
Resultater tilsynsaksjonen 2021 - en god plan er  
første skritt til løsningen

DiVA-Saneringsplan Sone4 Åse, 

Ålesund kommune



Agenda

• Resultater tilsynsaksjon

• En god plan er første skritt til løsningen

• Eksempel Saneringsplan for avløpssone RA4 Åse

• Hvorfor er DiVA metodikken så bra



Gapet øker

• Norge bryter EUs Avløpsdirektiv, og i tillegg bryter mange kommuner utslippstillatelsen(e) gitt av 
Statsforvalteren

• Krav til sekundærrensing innen 2027, mulig krav til nitrogenrensing, revidert og strengere 
Avløpsdirektiv 2024

Stadig strengere krav øker gapet mellom dagens situasjon og gjeldende krav



Tilsynsaksjonen 2021-resultat

• Tilsyn med kommunale avløpsanlegg etter kap. 14 utført i 55 kommuner

• 60 prosent av kommunene hadde manglende utslippskontroll og miljørisikovurdering!

• Mange manglet oversikt over egne avløpsanlegg og deres funksjon

• 30 prosent brøt med utslippstillatelsen på grunn av manglende handlingsplaner 

Svært alvorlig – hvordan vite hva man skal gjøre hvis man ikke engang vet hva man har??



Tilsynsaksjonen 2021 - konsekvenser

• Mange kommuner får nå strengere krav til både ledningsnett og renseanlegg med korte frister

• Byggestopp - kritisk

• Behov for enorme investeringer raskt

• Planer og skisseprosjekter lyses ut med korte frister og begrensede rammer. 



Tilsynsaksjonen 2021-konsekvenser

• Helt nødvendig med en plan for å prioritere

• Hastverksarbeid - mer vill-ledende enn veiledende

• Korte frister kan føre til store kommunale feilinvesteringer

• En plan er ikke nødvendigvis en god plan. 

Hjelper ikke å spare noen hundre tusen og noen måneder på å lage en plan, hvis konsekvensene 
blir store feilinvesteringer de neste årene!!



En god plan er løsningen



Gode rammer er viktig

• En god prosess og godt samarbeid mellom rådgiver og kommune – minst ett år!

• Medvirkning gir eierskap!

• Erfaringen tilsier at en hovedplan fort koster over 1 mill. kr – det er godt brukte penger for å sikre at 
man investerer de titalls millionene de kommende årene i riktig prosjekt til riktig tid!

• En utfordring er at mange ikke ser forskjellen på en plan til 250 000 og en til 1 mill. kr i tilbudsfasen

• Viktig med bred og god kompetanse



Hva kjennetegner en god plan

• Se heltheten og bredden

• Grundig gjennomarbeiding og kvalitetssikring av grunnlagsdata

• Finne riktige mål for den aktuelle planen

• Konkrete, tallfestede mål

• Godt begrunnet valg av strategi og tiltak – ikke på magefølelsen

• Beregne forventet måloppnåelse etter gjennomført handlingsplan

• God beskrivelse av tiltakene (vise I kart osv.)



Saneringsplan for 
avløpssone RA4 Åse og 
DiVA metodikken



Om DiVA metodikken

• Prosesser og metodikk må effektiviseres og fornyes, og vi må sikre at vi får mer ut av hver krone 
som investeres  

•  Metodikken bygger på 15 års forskningssamarbeide i Europa og representerer beste praksis 
innenfor infrastrukturforvaltning.

• Benyttes for både hovedplaner og saneringsplaner 

• Kan brukes av både konsulenter og kommuner 

• Passer både for store og små kommuner 



Hensikten med saneringsplanen

• Skaffe kommunen oversikt over status for vann, avløps- og overvannssystemene

• Reduksjon av vannlekkasjer

• Reduksjon av fremmedvann og overløpsutslipp

• Sanering av ledningsnett i følge behov

• Avdekke avstand er mellom status og ønskede målsettinger

• Avdekke de viktigste tiltakene for å nå målene



Viktigheten av grunnlagsdata

• Kommunene bør ha en strategi for datainnhenting – hva trenger vi og hvorfor! 

• Invester i gode data! 

•  Kartlegge tilstanden i ledningsnettet (rørinspeksjon)! 

• Mengde og type grunnlagsdata betyr mye for hvordan planen blir 

 I tillegg viktig å utnytte de data man har mest mulig!  



Viktigheten av grunnlagsdata

• Grundig gjennomgang av grunnlagsdata

• Oppryddingsprosess også i kommunen – får oversikt over mangler og feil

• Dataklassifisering viktig del av DiVA metodikken

• Særlig viktig at driftsansatte er involvert  - disse vet mye! I tillegg viktig at de får forståelse og 
motivasjon for de tiltakene som foreslås i planen 

Hadde vi hastet oss på 3 måneder hadde vi aldri oppdaget viktige feil og mangler rundt f.eks. 
Overløpene og dette hadde garantert endt i store feilinvesteringer!



Bestemme mål



Krav til målene

• Ambisiøse men oppnåelige

• Tallfestede

• Riktige for den spesifikke kommune

• Ikke for mange – velg ut de viktigste!

• Metodikken sikrer at man arbeider målrettet ut i fra de viktigste mål og risiko som er valgt 

 



Målsettinger avløp



• Velg risikohendelser som har stor 
sannsynlighet for å inntreffe samt vil medføre 
store konsekvenser (lag risikokryss)

• Poenget med å inkludere risiko er å vurdere 
tilleggsfaktorer som ellers ikke ville ha blitt 
tatt hensyn til ved prioritering av tiltak. F.eks:

Risikohendelse: Kvikkleireskred med 
konsekvens brudd på ledning

• Tiltak med stor risikoreduserende effekt 
prioriteres

Risikohendelser



Diagnose



Diagnose og prognose 

• Hvor langt er vi fra målet?

• Hvordan blir utviklingen fremover hvis kommunen fortsetter med mengde og type tiltak som i dag?

• Innenfor hvilke målområder er det viktigst å sette inn tiltak?



Diagnose



Diagnose fosforutslipp



Diagnose fremmedvann



• Gir svært god oversikt over dagens situasjon

• Nyttig da diagnosen viser hvor skoen trykker mest! De målene med rød diagnose fokuseres på 
i forhold til tiltak

• Nyttig å vise ovenfor politikere

Erfaringer diagnose fra kommunene



Analyser og utvelgelse av tiltak med
beregning av måloppnåelse



Utfordring

• Stort planområdet og mange, ulike typer problemer

• Ikke mulig å gå til bunns i alt

• Avdekke hvilke soner som er verst og fokusere tiltak rundt disse



Ti på topp analyse

Beregninger på grunnlag av tall fra modell. Deretter rangere overløpssonene i forhold til;

1. Fosforutslipp fra overløp (kg P/år)

2. Over-/fremmedvannsmengde i overløpssone (m3)

3. Over-/fremmedvannsandel i overløpssone (%)

4. Overløpsutslipp (m3/år)

5. Modellert driftstid i overløp (t/år)

6. Mengde avlastet i overløp (m3/år)/ Total innkommet vannmengde til overløp (m3/år)



Ti på topp analyse

Sonene med høyest score, ut ifra en vektet sum av poeng (multikriterieanalyse)
blir tatt med videre i analysen. Denne scoren utgjør da prioriteringsrekkefølgen for sonene.

Vektingsforholdet som ble benyttet er følgende:



Aktuelle tiltak – mest kritiske sone 
først

• Systematisk kartlegging og målinger for å avdekke 
feil og mangler er noe av det viktigste da 
grunnlaget til dels er usikkert

• Sanere gamle avløpsledninger som har innlekking 
fra bekk

• Bunn pumpesump er lav, sjekke om det siver inn 
sjøvann her kontinuerlig

• Sanere gjenstående gamle betongledninger som 
har innlekk fra vannlekkasjer i vannledningsnettet

• Mange gamle kummer, kartlegg disse og saner ved 
innlekking



Aktuelle tiltak – måloppnåelse

• For hvert av tiltakene som er foreslått beregnes/estimeres 
måloppnåelse

• Velg de med høyest 
måloppnåelse



Kostnader og prioritering av tiltak 
med måloppnåelse



Prioritering av tiltakene

KRY = Kostnad * Risikoreduksjon * Ytelsesforbedring (måloppnåelse) 



Handlingsplan

•Total kostnad: 65,7 mill. kr 

•Årlig investering: 10,3 - 15 mill. kr/år 

•2 tiltak vann, 5 på avløp og 2 på overvann

Driftstiltak, plantiltak og administrative tiltak i 
tillegg 
 



Måloppnåelse



• Svært viktig og nyttig å kjenne til forventet måloppnåelse ved gjennomføring av tiltak

• Dette har vært savnet!

• Viktig å ha fokus på å redusere risiko

• Det kommer tydelig frem hvorfor de ulike tiltakene er prioritert

• Viktig å ha oversikt over total måloppnåelse/hvor er vi om 10 år?

Kommunenes erfaringer med  måloppnåelse og risikoreduksjon



Hvorfor er DiVA metodikken viktig?

• Metodikken sikrer at man arbeider målrettet ut i fra de viktigste mål og risiko i gjeldende 
planområde

• Prosessen legger opp til stor grad av medvirkning fra kommunen - eierskap

• Metodikken øker sannsynligheten for at man investerer i riktig prosjekt til riktig tid.

• Hvis samfunnet investerer 300-400 mrd. kr er det kritisk at disse pengene investeres på riktig sted!


