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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven av 25. 

september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvaltningsrevisjon er 

nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 

en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 

blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltnings-

revisjon). 

 

I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon vurdert vann og avløp i Ski kommune, med 

fokus på kvalitet, forsyningssikkerhet og utslipp. Prosjektet er gjennomført i perioden 

november 2009 til januar 2010. Follo distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke 

kommunens kontaktperson og øvrige ansatte i kommunalteknikk i Ski kommune som har 

bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen.   

 

Prosjektet er gjennomført av rådgiver Even Tveter og fagansvarlig Bjørn Tore Nedregård. 

 

 

 

    
Steinar Neby Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef Prosjektleder 
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1 Sammendrag 
 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet om vann og avløp i Ski kommune er gjennomført iht. vedtak i 

kontrollutvalget i Ski kommune den 10. mars 2009. Formålet med prosjektet har vært å 

vurdere om Ski kommune sikrer kvalitet og forsyning på vann og håndtering av avløp på en 

tilfredsstillende måte. 

 

Generelt 

Drikkevannet som Ski kommune leverer, kjøpes fra Oslo kommune i medhold av en avtale 

som løper til 2020. Det totale vannforbruket i Ski var i 2008 nær 2,7 mill m
3
. Avtalen med 

Oslo gir rom for å ta ut inntil 5 mill m
3
 vann.  Kommunens vannledningsnett er ca 152 km, 

hvorav ca. 40 % er fra før 1970. I tillegg er 13 % av ukjent alder. 

 

Vannkvalitet 

Ski kommunes avtale med Oslo kommune om levering av vann, dekker ikke forhold som 

gjelder kvalitet, prøvetaking og dokumentasjon av levert kvalitet. Ski kommune gjennomfører 

et omfattende program for prøvetakning av det vannet som leveres, men har likevel ikke hatt 

en rutine som sikrer tilgang til alle de prøveresultater som drikkevannsforskriften krever.  

Kommunen har etter dialog med revisjonen, allerede truffet tiltak for å bringe dette i orden.  

 

Det blir ikke gjennomført interne revisjoner innen vann og avløp slik kommunens interne 

rutiner beskriver. Etter hva revisjonen kan se, er vannet som leveres gjennomgående av høy 

kvalitet i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. 

 

Forsyningssikkerhet 

Ski kommune har tilgang på nok vann. Ringledninger gjør vannforsyningssystemet mer 

robust mot ledningsbrudd. Med hensyn til antall ledningsbrudd og lekkasjeprosent, ser det 

ikke ut til at vannledningsnettet i Ski krever flere reparasjoner enn sammenlignbare vannverk.  

Derimot har Ski en rehabiliteringsgrad av ledningsnettet som er lav, og som etter revisjonen 

syn, ikke bør videreføres på et slikt nivå.  

 

Kommunen har et moderne driftsovervåkingsanlegg for vannforsyningssystemet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse mangler for vann og avløp og bør gjennomføres. Kommunen har 

en beredskapsplan med aksjonslister for ulike hendelser. Denne bør revideres når risiko- og 

sårbarhetsanalysen er gjennomført. 

 

Avløp 

Ski kommune har et eget driftsovervåkingssystem som overvåker alle kommunens 

pumpestasjoner og registrerer eventuelle utslipp. Ski kommune gjennomfører også 

prøvetaking av vannkvaliteten i vassdragene og avgir ”Grønt regnskap” hvor vannkvaliteten i 

de respektive vassdragene fremgår. Ski kommune utarbeider hvert år et utslippsregnskap over 

utslippsmengde i de forskjellige pumpestasjonene samt utslipp fra kommunens to 

renseanlegg. Det synes derfor som om Ski kommune har tilfredsstillende systemer for å 

overvåke kommunens utslipp.  

 

De siste årene har kommunen rehabilitert mindre avløpsrør enn det var lagt opp til i budsjettet 

og det saneringsplanen foreslo. For å begrense lekkasjer fra utette gamle rør bør kommunen 
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øke aktiviteten på rehabilitering av gamle rør. Det er også meldt om mye fremmedvann som 

kommer til rensing i renseanleggene, noe som tyder på utette rør. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

 

Kommunen skal i følge kommuneloven § 78 pkt. 2 og forskrift om revisjon § 5, årlig være 

gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

 

I kontrollutvalgets møte 25.november 2008 ble det i sak 52/08 vedtatt at Follo 

distriktsrevisjon skulle legge fram en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av vann og avløp i 

Ski kommune.  Planen ble godkjent som sak 13/09 i kontrollutvalgets møte den 10.mars 2009.  

 

3 Formål og problemstillinger 

3.1 Formål  

 

Formålet med prosjektet er å vurdere om Ski kommune sikrer kvalitet og forsyning på vann 

og håndtering av avløp på en tilfredsstillende måte. 

3.2 Problemstillinger 

 

Følgende problemstillinger er belyst i dette prosjektet:  

 

Vannkvalitet:   

 Hvordan sikrer Ski kommune at den mottar vann av tilfredsstillende kvalitet fra 

vannleverandør? 

 Hvordan sikrer Ski kommune at brukerne mottar vann av tilfredsstillende kvalitet? 

 

Forsyningssikkerhet: 

 Har Ski kommune systemer for å overvåke lekkasjer fra vannledningsnettet? 

 Hvordan sikrer Ski kommune at brukerne mottar vann ved ledningsbrudd, 

manglende vannleveranser fra leverandør og andre kriser?  

 

Utslipp av avløp: 

 Har Ski kommune systemer for å overvåke utslipp fra avløpsnettet? 

 Har Ski kommune beredskap for å kunne håndtere kritiske utslipp?    

 

3.3 Avgrensninger og presiseringer 

 

Internt fordelingsnett er ikke kommunens ansvar, og er derfor ikke omfattet av rapporten.  

 

I de oversikter over vannverksstatistikk som fremkommer i rapporten, er det de større 

kommunale vannverkene som inngår i datagrunnlaget. 
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3.4 Sentrale begreper og definisjoner1 

I rapporten brukes enkelte sentrale begreper, herunder: 

 

Drikkevann 

a) Alle former for vann, som enten ubehandlet eller etter behandling er bestemt til drikke, 

matlaging eller andre husholdningsformål uansett vannets opprinnelse, og uansett om det 

leveres gjennom distribusjonsnett, fra tankvogn, tankskip eller i flasker eller annen 

emballasje. 

b) Alle former for vann som er bestemt til bruk i næringsmiddelvirksomheter til produksjon, 

behandling, konservering eller markedsføring av produkter bestemt til konsum, med 

mindre det er utelukket at vannets kvalitet kan påvirke de ferdige næringsmidlenes 

hygieniske kvalitet. 

 

Vannforsyningssystem 

Et vannforsyningssystem består av et eller flere av følgende elementer: Vanntilsigsområde, 

vannkilde, vannbehandling, vannbehandlingsanlegg, transportsystem og driftsrutiner. 

Vannforsyningssystemet omfatter også vannet. Vanntilsigsområde eller vannkilde er ikke 

alene et vannforsyningssystem. Internt fordelingsnett er ikke en del av 

vannforsyningssystemet. 

 

Vannverkseier 

Eier av hele eller deler av et vannforsyningssystem som utgjøres av tekniske anlegg, 

transportsystem og tilhørende driftsorganisasjon, herunder eier av vannforsyningssystem til 

egen husholdning. 

 

Spillvann  

Avløpsvann fra sanitæranlegg uansett type av eiendom (bolig, industri, annen næring mv.). 

 

Overvann  

Avrenning fra tak, annet utvendig areal, drenering mv. 

 

Avløpsvann  

Spillvann og overvann.  

 

Internt fordelingsnett 

Påkoblingspunkt, ledninger, kraner, beredere, tanker mv., som forbruker har for fordeling og 

oppbevaring av vannet. Internt fordelingsnett omfatter også vannet.  

 

Internkontroll 

Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres 

og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i næringsmiddellovgivingen. 

4 Metodisk gjennomføring 
Problemstillingene i prosjektet er i all hovedsak belyst gjennom intervju med ansatte i Ski 

kommune, virksomhet kommunalteknikk, bruk av statistikk og dokumentanalyse, herunder 

også prøverapporter fra vannprøver. 

                                                 
1
 Jfr. drikkevannsforskriften, forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, forskrift om 

begrensning av forurensning og www.godtvann.no. 
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4.1 Dataenes reliabilitet og validitet 

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 

 

Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger at pålitelighet setter krav 

til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i 

innsamlingen. Begrepet validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte 

materialet belyser problemstillingen i en undersøkelse. 

 

I denne undersøkelsen er ansatte ved kommunalteknikk intervjuobjektene. Det er utarbeidet 

en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger direkte av problemstillingene som ligger til 

grunn for undersøkelsen. Slik operasjonalisering av problemstillingene styrker validiteten ved 

at man måler det man ønsker å måle. 

 

Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne oppklare misforståelser og stille 

oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket reliabilitet.  

 

Det styrker også reliabiliteten at intervjuobjektene selv har verifisert de opplysningene de har 

gitt i intervjuet. Faktadelen av rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens 

kontaktperson. 
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5 Generelt 
Alt vann som Ski kommune leverer, kjøpes fra Oslo kommune. Ski har dessuten en avtale om 

levering av reservevann fra Oppegård. I tillegg finnes en avtale om å levere vann til Ås 

kommune ved krisesituasjoner.  

 

Ski kommune har god kapasitet i forhold til å kunne levere drikkevann. I dag mottar 

kommunen om lag halvparten av den vannmengden som avtalen med Oslo gir rom for. Det er 

dessuten en kapasitet på 24 timers forbruk i kommunens vannbassenger.  

 

Avtalen med Oslo om levering av vann gjelder for perioden 1. januar 1988 til 1. januar 2020. 

Avtalen åpner for at Ski kan ta ut inntil 5 mill m
3
 pr år. For dette betaler Ski kommune en pris 

bestående av faste og variable driftkostnader, samt kapitalkostnader. Avtalen inneholder 

forhold som knytter seg til mengde, trykk, kostnader og driftsmessige forhold.  

 

 

Kostnadene har hatt følgende utvikling de senere år: 

 

År Avregning, 

total 

Faste 

driftskostn. 

Variable 

driftskostn. 

Kapital-

kostnader 

Vannforbruk 

i m
3
 

Kr. pr 

m
3
 

2000 7 936 735 4 529 541 419 602 2 987 592 2 310 000 3,4358 

2001 8 022 512 4 197 998 470 933 3 353 581 2 450 000 3,2745 

2002 8 447 332 4 989 845 379 191 3 078 296 2 330 000 3,6255 

2003 7 488 524 4 725 943 220 663 2 541 918 2 445 000 3,0628 

2004 7 653 000 5 617 000 275 000 1 761 000 2 463 000 3,1072 

2005 8 344 907 6 520 018 209 172 1 615 717 2 396 000 3,4828 

2006 8 003 475 5 949 434 225 433 1 828 608 2 908 000 2,7522 

2007 8 526 211 6 016 779 368 482 2 140 50 2 799 240 3,0459 

2008 9 851 342 7 161 472 362 033 2 327 837 2 663 168 3,6991 

2009 10 841 413      

(De spesifiserte tallene for 2009, er ikke klare ved avslutning av revisjonsprosjektet.) 

 

 

Ski kommune er vannverkseier og er i henhold til drikkevannsforskriftens § 8 ansvarlig for at 

drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet når det leveres 

til mottaker. Mattilsynet er godkjennings- og tilsynsmyndighet for vannverk. 

Ski kommune forsynte pr 1. januar 2009, 25050 fastboende personer. Den totale 

vannleveransen var nær 2 700 000 m
3
, og fordelte seg slik

2
: 

 

                                                 
2
 Vannverksopplysninger fra vannverksregisteret pr 1.1.2009. 
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Vannledningsnettets totale lengde ekskl. stikkledninger, er på ca 152 km. Alderen fordeler seg 

slik
3
: 

 

 

 

 

 

Ski kommunes avløpssystem består av ledningsnett for spillvann og overvann.  Avløpsnettet 

er på i alt ca 263 km hvorav 31 km er pumpeledning, 110 km overvannsledning og 122 km 

ledninger for spillvann med selvfall. Videre er det totalt 79 pumpestasjoner i kommunen, 41 

av disse er mindre stasjoner uten overbygg. 54 av pumpestasjonene har ikke 

overløpsmulighet. Av pumpestasjonene som har overløp har 22 timemålere og 3 har 

mengdemålere. 

 

Spillvannet fra innbyggerne i Ski kommune blir i hovedsak transportert til Nordre Follo 

renseanlegg.  I tillegg finnes to små kommunale renseanlegg ved Skotbu og Kråkstad som 

renser spillvannet for en liten del av kommunens innbyggere. 

                                                 
3
 Utkast til ny hovedplan vann og avløp 2010-2020. 
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En hovedutfordring framover er at en relativt stor del av kommunens avløpsnett er lagt før 

1970. Kommunalteknikk mener dette må rehabiliteres hvis kommunen skal oppfylle sine 

forpliktelser i henhold til EUs vannrammedirektiv. Det er videre et mål å fase ut 

renseanleggene på Skotbu og Kråkstad og sende alt avløpet til Nordre Follo renseanlegg. 

 

I forslag til ny hovedplan for vann og avløp 2010-2020, har kommunalteknikk satt opp en 

prioriteringsliste for sanering og rehabilitering av vann og avløp. Kommunalteknikks 

foreløpige beregninger av kostnadene for disse tiltakene beløper seg til mellom 400 og 500 

mill kr, og er basert på erfaringstall for tilsvarende prosjekter som er gjennomført. Med de 

oppgaver som tjenesten har foran seg, ser Kommunalteknikk ikke for seg at det vil være 

realistisk å redusere brukerbetalingene innen vann og avløp. 

 

Siste brukerundersøkelse ble gjennomført i november/desember 2006.  Denne så på 

vannforsyning, avløpstjenester og brukerservice. Svarene på undersøkelsen var for en stor del 

positive. Lavest score ble registrert i forhold til hagevannsordningen, evnen til å frakte bort 

overvann og informasjon i forbindelse med graving og vannavstengning. 
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6 Vannkvalitet 
 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

Det sentrale regelverket på området er gitt i forskrift om vannforsyning og drikkevann av 4. 

desember 2001 nr. 1372 (drikkevannsforskriften). Forskriften har som formål å sikre 

forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å 

sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er 

helsemessig betryggende. 

 

Forskriftens § 5 sier bl. a. at: 

 

”Vannverkseier skal påse at drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og 

leveringssikkerhet når det leveres til mottaker.” 

 

Det heter videre i forskriftens § 6 bl.a. at: 

 

”Vannverkseier skal til enhver tid ha relevant informasjon om drikkevannskvaliteten 

tilgjengelig for mottakere som måtte ønske dette” 

 

Forskriftens krav til kvalitet er ytterligere fulgt opp i § 12: 

 

”Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren, være hygienisk betryggende, klart og 

uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske 

eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.” 

 

Det er videre angitt at drikkevannet skal oppfylle kvalitetskravene i vedlegget til forskriften. 

Dette inneholder en rekke definerte kvalitetskrav som vedrører grenseverdier for ulike 

substanser samt prøvetaking og kontroll. Grenseverdier er verdier som skal overholdes til 

enhver tid. Som hovedregel gjelder grenseverdiene på det sted vannet blir levert. 

 

Det overordnede målet er at drikkevannet skal være trygt å benytte. Forskriften omfatter 

dessuten ethvert stoff eller organisme, slik at også kjemiske eller biologiske komponenter som 

ikke er angitt i forskriften, er omfattet dersom disse kan være tilstede i mengder som kan 

medføre fare for helseskade. Det er vannverkseier sin plikt å vurdere om vannkvaliteten kan 

være påvirket av andre komponenter enn de det er satt krav til i forskriften. De parametre det 

er satt krav til, skal kunne dokumenteres og inngå i kontrollen av drikkevannet. 

 

Drikkevannsforkriften beskriver hvilke rutiner som skal følges for prøvetaking. Prøvetakingen 

gjøres for å ivareta kontrollen med vannkvaliteten både med hensyn til mikrobiologiske 

(bakterier, parasitter etc.), kjemiske/fysiske og sensoriske parametere. I hver prøve skal derfor 

flere parametre analyseres.  

 

Krav til minste antall årlige prøveomganger og prøver følger av vedlegg til 

drikkevannsforskriften (tabell 4). Minimum antall årlige prøveomganger for nettkontroll av 

 Hvordan sikrer Ski kommune at den mottar vann av tilfredsstillende kvalitet fra 

vannleverandør? 

 Hvordan sikrer Ski kommune at brukerne mottar vann av tilfredsstillende kvalitet? 
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vannleveranser som skjer til mellom 5 000 og 50 000 personer, er satt til 48. Samtidig 

presiseres det at nettkontrollen skal gi et representativt bilde av vannkvaliteten levert gjennom 

året. Nødvendig antall prøver i hver prøveomgang må fastsettes ut fra 

vannforsyningssystemets kompleksitet og kritiske punkter. Analysene av nettkontrollprøvene 

omfatter maksimalt 10 parametre.  

 

I tillegg til nettkontrollen kreves en enkel rutinekontroll som minst skal omfatte 4 prøver pluss 

3 prøver for hver påbegynte 5 000 personer som forsynes. For Ski kreves det dermed minst 19 

årlige, enkle rutinekontrollprøver i 2009
4
.  Analysene av prøvene fra enkel rutinekontroll 

omfatter inntil 17 parametre.  

 

Videre kreves det en utvidet rutinekontroll som minst skal omfatte 1 prøve pluss 1 prøve for 

hver påbegynte 16 500 personer som forsynes. For Ski er dermed kravet i 2009 minst 3 årlige 

prøver ved utvidet rutinekontroll. Analysene av prøvene fra utvidet rutinekontroll omfatter 

inntil 51 parametre. I samtale med Mattilsynet, har revisjonen fått opplyst at kravet om utvidet 

rutinekontroll bortfaller, dersom Ski har dokumentasjon for dette for det vannet som leveres 

fra Oslo.  

 

Enkel og utvidet rutinekontroll kan bestå av de samme individuelle vannprøvene som inngår i 

nettkontrollen.  Dette innebærer at kommunen gjennom 48 prøveomganger, kan dekke 

forskriftens minimumskrav til prøver.  

 

Ski kommune kjøper vann fra Oslo kommune, levert fra vannverket på Skullerud. Revisjonen 

legger til grunn at dersom Ski kommune skal levere vann av tilfredsstillende kvalitet, må 

kommunen også ha dokumentasjon for at det vannet den kjøper tilfredsstiller 

kvalitetskravene, jfr. også forskriftens § 6. 

 

Det følger videre av § 5 at: 

 

”Vannverkseier skal påse at det etableres og føres internkontroll for etterlevelse av 

denne forskriften.” 

 

Kravet om internkontroll understreker vannverkseiers ansvar for, på en systematisk måte, å 

sikre tilstrekkelig leveranse av drikkevann, og innebærer at vannverkseier skal se til at eget 

tilsyn, drift og vedlikehold er slik at man tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften. 

Internkontroll pålegger vannverkseier en plikt til å påse og dokumentere at han etterlever 

regelverket. Internkontroll skal være et verktøy for å sikre at drikkevannet tilfredsstiller krav 

til mengde, kvalitet og leveringssikkerhet. 

 

Internkontroll etter næringsmiddelregelverket fremkommer av ”Forskrift av 15. desember 

1994 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivingen” (IK-MAT). Skriftlig 

dokumentasjon skal etter denne minst omfatte: 

 Rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er 

ansvarlig 

 Rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om 

hvem som er ansvarlig 

 Rutiner for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin 

internkontroll, for å kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens 

                                                 
4
 4 + 3x5 (25050 abonnenter per 1.1.2009) /5 000) =19. 
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med det system virksomheten har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av 

næringsmiddellovgivingen. 

 Rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner 

blir benyttet. 

 På bakgrunn av kartlegging av mulige farer, liste opp de kritiske punkter som er 

avgjørende for drikkevannets helesmessige sikkerhet. 

 

Vannverkseier skal dessuten kartlegge mulige farer forbundet med næringsmidlenes 

helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske.
5
 Dette 

innebærer som minimum å fastsette hvilke av de påviste punkter som er avgjørende for 

næringsmidlenes helsemessige sikkerhet. 

 

Revisjonen har på bakgrunn av forskrift og regelverk, lagt til grunn følgende kriterier for å 

belyse problemstillingen: 

 

 Ski kommune må ha dokumentasjon på at vannet som kjøpes fra Oslo, har tilstrekkelig 

kvalitet. 

 

 Vannet som leveres til brukerne skal være helsemessig trygt ut fra gitte parametre i 

drikkevannsforskriften. Dette innebærer at kvaliteten skal være dokumentert ut fra: 

o Minimum 48 årlige prøveomganger (nettkontroller) av kvalitet på levert vann 

o Som minimum skal 19 prøver av nettkontrollene være rutinekontroller 

o Som minimum skal 3 prøver av nettkontrollene være utvidete rutinekontroller, 

dersom dette ikke er dokumentert for levert vann fra Oslo. 

 

 Ski kommune skal ha etablert og dokumentert internkontroll iht. egen forskrift (IK-

MAT). 

6.2 Faktabeskrivelse 

 

Generelt 

Ski kommune har utgitt en serviceerklæring for vannforsyning som bl.a. omhandler hva 

kunden kan forvente. Med hensyn til vannkvalitet, fremkommer det her at drikkevann ved 

uttak av kommunal vannledning, skal oppfylle drikkevannsforskriftens krav, dvs. være 

hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Vanntrykket skal 

minst være 2,5 bar ved tilknytningspunkt. 

 

Kvalitet på mottatt vann fra vannleverandør 

Gjeldende avtale med Oslo ble inngått i 1986. Denne regulerer økonomi, mengde og trykk, 

men sier ikke noe om kvalitet eller hvilken dokumentasjon av kvalitet Oslo kommune skal 

fremlegge for levert vann. Revisjonen har fått opplyst at det var Næringsmiddeltilsynet (nå 

Mattilsynet) som i sin tid krevde at Oslo kommune skulle dokumentere kvaliteten på levert 

vann, uten at det har vært mulig å fremvise dette pålegget nå. Vann- og avløpsseksjonen viser 

også til at det vannet Ski kommune kjøper, er det samme vannet som Oslo kommune leverer 

til egne innbyggere, og at det derfor ligger implisitt i avtalen at vannet må tilfredsstille 

kravene i drikkevannsforskriften. 

 

                                                 
5
 IK-MAT, § 5a. 
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Det tas prøve fra vannet som kjøpes fra Oslo kommune i en kum ved Åsland. Kummen 

fungerer som et prøvepunkt i Oslo. Dette vannet kommer normalt fra Skullerud renseanlegg, 

men ved behov kobles Oset renseanlegg inn.  Oslovannet blir ukentlig analysert for en rekke 

mikrobiologiske og kjemiske parametre. Analyserapporter og årsrapporter blir oversendt pr. 

e-post til kommunalteknikk og oppbevares på kontoret til seksjonsleder for vann og avløp. 

Data for vannkvalitet registreres også i vannverksregisteret
6
 (VREG). Det er således Oslo 

kommune som dokumenterer kvaliteten på det vannet som leveres til Ski.  Vakthavende i 

vann- og avløpsseksjonen varsles direkte ved eventuelle problemer med vannforsyningen fra 

Oslo. 

 

Ved gjennomsyn av analyserapportene fra Oslo, fant revisjonen dokumentasjon på utførte 

nettkontroller fra Oslo. Dokumentasjon på enkel rutinekontroll og utvidet rutinekontroll var 

imidlertid ikke tilstede. Resultatene fra de prøvene som Ski kommune får tilsendt, viser at det 

vannet som kjøpes fra Oslo gjennomgående tilfredsstiller kvalitetskravene for disse prøvene. 

Revisjonen har fått opplyst at vann- og avløpstjenesten nå er gått i dialog med laboratoriet i 

Oslo for å få en fortløpende rapportering av prøver for vannet som leveres til Ski, som også 

gjelder enkel rutinekontroll og utvidet rutinekontroll. 

 

Kvalitet på levert vann 

Ski kommune har i bruk 5 høydebasseng samt flere trykkøkningsanlegg eller pumpestasjoner. 

Høydebassengene og pumpestasjonene inspiseres hver måned iht. sjekklister for periodisk 

vedlikehold. Utførte oppgaver skal kvitteres i driftsjournal og denne skal kontrolleres 

månedlig av driftsleder. Revisjonen er imidlertid informert om at rutinen med kvittering i 

driftsjournal ikke følges.  

 

For å kunne kontrollere kvaliteten på vannet som Ski kommune leverer, følger vann- og 

avløpstjenesten et fastlagt prøvetakingsprogram. Det tas ukentlige prøver på 7 steder som er 

definert som kritiske. Prøvepunktene rullerer, med fokus på punkter nær sensitive abonnenter. 

Totalt tas det prøver fra 35 steder på nettet. På hovedledningen fra Oslo til Ski blir det tatt 

prøver hver uke. På de andre stedene blir det tatt prøve med 3-6 ukers mellomrom. En gang i 

måneden gjøres det en utvidet kontroll. Det blir alltid tatt prøver fra alle områder i 

kommunen. Resultatene fra prøvene registreres i eget skjema. De ukentlige vannprøvene 

analyseres av Eurofins, som er et akkreditert laboratorium. Årlig rapportering av 

gjennomsnittsverdier foretas i VREG.  

 

Gjennom dette prøveprogrammet mener vann- og avløpsseksjonen at kommunen 

imøtekommer kravet om 48 nettkontroller iht. drikkevannsforskriften. Av disse er også 12 

enkle rutinekontroller. Ski kommune tar ikke utvidet rutinekontroll, men forutsetter at Oslo 

gjør det. Dette betyr at Ski kommune tar 48 prøveomganger (nettkontroller) av 7 prøver, til 

sammen 336 vannprøver. Av nettkontrollene er 12 prøveomganger av 7 prøver, utvidet til 

enkle rutinekontroller. Dette betyr at det i alt tas 84 enkle rutinekontroller. Antall prøver er 

også godkjent av Mattilsynet
7
. 

 

Prøveresultatene blir sendt til seksjonsleder for vann- og avløpstjenesten. Kopi av 

analyseresultatene blir sendt til driftsleder for vann og avløp og kommunelege 1. Ved avvik 

som ligger utenfor veiledende verdi i drikkevannsforskriften, kontaktes helsemyndighetene 

                                                 
6
 Vannverksregisteret (VREG) ved Folkehelseinstituttet er et nasjonalt register over vannverk som forsyner minst 50 

personer eller minst 20 husstander/hytter. 
7 Revisjonsrapport fra Mattilsynet, datert 30. Januar 2007. 

http://www.vannportalen.no/45197.link?TargetURL=www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,2873:1:0:0:::0:0
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via kommunelege 1. Laboratoriet kontakter seksjonsleder for vann- og avløpstjenesten 

omgående ved større avvik på vannkvaliteten. 

 

Ut fra de prøver kommunen har tatt de senere år, mener vann- og avløpstjenesten at Ski 

kommune leverer vann av god kvalitet. Det har ikke vært store kritiske hendelser i forhold til 

levering av vann de siste årene. Helsemyndighetene og Mattilsynet kontaktes ved større avvik 

på vannkvalitet eller ledningsbrudd som medfører at større deler av kommunen blir uten vann. 

Varsling via media, herunder Østlandssendingen, vil også være aktuelt ved større problemer. 

Varslingen gjøres av seksjonsleder, eventuelt av vakthavende som oppdager avviket. 

 

Både fargetall og PH holder seg stabilt utover på Ski kommunes ledningsnett. Det er en liten 

økning i turbiditet
8
, mens jerninnholdet øker noe fra Ski mot Kråkstad. Vannet som leveres til 

abonnentene er godt innenfor gjeldende krav mht. fysiske, kjemiske og bakteriologiske 

parametre. Små avvik når det gjelder kimtall (mengden naturlige mikroorganismer i vannet) 

har vært registrert, og har blitt håndtert uten at det har representert noen form for helserisiko. 

 

Internkontroll 

Internkontrollkravene til vannforsyningen følger av IKMAT- forskriften. Kommunalteknikks 

internkontrollsystem er dokumentert gjennom driftshåndboken. Mattilsynet gjennomførte en 

revisjon av Ski vannverk i januar 2007. Det ble da registrert et avvik vedrørende 

internkontroll i henhold til IK-MAT. Dette gjaldt skriftliggjøring av rutiner og manglende 

interne revisjoner. Ski kommune ble derfor pålagt å iverksette tiltak som sikret at forholdet 

tilfredsstilte kravet i internkontrollforskriftens § 4. Fristen ble satt til 1. august 2007, men ble 

senere utsatt en måned. Ski kommune oversendte 22. august 2007 en oppdatert driftshåndbok 

til Mattilsynet som dokumentasjon på utbedring av avviket. På denne bakgrunnen godkjente 

Mattilsynet i brev av 5. september 2007 at oppfølgingen var tilfredsstillende, og så ikke behov 

for videre oppfølging av saken. Slik revisjonen ser det er dermed internkontrollsystemet i 

henhold til IK-MAT, godkjent av Mattilsynet. Revisjonen ser derfor ingen grunn til å gjøre 

nærmere undersøkelser av om de beskrevne systemer og rutiner er dekkende i forhold til IK-

MAT. Denne revisjonen har derfor fokusert på hvordan de elementene som skal ivareta 

minimumskravet til internkontroll i henhold til IK-MAT, blir fulgt opp. 

 

Kommunalteknikk har rutinebeskrivelser og prosedyrer beskrevet i driftshåndboken. Dette 

gjelder også for avvikssystemet. Her beskrives bl.a. eksempler på avvikssituasjoner, hvordan 

avvik skal registreres og behandles, korrigerende tiltak, føring av driftsjournaler og 

rapporteringer. Den generelle rutinen er at avvik skal meldes på eget avviksskjema som er 

felles for Ski kommune. Når det gjelder ledningsbrudd, er det imidlertid utarbeidet et eget 

skjema som skal brukes i stedet. Det skal også utarbeides oversikt over avvik hvert tertial og 

årlig. Revisjonen har fått seg forelagt tertialrapporter som inneholder avvik, med informasjon 

om det er truffet tiltak eller ikke. Dette inngår i kommunens sentrale rapportering. Dette 

systemet er praktisert fra 2008.  

 

Når det gjelder rutiner for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin 

internkontroll, legger driftshåndboken opp til at det årlig innen utgangen av mars skal 

                                                 
8
 Turbiditet er et mål på uklarhet i vannet, spesielt med henblikk på finpartikulært materiale. Årsaken til 

turbiditet i norske vannkilder kan være sterk algevekst, breslam, utfelte jern- og manganhydroksider og 

erosjonsprodukter(ref: Folkehelseinstituttet). 
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gjennomføres intern revisjon for å kontrollere at virksomheten drives i henhold til det som er 

fastsatt i kvalitetshåndbøkene. Denne rutinen er så langt ikke fulgt opp. 

 

Vann- og avløpstjenesten har vurdert at risikoen for forurensning av drikkevannet i første 

rekke er knyttet til det kommunen har definert som kritiske punkter. Det er gjennomført 

risikovurderinger i forhold til de kritiske punktene. De kritiske punktene er fastlagt på 

bakgrunn av den erfaring vann- og avløpstjenesten har gjennom mange år med ulike kummer. 

Dette gjelder: 

 

 Felleskummer med brannventil. Kommunalteknikk opplyser at det jobbes systematisk 

men å utbedre eller sanere slike. For å redusere risikoen, monteres miljølokk på 

brannventil som midlertidig tiltak. Dette hindrer tilbakesug. I forbindelse med 

rehabilitering av vann og avløpsanlegg, vil kummene bli erstattet og separert fra spillvann 

eller fjernet. Kummer som ikke har drenering som fungerer, vil bli erstattet ved at 

brannventil blir ført oppunder kumlokk.  

 

 Forurensning i endeledninger som kan oppstå hvis vannet har lang oppholdstid i 

ledningen. For endeledninger viser driftshåndboken til spyleplan som utføres årlig, Denne 

inneholder liste over sårbare abonnenter, annonsering og kummer som betjenes ved 

spyling. 

 

Vann- og avløpstjenesten opplyser dessuten at den har spesiell fokus på forebyggende 

aktiviteter som rengjøring av høydebassengene, spyling av ledningsnettet og generelt 

vedlikehold. 

 

6.3 Vurderinger 

 

Ski kommune kjøper drikkevann fra Oslo kommune. Dette er regulert i en egen avtale som 

løper til 2020. Dagens forbruk er på vel halvparten av den vannmengde som avtalen gir rom 

for. Det ser derfor ut til at kommunen gjennom denne ordningen har sikret seg tilstrekkelige 

leveranser av vann i overskuelig fremtid. 

 

Drikkevannsforskriften stiller strenge kvalitetskrav til drikkevann, og til hvordan denne 

kvaliteten skal dokumenteres. Samtidig har revisjonen registrert at avtalen med Oslo ikke 

omhandler dette.  Vann er et næringsmiddel, og det er etter revisjonens vurdering rimelig at 

Ski kommune også stiller kvalitetskrav til vann når den kjøper dette. Selv om det er vist til at 

Ski kommune kjøper det samme vannet som Oslo kommune leverer til egne innbyggere, 

mener revisjonen prinsipielt at dette er et forhold som bør innarbeides i avtalen. 

 

På samme måte gjelder dette for dokumentasjonen av at vannet tilfredsstiller den kvaliteten 

som er avtalt. Undersøkelsen viser at denne ikke har vært fullstendig. Blant annet gjelder dette 

utvidet rutinekontroll, som er et krav etter drikkevannsforskriften, men som Ski kommune 

ikke gjennomfører under henvisning til at Oslo kommune gjør dette.  Samtidig er det også et 

krav i forskriften om at vannverkseier til enhver til skal ha relevant informasjon om 

drikkevannskvaliteten tilgjengelig. Ski kommune har som vannverkseier dermed et 

selvstendig ansvar for å sikre kvalitet i det vannet som leveres, og den bør derfor sikre seg at 

kommunen også har dokumentasjon på kvaliteten av det vannet som kjøpes, særlig når Ski 

kommune baserer seg på den kontrollen som Oslo kommune gjennomfører. 
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Revisjonen er positiv til at kommunen på bakgrunn av de spørsmål revisjonen har stilt, 

allerede har satt i gang tiltak for å sikre at dokumentasjon fra alle relevante prøvetakninger av 

levert vann til Ski kommune som Oslo kommune gjennomfører, rutinemessig også blir 

oversendt til Ski kommune. Vår vurdering er at det mest ryddige ville vært om også dette 

forholdet var omfattet av avtalen med Oslo kommune. 

 

Samtidig vil revisjonen også påpeke at Ski kommune har et omfattende prøveprogram i egen 

regi, som er mer enn dekkende i forhold til de øvrige kravene som fremkommer i 

drikkevannsforskriften.   

 

Når det gjelder kvaliteten på det vannet som kjøpes og leveres, holder dette etter hva 

revisjonen kan se, gjennomgående høy kvalitet i forhold til kravene i drikkevannsforkriften. 

  

Revisjonen har også merket seg at rutinen med kvittering i driftsjournal, ikke følges etter de 

månedlige inspeksjonene av høydebasseng og pumpestasjoner. Prinsipielt mener vi at når det 

er fastsatt en slik rutine, så bør den også følges. Alternativt bør kommunen vurdere å stryke 

den dersom den ikke vurderes som hensiktsmessig. Generelt tror vi imidlertid at skriftlige 

kontrollrutiner som dette, er med på å sikre at oppgaver faktisk blir gjort. 

 

Kommunen har et internkontrollsystem for drikkevann. I forhold til dette, er det bl. a lagt opp 

til at det årlig skal gjennomføres en intern revisjon for å kontrollere at virksomheten drives 

som forutsatt. Revisjonen mener dette er et viktig element i internkontrollen. Når dette ikke 

gjennomføres slik det er forutsatt, er det derfor noe som kommunen bør ta grep om. Vi viser 

også til at dette ble tatt opp under Mattilsynets revisjon i 2007. For øvrig ser vi at andre 

viktige elementer i internkontrollforskriften blir fulgt opp. 

 

6.4 Konklusjon 

 

Ski kommunes avtale med Oslo kommune om levering av vann, dekker ikke forhold som 

gjelder kvalitet, prøvetaking og dokumentasjon av levert kvalitet. Ski kommune gjennomfører 

et omfattende program for prøvetakning av det vannet som leveres, men har likevel ikke hatt 

en rutine som sikrer tilgang til alle de prøveresultater som drikkevannsforskriften krever.  

Kommunen har etter dialog med revisjonen, allerede truffet tiltak for å bringe dette i orden. 

Det blir ikke gjennomført interne revisjoner innen vann og avløp slik kommunens interne 

rutiner beskriver. Etter hva revisjonen kan se, er vannet som leveres gjennomgående av høy 

kvalitet i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. 
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7 Forsyningssikkerhet 
 

 

 

 

7.1 Revisjonskriterier  

 

Drikkevannsforskriftens § 11 omhandler leveringssikkerhet og beredskap. Av denne framgår 

det i 1. ledd at: 

 

”Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner for å 

kunne levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold” 

 

2. ledd sier videre at: 

 

”Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide 

beredskapsplaner jf. lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap og 

forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og 

beredskapsarbeid, for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under 

kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig.” 

 

I henhold til veilederen til drikkevannsforskriften innebærer krav til mengde både den reelle 

vannmengden som gjøres tilgjengelig og at vannet leveres med tilfredsstillende trykk. Både 

mengde og trykk skal være slik at vanlig husholdningsutstyr fungerer etter hensikten og at 

viktige samfunnsbehov som bl.a. vann til brannslukking blir ivaretatt.  Med leveringssikkerhet 

menes bl.a. at alle tekniske komponenter, bygningskonstruksjoner, administrative rutiner og 

ansvarsforhold er av god kvalitet, i god stand, entydige og at de vedlikeholdes/oppdateres 

regelmessig. 

 

Veilederen til drikkevannsforskriften viser til at § 11 legger opp til skjønn og individuell 

tilpasning med hensyn til hva som skal forstås med ”nødvendige” og ”tilstrekkelige” 

mengder. Det må ligge en vurdering av risiko til grunn ved fastsettelse av målene for 

leveringssikkerhet og beredskap.  

 

Forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, som 

det er vist til i drikkevannsforskriften, gjelder i følge dens § 1 for vannverk. Forskriften sier i 

§ 2 at: 

”Fylkesting og kommunestyre skal sørge for fastsettelse og oppdatering av 

beredskapsplanen. For virksomheter som ikke er fylkeskommunale eller kommunale, 

skal ansvarlig leder sørge for slik fastsettelse og oppdatering.  

 Det skal fremgå av beredskapsplanen hvor ofte planen og risiko- og 

sårbarhetsanalysen den bygger på skal evalueres og oppdateres. Evaluering og 

oppdatering skal dateres og dokumenteres. ” 

§ 3 i forskriften omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse, og det fremgår at: 

 Har Ski kommune systemer for å overvåke lekkasjer fra vannledningsnettet? 

 Hvordan sikrer Ski kommune at brukerne mottar vann ved ledningsbrudd, 

manglende vannleveranser fra leverandør og andre kriser? 
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”Virksomheten skal gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser skaffe oversikt over 

hendelser som kan føre til ekstraordinære belastninger for virksomheten. Risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal ta utgangspunkt i og tilpasses virksomhetens art og omfang. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal alltid omfatte selve virksomheten, virksomhetens 

ansvarsområde og lokale forhold som innvirker på virksomhetens sårbarhet. 

Forutsetningene risiko- og sårbarhetsanalysen bygger på skal dokumenteres.  

Avdekket risiko og sårbarhet reduseres gjennom forebyggende og skadebegrensende 

tiltak. Beredskapsplaner skal sikre en tilstrekkelig produksjon av tjenester ved mulige 

hendelser knyttet til avdekket risiko og sårbarhet i samsvar med § 4 til § 9.” 

 

Revisjonen vil også vise til at Mattilsynet i mai 2006 ga ut en egen veiledning i økt sikkerhet 

og beredskap i vannforsyningen, som også omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Av det ovennevnte kan følgende kriterier utledes: 

 

 Ski kommune skal gjennomføre nødvendige tiltak og driftsplaner for å kunne levere 

tilstrekkelige mengder av drikkevann. 

 Det skal være gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som skal skaffe oversikt 

over hendelser som kan føre til ekstraordinære belastninger for virksomheten. 

 Ski kommune må ha en beredskapsplan som sikrer nødvendig leveranse av vann ved 

kritiske hendelser.  

7.2 Faktabeskrivelse 

 

Generelt 

Ski kommunes serviceerklæring for vannforsyning, forplikter kommunen til å levere 

tilstrekkelig drikkevann 24 timer i døgnet. Ingen planlagte brudd skal vare lenger enn 8 timer, 

og ved uforutsette brudd skal kommunen tilstrebe å gjenopprette dette innen 8 timer. Dersom 

vannet uteblir mer enn 8 timer, vil berørte innbyggere få tilkjørt vann til husholdningsbruk. 

Spesielt sårbare bedrifter der helsemessige eller økonomiske konsekvenser er store, skal få 

tilgang til rent konsumvann innen 4 timer. Uforutsette driftsavbrudd skal ikke oppleves mer 

enn en gang pr. 5. år. Vann- og avløpstjenesten fremholder at kommunen holder de lovnader 

som ligger i serviceerklæringene for vann og avløp. 

 

Kravet til trykk er minimum 2,5 bar på tilkoblingspunktet til den kommunale vannledningen. 

Revisjonen har fått opplyst at dette kravet tilfredsstilles. Seneste utbedring i forhold til dette 

var på Siggerud/Orreveien i 2009, der det ble montert trykkforsterker. 

  

Kommunen har ikke problemer med å levere tilstrekkelig mengde av drikkevann. 

Tilstrekkelig mengde av brannvann, kan imidlertid være en utfordring. Dette har sin årsak i at 

utbyggingsplaner og vannkapasitet ikke alltid samsvarer. Dette betyr at kommunalteknikk kan 

måtte utsette planlagt rehabilitering for å sikre at vanntilførselen til nye utbygginger blir 

tilfredsstillende. Det er derfor viktig at utbyggingsplaner er tilstrekkelig koordinert i rett tid. 

 

Ledningsbrudd 

Generelt mener vann- og avløpstjenesten at sikkerheten mht. ledningsbrudd er god. Det er 

mulig å forsyne fra flere uavhengige kilder, og det er ringledninger til de fleste store bolig- og 

industriområdene. Hovedledningen Oslo grense – Stallerud - Langhus er en kritisk strekning. 

Brudd her vil kunne få store konsekvenser da det ikke finnes ringledning. 
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Antall registrerte ledningsbrudd de senere år er opplyst til å være som følger: 

 

 

(Tallet for 2009 var ikke klart ved revisjonens avslutning.) 

 

Antall ledningsbrudd har variert mellom 12 og 24 pr. år i perioden 1997 til 2008. 

Gjennomsnittlig antall ledningsbrudd er etter dette 17,6 pr år, men noe synkende de senere år. 

Dersom dette skal reduseres, krever det en større grad av utskifting av rør. Områder med høy 

frekvens av vannlekkasjer er Elveveien og Løkenveien i Kråkstad, Villaveien, Markveien, 

Skogveien, St. Hansveien og vannledning fra Kråkstadveien til Rådyrveien i Ski tettsted, samt 

Rugdeveien, Hyttengveien og Meiseveien i Siggerud tettsted. Det er ingen områder i Langhus 

med spesielt stor tetthet av vannlekkasjer. 

 

Vann- og avløpsseksjonen opplyser at de har rapporter fra alle ledningsbrudd. Ved større 

ledningsbrudd har kommunen også nytte av det ringledningssystemet av vannrør som er lagt, 

slik at forbrukerne kan få levert vann fra en annen retning. 

 

For å kunne sammenligne antall ledningsbrudd med andre kommuner og vannverk, har vi sett 

på antall lekkasje-reparasjoner på ledningsnettet i forhold til antall km ledningsnett. For 

Follo-området gir dette følgende resultat for de 5 siste registrerte årene
9
: 
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Oversikten viser at lekkasje-reparasjoner i Ski relativt sett ligger lavere enn i Oppegård, Ås og 

Nesodden, og nokså nær snittet for Akershus og landet som helhet. 

 

Anslagsvis 40 % av vannledningsnettet er lagt før 1970 (i tillegg er 13 % av ukjent alder). 

Kvaliteten av disse er i følge kommunalteknikk til dels svært dårlig i dag. De fleste av 

bruddene skjer også på slike rør. Det er tiltakende problemer med groing av ledninger og 

armaturer. Dette forårsaker redusert kapasitet på ledningene, nedsatt vannkvalitet og 

driftsproblemer som for eksempel at ventiler ikke lar seg stenge når dette er nødvendig ved 

rørbrudd eller planlagt vedlikehold.  I følge SSB/KOSTRA er beregnet gjennomsnittsalder for 

vannledningsnettet med kjent alder i Ski ca. 33 år i 2008. (Beregningen ser da bort fra at ca 

13 % av vannledningsnettet har ukjent alder.) Til sammenligning er beregnet 

gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnettet i Norge som helhet ca 34 år. 

 

I Ski kommune ble det i 2008 rehabilitert eller utskiftet 0,17 % av ledningsnettet og lagt 

0,87 % nytt ledningsnett. I oversikten nedenfor fremgår utviklingen av rehabiliteringsandelen 

over de siste årene sammenlignet med nabokommuner og gjennomsnittet i Akershus
10

. 

 

 

 

 (manglende verdier skyldes ingen registrerte data) 

  

Som det fremgår ligger Ski kommune lavt i denne sammenligningen. Rehabiliteringsandelen 

har også hatt en fallende tendens de senere år. 

 

Dersom rehabiliteringsandelen omregnes til forventet levetid på vannledningsnettet, gir dette 

følgende fremstilling: 
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 (manglende verdier skyldes ingen registrerte data) 

 

Oversikten viser forventet levetid på vannledningsnettet dersom rehabiliteringsandelen for det 

enkelte år ble videreført. Ut fra dette har rehabiliteringsandelen av ledningsnettet i Ski 

kommune de siste årene, tilsvart en forventet levetid på flere hundre år, og ligger i perioden 

også høyere enn nabokommunene og gjennomsnittet for Akershus. Tendensen er også 

økende. 

 

Revisjonen har også sett på budsjett og regnskapstall for rehabilitering av vannforsyning: 

 

 Budsjett Regnskap Differanse 

2007 4 080 000 3 156 962 923 038 

2008 5 023 000 1 946 587 3 076 413 

2009 (pr. 10.01.10) 5 148 000 

 

3 218 598 1 929 402 

 

Tallene viser at det planlagte aktivitetsnivået innenfor rehabilitering av vannforsyning, har 

vært høyere enn det som er gjennomført. Akkumulert for de siste tre årene, tilsvarer dette et 

beløp på 5 938 853 kr. 

 

Lekkasje 

Vannlekkasjer de senere år er opplyst til å være som følger: 

 
(Tallet for 2009 var ikke klart ved revisjonens avslutning.) 
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Vannlekkasjen i perioden har variert mellom 25 og 40 % fra 1997 til 2008. Gjennomsnittlig 

lekkasjeprosent blir etter dette 33 % for perioden. Vanntap/lekkasje på landsbasis var 33 % i 

2008
11

, noe Ski kommune de senere år har ligget under (svakheter ved datagrunnlaget gjør at 

det reelle tallet for landet som helhet, sannsynligvis ligger noe høyere). 

 

Sammenlignet med nabokommunene og Akershus som helhet, er lekkasjeprosenten som 

følger de siste 5 årene
12

:  

 

 

 

Etter denne oversikten, ligger Ski på et noenlunde gjennomsnittlig nivå. Vestby og Oppegård 

kommuner har en til dels langt høyere lekkasjeprosent. 

 

I driftshåndboken til kommunalteknikk, har Ski kommune angitt en målsetting om å få 

lekkasjeprosenten ned til 15 %. Det pågår imidlertid ingen særskilte aktiviteter eller program 

rettet mot å nå dette målet, og det er heller ikke gjort beregninger på hva dette vil kreve. Pr. i 

dag vurderes derfor denne målsettingen som urealistisk. Lekkasjer blir utbedret som følge av 

enkeltregistreringer av unormalt forbruk av en viss størrelse. I den kommende hovedplan for 

vann og avløp (2010-2020) er det angitt at rehabilitering vil bli prioritert ut fra en 

kombinasjon av tilstanden til avløpsrør og vannrør. Dvs. at ved ethvert prosjekt, enten det 

gjelder avløpsrør eller vannledninger, må det vurderes å rehabilitere begge da det er 

uøkonomisk å utsette en av delene til en senere anledning. 

 

Vannlekkasjer kan også føre til skader på ledningsnettet fordi lekkasjen resulterer i 

setningsskader i grøften der rørsystemene ligger. Vann- og avløpstjenesten ser lekkasjer i 

første rekke som en etisk og miljømessig utfordring. De rene økonomiske konsekvensene ved 

at kommunen kjøper vann som forsvinner på veien til mottaker, er ikke så fremtredende.  

 

Overvåking av nettet 

Ski kommune har et driftsovervåkingssystem hvor eventuelle lekkasjer kan overvåkes. Dette 

er satt i drift de senere år. Nettforbruket overvåkes og ved unormal økning i vannforbruk vil 
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man se hvilket område hvor det er lekkasje. Vann- og avløpstjenesten har gitt uttrykk for at 

den er svært fornøyd med driftsovervåkingsanlegget. Dette overvåker vannforsyning, 

vannbassenger, forbruk, vannmålere og trykk, - totalt ca 100 punkter. Man vil umiddelbart 

kunne observere avvik fra normalsituasjonen på dette anlegget. Kommunalteknikk har alltid 

to personer på vakt, en person fra vann- og avløpsseksjonen og en person fra veg- og 

parkseksjonen. Disse får automatisk varsel ved avvik. De kan om nødvendig også logge seg 

på systemet hjemmefra via PC, og styre vannforsyningen derfra. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Revisjonen har fått opplyst at det i de senere år ikke er foretatt en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) slik kravet i forskriften er. Det foreligger følgelig ingen 

dokumentasjon rundt dette. Revisjonen vil samtidig vise til beredskapsplanen som inneholder 

målsettinger for beredskap, vannforsyning og avløp, organisatoriske forhold, varslingsplaner 

og aksjonsplaner for ulike hendelser. Dette kunne ikke vært gjort uten at det i realiteten var 

foretatt vurderinger av risiko, men vi konstaterer at disse ikke er dokumentert. Selve planen 

inneholder heller ingen henvisninger til hvor ofte risiko- og sårbarhetsanalysen den skal 

bygge på er evaluert og oppdatert, og følgelig heller ingen datering og dokumentasjon av 

dette. Vi har fått opplyst at det kan ha blitt gjort en ROS-analyse på 90-tallet, men det har ikke 

latt seg gjøre å frembringe noe skriftlig underlag for dette. Ski kommune har for øvrig en 

representant som deltar i den ROS-analysen som Oslo kommune nå gjennomfører for Vann- 

og avløpsetaten. Revisjonen har fått opplyst at Ski kommune har som intensjon å gjennomføre 

en ROS-analyse i forbindelse med ny hovedplan vann og avløp 2010-2020. 

 

Levering av vann i krisesituasjoner/Beredskapsplan 

Dersom Oslo kommune ikke kan levere vann i henhold til gjeldende avtale, kan Ski kommune 

få levert vann i henhold til inngått avtale om kjøp av vann fra Oppegård kommune/Gjersjøen, 

som også var vannleverandør til Ski før 1987. Ski kommune skal også kunne levere vann til 

Ås kommune ved behov. 

 

Ski kommune har en beredskapsplan for området vann, avløp og vei, datert 16. april 1999. 

Den er senere oppdatert; selve planen i november 2003 og august 2007, mens 

varslingsvedlegget er oppdatert i august 2009. Revisjonen er informert om at planen skal 

fornyes når ny hovedplan vann og avløp er vedtatt. 

 

Planen inneholder både generelle forhold som gjelder myndighetskrav, mål for beredskap, 

organisatoriske forhold, varslingsplaner og beredskapslager, samt aksjonsplaner for ulike 

hendelser innenfor vann og avløp. 

 

Vann- og avløpstjenesten sjekker bl.a. tlf. nr. på varslingsplanen jevnlig. Det er ikke 

gjennomført rene øvelser for å teste holdbarheten av planen, men den er prøvd i reelle 

situasjoner ved noen anledninger. Bl. a. ble vannforsyning fra Oppegård kommune aktivisert 

høsten 2008. 

 

Beredskapsplanen gir også mulighet for å kalle ut sivilforsvaret ved større brudd, noe som 

også har skjedd. Kommunen har også beredskap for å kunne levere vann i kanner til private 

ved mindre hendelser, og har vanntanker (2 stk x 1000 ltr.) klare for å kjøre ut vann ved 

behov. 

 

 



Forvaltningsrevisjon  Vann og avløp 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 28 SKI KOMMUNE 

 

 

7.3 Vurderinger 

 

Revisjonen er tilfreds med at kommunen er i stand til å levere tilstrekkelige mengder vann 

med riktig trykk. Det er også positivt at kommunen har et alternativ dersom vannleveransene 

fra Oslo blir brutt, samt at ringledninger er anlagt for å bidra til større robusthet i 

vannforsyningssystemet. 

 

Når det gjelder antall ledningsbrudd målt i lekkasjereparasjoner pr. km ledningsnett, ligger 

Ski kommune nokså nær snittet for Akershus og resten av landet.  Tilsvarende er også 

beregnet alder på ledningsnettet omtrent som landsgjennomsnittet, samtidig som en betydelig 

del er fra før 1970 og utsatt for brekkasje.  Revisjonen registrerer samtidig at andelen av 

ledningsnettet som er blitt rehabilitert de senere år, ligger lavere enn f. eks. gjennomsnittet for 

Akershus, og at denne andelen har vært synkende. Rehabiliteringsandelen i 2008, tilsvarer 

således en forventet alder på ledningsnettet på nesten 600 år. En slik rehabiliteringsandel må 

anses som lav. Det er imidlertid vanskelig å ha presise oppfatninger om hva fornyelsesgraden 

bør være. Revisjonen har dog registrert at det fra faglig hold har vært hevdet at normal tjenlig 

alder på ledningsnettet er ansett til 80 år
13

. Samtidig fremstår det som om kommunen 

gjennom sine budsjetter har hatt planer om å rehabilitere mer enn det som er gjennomført.  

 

Revisjonen mener derfor det er grunn til å stille spørsmål med om fornyelsesgraden er 

bærekraftig over tid, og mener at kommunen også selv gjennom sine budsjetter signaliserer 

det samme.  Revisjonen vil derfor foreslå at kommunen utarbeider en rehabiliteringsplan for 

vannledningsnettet. I forhold til økonomi, gjelder dette et selvkostområde. Kostnader til 

rehabilitering vil derfor ikke være i konflikt med andre prioriterte formål og den generelt 

anstrengte økonomiske situasjonen til kommunen. 

 

I forhold til lekkasjer, ligger Ski kommune på et noenlunde gjennomsnittnivå for Akershus.  

Siste registrering (2008) var 25 %. Dette representerer selvsagt en kostnad som må dekkes inn 

i form av høyere gebyrer. Samtidig vil aldri lekkasjeprosenten kunne bli null. Det vil derfor 

være en grense for hva som er lønnsomt når det skal treffes tiltak for å nå en lekkasjeprosent 

som er akseptabel. Revisjonen har derfor forståelse for at dette må bero på en vurdering av 

hva som er et kostnadseffektivt nivå. I forhold til å kunne aksjonere ved oppståtte lekkasjer, 

fremstår det som at kommunen gjennom sitt nye driftsovervåkingsanlegg, har et system som 

gjør at disse raskt kan identifiseres og bli håndtert. 

 

Når det gjelder risiko- og sårbarhetsanalyse, fremstår det som at dette ikke har vært prioritert 

de senere år. Revisjonen begrunner dette med at det ikke foreligger noe skriftlig 

dokumentasjon rundt dette. Dette er noe kommunen er pålagt å gjøre, og også å dokumentere 

evaluering og oppdatering av analysen. Det er derfor positivt dersom kommunen nå setter i 

gang et arbeid på dette, og utvikler kompetanse på området gjennom å delta i det arbeidet som 

gjøres i Oslo kommune. Til tross for manglende ROS-analyse, er vi positive til at kommunen 

likevel har en beredskapsplan som er blitt oppdatert, og som har aksjonsplaner for hvordan 

ulike hendelser skal håndteres. Revisjonen registrerer også at kommunalteknikk har intensjon 

om å oppdatere beredskapsplanen, og vil anbefale at det gjøres på bakgrunn av bl.a. 

gjennomført ROS-analyse. 
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Professor Oddvar Lindholm, UMB og professor Sveinung Sægrov, NTNU – Synkende aktivitet i 

anleggsbransjen – tiden inne til en støtteordning for fornyelse av dårlig vannforsyningsnett - Kronikk i 

Aftenposten 21. November 2008 
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7.4 Konklusjon 

 

Ski kommune har tilgang på nok vann. Ringledninger gjør vannforsyningssystemet mer 

robust mot ledningsbrudd. Med hensyn til antall ledningsbrudd og lekkasjeprosent, ser det 

ikke ut til at vannledningsnettet i Ski krever flere reparasjoner enn sammenlignbare vannverk.  

Derimot har Ski en rehabiliteringsgrad av ledningsnettet som er lav, og som etter revisjonens 

syn, ikke bør videreføres på et slikt nivå. Kommunen har et moderne driftsovervåkingsanlegg 

for vannforsyningssystemet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse mangler for vann og avløp og bør gjennomføres. Kommunen har 

en beredskapsplan med aksjonslister for ulike hendelser. Denne bør revideres når risiko- og 

sårbarhetsanalysen er gjennomført. 
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8 Utslipp av avløp 
 

 

 

8.1 Revisjonskriterier 

Forurensningsloven av13. mars 1981 nr 06 skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 

forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens 

evne til produksjon og selvfornyelse. Det går fram av § 2 at: 

 

”Det skal arbeides for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense 

forurensning som finner sted.” 

 

I medhold av Forurensningsloven er forskrift av 1. juni 2004 (Forurensningsforskriften) utgitt. 

Del 4 i denne gir bestemmelser om avløp. Av § 14-5 - Avløpsnett - framgår det: 

 

”Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, 

dimensjoneres, bygges og drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den best 

tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til 

 

a) Avløpsvannets mengde og egenskaper, 

b) Forebygging av lekkasjer og 

c) Begrensning av forurensing av resipienten
14

 som følge av overløp. 

 

Den ansvarlige skal legge til grunn anerkjente metoder som beslutningsgrunnlag for 

rehabilitering av avløpsnettet. 

 

Den ansvarlige skal ha en oversikt over alle overløp på avløpsnettet. Oversikten skal 

også inkludere eventuelle lekkasjer av betydning.” 

 

Ski kommune har eget renseanlegg som omfattes av kapittel 13 i forurensningsforskriften, 

dette regulerer utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser. § 13-6, 

avløpsnett, er likelydene som den omtalte § 14-5 ovenfor. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt Ski kommune utslippstillatelse for kommunalt 

avløpsvann. Tillatelsen er datert 1/12-1996.  Av denne framgår det at kommunen skal ha en 

samlet oversikt over alle kommunale utslipp. Det skal hvert år utarbeides et utslippsregnskap. 

Kommunen skal ha prosedyrer og rutiner for å minimalisere forurensningsutslippet. På 

grunnlag av en risikovurdering av rense- og ledningsanlegg skal kommunen utarbeide en 

beredskapsplan.  Ski kommune skal videre ha utarbeidet et langsiktig overvåkingsprogram og 

ha et kvalitetssikringssystem for måledata vedrørende utslippene. 

 

Ut fra det ovennevnte kan følgende kriterier utledes: 

 

 Ski kommune skal ha et system for å kunne overvåke utslipp, og ha en samlet oversikt 

over alle kommunale utslipp. 
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 Vassdraget eller vannforekomst som mottar forurensningen 

 Har Ski kommune systemer for å overvåke utslipp fra avløpsnettet? 

 Har Ski kommune beredskap for å kunne håndtere kritiske utslipp?  
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 Det skal være utarbeidet en beredskapsplan som inneholder prosedyrer for å 

minimalisere forurensningsutslippene. 

 Ski kommune skal ha en plan for forebygging av lekkasjer (fornying av avløpsnettet). 

8.2 Faktabeskrivelse 

 

Overvåking av utslipp 

Det kommunale avløpsanlegget i Ski kommune omfatter 3 avløpssoner: 

Område Ca. antall pe
15

 Renseanlegg Resipient 

Ski, Langhus, 

Siggerud, Sandvoll 

24 500 Nordre Follo R.A Bunnefjorden 

Kråkstad 700 Kråkstad R.A Kråkstadelva/Hobøl-

vassdraget 

Skotbu 230 Skotbu R.A Kråkstadelva/Hobøl-

vassdraget 
Tallene i tabellen er hentet fra den nye hovedplanen for vann og avløp.  

 

Ski kommune har definert at det er 5 nedbørsfelt hvor kommunalt avløpsvann vil kunne bidra 

til forurensning av resipientene. 

 

Feltnavn Areal 

Km 

Antall p.e Ledningsnett 

km 

Ledningsnett 

spillvann 

Meter 

spillvannsledning 

pr p.e 

Årungen 3,6 6 466 49,7 24,7 3,8 

Tussebekken 21,6 9 886 47,2 26,9 2,7 

Dalsbekken 24 8 185 51,3 26,9 3,3 

Kråkstad 41,8 3 837 48,3 29,2 7,6 

Langen 56,4 2 021 24,8 19,7 9,7 

Hobøl 12,3 20 1,3 0,6 30 

Sum 159,7 30 395 222,6 128 4,2 
Tallene i tabellen er hentet fra Kommunens saneringsplan fra 2004 

 

Avløpsnettet i Ski kommune har ingen regulære overløp. Det er nødoverløp ved alle 

pumpestasjoner utenom Siggerud-Sværsvann-Langen, der det er trykkavløp. Videre er det 

nødoverløp ved Kråkstad og Skotbu renseanlegg. Det er overløp med mengdemåling ved 

følgende stasjoner/overløp: 

 

 Kråkstad renseanlegg 

 Skotbu renseanlegg 

 Elvevegen kloakkpumpestasjon 

 Finstad kloakkpumpestasjon 

 Elingsrud kloakkpumpestasjon. 

 

Ved øvrige overløp er det automatisk registrering av antall timer overløpet er i drift. 

 

Prøvetaking renseanleggene 

Ski kommune tar prøver fra utslippet ved sine to renseanlegg. Prøvene tas automatisk både 

som døgnblandprøver og ukeblandprøver. Prøvene blir analysert av et privat laboratorium. 
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 Antall personer som bruker avløpssystemet. 
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Ski kommune har avtale om driftsassistanse vedrørende renseanleggene fra Aquateam – 

Norsk vannteknologisk senter AS. Resultatene fra alle prøvene blir sendt dit. Selskapet 

vurderer fortløpende prøvene og utarbeider også en årsrapport for Kråkstad og Skotbu 

renseanlegg. Av årsrapporten for 2008 går det fram at det er tatt 12 ukeblandprøver og 6 

døgnblandprøver fra Kråkstad renseanlegg. Det er konkludert med at anlegget ikke har 

overholdt kravene til renseresultater i utslippstillatelsen for fosfor, dette gjaldt for 

prøveperioden 24/6-1/7. Resten av prøvene var innenfor kravet. Av årsrapporten for Skotbu 

renseanlegg går det fram at det er tatt 6 ukeblandprøver og 3 døgnblandprøver. Alle prøvene 

har holdt seg innenfor kravene i utslippstillatelsen. For begge renseanleggene er det tatt det 

antall prøver som det er krav om i utslippstillatelsen. Det fremgår også av rapportene at begge 

renseanleggene mottar relativt mye overvann og det er grunn til å tro at det er lekkasjer på 

ledningsnettet. Det er videre i årsrapportene redegjort for de prøvene som er tatt og resultatene 

fra disse. 

 

En av biorotorene på Kråkstad renseanlegg er gått i stykker og det er opplyst at det vil bli 

installert et nytt kjemisk anlegg. Kontrakten er i ferd med å inngås og man har 

forhåpninger om at dette skal være i drift innen 1. mars 2010. 

 

Det er videre opplyst at det er planer om å legge ned disse to renseanleggene og overføre 

spillvannet til Nordre Follo renseanlegg som renser det resterende av Ski kommunes 

spillvann. 

 

Overvåking av vassdragene 

Ski kommune har siden 2001 utarbeidet ”Grønt regnskap” hvert år. Formålet har vært å følge 

opp Ski kommunes handlingsplan om en bærekraftig utviking. Delmål i kommuneplanen er: 

 

 ”Vassdragene skal ha en vannkvalitet som er tilfredsstillende for å ivareta deres 

funksjon som rekreasjonsområder, leveområder for vassdragstilknyttede arter samt 

drikkevannskilde der dette er relevant”. 

 

Det går videre fram av Grønt regnskap at hovedforurensningskildene i Ski er 

transportsystemet for avløp, avløp fra spredt bebyggelse og avrenning fra landbruket. Det er i 

rapporten tatt for seg utviklingen for de forskjellige vassdragene i kommunen. Totalt sett er 

det utslipp fra landbruket som utgjør den største andelen av forurensningen i vassdragene. I 

vassdragene Langen, Gjærsjøen – Dalsbekken, Gjærsjøen – Tussebekken og Årungen utgjør 

imidlertid utslipp fra kommunens avløpssystem en ikke ubetydelig andel.  

 

Det er fra høsten 2009 ansatt en person som har som ansvar å gjennomføre Ski kommunes 

prøvetakingsprogram for vassdragene. Dette skal være med på å gi bedre kunnskap om 

vannkvaliteten i de forskjellige vassdragene. Gjennom dette programmet kan man også 

oppdage eventuelle ekstraordinære utslipp fra avløpsledningene og gjennom å spore utslipp 

oppover vassdragene finne årsaken til forurensningen. Eventuelle feilkoblinger som gjør at 

kloakken er koblet på overvannsledningen kan dermed også oppdages. 

 

Overvåking av avløpsnettet 

Ski kommune har eget overvåkningssystem utarbeidet av RIA
16

. Man kan gjennom dette 

overvåke alle kommunens pumpestasjoner. Det registreres også antall timer som nødoverløpet 

er i bruk på de forskjellige pumpestasjonene.  For tre av pumpene registreres også mengde på 
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overløp. Det kan tas ut statistikk fra de forskjellige pumpestasjonene.  Vi har gjort et tilfeldig 

utplukk av 7 pumpestasjoner, de viser følgende tall: 

 

Pumpestasjon Nødoverløp 

timer 

Ellingsrud 60,5 

Industriveien 125,9 

Vevelstad 0,2 

Østreng 2 31,0 

Parkbakken 50,4 

Eikeliveien 103,6 

Siggerud 19,7 

   

Av tabellen ser vi at nødoverløpene i pumpestasjonene i Industriveien og Eikeliveien er de 

pumpestasjonene som har vært mest i drift i 2009. Det er opplyst at spillvannet fra disse 

pumpestasjonene går over i fordrøyingsanlegg og så lenge det er kapasitet her vil ikke vannet 

gå ut i bekken men bli pumpet tilbake i ledningsnettet når kapasiteten er tilgjengelig.  De 

pumpestasjonene som vi har sett på er bare et tilfeldig utplukk og de to nevnte 

pumpestasjonene trenger nødvendigvis ikke være de som har vært mest i drift. 

 

Det er opplyst at i de tilfellene hvor spillvann kommer over i overvannsledningen har dette i 

hovedsak sammenheng med store nedbørsmengder hvor det kommer mye fremmedvann i 

avløpssystemet. Alle pumpestasjonene inspiseres jevnlig med tanke på å avdekke feil. 

 

Det er opplyst at det ikke er mulig å registrere hvor mye lekkasjer det er fra kommunens 

avløpsnett. 

 

Utslippsregnskap 

Ski kommune utarbeider hvert år årsrapport/utslippsregnskap for avløpssektoren. Dette skal 

sendes Fylkesmannen innen midten av mars det påfølgende året. I årsrapporten er det for alle 

hovedvassdragene gitt informasjon om: 

 

 Vannkvaliteten 

o Det er listet opp vannkvalitetsdata fra de respektive målestasjonene. 

 Utslippsregnskap 

o Det er angitt utslippsmengde pr år for regnvannoverløp, overvann samt 

private utslipp. 

 

For renseanleggene er det også gitt informasjon om: 

 

 Utslippskontroll. 

o Det er her angitt rensegrad, utslippsmengde, utslippskonsentrasjon og antall 

prøver. 

 

Av den oppgitte utslippskontrollen framgår det at Kråkstad renseanlegg ikke har oppfylt 

kravene i utslippstillatelsen. Dette har også Aqua team påpekt i sin årsrapport.  

 

Når det gjelder de oppgitte mengder i utslippsregnskapet er det opplyst at det er lagt til grunn 

beregnede tall og ikke reelle målinger. Det er i regnskapet angitt at usikkerheten er +/- 30 %.  
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Det er opplyst at Fylkesmannen ikke har hatt kommentarer til de innsendte 

utslippsregnskapene. 

 

Fra driftshåndbok 

Av Ski kommunes driftshåndbok framgår det at overordnet målsetting for arbeidet på 

avløpsnettet er: 

 Å sikre tilfredsstillende standard på nettet og tekniske installasjoner for å hindre 

driftsforstyrrelser som kan være til skade eller ulempe for publikum eller kommunen. 

 Å redusere forurensning til vassdrag, særlig områder som har avrenning til private 

drikkevannskilder. 

 Optimal drift av kommunale renseanlegg og transportsystem, med lavest mulig 

driftsutgifter. 

 

Det går videre fram under punktet ”mål for drift, vedlikehold, fornyelse og nyanlegg – avløp” 

at: 

 Drift, vedlikehold, fornyelse og nyanlegg av anlegg og prosessutstyr skal være 

forskriftsmessig til enhver tid. 

 Drift, vedlikehold og nyanlegg skal være hensiktsmessig for bedriftens ansatte og for 

publikum. 

 Utstyr som begynner å bli gammelt og slitt skal skiftes ut før det forårsaker 

driftsavbrudd. 

 Komponenter som er nødvendige for at anleggene skal fungere tilfredsstillende skal 

ikke være ute av drift mer en maksimalt 24 timer. 

 Saneringsplan for avløp samt handlingsplan, legges til grunn for prioritering av tiltak 

mht. rehabilitering. 

 Framføring av avløpsanlegg til områder som i kommuneplanen er avsatt til 

boligbygging/næringsvirksomhet/ industri. 

 

Under punktet ”mål for ytre miljø – avløp” framgår det: 

 Utslippstillatelsen skal til enhver tid overholdes. 

 Utslipp av miljøfarlige stoffer til resipienten skal reduseres så langt det er teknisk 

mulig og økonomisk gjennomførbart. 

 Avløpsvann skal til enhver tid renses så godt som mulig ut fra renseanleggenes 

forutsetninger. 

 Det skal drives kontinuerlig og tiltaksrettet resipientovervåking som skal danne 

grunnlag for vurdering av forurensningssituasjonen og forurensningsreduserende 

tiltak. 

 Områder som ikke er tilknyttet kommunale avløpsanlegg skal ha tilfredsstillende 

avløpsrensning. 

 

Det går videre fram hvilke satsningsområder som skal være for avløpssektoren: 

 Resipientovervåking. 

 Langen-vassdraget: reduksjon av forurensningstilførsel. 

 Driftsovervåkning avløpsanlegg. 

 Reduksjon av fremmedvannmengde på nettet, og derav følgende reduksjon av 

overløpsutslipp. 
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I driftshåndboka er det henvist til at det er et generelt problem med fremmedvann pga. dårlige 

ledningsanlegg. Dette medfører store variasjoner i vannmengden til pumpestasjonene, og at 

en del nødoverløp er i funksjon oftere enn forutsatt. 

 

Når det gjelder driftsforstyrrelser, ledningsbrudd mv. skal dette registreres i eget skjema. 

Dette skal videre registreres inn i GEMINI-VA.
17

 

 

Vedlikehold av avløpssystemet 

Ski kommune har gjennomført en revisjon av saneringsplan for avløpsnettet. Arbeidet er 

gjennomført av Interconsult med rapportdato august 2004. Det framgår av saneringsplanen at 

hovedmålet er å: ”identifisere og prioritere tiltak på avløpssystemet for å bidra til å nå mål 

for vannkvalitet i kommunen”. 

 

For å nå målet er følgende to hovedaktiviteter gjennomført: 

 

 Beskrive dagens situasjon med hensyn til: 

o Utslipp fra eksisterende avløpssystem i de ulike nedbørsfeltene. 

o Å kvantifisere systemtype, lengde, materiale og alder for spillvannsnettet 

fordelt på nedbørsfelt. 

o Å identifisere problemområder med tanke på ledningsnettets funksjon og 

kapasitet samt overløpsdrift. 

 

 Identifisering, prioritering og kostnadsberegning av tiltak. 

 

Ski kommunes spillvannsledningsnett består av følgende materialer: 

 

 

 

Tallene i diagrammet over er hentet fra den nye hovedplanen for vann og avløp. Denne viser 

at 26 % av rørene er betongrør og 45 % er av PVC. 19 % av rørene har ukjent type. 

Kommunens rør er utbygd i ulike tidsepoker, rør anlagt før 1970 er generelt betongrør mens 

de som er lagt senere er PVC rør. Av den utarbeidede saneringsplanen fra 2004 framgår det at 

gjennomsnittlig vektet alder på spillvannsledningsnettet var ca 20 år. Det ble i denne 
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rapporten henvist til at rørene som er lagt i betong har en langt høyere gjennomsnittsalder (37 

år) enn andre materialtyper. Det framgår videre at det erfaringsmessig er mye problemer med 

betongledninger som er lagt før 1970 pga. dårlig materialkvalitet samt utilfredsstillende 

fundamentering. I og med den høye andelen med rør fra ukjent leggeår sier rapporten videre 

at det er behov for registrering av det ledningsnettet som har ukjent materiale. 

 

På grunnlag av de analysene som er gjennomført er det i rapporten foreslått syv hovedtiltak 

som anbefales gjennomført i planperioden (2001-2011): 

 

 Nytt avskjærende hovedavløpsnett (avskjærende hovedledningsnett fra Ski 

sentrumsområde til Haugbro). 

 Overføring av spillvann fra Kråkstad/Skotbu. 

 Kloakkering, Siggerud-Langen. 

 Utbedring av eldre spillvannsledninger i betong. 

 Registrering, undersøkelser og analyser av avløpssystemet i Langhusområdet for å 

komme fram til kostnadseffektive tiltak for Gjersjøen (Dalsbekken og Tussebekken 

nedbørsfelt). 

 Utbygging av driftskontrollanlegg. 

 Undersøkelse og eventuelt gjennomføring av fullskalatiltak knyttet til rensing av 

overvann. 

 

I saneringsrapporten er det redegjort inngående for alle punktene ovenfor. For punktet 

”utbedring av betongrør” er det redegjort for følgende: 

 

”Målinger utført på hovedsystemet til Ski viser at andelen av fremmedvann er relativt 

høy i de ulike hovedsoner, med unntak for avløpssonene Ski sentrum og Kontra. 

Erfaringsmessig er det flere spillvannskummer og pumpestasjoner som har 

overløpsdrift med mye nedbør/høy avrenning. Dette viser at store deler av 

spillvannsledningsnettet i Ski kommune har et for dårlig funksjonsnivå, hvilket 

resulterer i tidvis utslipp av spillvann til lokale resipienter. 

En analyse av spillvannskummer, pumpestasjoner med overløp under perioder med 

mye nedbør/høy avrenning og spillvannsledningers alder og materiale viste en tydelig 

tendens til at alder på betongrør hadde høy forekomst i disse områdene.” 

 

I rapporten er det videre foretatt en funksjonsanalyse av alle spillvannsledninger i betong 

basert på alder og estimert reduksjon av funksjon jo eldre ledningen er. Hovedkonklusjonen 

fra denne analysen er at betongrør som er 20 år gamle har en antatt funksjonsprosent på i 

overkant av 80 %. Betongrør som er 40 år vil imidlertid bare ha en funksjonsprosent på i 

overkant av 40 %. Betongrør som er 60 år gamle vil ha en funksjonsprosent som er 0. Ski 

kommunens gjennomsnittlige alder på betongrørene tilsier at de har en funksjonsprosent på 50 

%. Rapporten fra 2004 fastslår at man må øke utskiftingen av betongrør opp mot 1300 m pr. 

år fram til 2011 for å oppnå en funksjonsprosent på 75 %. 

 

Det er anbefalt å skifte ut totalt 16 km spillvanns- og overvannsledninger i området Nordre 

Finstad. Dette er kostnadsberegnet til om lag 60 mill kroner. 

 

Det er opplyst at ovennevnte saneringsplan har ligget til grunn for den rehabiliteringen som er 

blitt gjort de siste årene. Det er opplyst at følgende rehabilitering gjennomført og at alle 

rørene som er skiftet ut er betongrør: 
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 Gamleveien/Løytnantstien.  

 Industriveien – deler av prosjektet gjennomført. 

 Delerudbakken – prosjektet fortsetter øst for Kråkstadveien i 2010. 

 Austliveien/Austlisvingen/Lysneveien.  

 Løvliveien. 

 Kværnerveien/Haugerveien. 

 Moreneveien og Idrettsveien/Fjellveien. 

 

I tillegg er det anlagt ny pumpespillvannledning fra P4 Industriveien under 

Jernbane/Kjeppestadveien til idrettsplass, lengde ca. 700 m. 

Videre er prosjektering igangsatt i området Markveien med sikte på gjennomføring av tiltak i 

2010. 

 

På Kråkstad er det opplyst at arbeidet med å lokalisere utette ledninger er igangsatt. 

 

Det er videre opplyst at Ski kommune de siste årene har hatt et sterkt fokus på planlegging og 

oppfølging av nye områder, dette har ført til at man har rehabilitert mindre enn planlagt. 

Kapasiteten er også blitt påvirket av stor utskifting i bemanningen ved Planseksjonen. 

 

Kommunestyret avsetter hvert år budsjetter til å foreta vedlikehold av rørsystemet for avløp. 

Av regnskap og budsjett for årene 2007-2009 fremgår følgende tall:  

 

Rehabilitering 

avløp (076200) 

2007 2008 2009 Sum 

Budsjett 5 621 000 6 960 100 6 102 800 18 683 900 

Regnskap 2 760 000 2 957 346 6 643 535 12 360 881 

 

 

 

Rehabilitering 

avløp (076213) 

2007 2008 2009 Sum 

Budsjett 1 020 000 6 960 100 6 102 800 14 082 900 

Regnskap 24 800 2 957 346 4 440 051 7 422 197 

 

 

Utbedring betong 

ledninger(076214) 

2007 2008 2009 Sum 

Budsjett 5 889 400 8 003 500 10 239 400 24 132 300 

Regnskap 985 984 764 063 9 283 085 11 033 132 

 

Av tabellene over fremgår at Ski kommune har foretatt betydelig mindre vedlikehold/ 

rehabilitering av avløpsnettet enn det var lagt opp til i budsjettet spesielt for årene 2007 og 

2008.  

 

Ski kommune er i ferd med å utarbeide en ny hovedplan for vann og avløp 2010-2020. Av 

denne framgår det:  

 

”… det å kun vektlegge alder og materiale når man skal utvelge områder som skal 

saneres er en lite hensiktsmessig metode ... Det er nødvendig å vektlegge flere faktorer 
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enn alder og materiale. Både tilstand, kapasitet og beliggenhet/tilkobling til ledninger 

som er lagt før 1970 må tas med i prosessen slik at det blir gjort en helhetlig 

vurdering av de enkelte områdene”.  

 

Det går videre frem av planen at det ved ethvert prosjekt må også vannledningene vurderes da 

det er svært uøkonomisk å ta disse ved en senere anledning. Det går videre fram av planen at  

 

”Store deler av ledningsnettet på Hebekk og Nordre Finstad er anlagt før 1970 og er i 

dårlig forfatning. Tiltak her er foreslått i revidert saneringsplan for perioden 2005-

2015 men er ikke gjennomført ennå. Arbeider med gjennomgang av området er nå 

igangsatt med tanke på en total opprydding i avløpsforholdene. Dette er en 

ressurskrevende oppgave, og dersom målet skal nås innen planperioden må takten på 

utskifting/rehabilitering økes betraktelig”. 

 

Beredskap - avløp 

Ski kommune har utarbeidet beredskapsplan for avløp
18

. Denne er datert 10. november 1999 

med oppdateringer november 2003 og august 2007. Planen inneholder en generell del og en 

del som angir hvilke aksjonsplaner som er utarbeidet. Den generelle delen angir målsetting for 

beredskap avløp. Det framkommer her en beskrivelse av hva det kan innbære med hhv. vanlig 

beredskap, økt beredskap og full beredskap. Det er innført en vaktordning samlet for vann- og 

avløpssektoren på kveld og helg. Vakthavende rykker ut ved behov, og eventuelle alarmer går 

ut på dennes mobiltelefon. Det er også mulig for vakthavende å koble seg på kommunens 

driftsovervåkingssystem hjemmefra ved behov for bl.a. å fjernovervåke og fjernstyre ventiler 

og pumper m.m. Det rulleres mellom 4 faste vaktlag à to personer.  

 

Det er videre angitt tre forskjellige beredskapsnivåer: 

 

 Nivå 1 – betydelig driftsavvik. 

 Nivå 2 – lav beredskap. 

 Nivå 3 – høy beredskap. 

 

Det er i planen også angitt hvilke varslingsrutiner som skal følges både internt og eksternt ved 

forskjellige hendelser. 

 

I følge planen har kommunen et beredskapslager, og det er driftsleder som har ansvar for at 

nødvendige reservedeler for transportsystemet er på lager.  

 

Beredskapsplanens del C inneholder ”aksjonsplaner – avløp”. Det er laget følgende 

aksjonsplaner: 

 

 Driftsstans/overløp Vevelstad pumpestasjon 

 Driftsstans/overløp Siggerud pumpestasjon 

 Driftsstans/overløp Bjørnemyra pumpestasjon 

 Driftsstans/overløp Kråkstad renseanlegg 

 Driftsstans/overløp Skotbu renseanlegg 

 Driftsstans pumpestasjon på trykkavløpssystem Siggerud- Sværsvann- Siggerud syd 

 Brudd/ tilstopping på pumpeledning/sjøledning trykkavløpssystemet Siggerud – 

Sværsvann – Siggerud syd. 
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 Brudd/tilstopping på hovedledningen mellom Ski og Haugbro. 

 Brann/eksplosjon i pumpestasjon/renseanlegg 

 Strømbrudd. 

 

Alle planene inneholder de handlinger som skal gjøres ved en hendelse: 

 

1. Mottak av melding 

2. Varsling 

o Det er angitt hvem som skal varsles både internt i kommunen og eksternt. 

3. Vurdere konsekvensene 

o Det er angitt hvilke områder som kan bli berørt ved en stans. 

4. Konsekvensreduserende tiltak 

o Hva gjøres når skade har oppstått (for eksempel å tilkalle slamsuger) 

5. Utbedring av skaden 

6. Rapportering 

o Angitt hvem som utarbeider skriftlig rapport 

 

Alle rapporter vedrørende tette avløpsrør står samlet i perm hos seksjonsleder for Vann og 

avløp. I rapportene framgår hva som er årsaken til at røret er tett og hvilke tiltak som er satt i 

verk. Det er ettersett at permen finnes og at rapportene arkiveres her. Når det gjelder 

pumpestasjoner så overvåkes disse nå gjennom driftsovervåkingssystemet, her registreres all 

driftstans og driftsforstyrrelser.  Det er for 2008 registrert og rapportert 14 kloakkstopper, 

mens det for 2007 er oppgitt 24 kloakkstopper.   

 

8.3  Vurderinger 

 

Overvåking av utslipp 

Ski kommune har gjennomført den prøvetakingen av utslippet fra kommunens to renseanlegg 

som utslippstillatelsen tilsier. Prøvene analyseres av et privat laboratorium og driftsassistanse 

kjøpes av eksternt firma. Da Ski kommune både har ansvar for driften av renseanleggene og 

er kontrollinstans er bruken av eksternt firma med på å sikre at uavhengigheten blir 

tilfredsstillende ivaretatt.  En av prøvene som ble tatt overholdt imidlertid ikke kravene i 

utslippstillatelsen. Det er opplyst at det er planer om å legge ned kommunens to renseanlegg 

og overføre alt spillvannet til Nordre Follo renseanlegg. Etter revisjonens syn vil dette 

medføre en enda større sikkerhet for at spillvann blir tilfredsstillende renset. 

 

Ansettelsen av en person med ansvar å gjennomføre prøvetaking av vassdragene i Ski 

kommune er med på å styrke Ski kommunes arbeid med overvåking av vassdragene. Dette 

oppfatter revisjonen som et positivt tiltak. Det gjennomføres prøvetaking etter et eget 

program. Gjennom utarbeidelsen av ”Grønt regnskap” får kommunen en god oversikt over 

utviklingen av vannkvaliteten i de respektive vassdragene. Revisjonen ser det også som en 

styrke at denne informasjonen er tilgjengelig for innbyggerne i kommunen. 

  

Ski kommune har eget overvåkingssystem som overvåker alle kommunens pumpestasjoner. I 

dette systemet registreres også alle data fra de pumpestasjonene som har overløp. Ski 

kommune kan gjennom dette systemet raskt oppdage eventuelle feil på pumpestasjonene eller 

eventuelle brudd på ledningsnettet.  Det er i utslippstillatelsen angitt den maksimale tiden 

hvor overløpet i pumpestasjonene kan være i virksomhet. Av de pumpestasjonene som vi har 

mottatt dokumentasjon for har to av pumpestasjonene vært mer i virksomhet enn det er gitt 
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tillatelse for. Det er imidlertid opplyst at spillvannet fra disse pumpestasjonene går i et 

fordrøyingsanlegg og blir pumpet tilbake når kapasiteten er tilstrekkelig igjen, slik at utslippet 

ikke er tilsvarene det som registreres. Tallene viser også at det er store variasjoner i mellom 

de forskjellige pumpestasjonene. 

 

Ski kommune utarbeider hvert år et utslippsregnskap som sendes Fylkesmannen. Her framgår 

bl.a. hvor mye som har sluppet ut gjennom overvannsløp. Tallene i regnskapet er basert på 

beregninger. Det er oppgitt at tallene har en usikkerhet på +/- 30 %.  Ski kommune har nå god 

oversikt mengden uslipp gjennom driftsovervåkningssystemet men det må fortsatt foretas 

beregninger over hva innholdet i utslippet er. Nøyaktigheten på tallene vil imidlertid bli bedre 

da de nå kan basere seg på mer nøyaktig volum utslipp. Etter revisjonens mening gir et slikt 

regnskap en god totaloversikt over de utslippene som det er mulig å måle. Fylkesmannen har 

ikke hatt kommentarer til disse regnskapene. 

 

Når det gjelder utslipp fra lekkasjer fra avløpsnettet er dette størrelser som det ikke er mulig å 

måle. For å kunne begrense tilsiget av kloakk fra ledningsnettet er det etter revisjonens 

oppfatning viktig å foreta tilstrekkelig med rehabilitering av ledningsnettet. Gjennom 

budsjettet settes det hvert år av midler til rehabilitering av ledningsnettet. Våre undersøkelser 

viser at det de siste tre årene er brukt betydelig mindre til rehabilitering enn det som var 

budsjettert. Ski kommune har opplyst at man de siste årene har hatt et sterkt fokus på 

planlegging og oppfølging av nye områder og dette har ført til at man har rehabilitert mindre 

enn planlagt. Etter revisjonens oppfatning bør Ski kommune rehabilitere en større andel 

avløpsrør enn den har gjort de siste tre år. Det framgår også av ny hovedplan (2010-2020) at 

dersom målene i planen skal nås innen planperioden, må takten på utskifting/rehabilitering 

økes betraktelig. Ski kommune har basert sin rehabilitering på en saneringsplan fra 2004 hvor 

kommunens rørsystemer og alder ble kartlagt. Etter revisjonens oppfatning har Ski kommune 

gjennom saneringsplanen hatt et godt grunnlag for å kunne foreta utskifting av de rør som har 

vært mest kritiske i forhold til mulige utslipp.  Det var i planen satt opp oversikt over hvilke 

tiltak som skulle prioriteres, men alle tiltakene er ikke gjennomført.    

 

I saneringsplanen fra 2004 framgår det at det er mye fremmedvann i kommunens 

avløpssystem, noe som også tyder på en del lekkasjer. Det var her gjort undersøkelser som 

viste at det var mest fremmedvann i områder med høy forekomst av betongrør. Revisjonen vil 

bemerke at det var avsatt betydelig mer til sanering av betongrør enn det Ski kommune har 

gjennomført av aktivitet i perioden.  Vi ser det imidlertid som positivt at aktiviteten økte 

betydelig i 2009. Det er i årsrapportene til kommunens to renseanlegg også oppgitt at det er 

mye fremmedvann som kommer til rensing.  Dette viser at vann kommer inn i avløpssystemet 

pga. brudd eller lignende. Dette medfører at det er mer spillvann som kommer til rensing enn 

hva det reelt burde ha vært. Dette medfører igjen at renseanleggene må ha en større kapasitet 

enn det som er nødvendig og må rense betydelig større volum. 

 

Beredskap 

Ski kommune har utarbeidet beredskapsplan bl.a. for avløp. Det er i denne angitt handlinger 

ved forskjellige mulige hendelser. Det er også i planene angitt hvem som eventuelt skal 

varsles ved hendelsene. Det utarbeides også skriftlig rapport og denne arkiveres hos 

seksjonsleder for Vann og avløp. Når det gjelder pumpestasjoner så overvåkes disse av 

driftsovervåkingssystemet og alle driftsstanser og driftsforstyrrelser blir oppdaget og registrert 

her. Etter revisjonens oppfatning synes det som om driftsovervåkingssystemet gir en god 

oversikt over de driftsforstyrrelser som oppstår. Kommunen synes også å ha en 
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tilfredsstillende vaktordning. Etter revisjonens mening er det også en styrke for beredskapen 

at man kan fjernstyre og overvåke ventiler og pumper m.m.  

 

Når det gjelder risiko- og sårbarhetsanalyse viser vi til den omtalen som er gjort under kap. 7 

for vurdering av forsyningssikkerhet. 

 

8.4 Konklusjon 

 

Ski kommune har et eget driftsovervåkingssystem som overvåker alle kommunens 

pumpestasjoner og registrerer eventuelle utslipp. Ski kommune gjennomfører også 

prøvetaking av vannkvaliteten i vassdragene og avgir ”Grønt regnskap” hvor vannkvaliteten i 

de respektive vassdragene fremgår. Ski kommune utarbeider hvert år et utslippsregnskap over 

utslippsmengde i de forskjellige pumpestasjonene samt utslipp fra kommunens to 

renseanlegg. Det synes derfor som om Ski kommune har tilfredsstillende systemer for å 

overvåke kommunens utslipp.  

 

Ski kommune har de siste årene rehabilitert mindre avløpsrør enn det var lagt opp til i 

budsjettet og det saneringsplanen foreslo. For å begrense lekkasjer fra utette gamle rør bør 

kommunen øke aktiviteten på rehabilitering av gamle rør. Det er også meldt om mye 

fremmedvann som kommer til rensing i renseanleggene, noe som tyder på utette rør. 

 

Ski kommune har utarbeidet beredskapsplan for bl.a. avløp. I denne planen er det en 

beskrivelse av angitte handlinger ved forskjellige hendelser. Det er i omtale av beredskap i 

forbindelse med kapittel 7 vurdert at det mangler en risiko- og sårbarhetsanalyse for vann og 

avløp og at dette bør gjennomføres. Kommunens beredskapsplan bør også revideres etter at en 

slik risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført.  
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9 Anbefalinger 
 

På bakgrunn av de forhold som fremkommer i rapporten, har revisjonen vurdert tiltak som 

kan bidra til forbedringer innen vann- og avløpstjenesten. Revisjonen foreslår at Ski 

kommune bør: 

 

1. Innarbeide en tilføyelse til avtalen om levering av drikkevann fra Oslo kommune som 

dekker krav til kvalitet, samt hvilken dokumentasjon Oslo kommune som leverandør skal 

fremvise. 

2. Sikre at dokumentasjon på gjennomførte kontroller etter drikkevannsforskriften, er 

tilgjengelig til enhver tid. 

3. Sørge for at det gjennomføres interne revisjoner for å kontrollere at virksomheten drives 

som forutsatt, slik det også er lagt opp til i kommunens egne rutiner. 

4. Utarbeide en rehabiliteringsplan for vannlednings- og avløpsnettet med en høyere 

rehabiliteringsgrad enn det som er gjennomført de senere år. 

5. Gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for vann og avløp. 

6. Revidere beredskapsplanen for vann og avløp, på bakgrunn av bl.a. gjennomført risiko- og 

sårbarhetsanalyse. 
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10 Rådmannens uttalelse 
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11 Revisjonens kommentarer til rådmannens anbefalinger 
Revisjonen ser det som positivt at rådmannen vil følge opp flere av rapportens anbefalinger. 
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