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DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. – 12. NOVEMBER  I  KRISTIANSUND  
 
 
Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av 
veier/trafikk, anlegg for vannforsyning og avløp og avløpsrensing. Det er viktige tjenester 
for kommunen, som må fungere og med god kvalitet 24 timer i døgnet hele året. 
 
Vi har også ansvar for parker/friluftsområder, sivilforsvar, innsamling husholdningsavfall, 
og har oppgaver og myndighet etter forurensingsloven, vegloven mv. 
 
 
 
Organisering 
 
Enhetsleder/byingeniør  +  sjefsing (stedfortreder for bying.) 
 
Avdelinger 

1) Planavdeling 
2) Prosjektavdeling/prosjektledelse 
3) Merkantil avdeling 
4) Driftsavdeling 
5) Anleggsavdeling 
6) Parkavdeling 

 
Det er dessuten støtte hos eget verksted samt eget lager. 
 
VA - kommunalteknikk er avhengig av samtlige avdelinger, men planavdelingen og 
driftsavdelingen er selvsagt mest sentrale. 
 
Virksomheten på VA ledes på 2 nivå: 

a) Driftsing med assistanse av øvrige ingeniører på drift + kontor for øvrig 
b) Driftsleder med assistanse av formenn henholdsvis på vann og avløp 

 
Det er egne arbeidsteam spesialisert på vann og avløp. Største team er på avløp. 
 
Beredskap 
Det er fast beredskap utenom vanlig arbeidstid og på helg.  
Kommunalteknikk på VA er en 24 timers tjeneste hele året. 
 
Vaktordning 

a) Overordnet vakt (består av ingeniører, driftsledere oa.) 
b) B-vakt på vann 
c) B-vakt på avløp inkl. spylebilsvakt 

 
Om vinteren er det også assistanse via beredskapen på brøyting. 
 
Totalt er det nærmere 100 ansatte som jobber ved kommunalteknikk. 
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Nøkkeltall 
 
Lengde vannledninger:    235 km, derav 43 % lagt før 1980 
 
Lengde avløpsledning inkl. overvann:  226 km, derav 35 % lagt før 1980 
 
På avløp er det fortsatt ca. 54,5 km med fellessystem for overvann og spillvann.  
 
Behov for årlig ledningsutskiftning kan settes til minimum 1,2 % av totalt ledningsnett. 
 
Det gir en gjennomsnittlig utskiftning ca. pr. 80 år. 
 
Det betyr at Kristiansund bør fornye minst 2,8 km med vannledninger hvert år  
 
Tilsvarende 2,7 km med overvann-/spillvannsledninger hvert år.  
Ettersom det fortsatt er svært mye fellesledninger på avløp burde utskiftingstakten på AF-
ledninger har vært et eget satsingsfelt. 
 
Hva utførte Kristiansund på ledningsutskiftning i 2014? 
  
  Sum vann og avløp: 1,9 km, dvs. ca 1/3 av minimum 
 
 
Forbrukstall og lekkasjer 
 
I 2013 ble det produsert (renset/behandlet)   ca 5,0 mill. m3 vann  
I 2014 ble det produsert      ca 4,2 mill m3 vann 
 
Hva skjedde: 
I 2013 med kraftige sparetiltak på ansvarsområde vannforsyning, ble det både lite 
utskiftning av gamle vannledninger og vansker med å drive effektiv lekkasjelytting. 
Reparasjoner av ledningsbrudd ble dessuten forsinket.  
 
I 2014 ble lekkasjekontrollen bra og mange lekkasjer ble hurtig stanset.  
 
Lekkasjeandelen lå tidligere på opp mot 50 % og ser nå ut til å ligge forholdsvis stabilt på 
underkant 40 %.  
 
Målet er å komme under 30 % i løpet av 10-15 år. 
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Viktige utfordringer på VA i Kristiansund 
 
 
Utfordring 1 – økonomi 
Budsjettene på VA utgjør en stadig synkende andel av kommunens totale driftsbudsjett.  
 
For å yte akseptable service til innbyggerne med synkende budsjett er nødvendig med å 
kjøpe færre tjenester enn tidligere hos private firma og heller utføre mer i egenregi. Å 
kjøpe tjenester faller vesentlig dyrere enn å bruke kommunalt personell og utstyr.   
 
Eksempelvis ser vi at kostnader med grøfting og legging av ledninger for vann og avløp i 
egenregi koster 6.000 – 12.000 kr. pr. løpemeter. Tilsvarende arbeid med privat firma 
koster gjerne 14.000 – 20.000 kr. pr. løpemeter. Dyreste private prosjekt har vært VA-
anlegget i Dalegata der løpemeterprisen kom på over 50.000 kr. 
 
Prosjektledelse må forsterkes når kommunen benytter private entreprenører. Det legger 
beslag på 50 – 100 % av tiden til kommunal ingeniør å utføre prosjektledelse, kontroll og 
behandling av endringer og tilleggskrav.  
 
Å lage anbudsdokument for ekstern tjeneste krever mer enn på prosjekt i egenregi. Å 
sikre at kommunen blir bra dekket mot tilleggskrav fra privat entreprenør er komplisert og 
tar mye ressurser. Uansett hvor godt man prøver å sikre seg kommer det vanligvis høye 
tilleggskrav til kommunen på toppen av anbudspris med private firma. 
 
For å unngå kostnadsoverskridelser og ikke binde opp stor del av ingeniørkapasiteten, er 
det en klar fordel å være uavhengig av private firma, men ha egen drifts- og 
anleggsavdeling. På spesielle prosjekt og når vi mangler kapasitet, spesialkompetanse, 
vil det selvsagt være naturlig å benytte ekstern entreprenør. 
 
Utfordring 2 – beredskap 
På vannforsyning og avløp/forurensing skjer det hele tiden hendelser/uhell. Spesielt store 
hendelser må håndteres omgående for unngå alvorlige tilstander. Å ha døgnkontinuerlig 
beredskap og kunne øyeblikkelig innkalle trente mannskaper med nødvendig utstyr, er 
viktig på selv relativt små uhell. For å håndtere alvorlige situasjoner er egne ressurser 
helt sentralt. 
 
Mannskaper som daglig jobber sammen, er lett å koordinere. De kjenner hverandres 
kompetanse, ferdigheter og roller. De har førstehånds kjennskap til anleggene, er raske 
til å finne løsninger, kjenner rutinene og vet hva som skal gjøres i de fleste situasjoner. 
Det er svært avgjørende for å håndtere hendelser på en rasjonell måte. 
 
Skulle man bruke eksterne firma blir det både tidstap og kostbart. 
 
Utfordring 3 – alltid en trussel om privatisering 
Ut fra det som er nevnt foran håper vi ikke at det kommer en ny bølge hos politikere om 
privatisering og konkurranseutsetting. 
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Utfordring 4 – avhengig av «normale» driftsbudsjett. 
Vi håper å få normale driftsbudsjett på VA slik at vi kan jobbe systematisk ut fra det som 
ligger i handlingsprogrammene til hovedplanen på vannforsyning og på hovedplanen på 
avløp og vannmiljø. 
 
Utfordring 5 – rekruttering 
Det pågår et generasjonsskifte hos kommunalteknikk både på ingeniør-siden og for 
fagarbeidere/driftsoperatører. Mange velger pensjonering allerede fra 62 år med AFP. 
 
Seniorordning ser ut til å falle bort på de viktige punktene i 2016. Dette kan gjøre at enda 
flere velger å slutte ved fylte 62 år. 
 
Det er kanskje et annet arbeidsmarked nå enn tidligere for å rekruttere dyktige 
fagarbeidere og driftsoperatører. 
 
Utfordring 6 – kompetanse 
Selv om vi har god kompetanse og dyktige fagarbeidere og driftsoperatører i dag, er det 
et jevnt behov for supplering og oppgradering av kompetanse.  
 
Fornyelse av kompetanse på VA vurderes å ha gått rimelig bra hittil. 
 
I Kristiansund vil det nå være et ekstra behov for fornyelse/supplering av kompetanse i 
forbindelse med at hovedrenseanlegget på avløp på Hagelin settes i drift i 2016. Her er vi 
ikke så godt i rute som vi burde.  
Sannsynligvis bør det være en egen person med driftsansvar på operatør-nivå til daglig 
drift av renseanlegget for å ha nok kapasitet. Dette får vi jobbe med videre for å sikre bra 
nok løsning. 
 
Andre utfordringer 
VA-sektoren blir stadig mer kompleks og krevende. Arbeid med HMS og oppfølging av 
interkontroll og rutiner er også en utfordring. 
 
Å ta i bruk ny teknologi og moderne, arbeidsbesparende utstyr er svært viktig. Her er et 
mer eller mindre konstant fornyelsesbehov, som vi hos kommunalteknikk hittil har klart å 
følge opp forholdsvis bra? 
 
At vi som jobber med oppgaver på VA hele tiden stiller oss spørsmål, er helt vesentlig for 
at vi skal lære av erfaringer og komme oss videre i den utviklingen som skjer. På den 
måte kan løsningene og tjenestene bli bedre. 
 
Det er viktig å være våken og ta opp ting, også når dette kan være ubehagelig! 
Hos Kommunalteknikk bør det være bra takhøyde for å prøve og også ha toleranse for at 
feil kan skje. 
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