurensningskilder langs bekkene Bæla, Lundebekken og Skikstadbekken, som alle har utløp i området 

rundt brønnene i vannverket. Rapporten fra denne kartleggingen forelå våren 2010. 

Analyser på nitrogen fra målinger foretatt i 2009 og 2012 viser at Lundebekken transporterer mer 

forurensninger enn Bæla og kan sånn sett representere en større forurensningsfare for vannkilden. 

Bæla var i tilstandsklasse svært til meget god ned til Gamlevegen. Mellom Gamlevegen og Gudbrandsdals-

vegen øker forurensningen av nitrogen, og bekken er i grensa mellom god og mindre god rett nedenfor 

Gudbrandsdalsvegen. Nedenfor E6, er miljøtilstanden mindre god. 

Prøvene viser for Lundebekken at den er svært forurenset med hensyn på nitrogen mer eller mindre hele 

veien, og plasseres i tilstandsklasse meget dårlig. Det er nærliggende å tro at mye av forurensningen i 

bekken skyldes landbruk og dårlige separate avløpsanlegg i Øvre Ålsbygda. 

Det bør vurderes om det er nødvendig å gjøre tiltak ved utløpet av Lundebekken for å hindre forurenset vann 

å finne veien til grunnvannskilden. 

Det ble registrert flere potensielle forurensningskilder langs bekkene, og flere forhold bør ses nærmere på og 

eventuelt utbedres. 

Landbruk 

Det er naturlig å anta at erosjon fra landbruksområder og gjødsling påvirker bekkene – dette viser utført 

prøvetaking. I aktuelle områder kan det vurderes etablering av vegetasjonssoner. En overgangssone med 

naturlig vegetasjon mellom dyrket mark og vassdrag kan bidra til reduksjon av avrenning.  

Lundebekken har dårlig vannkvalitet i hele observasjonsområdet. Tilsig til Lundebekken, en liten bekk kalt 

Åsenbekken, renner gjennom landbruksområder med jordbruk og beitemark i Øvre Ålsbygda. Denne bekken 

bør kartlegges videre ovenfor Vesleberget mot Gropmarka, både for å kunne tegne hele bekken inn på 

kartet, men også for å søke etter forurensningskildene som gir Lundebekken så dårlig vannkvalitet. 
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Separate avløpsanlegg 

Tilsig og småbekker til Lundebekken i Øvre Ålsbygda går gjennom store områder der det er mange spredte 

avløpsanlegg. Vannet fra disse småbekkene har dårlig vannkvalitet. Utbygging av kommunale 

avløpsledninger er imidlertid i gang i bygda. Det bør utredes nærmere hvor småbekkene som renner til 

Lundebekken er, hvilke eiendommer som ligger inntil bekken, og hvilken forfatning eventuelle private 

avløpsanlegg langs bekkene er i, se også over. 

Utslipp og søppeltilførsel fra husholdninger 

Det er registrert enkelte punktutslipp fra dreneringsrør ut i bekkene der opprinnelsen til disse bør 

undersøkes.  

Forbud mot tømming av hageavfall og annet avfall bør settes opp på aktuelle punkter, og pålegg om 

opprydding i private avfallsdeponi bør gjennomføres. 

Oljeprodukter 

Prøvetaking viste lite oljeprodukter i bekkene. Det bør likevel føres et visst oppsyn med Lundebekken ved 

Industrigata ved å foreta enkelte stikkprøver som analyseres med hensyn på olje. Dette bør gjøres for å ha 

området under oppsyn sett i forhold til den tidligere oljeforurensningen fra 1999 ved det gamle meieriet. 

Veger 

Langs E6 er det foretatt flere sikringstiltak for å sikre vannkilden mot forurensning fra uhell og salting langs 

den sterkt trafikkerte veien. Ytterligere og forbedrede sikringstiltak bør være under kontinuerlig evaluering. 

De øvrige vegene som krysser bekkene har dårlig sikring mot uhell og avrenning til bekkene. Her bør det 

vurderes å gjennomføre punktiltak som sikring mot utforkjøring og tiltak som kan avlede/samle opp 

avrenning fra utslipp etter uhell. 

Jernbanen 

Forslag til ytterligere sikring er at bekkene legges i rør i større deler av bekketraseen gjennom jernbane-

krysningen. Dette kan være en sikring mot rask forurensning av vannkilden ved at bekkene ikke blir 

transportvei for flytende væske ved uhell på jernbanen. 

Lagring av utstyr langs bekkebredden 

Flere bedrifter lagrer utstyr langs bredden av Bæla. Her kan det være aktuelt å pålegge eiere og finne andre 

lagringsområder eller etablere sikring for utstyr som inneholder oljeprodukter eller annet som kan gi utslipp til 

Bæla ved lekkasje. 

Overvannsutslipp fra næring 

Enkelte bedrifter innenfor sikringssonene til vannverket har utslipp av drensvann og overflatevann fra 

oppstillingsplasser for utstyr og biler, i noen tilfeller også plasser for drivstoffpåfylling. Områdenes 

beliggenhet, funksjon og potensiell fare for tilførsel av forurenset overvann (oljeprodukter m.m.) bør 

kartlegges.  

Det er uklart hvor overflatevann fra bensinstasjon i Sannom føres. Dette må klarlegges da eventuelt 

forurenset overflatevann fra denne bedriften kan medføre stor forurensningsfare for Lundebekken og 

vannkilden ved Lillehammer Vannverk. Det bør også vurderes behov for andre sikkerhetstiltak for å hindre 

grunnvannsforurensning dersom det skulle forekomme lekkasjer fra tankbatteriet ved stasjonen.  

Fyringsolje 

Lillehammer kommunes register på nedgravde oljetanker er noe mangelfullt da det er basert på 

brannvesenets observasjoner og frivillig tilbakemelding fra tankeiere. Ut fra registeret er det få nedgravde 

oljetanker i tilsigsonen til Lundebekken, mens det er flere til dels gamle oljetanker i nærheten av Bæla. 
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Gamle ståltanker utgjør en stor potensiell fare for forurensning da de korroderer over år, og er som oftest 

satt ned på ikke frostsikkert underlag. En oljetank som går lekk kan utgjøre en stor fare for forurensning av 

grunnvann, bekker og vassdrag. Spesielt kan overfylling av tanker som ligger nært bekken utgjøre akutt fare 

for forurensning av bekken via avrenning fra overflaten. Tillatelser til nye tanker og til utskifting av tanker i 

Lillehammer kommune krever overfyllingsvern. De gamle tankene innehar sjelden dette vernet. Kommunen 

har liten eller ingen oversikt over om og når eksist. tanker er  trykkprøvd etter forskriften. Det bør gis pålegg 

etter forskriften på alle tanker som ligger i områder der lekkasjer kan føre til forurensning av bekkene. 

Utbredt etablering av energibrønner 

Dagens energipolitikk oppfordrer til utskifting av oljefyr til varmepumpe. Mange konverterer deres 

varmeanlegg til pumper basert på grunnvannsvarme. Fra et enøk-synspunkt er dette positivt, men det bør 

likevel gjøres en risikovurdering på hvor stor forurensningsfaren av grunnvann er ved utbredt utbygging av 

energibrønner i sikringssonen til vannverket. 

 

11.3 FORURENSNINGSTILSTAND ÅRETTA, SKURVA OG MAIHAUGBEKKEN 

Lillehammer kommune har foretatt enkelte analyser av vannet fra bekkene Skurva, Maihaugbekken og 

Åretta som renner gjennom tettbebyggelsen i byen. 

Skurva er en litt større bekk som har sin opprinnelse i Gropmarka, og renner ved siden av den nedlagte 

skytterbanen på Birkebeineren, gjennom Skårsetsaga og videre ned gjennom nordre bydel. Nedenfor 

Gudbrandsdalsvegen går bekken på nordsiden av Nordre Gravlund, og renner ut i Lågen ved Mosodden. 

Maihaugbekken har sin opprinnelse i området rundt Vårseterveien, renner ned gjennom Maihaugen, 

gjennom bebyggelsen i delvis lukning og renner ut i Mjøsa ved gamle Skibladnerbrygga. Åretta er en større 

bekk som kommer fra myrområder på grensen mot Ringsaker. Den renner via Røyslimoen, forbi Skogli og 

kommer ut i Mjøsa nord for Lillehammer Renseanlegg. 

Det ble tatt prøver av bekkene, vår og høst 2012. Prøver analysert på Nitrogen viser at Skurva er i 

tilstandsklasse dårlig, og at den tilføres mer nitrogen ned mot byen, og er ved Norbana i tilstandsklasse 

Meget dårlig. Prøver analysert på KOF (organisk stoff) og Total fosfor viser at vannet i Skurva ved Norbana 

er av omtrent samme kvalitet som utløpsvannet ved Lillehammer Renseanlegg. 

Prøvene som ble tatt av Maihaugbekken og Åretta og analysert på Nitrogen, viser at begge disse bekkene er 

i tilstandsklasse Mindre god til Dårlig. 

Miljøtilstanden for mindre sideelver til Mjøsa i Lillehammer, er karakterisert som følgende på vann-nett.no: 

 

Vassdrag Miljøtilstand, 

klassifisering 

Påvirkninger 

Skurva med sidegrener, fra 

Abbortjern og ned 

Dårlig Avrenning fra diffuse kilder, landbruk, by/tettsted, 
mulig gammel fyllinger.  Morfologiske endringer – 
kanalisering og kulverter. 

Åretta, øvre del 

Åretta, nedre del 

God 

Moderat 

 

Avrenning fra diffuse kilder, landbruk, by/tettsted, 
mulig gammel fyllinger.  
Morfologiske endringer – bekkelukking 

Maihaugenelva (-bekken) Dårlig Avrenning fra diffuse kilder – byer/tettsted, 

Morfologiske endringer – lukket gjennom byen 
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Vassdrag Miljøtilstand, 

klassifisering 

Påvirkninger 

Bæla, nedre del Moderat Avrenning fra diffuse kilder – byer/tettsted, landbruk 

og ikke tilknyttet avløpsnett i spredt bebyggelse. 

Morfologiske endringer – kanalisering av elveløp 

(gjennom vannverksområde) 

Tabell 11.2 Miljøtilstand mindre sideelver til Mjøsa ved Lillehammer, Vann-nett.no 

 

11.4 HOVEDUTFORDRINGER VASSDRAG 

 

 Behov for å definere og systematisere ansvarsforhold internt i kommunen. 

o Tjenesteområde Vann og avløp kan bidra med undersøkelser og pålegg om utbedring av 

separate avløpsanlegg, sikring av veger og anlegg, bedrifter m.m. Spesielt i sikringssonene til 

vannverket er det hjemmel både i klausuleringsbestemmelser, drikkevannsforskriften og 

Vannforskriften m.m. 

 Overvåke forurensningstilstand i forhold til utslipp, overløp og spredt bebyggelse. 

 Arbeid med bedring av vannkvaliteten må forankres i kommuneplaner og videreføres i reguleringsplaner. 

 Landbruket forutsettes også å bidra der det er naturlig i arbeidet med kartlegging og tiltak/opprydding. 
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12 ADMINISTRATIVE FORHOLD OG 

RESSURSER 

 

12.1 FORHOLDET TIL ABONNENTER OG KUNDER 

 

Vann- og avløpsvirksomhetens kunder omfatter i tillegg til tilknyttede abonnenter også profesjonelle kunder 

som planleggere, entreprenører, rørleggere og utbyggere. Det er av stor viktighet at abonnenter og kunder 

er fornøyde med de tjenester vi skal bidra med. Dette krever blant annet: 

 Gode systemer for å håndtere henvendelser og formidle informasjon 

 God kompetanse internt i organisasjonen 

 Hensiktsmessig organisering av virksomheten samt tilstrekkelig ressurser i form av personer og 

systemer. 

 

12.1.1 Nettinformasjon 

Vi har flere kanaler for formidling av informasjon. Kommunen har egen nettside hvor informasjon kan hentes 

ut. Noen foretrekker personlig kontakt med vårt personell via telefon eller personlige besøk. Vi har også 

enkelte år sendt ut egne brosjyrer til alle innbyggere i kommunen med relevant informasjon om virksomheten 

samt priser på de aktuelle gebyrene.  

Kart på nett 

Kommunens innbyggere og andre har i dag en mulighet til å hente ut kartinformasjon på kommunens 

hjemmeside via GLO-kart. I denne løsningen er det mulig for våre brukergrupper å velge vann og avløp som 

opsjon i kartet. Det betyr at de får en oversikt i kartet hvor de kommunale vann- og avløpsledningene er 

plassert i det området man ønsker en oversikt over. Dette er en løsning de fleste av våre faste brukere 

benytter seg av selv om det fremdeles er noen som forespør opplysningene via våre saksbehandlere. 

 

12.1.2 Elektronisk varsling 

Virksomheten har i løpet av 2012 tatt i bruk et nytt varslingssystem hvor våre abonnenter via 

taletelefonmeldinger eller sms kan varsles direkte om hendelser på vårt ledningsnett som kan få 

konsekvenser for deres vann- og avløpsforsyning. Det kan for eksempel være hvis et vannledningsbrudd 

resulterer i at kommunen må stenge vannforsyningen midlertidig. 

 

12.1.3 Beredskapsvakt 

Lillehammer kommune har 24 timers vakt på ledningsnett og for tekniske anlegg (renseanlegg, vannverk, 

høydebasseng og pumpestasjoner) hele året. Det finnes egne vakttelefoner hvor publikum kan ta kontakt 

hvis det er forhold innenfor vann- og avløpsområdet som oppstår utenom ordinær arbeidstid. Vakthavende 



 Oppdragsnr.: 5110850 

 Revisjon: 2 

 

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2014-2018 | Kommunedelplan  

 

n:\511\08\5110850\5 arbeidsdokumenter\510 fase2\hovedplanrapport\rapport hovedplan vann og avløp_fase2_for 

høring_rev10.06.14.docx 

2014-06-10 | Side 81 av 93 

 

vurderer om det er forhold som må rettes umiddelbart eller om eventuelle tiltak kan utsettes til ordinær 

arbeidstid. 

 

12.2 INTERNE FORHOLD - STYRINGSSYSTEMER, ORGANISERING OG 

KOMPETANSE 

12.2.1 Digitalt ledningskartverk 

Lillehammer kommune har omkring 250 km med ledningsgrøfter med vann- og avløpsledninger. Samlet 

ledningslengde er ca 620 km. 

Det pågår kontinuerlig arbeid for å oppdatere og ajourføre ledningskartverket. Det er et etterslep på 

registreringer av gamle ledninger og kummer. Korrekt informasjon om byggeår, materialer, beliggenhet og 

kummers utforming med bilder m.m. er et viktig verktøy for å skaffe seg oversikt og drive forvaltning og 

planlegging av ledningsfornyelse. Videre må også driftshendelser som ledningsbrudd, kloakkstopper etc. 

registreres i dette systemet for å samle og systematisere grunnlag for drift/vedlikehold og fornyelse. 

Arbeid med ledningskartverket krever nødvendig kompetanse og kontinuerlig fokus på å holde dette 

oppdatert samt lukke etterslep på manglende registrering.  

 

12.2.2 Opplysninger om private stikkledninger 

Opplysninger om de private stikkledningene tilhørende hver enkelt eiendom er ikke på digital form i dag. De 

opplysningene kommunen har finnes i et eget vann- og avløpsarkiv hvor etterspurte opplysninger må hentes 

ut manuelt og kopieres. Det vil i løpet av 2014 bli igangsatt en prosess for å få digitalisert disse dataene. 

 

12.2.3 Driftsovervåking - adgangskontroll (også under kap. 5) 

800 xA Driftskontroll  

For VA-Tekniske anlegg er det etablert et driftskontrollanlegg for styring og kontroll av alle tekniske VA- 

installasjoner i kommunen. Dette er en viktig del av infrastrukturen knyttet til vann og avløp. Det er svært 

viktig at kontrollsystemet til enhver tid er driftssikkert og trygt, noe som krever kontinuerlig oppfølging av 

kompetent personell. 

VA Tekniske anlegg oppgraderte i perioden 2007-2011 sitt driftskontrollsystem.  

Dette er et komplekst nettverk bestående av over 100 styringsenheter installert i vannverk, 

avløpsrenseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng, og målekummer. Disse sender signalene til en hoved-

driftssentral lokalisert på Lillehammer renseanlegg, og genererer ulike rapporter, historikk-kurver, avvik- og 

alarmoversikter.  

Brann og adgangskontroll 

I vannverk, vannstasjoner og ved Lillehammer renseanlegg er det etablert system for varsling av brann og 

innbrudd.  Alarmer overføres automatisk til døgnbemannet vaktsentral og oppfølging skjer av autorisert 

vaktselskap. 

 

12.2.4 Elektronisk FDV-system 

For tjenesteområdet vann og avløp er det viktig å ha riktige hjelpemidler slik at VA-anleggene i kommunen 

kan driftes mest mulig effektivt og forsvarlig. Det finnes flere elektroniske styringssystemer på markedet, 
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men ikke alle er like tilpasset drift av vann og avløpsanlegg. Det er derfor viktig for fagområdet at det foretas 

utredninger om ulike muligheter for at de riktige systemene kan bli valgt. 

Et elektronisk FDV-system vil være et verktøy til å: 

 sette vedlikehold, internkontroll og dokumentasjon i system  

 gi økt sikkerhet og tilgjengelighet for anlegg  

 forenkle prioritering og planlegging av arbeidsoppgaver  

 håndtere utfordringer knyttet til preventivt og tilstandsbasert vedlikehold  

 hjelpe ledelsen med å ta velbegrunnede avgjørelser  

Etablering av et elektronisk FDV-system innebærer bl.a. datafangst og innlegging av grunnlagsdata. Dette vil 

være et omfattende arbeid. Etablering av et slikt system forutsettes gjennomført i løpet av perioden 2014-

2017. 

 

12.2.5 Organisering av tjenesteområdet vann og avløp 

 

Tjenesteområdet VA er i dag organisert med en tjenesteområdeleder og to fagområder, 

forvaltning/ledningsnett og tekniske anlegg/prosess. Fagområdene ledes av hver sin fagansvarlig. 

Organisasjonskart for tjenesteområdet er vist under.  

 

Figur 12.1 Organisasjonskart tjenesteområde vann og avløp pr. juni 2014 



 Oppdragsnr.: 5110850 

 Revisjon: 2 

 

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2014-2018 | Kommunedelplan  

 

n:\511\08\5110850\5 arbeidsdokumenter\510 fase2\hovedplanrapport\rapport hovedplan vann og avløp_fase2_for 

høring_rev10.06.14.docx 

2014-06-10 | Side 83 av 93 

 

12.2.6 Forvaltningsmessige- og administrative oppgaver 

I dag er utførelse av sanitærarbeider og leveringsbetingelser for vann- og avløpstjenesten regulert av 

«Normalreglementet for sanitæranlegg, tekniske- og administrative betingelser», utgitt av Kommunenes 

sentralforbund. Denne er tidligere vedtatt politisk i Lillehammer kommune. Reglementet foreligger i en 

revidert utgave, «Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg», hvor den reviderte utgaven har 

harmonisert Normalreglementet med endringer foretatt i annet nasjonalt lovverk som har konsekvenser for 

dette regelverket. Den reviderte utgaven er ikke vedtatt politisk i Lillehammer kommune. Dette bør gjøres 

med det første. 

For en del av de tiltak som utføres på sanitæranlegget ute hos våre brukere, vil det være søknadsplikt til 

kommunen for de arbeidene som skal utføres. Søknadene sendes inn på fastlagte skjemaer. De fleste 

entreprenører har relevante skjemaer i sine systemer, men vi har fra tid til annen forespørsel fra noen 

entreprenører om kommunen har egne fastlagte skjemaer for søknad om sanitærarbeider. Vi vil derfor 

utarbeide nødvendige skjemaer som kan ligge tilgjengelig på våre nettsider for de entreprenørene som 

ønsker å benytte seg av dette. 

Administrasjonen føler et stadig økende behov for juridisk kompetanse knyttet til forvaltning av VA-relaterte 

spørsmål. Dette gjelder oppfølging av saker hvor kommunen har gitt pålegg om tilknytning til kommunalt 

nett. Videre gjelder oppfølging der det er gitt pålegg om utbedring av privat ledningsnett ved lekkasjer på 

vannledninger eller avløpsledninger. Det er relativt omfattende og formelle prosedyrer som må følges 

dersom abonnenter ikke tar eventuelle anmodninger og pålegg til følge og som igjen kan føre til tvangsmulkt. 

Med økt investeringsnivå og til dels store entrepriser vil kommunen møte stadig flere store og profesjonelle 

aktører. For å møte dette vil juridisk kompetanse være nødvendig.  

Juridisk bistand er også hensiktsmessig ved inngåelse av grunneieravtaler. Selv om vi i stor grad benytter 

standardiserte avtaler støter vi ofte på spesialtilfeller. Vi erfarer at publikum i større og større grad stiller krav 

til kommunens saksbehandling og opptreden i forbindelse med tjenesteleveranse og ved skader på privat 

grunn. 

Administrasjonen har startet arbeidet med revidering av VA-avtaler med nabokommunene. Dette er til dels 

svært tids- og arbeidskrevende oppgaver som til syvende og sist også har økonomiske konsekvenser for 

avtalekommunene. Ny avtale med Gausdal kommune vil sannsynligvis være på plass tidlig 2014. Arbeidet 

med revidering av avtalen med Ringsaker og Øyer vil følge deretter. 

Av de tyngste og mest komplekse administrative oppgavene, er arbeidet med påslippsavtaler. Her må 

prosess og saksbehandling forankres i hele den administrative organisasjonen og mot politikerne. Eventuelle 

pålegg eller direkte økonomisk krav må kvalitetssikres nøye. Det handler som oftest om bedrifter med et 

betydelig antall arbeidsplasser. 

Vann- og avløp administrerer registrerer og utfører saksbehandling av fettutskillere og oljeutskillere i 

Lillehammer kommune. 

Lillehammer kommune er i gang med å innføre fullelektronisk saksbehandling. Vårt fagområde er valgt ut 

blant de første til å ta dette i bruk. Det er forventninger om at dette, på sikt, skal forenkle hverdagen for den 

enkelte saksbehandler. 

Private aktører ønsker i økende grad å bygge ut infrastruktur som kommunen skal ta over for drift og 

vedlikehold. Administrasjonen har sett med velvilje på slike planer, men vi har erfart at oppfølgingen av 

prosjektene fra kommunens side blir mangelfull. En kontroller/prosjektleder må knyttes til denne form for 

utbygging i framtiden. 

Prosjektstyring av nye utbyggingsoppgaver og større vedlikeholdsoppgaver administreres av forvaltningen. 

Pr. i dag er det 2,5 årsverk som prosjektledere tilknyttet tjenesteområdet. 
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Tjenesteområdet vann og avløp i Lillehammer kommune har sett seg nødt til å utsette viktige drifts- og 

investeringsoppgaver pga. manglende bemanning. Noen av disse oppgavene synliggjøres i 

handlingsprogrammet. For å kunne gjennomføre de planlagte forestående utbyggings- og 

vedlikeholdsprosjekter i årene framover, må vi enten ansette prosjektledere eller også kjøpe denne tjenesten 

i markedet. Erfaringer forteller klart at kommunen må ha kompetente ansatte som kan følge opp disse 

aktivitetene.  

Administrasjonen i fagområdene har også ansvar for at det utarbeides planer for drift og vedlikehold. Dette 

er svært viktige funksjoner som vi erfaringsmessig ser må prioriteres i hverdagen. 

Siste års innsats for å avdekke og reparere lekkasjer i vannledningsnettet, hvor vannmengder ut fra LVV 

Korgen er redusert med ca. 30 %, viser hvor viktig dette arbeidet er. Dette arbeidet har imidlertid gått ut over 

andre viktige vedlikeholdsoppgaver. Det er derfor av stor betydning at tjenesteområder suppleres med 

nødvendig mannskap for å ivareta presserende vedlikeholdsoppgaver. 

Oppfølging av aktiviteter i sikringssonene for Lillehammer vannverk med etablering av praksis for håndtering 

av bygge-tiltak etc. krever ressurser fra VA i tillegg til samarbeid med plan- og byggesak. 

Administrasjonen må gjennom fokus på opplæringsplan sørge for at alle i hele organisasjonen har den 

nødvendige kompetansen for å utføre arbeidsoppgavene på en rasjonell, sikker og optimal måte. I praksis 

betyr dette at medarbeidere på alle nivå må få mulighet til delta på intern og ekstern opplæring som er 

relevant for utførelse av den enkeltes arbeidsoppgaver.   

 

12.3 HOVEDUTFORDRINGER ADMINISTRASJON OG RESSURSER 

 

 Økt bemanning gjennom rekruttering og økt kompetanse for å møte framtidige utfordringer i økt 

aktivitetsnivå og utvikling av tjenestene 

o Juridisk kompetanse  

o Ingeniører/prosjektledere 

o Personell for forvaltning, systemoppfølging, planlegging, kontrollerfunksjoner 

o Driftspersonell på ledningsnett og tekniske anlegg for å kunne utføre nødvendig planlagte drift- 

og vedlikeholdsoppgaver 

 

 Videreutvikling av internkontrollsystemet for vann og avløp  

 Elektronisk arkivering av stikkledningsarkiv for lettere tilgang/gjenfinning 

 Forbedring av fagområdets nettside og informasjonsmateriell 

 Søknadsskjemaer for VA- og sanitærarbeider gjøres tilgjengelig på nettside 

 Politisk vedtak på «Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg» 

 Klimatilpasninger – flomsikring av vann og avløpsanlegg 

 Klimatilpasninger – etablere nytt dimensjoneringsgrunnlag basert på målinger av nedbør 

 Etablering av elektronisk FDV-system for VA-tekniske anlegg 
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13 GEBYR OG GEBYRUTVIKLING 

 

13.1 VANN- OG AVLØPSGEBYRENE 

 

Vann- og avløpstjenestene i Lillehammer kommune er et selvkostområde og finansieres i sin helhet via 

gebyrinntekter fra abonnentene. Kommunestyret har vedtatt egen lokal forskrift for beregning av vann- og 

avløpsgebyrer. Den lokale forskrift er regulert av «Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» av 31. mai 

1974 og Forurensningsforskriftens kap. 16.  

Lillehammer kommunes forskrift ble sist revidert med virkning fra 1.1.2003. Det er et ønske å gjennomgå 

kommunens lokale forskrift med tanke på om modellen for beregning av både års- og tilknytningsgebyrer 

harmonerer med de ambisjoner vi ønsker å ha i årene framover. 

Lillehammer kommunes gebyrinntekter genereres via tilknytningsgebyr og årsgebyr.  

Tilknytningsgebyret er et engangsgebyr og fastsettes på grunnlag av det tilknyttede byggets areal og 

faktureres i forbindelse med oppføring av nybygg/tilbygg/påbygg og ved nye tilknytninger til kommunalt 

ledningsnett.  

Årsgebyret består av en fast del og en variabel del. Den faste delen belastes for boliger pr. boenhet og for 

næringseiendommer på grunnlag av byggets størrelse. Den variable delen beregnes enten på grunnlag av 

arealet på det tilknyttede bygget eller etter målt vannmengde. Alle boligeiere bestemmer selv om de ønsker 

å betale den variable delen av årlige gebyrer etter areal eller målt mengde. Næringsabonnenter har i 

utgangspunktet også anledning til å velge, så nær som storforbrukere av vann, som har krav om 

vannmåling, som beregningsform.  

Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrnivået for vann- og avløpsgebyrene. Grunnlaget for gebyrnivået 

styres av hvilke drifts- og kapitalkostnader kommunen har innenfor henholdsvis vann- og avløpsområdet. Det 

skal etableres et eget selvkostregnskap for vann og et eget for avløp. Det er ikke anledning til å benytte 

gebyrinntekter fra vann og avløp til andre formål enn vann- og avløpsformål. 

Det vil være naturlige svingninger i de årlige kostnadene innenfor områdene. Vi ser det imidlertid som en 

fordel at gebyrnivået holdes mest mulig stabilt fordi det gir forutsigbarhet for våre vann- og 

avløpsabonnenter. I retningslinjene for beregning av selvkost er det tatt høyde for dette ved at de samlede 

inntekter og utgifter innenfor de respektive områdene kan sees i sammenheng over en tidsperiode på 3-5 år. 

Kommunen kan dermed, innenfor gitte rammer, utjevne svingningene gjennom et vann- og avløpsfond som 

er en viktig faktor for å holde stabile gebyrer over flere år.  

 

13.1.1 Gebyrutvikling 2003 – 2013 

Figur 13.1 og 13.2 viser gebyrutviklingen i Lillehammer kommune de siste 10 årene for henholdsvis vann og 

avløp samt den gjennomsnittlige gebyrutviklingen i sammenlignbare kommuner. Den blå linjen viser 

Lillehammer kommunes gebyrnivå mens den røde linjen viser nivået i kommunegruppe 13 (K13). K13 består 

av 40 kommuner i Norge som kan sammenlignes ut i fra folkemengde og økonomiske rammebetingelser. 
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Grunnlagstallene for gjennomsnittsverdiene er hentet fra SSBs årlige innsamling av gebyrdata fra alle 

landets kommuner (KOSTRA).  

Gebyrnivået for vann i Lillehammer ligger under gjennomsnittet for K13. I 2013 lå avløpsgebyret i 

Lillehammer ca. 26 % høyere enn gjennomsnittet for K13. En av grunnene til dette er at Lillehammer 

renseanlegg har blant de strengeste rensekrav i landet. Kun 5 av Norges renseanlegg har krav om 

nitrogenrensing hvor Lillehammer renseanlegg er ett av disse. Differansen mellom Lillehammers årlige 

avløpsgebyr i 2013 og gjennomsnittet i K13 var på kr. 729,-. 

 

 

Figur 13.1 Gebyrutvikling vann 

 

 

Figur 13.2 Gebyrutvikling avløp 

 

På landsbasis lå gjennomsnittet på vanngebyret for 2013 for en gjennomsnittsbolig på 120 m
2
 bruksareal 

(BRA) på kr. 3039,- og for avløp på kr. 3971,-. Gjennomsnittspriser for Hedmark/Oppland lå på kr. 4268,- for 

vann og kr. 5670,- for avløp. Lillehammers priser lå i 2013 på henholdsvis kr. 1945,- for vann og kr. 3490,- 

for avløp. Både i forhold til gjennomsnittspriser på landsbasis og snittet for Hedmark/Oppland ligger 

Lillehammers gebyrnivå lavere. Se tabell under. 
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Figur 13.3 Gjennomsnittlige vann og avløpsgebyr 2012 

 

13.2 SELVKOST 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for selvkostområdene som 

gjøres gjeldende fra 2015. De nye retningslinjene baserer seg på de samme hovedprinsippene som tidligere, 

det vil si: «Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere 

en bestemt vare eller tjeneste». Denne definisjonen får fram at det kun skal være kostnader som direkte eller 

indirekte er knyttet til den samlede produksjon av den aktuelle varen eller tjenesten som skal inngå i 

beregningsgrunnlaget for selvkost. 

Videre står det om generasjonsprinsippet at «En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert 

av neste generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte 

av tjenesten».  

Det anbefales at hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, og at et positivt/negativt 

selvkostresultat (over-/underskudd) som hovedregel dekkes inn senest innen fem år. Lillehammer kommune 

har fulgt disse hovedprinsippene de siste årene. 

I arbeidet med hovedplanen har man sett behov for å øke fondene med tanke på investeringene som skal 

foretas ved gjennomføring av prioritert handlingsprogram. 

 

13.3 FOND 

Over noe tid har fondsavsetningen beløpet seg til ca. 48,3 mill. kroner for vann- og avløpsfondene, fordelt 

med ca. 40,2 mill. kroner på avløpsfond og ca. 8,1 mill. kroner på vannfond (pr. 31.12.13). Vannfondet har 

økt fra ca. 2 mill. kroner i 2010 til ca. 8,1 mill. kroner, mens avløpsfondet de siste to årene har blitt doblet. 

I forhold til de tiltak som er skissert i planen synes dagens fond totalt sett som et fornuftig nivå, men i og med 

at investeringsbehovene i større grad kommer til uttrykk på vannforsyningen burde fordelingen av fondene i 

større grad vært dreid mot vann, og noe lavere på avløp. Gjennom en dreining i gebyrene fra avløp til vann 

er det mulig å korrigere størrelsene på fondene for å møte investeringsbehovene innenfor vannsektoren, 

men også avløpssektoren. Forslag til en slik dreining fremkommer i neste kapittel.  

Rentenivået i Norge har vært en av årsakene til at fondene har oppnådd dagens nivå. I retningslinjene fra 

departementet er kalkylerenten satt til 5-årig swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng. I arbeidet med 

gebyrutviklingen i planen er det tatt utgangspunkt i rentenivået for 2013 som har vært lagt til grunn for 

beregning av kapitalkostnadene for 2013. 
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Kapitalkostnadene utgjorde ca. 25 % av de totale kostnadene innenfor området i 2013. En endring på 

eksempelvis 1 prosentpoeng på renten vil endre kapitalkostnadene med nærmere 4 mill. kroner årlig. 

Endringer i rentenivået vil dermed kunne ha konsekvenser for gebyrutviklingen i perioden. 

 

13.4 HANDLINGSPROGRAMMETS KONSEKVENS FOR GEBYRUTVIKLINGEN 

 

Det er gjennomføringen av handlingsprogrammets tiltak innenfor vann- og avløpssektoren som er 

avgjørende for gebyrutviklingen framover. På lik linje med veldig mange av landets kommuner har også 

Lillehammer kommune i årene framover behov for å skifte ut aldrende ledningsnett. Likeledes å ivareta 

forsyningssikkerhet og rensekvalitet innenfor vann- og avløpssektoren med flere større tiltak. 

I løpet av de siste 10 årene er det totalt investert ca. 360 millioner kroner innen vann og avløpssektoren, 

fordelt med 152 millioner kroner tilknyttet vann og 205 millioner kroner tilknyttet avløp. Prosentvis fordeler 

dette seg med 42 % på vann og 58 % avløp. 

I prioritert handlingsprogram for perioden 2015-2018 er det forslag om investeringer beregnet til totalt ca. 

430 millioner kroner, fordelt med 286 millioner kroner på vann og 143 millioner kroner på avløp. Prosentvis 

fordeler dette seg med 66 % innen vannsektoren og 34 % innen avløpssektoren. 

Kostnadene som framgår av prioritert handlingsprogram er stipulerte entreprisekostnader basert på 

kostnadsnivået i 2013 og 2014. Den økonomiske konsekvensen for gjennomføring av prioritert 

handlingsprogram vil bli påvirket som følge av prisutvikling, herunder kostnader tilknyttet materiellkjøp og 

entreprenørkostnader. Samlet vil dette påvirke endelige entreprisekostnader. 

I tillegg til investeringer synliggjør hovedplanen og prioritert handlingsprogram en økning av driftsnivå for å 

opprettholde og bedre kvalitet på vann og avløpstjenesten inkludert å ivareta krav og pålegg iht. gjeldende 

lover og forskrifter. 

Kostnadene tilknyttet vann og avløpssektoren finansieres i sin helhet av gebyrinntektene, dette inkluderer 

kapitalkostnader, drift og vedlikehold. Ambisjonene som framgår av prioritert handlingsprogram innebærer at 

gebyrgrunnlaget(antatt kostnad) øker vesentlig utover prisstigning, et forhold som igjen tilsier at 

gebyrinntektene totalt sett må økes i perioden 2015-2018. Utover prisstigning vil eventuelle endringer i 

rentenivået(kapitalkostnader) og bruk av eller avsetning til fond påvirke gebyrsatsene. Endelig fastsetting av 

gebyrsatsene vedtas av kommunestyret i forbindelse med årlig behandling av budsjett. 

 

13.4.1 Gebyrgrunnlag Vann 

Ved gjennomføring av handlingsprogrammet for perioden 2015-2018 innebærer dette en beregnet økning i 

gebyrgrunnlaget fra 35 millioner kroner(R-2013) til 58 millioner kroner i 2018. Av den totale økningen i 

gebyrgrunnlaget på 23 millioner kroner, utgjør kapitalkostnader 14 millioner kroner og driftskostnader 9 

millioner kroner. 

Vannfondet er pr. 31.12.2013 på ca. 8,1 mill.kr. Med bakgrunn i at vannfondet er forholdsvis lavt og med en 

vesentlig økning i gebyrgrunnlaget mot slutten av perioden, vurderes det slik at det må foretas årlige 

fondsavsetninger samtidig med at de årlige drifts- og kapitalkostnader øker. En økning i gebyrsatsene fra og 

med 2015, for å imøtekomme utfordringene i planperioden, er beregnet til minimum mellom 25 % og 35 %. 

Dette er illustrert i tabellen under. 
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Tabell 13.4 Økning av gebyrgrunnlag vann. 

 

13.4.2 Gebyrgrunnlag avløp 

Ved gjennomføring av handlingsprogrammet for perioden 2015-2018 innebærer dette en beregnet økning i 

gebyrgrunnlaget fra 62 millioner kroner(R-2013) til 71 millioner kroner i 2018. Av den totale økningen i 

gebyrgrunnlaget på 9 millioner kroner, utgjør kapitalkostnader 6 millioner kroner og driftskostnader 3 

millioner kroner. 

Avløpsfondet er pr. 31.12.2013 på ca. 40,2 mill.kr. Med bakgrunn i økningen i gebyrgrunnlaget mot slutten 

av perioden vurderes det slik at det ikke er behov for ytterligere avsetning til fond selv om årlige drift og 

kapitalkostnader øker. En reduksjon av gebyrsatsene ved bruk av fond bør vurderes. En reduksjon i 

gebyrsatsene fra og med 2015, for minimum å ivareta utfordringene i planperioden, er beregnet fra 5 % og 

maksimalt oppad til 15 %. Dette er illustrert i tabellen under. 

 

 

Tabell 13.5 Reduksjon av gebyrgrunnlag avløp. 

 

13.4.3 Samlet konsekvens for abonnentene 

Ved gjennomføring av prioritert handlingsprogram 2015-2018 vil økningen i drift og kapitalkostnader 

hovedsakelig belastes mot slutten av perioden. Prosentvis fordeler antatt kostnad seg med ca. 66 % innen 

vannsektoren og ca. 34 % innen avløpssektoren.  

Pr. 31.12.2013 er den totale fondsavsetningen på 48,3 mill.kr, fordelt med 83 % tilknyttet avløpssektoren og 

17 % tilknyttet vannsektor. Nevnte forhold synliggjør et behov for å endre gebyrutviklingen ved å øke 

gebyrsatsene tilknyttet vannsektoren og samtidig opprettholde eller redusere gebyrsatsene tilknyttet 

avløpssektoren.  

Ved endelig fastsetting av gebyr(årlig budsjett) vil det være flere alternativ til differensiering mellom vann og 

avløpsgebyrene for å tilpasse seg konsekvensene ved gjennomføring av handlingsprogrammet. Ved en 

vesentlig økning av vanngebyr fra og med 2015 bør det samtidig tas hensyn til avløpsfondets størrelse som 

gir muligheter for å redusere avløpsgebyret. 

Med utgangspunkt i en bolig med et gebyrgrunnlag på 100m
2
 utgjør dagens gebyr kr. 5593,- (eks. mva.) pr. 

år. Av det totale gebyret utgjør avløpsgebyret 64 % og vanngebyret 36 %.  
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Dersom gebyrsatsene for vann økes med 30 % og gebyrsatsene for avløp reduseres med 10 % vil gebyret 

med samme gebyrgrunnlag øke til kr. 5832.50,- (eks. mva.) - prisstigning er ikke hensyntatt. Dette gir en 

økning for abonnenten pr. år på kr. 239,50,- dvs. en økning på 4,3 %. Av det totale gebyret vil avløpsgebyret 

ved denne beregningen utgjøre 56 % og vanngebyret 44 %. 

 

 

Tabell 13.6 Konsekvens ved alternative kombinasjoner ved økning og differensiering av vann og 

avløpsgebyr. Grunnlaget er beregnet ut fra et bruksareal på 125m2 som tilsier et gebyrareal på 100m2. 
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14 HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 

Handlingsprogrammet framgår på de neste sidene. 

Handlingsprogrammet angir prioriterte tiltak i perioden 2014-2018. Det er gjort grove kostnadsanslag på flere 

av tiltakene. Kostnadsberegninger med større treffsikkerhet for flere større tiltak noe fram i tid avhenger av 

gjennomførte delutredninger. De mest kostnadskrevende tiltakene er vist i tabellen under. 

Det er forutsatt at handlingsprogrammet skal rulleres årlig, og endelige rammer fastsettes i forbindelse med 

budsjettbehandling årlig. 

Tiltak forutsatt gjennomført etter 2018 og i planperioden fram til 2024 er også angitt. Disse tiltakene vurderes 

og prioriteres ved revisjon av hovedplanen hvert 4. år. 

 

Tiltak Estimert 

investering (mill kr.) 

Gjennomføres år 

IT02 Lillehammer vannverk – anlegg for 

manganfjerning og oppgradering eksisterende 

anlegg   

130 2015-2017 

IL12 Avskjærende ledninger, søndre del, Busmoen-

Vingnesbrua 

84 2016-2018 

IL08 Sanering/rehabilitering av eksisterende 

ledningsnett 

71 2014-2018 

IL11 Ny vannledning over Maihaugen (Birkebeineren-

Holteskogen) 

25 2015-2016 

IT52 Birkebeineren høydebasseng – nytt 

vannkammer 2 

13 2015-2016 

IL05 Ledningsnett randsone øvre Ålsbygda 14 2014-2018 

 SUM 337  

Tabell 14.1 Sammenstilling kostnadskrevende tiltak 2014-2018 
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15 GRUNNLAGSMATERIALE OG 

UTREDNINGER 

Det forutsettes at hovedplanen følges opp og korrigeres/kompletteres etter at resultatene fra undersøkelser 

og utredninger foreligger. 

Hovedplanrapporten baserer seg på en rekke undersøkelser og utredninger som er utarbeidet de senere 

årene. Av aktuelle dokumenter som har vært viktige for planens utarbeidelse kan nevnes: 

 

 Undersøkelser og utredninger i forbindelse med Lillehammer vannverk for perioden 2007-2013: 

 

o 2007 - Igangsatt kartlegging av vannkilden i Korgen. LVV 

o 2008 - Rapport av 6. mars 2008 ”Produksjonsbrønner, overvåking og forurensningspotensiale". Det 

ble utarbeidet rapport som første stadium for å forstå grunnvannskjemien i Korgen brønnfelt, og 

hvilke forurensninger og tilstander som kan påvirke grunnvannskvaliteten og brønnene.  

o 2008 -Teknisk notat 2008-07-10.”Hydrogeologiske beskrivelser og forslag til supplerende 

undersøkelser”. 

Hovedhensikt med dette arbeidet er å etablere det eksisterende datagrunnlag for å vurdere 

klausuleringssonene for LVV Korgens grunnvannsforsyning. Det er foretatt søk og innsamling av all 

eksisterende informasjon om LVV Korgen, og annen relevant geodata-informasjon fra hele 

Hovemoen området.  

o 2008 - Teknisk notat 2008-10-08. "Befaring og undersøkelser langs Bæla, Skikstadbekken og 

Lundebekken". Kartlegge det hydrogeologiske regimet rundt bekkene og vurdere om det er 

nødvendig med ytterligere boringer og overvåkingsbrønner langs disse bekkene. Det er utført 

georadarmålinger i Korgenområdet og langs E6.  

o 2008 - Rapport 9 desember 2008."LVV Korgen - Tilstandsvurdering av brønner". Innledende 

rapport - Vurdering av grunnvannskjemi basert på undersøkelser av observasjonsbrønner. 

o 2009 - Rapport 1. mars 2010 Prosjekt ”Korgen Vannverk Lillehammer – Tilstandsvurdering av 

brønner” videreføres fra 2008. I april 2009 ble det gjennomført en hydrogeologisk og vannkjemisk 

tilstandsvurdering av brønnene. Undersøkelsene omfattet etablering av 5 nye 

observasjonsbrønner, pumpetesting, brønnlogging, prøvetaking og analyser av grunnvann, 

videofilming av produksjonsbrønner og flere overvåkingsbrønner, mekanisk rensing av brønn 4 og 

brønn 5.  

o 2010 - Rapport mars/juni 2010 med forslag til videre tiltak med tanke på jern/mangan-utfordringer i 

grunnvannet.” Beskyttelse av grunnvannskilden. Klausuleringssoner Restriksjoner". Kvalitetssikring 

av klausuleringssonene for grunnvannskilden. Videreføring av arbeid gjort i 2008. Det er foretatt 

søk og innsamling av all eksisterende informasjon om LVV Korgen, og annen relevant geodata-

informasjon fra hele Hovemoen området. Det er utført georadarmålinger i Korgenområdet og langs 

E6. 
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o 2011 - På grunnlag av tidligere undersøkelser ble det utarbeidet en tiltaksplan med tanke på 

jern/mangan- problematikken.   

o 2011 - Lillehammer kommune er i gang med utarbeidelse av ny hovedplan for vann og avløp.  

Denne skal danne grunnlag for kort- og langsiktige investeringsplaner. Det er i den forbindelse 

avholdt møte mellom NGI, Norconsult og Lillehammer kommune hvor det på grunnlag av tidligere 

undersøkelser ble utarbeidet en tiltaksplan med tanke på jern/mangan problematikken.   

o 2012 - Gjennomført geofysisk kartlegging av grunnforholdene gjennom elektriske 

resistivitetsundersøkelse for å få kompletterende informasjon om løsmasseforholdene med 

lagdeling og geometri. 

o 2013 - Revidert program for oppfølging av vannkilden. 

o 2013 – Etablert 13 nye observasjonsbrønner for kartlegging av sørlige og nordvestre deler av 

vannkilden. 

o 2013 I gang med kartlegge årstidsvariasjoner, vannstandsvariasjoner og vannkjemi m.m. i og rundt 
brønnområdet. Nivålogging og prøvetaking O-brønner.    

 

 I forbindelse med hovedplanarbeidet 2012-2014 er det gjennomført flere delutredninger, se også 

egen vedleggsrapport: 

 

o Lillehammer vannverk – Oppsummering etter studietur m.m. 

o Skisseprosjekt for utbygging med manganfjerning og desinfeksjon med UV. Utgave pr. mars 2014. 

o Tiltak UT31 – Lillehammer renseanlegg - framtidige avløpsvannmengder og forurensningsmengder 

o Utredningstiltak – Tilstandsvurdering bygg, Lillehammer renseanlegg 

o Tiltak IL10 og IL53 – Vurdering av vannforsyningsløsning sone 2 mellom Birkebeineren og 

Holteskogen høydebasseng 

o Tiltak UL5 – Avskjærende ledninger tilstands- og tiltaksvurderinger 

o Bruk av nettmodell til utarbeidelse av spyleplaner for årene 2012-2014. Arbeidet videreføres i 

perioden 2015-2018 til hele ledningsnettet er gjennomspylt. 

 


