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 INNLEDNING 
 
1.1 Formål  
Hovedplan Vann og avløp 2008-2028 er den overordnede planen for vann- og 
avløpsvirksomheten. Den er styrende for handlings- og økonomiplanen, som rulleres årlig. 
Hovedplanen ble rullert sist gang i 2012. Dette dokumentet gir en oversikt over 
rammebetingelsene, status for vannforsyningen og avløpshåndteringen i Fredrikstad 
kommune og en oversikt over tiltakene som er utført i forrige planperiode (2012-2016). Det er 
foreslått tiltak som er synliggjort i investeringsplanen for perioden 2017 – 2028, med 
hovedvekt på den kommende fire års perioden. 
 
 
1.2 Bakgrunn  
Vann- og avløpstjenestene i Fredrikstad kommune betjener kommunens 38 900 abonnenter 
(tilsvarende ca. 76 000 innbyggere) gjennom å drifte, vedlikeholde og fornye ledningsnett og 
pumpestasjoner for vann og avløp. De årlige budsjettrammene har siden 2008 hovedsakelig 
vært på 140 millioner kroner. De årlige reelle investeringene har i gjennomsnitt vært på ca. 
130 millioner kroner, noe som innebærer et samlet underforbruk på nærmere 100 millioner 
kroner. I tillegg kommer investeringene FREVAR KF har på renseanleggene i kommunen.  
 
I hovedplan VA 2008-2028 er det tatt hensyn til en fordobling av befolkningen ved 
dimensjonering av overordnede hovedanlegg, det vil si ca. 140 000 innbyggere.  
 
Det forventes betydelige endringer i klimaet i framtiden. Dette må det tas hensyn til ved 
planleggingen og dimensjonering av overvannssystemet. Klimautfordringen er nærmer 
omtalt i kapittel 3.  
 
 
1.3 Forvaltningssoner  
 Ved rulleringen av hovedplanen i 2012 ble behovet for tiltak på ledningsnettet beskrevet for 
28 avgrensede områder. Områdene var de delene av kommunen som fortsatt hadde 
gammelt fellessystem (avløps- og overvann i samme ledning), men også noen områder med 
sårbare resipienter ble tatt med, selv om ledningsnettet er av nyere dato.  
 
Ved denne rulleringen har vi delt kommunen i 20 forvaltningssoner, jf. figur 1. Dette er gjort 
for å samordne og tilpasse forvaltning av vann og avløp med den øvrige vannforvaltningen 
etter vannforskriften. Sonene følger i hovedsak nedbørfeltgrenser, men noen pragmatiske 
avgrensinger er gjort for å skille by/bygd og bolig/industri. Når delnedbørfelt er slått sammen 
er det tatt med i betraktning at den enkelte sone i størst mulig grad representere avløpet fra 
bebyggelsen i sonene. Nærmere omtale av sonene gis i kapittel 7.2. 
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Figur 1. Oversiktskart som viser inndelingen av kommunen i forvaltningssoner. 
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 RAMMEBETINGELSER  
 
2.1 Sentrale rammebetingelser 
Lover og forskrifter som gjelder både vann og avløp 
 
Forvaltningsloven 
Plan- og bygningsloven 

Byggteknisk forskrift (TEK 17) 
Vannressursloven 

Vannforskriften 
Damsikkerhetsforskriften 

Forurensningsloven 
Kommunehelsetjenesteloven 
Helseberedskapsloven 

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 
helsemessig og sosial beredskap 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 
 Gebyrforskrift for vann og avløp i Fredrikstad kommune (lokal forskrift) 
Anskaffelsesloven 
 Forsyningsforskriften 
Arbeidsmiljøloven 

Internkontrollforskriften 
Forskrift om utførelse av arbeid  
Arbeidsplassforskriften 

 
Lover og forskrifter som gjelder bare vannforsyning 
 
Matloven 

Drikkevannsforskriften 
Sivilbeskyttelsesloven 
Lov om brannvern m.v. 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
 
Lover og forskrifter som bare gjelder avløp 
 

Forurensningsforskriften 
Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 
Avfallsforskriften 
Forskrift om organisk gjødsel 

 
Nasjonale mål 
 Nasjonale mål – vann og helse (kgl.res 2014) 
 
 
2.2 Lokale rammebetingelser 
Areal- og transportplan for Nedre Glomma (ATPNG) 

- Legger føringer for arealbruk i Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Kommuneplanens 
arealdel må forholde seg til ATPNG. 

 
Kommuneplanen 
Kommuneplanen beskriver kommunens mål og strategier for utviklingen framover.  
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I kommuneplanens arealdel for 2011-2023 blir kommunens arealer for utbygging beskrevet. 
Den legger opp til en viss vekst i befolkningen per år, hvor boliger i hovedsak skal bygges i 
de sentrumsnære områdene øst for Glomma med nye næringsområder ved Årum. 
Tilfredsstillende vann- og avløpsforsyning av disse områdene er en selvfølge og må ivaretas.  
 
Overvannsrammeplan 
Prinsippene fra kommunens overvannsrammeplan fra 2007 er innarbeidet i kommuneplanen.  
 
VA-Norm 
VA-normen til Fredrikstad kommune inneholder konkrete krav knyttet til planlegging, 
utførelse og sluttdokumentasjon av vann- og avløp i kommunen.  
 
2.3 Utslippstillatelser 
Utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser 
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet og har ansvaret for tillatelser for utslipp av 
kommunalt avløpsvann for tettbebyggelse med samlet utslipp større enn 2000 PE til 
ferskvann eller elvemunning, og større enn 10 000 PE til mindre følsomt område i sjø. Denne 
myndigheten er hjemlet i forurensningsforskriften kapittel 14.  
 
Fylkesmannen i Østfold fastsatte den 04.03.2009 (endret 15.04.2013) «Tillatelse til 
virksomhet etter forurensningslovgivningen for Fredrikstad kommune til drift av kommunalt 
avløpsanlegg». 
 
Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 
Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvaret for tillatelser for alle utslipp av 
sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomheter med utslipp 
mindre enn 50 PE. Denne myndigheten er hjemlet i Forurensningsforskriften kapittel 12.  
 
Fredrikstad kommune vedtok den 3.12.2009 en lokal forskrift om utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. 
 
Kommunens arbeid med mindre avløpsanlegg (spredt avløp) er beskrevet i kapittel 5.4. 
 
 
2.4 Befolkning-, areal- og næringsutvikling 
Med bakgrunn i kommuneplanen 2007-2011 ble det i hovedplan Vann og avløp 2008-2028 
lagt til grunn en befolkningsvekst på 500 personer pr. år, noe som ville bety at det i 2028 ville 
bo ca. 82 000 personer i Fredrikstad. Tall fra SSB viser imidlertid at Fredrikstad har hatt en 
økende befolkningsvekst siden hovedplanen ble vedtatt. I snitt for perioden 2008-2015 har 
Fredrikstad hatt en folketilvekst på 877 personer. Innbyggertallet i Fredrikstad ved starten av 
2017 var 80 121 personer. Innbyggertallet for Hvaler kommune var 4 517 personer. 
 
I kommuneplanen 2011-2023 ble det estimert et behov for 350 nye boliger per år. Boligene 
skal komme gjennom fortetting og nye områder som skal bygges ut. I kommunedelplan bolig   
som ble vedtatt av bystyret 10.02.2016 står det: «Gitt en netto tilflytting til Fredrikstad på for 
eksempel 800 per år vil dette gi et boligbyggebehov på omtrent 450 nye boliger i året. Dette 
tallet representerer gjennomsnittet for de neste tolv årene, og boligbyggebehovet blir større 
utover i perioden. Årsaken til dette er den demografiske sammensetningen som gir økende 
antall eldre, som i større grad enn resten av befolkningen er aleneboende, dermed det økte 
boligbyggebehovet.».  
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Det må også påregnes at fremtidig avsetting av nye næringsarealer kan innebære behov for 
utvidelse av hovednettet. Det er derfor nødvendig å se på dimensjonering av VA-systemene i 
forhold til både bolig- og næringsutviklingen.  
 
 
2.5 Regionalt samarbeid innenfor vann- og avløpssektoren  
Fredrikstad kommune/FREVAR KF har gjennom en avtale om reservevannforsyning med 
Sarpsborg kommune og MOVAR IKS forpliktet seg til å gjensidig levere reservevann under 
nødsituasjoner. Av driftsmessige årsaker er ledningen i kontinuerlig drift. 
 
Hvaler kommune har avtale med Fredrikstad kommune om kjøp vann fra vannverket på 
Høyfjell og Hvaler kommune leverer avløp til FREVAR KF sitt renseanlegg på Øra.  
 
Bebyggelsen på Årum i Fredrikstad er tilknyttet ledningsnettet til Sarpsborg kommune (Alvim 
renseanlegg).  
 
Bebyggelsen på Solberg/Røtne i Fredrikstad er tilknyttet ledningsnettet til Råde kommune 
(MOVAR IKS, Hestevold renseanlegg). 
 
Bebyggelse på Oremo i Sarpsborg er tilknyttet ledningsnettet til Fredrikstad kommune i 
Skjærviken.  
 
Bebyggelsen i søndre del av Saltnes i Råde blir forsynt med vann fra Fredrikstad kommune.  
 
 
2.6 Kommunens organisering av vann- og avløpsvirksomheten 
Kommunens ansvar for vann, avløp og vannmiljø er ivaretatt av tre enheter i Fredrikstad 
kommune og et kommunalt foretak. Disse er Vann og avløp, Prosjektutvikling, Miljø og 
landbruk og FREVAR KF. I tillegg har virksomhetene Regulering og byggesak og 
Bærekraftig samfunnsutvikling medvirkende roller. De ulike enhetenes ansvarsområde er 
beskrevet nedenfor.  
 
Vann og avløp 
Forvalter eierskapet av vann- og avløpsinfrastrukturen og er ansvarlig for overordnet 
planlegging, utarbeidelse av normer for kommunaltekniske anlegg, gjennomføring av mindre 
anleggsprosjekter, drift og vedlikehold av vann- og avløpsinfrastruktur (vann- og avløpsnett, 
trykkforsterker, pumpestasjoner og overløp), ledningskart, kundebehandling, 
sanitærreglement, oppfølging av private installasjoner, sanitærmeldinger og 
myndighetsutøvelse ved påslipp av oljeholdig-, fettholdig- og industrielt avløpsvann og  
pålegg om separering 
 
Prosjektutvikling 
Prosjektledelse for store investeringsprosjekter (ledningsfornyelse) på vann- og avløpsnettet.  
 
Miljø og landbruk 
Vannovervåking (bekker, elver etc.), badevannsovervåking, forurensningsmyndighet for 
separate avløpsanlegg og nedgravde oljetanker og forvalter av regelverket knyttet til 
landbruk. 
 
FREVAR KF 
Drift og vedlikehold av avløpsrenseanlegget og vannverket. 
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Regulering og byggesak 
Saksbehandling av reguleringsplaner og byggesaker, herunder vann- og avløpsanlegg. 
 
Bærekraftig samfunnsutvikling 
Ansvar for at forholdet til vann, avløp og vannmiljø blir ivaretatt i arealplanene (bekkeløp, 
flom, overvannshåndtering, naturmangfold mm.). 
 
Utbyggingsavtaler: Utbygging av vei, vann og avløp i nye boligområder blir ivaretatt av 
private utbyggere. Disse anleggene skal bygges etter kommunal standard og blir så overtatt 
av kommunen etter at de er ferdige.  
 
 

 
Figur 2. Fagarbeidere i virksomhet Vann og avløp fornyer vannarmatur i Odinsgate 2016. 
 
 
2.7 Kompetanseutvikling  
Fredrikstad kommune og FREVAR KF er medeiere/medlemmer av organisasjoner som 
Norsk Vann, Norsk Vannforening og Norsk Kommunalteknisk Forening. VA-miljøet i 
Fredrikstad kommune er med på aktiviteter i disse (seminarer, arbeidsgrupper og prosjekter). 
Fredrikstad kommune deltar i nasjonale prosjekter som for eksempel Fremtidens byer og 
klimatilpasningsnettverket I Front som drives av Miljødirektoratet. Dette er nyttig for 
kommunens kompetanse.  
 
Ingeniører i VA-sektoren har gjennomgående en høy gjennomsnittsalder, og følgelig vil det i 
tiden framover bli et generasjonsskifte. Da er det viktig med en strukturert 
kompetanseoverføring fra erfarne ingeniører og fagarbeidere, slik at de nye ansatte får et 
helhetlig bilde av bransjen.  
 
Etterspørselen etter kvalifiserte fagfolk er generelt stor i Norge, og offentlig sektor er i sterk 
konkurranse med privat sektor om disse. Kommunal og statlig sektor konkurrerer ikke så 
godt på lønn, noe som gjøre det mer utfordrende å både rekruttere og beholde kvalifisert 
personell. I likhet med mange andre kommuner, merker Fredrikstad kommune en økende 
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utfordring på dette området. Det er derfor viktig å gjøre seg attraktiv på andre områder. 
Virksomhet Vann og avløp er for eksempel positiv til og oppfordrer ansatte til faglig utvikling 
gjennom kurs og seminarer, og spesielt eksamensrettede kurs. Dette er med på å heve 
kvaliteten på tjenestene. Virksomheten er også positiv til å yte bistand til prosjektoppgaver 
for studenter (f.eks. fra HIØ, NMBU og NTNU). Dessuten tilbyr virksomheten hvert år 
sommerjobber til VA-studenter.  
 
 
2.8 Obligatorisk vannmåler for alle abonnenter 
Det er knyttet stor usikkerhet til anslagene norske kommuner gir for lekkasjetapet fra det  
kommunale vannledningsnettet. En hovedårsak til dette er at vannforbruket i mange 
kommuner blir stipulert med bakgrunn i boligareal, tomtestørrelse etc., i stedet for at 
abonnentene har vannmålere.  
 
Fredrikstad kommune har til sammen 38 900 abonnenter. Mens det for næringseiendommer 
er obligatorisk å ha vannmåler, har kun ca. 20-25% (7 000 – 10 000 husholdningsabonnenter 
(boliger og hytter) valgt å installere vannmåler. Det betyr at det gjenstår mellom 25 000-30 
000 abonnenter uten vannmåler. 
 
I Østfold har så langt Moss, Råde, Rygge, Hvaler, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvedt, Trøgstad 
og Marker innført obligatoriske vannmålere. Sarpsborg kommune har en politisk sak om 
dette opp til behandling senere i høst, med sikte på at de resterende ca. 10 000 
abonnentene skal ha vannmåler innen 2021. Sarpsborg kommune legger opp til at 
vannmålerne til alle abonnentene (nye og gamle) skal ha mulighet for fjernavlesing. 
 
Sarpsborg kommunen har en forventning om at individuell måling og avregning vil føre til 
større bevissthet rundt forbruk, og medvirke til at vannforbruket går ned. De refererer til 
erfaringer fra Moss kommune, hvor vannforbruket ble redusert med 30% da alle abonnenter 
fikk installert vannmåler.  
 
Ved å innføre tvungen vannmåler hos alle abonnenter vil kommunen få et mer korrekt tall på 
vannforbruket og dermed også lekkasjeandelen. En reduksjon i vannforbruket kan også 
medføre at kommunen kan utsette fremtidige investeringer knyttet til ledningsnett og 
vannverket. Det vil også gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene blant abonnentene 
 
Sarpsborg kommune foreslår at kommunen gjennomfører installasjon av vannmålerne og 
står som eier, men at abonnentene skal dekke installasjonskostnaden (anslått til 3 500 – 4 
500 kroner pr. vann måler) og de løpende utgiftene til vedlikehold og utskifting av vannmåler 
gjennom en årlig leie til kommunen (anslått til 300 kr. pr vannmåler).  
 
For Fredrikstad vil det i så fall ha betydd en investeringskostnad for alle abonnentene til 
sammen på i størrelsesorden 120-170 millioner kroner. Det må gjøres en vurdering om hva 
som er mest hensiktsmessig, å fakturere investeringskostnaden direkte eller om den skal 
innarbeides i det generelle avgiftsnivået.  
 
For kommune vil innføring av obligatorisk vannmåler bety en mer effektiv håndtering av 
måleravlesningene. Samtidig må en antagelig forvente økt ressursbruk knyttet til 
administrasjon rundt utdeling og utskifting av vannmålere. 
 
Hvaler kommunen skal innen utgangen av 2018 bytte ut alle vannmålerne i kommunen til 
«smarte vannmålere». De smarte vannmålerne vil kommunisere med de allerede installerte 
smarte strømmålerne. De smarte vannmålerne vil i første omgang sørge for at den årlige 
avlesning skjer automatisk. Hvaler kommunen er delaktig i et forskningsprosjekt i samarbeid 
med Smart Energi Hvaler for å se på andre bruksmuligheter. For eksempel håndtering av 
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feilmeldinger som de smarte vannmålerne genererer. Feilmeldinger kan dreie seg om funn 
av lekkasje eller brudd/sprekk i ledninger hos kundene. 
 
Med bakgrunn i de mulighetene som ligger i at alle abonnenter har smarte vannmålere er det 
et tema som vil løftes inn i samarbeidsprosjektet Smart Fredrikstad.   
 
 
2.9 Eierskap til stikkledninger 
I standard abonnementsvilkår defineres eierskapet til en privat stikkledning til å gjelde fra 
bygningen og frem til og med anboringspunktet på kommunens hovedledningsnett. 
Stavanger kommunen vedtok i 2012, som første kommune, å overta eierskapet til 
stikkledninger ut av kommunal vei. I Norsk vann rapport 224/2017 gis det en oversikt over 
ulike modeller for kommunalt eierskap til stikkledningsnettet. Rapporten gir ingen klar 
anbefaling, så inntil det eventuelt legges statlige føringer, så vil det vil være opp til den enkelt 
kommune å vurdere om det er aktuelt å gjøre endringer i eierskapsforholdet. 
 
Med bakgrunn i eierskapsforholdet til stikkledningsnettet nå er blitt et tema VA- bransjen så 
er det naturlig at Fredrikstad kommune ser nærmere på denne problemstillingen i den 
kommende planperioden. Nåværende grensesnitt er vist i figur 3.  
 
 

 
Figur 3. Private og offentlige VA-ledninger. Nåværende grensesnitt.  
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 KLIMAUTFORDRINGER 
 
Forventede klimaendringer er beskrevet i Klima i Norge 2100 (NCCS report 2/2015) og 
nærmere presisert for Østfold i Klimaprofil Østfold, utgitt av Norsk klimaservicesenter februar 
2017. Klimaprofilen har fokus på endringer fram mot slutten av århundret (2071 – 2100) i 
forhold til 1971 – 2000.  

I klimaprofilen beskrives forventede klimaendringer med høye klimagassutslipp fordi 
regjeringen i stortingsmeldingen om klimatilpasning (Meld. St. 33, 2012-2013, 
Klimatilpasning i Norge) sier at en for å være føre var skal legge til grunn høye alternativer 
fra de nasjonale klimaframskrivningene når konsekvensene av klimaendringer vurderes. 
Dette høye utslippsscenarioet tilsvarer at de globale klimagassutslippene fortsetter å øke 
som i de siste tiårene. 

Nedbør og overvann 
Klimaendringene vil for Østfold særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør. 
Årsnedbøren i Østfold er beregnet å øke med ca. 10%. Sesongmessig fordeler dette seg slik: 

• Vinter: 25% 

• Vår: 25% 

• Sommer: 10% 

• Høst: 10% 

Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i 
alle årstider. Dette vil stille større krav til overvannshåndteringen i framtiden.  
Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør forventes å øke med ca. 20%. For varigheter 
kortere enn ett døgn, er det indikasjoner på større økning enn for døgnnedbør. Inntil videre 
foreslås det et klimapåslag på minst 40% på regnskyll med kortere varighet enn 3 timer. 

Skadepotensialet er spesielt stort når bekker går gjennom bebygde områder. 

De største skadene på bebyggelse og infrastruktur i Fredrikstad oppstår gjerne i forbindelse 
med kraftig kortvarig nedbør som gir store mengder overvann og urbanflommer. Slik intens 
nedbør av mer lokal karakter, forårsaker nesten årlig stengte veier og skader. Tette flater 
som asfalterte veier, parkeringsplasser og store takflater gir raskere avrenning enn naturlige 
flater, og fører til økt flomfare i bekker og vassdrag dersom vannet ledes for raskt ut i 
vassdragene. Et eksempel på skade ved nedbør er regnværet 14. august 2008 da det kom 
ca. 80mm på litt over fire timer. Skadene ble estimert av forsikringsbransjen til ca. 40 mill. kr. 

I følge Klimaprofil Østfold anbefales det å bruke en klimafaktor på minst 1,4. Mange andre 
kommuner, som for eksempel Oslo og 14 kommuner i Akershus, har valgt 1,5. Den samme 
sikkerheten bør legges til grunn i Fredrikstad, spesielt med tanke på de voldsomme 
regnskyllene som har vært i Fredrikstad de siste 15 årene, med skader for til sammen flere 
hundre millioner kroner.  
 
Dette betyr i så fall at all planlegging og dimensjonering av overvannstiltak og –anlegg må 
legge til grunn en klimafaktor på 1,5. 
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Figur 4. Flom i Fredrikstad 2008. Bilde fra gågata. 
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 MÅL OG HOVEDUTFORDRINGER  
Hovedplanen 2008-2028 skisserer noen overordnede mål som er styrende for arbeidet med 
vannforsyningen og avløpshåndteringen i Fredrikstad kommune.  
 

- Sikre godt drikkevann til forbrukerne 
- Øke forsyningskapasiteten 
- Øke forsyningssikkerheten 
- Overholde rensekravene for avløp 
- Fornye avløpsnettet (ved ombygging til separatsystem) 
- Minimere utslipp av til resipienter (avløpsnett, overløp og renseanlegg) 
- Redusere risikoen for oversvømmelser 

 
I tillegg finnes det nasjonale mål (Nasjonale mål – vann og helse, kgl.res 05/2014), hvor det 
blant annet står at årlig utskifting/rehabilitering av vannledningsnettet bør i gjennomsnitt være 
2 % på nasjonalt nivå frem til 2035. 
 
For å nå målene som er satt og samtidig overholde rammebetingelsene som er gitt både 
gjennom lover og forskrifter og utslippstillatelsen, er det mange utfordringer med dagens 
vann- og avløpsnett som det må arbeides aktivt med også utover gjeldende planperiode. 
Hovedutfordringene er listet opp nedenfor.  
 

- Beholde den lave lekkasjeandelen vannledningsnettet. Dette gjennom aktiv 
lekkasjelytting, overvåking av vannforbruk via driftskontrollen samt fornyelse av 
ledningsnettet.  
 

- Overholde rensekravene i utslippstillatelsen. På grunn av høy andel fellessystem er 
avløpsvannet som skal renses på Øra fortynnet, noe som skaper utfordringer for 
renseprosessene. Det skal frem mot 2020 investeres i overkant av 200 millioner ved 
renseanlegget for å tilfredsstille ulike myndighetskrav. For at investeringen skal få 
effekt er det avgjørende at arbeidet med å fjerne fremmedvann fra avløpsvannet blir 
en prioritert oppgave også utover gjeldende hovedplanperiode (2028).  
 

- Redusere mengden overvann (fremmedvann) i avløpsnettet. Fjerning av 
fremmedvann fra avløpsnett skjer hovedsakelig gjennom å erstatte det gamle 
fellessystemet med et separatsystem, noe som betyr at det legges en separat ledning 
for kloakk og en separat ledning for overvann. Tilsvarende omlegging må gjøres på 
de private stikkledningen, for at det skal få effekt. Det arbeides også målrettet med å 
rette opp i feilkoblinger og hindre innlekking i eksisterende separatsystemet.   

 
- Redusere utslipp fra avløpsnettet (overløp) til resipient. Når avløpsnettet ikke har 

tilstrekkelig kapasitet vil det kunne skje overløp til resipient. I utslippstillatelsen er det 
satt det begrensninger på hvor slike driftsoverløp kan forekomme. Blant annet skal 
alle driftsoverløp til sårbare resipienter saneres innen utgangen av 2028. Det vil 
fortsatt være tillatt med driftsoverløp til Glomma etter 2028. Ved feilkoblinger kan 
kloakk havne i overvannsnettet. 
 

- Kravet til slokkevann er ikke oppfylt alle steder i kommunen. Brannvesenet har med 
seg tankvogn. Etterhvert som vannledningsnettet fornyes vil kravet til slokkevann 
oppfylles i stadig nye områder. Det arbeides med å lage en oversikt over hvor 
kapasiteten for slokkevann er for dårlig.  
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 SITUASJONSBESKRIVELSE 
 
5.1 Drikkevann  
 
5.1.1 Vannverket  
Fredrikstad kommunes drikkevann produseres av FREVAR KF i vannverket på Høyfjell. 
Råvann føres fra Glomma, via tømmertunnel fra Vestvannet, videre i rørledninger til silhuset 
ved Borredalsvannet (figur 5) og mikrosiling, før vannverket. Vannverket er et fullrenseanlegg 
med kjemisk felling og filtrering i 2-media filter. Surhetsgrad (pH-verdi) justeres med lut, og 
vannets korrosive egenskaper justeres ved tilsetting av mikronisert marmor og 
karbondioksid. Deretter tilsettes kloramin for desinfisering. Drikkevannet pumpes til to 
høydebasseng med en kapasitet på 66 000 m3, tilsvarende halvannet døgns forbruk. Fra 
høydebassengene renner vannet ved selvfall gjennom UV-anlegg og videre til forbruker. 
 
 

 

Figur 5. Silhuset ved Borredalsvannet. 
 
 
5.1.2 Forsyningssikkerhet 
Råvannsforsyningen kommer normalt fra råvannsinntaket i Vestvannet (Sarpsborg 
kommune), men det finnes i tillegg et råvannsinntak i Visterflo. Dette inntaket har ca. 2/3 
kapasitet av inntaket i Vestvannet. Alt råvannet pumpes til vannverket på Høyfjell via silhuset 
ved Borredalsdammen. 
 
Vannverket har også Tvetervann (Sarpsborg kommune) som en nødvannskilde. Tvetervann 
er koblet inn på kommunens hovedledningsnett ved Torp. Dette vannet har ikke samme 
kvalitet som renset vann fra vannverket, og kan kun brukes som nødvann. Tvetervann kan 
levere 6.000 kubikkmeter vann pr. døgn. Normalt døgnforbruk i Fredrikstad er 37.000 m3.  
 
Kommunen har reservevannforsyning via sammenkoblet nett med Sarpsborg kommune og 
Mosseregionen (MOVAR IKS).  
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5.1.3 Distribusjon av drikkevann  
Hovedvannledningsnettet i Fredrikstad er 687 km langt, og varierer både i forhold til alder og 
ledningsmateriale. Figur 6 viser fordelingen av ulike materialtyper. 
 
 

 
Figur 6. Materialtyper på vannledningsnettet. 
 
 
Tilstanden på det kommunale ledningsnettet er svært variabel og mange steder preget av 
forfall slik at behovet for fornyelse er stort. Ledninger etablert før 1970 er i hovedsak laget av 
støpejern og asbestsement (eternittledning), mens ledninger lagt etter 1970 hovedsakelig er 
av plast. 
 
Som det fremgår av figur 6 utgjør plastmaterialer (PE og PVC) hoveddelen (58%) av det 
kommunale vannledningsnettet. Andelen støpejern/stål og asbestsement er henholdsvis 
30% og 9%. Andelen plastledninger øker i takt med at ledningsnettet fornyes.  
 
Mesteparten av lekkasjer (72%) på hovedvannledningsnettet er knyttet til støpejern. Mens 
lekkasjeandelen for plastledninger og asbestsementledninger er henholdsvis 15% og 12% 
(figur 7).  
 
Den høye lekkasjeandelen for støpejern skyldes alder, materialkvalitet og leggemetode. 
Felles for alle ledningstypene er at kunnskapsnivået har økt med tiden, slik at rør som 
produseres i dag er sterkere (tåler mer ytre belastning) og mer varige enn tidligere. Dette 
gjenspeiles i økt forventet levetid på rørene, noe som har betydning for fornyelsestakten. 
 
Det er ingen helserisiko med å bruke eternittledning til drikkevann. Derimot er det viktig å ta 
forholdsregler ved reparasjoner, for å unngå at fagarbeiderne får asbestfibre ned i luftveiene. 
 
Vannlekkasjer på private stikkledninger er oftest knyttet til eldre galvaniserte ledninger. 
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Figur 7. Material og lekkasjeandel. 
 
 
Vannledningsnettet i kommunen er inndelt i 38 lekkasjesoner som overvåkes via 
virksomhetens driftskontrollanlegg. Store vannlekkasjer oppdages av driftskontrollen.  
Figur 8 viser lekkasjemengden (m3) som et forhold mellom produsert mengde vann fra 
vannverket (m3/år) i forhold til fakturert mengde for perioden 2006-2016. Dette er en forenklet 
måte å tallfeste lekkasjeandelen. Valget av denne beregningsmetoden må sees i 
sammenheng med lav vannmålerdekningen. Metoden er beheftet med relativt stor 
usikkerhet, men gir likevel en indikasjon på at lekkasjeandelen har gått ned den siste 10 års 
perioden, som følge av det systematiske arbeidet med lekkasjesøk.   
 
 

 
Figur 8. Figuren viser lekkasjemengden (m3) som et forhold mellom produsert mengde vann fra 
vannverket (m3/år) i forhold til fakturert mengde. For 2016 er mengden produsert vann stipulert med 
utgangpunkt tall for januar og februar. Det er derfor knyttet noe usikkert til tallet. 
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Lekkasjevannmengden i vannledningsnettet for perioden 2006-2016 har i gjennomsnitt vært 
ca. 5,1 millioner m3/år. Som det fremgår av figuren har lekkasjeandelen har vært minkende 
de senere med 21% som laveste nivå i 2015. Dette er en lav lekkasjeandel sammenlignet 
med mange andre kommuner. Lekkasjeandelen økte til 26% i 2016. Dette kan i stor grad 
forklares med at den totale produserte mengden vann for året 2016 er delvis stipulert, med 
utgangspunkt i forbruket i januar og februar 2016. Dette skyldes at vannmålere på 
vannverket har vært ute av drift i forbindelse med ombygging i ti av årets måneder. 
Målsettingen er å stabilisere lekkasjemengden på 20%. 
 
Løpende lekkasjekontroll på nettet og fornyelse av nettet reduserer lekkasjenivået og øker 
samtidig forsyningskapasiteten. Det innebærer også en økonomisk besparelse, ved at 
produksjonsbehovet blir mindre. 
 
Ledningsstrekninger hvor det har vært flere lekkasjer tidligere blir prioritert. Det er vurdert 
som fornuftig/kostnadseffektivt å bytte vannledningene i områder hvor det gamle 
fellessystemet for avløp blir erstattet med to separate ledninger, en for kloakk og en for 
overvann.  
 

 
Figur 9. Vannsprut opp av kumlokk ved vannlekkasje på Citrintunet på Begby 2016. 
 
 
5.1.4 Uhygieniske kummer  
Dette er kummer hvor vannledning og avløpsledning er anlagt i samme kum. Ofte er det 
brannventil i kummene, og på landsbasis har det forekommet tilfeller hvor avløpsvann har 
blitt sugd inn i vannledningen. Dette kan skje dersom en vannlekkasje fører til undertrykk i 
vannledningsnettet, samtidig som en driftsforstyrrelse på spillvannsledningen medfører høyt 
nivå av avløpsvann i kummen. 
 
Det finnes fortsatt noen hundre uhygieniske kummer i kommunen. Antallet reduseres stadig 
når gammelt ledningsnett fornyes. Alle brannventiler i uhygieniske kummer skal være utstyrt 
med såkalt Miljølokk. Miljølokk eller sikkerhetslokk sikrer at ikke forurenset vann kan trenge 
inn i vannledning via brannventil (figur 10).  
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Figur 10. Brannventil med miljølokk. 

 
Tilbakeslag fra abonnenter 

Ved spesielle situasjoner kan drikkevannet kan bli forurenset ved at det strømmer forurenset 
vann tilbake fra en abonnent. Det er særlig fra industrien dette kan forekomme. Dersom det 
blir undertrykk på drikkevannsnettet kan væsker suges tilbake inn på hovedledningsnettet. 
Bedrifter kan også ha eget system for kjøling hvor de benytter annet vann enn drikkevann. 
Det er ikke tillatt å ha forbindelse mellom internt nett og kommunalt nett innad i en bedrift. 
Hvis så er tilfelle kan urenset kjølevann presses ut på kommunalt nett.  
 
For å unngå forurensing av drikkevannsnettet fra abonnenter er alle bedrifter pålagt å ha 
med tilbakeslagsventil for alle bedrifter. Sommeren 2016 ble det påbegynt et prosjekt hvor 
alle bedrifter ble besøkt for å undersøke hvilken type og klasse tilbakeslagsventil den enkelte 
bedrift hadde. Det blir en prioritert oppgave i sluttføre dette prosjektet i starten av 
planperioden.  
 
 
5.1.5 Dammer og nedlagte vannkilder  
Fredrikstad kommune har fire nedlagte vannkilder som ikke lenger er i bruk i kommunens 
vannforsyning. Bjørndalsdammene, Smertudammen, Trondalsdammene og Stordammen. 
Foruten disse er Borredalsvannet kommunens råvannsreserve og fortsatt en del av vann-
forsyningssystemet. Borredalsvannet driftes av FREVAR KF. Tvetervann i Sarpsborg er 
nødvannskilde og driftes av FREVAR KF. 
 
Bjørndalsdammene ble rehabilitert i 2011/2012, mens det ble utført rehabiliteringsarbeider på 
Smertudammen i 2014-2015 (figur 11). Det foreligger planer for rehabilitering av den 
nordligste delen av Trondalsdammene. Den nedre delen av dammen er allerede tørrlagt og 
skal omgjøres til parkanlegg. 
 
Stordammen er klassifisert i tiltaksklasse 4, og det er av den grunn behov for en 
rehabilitering.  Rehabilitering er ikke tidfestet. Det utføres regelmessig tilsyn ved dammen. 
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Figur 11. Smertudammen på Kråkerøy, etter rehabilitering i 2015. 
 
 
 
5.2 Avløpsvann 
 
5.2.1 Avløpsrenseanlegget  
Avløpsvannet renses i avløpsrenseanlegget på Øra. Anlegget er et mekanisk/kjemisk anlegg 
som ble satt i drift i 1989 og mottar ved tørrvær 60% av dimensjonert kapasitet. 
Fylkesmannen har utstedt en Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Fredrikstad 
kommune til drift av kommunalt avløpsanlegg, gjeldene fra 04.09.2009 og endret 
15.04.2013.  Kravene i utslippstillatelsen er 90% renseeffekt for totalfosfor og for organisk 
stoff er det krav om 60% renseeffekt for BOF5 (biologisk oksygenforbruk) og 40% for KOF 
(kjemisk oksygenforbruk). Fra 1. januar 2020 skal renseeffekten for BOF5 minst være 70% 
når denne overstiger 25 mg/l og for KOFcr minst 75% når denne overstiger 125 mg/l. 
 
Avløpsrenseanlegget har foreløpig ikke overholdt kravet om 90% rensing av totalfosfor, fordi 
det ved nedbør kommer store mengder fremmedvann inn i avløpsanlegget. Dette reduserer 
konsentrasjonen av forurensninger i avløpsvannet og gjør det vanskelig å klare rensekravet. 
Fjerning av overvann fra avløpsnettet er derfor viktig for en stabil rensing og høy rensegrad. 
 
Som følge av miljømålene i vannforskriften og kravene til rensegrad i utslippstillatelsen 
planlegges det å bygge et nytt rensetrinn innen 2020, for å øke fjerning av organisk stoff. 
Fjerning av overvann på ledningsnettet vil her spille en stor rolle for et godt renseresultat. 
 
Kvaliteten på slammet fra renseanlegget er god, og det produseres biogass fra slammet før 
det benyttes lokalt som jordforbedringsmiddel for resirkulering av næringsstoffer i landbruket. 
I tillegg til slammet fra renseanlegget mottas det substrater til behandling og utråtning for 
biogassproduksjon. 
 
Biogassen som produseres blir samlet opp, deretter blir biogassen oppgradert, komprimert 
og benyttet som drivstoff. All biogassen som produseres blir benyttet som drivstoff.  
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Figur 12. Maskinrist og sand- og fettfang i avløpsrenseanlegget 

 
5.2.2 Transport av avløpsvann  
 
Hovedledningsnettet for avløp og overvann i Fredrikstad er henholdsvis 627 km og 337 km 
langt. Ledningsnettet varierer både i forhold til alder og ledningsmateriale. Figur 13 og 14 
viser fordelingen av ulike materialtyper for henholdsvis avløpsnettet og overvannsnettet.  
 

 
Figur 13. Oversikten over ulike materialtyper på avløpsnettet 
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Figur 14. Oversikten over ulike materialtyper på overvannsnettet. 
 
 
Tilstanden på avløpsnettet er svært variabel og mange steder preget av forfall slik at behovet 
for fornyelse er stort. Ledninger etablert før 1970 er i hovedsak betong, mens ledninger lagt 
etter 1970 er hovedsakelig av plast. 
 
Plastmaterialer utgjør hoveddelen av både avløpsnettet og overvannsnettet. Andelen øker 
etterhvert som ledningsnettet fornyes. Plastmaterialer er prisgunstige i små dimensjoner, 
mens betong har fordeler med hensyn på styrke ved store dimensjoner.  
 
Avløpsledninger hvor avløpsvann og overvann går i en felles ledning kalles fellessystem eller 
AF ledninger (avløp felles). I underkant av 30% avløpsledningene i Fredrikstad består av 
eldre fellesledninger. I områder med fellessystem kan det i perioder med store 
nedbørmengder oppstå kapasitetsproblemer på ledningsnettet, spesielt pumpestasjonene, 
som kan resulterer i overløpsutslipp til resipient (nærliggende bekk eller vassdrag). I hvilken 
grad resipienten blir negativt påvirket av utslippet beror i hovedsak på utslippsmengden og 
resipientens tåleevne.  
 
Utslippstillatelsen legger rammer for bruk av overløp, som en måte å slippe fortynnet 
avløpsvann ut i bekker og vassdrag. Fredrikstad kommune har ikke tillatelse til overløp i 
bekker med sjøørret. Etter 2028 skal alle overløp som ikke renner til Glomma eller 
Oslofjorden saneres dersom det ikke kan dokumenteres at resipienten vil tåle utslippet.  
 
Sanering av overløp vil i praksis si separering. Et nedbørfelt vil ha ett eller flere overløp helt 
til hele feltet er ferdig separert. Selv om det i de senere årene er gjennomført mange større 
prosjekter for å redusere antall overløp gjenstår det det fortsatt mye arbeid. Arbeidet med å 
erstatte de eldre fellesledningene med et separatsystem vil derfor ha sterkt fokus også i den 
kommende fireårsperioden.  
 
Fredrikstad kommune har 179 pumpestasjoner. Dette inkluderer 10 stasjoner som 
kommunen etter planen overtar drifts- og vedlikeholdsansvar for fra 01.01.2018. Mengden 
avløpsvann som pumpes blir mindre for hvert nytt område som separeres. På denne måten 
sparer kommunen energikostnader, samt vedlikeholdskostnader. En fornuftig strategi i denne 
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sammenheng vil være å prioritere å reduserer mengden fremmedvann i avløpsvannet i de 
områdene som er lengst fra avløpsrenseanlegget. 
 

Overvannshåndtering  

I standard abonnementsvilkår gjelder at takvann og overflatevann skal infiltreres i grunnen, 
ledes bort i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes på egen grunn, og tillates ikke tilført 
kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen. Bortledning av overvann og drensvann 
skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper for naboer.  
 
Overvann skaper flere problemer: Ved ekstremnedbør kan det trenge inn i kjellere, enten fra 
terreng, eget takvann eller som tilbakeslag fra ledningsnettet. Videre fører mye overvann i 
fellesavløpsledninger til at mer går i overløp, noe som fører til mer forurensning i bekker. Mye 
overvann fører også til at avløpsvannet får en lavere konsentrasjon av næringssalter, 
spesielt fosfor, og det blir dermed dyrere å rense og vanskeligere å overholde 
utslippstillatelsen. 
 
Kommunen har en egen overvannsrammeplan, som ble vedtatt av bystyret 08.11.2007. 
Prinsippene i overvannshåndteringen er at overvann skal håndteres lokalt. Små 
nedbørmengder infiltreres, større nedbørmengder fordrøyes, og for de største 
nedbørmengdene skal det finnes trygge flomveier.  
 
Ved utbygging skal en eiendommen ha kapasitet til å fordrøye nedbør tilsvarende regn av ti 
minutters varighet med et gjentaksintervall på 50 år. Påslippet fra eiendommen til offentlig 
ledning skal i prinsippet ikke overstige arealets naturlige avrenning (beregnet fra 
naturtilstand), men må vurderes i hvert enkelt tilfelle, fordi ledningsnettet har ulik kapasitet i 
ulike områder. 
 
 

 
Figur 15. Overbelastet avløpsnett i Borge 2016. 
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5.2.3 Olje- og fettholdig avløpsvann 
 
Oljeholdig avløpsvann 

Bensinstasjoner, vaskehaller, verksteder mm skal ha oljeutskiller for å hindre at olje havner 
ut i naturen. Hvilke bedrifter som skal ha oljeutskiller er hjemlet i forurensningsforskriften, og 
her finnes også bestemmelser om hvor mye olje som er tillatt i påslippet til ledningsnettet. 
Oljeutskilleren skal tømmes minst to ganger årlig av godkjent tømmefirma, og oljen skal 
leveres til godkjent mottak. 
 
Oljeholdig avløpsvann er sjelden noe problem, og skyldes som oftest uhell ved påfylling av 
fyringsolje, eller lekkasje fra nedgravd oljetank. Oljen vil samle seg i første 
kloakkpumpestasjon, og kan suges opp der dersom mengdene er store nok. 
 
 
Fettholdig avløpsvann 

Fredrikstad kommune har en lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann. Denne er 
hjemlet i forurensningsforskriften. Næringsmiddelindustri, restauranter, gatekjøkken mm skal 
ha fettutskiller. Fettutskiller skal tømmes minst to ganger årlig av godkjent tømmefirma og 
fettet skal leveres til godkjent mottak. 
 
Fett i ledningsnettet kan føre til kloakkstopp og at abonnenter kan få tilbakeslag. Noen steder 
i sentrum spyles enkelte ledninger hver måned. Ledninger i PVC er mer utsatt for fett enn 
andre materialer. Ledninger med svanker er spesielt utsatt for fett.  
 
Det er også enkelte ledninger i boligområder som spyles med jevne mellomrom for å hindre 
tilbakeslag. Olje brukes mer til matlaging enn tidligere, og det er viktig at rester ikke kastes i 
avløpet, men i restavfallet. 
 
5.2.4 Vann- og avløpsanlegg i hytteområder  
Den 03.09.2009 vedtok bystyret: Utbygging av vann- og avløpsanlegg i rene hytteområder 
besørges og bekostes utelukkende av private VA-lag. Kommunale investeringsmidler 
benyttes kun til kommunalt eide vann- og avløpsanlegg der det er helårsbebyggelse. 
 
Det finnes i overkant av 4000 hytter i kommunen. I løpet av de siste 10 årene har en økende 
andel hytter tilknyttet seg offentlig vann- og avløpsnett. Siden rulleringen av hovedplanen i 
2012 har andelen hytter som er tilknyttet økt fra omtrent halvparten til nær 2/3. Ved utgangen 
av 2016 viser oversikt fra Regulering og byggesak at det er gitt godkjenning til 95 private 
vann- og avløpslag siden 2006. Øvrige eiendommer har i hovedsak enten ikke innlagt vann 
eller godkjente renseanlegg.  
 
 
5.3 Drift og vedlikehold  
 
Driftskontrollanlegg  

Driftskontrollen overvåker og styrer pumpestasjoner og vannstrømmer i kommunen. 
Fredrikstad har 169 avløpspumpestasjoner, 26 trykkøkningsstasjoner for vann, 11 
vannmålerhus på ringledning for vann som er anlagt rundt Sentrum. I tillegg til dette er det 
anlagt 69 vannmålere på hovedvannledningsnettet. Bortsett fra noen pumpestasjoner som er 
midlertidig uten kommunikasjon overvåkes alle disse enhetene via kommunes 
driftskontrollanlegg. Enhetene styres og overvåkes via PLS som er anlagt i hver enkelt 
stasjon. Denne sender signaler til driftssentralen. I tillegg har FREVAR KF 10 
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avløpspumpestasjoner som også er fjernovervåket. Disse skal etter planen overtas av 
kommunen fra 01.01.2018. 
 
Det har de senere årene skjedd en oppgradering med hensyn til overvåking av målepunkter 
ved at fiberkabel eller trådløst samband erstatter eldre kobberkabler. Dette gir en mer sikker 
og stabil kommunikasjon opp mot virksomhetens driftssentral.  I tillegg blir eldre PLS-enheter 
erstattet med nye ved behov. Det er da kostnadseffektivt å bytte øvrig elektronisk utstyr 
samtidig. I snitt vil 2-3 stasjoner oppgraderes hvert år frem mot 2028. Kostnaden for 
fornyelse av en standard pumpestasjon er ca. 2 millioner kroner. Det er derfor avsatt 7 
millioner kroner pr. år til fornyelse av avløpspumpestasjoner og 1 million til oppgradering av 
vannpumpestasjoner.  
 
Driftskontrollen er virksomhetens viktigste verktøy når det gjelder drift av ledningsnett og 
pumpestasjoner.  
 
 

 
Figur 16. Ventilhus på ringledningen ved Haldenveien. Ventilhuset fjernstyres fra Driftskontrollen.   
 
 
 
Spyling av vannledningsnettet 

Hovedledningsnettet for vann spyles systematisk. I snitt har to fagarbeidere som 
hovedoppgave å spyle vannledningsnettet. De fleste kommunale vannledninger spyles i snitt 
hvert 3. år. Spylingen gjennomføres etter oppsatte spyleplaner. Spyleventiler i vannkummer 
åpnes slik at store mengder vann spyles ut på kort tid. Vannet i vannledningene får da så 
stor hastighet at det tar med seg avleiringer på innsiden av ledningen. Det spyles til vannet 
er blitt klart.  
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Områdene som skal spyles og tidspunktet for spylingen annonseres i lokalavisene. Spyling 
av vannledningsnettet kan medføre dårligere vanntrykk samt misfarget vann i kortere 
perioder.  
 

 
Figur 17. Kjøring av renseplugg i ringledning før denne settes i drift. Ved Kvernhuset 2015. 
 
 
Lekkasjesøk 

Hovedvannledningsnettet i kommunen består av 687 km vannledninger. I tillegg til dette 
kommer lengden av alle stikkledninger frem til hver enkelt av kommunens 38 900 
abonnenter. Det ble i 2016 reparert 106 vannlekkasjer på kommunalt ledningsnett. I tillegg til 
dette ble det gitt pålegg om reparasjon av 44 lekkasjer på privat ledningsnett (antallet private 
lekkasjer er en del høyere. Dette fordi huseiere reparerer lekkasjer før pålegg blir gitt).  
 
En del av lekkasjene som oppstår vises ikke på overflaten. Ofte finner lekkasevannet vei inn i 
nærmeste avløps- eller overvannsledning eller det blir borte i steinfylling, bekk etc. For å 
finne disse lekkasjene må det gjennomføres ulike former for lekkasjesøking. En vannlekkasje 
skaper lyd. Ved å sette mikrofoner på vannledningen i kummene er det mulig å lokalisere 
vannlekkasjer som ikke er synlige på overflaten. Kommunen har ulike typer moderne 
lekkasjeutstyr som benyttes med godt resultat.  
 
Vannledningsnettet overvåkes også via kommunens driftskontrollsystem. Det er anlagt 69 
vannmålere på hovedvannledningsnettet som alle er overvåket via driftskontrollen. Målerne 
gjør at kommunen kan deles inn i 38 lekkasjesoner hvor vannforbruket måles og logges 
kontinuerlig. Dersom det oppstår en større vannlekkasje i en sone, kan denne oppdages via 
driftskontrollen. Det er også satt alarmgrenser på en del vannmålere. Dersom det går 
unormalt store vannmengder gjennom en måler, gir driftskontrollen automatisk alarm til Vann 
og avløp sin vakttelefon.  
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Prøvetaking og kontroll  

Mattilsynet er kommunes tilsynsorgan når det gjelder produksjon og distribusjon av 
drikkevann. Det er fastsatt kvalitetskrav i drikkevannsforskriften som til enhver tid skal være 
tilfredsstilt.  Vannrenseanlegget og distribusjonssystemet blir nøye overvåket. Det tas 
ukentlige prøver av drikkevannet, både på vannverk og på ledningsnettet. Prøvene 
analyseres i godkjent laboratorium. Alt dette gjøres for å sikre at drikkevannet er hygienisk 
betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge når det leveres til mottakeren. 
Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre 
helseskade. 
 
Det blir alltid tatt prøver av drikkevannet i nye vannledninger før disse tas i bruk. Ved 
mistanke om forurensing av drikkevannet i forbindelse med reparasjon etter vannlekkasjer, 
tas det også prøver av drikkevannet. Prøveresultatet foreligger etter ett døgn. Før godkjent 
prøve foreligger blir det sendt ut kokepåbud av drikkevannet til abonnenter i det aktuelle 
området. Kommunen sender i snitt ut 1 til 2 kokepåbud pr. år.  
 
Drift av avløpsnettet og pumpestasjoner 

Hovedavløpsnettet består av 627 km avløpsledninger. Mesteparten av avløpsnettet fungerer 
greit uten nevneverdige problemer. Fett i avløpsledninger er et økende problem og fører til at 
enkelte avløpsledninger, spesielt i Sentrum må spyles regelmessig. Enkelte endeledninger 
på avløpsnettet har unødvendig stor dimensjon i forhold vannføring, andre avløpsledninger 
har lite fall. Disse ledningene må også med jevne mellomrom spyles slik at de ikke går tett. 
Spyling gjennomføres med kommunes to spylebiler.  

Kommunen disponerer også egen TV-bil som benyttes til TV-inspeksjon av avløpsledninger. 
Alle nyanlagte ledninger TV-inspiseres. I tillegg til dette TV-inspiseres hele tiden 
avløpsledninger for å bedømme tilstand og for å finne årsak til ulike driftsproblemer.  

Drift av pumpestasjoner blir utført av kommunens egne mannskaper. I tillegg benyttes noe 
innleie via rammeavtale med privat firma. Pumpestasjonene overvåkes via driftskontrollen 
(bortsett fra noen som midlertidig er uten kommunikasjon). Driftskontrollen gir alarm eller 
melding ved feil og driftsstans. Stasjonene må regelmessig rengjøres. Det oppstår også 
tilstoppinger, mekaniske feil og feil på elektrisk anlegg i pumpestasjoner. Dette er feil som 
må repareres fortløpende. Enkelte pumpestasjoner, som har nødoverløp til sårbare bekker 
og badestrender, er utstyrt med nødtank og tilkoblet med alarm. Dersom stasjonen av ulike 
årsaker stopper gis det alarm via tekstmelding til Vann og avløp sin vakttelefon.  

Pumpeledninger er trykkledninger hvor avløpsvann pumpes fra pumpestasjonen, har en 
tendens til å «gro igjen». Dette betyr at det legger seg et tykt slambelegg på innsiden av 
ledningen, noe som fører til redusert pumpekapasitet og høyt energibruk. For å forhindre 
dette kjøres det regelmessig renseplugg i pumpeledningen på en del av pumpestasjonene. 

Kommunen fornyer i snitt 3 pumpestasjoner hvert år og har en høy standard på sine 
stasjoner.  Figur 18 viser fornyelse av pumpestasjon på Bekkhus. 
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Figur 18. Fornyelse av pumpestasjon Bekkhus på Kråkerøy i 2013. 
    
  
Ledningskartverk  

Fredrikstad kommune benytter ledningskartverksprogrammet Gemini VA til å holde oversikt 
over alle kommunens vann- og avløpsinstallasjoner. Både kommunale og private anlegg 
importeres slik at driftsavdelingen til enhver tid kan ta avgjørelser ut fra et oppdatert kartverk. 
  
I løpet av de siste årene har kommunen importert innmålingsdokumentasjon for mange 
større private ledningsanlegg, samt for en del mindre prosjekter, som stikkledninger til 
enkelteiendommer. Rørleggere og entreprenører sender kartskisse på resterende private 
prosjekter til kommunen. Disse legges i braArkiv og kan hentes opp i Gemini VA. 
 
Ved import av VA-installasjoner, tillegges de visse egenskaper, som for eksempel 
ledningstema, eierskap, driftsansvar, dimensjon, material, anleggsår og nøyaktighet på 
innmålingen. Alle driftshendelser av betydning på kommunens ledningsnettet blir også 
registrert i programmet, slik som vannlekkasjer, tilstopping i spillvannsledninger etc. 
Programmet er derfor ikke bare et geografisk kartverk som viser ledningenes beliggenhet, 
men også en dagbok og logg som viser driftshendelser på ledningsnettet. Slik kan 
kommunen lettere føre statistikk og opprette rapporter over VA-installasjonenes tilstand og 
således kartlegge nødvendige tiltak i framtiden.  
 
Kostnader i forbindelse med registrering i og drift og vedlikehold av ledningskartverket blir 
dekket over driftsbudsjettet. Det er derfor ikke avsatt investeringsmidler til dette i 
planperioden. 
 
Powels Entreprenør- og saksbehandlerportal, en ny programvareløsning, er i disse dager 
under implementering i virksomhet vann og avløp. Dette er en nettportal med innlogging der 
entreprenører og rørleggere kan sende inn henvendelser, som sanitærsøknader og 
ferdigmeldinger, til virksomheten. Gjennom samme portal kan en saksbehandler svare på 
henvendelsene. Slik skal kommunikasjonen mellom virksomheten og eksterne aktører 
forenkles og standardiseres.  
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5.4 Avløp i spredt bebyggelse  
 
Fredrikstad kommune har vedtatt en handlingsplan for oppgradering av alle private 
avløpsanlegg som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett. Den enkelte husstand får pålegg 
om oppgradering av sitt private avløpsanlegg, eventuelt kan dette tilkobles kommunalt avløp. 
I Fredrikstads lokale forskrift (FOR 2009-12-03 nr. 1474: Forskrift om utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold) settes krav til 
forvaltningsmessige forhold og tekniske løsninger, blant annet krav til mindre enn 1 mg/l 
totalfosfor i utslippet fra avløpsanlegg (hvilket tilsvarer 90 prosent reduksjon i totalfosfor). 
Dette samsvarer med rensekravene til Øra renseanlegg. 
 

 
Figur 19. Nedbørfelt for opprydding av avløp i spredt bebyggelse. 

 
Når handlingsplanen for opprydding av avløp i spredt bebyggelse ble vedtatt i 2009, var 1040 
husstander i Fredrikstad ikke tilkoblet kommunalt avløp. Kommunen ble inndelt i soner (jf. 
figur 19) med ulike frister for ferdigstillelse, som vist i tabell 1. Gjennomføring av 
handlingsplanen er omtrent ett år forsinket i forhold til vedtatt fremdrift. Så langt har ca. 40% 
av husstandene valgt å tilknyttet seg offentlig avløpsnettet, fremfor å oppgradere 
eksisterende renseanlegg 
 
Tabell 1. Nedbørfelt for opprydding i spredt bebyggelse med tidsfrister 

 

Nedbørfelt Delnedbørfelt Søknadsfrist Ferdigstillelse 
Oslofjorden   01.06.2011 01.06.2013 
Thorsøkilen, Singlefjorden   01.06.2012 01.06.2014 
Visterflo   01.06.2012 01.06.2014 
Seutelva-Vesterelva Onsøy 

Rolvsøy 
Kråkerøy 

01.06.2013 
01.01.2014 
01.06.2014 

01.06.2015 
01.01.2016 
01.06.2016 

Glommas hovedløp, Løpern Kråkerøy 
Torsnes/Borge/Rolvsøy 

01.06.2014 
01.06.2015 

01.06.2016 
01.06.2017 
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I 2010 vedtok bystyret å utvide kommunalt vann og avløp til fem nye områder i kommunen 
(tabell 2). Huseierne i disse områdene fikk ikke pålegg om oppgradering av sine private 
avløpsanlegg. I stedet har de vært nødt til å koble seg til det kommunale avløpsnettet etter 
hvert som det har blitt bygget ut. Utvidelsen av avløpsnettet har i hovedsak fulgt oppsatte 
tidsplan, jf. oversikten i tabellen nedenfor. Status i prosjektene fremgår i tabellen nedenfor.  
 
Tabell 2. Nye områder med kommunale vann- og avløpsanlegg og status 
Nedbørfelt  Tiltak  Status ved utgangen av 2016 
Oslofjorden Level - Smauget Ferdig bygget 
Oslofjorden Havvikdalen - 

Rødsbråtan 
Ferdig bygget 

Thorsøkilen, 
Singlefjorden 

Heie - Thorsø Ferdig bygget 

Visterflo Rostad Under prosjektering 
Glommas hovedløp Stenbukta, Kråkerøy sør Under prosjektering 

 
Det er sannsynlig at de fleste med private avløpsanlegg som er i nærheten av kommunalt 
nett velger å organisere seg i private VA-lag og knytte seg til det kommunale nettet. 
 
 
5.5 Vannmiljø  
 
Vann og Vassdrag 
Vannforskriften har som mål å sikre god miljøtilstand i vann, vassdrag, grunnvann og 
kystvann. Vannforskriften inneholder blant annet retningslinjer for fastsettelse av miljømål og 
krav til utarbeidelse av forvaltningsplaner. Norge er delt inn i 11 vannregioner. Fredrikstad 
kommunen tilhører vannregion Glomma og er del av vannområde Glomma sør sammen med 
10 andre kommuner i Østfold. Vannforvaltningsplan 2016-2021 for vannregion Glomma, ble 
godkjent av Klima- og miljødepartementet den 01.07.2016.  
 
Det er utarbeidet kriterier for å vurdere vannkvaliteten opp mot naturtilstanden (forventet 
tilstand uten menneskelig påvirkning). For å nå målet, må vannforekomsten klassifiseres 
som enten svært god eller god, jamfør tabell 3. Klassifiseringssystemet tar hensyn til at våre 
bekker ligger i et område som er næringsrikt fra naturens side. 
 
Det må tas hensyn til miljømålene ved planlegging og drift av vann- og avløpsanleggene i 
Fredrikstad kommune. 
 
 
Tabell 3 Økologisk tilstand med fem definerte klasser. Tiltak må settes inn der tilstanden klassifiseres 
som dårligere enn «God», dvs. under miljømålet. 
 
                  Miljømålet   
     

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 
 
 

 
Tiltak må iverksettes for å oppnå god økologisk tilstand 

  
 
Fredrikstad har til sammen 40 vannforekomster, fordelt på 23 elve-/bekkevannforekomster, 2 
innsjøer og 15 kystvannsforekomster. I arbeidet med vannforskriften er det i Fredrikstad 
rettet størst fokus på elv-/bekkevannsforekomstene, Dette må sees i sammenheng med at vi 
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har få innsjøer og at vannkvaliteten i kystsonen i stor grad er et resultatet av forhold som ikke 
utelukkende kan løses med lokale tiltak.   
 
Miljøtilstanden i majoriteten av Fredrikstads elve-/bekkevannsforekomster når ikke opp til 
miljømålet, jf. tabell 3. Dette skyldes for høy tilførsel av næringsstoffer, og har flere årsaker 
knytta til landbruk, spredt avløp og kommunalt ledningsnett. Det jobbes på alle tre felter for å 
nå miljømålene. Påvirkning fra kommunalt ledningsnett er omtalt i kapittel 5.6. 
 
Vurderingen av tilstanden er gjort etter kriteriene som gis i vannforskriften og veiledere til 
denne. Datagrunnlaget er hentet fra en kartlegging av 10 utvalgte bekker gjort av NIVA på 
oppdrag for vannområde Glomma sør i 2011 (NIVA-rapport 6406-2012), supplert med 
resultater fra kommunens egen tilstandsovervåkning i de samme bekkene gjennom flere år. 
De 10 bekkene er: Kallerødbekken, Bossumbekken, Slevikbekken, Fjell-/Dalebekken, 
Torpebekken, Veumbekken, Oldenborgbekken, Hunnebunnbekken, Gretnesbekken og 
Ringstadbekken. 
 

 
Figur 20. Øvre del av Bossumbekken i Onsøy. 
 
 
Som det fremkommer i av tabell 4 består elve-/bekkevannforekomstene av enkeltstående 
bekker eller bekkefelt. Bekkefelt er en samling av enkeltstående bekker med, hvor en antar 
at de har samme miljøtilstand, basert på at bekkene har klare likhetstrekk når det kommer til 
påvirkningstyper og geografi. De 10 utvalgte bekkene er markert i tabell 4 med uthevet skrift.  
 
Noen av vannforekomstene deles med nabokommuner (for eksempel er Ågårdselva, i Vann-
Nett bestemt ned til Nylende. Fra Nylende og videre heter vannforekomsten Visterflo ned til 
Rolvsøysund). 
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Tabell 4. Status for miljøtilstanden i vannforekomster i Fredrikstad. Data er hentet fra vann-nett. De 10 
utvalgte bekkene fra kommunens vannovervåking er uthevet. 

Bekk/område 
Økologisk 
tilstand Påvirkninger 

Bekkefelt Hunnebunn 
(Hunnebunnbekken) Dårlig Fulldyrket mark, spredt bebyggelse, avrenning byer 
Bekkefelt Skinnerflo Dårlig Fulldyrket mark, spredt bebyggelse 
Bekkefelt Torsøkilen Moderat Fulldyrket mark 
Bekkefelt Visterflo 
(Ringstadbekken) Moderat Fulldyrket mark, avrenning transport 
Fjelle/Dale bekken Dårlig Spredt bebyggelse 
Glomma fra Greåker til sjøen Moderat Avrenning byer, konstruksjoner i elv 
Glomma fra Sarpsfossen til 
samløp Visterflo ved Greåker Svært dårlig 

Diffuse kilder, industri, avrenning byer, 
regnvannsoverløp 

Gretnesbekken og 
Moumbekken Dårlig Fulldyrket mark, regnvannsoverløp 
Kallerødbekken Dårlig Fulldyrket mark, regnvannsoverløp 
Kystbekker Hvaler og Kråkerøy God Noe regnvannsoverløp (Kråkerøy) 
Kystbekker Onsøy 
(Bossumbekken) Dårlig Fulldyrket mark, spredt bebyggelse 
Kystbekker Torsnes Moderat Fulldyrket mark, bekkelukking 
Oldenborgbekken Svært dårlig Fulldyrket mark, regnvannsoverløp, avrenning byer 
Upåvirka skogsbekker til 
Singlefjorden God  
Seutelva med bekkefelt Dårlig Fulldyrket mark, spredt bebyggelse 
Skinnerflo Moderat Fulldyrket mark, spredt bebyggelse 
Slevikbekken Svært dårlig Regnvannsoverløp 
Småbekker til Glomma sør for 
Sarpsfoss Dårlig 

Fulldyrka mark, avrenning avfallsanlegg Gatedalen, 
bekkelukking 

Torpebekken Dårlig Fulldyrket mark, spredt bebyggelse 
Veumbekken/Råbekken/ 
Åledalsbekken Svært dårlig Regnvannsoverløp, avrenning byer 
Visterflo  God Fulldyrket mark 
Ågårdselva God Vannføringsregulering 
Østerelva   Moderat  Diffuse kilder, renseanlegg, avrenning transport 
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Badevann 

Badevannskvalitet vurderes ut fra prøver tatt annenhver uke i badesesongen på 13–14 av de 
mest brukte badeplassene i Fredrikstad. Vurderingskriteriene er gitt i tabell 5 og 
prøveresultatene i perioden 2013-2017 er vist i tabell 6.  
 
Tabell 5. Vurderingsgrunnlag for vannkvalitet ved friluftsbad. Grenseverdiene er hentet fra 
”Vannkvalitetsnormer for friluftsbad” (Folkehelsa), og Badevannsdirektivet (2006/7/EC). 

Parameter God Mindre god Ikke akseptabel 
Termotolerante koliforme 
bakterier (cfu/100ml) <100 100-1000 >1000 

Intestinale enterokokker 
(cfu/100ml) <100 100-185 >185 

 
 
Tabell 6 viser en oppsummering av resultatene for de badeplassene hvor det ble tatt prøver i 
perioden 2013 til 2017. 84 prosent av badevannsprøvene er samlet sett av god kvalitet, 14 
prosent mindre god, mens bare 2 prosent av prøvene ikke er akseptable. 
 
 
Tabell 6 Antall prøver (gitt i prosent) med henholdsvis god, mindre god og ikke akseptabel 
badevannskvalitet.  
Badeplass 2013 2014 2015 2016 2017 
Lervik 100 0 0 83 17 0 67 33 0 83 17 0 100 0 0 
Solviken 83 17 0 83 17 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 
Mærrapanna 100 0 0 83 17 0 83 17 0 83 0 17 83 17 0 
Dypeklo 100 0 0 67 33 0 67 33 0 83 0 17 100 0 0 
Foten 83 17 0 100 0 0 100 0 0 87 0 13 100 0 0 
Faratangen 67 33 0 50 17 33 83 17 0 83 17 0 83 17 0 
Smertu - - - - - - - - - 100 0 0 33 67 0 
Tangen 40 60 0 40 60 0 50 50 0 50 50 0 71 29 0 
Enhuus 60 40 0 0 60 40 100 0 0 83 17 0 86 14 0 
Humlekjærstranda 80 20 0 80 0 20 100 0 0 100 0 0 100 0 0 
Bjørndalsdam 3 100 0 0 80 0 20 100 0 0 83 17 0 100 0 0 
Bevø 100 0 0 60 40 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 
Vispen 80 0 20 60 40 0 100 0 0 87 13 0 83 0 17 
Samhold 100 0 0 66 33 0 50 50 0 67 33 0 71 29 0 
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5.6 Utslipp av avløpsvann til lokale bekker fra kommunalt og privat 
ledningsnett  

 
Sone Bekker Påvirkning fra avløpsvann 

Ve
st

by
gd

a 

Kallerødbekken Bekken er ikke påvirket av avløp fra kommunalt ledningsnett.  
Spredt bebyggelse har de senere år sanert de gamle 
septikktankene og i stedet enten installert minirenseanlegg eller 
koblet seg til offentlig ledningsnett. 
 
Kommunens pumpestasjon i Evja ligger ved utløpet av 
Kallerødbekken. Ledningsnettet som har tilrenning til 
pumpestasjonen inneholder noe fremmedvann. I perioder med 
intens nedbør har stasjonen overløp til sjøen ved munningen av 
bekken. Stasjonen er utstyrt med fordrøyningstank som reduserer 
overløpsdriften, samtidig som tanken virker som en slamavskiller. 
 
Overløpene er til sjenanse for brukerinteresser (båthavn og bading 
etc.). Utslippsledningen fra overløpet skal forlenges til dypere vann 
i 2017.  
 
Sjøørretbekk. 
 

El
in

gå
rd

sk
ile

n Bossumbekken Bekken er ikke påvirket av avløp fra offentlig ledningsnett. Spredt 
bebyggelse i Bossumdalen har tilrenning til bekken via 
minirenseanlegg.  
 
Sjøørretbekk. 
 
 

Vi
ka

ne
 

Slevikbekken Kommunens pumpestasjon ved Slevikbekken ligger 300 meter 
oppstrøms utløpet i Slevikstranda. Ledningsnettet på Slevik som 
har tilrenning til pumpestasjonen inneholder mye fremmedvann.  
I perioder med intens nedbør har stasjonen overløp til bekken. 
Stasjonen er utstyrt med fordrøyningstank som reduserer 
overløpsdriften samtidig som tanken virker som en slamavskiller.  
 
Det finnes også to nødoverløp oppstrøms pumpestasjonen, 
i bebyggelse på nordsiden av Slevikbekken. Begge overløpene er 
nødoverløp for å hindre kjelleroversvømmelser. Overløpene er 
tilkoblet kommunens driftssentral i 2011 og har blitt fjernovervåket 
siden da. Overløpene er sjelden i drift. 
 
Sjøørretbekk. 
 

Fjelle-
/Dalebekken 

Den øvre delen av bekkener ikke påvirket av avløp fra kommunalt 
ledningsnett. Spredt bebyggelse i Fjelle, Dale og 
Solbrekkeområdet har de senere år sanert de gamle 
septikktankene og i stedet koblet seg til offentlig ledningsnett via et 
privat vann- og avløpslag. 
 
Kommunens pumpestasjon Dale pumper videre alt kommunalt 
avløpsvann fra søndre Onsøy. Stasjonen har alarmsignal som er 
koblet opp mot kommunes vakttelefon. Dessuten har stasjonen en 
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fordrøyningstank som skal hindre overløp til Dalebekken. Det 
forekommer derfor ikke overløputslipp fra stasjonen. 
 

M
id

tb
yg

da
 

Torpebekken Spredt bebyggelse har de senere år sanert de gamle 
septiktankene og i stedet enten installert minirenseanlegg eller 
koblet seg til offentlig avløpsnett. 
 
Kommunen har tre pumpestasjoner i nedbørfeltet til Torpebekken: 

1. Pumpestasjon Torpebekken. Ligger ved Torpekrysset og 
pumper videre alt avløpsvann fra vestre Onsøy.  
Stasjonen har ikke overløpsdrift. Kun nødoverløp. 

2. Pumpestasjon Skåra. Ligger ved Skårakrysset og pumper 
videre alt avløp fra vestre Onsøy. Stasjonen har 
overløpsdrift med utløp i Torpbekken ved KP Kjølberg. 

3. Pumpestasjon Kjølberg bru. Ligger der Torpebekken 
krysser Mosseveien og pumper videre alt avløpsvann fra 
nordre Onsøy. Stasjonen har ikke overløpsdrift. Kun 
nødoverløp. 

Ve
um

da
le

n 

Veumbekken Spredt bebyggelse har de senere år sanert de gamle 
septiktankene og i stedet installert minirenseanlegg. 
 
Veumbekken har to pumpestasjoner med nødoverløp til bekken: 
Veumlia og Veumveien. Ingen av disse stasjonene har 
overløpsdrift til Veumbekken. Pumpestasjon Veumlia er dessuten 
utstyrt med fordrøyningstank. 
 
Det alt vesentligste av Veumbekkens nedbørfelt har 
separatsystem. Fellessystem finnes i Joruns vei, Paul Holmsens 
vei og Veumveien på østsiden av bekken. 
 
Nedre del av Veumbekken, fra jernbanen til Vesterelva er lukket  
i kulvert. Denne delen av bekken er sterkt påvirket av 
overløpsutslipp. Det foreligger planer om åpning av denne delen 
av bekken. Ved en eventuell åpning må det gjøres tiltak for å fjerne 
alle overløp til denne delen av bekken. Se for øvrig eget avsnitt i 
hovedplanen som omhandler gjenåpning av Veumbekken. 
 

N
or

dr
e 

R
ol

vs
øy

 Ringstadbekken Bekken er ikke påvirket av avløp fra kommunalt ledningsnett. Noen 
få husstander i området har tilrenning til bekken via 
minirenseanlegg. 
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Ø
st

si
de

n 
Oldenborgbekken Tre pumpestasjoner har overløp til Oldenborgbekken: 

 
1. Knollen pumpestasjon  
2. Øra øst nord pumpestasjon 
3. Pumpestasjon Klokkerstua tilhører FREVAR KF og er den 

siste pumpestasjon før renseanlegget. Forekommer 
overløpsdrift ved denne stasjonen.  

4. Pumpestasjon Begby tilhører også FREVAR KF. Det 
forekommer ikke overløpsdrift ved denne stasjonen. 

Det er generelt problemer med kapasiteten på FREVAR-ledningen 
fra Kjølstad til renseanlegget.  
 

År
um

 

Gretnesbekken Det er fire pumpestasjoner i Gretnesbekkens nedbørfelt:  
1. Blåveisveien 
2. Brodalen 
3. Vardeveien  
4. Kilevoldveien 

Alle disse pumper avløpsvann til Alvim renseanlegg i Sarpsborg. 
Avløpsnettet i nedbørfeltet er både fellessystem og separatsystem, 
noe som fører til overløpsdrift i perioder med mye nedbør. 
 
Sjøørretbekk. For noen år tilbake ble Gretnesbekken restaurert for 
offentlige midler.  
 

Sk
jæ

rv
ik

en
 

Hunnbekken 
 

Bekkens øvre del er ikke påvirket av avløp fra kommunalt 
ledningsnett. Spredt bebyggelse nord for Haldenveien har de 
senere år sanert de gamle septiktankene og i stedet enten 
installert minirenseanlegg eller koblet seg til offentlig ledningsnett 
via private vann- og avløpslag. 
 
Kommunens pumpestasjon i Hunnebunn ligger 200 meter 
oppstrøms utløpet av Hunnbekken. I perioder med intens nedbør 
har stasjonen overløp til Hunnbekken. Stasjonen er utstyrt med 
fordrøyningstank som reduserer overløpsdriften, samtidig som 
fordrøyningstanken virker som en slamavskiller.  
 
Sjøørretbekk. 
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5.7 Nøkkeltall og Benchmarking  
 
Nøkkeltall for vann- og avløpstjenestene 

Vann- og avløpstjenestene i Fredrikstad kommune betjener kommunens 38 900 abonnenter 
(tilsvarende ca. 76 000 innbyggere) gjennom drift og vedlikehold av behandlingsanlegg, 
ledningsnett, trykkøkningsstasjoner og pumpestasjoner.  Tabell 7 viser nøkkeldata over en 
tiårsperiode for vann- og avløpstjenestene.  
 
 
Tabell 7: Nøkkeltall for vann- og avløpstjenestene, 2007-2016 

 
1 Vann kjøpt fra vannverket av Fredrikstad kommune, 2 Vann solgt til forbrukere, 3 Lekkasjeandelen er 
forholdet mellom produsert vann og solgt vann, i beregnet lekkasjer fra umålt forbruk i form av 
spylevann, brannvann, offentlig vanning mm. 4 Tall hentet fra Gemini VA 
 
 
Benchmarking 

Fredrikstad kommune deltar i bransjeorganisasjonen Norsk Vann sin tilstandsvurdering 
”bedreVANN”. I 2016 deltok 85 kommuner med totalt 3 millioner innbyggere i undersøkelsen. 
Dette utgjør 68% av de 4,4 millioner innbyggerne som er tilknyttet kommunalt vann og avløp i 
Norge. Kvaliteten på VA-tjenestene i de ulike kommunene vurderes ut fra kriteriene som er 
listet opp i oversikten nedenfor. 
 
 Vurderingskriterier 

Vann 

hygienisk betryggende vann 
bruksmessig vannkvalitet 
leveringsstabilitet 
alternativ forsyning 
vannledningsnettets funksjon 

Avløp 

overholdelse av gjeldende rensekrav i rapportåret 
tilknytning godkjente utslipp 
kvalitet og bruk av slam 
utslipp fra overløp på nettet 
avløpsledningsnettets funksjon 

 
 
Kommunene rapporterer inn tilstanden, og kvaliteten på tjenesten blir klassifisert som god 
(karakter 4), mangelfull (karakter 2) eller dårlig (karakter 0).  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vann kjøpt fra 
vann-verket 
(1000 m3)

14 822 14 736 14 513 15 660 15 538 13 566 13975 13130 12378 13000

Vann fakturert 
(1000 m3)

9 415 9 253 9 035 8 896 9 416 8 584 9242 9549 9766 9580

Lekkasje-andel 
(%)3

36 37 38 43 39 37 34 27 21 26

Avløp renset 
(1000 m3)

14 955 15 362 14 272 13 091 14 768 14 171 14880 15877 15625 13495

Avløp fakturert 
(1000 m3)

6 151 6 278 6 166 5 901 5 963 6 264 6208 6477 6652 6547

Vann-lekkasjer -
offentlig nett 80 73 64 104 78 69 62 40 56 106

Brudd på 
avløps-ledning 7 13 7 6 15 4 5 1 4 3

Kloakk-stopper 35 85 79 92 71 55 85 36 44 10
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Gjennomsnittlig karakter for vanntjenesten i kommunen i bedreVANN sin undersøkelse i 
2016 er 3,3. Fredrikstads karakter er 3,6 og plasserer oss på 13. plass (av 85 kommuner). 
Det er for høy lekkasjeandel som trekker ned. Gjennomsnittlig karakter for avløpstjenesten i 
undersøkelsen er 2,8. Fredrikstads karakter er 1,6 og plasserer oss på 74. plass (av 85 
kommuner). Hovedårsaken er todelt. En betydelig del av avløpsnettet (1/3) er fellessystem 
(avløp og overvann), og avløpsvannet som skal renses er derfor sterkt fortynnet, noe som 
skaper utfordringer for renseprosessene.  Ledningsnettet har i tillegg for liten 
transportkapasitet, slik at det i nedbørsrike perioder går i overløp til nærliggende resipient.  
 
Fredrikstad kommune er omtrent på gjennomsnittet vedrørende VA-årsgebyrenes størrelse, 
sammenlignet med kommunene med >15 000 innbyggere (44 kommuner totalt). 
 
 
5.8 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)  
 
Norsk vann rapport 197/2013 Avløpsanlegg – Risikovurdering for ytre miljø legges til grunn 
for ROS-analyser. Det er utarbeidet en ROS-analyse for region nedre Glomma. Analysen 
omfatter Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Analysen er utført fra «toppen» og nedover. 
Dette betyr at de store kommuneovergripende hendelsene er dekket. Dette er hendelser 
som; atom-hendelse, skoleskyting, utfall av alt drikkevann med mer. Det er utarbeidet 
beredskapsplaner for de ulike hendelsene og arbeid med de tilhørende tiltakskort er i 
progresjon. 
 
 
Det ligger i planene til kommunens beredskapsledelse å gjøre en ROS-analyse «nedenfra» 
og opp. Dette betyr at man tar alle tjenestene hver virksomhet utfører og gjør en ROS på 
disse. Deretter blir det utarbeidelse av beredskapsplaner og tiltakskort.  
 
Som en del av dette arbeidet er det utarbeidet en ROS-analyse for drikkevannsnettet i 
Fredrikstad kommune. Analysen fokuserer på spesifikke hendelser som kan ramme objekter 
i drikkevannsnettet, og forårsake konsekvenser for hele eller deler av kommunen. Totalt 16 
hendelser ble vurdert. Resultatet av analysen avdekker behov for beredskap, risiko- og 
sannsynlighetsreduserende tiltak. Tiltakskort blir utarbeidet innen september 2017.  
 
ROS-analysen for drikkevannsnettet er underordnet virksomhetens ROS-analyse, som igjen 
er underordnet ROS-analysen for regionen nedre Glomma. Virksomhetens ROS-analyse 
skal etter planen gjennomføres høsten 2017. 
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 GJENNOMFØRTE TILTAK OG PROSJEKTER I 
PERIODEN 2012-2016  

 
6.1 Tiltak utført ved renseanleggene i perioden fra 2012-2016  
Av større tiltak som er gjennomført på vannrenseanlegget og på råvannsforsyningen i 
perioden kan nevnes ny rørledning fra Rostadneset pumpestasjon til Rostad. En kostnad på 
6 millioner kroner. Det er også lagt rørledning igjennom Borredalsvannet (se kapittel 6.4.4.). 
Dette sikrer råvannsforsyningen med en hel driftssikker rørledning fra råvannskilde til 
vannrenseanlegget. Anlegget hadde en kostnad på 17 millioner kroner.  
 
Det er i tillegg oppgradert/skiftet styringssystem på både avløpsrenseanlegget og på 
vannrenseanlegget til en samlet kostnad på 6 millioner kroner.  
 
Avløpsrenseanlegget har investert i en hybridvarmepumpe, som erstattet gassfyrt kjele. 
Varmen som dannes i prosessanlegget blir på den måten gjenvunnet og bidrar til reduserte 
oppvarmingskostnader for anlegget. Prosjektet, som mottok økonomisk støtte fra ENOVA, 
innebar en kostnad på 5,5 millioner kroner for avløpsrenseanlegget. 
 
Av tiltak på avløpssiden er det bygget en ny pumpestasjon (Sellebakk) og oppgradert noen 
pumpestasjoner og ledningsnett. Pumpestasjonen hadde en kostnad på 9,5 millioner kroner.  
 
Øvrige tiltak planlagt i perioden 2012-2016, fremlagt i hovedplanrulleringen i 2012, er enten 
utsatt eller kansellert. Årsakene er bl.a. ny kunnskap, endrede forutsetninger og usikkerhet 
rundt teknologi- og prosessvalg for å møte avløpsanleggets nye rensekrav fra 2020. 
 
 
 

 
Figur 21. Sedimenteringsbassengene på vannverket 
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Tabell 8 nedenfor gir en oversikt over prosjekter som FREVAR KF har gjennomført i 
perioden 2012-2016.  

Tabell 8. Gjennomførte prosjekter av FREVAR KF i perioden 2012-2016 

Prosjekt Ferdigstilt Kostnad 
Råvannforsyning Rostadneset pumpestasjon - Rostad 2013 6 
Rør igjennom Borredalsvannet 2015 17 
Oppgradert prosessekontrollsystem 2016 3 
Sum vannprosjekter   26 
Ny pumpestasjon Sellebakk 2015 9,5 
Hybridvarmepumpe 2015 5,5 
Oppgradert prosesskontrollsystem 2012 3 
Sum avløpsprosjekter   18 
Sum gjennomførte prosjekter FREVAR KF    44 

 
 
6.2 Tiltak utført på ledningsnettet i perioden fra 2012 til 2016 
I planperioden har det vært gjennomført en rekke prosjekter på vann- og avløpsnettet i 
kommunen. Mesteparten av prosjektene har vært av typen separering og fornyelse av 
eksisterende ledningsnett. I tabell 9 er det gitt en oversikt over ulike vann- og 
avløpsprosjekter i perioden 2012-2016 til en samlet kostnad på 684 millioner kroner.   
 
 
6.3 Separering av eksisterende ledningsnett 
372 millioner kroner av investeringsmidlene har i planperioden er gått med til fornyelse av 
gammelt fellessystem. Prosjektene er i hovedsak gjennomført i tettbebygd strøk. 
 
Fornyelsen skjer ved at eksisterende fellesledning for avløp erstattes av to separate 
ledninger, en for avløp og en for overvann. Den gamle vannledningen skiftes ut samtidig. Det 
settes av innstikk ut av vei for hver enkelt bygning som er tilknyttet. Veien opparbeides og 
asfalteres etter at gravearbeidene er sluttført. 
 

 
Figur 22. Fornyelse og separering av ledningsnett i Kråkerøyveien 2013. 
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Alternative fornyelsesmetoder: 
Fredrikstad kommune benytter separering som den viktigste metoden for å fornye 
ledningsnettet. Siden den skal legges ned et ekstra rør i bakken så velges tradisjonell 
graving som metode i separeringsprosjekter.  
 
Andre aktuelle fornyelsesmetoder er rørfornying eller No-dig. Fredrikstad kommune bruker 
disse løsningene der dette er hensiktsmessig. Rørfornying vil si at det tres et nytt rør inne i 
den gamle ledningen uten at denne graves opp. No-dig er en fellesbetegnelse for alle 
ledninger som legges uten å grave. Ledningen kan også bores under bakken, en metode 
som er brukt når ledninger krysser Glomma. No-dig løsninger er ofte billigere og mindre 
omfattende enn tradisjonell graving. Utfordringen kan være å bli kvitt fremmedvannet. 
 
Tabell 9. Gjennomførte prosjekter på vann- og avløp, 2012-2016.  

 

Anlegg Anleggsnavn År Type anlegg Kostnad Delsummer
AN1079 Grårudveien 2012 Separering 2497552
AN1083 Torp 2012 Separering 17474404
AN2156 Guldbergsiden 2012 Separering 6795235
AN2162 Bjarne Aasgate 2012 Separering 12011208
AN2164 Åsgårdsveien 2012 Separering 2821606
AN2165 Mosseveien - Simo 2012 Separering 4942095
AN2168 Skrellen 2012 Separering 31969676
AN2178 Bellevue 2012 Separering 13101097
AN3091 Glombo Nord 2013 Separering 22464750
AN1080 Tyrihjellveien 2013 Separering 12698095
AN2152 Einar Rødsgate 2013 Separering 7192433
AN3092 Damveien 2013 Separering 40698262
AN2153 Gunnar Nilsensgate 2014 Separering 61863525
AN1095 Snekkerhaugen KP711 2014 Separering 4479360
AN2147 Traravn nord 2014 Separering 11542568
AN2175 Myragata 2014 Separering 1493083
AN2193 Tomteveien - Kampenveien 2014 Separering 11901163
AN2194 Lislebystranda 2014 Separering 6055426
AN2187 Torsnesveien 2015 Separering 23129670
AN2208 Bjørndalen - Oredalen. Overvannsledning 2015 Separering 2341832
AN4085 Onsøyveien 2015 Separering 4031605
AN2736 Riddervoldsgate - Magnus gate 2016 Separering 12516380
AN2722 Fremskridt-Traraveien 2016 Separering 14790363
AN2729 Mølleveien 2016 Separering 6989488
AN2200 Nøklebystranda 2016 Separering 4990929
AN1098 Haldenveien - Skjærviken 2016 Separering 5204632
AN2182 D.Opsands vei 2016 Separering 26558889
Sum separeringsprosjekter 372 555 326

AN4064 Levvelveien- Rødsbråtan 2013 Utvidelse kommunalt nett 11925684
AN1088 Heie i Torsnes 2015 Utvidelse kommunalt nett 18600167
Sum utvidelse kommunalt nett 30 525 851

AN Diverse mindre VA prosjekter 2012 Diverse mindre VA prosjekter 25 054 301
AN Diverse mindre VA prosjekter 2013 Diverse mindre VA prosjekter 30 574 646        
AN Diverse mindre VA prosjekter 2014 Diverse mindre VA prosjekter 23 673 058
AN Diverse mindre VA prosjekter 2015 Diverse mindre VA prosjekter 9 956 179
AN Diverse mindre VA prosjekter 2016 Diverse mindre VA prosjekter 16 840 267
Sum diverse prosjekter vann og avløp 106 098 451

AN2155 Bratthammern syd 2012 Vann, ny vannledning 3138160
AN4071 Saltnesveien - Fjærå 2012 Vann, ny vannledning 171305
AN1089 Øra-Bevø parsell sjøledning vann 2013 Vann, ny vannledning 16074940
AN1090 Øra-Bevø parsell Bevø landledning vann 2013 Vann, ny vannledning 3917005
AN2185 Fru Ingersgate 2013 Vann, ny vannledning 1676714
AN3096 Kråkerøyveien 2013 Vann, ny vannledning 641168
AN3097 Kjøkøya Syd 2013 Vann, ny vannledning 950757
AN2154 Ringledning Ørebekk- Veum 2014 Vann, ny vannledning 70364393
AN5039 Jernbanekryssing Råbekken ringledning 2014 Vann, ny vannledning 4600380
AN2210 Ringledning 3.dam - vannverket 2016 Vann, ny vannledning 27716675
Sum fornyelse vannlendninger 129 251 497

AN1081 Torpåsen 2012 Vann, ny pumpestasjon 1 519 063
Sum fornyelse av pumpestasjon(er) for vann 1 519 063

AN2158 Gluppehavna KP 2012 Avløp, fornyelse pumpestasjon 2988803
AN4076 Onsøy Stasjon KP 2012 Avløp, fornyelse pumpestasjon 3520851
AN5027 Hatteveien KP 2012 Avløp, fornyelse pumpestasjon 2907487
AN5028 Rostadneset KP 2012 Avløp, fornyelse pumpestasjon 2159759
AN3094 Bekkhus KP 804 2013 Avløp, fornyelse pumpestasjon 2191394
AN3095 Søndre Holme KP 822 2013 Avløp, fornyelse pumpestasjon 2135323
AN5031 Gunnar KP 313 2013 Avløp, fornyelse pumpestasjon 3857943
AN2199 Øraveien KP 225 2014 Avløp, fornyelse pumpestasjon 2102276
AN4083 Lervik KP 556 2014 Avløp, fornyelse pumpestasjon 4257262
AN2194 Lislebystranda KP215 2014 Avløp, fornyelse pumpestasjon 6055426
AN2201 Nøklebystranda KP 216 2015 Avløp, fornyelse pumpestasjon 1874666
AN2205 Smedbakken KP 2015 Avløp, fornyelse pumpestasjon 1981984
AN1526 Strykerveien VA 2016 Avløp, fornyelse pumpestasjon 1505759
AN2211 Bussgarasjene 2016 Avløp, fornyelse pumpestasjon 1977715
AN2747 Sorgenfri VA 2016 Avløp, fornyelse pumpestasjon 2020418
AN5059 Heigaard Allè 2016 Avløp, fornyelse pumpestasjon 2173518
Sum fornyelse avløpspumpestasjoner 43 710 584
Sum ferdigstilte prosjekter (2012-2016) 683660772
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6.4 Større tiltak i planperioden 
 
6.4.1 Ny hovedvannledning til Torsnes og Hvaler  
I perioden 2011- 2013 ble det anlagt en ny hovedvannledning fra den store ringledningen for 
vann på Øra, via Bevø i Torsnes og videre til Kirkøy på Hvaler (figur 23). Hvaler kommune 
hadde tidligere kun en stor forsyningsledning for vann og på sommeren hadde denne ikke 
tilstrekkelig kapasitet til å forsyne alle hytter som de senere år har tilknyttet seg offentlig 
vann. Spesielt på Hvaler har den nye vannledningen økt kapasiteten og bedret 
forsyningssikkerheten. 
 
Prosjektet hadde en total kostnadsramme på 63 millioner kroner, fordelt på 26 millioner 
kroner for Fredrikstad og 37 millioner kroner for Hvaler.  
 
 

 
Figur 23. Ny hovedvannledning til Torsnes og Hvaler 
 
6.4.2 Ny tunnel for vann og flomvann, Veumbekken – Seutelva  
Veumbekken renner som en åpen bekk frem til jernbanen ved Frydenberg. Derfra er den 
lukket frem til Vesterelva. Bekkelukkingen har ved større nedbørshendelse, som for 
eksempel i 2006 og 2008, vist seg å være for liten. Vann fra bekken har da oversvømmet 
kjellere på Holmenområdet. 
 
I påvente av en åpning av nedre del av Veumbekken gjennom Holmenområdet ble det i 
perioden 2014-2015 sprengt en 750 meter lang tunnel gjennom Pettersandåsen (figur 24 
og 25). Tunnelen fungerer både som flomvei for å unngå oversvømmelser i nedre del av 
Veumbekken og som trasè for en ny og oppdimensjonert parsell av ringledningen for vann. 
Ledningen har bedret vannforsyningskapasiteten til Onsøy.  
 
Anlegging av flomtunnell med ny ringledning for vann har kostet totalt 73 millioner. 
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Figur 24. Tunnel Veumbekken-Seutelv. 

 
 

 
Figur 25. Overvannstunell under Pettersandåsen med overføringsledning for vann. Anlagt 2015. 
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6.4.3 Utvidet kulvert i byen  
Ledningsnettet i blant annet Bryggeriveien ble skiftet ut i 2013-2015. Vann og 
avløpsledningene som lå i gågata ble lagt i en kulvert (figur 26 og 27). Den eksisterende 
gangbare kulverten i Nygaardsgata ble dermed utvidet med en ny akse. Det føres i dag 
fjernvarmeledninger, fiberkabler, høyspentkabler og selvfølgelig vann- og avløpsledninger 
gjennom kulverten. Det er lagt trekkerør inn til hvert bygg. 
 
 

 
Figur 26. Kulvert i deler av Bryggeriveien. 

 

 
Figur 27. Kulvert med infrastruktur under gågata i sentrum. 
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6.4.4 Vannforsyningsledningen lagt i rør gjennom Borredalsdammen  
FREVAR KF gjennomførte i 2015 et prosjekt hvor råvannsledningen ble lagt i rør gjennom 
Borredalsvannet (figur 28 og 29). Det innebærer at det det er en hel og driftssikker 
vannledningen helt fra vanninntaket i Vestvannet og frem til Vannverket. Prosjektet hadde en 
kostnad på 17 millioner kroner. 
 

 
Figur 28. Rørledning gjennom Borredalsvannet 
 

 
Figur 29. Ny råvannsledning gjennom Borredalsvannet. Anlagt i 2013. 
 
 
6.4.5 Vannledning 3.dam, via Høyfjell til vannverket  
Ut fra høydebassengene på vannverket er det tre akser med store vannledninger. 
Ringledning mot øst, ringledning mot vest samt hovedvannledning mot syd. Hovedledningen 
mot syd forsyner deler av Sentrum og nordre Kråkerøy.  
 
Eksisterende vannledningen var av type armert betongledning og i dårlig forfatning. I 
perioden 2015- 2016 ble ledningen fornyet på strekningen 3.dam og frem til 
høydebassengene på Høyfjell (figur 30). I perioden 2016 -2017 fornyes parsellen Høyfjell – 
Vannnverket. Denne parsellen sluttføres høsten 2017. Parsellen er et samarbeidsprosjekt 
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med FREVAR KF som anlegger ny pumpeledning for vann mellom vannverket og 
høydebassengene.  
 
Når prosjektert er sluttført vil det være ny vannledning fra høydebassengene på Høyfjell, 
gjennom alle tre Borredalsdammene og frem til bebyggelsen i Bjørndalen. Videre vil alle 
ledninger mellom vannverket og høydebassengene være fornyet med økte dimensjoner og 
kapasitet.  
 
Hele prosjektet er forventet å koste 45 millioner 
 

 
Figur 30. Vannledningen fra 3.dam, via Høyfjell til vannverket. 

 
6.4.6 Heie/Thorsø – Utvidelsen av vann- og avløpsnettet  
Som omtalt i kapittel 5.4 vedtok bystyret i 2010 å utvide kommunalt vann og avløp til fem nye 
områder i kommunen. Heie/Thorsø var et av disse områdene (figur 31). Prosjektet ble 
sluttført 2017. 
 

 
Figur 31. Utvidelse av vann- og avløpsnettet i Heie/Thorsø. 
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6.5 Måloppnåelse  
Med bakgrunn i en forfallsanalyse av avløpsnettet ble det i Hovedplanen VA 2008-2028 
anbefalt at det årlig måtte fornyes 8 km vannledninger og 9 km avløpsledninger, for å kunne 
ta igjen vedlikeholdsetterslepet over en 20 års periode. Dette tilsvarer en årlig fornyelse av 
ca. 1,2 % av vannledningsnettet og ca. 1,4 % av avløpsnettet. Fylkesmannen har inntatt 
målet om årlig fornyelse av 9 km avløpsledninger som et vilkår i utslippstillatelsen. 
 
Siden rulleringen i 2012 er det i snitt fornyet ca. 5 km vannledninger og 5 km avløpsledninger 
pr. år. Dette er vesentlig lavere enn målet i Hovedplan vann og avløp 2008 – 2028 og kravet i 
utslippstillatelsen. Årsaken til den manglende måloppnåelsen er sammensatt. Det har vært 
behov for å prioritere en rekke prosjekter for å forsterke drikkevannsforsyningen 
(ringledningen), noe som ikke gir utslag på fornyelsesstatistikken. I tillegg har det vært 
gjennomført flere sentrumsnære prosjekter, som er dyrere enn fornyelse i boligområder. Vi 
vil også nevne store prosjekter (se kapittel 6.4) som etablering av kulvert i deler av sentrum, 
tunell for overvann fra Veumbekken til Seutelva, samt styrt boring for transport av overvann 
fra Bjørndalen til Veumbekken. Et annet forhold er at kostnadsnivået har økt siden 2008, 
uten at investeringsnivået har hatt tilsvarende økning.  
 
Det har også de siste årene vært mangel på prosjektledere i kommunen, blant annet som 
følge av generasjonsskifte. Dette har vært en medvirkende årsak til at kommunen i perioder 
har harr et lavere investeringsnivå enn budsjettert.  
 
Når det gjelder det nasjonale målet om gjennomsnittlig fornyelse av 2 % av 
vannledningsnettet så vil det i så fall innebære at kommunens målsetting må økes fra 8 km til 
rundt 14 km. 
 
Tiltakene gjennomført på ledningsnettet kan se ut til å ha en positiv effekt i form av reduserte 
innløpsmengder og høyere fosforkonsentrasjoner til avløpsrenseanlegget, men disse 
verdiene er svært avhengig av nedbørsmengdene og nedbørintensitetene. Det er derfor 
nødvendig å vurdere tallene over en lengre tidsperiode for å stadfeste dette med sikkerhet. 
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 PLANPERIODE 2017-2028. VIDERE ARBEID 
 
7.1 Kriterier for prioritering av nye prosjekter og tiltak 
Med bakgrunn i rammebetingelsene (jf. kapittel 2) prioriterer kommunen nye prosjekter og 
tiltak ut fra følgende kriterier: 
 

 Kommunens utslippstillatelse 
 Resipientens tilstand 
 Områder med kjelleroversvømmelser 
 Tilstanden på vann- og avløpsnettet 
 Fullføre separering slik at hele nedbørfeltet separeres  
 Tiltak i samarbeid med andre etater, for eksempel ved legging av fjernvarmeanlegg 

 
Prioriterte prosjekter de nærmeste årene går fram av kapittel 7.4 Planlagte investeringer i 
2017-2028. 
 
 
7.2 Beskrivelse av status og behov for tiltak i forvaltningssonene   
I delkapitlene gis det en kort beskrivelse av hver enkelte forvaltningssone med hensyn på 
utbredelse/beliggenhet, type ledningsnett og driftshistorikk (vannlekkasjer). Grunnlagsdatene 
er sammenstilt i tabell 10.  
 
Tabell 10. Oversikt over status og tilstand på vann- og avløpsnettet i forvaltningssonene. Sonene som 
utpeker seg i forhold til høy andel fellessystem og antall vannlekkasjer pr. km ledning er markert med 
farge. Antall vannlekkasjer i sonen er summen av lekkasjer/brudd siden 1994 på ledninger som fortsatt 
er drift. 

 
*, ** Summen av lengden på avløpsnettet i tabellen er ca. 640 km og vannledningsnettet 717 km. Dette er noe 
høyere enn den reelle lengden som er henholdsvis 627 km for avløpsnettet (kapittel 5.2.2) og 687 km for 
vannledningsnettet (kapittel 5.1.3). Årsaken til dette er datateknisk og skyldes at når en henter ut ledningsdata så 
blir ledningsstrekk som krysser grensen mellom to forvaltningssoner telt med to ganger.  

Forvaltningsone
 AF, gammelt 
fel lessystem 
(m)

 SP, nytt 
separatsystem 
(m)

Avløpsnett 
samlet (m) *

% gammelt 
fel lessystem 
i  sonen

% betong (AF + SP)
VL, 
vannledning 
(m) **

Antal l  
vannlekkas jer i  
sonen

Ant. lekkas jer 
pr. km. 
vannledning

Vestbygda 385 34055 34440 0,01 2,2 29759 21 0,7

El ingårdski len 84 15618 15702 0,01 0,2 18875 10 0,5

Midtbygda 0 19835 19835 0,00 0,6 22221 7 0,3

Vikane 0 26688 26688 0,00 4,7 29287 10 0,3

Gressvik 11922 42059 53981 0,22 31,4 60514 136 2,2

Veumdalen 31494 40152 71646 0,44 47,4 77478 245 3,2

Sentrum 41048 40432 81480 0,50 47,4 74565 300 4,0

Rolvsøy 22814 43560 66374 0,34 31,2 68698 194 2,8

Nordre Rolvsøy 518 15909 16427 0,03 5,0 19094 13 0,7

Nordre Kråkerøy 14271 20645 34916 0,41 36,2 38861 141 3,6

Midtre Kråkerøy 4839 30536 35375 0,14 11,0 46054 73 1,6

Lunde 1361 9843 11204 0,12 7,2 10601 8 0,8

Øra 1350 9726 11076 0,12 16,8 14599 28 1,9

Østs iden 18808 11092 29900 0,63 54,2 29449 84 2,9

Sel lebakk 9763 9100 18863 0,52 48,2 19323 59 3,1

Begby 1733 34552 36285 0,05 17,1 48123 40 0,8

Torp 14947 14535 29482 0,51 39,9 43261 70 1,6

Årum 7099 3623 10722 0,66 66,2 18889 41 2,2

Skjærviken 0 9285 9285 0,00 45,2 21908 13 0,6

Torsnes 0 26592 26592 0,00 11,8 25196 14 0,6
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For de sonene det gjelder er det gitt en kort kommentar til i hvilken grad ledningsnettet har 
negativ påvirkning på vannkvaliteten i bekker. Mer detaljert beskrivelse av påvirkningen fra 
ledningsnettet på bekker finnes i kapittel 5.6.  
 
Avslutningsvis i hvert kapittel gis det en kort oversikt over pågående og planlagte prosjekter. 
Der det er aktuelt pekes det på steder og områder som det må rettes fokus på fremover.  
 

7.2.1 Vestbygda 
Forvaltningssonen omfatter i hovedsak bebyggelsen i Engelsviken, Manstad, Lervik og 
Saltnes.  
 
Bebyggelsen på Solberg/Røtne er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet i Råde 
kommune.  
 
Kallerødbekken, som er en av de 10 referansebekkene som er del av kommunens 
vannovervåking (kapittel 5.5), er i sonen. Vannkvaliteten i bekken er ikke påvirket av utslipp 
fra kommunens ledningsnett (kapittel 5.6). 
 
Det er 34,4 km avløpsledninger og 29,8 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er av 
nyere dato, lagt etter 1970. 
 
Avløpsnettet i sonen er relativt nytt, og er derfor i hovedsak bygget som separatsystem. Kun 
1% av avløpsledningene er fellessystem. Avløpsnettet består av 88% plast og 2% betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består i sin helhet av plast. Det er registrert 0,7 vannlekkasjer pr. 
km. vannledning i sonen, noe som er lavt i forhold de sonene hvor vannlekkasjer oppstår 
hyppigst.  
 
Oppsummering 

Innenfor sonene er det i enkelte områder registrert mye fremmedvann i avløpsnettet. Det er 
spesielt ugunstig med mye fremmevann i avløpsnettet i utkanstsonene, siden avløpsvannet 
må pumpes mange ganger før det når renseanlegget på Øra. Med bakgrunn i at avløpsnettet 
i sonen i hovedsak er separatsystem tyder det på at det fortsatt er en del stikkledninger som 
ikke er ferdig separert. Det pågår for tiden et prosjekt i samarbeid med Driftsassistansen i 
Østfold for å kartlegge avløpsnettet som går til Engenbekken pumpestasjon. Denne 
problematikken må følges opp videre utover i planperioden.  
 
Det er planlagt et prosjekt for å forlenge av overløpsledningen ved Evja (Engenbekken 
pumpestasjon) ut på dypere og mer strømførende vann. Dette for å sikre en bedre 
badevannskvalitet.  
 

7.2.2 Elingårdskilen 
Forvaltningssonen omfatter bebyggelsen på begge sider av Elingårdskilen inkludert 
bebyggelsen på Nordre Hankø, Huseby og Bossumdalen.  
 
Bossumbekken, som er en av de 10 referansebekkene som er del av kommunens 
vannovervåking (kapittel 5.5), er i sonen. Vannkvaliteten i bekken er ikke påvirket av utslipp 
fra kommunens ledningsnett (kapittel 5.6). 
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Det er 15,7 km avløpsledninger og 18,9 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er av 
nyere dato, lagt etter 1970. 
 
Avløpsnettet i sonen er relativt nytt, og er derfor i hovedsak bygget som separatsystem. Kun 
1% av avløpsledningene er fellessystem. Avløpsnettet består i hovedsak av plast. I 
underkant av 1% er av betong. 
 
Vannledningsnettet i sonen består i hovedsak av 61% plast, 14% støpejern og 15% 
asbestsement. Det er registrert 0,5 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen, noe som er 
lavt i forhold de sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst. 70% av vannlekkasjene er 
knyttet til plastledninger og 30% til asbestsementledninger.  
 
Oppsummering 

Vannledningsnettet mellom Saltnesveien og Fjæraa skal bindes sammen. Dette vil bidra til 
sikre tilstrekkelig vannforsyning til et nytt hyttefelt ved Onsøy golfbane.   
 
Ledningsnettet i sonen er av nyere dato, med generelt få driftsproblemer. Det er derfor ikke 
planlagt noen rehabiliteringsprosjekter nå.   
 

7.2.3 Midtbygda 
Forvaltningssonen strekker seg fra Vikanetoppen og Solbrekke i sør til Ørmen i nord. Sonen 
har avgrensning mot Seutelva i sør ved Pancoveien/Ørebekk. I nordre del av sonen er 
bebyggelsen på Høyum, øst for Seutelva, inkludert i sonen.  
 
Torpebekken, som er en av de 10 referansebekkene som er del av kommunens 
vannovervåking (kapittel 5.5), er i sonen. Vannkvaliteten i nedre del av bekken er i 
nedbørsrike perioder betydelig påvirket av utslipp fra kommunens ledningsnett, som følge av 
overløp fra kommunal pumpestasjon ved Skåra (kapittel 5.6). 
 
Det er 19,8 km avløpsledninger og 22,2 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er av 
nyere dato, lagt etter 1970.  
 
Hele avløpsnettet i sonen er bygget som separatsystem. Avløpsnettet består i hovedsak av 
plast. Kun 1% er av betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består av 50% plast, 23% støpejern og 27% asbestsement. Det 
er registrert 0,3 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen, noe som er lavt i forhold de 
sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst. Omtrent 40% av vannlekkasjene er knyttet til 
plastledninger og 60% til asbestsementledninger.  
 
Oppsummering 

Ledningsnettet i sonen er av nyere dato, med generelt få driftsproblemer. Det er derfor ikke 
planlagt noen rehabiliteringsprosjekter nå. 
 

7.2.4 Vikane 
Forvaltningssonen strekker seg langs kysten fra Fjellskilen i øst til Vikanetoppen i vest, 
inkludert søndre del av Hankø. Sonen er avgrenset mot nord ved Solbrekke.  
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Slevikbekken og Fjelle-/Dalebekken, som er to av de 10 referansebekkene som er del av 
kommunens vannovervåking (kapittel 5.5), er i sonen. Vannkvaliteten i Slevikbekken er 
moderat påvirket av utslipp fra kommunens ledningsnett, mens Fjelle-/Dalebekken ikke er 
påvirket (kapittel 5.6). 
 
Det er 26,7 km avløpsledninger og 29,3 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er i 
hovedsak av nyere dato, lagt etter 1970. 
 
Hele avløpsnettet i sonen er separatsystem.  Avløpsnettet består av i hovedsak av 95% plast 
og 5% betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består nesten utelukkende av plast. Kun 1% er asbestsement og 
0,3% er av støpejern. Det er registrert 0,3 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen, noe 
som er lavt i forhold de sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst.  
 
Oppsummering 

Avløpsnettet på Slevik har noe tilrenning av fremmedvann. Selv om pumpestasjonen ved 
Slevikbekken har fordrøyningstank kan den ved store nedbørsmengder gå i overløp. Det har 
blitt gjort mye de siste årene for å redusere fremmedvannmengden i avløpsnettet. Arbeidet 
vil fortsette utover i planperioden.  
 

Det private avløpsnettet på Hankø inneholder betydelige mengder fremmevann. Det vil 
utover i planperioden arbeides med å klarlegge årsaksforholdene, slik at mengden 
fremmedvann reduseres.  
 

7.2.5 Gressvik 
Forvaltningssonen omfatter bebyggelsen på Gressvik og Viker, avgrenset av Faratangen i 
sør og Pancoveien/Ørebekk i nord.  
 
Det er 53,9 km avløpsledninger og 60,5 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet har stor 
variasjon i alder, utforming og materialtype. 
 
22% av avløpsnettet i sonen er fellessystem. Størstedelen av avløpsnettet består av plast 
(68 %). 31% er av betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består av 70% plast, 25% støpejern og 5% asbestsement. Det er 
registrert 2,2 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen, noe som er gjennomsnittlig i forhold 
de sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst.  75% av vannlekkasjene er knyttet til 
støpejernsrør og 7% til asbestsementledninger.  
 
Oppsummering 

Ledningsnettet i flere deler av sonen er av eldre dato, som etter hvert må fornyes.  
 
Det er blant annet planlagt et todeltprosjekt i Bjerkelundsveien/Bokfinveien. Her vil 
gjenstående del av fellessystemet i Bjerkelundsveien bli erstattet med separatsystem, 
samtidig som vannforsyningen til de høyereliggende boligene i Bokfinkveien vil bli forsterket.  
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Området ved Ålekilene er utsatt for oversvømmelser fra lokale bekker ved stor 
nedbørshendelser. Det vil utover planperioden sees nærmere på denne problemstillingen, og 
i den forbindelse bli synliggjort mulige tiltak.  
 
7.2.6 Veumdalen 
Forvaltningssonen strekker seg fra sentrum i sør (Evjekaia) til Veumneset i nord, avgrenset i 
øst av bebyggelsen øst for Bjørndalsdammene. Nedbørfeltet til Veumbekken utgjør største 
areal.  
 
Veumbekken, som er en av de 10 referansebekkene som er del av kommunens 
vannovervåking (kapittel 5.5), er i sonen. Den nedre del av bekken går i en lukket i en 
kulvert. Vannkvaliteten her er betydelig påvirket av overløpsutslipp fra kommunens 
ledningsnett (kapittel 5.6). 
 
Det er 71,6 km avløpsledninger og 77,5 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet har stor 
variasjon i alder, utforming og materialtype. 
 
44% av avløpsnettet i sonen er fellessystem. Avløpsnettet består av 52% plast og 47% 
betong. 
 
Vannledningsnettet i sonen består av 64% plast, 23% støpejern og 13% asbestsement. Det 
er registrert 3,2 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen. Veumdalen er blant sonene med 
høyest hyppighet av vannlekkasjer. 64% av vannlekkasjene er knyttet til støpejernsrør, 23% 
til plastledninger og 11% til asbestsementledninger.  
 
Oppsummering 

Det har de senere år vært hyppige vannlekkasjer i området Labråten/Pettersand, spesielt i 
nordre del. Fornyelse av ledningsnettet i dette området er derfor blitt fremskyndet. Prosjektet 
omfatter 2 km vann- og avløpsledninger.  Når er prosjektet er ferdig vil nedre del av området 
(Labråten sør) fornyes, slik at avløpsnettet helt ned til jernbaneundergangen ved 
Seut/Ørebekk blir separatsystem. 
 
Det foreligger planer om fornyelse av ledningsnettet i Floaveien /Teglverksveien/Trosvik torv.  
 
Langs Veumbekken, fra Ambjørnrødveien til jernbanen, ligger en betongledning anlagt i 
1962. Ledningen er 2,7 km lang, av betong og er i dårlig forfatning. Ledningen ligger langs 
med Veumbekken. Vann fra Veumbekken renner inn i ledningen ved høy vannstand og 
kloakk kan renne ut gjennom utette skjøter. Ledningen bør utbedres eller fornyes i 
planperioden.  
 
Det pågår et planleggingsarbeid for fornyelse av ledningsnettet i Oslogata/Holmegata. Dette 
prosjektet omfatter også fornyelse av kulverten (overvannskanalen) som ligger i Holmegata.  
Det er pr dags dato ikke avklart om kulverten skal fornyes eller om den skal erstattes med en 
åpen kanalløsning.  
 
7.2.7 Sentrum 
Forvaltningssonen strekker seg fra Evjekaia i sør oppover langs Glomma til Leie i nord, med 
avgrensning i vest mot Bjørndalsdammene. 
 
Det er 81,5 km avløpsledninger og 74,6 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet har stor 
variasjon i alder, materialtype og utforming.  
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50% av avløpsnettet i sonen er fellessystem. Avløpsnettet består av 53% plast og 47% 
betong. 
 
Vannledningsnettet i sonen består av 51% plast, 43% støpejern og 6% asbestsement. Det er 
registrert 4,0 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen. Sentrum er blant sonene med 
høyest hyppighet av vannlekkasjer. 80% av vannlekkasjene er knyttet til støpejernsrør, 7% til 
plastledning og 13% til asbestsementledninger.   
 
Oppsummering 

Ledningsnettet i mange deler av sonen er av eldre dato, hvor behovet for fornyelse er stort. 
Det har de senere år blitt gjennomført mange prosjekter i bykjernen (vestsiden av RV110), 
hvor det nå hovedsakelig er separatsystem. Det er et mål å fullføre separering i bykjernen i 
løpet av hovedplanperioden (innen 2028). Dette berører deler av bebyggelsen på Icingen 
(ved det gamle sykehuset), rundt Torvbyen og på St.Hansfjellet.  
 
Det pågår også en fornying utenfor bykjernen. Det er nylig startet opp et toårig prosjekt i 
Bratliveien, som en forlengelse av prosjektet Trara/Fremskridt som ble avsluttet i 2016. Siste 
etappe for området er Åsebråtveien, og her skal fornyelsen av ledningsnettet etter planen 
starte opp i 2019. 
 
Det er også nylig startet opp et toårig prosjekt på Lahelle øst for jernbanen. Når prosjektet på 
Lahelle er sluttført skal etter planen ledningsnettet på Kapellfjellet fornyes i to etapper. Første 
starter etter planen opp høsten 2017 og berører bebyggelsen som har avrenning mot 
Bydalen.  
 
Ledningsnettet på nordsiden av jernbanen mellom St.Croix Gate og Rektor Westerns Gate 
skal fornyes mot slutten av planperioden. 
 
Det er behov for å fornye ledningsnettet flere steder på Lisleby. Langs Lislebyveien, like nord 
for Kjæråsen, er det stort behov for å legge om til separatsystem. Dette skyldes at deler av 
bebyggelsen har avløp sitt ut i Glomma. Prosjektet er satt på vent med bakgrunn i 
geotekniske utfordringer. Det vil være en prioritert oppgave i de kommende årene å finne 
frem til en endelig løsning for dette området.  
 
Det gjenstår en god del fellessystem i områdene øst for Rolvsøyveien, fra Leie til sentrum. Å 
separere mer ledningsnett i dette område vil være en prioritert oppgave i planperioden. 
 
7.2.8 Rolvsøy 
Forvaltningssonen strekker seg fra Leie i sør til Visterflo i nord, avgrenset i vest av 
nedbørfeltet til Borredalsdammen. 
 
Det er 66,4 km avløpsledninger og 68,7km vannledninger i sonen. Ledningsnettet har stor 
variasjon i alder, utforming og materialtype. 
 
34% av avløpsnettet i sonen er fellessystem. Avløpsnettet består av 69% plast og 31%  
betong. 
 
Vannledningsnettet i sonen består av 64% plast 27% støpejern og 9% asbestsement. Det er 
registrert 2,8 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen Rolvsøy er blant sonene med høyest 



55 
Hovedplan vann og avløp 2008-2028, rullering 2016 

hyppighet av vannlekkasjer. 78% av vannlekkasjene er knyttet til støpejernsrør, 9% til 
plastledninger og 13% til asbestsementledninger.  
 
Oppsummering 

Ledningsnettet i flere deler av sonen er av eldre dato, hvor behovet for fornyelse har vært 
stort. Det har derfor senere år blitt gjennomført mange prosjekter i sonen, spesielt på Lisleby 
mellom jernbanen og Tomteveien. Prosjektet «Dr. Opsands vei» er nylig sluttført. Det 
gjenstår noen fellessystem ned mot Tomteveien. Når prosjektet «Tomteveien Vest» blir 
ferdig om noen år er hele ledningsnettet i dette området separatsystem. 
 
Ledningsnettet på vestsiden av Rolvsøyveien i området er i hovedsak ferdig separert. Det 
gjenstår noe arbeid for å fjerne tilstrømmingen av fremmedvann til avløpsnettet. Det må sees 
nærmere på dette i hovedplanperioden.  
 
Det foreligger planer om utvidelse av ledningsnettet i Rostadveien. Prosjektet er kraftig 
forsinket som følge av utfordringer med å få på plass nødvendige grunneieravtaler. 
 
7.2.9 Nordre Rolvsøy 
Forvaltningssonen omfatter nordre del av Rolvøy, fra Rostad i sør til Solli i nord, inkludert 
bebyggelsen på Nordre Veum og bebyggelsen langs Elindveien som har avrenning mot 
Seutelva.  
 
Ringstadbekken, som er en av de 10 referansebekkene som er del av kommunens 
vannovervåking (kapittel 5.5), er i sonen. Vannkvaliteten i bekken er ikke påvirket av utslipp 
fra kommunens ledningsnett (kapittel 5.6). 
 
Det er 16,4 km avløpsledninger og 19,1 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er i 
hovedsak av nyere dato, lagt etter 1970. 

Avløpsnettet i sonen består i hovedsak av separatsystem. Kun 6% av avløpsledningene i 
sonen er fellessystem. Avløpsnettet består av 95% plast og 5% betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består av 84% plast, 7% støpejern og 9% asbestsement. Det er 
registrert 0,7 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonene, noe som er lavt i forhold de 
sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst. 80% av vannlekkasjene er knyttet til 
støpejernsrør, 10% til plastledninger og 10% til asbestsementledninger. 
 
Oppsummering 

Ledningsnettet i sonen er av nyere dato, med generelt få driftsproblemer. Det er derfor ikke 
planlagt noen rehabiliteringsprosjekter nå. 
 
7.2.10 Nordre Kråkerøy 
Forvaltningssonen omfatter de bynære strøkene av nordre Kråkerøy, og strekker til 
begynnelsen av Langøya i sørvest og til området nær Fuglevik i sørøst. 
 
Det er 30,7 km avløpsledninger og 38,9 km vannledninger i sonen. 
Avløpsnettet i sonen varierer i alder, utforming og materialtype. Mesteparten av 
ledningsnettet er lagt etter 1960-70.  
 
41% av avløpsnettet i sonen er fellessystem. Avløpsnettet består av 64% plast og 36% 
betong. 
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Vannledningsnettet i sonen har større variasjon i alder enn avløpsnettet. Vannledningsnettet 
består av 64% plast, 31% støpejern og 5% asbestsement. Det er registrert 3,6 vannlekkasjer 
pr. km. vannledning i sonen. Nordre Kråkerøy er blant sonene med høyest hyppighet av 
vannlekkasjer. 80% av vannlekkasjene er knyttet til støpejernsrør, 10% til plastledninger og 
10% til asbestsementledninger. 
 
Oppsummering 

Avløpsnettet i sonen er i hovedsak av nyere dato, med få registrerte driftsproblemer.  
De registrerte vannlekkasjene er fordelt i ulike områder og gir dermed ingen klar indikasjon 
på områder som bør prioriteres.  
 
Det ble gjennomført et separeringsprosjekt på Glombo i 2012-2013. Det gjenstår fortsatt 
noen gater i den sørlige delen. Det prioriteres å sluttføre separeringen av området i løpet av 
planperioden.  
 

Det er planlagt et mindre separeringsprosjekt langs Langøyveien, slik at hele området blir 
separatsystem. 

 
7.2.11 Midtre Kråkerøy 
Forvaltningssonen består av den midtre delen av Kråkerøy og omfatter bebyggelsen i 
områder som Langøya, Enhus, Sandbukta, Strålsund, Holte, Buskogen og Alshus 
 
Det er 35,4 km avløpsledninger og 46,1 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er i 
hovedsak av nyere dato, lagt etter 1970. 
 
Mesteparten av avløpsnettet i sonen er bygget som separatsystem. Kun 14% av 
avløpsledningene er fellessystem. Avløpsnettet består av 89% plast og 11% betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består av 80% plast, 12 % støpejern og 8% asbestsement. Det 
er registrert 1,6 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen, noe som er lavt i forhold de 
sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst. 60% av vannlekkasjene er knyttet til 
støpejernsrør, 19% til plastledninger,16% til asbestsementledninger og 4% til ukjent 
ledningstype. 
 
Oppsummering 

Ledningsnettet i sonen er av nyere dato, med generelt få driftsproblemer. Det er derfor ikke 
planlagt noen rehabiliteringsprosjekter nå 
 
7.2.12 Lunde 
Forvaltningssonen består av den søndre delen av Kråkerøy og omfatter bebyggelsen i 
områder som Femdal, Bjørnevågen, Kaholmen, Lunde, Futerød, Ødegården, Trolldalen, 
Tangen og Kjøkøya.  

Det er 11,2 km avløpsledninger og 10,6 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er i 
hovedsak av nyere dato, lagt etter 1970. 

Mesteparten av avløpsnettet i sonen er bygget som separatsystem. Kun 12% av 
avløpsledningene er fellessystem. Avløpsnettet består av 93% plast og 7% betong.  



57 
Hovedplan vann og avløp 2008-2028, rullering 2016 

 
Vannledningsnettet i sonen består av 92 % plast og 8% støpejern. Det er registrert 1,6 
vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen, noe som er lavt i forhold de sonene hvor 
vannlekkasjer oppstår hyppigst. 12 % av vannlekkasjene er knyttet til støpejernsrør og 88% 
til plastledninger. 
 
Oppsummering 

Ledningsnettet i sonen er av nyere dato, med generelt få driftsproblemer.  
 
Det er planlagt et prosjekt i Stenbukta. Avløpet fra bebyggelsen på øvre del av Losfjellet og 
et fåtall boliger i Stenbukta er i dag koblet til et fellessystem som har utløp til sjøen via en 
slamavskiller. Avløpet vil bli lagt om til separatsystem og det skal installeres en 
pumpestasjon i Stenbukta som pumper avløpsvannet til ledningsnettet i Trolldalen. 
Prosjektet vil også omfatte en gjennomgang av et tidligere separeringsprosjekt i Trolldalen 
(1997-1998) i forbindelse med anleggelse av nytt fortau. Bakgrunnen for dette er at det er 
mye fremmedvann i avløpsnettet, uten at kommunen har tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
eiendommer som i realiteten ble separert på slutten av 1990-tallet.   
 

7.2.13 Øra 
Forvaltningssonen omfatter industribedriftene på Øra. 
 
Det er 11,1 km avløpsledninger og 14,6 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er av 
nyere dato, lagt etter 1970. 
 
Mesteparten av avløpsnettet i sonen er bygget som separatsystem. Kun 12% av 
avløpsledningene er fellessystem. Avløpsnettet består av 83% plast og 17% betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består av 68% plast, 21% støpejern og 11% asbestsement. Det 
er registrert 1,9 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonene, noe som er lavt i forhold de 
sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst. 59% av vannlekkasjene er knyttet til 
støpejernsrør, 37% til plastledninger og 4% til asbestsementledninger. 
 
Oppsummering 

Det er nylig avsluttet et saneringsprosjekt i Titangata. Det er ikke planlagt andre prosjekter i 
planperioden.    
 
7.2.14 Østsiden 
Forvaltningssonen strekker seg langs Glomma på vestsiden av Sarpsborgveien fra Vaterland 
til Lundheim og omfatter bebyggelsen på Vaterland, Gamlebyen, Kongsten, Prestelandet, 
Nabbetorp, Gudeberg og Løkkeberg.  
 
Oldenborgbekken, som er en av de 10 referansebekkene som er del av kommunens 
vannovervåking (kapittel 5.5), er i sonen. Vannkvaliteten i bekken er betydelig påvirket av 
overløpsutslipp fra kommunale pumpestasjoner i periode med mye nedbør (kapittel 5.6). 
 
Det er 29,9 km avløpsledninger og 29,4 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet har stor 
variasjon i alder, utforming og materialtype. 
 
63% av avløpsnettet i sonen er fellessystem. Avløpsnettet består av 46% plast og 54 % 
betong.  
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Vannledningsnettet i sonen består av 49% plast, 41% støpejern og 10% asbestsement. Det 
er registrert 2,9 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonene. Østsiden er blant sonene med 
høyest hyppighet av vannlekkasjer.  76% av vannlekkasjene er knyttet til støpejernsrør, 10% 
til plastledninger og 14% til asbestsementledninger. 
 
Oppsummering 

Ledningsnettet i store deler av sonen er av eldre dato, hvor behovet for fornyelse er stor flere 
steder, som for eksempel Kongsten, deler av Gamlebyen, Gudeberg og Lundheim. Fornying 
er ikke tidfestet.  På Kongsten er utfordringen at avløpsnettet består av store dimensjoner av 
gammel fellessystem, med lite fall. Dette fører til sedimentering i ledningene, noe som fører 
til økt vedlikehold (spyling). 
 
7.2.15 Sellebakk  
Forvaltningssonen strekker seg langs Glomma fra Lundheim til Sandem og omfatter 
bebyggelsen på Sorgenfri, Kjølberg, Sellebakk og Kjølstad. 
 
Det er 18,9 km avløpsledninger og 19,3 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet har stor 
variasjon i alder, utforming og materialtype. 
 
52% av avløpsnettet i sonen er fellessystem. Avløpsnettet består av 52% plast og 48% 
betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består av 55% plast, 36% støpejern og 9% asbestsement. Det er 
registrert 3,1 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen. Sellebakk er blant sonene med 
høyest hyppighet av vannlekkasjer. 83% av vannlekkasjene er knyttet til støpejernsrør, 7% til 
plastledninger og 10% til asbestsementledninger. 
 
Oppsummering 

Ledningsnettet i sonen er av eldre dato, hvor behovet for fornyelse er stor flere steder. Det er 
likevel ikke tidfestet noen vann- og avløpsprosjekter i sonen. Med bakgrunn i gjentatte 
kjelleroversvømmelser i Kjølberggata ble avløpsnettet for endel år siden separert. Det har i 
de senere år vært få driftsproblemer knyttet til avløpsnettet i sonen. Fellessystemet i sonen 
har avrenning til Glomma som kan betegnes som en mindre sårbar resipient.  
 
7.2.16 Begby 
Forvaltningssonen strekker seg fra Øra industri område til og med boligfeltet på 
Kjølbergskogen, avgrenset i vest av Rv.111 og i øst av en valgt rett linje fra Gansrødbukta til 
området Haldenveien/Grimstadveien (Borge barneskole).  
 
Det er 36,3 km avløpsledninger og 48,1 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er av 
nyere dato, lagt etter 1970. 
 
Avløpsnettet i sonen er i all hovedsak separatsystem. Kun 5% av avløpsledningene er 
fellessystem. Avløpsnettet består av 83% plast og 17% betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består av 72 % plast, 18% støpejern og 10% asbestsement. Det 
er registrert 0,8 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonene, noe som er lavt i forhold de 
sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst. 72% av vannlekkasjene er knyttet til 
støpejernsrør, 13% til plastledninger og 15% til asbestsementledninger. 
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Oppsummering 

Ledningsnettet i sonen er av nyere dato, med generelt få driftsproblemer. Det er derfor ikke 
planlagt noen rehabiliteringsprosjekter nå 
 
7.2.17 Torp 
Forvaltningssonen strekker seg langs Glomma på begge sider av Sarpsborgveien fra 
Sandem til Vesten Vestre og Tofteberg og omfatter bebyggelsen på Torp, Kjølstadløkka, 
Moum og Tofteberg. 
 
Det er 29,5 km avløpsledninger og 43,3 km vannledninger innenfor sonen. Ledningsnettet i 
sonen har stor variasjon i alder, utforming og materialtype. 
 
51% av avløpsnettet i sonen er fellessystem. Avløpsnettet består av 60% plast og 40% 
betong. 
 
Vannledningsnettet i sonen består av 62 % plast, 36% støpejern og 2 % asbestsement. Det 
er registrert 1,6 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonene, noe som er lavt i forhold de 
sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst. 89% av vannlekkasjene er knyttet til 
støpejernsrør, 7% til plastledninger og 4% til asbestsementledninger. 
 
Oppsummering 

Det har de senere år vært gjennomført flere separeringsprosjekter i sonen, på begge sider av 
riksveien.  Siste del av prosjekt (Torp Mellom) ble påbegynt høsten 2016, og omfatter 
bebyggelsen i nedre del av Torpbergveien, Krokveien og Konvallstien. 
 
7.2.18 Årum 
Forvaltningssonen strekker seg langs Glomma fra Vesten til kommunegrense mot Sarpsborg 
på Årum, avgrenset i sør av Vetatoppen. Avløpet i sonen går til Sarpsborg kommune sitt 
renseanlegg på Alvim.  
 
Gretnesbekken, som er en av de 10 referansebekkene som er del av kommunens 
vannovervåking (kapittel 5.5), er i sonen. Vannkvaliteten i bekken er i perioder påvirket av 
overløpsutslipp fra kommunens ledningsnett i perioder med mye nedbør (kapittel 5.6). 
 
Det er 12,2 km avløpsledninger og 18,9 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er i 
hovedsak av nyere dato, lagt etter 1970.  
 
66% av avløpsnettet i sonen er fellessystem. Avløpsnettet består av 34% plast og 66% 
betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består av 31% plast, 61% støpejern og 8% asbestsement. Det er 
registrert 2,2 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen, noe som er gjennomsnittlig i forhold 
de sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst. 87% av vannlekkasjene er knyttet til 
støpejernsrør, 10% til plastledninger og 3% til asbestsementledninger. 
 
Oppsummering 
Ledningsnettet i sonen er av nyere dato, med generelt få driftsproblemer. Det er derfor ikke 
planlagt noen rehabiliteringsprosjekter nå 
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Avløpet i sonen blir i dag transport over Glomma til Alvim Renseanlegg via 
overføringsledningen til Sarpsborg kommune. Sarpsborg kommune vurderer å legge ned 
denne overføringsledningen, til fordel for en ny avløpsledning fra østsiden av Glomma ved 
Gatedalen og direkte til Alvim. Fredrikstad kommunen er avhengig av at 
overføringsledningen opprettholdes. Det kan derfor bli aktuelt å overta og oppgradere den.  
 
7.2.19 Skjærviken 
Forvaltningssonen omfatter bebyggelsen i nedbørsfeltet til Hunnebunn. Sonen får tilførsel av 
avløpsvann fra et mindre boligfelt på Sarpsborgsiden.  
 
Hunnbekken, som er en av de 10 referansebekkene, som er del av kommunens 
vannovervåking (kapittel 5.5), er i sonen. Vannkvaliteten i bekken er moderat påvirket av 
overløpsutslipp fra kommunale pumpestasjoner i periode med mye nedbør (kapittel 5.6). 
 
Det er 9,3 km avløpsledninger og 21,9 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er av nyere 
dato, lagt etter 1970.  
 
Hele avløpsnettet i sonen er separatsystem. Avløpsnettet består av 55% plast og 45% 
betong.  
 
Vannledningsnettet i sonen består av 60% plast, 27% støpejern og 13% asbestsement. Det 
er registrert 0,6 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen, noe som er lavt i forhold de 
sonene hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst. 70% av vannlekkasjene er knyttet til 
støpejernsrør, 23% til plastledninger og 7% til asbestsementledninger. 
 
Oppsummering 
Ledningsnettet i sonen er av nyere dato, med generelt få driftsproblemer. Det har de senere 
år blitt gjennomført separeringsprosjekter i nedbørfeltet som har redusert 
fremmedvannmengden til pumpestasjonen, som ligger plassert ved utløpet av Hunnbekken i 
Hunnebunn. Det er ikke planlagt noen nye vann- og avløpsprosjekter i denne sonen. Det må 
i planperioden sees nærmere på årsaken til at fortsatt er en del fremmedvann i avløpsnettet.   
 
7.2.20 Torsnes 
Forvaltningssonen omfatter hele Torsnes, avgrenset i nord av en rett valgt rett linje fra 
Gansrødbukta til området Haldenveien/Grimstadveien (Borge barneskole). 
 
Det er 26,6 km avløpsledninger og 25,2 km vannledninger i sonen. Ledningsnettet er av 
nyere dato, lagt etter 1970.  
 
Hele avløpsnettet i sonen er bygget som separatsystem. Avløpsnettet består av i hovedsak 
av plast (88 %). I overkant av 11 % er betong. 
 
Vannledningsnettet i sonen består av 80% plast, 4% støpejern og 16% asbestsement. Det er 
registrert 0,6 vannlekkasjer pr. km. vannledning i sonen, noe som er lavt i forhold de sonene 
hvor vannlekkasjer oppstår hyppigst. 21% av vannlekkasjene er knyttet til støpejernsrør, 72% 
til plastledninger og 7% til asbestsementledninger. 
 
Oppsummering 
Ledningsnettet i sonen er av nyere dato, med generelt få driftsproblemer. Det er derfor ikke 
planlagt noen rehabiliteringsprosjekter nå 
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7.3 Større tiltak i planperioden 
 
7.3.1 Oppgradering av vannverket – kullfilter  
Et hovedprosjekt på vannverket (figur 32) er investering i aktivt kullfiltertrinn. Prosjektet 
inkluderer også flere andre omgjøringer og oppgraderinger på anlegget. Prosjektet ble 
planlagt startet opp i 2017. Dette prosjektet var opprinnelig kostnadsberegnet til noe over 
100 millioner kroner. Markedsresponsen hos tilbydere i konkurranse gav pris utover 
budsjettrammer, noe som medførte at konkurransen ble avlyst, for en ny vurdering av 
prosjektets omfang, kostnad og tidsplan. Intensjonen er fortsatt å gjennomføre oppgradering. 
Dette er synligjort ved at det er budsjettert med investeringskostnad på 150 millioner (stor 
usikkerhet) i 2021. 
 
I planperioden er det også planlagt å skifte ut rørledninger på rentvann mellom vannverket 
og høydebasseng. En investering på 20 millioner, som ferdigstilles i 2017. 
I slutten av planperioden er det lagt inn et prosjekt om rehabilitering av høydebassengene på 
Høyfjell. Det er lagt inn et budsjett på 20 millioner.  

 

Figur 32. Bilde av Vannverket på Høyfjell. 

 
7.3.2 Oppgradering av avløpsrenseanlegget – biologisk rensing 
I neste planperiode er hovedprosjektet en oppgradering av avløpsrenseanlegget innen 2020 
(figur 33) for å tilfredsstille nye rensekrav som dagens anlegg ikke vil klare. Renseanlegget 
er fra 1989 (27 år gammelt) og det er behov for utskifting av mange prosesskomponenter 
uavhengig av sekundærrensekravet (biologisk rensing). 
 
Det er foreløpig usikkert hvor omfattende oppgraderingsprosjektet blir. Fredrikstad kommune 
og Sarpsborg kommune har etablert en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for en 
felles avløpsløsning. Kommunene har engasjere et konsulentfirma til å lage en utredning 
som skal være ferdig våren 2018. Det er foreløpig lagt inn en investering på 225 millioner, 
som må betraktes som en minimumsinvestering. Det er også lagt inn utskifting av større 
maskiner/utstyr på avløpsrenseanlegget, men disse vurderes å legges inn i et stort prosjekt 
sammen med prosjekt om nye rensekrav. Det er viktig å presisere at teknologiusikkerhet gjør 
det vanskelig å vurdere prosjektets omfang, kostnad og tidsplan. 
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Figur 33. Bilde av avløpsrenseanlegget på Øra 

 
7.3.3 Nytt avløpssystem Seut-Værste  
Ved bygging av ny Mossevei, bro over Vesterelva og Bjølstadtunnel, ble ny hovedakse for 
avløp etablert på strekningen fra Fjeldberg, gjennom Værsteområdet og Bjølstadtunnelen, til 
Smertu på Kråkerøy. Alt avløp fra vestre del av sentrum ble derved ledet utenom et 
overbelastet avløpssystem gjennom byen.  
 
Ved dimensjonering av pumpestasjon Dokka på Værste, ble det tatt hensyn til at avløp fra 
Seut og deler av Gressvik og Ørebekkområdet kan føres til den nye pumpestasjonen. Dette 
kan gjennomføres ved at det anlegges en ny pumpeledning for avløp i Seutelva. I dag 
pumpes avløpet fra nevnte områder via pumpestasjon i Pancoveien til Ålekilene. Denne 
stasjonen er til tider overbelastet. Prosjektet anslås til 8 millioner.  
 

  
Figur 34. Nytt avløpssystem Seut-Værste 
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7.3.4 Fornyelse av overføringsledningen på Østsiden  
Overføringsledningen fra Torp til renseanlegget på Øra er overbelastet og muligens i dårlig 
forfatning. I perioder med nedbør står ledningen under trykk. I planperioden må ledningens 
tilstand undersøkes og behovet for fornyelse og økt dimensjon må utredes. De kommende 
årene er det planlagt stor utbygging i området og ledningen vil derfor få økt belastning. 
Traseen har en lengde på 6 km og tiltaket anslås til 48 millioner kroner.  
 
Tiltaket må også sees i sammenheng med fornyelse av renseanleggene i Sarpsborg og 
Fredrikstad. Det bør i planperioden gjennomføres en utredning som ser på behovet for 
oppgradering av ett eller begge renseanleggene. Dersom kun ett anlegg oppgraderes vil det 
bli behov for en ny overføringsledning for avløp på hele strekningen mellom Øra og Alvim. 
Overføringsledningen vil erstatte eksisterende nevnte avløpsledning.  
 

 
Figur 35. Fornyelse av hoved-avløpsledning på Østsiden 
 

7.3.5 Forsterking av vann- og avløpsnettet i Søndre Onsøy  
Tilknytningen til kommunalt vann- og avløpsnett i søndre Onsøy har økt betydelig de siste 
årene. Over 1000 hytter er nå tilkoblet kommunalt nett på kyststrekningen mellom Gressvik 
og Vikane Vest. I tillegg til dette er det også noe boligbygging i området. Det er etablert en 
ringledning for vann mellom Fjærå og Vikane slik at området har fått tosidig vannforsyning. 
Dette har ført til økt kapasitet. Dessuten har det gjennom flere år vært gjort tiltak for å fjerne 
overvann fra avløpsnettet i område Slevik- Vikane.  
 
Til tross for dette kan det bli knapphet på vann i sommerhalvåret med tørke og mye folk på 
hyttene. Avløpsnettet har kapasitetsproblemer på grunn av innlekking av overvann i perioder 
med mye regn. Et mulig tiltak er etablering av nye sjøledninger på strekningen fra Øyenkilen 
til Enhuskilen på Kråkerøy. Det vil være nødvendig å snu eksisterende avløpsnett fra 
Møklegård til Øyenkilen. Avløpsnettet fra søndre Onsøy vil ved direkte overføring til Kråkerøy 
få økt kapasitet samtidig som det blir etablert en ny ringledning for vann. Prosjektet 
innebærer legging av vann og trykkavløp i sjøen i en lengde på 4,6 km samt tilsvarende 
ledninger på land i en lengde på 1,5 km. Totalt 6,1 km ledningstrase som anslås til 34 
millioner. En velger ikke å tidfeste tiltaket nå, men ønsker først å se an utviklingen gjennom 
en skikkelig tørkesommer med høyt vannforbruk.   
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Figur 36. Søndre Onsøy. Oppdimensjonering av avløpssystemet  
og etablering av ringledning for vann 
 

7.3.6 Åpning av Veumbekken (Holmegata) 
Veumbekken går i dag i en lukket kulvert i Holmegata, fra jernbanen og frem til Vesterelva. I 
perioder med intens nedbør har det vært så stor vannføring i bekken at kulverten ikke har 
hatt kapasitet til å videreføre de store vannmengdene. Vann fra Veumbekken har da 
oversvømt bebyggelsen på Holmen området. I 2014/2015 anla kommunen en 
avlastningstunnel fra Veumbekken, under Pettersandåsen og ut i Seutelva. Siden har det 
ikke forekommet oversvømmelser på Holmen området.  

Beregninger viser at med fremtidens klimaendringer bør kapasiteten på kulverten økes. 
Dette til tross for at det er bygget en avlastningstunnel ut i Seutelva. Kulverten er også i 
dårlig forfatning, så noe må uansett gjøres med denne. Kulverten er jevnlig kontrollert, og 
siste inspeksjon våren 2017 konkluderte med at skadeomfanget har utviklet seg moderat og 
at det ikke er noe akutt behov for fornyelse av kulverten nå. Men det er på det rene at 
kulverten, som er anlagt under krigen, må fornyes eller erstattes av en åpen kanal.  

Det er utarbeidet et forprosjekt på åpning av bekken, fra Oslogate og frem til Vesterelva. 
Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 300 millioner kroner. Uansett omfang og 
gjennomføringstidspunkt vil prosjektet medføre betydelig inngrep i Holmen området. 
Spørsmålet om åpning av kulverten må derfor sees i sammenheng med kommunens planer 
for utvikling og styrking av bomiljøet i det samme området. Til tross for usikkerheten knyttet til 
gjennomføringstidspunktet har vi valgt å synliggjøre prosjektet i investeringsplanen 
(kapittel 7.4). 

 

Figur 37. Veumbekken. Bildet til venstre viser dagens situasjon. Bildet er illustrasjon                        
etter gjennomført bekkeåpning. 
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7.3.7 Fornyelse av hovedavløpsledning på Kråkerøy 
Avløp fra Onsøy pumpes til Kråkerøy under Vesterelva ved Ålekilene. Fra Kråkerøy 
ungdomsskole renner kloakken med selvfall forbi Kråkerøy kirke og frem til pumpestasjonen 
på Kallera. Denne pumper kloakken under Glommas hovedløp og frem til renseanlegget på 
Øra. Strekningen mellom Kråkerøy ungdomsskole og Kallera er i svært dårlig forfatning. Ved 
Kråkerøy kirke har ledningen ved en anledning brutt sammen. Ledningen må mest 
sannsynlig fornyes i løpet av neste planperiode. Det er særdeles dårlig grunnforhold i 
området, noe som vil medføre økte anleggskostnader. Traseen har en lengde på 3000 meter 
og en fornyelse anslås til 36 millioner kroner.  
 

 
Figur 38. Hovedavløpsledning på Kråkerøy 
 
 
7.3.8 Ringledning for vann. Etappe Vannverket-Råbekken 
Arbeidet med etablering og fornyelse av ringledning for vann rundt Fredrikstad har pågått i 
snart 20 år. Følgende etapper gjenstår:  

 Strekningen Vannverket- Råbekken 
 Strekningen Høyfjell- Kvernhuset skole 
 Strekningen Bjørndalen – Seiersborg   

 
Av de nevnte tre etapper ønsker en å prioriterer strekningen Vannverket-Råbekken. I tillegg 
til ny 900 millimeter ringledning fra Vannverket til jernbanen, er det ønske om å bygge nytt 
vannmålerhus samt føringsledninger i ulike retninger ut fra dette. Arbeidene må koordineres 
med bygging av ny firefelts RV109. Tiltaket anslås til 40 millioner.  
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Figur 39. Ringledning for vann. Etappe Vannverket-Råbekken 
 
 
7.3.9 Ny hovedledning for vann mellom Råbekken og Sarpsborg. Langs RV. 109 
I forbindelse med den kommende byggingen av ny 4-felts fylkesvei 109 mellom Råbekken og 
Sarpsborg, er det planlagt en ny hovedledning for vann mellom de to byene. Ledningen 
tilkobles ringledningen i det planlagte vannmålerhuset på Råbekken og legges frem til 
Sarpsborg sitt hovedledningsnett på Alvim. Med dette får Fredrikstad og Sarpsborg to hoved-
forbindelser for vann. Fra før finnes reservevannsledningen mellom Sarpsborg og 
Fredrikstad som ble anlagt på østsiden av Glomma og tatt i bruk i 2011. 
Vannledningen vil bli bygget samtidig med bygging av ny 4-felts vei og vil ikke bli ferdigstilt i 
kommende fire-årsperiode.  
 
 

 
Figur 40. Ny hovedledning for vann mellom Råbekken  
og Sarpsborg, langs RV. 109. 
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7.3.10 Intercity dobbeltspor og nye samferdselsprosjekter 
Nytt dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad skal være ferdig innen 2024. Dobbeltspor 
videre til Sarpsborg skal ferdigstilles i 2026. Det er bestemt at jernbanestasjonen skal ligge i 
sentrum av byen, på Grønli. Fra Grønli og mot Sarpsborg skal dobbeltsporet gå i tunnel 
under Kjæråsen. Dobbeltsporet vil beslaglegge 7 meter i høyden, ligge vesentlig lavere enn 
dagens togskinner og bryte mye av infrastrukturen som i dag krysser under jernbanesporet 
gjennom sentrum. Prosjektet vil medføre omlegging av en del VA-systemer i sentrum og på 
Lisleby.  
 
 

 
Figur 41. Planlagt trasè for Intercity dobbeltspor gjennom Fredrikstad senter.  
(Grafikk: Banenor/Lill Mostad) 
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7.4 Planlagte investeringer 2017-2028  
Tabell 11 gir en oversikt over bruk av investeringsmidler i planperioden, i henhold til tiltakene i 
hovedplanen og med et årlig investeringsvolum på 140 millioner kroner -  til sammen 1 740 
millioner kroner. De endelige budsjettrammer for det enkelte år fastsettes ved den årlige 
behandling av kommunens budsjett og handlingsplan. 
 
FREVAR KF planlegger å investere 537 millioner kroner frem mot 2028, jf tabell 12. Som det 
fremkommer i kapittel 7.3.1 Oppgradering av vannverket – kullfilter og kapittel 7.3.2 Oppgradering 
av avløpsrenseanlegget – biologisk rensing så er det stor usikkerheter knyttet til investeringen på 
begge renseanleggene, både i forhold til kostnader og fremdrift.  
 
Fredrikstad kommune og FREVAR KF planlegger samlet sett å investere for 2 277 millioner 
kroner i vann og avløp frem mot 2028. 
 
Tabell 11. Planlagte prosjekter på det kommunale ledningsnettet for perioden 2017-2028 

 
1) Det foreligger ikke et politisk vedtak om gjennomføring av Holmen-prosjektet. Det er derfor usikkert om 
prosjektet blir gjennomført slik det fremgår av investeringsplanen, både i forhold til kostnad om tidsplan. 
Prosjektet er nærmere beskrevet i kapittel 7.3.6. 
 
 
 

Type tiltak, TD Tiltaksbeskrivelse Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25-28

Forsterkning Vann  Vannverket - Råbekken. Ringledning vann 40 10 20 10

hovedledningsnett Vann  Venti lhus  på  ringledningen. Evjebekkveien. 10 10

Vann Bratthammern, forbinding trykksoner 5 5

Vann Ikke s tedfestet forsterkning av hovednett vann 145 10 10 10 10 10 10 35 10 40

Avløp Ny hovedledning avløp. Seutelva 10 10

Avløp Fornyelse av hovedledninger inn mot renseanlegget 50 10 10 10 10 10

Avløp Ikke s tedfestet forsterkning av hovednett avløp 168 50 5 5 10 10 10 10 68

Sum forsterkning 428 60 40 50 45 30 30 45 20 108

Vann - Avløp Floaveien - Teglverksveien - Trosvik Torv 25 10 15

Vann - Avløp Åsebråtveien 30 10 10 10

Vann - Avløp Elvestien 32 12 12 8

Vann - Avløp Lahel lemoen vest (Kapel l fjel let, Bydalen) 30 15 15

Vann - Avløp Lahel lemoen øst (Kapel l fjel let - Glomma) 16 8 8

Vann - Avløp Labråten Nord 30 10 10 10

Vann - Avløp Labråten Sør 30 10 10 10

Vann - Avløp Bratl iveien 12 8 4

Vann - Avløp Torpebergveien 20 12 8

Vann - Avløp Vikerveien 18 9 9

Vann - Avløp Bjerklundsveien - Bokfinkveien 9 5 4

Vann - Avløp Langøyveien 8 4 4

Vann - Avløp St. Croix (ved jernbanestas jonen) 12 6 6

Vann - Avløp Tomteveien vest 20 10 10

Vann - Avløp Titangata 10 10

Vann - Avløp Holmen  (Holmegata, Os logata  m.fl ) 1) 300 20 50 70 70 90

Vann - Avløp Separering. Ikke s tedfestet separering i  perioden 530 60 6 9 9 17 12 17 400

Sum separering 1132 116 74 77 82 97 97 82 107 400

Utvidelse Vann - Avløp Rostadveien på  Rolvsøy 10 5 5

ledningsnett Avløp Uts l ipps ledning Evja 3 3

Vann - Avløp Stenbukta  på  Kråkerøy 11 3 8

Sum utvidelse 24 11 13

Fornyelse Vann Oppgradere trykkøkningsstas joner 12 1 1 1 1 1 1 1 1 4

pumpestas joner Avløp Fornyelse avløpspumpestas joner 84 7 7 7 7 7 7 7 7 28

Sum Pumpestasjoner 96 8 8 8 8 8 8 8 8 32

Utstyr Vann - Avløp Bi ler, maskiner og utstyr 60 5 5 5 5 5 5 5 5 20

Sum utstyr 60 5 5 5 5 5 5 5 5 20

Totalsum Teknisk drift  (TD) 1740 200 140 140 140 140 140 140 140 560
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Tabell 12. FREVAR KF sine planlagte investering for perioden 2017-2028. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Type tiltak, FREVAR Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25-28

150 150
5 5
5 2 3

27 7 20
6 6

Rehabilitering Høydebasseng Høyfjell 10,5 1 9,5
20 20

1
24 2 2 2 2 2 2 2 2 8

248,5 27 19 34,5 2 152 2 2 2 8

225 1 4 200 20
5,5 5,5

1 1
6 6
3 3

48 4 4 4 4 4 4 4 4 16
288,5 5 9 215,5 24 7 4 4 4 16

537 32 28 250 26 159 6 6 6 24

Fjernovervåking/styring

Diverse tiltak
Sum avløp

Sum Frevar totalt

Rør Høyfjell - TD

Diverse tiltak
Sum vann

Avløp
Rehabilitering behandlingsanlegg

Kvernhuset renseanlegg, rehabilitering

Fjernovervåking/styring
Nye innløpsskruer

Avvanningssystem slam

Vann
Aktivt kull, nytt rensetrinn
Råvannsledning Borredalen - Vannverket

Bytte av slamskraper 

Bytte av f iltermasse
Bytte av f ilterbunner
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 GEBYRBEREGNINGER 
 
Beregningene vist i dette kapittelet er en prognose for å illustrere en mulig gebyrutvikling. 
Endret fremdrift av investeringsprosjekter, endringer i rentenivå, regelverk, driftskostnader og 
andre faktorer vil påvirket prognosen. Gebyrer for vann og avløp er omfattet av 
selvkostregelverket og beregnes årlig i samsvar med retningslinjene for beregning av 
selvkost for kommunale betalingstjenester. For aktuelle gebyrer det enkelte år vises til 
kommunens budsjett og handlingsplan. 
 
8.1 Kostnadsutvikling og -sammensetning 
Basert på kommunens investeringsplan og driftsbudsjett for 2017 er det gjort beregninger på 
hvordan kostnadene på vann- og avløpssektoren vil utvikle seg i perioden 2017 til 2028. Når det 
gjelder direkte driftsutgifter, er kommunens budsjett for 2017 lagt til grunn og fremskrevet med 
deflatorer. Lønnskostnader og indirekte kostnader er fremskrevet med en deflator på 3,5%, mens 
øvrige driftsutgifter er fremskrevet med en deflator på 2,5%.  Videre er det forutsatt en 
kalkulatorisk rente på 2 % inkludert påslaget på 0,5% i 2017, mens det i årene 2018 til 2028 er 
forutsatt en rente på 2,5% inkludert påslaget 
 
Figur 42  og 43 viser kostnads- og inntektsutviklingen i perioden 2017 til 2028 for henholdsvis 
vann og avløp. 
 

 
Figur 42. Kostnadsoversikt for vann i perioden 2017 til 2028 
 

 
Figur 43. Kostnadsoversikt avløp i perioden 2017 til 2028 

-100 000

0

100 000

200 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

10
00

 k
r

Kostnads- og inntektsutvikling - Vann

10** Lønn 11/12**** Varer og tjenester
13/14**** Kjøp fra andre/Overføringer 15*** Finansutgifter/Aktivitetsendring
Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente
Indirekte kostnader Driftsinntekter

-200 000

0

200 000

400 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

10
00

 k
r

Kostnads- og inntektsutvikling - Avløp

10** Lønn 11/12**** Varer og tjenester
13/14**** Kjøp fra andre/Overføringer 15*** Finansutgifter/Aktivitetsendring
Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente
Indirekte kostnader Driftsinntekter



71 
Hovedplan vann og avløp 2008-2028, rullering 2016 

Som figur 42 og figur 43 viser, skyldes veksten økningen i kapitalkostnader, som følge av et 
høyere investeringsnivå. Øvrige kostnader har en økning tilsvarende forventet prisstigning 
(deflator).  
 
8.2 Kapitalkostnader 
Kapitalkostnadene består av avskrivningskostnader og kalkulatoriske rentekostnader. 
Investeringene avskrives over forskjellige levetider i selvkostkalkylen. Investeringer i 
ledningsnettet har en avskrivningstid på 40 år. For renseanlegg og pumpestasjoner er 
avskrivingstiden satt til 20 år, mens avskrivningstiden for investeringer i biler, maskiner og utstyr er 
på 10 år. Avskrivningskostnader og kalkulatoriske rentekostnader som oppstår som følge av 
nyinvesteringene, vil bidra til høyere kapitalkostnader i årene fremover. Figur 44 viser utviklingen 
av kapitalkostnader i perioden 2017 til 2028.  
 

 
Figur 44: Utvikling av kapitalkostnader på vann og avløp i perioden 2017 til 2028 
 
Som figur 44 viser, vil den største økningen i kapitalkostnader være på avløp. Det vil være 
usikkerheten knyttet til økningen i kapitalkostnader, ettersom kapitalkostnadene avhenger av 
renteutviklingen. Retningslinjene for beregning av selvkost (H-3-14) viser til at kalkulatorisk 
rente i selvkostkalkylen skal utgjøre 5-årig SWAP-rente tillagt ½ prosentpoeng. Det er 
forutsatt en kalkylerente inklusiv påslag på 2 % i 2017, mens det i 2018 til 2028 er forutsatt 
en kalkylerente på 2,5%. 
 
Tabell 13 viser en sensitivitetsanalyse for kalkylerenten samlet for vann og avløp. Dersom 
kalkylerenten blir ett prosentpoeng høyere enn 2,5% i 2018 vil rentekostnadene endres med rundt 
18,5 millioner kroner. 
 
Tabell 13: Sensitivitetsanalyse av renteutvikling 

Sensitivitetsanalyse - Kalkulatorisk rente 
(1.000 kr) 

2017 2018 2019 2020 2021 
2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

+2,0%-poeng 32 289  37 080  42 326  45 478  47 967  
+1,5%-poeng 24 217  27 810  31 744  34 109  35 976  
+1,0%-poeng 16 145  18 540  21 163  22 739  23 984  
+0,5%-poeng 8 072  9 270  10 581  11 370  11 992  
  0,0%-poeng 0  0  0  0  0  
-0,5%-poeng -8 072  -9 270  -10 581  -11 370  -11 992  
-1,0%-poeng -16 145  -18 540  -21 163  -22 739  -23 984  
-1,5%-poeng -24 217  -27 810  -31 744  -34 109  -35 976  
-2,0%-poeng -32 289  -37 080  -42 326  -45 478  -47 967  
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8.3 Forventet gebyrutvikling  
Figur 45 under viser forventet gebyrutvikling for en normalhusholdning i Fredrikstad kommune i 
perioden 2017 til 2028. En normalhusholdning gjenspeiler en abonnent som betaler for 150 m3 
vann og avløpsvann i året.  
 

 
Figur 45. Forventet gebyrutvikling på vann og avløp i perioden 2017 til 2028. 
 
Som figur 45 viser, vil normalgebyret økte fra kr 4 890 i 2017 til kr 8 161 i 2028. Det er nesten en 
dobling av gebyret. Økningen i gebyret skyldes økningen i kapitalkostnader. 
Prognosen for gebyrutvikling inneholder usikkerhet på flere nivåer. En endring i kalkylerenten 
utover det nivået analysens beregninger benytter, vil påvirke størrelsen på gebyrene i vesentlig 
grad. Det samme vil gjelde dersom investeringene ikke gjennomføres på planlagt tidspunkt 
og/eller til forutsatt pris. 
 
Tabell 15 under viser effekten på samlet vann- og avløpsgebyr ved ulik utvikling av kalkylerenten 
fra tabell 14. Beregningen har tatt utgangspunkt i ca. 42,5 tusen fastledd. 
 
Tabell 15. Sensitivitetsanalyse av renteutviklingen 

Sensitivitetsanalyse - Kalkulatorisk 
rente (kr) 

2017 2018 2019 2020 2021 
2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

+2,0%-poeng 760  873  997  1 071  1 129  
+1,5%-poeng 570  655  747  803  847  
+1,0%-poeng 380  437  498  535  565  
+0,5%-poeng 190  218  249  268  282  
  0,0%-poeng 0  0  0  0  0  
-0,5%-poeng -190  -218  -249  -268  -282  
-1,0%-poeng -380  -437  -498  -535  -565  
-1,5%-poeng -570  -655  -747  -803  -847  
-2,0%-poeng -760  -873  -997  -1 071  -1 129  
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