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Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt
ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et
offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.
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rapporten kan behandles:
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Prosjektet følger av kommunens plan for forvaltningsrevisjon, og retter fokuset på
Stavanger kommune sin oppfølging av deler av klima- og miljøplanen for 2010 - 2025.
Det er gjennomført intervjuer individuelt eller i gruppe av totalt 20 ledere og
medarbeidere i bymiljø og utbygging, kultur og byutvikling og personal og
organisasjon. I tillegg er det gjennomført rutinekartlegging og dokumentgransking.
Hovedfunn:
- Målene i klima- og miljøplanen er forankret i kommuneplanen, og det er
utarbeidet detaljplaner for å følge opp målene.
- Kommunen har kommet langt i arbeidet med å følge opp tiltak og oppnå
målene i klima- og miljøplanen knyttet til klimatilpasning og rent og godt
drikkevann.
- Kommunen oppnådde i årene 2011-2014 ikke målet om 1% utskiftingstakt for
vannledningsnettet og 1% utskiftingstakt for avløpsnettet.
- Kommunen har et høyt lekkasjetap.
- Kommunen har en sikker vannforsyning og et rent og godt drikkevann.
- Flere av vannforekomstene i kommunen har ikke god økologisk tilstand eller
god kjemisk tilstand.
Plandokumenter
Stavanger kommune har utarbeidet en klima- og miljøplan for perioden 2010-2025. I
denne er det satt opp mål som blant annet omhandler klimatilpasning, rene ferskvann,
ren sjø og rent og godt drikkevann. Klima- og miljøplanen er forankret i
kommuneplanen, og kommunen har detaljerte planer for oppfølging av aktuelle deler
av klima- og miljøplanen. Kommunen har blant annet en hovedplan for vannforsyning,
vannmiljø og avløp og en plan for lekkasjereduksjon. Kommunen har en gammel
saneringsplan, som Rogaland Revisjon IKS anbefaler kommunen å revidere oftere.
Fylkesmannen har hatt kommentarer og innsigelser til noen område- og
detaljreguleringsplaner i forhold til klimatilpasning.
Klimatilpasning
Stavanger kommune har deltatt i en rekke prosjekter innen klimautfordringer og fått
utviklet klima-ROS og analysemoduler i de eksisterende GIS-systemene ArcGIS og
GISLINE. Kommunen har begynt å ta systemene i bruk i plan- og beredskapsarbeid.
Kommunen er godt i gang med å bygge opp kunnskaper innenfor klimatilpasning, og
det er gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavanger-regionen og
for Stavanger kommune.
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Drikkevann
Drikkevann er underlagt strenge kvalitetskrav, og det tas en rekke prøver for å
undersøke kvaliteten. Mattilsynet fører tilsyn med drikkevannseiere, og Stavanger
kommune får gode tilbakemeldinger i Mattilsynets årlige revisjon. Resultatene på
vann- og avløpsverkets spørreundersøkelse fra 2013 viser at innbyggerne er fornøyde
med drikkevannet, og kommunen oppnår en score på mellom 4,9-5,3 av 6 på spørsmål
som omhandler drikkevannet. Vannkvaliteten scorer også høyt på Norsk Vann sin
kvalitetsvurdering.
Sikkerheten for vannforsyningen er god, og kommunen har rutiner for å håndtere
vannledningsbrudd. IVAR arbeider med å få en ny reservehovedledning som vil gjøre
vannleveringen enda sikrere. Kommunen har god slokkevannsdekning. Med unntak
av målet knyttet til lekkasjetap, så oppnår kommunen målene i klima- og miljøplanen
for rent og godt drikkevann.
Vannforekomster
Stavanger kommune har som mål at alle vannforekomster skal ha god økologisk
balanse. Store Stokkavatnet oppnår god økologisk tilstand, men ikke Hålandsvannet
og Mosvatnet. Mosvatnet og Hålandsvannet tilfredsstiller heller ikke brukerinteressen
fritidsfiske.
Når det gjelder sjø, så oppnår ikke Hafrsfjord og Gandsfjorden ytre god økologisk
tilstand eller god kjemisk tilstand. Stavanger havn og Byfjorden oppnår god økologisk
tilstand, men ikke god kjemisk tilstand. Det er fremdeles avløp som slippes direkte ut i
vannforekomster, og det er avrenning fra landbruket. Rogaland Revisjon IKS anbefaler
kommunen å utarbeide en konkret plan for når utslippene skal være sanert.
Kommunen er kommet godt i gang med arbeidet med å utvikle mer kunnskap om
forurensede sedimenter i sjøen, og avventer på en rapport fra Cowi, før det skal
besluttes hva som skal gjøres videre.
Badeplassene har stort sett god badevannskvalitet.
Avløp
Stavanger kommune hadde i 2013 ca. 587 km kommunale spillvannsførende ledninger.
Av disse er 43% fellesledninger, noe som innebærer at overvann fra vei, grønt områder
o.l. går i de samme ledningene som avløp. Totalt i Norge utgjør fellesledninger ca. 20%.
Det er en del utlekking og innlekking fra rørene. For å vedlikeholde avløpsnettet spyler
kommunen ca. 30 000 meter med rør årlig.
På Norsk Vann sin årlige vurdering av avløpskvaliteten oppnådde kommunen i 2013
en score på 2,8 av 4. Kommunen scorte ikke godt nok på ledningsnettets funksjon, og
IVAR overholdt ikke rensekravet til avløp. Innbyggerne og øvrige abonnenter i
Stavanger kommune er i stor grad fornøyde med de kommunale avløpstjenestene, og
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på spørsmålet om de er fornøyde med avløpstjenesten oppnår kommunen et resultat
på 5 av 6.
Lekkasje og utskiftingstakt
Stavanger kommune har i dag et stort lekkasjetap fra sine vannledninger, og har som
mål å redusere dette og redusere vannkjøpet. I 2014 kjøpte kommunen ca. 19,1
millioner m³ vann, og målet er at vannkjøpet ikke skal være større enn 17 millioner m³
innen 2022. Stavanger kommune arbeider systematisk med lekkasjereduksjon, og
vannkjøpet har siden 2010 blitt lavere, men det var en økning i vannkjøpet fra 2013 til
2014. Kommunen har et høyt lekkasjetap, og Rogaland Revisjon IKS anbefaler
kommunen å årlig evaluere om tiltakene kommunen har iverksatt er tilstrekkelig for å
redusere vannkjøpet og lekkasjetapet.
Stavanger kommune når i perioden 2011-2014 ikke målet om 1% utskifting av
vannledninger og 1% utskifting av avløpsledninger årlig. I 2013 var utskiftingstakten
på vannledninger på 0,54% og utskiftingstakten på avløpsledninger på 0,55%. Dette
fører til et stort utskiftingsetterslep. Stavanger kommune bruker i liten grad no-dig
løsninger, noe som kan øke utskiftingstakten. Kommunen har ikke en langtidsplan
som viser hvilke ledninger som bør skiftes ut, det bestilles ikke i tråd med 1%
utskiftingstakt og bestillingene kommer sent til plan og anlegg.
Rogaland Revisjon IKS anbefaler kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å sikre
at målet om 1% utskiftingstakt kan nås, herunder vurdere behov for en lengre
planleggingshorisont og behov for å ta i bruk andre metoder for utskifting av
ledninger.
Rogaland Revisjon IKS anbefaler kommunen å revidere saneringsplanen jevnlig, og
vurdere om flere soner bør ha separate ledninger.
Overvann
Revisjonens inntrykk er at Stavanger kommune er kommet godt i gang med arbeidet
med å tilrettelegge for bedre overvannshåndtering. Kommunen har tatt viktige grep i
den forslåtte kommuneplanen, og det er innvilget mer penger til rensing av rister og
sandfangere. Det er dannet en overvannsgruppe blant ansatte i bymiljø og utbygging
som vil bidra til økt kompetanse og samhandling på tvers. For å sikre at overvann blir
godt integrert i område- og reguleringsplaner, bør overvannsgruppen utvides med
representanter i fra byplan og evt. andre avdelinger.
Avrenning fra Sørmarka er et problem som kommunen bør jobbe videre med.
Rapporteringsordninger
For å følge opp målene i klima- og miljøplanen, samarbeider miljøseksjonen tett med
de enkelte fagavdelingene som «eier» målene. Fremdriften for målene styres i stor grad
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av tiltak som fremgår av handlings- og økonomiplanen. I tillegg har vann- og
avløpsverket satt opp tiltak i hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp og i
plan om lekkasjereduksjon.
I 2013 ble det utarbeidet en statusrapport for klima- og miljøplanen med indikatorer
for noen av målene. Det skal utarbeides en mer komplett statusrapport for 2014. Vannog avløpsverket rapporterer i tillegg årlig gjennom Stavanger kommune sin årsrapport.
Vi anbefaler Stavanger kommune å:
 sikre klimatilpasninger i område- og detaljreguleringsplaner.


årlig evaluere om tiltakene kommunen har iverksatt er tilstrekkelig for å
redusere vannkjøpet og lekkasjetapet.



iverksette nødvendige tiltak for å sikre at målet om 1% utskiftingstakt kan nås,
herunder vurdere behov for en lengre planleggingshorisont og behov for å ta i
bruk andre metoder for utskifting av ledninger.



revidere saneringsplanen jevnlig, og i den forbindelse vurdere om flere soner
bør ha separate ledninger.



utarbeide konkrete handlingsplaner med delmål, tiltak og tidsperspektiv for de
mål i klima- og miljøplanen som kommunen per i dag er lengst fra å nå.
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Rådmannens kommentar – datert 02.03.3015
Etter Rådmannens vurdering fremstår revisjonsrapporten som en grundig gjennomgang av
kommunens arbeider for å tilfredsstille deler av målene i Klima- og miljøplanen.
Rapporten anbefaler å sikre klimatilpasning i område- og reguleringsplaner. Klimatilpasning er
et tema i utkastet til ny kommuneplan, og der er det foreslått føringer som skal sikre at dette blir
ivaretatt.
Stavanger kommune har fremdeles et høyt vannlekkasjetap, og det er laget en egen temaplan for
reduksjon av vannlekkasjene. Arbeidet med å redusere vannlekkasjene er i rute i forhold til å nå
målsetningen om kjøp av maksimalt 17 mill. m3 innen 2022.
Det har vært en utfordring å oppnå den årlige målsetningen om 1 % utskifting av
ledningsnettet. Fornyelsestakten vil være avhengig av mange faktorer, blant annet den årlige
prosjektporteføljen med tanke på prosjektenes kompleksitet, men også kapasiteten på plan- og
utførersiden. Rapporten peker på muligheter som kan bidra til å øke utskiftingstakten, blant
annet mer langsiktige bestillinger, klarere målsetning for hvert år og økt bruk av alternative
rehabiliteringsmetoder («No-dig»).
I rapporten fremgår det at kommunen bør legge opp til at flere soner har separat avløpssystem.
Dette vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av plan for separering og fremmedvannsreduksjon.
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Bakgrunnen for prosjektet følger av kommunens plan for forvaltningsrevisjon. I planen
er det prioritert et prosjekt om kommunens klima- og miljøplan.
Mandat for prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møtet 30.09.14.
Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal
besvares:


Er målene i klima- og miljøplanen forankret i kommuneplanen, og er det
utarbeidet detaljplaner for å følge opp målene i klima- og miljøplanen?1



Hva er status for kommunens måloppnåelse innen klimatilpasning?



Hva er status for måloppnåelse i kommunens miljø og klimaplan for
innsatsområde 3, Rene ferskvann og ren sjø, og for innsatsområde 4, Rent og godt
drikkevann?



Hva er utskiftingstakten for det kommunale vannledningsnettet, og hvordan
vurderes utskiftingstakten opp mot størrelsen på lekkasjetapet?



Sikkerhet overfor vannforsyning og drikkevann, samt overvann. Følges
vedtatte planer?



Hvordan styres fremdrift av planer?



Hvilke verktøy, måleredskaper og styrings- og rapporteringsordninger finnes
for å sikre at målsettingene nås?

Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i
undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative
kilder innenfor det reviderte området, for eksempel lovverk og politiske vedtak. I dette
prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt:
- klima- og miljøplanen
- kommuneplanen
- drikkevannsforskriften
- forskrift om kommunal beredskapsplikt
- forurensningsloven
- hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp
For å samle inn data har vi gjennomført intervjuer av totalt 20 ledere/ansatte i kultur
og byutvikling, bymiljø og utbygging og personal og organisasjon. Vi har gjennomført
rutinekartlegging og dokumentgransking.
1

Ordlyden i dette målet er noe justert i forhold til opprinnelig mandat.
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En nærmere omtale av kilder ligger i vedlegg 1). Vår samlede vurdering er at
metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets
formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok.

Overvann: overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater osv.
som avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med
spillvann (fellessystem).
Fellesledning: ledning for samlet borttransport av spillvann, overvann, drensvann og
evt. takvann.
Resipient: er en betegnelse på vannforekomster som mottar utslipp av avløpsvann.
Overvannsledninger: ledning for transport av overvann og eventuelt drensvann ved
separatsystemet.
Spillvann: forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri. Særlig benyttet om
avløpsvann som ledes bort i egen ledning ved separatsystemet.
Spillvannsledninger: ledning for transport av forurenset avløpsvann fra bebyggelse
og industri. Spillvannsledninger frakter alt avløpsvannet direkte til renseanlegg.
Fellessystem: avløpssystem, hvor spillvann, overvann, drensvann og eventuelt
takvann ledes bort i felles ledning.
Separatsystem: avløpssystem med separat avledning av spillvann og overvann. En
ledning for spillvann og en ledning for overvann. Overvann fraktes til nærmeste
resipient.
Fremmedvann: er når det lekker inn dreneringsvann fra bygninger, overvann,
grunnvann eller drikkevann inn i avløpsledninger eller kummer. (Trondheim
kommunerevisjon rapport 11/2012 vann og avløp.)
Overløp: benyttes ved fellessystem for avlastning av nedenforliggende ledning eller
renseanlegg ved store nedbørsmengder eller snøsmelting. Når overløpene trer i drift,
fraktes overflatevannet til resipient og «normal mengden» til rensing.
Termostabile koliforme bakterier TKB: er tarmbakterier fra mennesker og dyr som
ikke overlever lenge ute i naturen. Det er derfor en god indikatorbakterie. Dersom det
blir påvist slike bakterier i vannprøven, er det et tegn på fersk lokal forurensing.
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Blågrønn faktor: er et verktøy som sikrer forutsigbarhet for utbygger mht. krav til
uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og biologisk mangfold i
byggesaksprosjekter.
Klimatilpasning: handler om å planlegge for klimaendringer for å begrense potensielle
skader, dra fordeler av mulighetene og håndtere konsekvensene av et endret klima.
Klimatilpassing omhandler både de gradvise endringene, som havstigning, og de
ekstreme hendelsene som økt ekstremvær.
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Det er flere avdelinger i fra tjenesteområdene bymiljø og utbygging, kultur og
byutvikling og personal og organisasjon som er involvert i arbeidet med å følge opp
mål og tiltak i forhold til denne forvaltningsrevisjonens område.
Bymiljø og utbygging
I tjenesteområdet bymiljø og utbygging er det tre avdelinger og en stabsseksjon som er
involvert i arbeidet med oppfølging knyttet til aktuelle deler av klima- og miljøplanen.
Vann- og avløpsverket har ansvar for å bygge ut, forvalte, drifte og vedlikeholde vannog avløpsanlegget. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner, hvor seksjon for myndighet
har ansvar for å føre tilsyn hjemlet i forurensningsloven og fakturering av gebyrer.
Seksjon for produksjon har ansvar for drift og forebyggende vedlikehold av vann og
avløpsnettet med installasjoner. Denne seksjonen har et driftskontrollanlegg på Forus.
Seksjon for forvaltning som har ansvar for forvaltning av vann og avløpsstrukturen,
fornyelsesplanlegging og bestillerfunksjon både for produksjon og nye anlegg.
Plan- og anleggsavdelingen ufører arbeid etter bestilling i fra vann- og avløpsverket og
fra park og vei. De prosjekterer, planlegger og utfører anleggsarbeid. Ca. 60% av
arbeidet knyttet til vann og avløp ufører de selv, mens ca. 40% av arbeidet lyses ut på
anbud. Ansatte i fra plan- og anleggsavdelingen er anleggsleder på alle prosjektene.
Park- og veiavdelingen har som oppgave å forvalte, planlegge, bygge, utvikle og sørge
for vedlikehold av torg, plasser, gater, uterom ved skoler, barnehager, kommunale
bygg, parker, utendørs idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friarealer og naturområder.
Avdelingen er bestiller for investeringer, drift og vedlikehold til park, vei- og
trafikkformål.
Miljøseksjonen er en fagseksjon og tilrettelegger for at miljøhensyn skal være en
selvsagt del av alt arbeidet som utføres i kommunen. Miljøseksjonen har det
overordnede ansvaret for klima- og miljøplanen.
Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling har to aktuelle avdelinger; byplan og kommuneplan.
Byplanavdelingen har ansvaret for offentlige og private reguleringsplaner,
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områderegulering og detaljregulering. I tillegg har de ansvar for
konsekvensutredninger som følge av disse planene. Kommuneplanavdelingen har
ansvar for koordinering og utarbeidelse av kommuneplanen og andre overordnede
planer, med tilhørende utredninger og analyser.
Personal og organisasjon
Avdelingen for samfunnssikkerhet og beredskap er kommunens faginstans på
samfunnssikkerhet og beredskap. Oppgavene er blant annet å kartlegge risiko for
befolkningen i Stavanger, forebygge risiko og håndtere eventuelle hendelser. I
krisesituasjoner er avdelingen direkte underlagt rådmannen. Avdelingen er involvert i
en rekke prosjekter både sammen med andre kommuner, forskermiljøer o.l.
Stavanger natur- og idrettsservice KF
Stavanger natur og idrettsservice er et kommunalt foretak som utfører drift og
vedlikeholdsoppgaver knyttet til turstier, park, vei, idrettsanlegg, naturområder o.l.
IVAR – ekstern leverandør
Stavanger kommune får levert vann fra IVAR. IVAR eies av 12 kommuner i Rogaland.
Bedriften har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann,
avløp og renovasjon. De leverer drikkevann til ca. 220 000 mennesker.
Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) er IVAR sitt største renseanlegg. Det tar imot og
behandler avløpsvannet fra Stavanger, Sola, Gjesdal, Sandnes og Randaberg.

Stavanger kommune har en rekke planer der klima og miljø inngår. Denne
forvaltningsrevisjonen er avgrenset til områdene klimatilpasning og ren og sunn by.
For ren og sunn by omhandles rene ferskvann og ren sjø og rent og godt drikkevann.
Revisjonskriterier
 Målene i klima- og miljøplanen er forankret i kommuneplanen.


Det er utarbeidet detaljerte planer for å følge opp målene i klima- og miljøplanen.

Klima- og miljøplanen
Stavanger kommune har utarbeidet en klima- og miljøplan for perioden 2010-2025. For
klimatilpasning har Stavanger kommune satt opp følgende mål og innsatsområder:
«Stavanger kommune vil bygge opp kunnskap og verktøy for å takle de utfordringene
klimaendringene bringer.»
Innsatsområde 1: «Kommunen vil utvikle verktøy og metoder for å gjøre gode beslutninger
både i plan- og i beredskapssammenheng (klima-ROS, klima-GIS.)»
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Innsatsområde 2: «Stavanger kommune vil bygge opp kunnskap om klimatilpasning og sikre
at vi kan håndtere de ulike endringene som kommer i fremtiden på en god måte og forebygge
skader.»
Stavanger kommune har som mål at befolkning, natur- og vannmiljø, kulturminner,
bygg og anlegg ikke skal utsettes for skadelig eller uønsket forurensning. For rene
ferskvann og ren sjø står det: «Stavanger kommune vil bygge ut og forvalte vann- og
avløpssystemene på en måte som sikrer innbyggerne og næringslivet vannkvaliteter som
tilfredsstiller statens krav og brukergruppenes behov. Det innebærer:





Alle vannforekomster har en vannkvalitet som tilfredsstiller brukerinteressenes normer
for vannkvalitet.
Alle utslippskrav overfor kommunen og IVARs avløpstjenester for Stavanger er oppfylt
med gode marginer.
Innbyggerne og øvrige abonnenter er fornøyde med de kommunale avløpstjenestene.
Utvikle mer kunnskap om forurensede sedimenter i sjøen med tanke på hva som må til
for å stoppe tilsig fra land og for å hindre spredning i sjø. Statens mål er å ha
gjennomført tiltak for å oppheve kostholdsråd innen 2015.»

For rent og godt drikkevann står det: «Stavanger kommune skal sikre at alle innbyggere og
næringsvirksomheter har sikker og tilfredsstillende vannforsyning. Viktige delmål i arbeidet er:


Vannet i kranen skal alltid være kjølig, friskt og godt uten fremtredende smak, lukt eller
farge.



Alminnelig slokkevannsdekning (20 l/s) skal tilfredsstilles i alle boligområder. Det
arbeides for å kunne levere dekning med 50 l/s til størst mulig del av kommunen.



Leveringssikkerheten skal være god. Ledningsbrudd skal ikke medføre at deler av
kommunen blir uten vann.



Lekkasjetapet skal under 20 %.»

Kommuneplanen
Kommuneplanen 2010-2025 ble vedtatt av bystyret 14.06.11 og er kommunens øverste
styringsdokument. Således er flere av de områdene vi ser på i denne
forvaltningsrevisjonen forankret i kommuneplanen. I forhold til vann og avløp fremgår
det blant annet at det skal være høy kvalitet på drikkevann, høy leveringssikkerhet, og
det skal finnes en beredskap dersom det skjer brudd i forsyningen. Avløpsnettet skal
ha god infrastruktur, og ledningsnettet i vann- og avløpssektorene skal forbedres.
I forhold til rene ferskvann og ren sjø står det: «EUs vanndirektiv har mål om å sikre god
miljøstandard, dvs. tilnærmet naturtilstand i ferskvann, grunnvann og kystvann. Direktivet
forutsetter at vannkvalitet skal være tema i all kommunal planlegging. Det innebærer tiltak for
å beskytte og forbedre vannressursene.»
Samfunnsdelen skildrer noen av de klimautfordringene som Stavanger kommune står

ovenfor, herunder havstigning og overvann. I arealdelen ble det i 2010 det satt opp en
retningslinje i forhold til samfunnssikkerhet som lyder:
«1. All bebyggelse som har gulv lavere enn + 3.0 meter over havet må vurderes med hensyn
til flomfare.
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2. Ved planlegging av ny bebyggelse nær sjøen skal bygningene ha tilstrekkelig avstand til
sjøen for å eliminere risiko for skade ved pårenning av skip.
3. Det skal settes av tilstrekkelig areal til håndtering og fordrøyning av overvann ved
ekstremnedbør.
4. System for håndtering av overvann ved overskridelse av kapasitetsgrensa for
avløpssystemet (flomveier) skal utredes.»
Høsten 2014 hadde kommunen en ny kommuneplan for perioden 2014 – 2029 ute på
førstegangshøring, og planen skal legges frem for bystyret etter sommeren 2015. I den
er klimautfordringene skildret grundigere, og det gjøres flere tiltak. I fremtiden skal
blågrønn arealfaktor legges til grunn i arealplanleggingen, det skal gjennomføres en
flomveikartlegging og framtidig havnivå og flomutsatte områder skal kartlegges
nærmere. Retningslinjer som gjaldt i forhold til samfunnssikkerhet er i forslaget til ny
kommuneplan gjort om til bestemmelser, noe som vil si at de ikke kan fravikes.
Hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp
Hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp ble vedtatt av bystyret 01.11.2010
og gjelder fram til 2022. Planen er vann- og avløpsverkets overordnede styrende
dokument og tar utgangspunkt i kommuneplanen og klima- og miljøplanen. Den
beskriver nåsituasjonen for vannforsyning, vannmiljø og avløp, og de utfordringer som
kommunen står overfor på disse områdene. Det er satt opp mål for vannforekomster
og for avløpssystemene. Målene fremgår av vedlegg 2.
Plan for lekkasjereduksjon
Kommunen har høye lekkasjetall og i forbindelse med arbeidet med å redusere disse,
er det utarbeidet en temaplan for lekkasjereduksjon som skal ligge til grunn for vannog avløpsverkets videre arbeid med lekkasjer i perioden 2014-2021. Det er satt opp mål
for det årlige forbruket av vann for perioden 2013-2021, og utarbeidet strategier.
Plan for sanering
Kommunen har en omfattende saneringsplan fra 1983, som sist ble revidert og vedtatt
av bystyret i 1992. Her fremgår det hvilke soner (områder) som skal ha fellesledninger
og hvilke som skal ha separatledninger. I hovedplanen for vann og avløp står det at
eksisterende saneringsplan skal revideres, men etter det revisjonen har fått opplyst vil
det isteden bli utarbeidet en temaplan for fremmedvannsreduksjon og separering. I
denne inngår det en del knyttet til sanering.
Kloakkrammeplan
Den siste reviderte kloakkrammeplanen for Stavanger kommune er
kloakkrammeplanen fra 2001: «Avløpsplan for byøyene og gjenstående rammeplanlegging».
De direkte utslippene til sjø skulle vært ferdig sanert, men målet er nå å sanere de
innen 2016.
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Reguleringsplan (områdeplaner og detaljreguleringsplaner)
Plan og bygningsloven (pbl) stiller en rekke krav til reguleringsplaner, og i arbeidet
med reguleringsplaner må byplan ta utgangspunkt i gjeldende retningslinjer og
bestemmelser i kommuneplanen.
Etter at overvann kom inn i kommuneplanen i 2010, har byplan hatt mer fokus på
overvannshåndtering i reguleringsplaner. For prosjektet Jåttå Nord er det utarbeidet en
rammeplan for overvannshåndtering. Fylkesmannen har mulighet til å komme med
innsigelser til reguleringsplanene. Fylkesmannen har, etter det revisjonen er kjent med,
ikke hatt innsigelser til overvannshåndtering i planer, men de har hatt noen
kommentarer og kommet med faglige råd. Dette gjelder blant annet for områdeplan
2442, Jåttå nord og for detaljplan 2514P selvbyggerfelt B7 på Tastarustå. I uttalelsen for
detaljplan 2514P Tastarustå står det blant annet: «Når området er ferdig utbygd vil
avrenningshatigheten for overvann øke, og ledningsnettet for «nedstrøms» bebyggelse kan få
kapasitetsproblemer. Fylkesmannen mener ROS-analysen på dette punktet er mangelfull.
Forslag til avbøtende tiltak med nedgravd volum utenfor planområdet mener vi er
utilfredsstillende. Fordrøyning og infiltrasjon bør løses innenfor planområdet, helst med åpne
løsninger.»
I utkastet til områdeplan for Madla/Revheim er overvannshåndtering løst med åpne
løsninger.
I kommuneplanen fra 2010 er havstigning omtalt i en retningslinje. Fylkesmannen har
de senere årene hatt innsigelser som er knyttet til havnivåstigning til tre
område/detaljplanene fra Stavanger kommune. I detaljplan 2393P Skansenkvartalet
skriver fylkesmannen: «Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanens bestemmelser om
samfunnssikkerhet, ved at foreslått bebyggelse ligger delvis lavere enn kote 3. Planforslaget er
ikke er i tråd med kommunedelplanens retningslinjer for sentrumshalvøya ved at det er planlagt
kjeller. Det er ikke laget en ROS- analyse, slik en skal etter pbl § 4-3. Konsekvenser av
havnivåstigning er ikke tilstrekkelig utredet. I sjekkliste for ROS-analyse heter det:” Dersom
bebyggelsens gulv er delvis lavere enn +3.0 meter over havet må (det) vurderes med hensyn til
flomfare jf. kommuneplanen for Stavanger.” Dette er ikke gjort.»
Vurdering
Målene som omhandler klimatilpasning, ren ferskvann og ren sjø er forankret i
gjeldende kommuneplan. Det er utarbeidet flere detaljerte planer for å nå målene om
ren ferskvann og ren sjø. Det er utarbeidet en hovedplanen for vannforsyning,
vannmiljø og avløp hvor det er satt opp mer spesifiserte mål og tiltak for rene
ferskvann og ren sjø og for rent og godt drikkevann. I tillegg er det utarbeidet en plan
for lekkasjereduksjon. Både saneringsplanen og kloakkrammeplanen er gamle, og
revisjonen stiller spørsmål med hvorfor det ikke foreligger en mer oppdatert
saneringsplan. Vi har fått opplyst at det skal utarbeides en temaplan for
fremmedvannsreduksjon og separering i 2015.
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Kommentarene og innsigelsene fra fylkesmannen i reguleringsplaner indikerer at det
gjenstår noe før klimatilpasning er godt ivaretatt i reguleringsplanene. Rogaland
Revisjon IKS anbefaler kommunen å revidere saneringsplanen jevnlig og sikre
klimatilpasninger i område- og detaljreguleringsplaner.

Ifølge forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4 og § 6 skal kommunene med
utgangspunkt i den helhetlig risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet
beredskapsplan som skal oppdateres årlig.
Revisjonskriterier:


Stavanger kommune er i gang med å utvikle verktøy og metoder for å gjøre gode
beslutninger både i plan- og i beredskapssammenheng. (klima-ROS, klima-GIS)



Stavanger kommune er i gang med å bygge opp kunnskap om klimatilpasning for å sikre
at kommunen kan håndtere de ulike endringene som kommer i fremtiden på en god måte
og forebygge skader.



Kommunen har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, og oppdaterer
overordnet beredskapsplan årlig.

Funn klimatilpasninger
Stavanger kommune har som mål å bygge opp kunnskap og verktøy for å takle de
utfordringene klimaendringene bringer.
I forbindelse med arbeidet med klimatilpasning har Stavanger kommune deltatt i en
rekke forskningsprosjekter. Ett av disse er NORADAPT-prosjektet, hvor kommunen i
samarbeid med forskere og syv andre utvalgte prosjektkommuner gjennomførte en
studie der kommunene selv skulle utrede sin sårbarhet overfor klimaendringer.
Deltakelsen i dette prosjektet ga Stavanger kommune en god oversikt over hvilke
klimautfordringer kommunen kan stå ovenfor. I rapporten2 fikk Stavanger kommune
skryt for å være en foregangskommune innenfor klima, blant annet fordi kommunen
tidlig vedtok en klima- og miljøplan og fordi kommunen er med i prosjektet
«Fremtidens byer».
Klimautfordringene som står i kommunens klima- og miljøplan har utgangspunkt i
resultater fra NORADAPT-prosjektet. Disse klimautfordringene er høyere vannstand,
mildere vintre med mer nedbør, høyere temperaturer, lengre tørkeperioder i
sommerhalvåret, mer ekstremvær i form av sterk vind og høy nedbørintensitet.

2

CICERO Rapport 2012:01. NORADAPT- Community Adaption and Vulnerability in Norway -

sluttrapport
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Det foreligger flere rapporter som sier noe om forventet havstigning. I tabell 1 er det
satt opp en oversikt over framtidig havnivåstigning ut fra tall oppgitt i rapporten
havnivåstigning –estimater over framtidig havstigning i norske kystkommuner.

Tabell 1 –Oversikt forventet havnivåstigning- Kilde: Rapport havnivåstigning fra DSB
2050
min

2050
maks

2100
Min

2100
Maks

Forventet havstigning

17 cm

39 cm

58 cm

113 cm

Stormflo

143 cm

165 cm

189 cm

244 cm

Det er usikkerhet knyttet til hvor mye havet vil stige og når det vil stige, og det er i
tabellen satt opp det som minimum forventes, og det som maksimum forventes.
I Stavanger forventes en økning i temperaturen, primært om vinteren, og
middeltemperaturen forventes å stige med opp til 1,5 °C. Om sommeren kan det bli
flere varme dager med temperatur over 25°C. Dette kan gi utfordringer i forhold til
tørke. Det forventes mer nedbør om vinteren, sommeren og høsten. I tillegg forventes
det mer ekstremnedbør, noe som kan medføre økt risiko for flom i vassdrag, med fare
for skade på infrastruktur, bygninger, landbruk og natur. Dersom det har vært nedbør
i en lengre periode og deretter kommer ekstremregn (intens regn i korttid), kan dette
føre til problemer med overvann. Avløpsanlegg vil kunne bli overbelastet og medføre
flom i tettbygde strøk. Gjennom intervjuer av ansatte i Stavanger kommune har vi fått
opplyst at den største klimautfordringen for kommunen er håndtering av overvann.
Dette er nærmere omtalt i kapittel 2.6.
I forbindelse med arbeidet med den nye kommuneplanen er det gjennomført en
vurdering av risiko knyttet til arealdelsendringer der det blant annet vurderes risiko
for overvann ved nye utbygginger.
Verktøy og metoder
Stavanger kommune tok initiativ til et prosjekt med hensikt å utvikle en metode for
gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser innenfor klimatilpasning. Prosjektet ble
gjennomført i samarbeid med Sintef/NTNU og Sandnes kommune. Metoden som er
utviklet kalles Klima-ROS, og er ifølge Miljødirektoratet en videreføring av
tradisjonelle ROS-analyser, og en metode for å se på klimaeffekter.
For å kunne visualisere og presentere informasjon om klimatilpasning på en god måte,
har Stavanger kommune og Sandnes kommune deltatt i et prosjekt kalt Klima-GIS.
Målsettingen med Klima-GIS var å utvikle gode verktøy for å ta riktige beslutninger
rundt klimatilpasning og arealdisponering i plan- og byggesaker og miljø- og
klimasaker. Kommunen har fått utviklet analysemoduler i de eksisterende GISsystemene ArcGIS og GISLINE for bruk i plan- og beredskapsarbeid. Kommunen har
nå fått gode grunnlagsdata som er lagt inn i systemene. ArcGIS kan for eksempel
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brukes til å visualisere ekstremnedbør og se hvor vannet samler seg. GISLINE kan for
eksempel brukes til å visualisere de fysiske konsekvensene av klimaendringer som
havstigning, bølgehøyde, vind o.l. Dataene må alltid kvalitetssikres.
Dataene kan brukes i reguleringsplaner, og saksbehandlere i byplan har fått opplæring
i systemene. Når kommunen utarbeider reguleringsplaner der det for eksempel er
bygninger nær havet, kan det gjøres simuleringer som kan tas med i vurderingen av
planen. Det er prosjektlederne i byplan som har ansvar for å innhente de data de mener
er aktuelle. Når det er krav til konsekvensutredning i tråd med forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, skal det ifølge vedlegg
IV b, gjøres en vurdering av mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred. De dataverktøyene som
kommunen har, kan gjøre slike vurderinger mer korrekte. Saksbehandlerne søker hjelp
fra avdeling fra samfunnssikkerhet og beredskap eller avdeling for geodata dersom de
trenger det.
Kunnskap for å kunne håndtere klimaendringer
En av kommunens innsatsfaktor er at de vil bygge opp kunnskap om klimatilpasning
og sikre at de kan håndtere de ulike endringene som kommer i fremtiden på en god
måte og forebygge skader og ødeleggelser.
Kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes har i flere år samarbeidet
uformelt om spørsmål og utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, og i
januar 2012 ble det inngått en skriftlig avtale om regionalt samarbeid om
samfunnssikkerhet. Resultatet foreligger i to rapporter fra 2013, en
sammendragsrapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavanger regionen
og en kun for Stavanger kommune.
I klima- og miljøplanen er det satt opp noen prosesser fremover for innsatsområde 2.
Tabell 2 viser status på disse prosessene.
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Tabell 2 – Status på prosesser/tiltak for innsatsområde 2, klimatilpasning. Kilde: Samfunns
og beredskapsavdelingen i Stavanger kommune.
Prosess/tiltak

Status

Risikovurdering ved gjennomføring av
prosjektet klima-ROS, herunder vurdere
klimasårbarhet:
i boligsektoren
i andre sektorer (industri, olje &
gass m.v)
VA-sektoren
helse
samfunnskritisk infrastruktur
turisme og reiseliv
biologisk mangfold
Kartfesting/simulering. Gjennomføring av
prosjektet klima-GIS.
Utarbeidelse av tiltaksplan.

Det er utarbeidet en egen strømROS med Lyse. Det er ikke
gjennomført egne dokumenter der det fremgår
risikovurdering for disse områdene, men det skal ligge inne
i nye planer, for eksempel ved reguleringsplaner. Det er
gjennomført ROS-analyse av drikkevannsforsyningen. I
forbindelse med beredskapsarbeid er det gjennomført ROSanalyse for vannsikkerheten.

Utarbeidelse av kommunikasjonsplan.
Gjennomføring av opplæring, kursing og
øvelser.

Ta
initiativ
til
samordning
og
koordinering av klimatilpasningsarbeidet
i regionen.

Kartlegging av tidligere hendelser.

Prosjektet klima-GIS er avsluttet, og dette er begynt tatt i
bruk av kommunen.
Har ingen plan om å utarbeide en samlet tiltaksplan.
Tiltakene står heller integrert i kommunale planer som
handlings- og økonomiplan og andre planer.
Dette står på planen for 2015. Det skal opprettes en
intranettside.
Kommunen har hatt klimaendringsøvelser flere ganger.
Det er arrangert interne kurs med fokus på hva risiko- og
sårbarhetsanalyser er. Avdelingen for samfunnssikkerhet og
beredskap gir faglig bistand til de virksomheter og
tjenesteområder som har ber om veiledning ved
utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyser. Avdelingen
holder innlegg på lederskolen to ganger i året. Avdelingen
deltar på en rekke prosjekter og lærer mye gjennom det.
Avdelingen for samfunnssikkerhet og beredskap har
samarbeidet med Sandnes vedrørende
klimatilpasningsprosjektet. Har utarbeidet en helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavanger regionen
sammen med Randaberg kommune, Sola kommune og
Sandnes kommune.
Kommunen har deltatt i et prosjekt kalt arealplanlegging og
beredskap for fremtidens klima. Her har kommuner,
fylkeskommuner og fylkesmenn fra Vestlandet deltatt og en
har systematiske erfaringer fra historiske
naturskadehendelser og prøvd å lære av de. Det har ikke
vært noen store naturskadehendelser i Stavanger, så derfor
er ikke noe kartlagt herfra.

Våre informanter virker godt oppdatert i henhold til kommunens klimautfordringer.
Når det skjer hendelser, som overvann som trenger inn i boliger, blir det gjennomført
evalueringer, der en ser på om det er behov for å gjøre tiltak. Dette omtales nærmere i
kapittel 2.6. I forkant av varslet ekstremnedbør gjør kommunen også tiltak, for
eksempel at utsatte sluker/rister blir rengjort og at ekstra mannskaper er tilgjengelig.
Vurdering
Stavanger kommune har utviklet verktøy som kan benyttes i plan- og
beredskapsarbeid. Dette er nyttige verktøy som kommunen har begynt å ta i bruk.
Kommunen er godt i gang med å bygge opp kunnskaper innenfor klimatilpasning og
er kommet langt i dette arbeidet. Det er gjennomført en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse for kommunen og for Stavangerregionen.
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Stavanger kommune har som mål at alle innbyggere og næringsvirksomheter har
sikker og tilfredsstillende vannforsyning.

Regelverk
Ifølge drikkevannsforskriften § 12 skal drikkevann når det leveres til mottakeren, jf. §
5, være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det
skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre
fare for helseskade i vanlig bruk.
Revisjonskriterier

 Drikkevannet tilfredsstiller kvalitetskravene i drikkevannsforskriften.
Funn
Drikkevannet i Stavanger leveres av IVAR. IVARs vannbehandlingsanlegg ved
Langevatn forsyner hele Jær-regionen med vann, og kildene er Stølsvatn, Romsvatn og
Storevatn i Bjerkreim og Gjesdal. Langevatn i Gjesdal og Hagavatn i Hå er
reservekilder, og Store Stokkavatnet i Stavanger kommune er kriseforsyningskilde.
Drikkevann er underlagt strenge kvalitetskrav. Ifølge brosjyrer fra IVAR er alt vann
som leveres fra Langevatn vannbehandlingsanlegg filtrert, karbonisert og desinfisert.
Prosessen og vannkvaliteten overvåkes og kontrolleres kontinuerlig. Det er IVAR som
har ansvar for vannkvaliteten frem til kommunegrensen, og de tar en rekke prøver.
Stavanger kommune har ansvar for å ta prøver av vannet når det har kommet til
Stavanger, og det tas vannprøver fra 20 forskjellige steder. Kommunen tar fem
vannprøver hver uke etter en rulleringsplan. Alle prøvesvarene legges inn i en
database. Dersom det er avvik på en prøve, noe som skjer svært sjeldent, har
kommunen rutine for hvordan dette skal håndteres.
Mattilsynet fører tilsyn med at drikkevannseiere følger drikkevannsforskriften, og
gjennomfører årlig revisjon av vann- og avløpsverket. Kommunen har ikke fått avvik
etter revisjonene, og i rapporten fra 2012 skriver Mattilsynet: «Vannverket virker
veldrevet. Kommunen har rutiner ved reparasjon av ledningsbrudd som skal sikre hygienen ved
nettet».
Norsk Vann utgir årlig en rapport som beskriver tilstanden for de kommunale vannog avløpstjenestene. I 2013 var det 76 kommuner som deltok i vurderingen, og Norsk
Vann tar utgangspunkt i hvordan situasjonen for vannkvaliteten er for fem områder:
hygienisk betryggende vann, bruksmessig vannkvalitet, leveringsstabilitet, alternativ
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forsyning og ledningsnettets funksjon. Kvalitetsindeksen kan maks gi fire poeng, og
resultatene for Stavanger kommune fremgår av tabell 3.
Tabell 3 –Standard på vannforsyning. Kilde: Norsk vann. 2013
Kommune

KI

Stavanger

3,6

Hygienisk
betryggende
drikkevann
(40%)

Bruksmessig
kvalitet
(15%)

Leveringsstabilitet
(15%)

Alternativ
forsyning
(10%)

Ledningsnettets
funksjon
(20%)

Tabellen viser at Stavanger kommune oppnår en score på 3,6 av 4 og har full pott på
fire av områdene. De kriterier som vannkvaliteten tilfredsstiller fremgår av vedlegg 3.
For kriteriet ledningsnettets funksjon oppnår kommunen en score på 2 poeng. Det
skyldes at kommunen har ledningsnett der vanntapet er større enn 20% av den totale
vannmengden som er produsert, samtidig som mer enn 0,5% av ledningsnettet ble
fornyet i 2013. Kommunen hadde i 2013 et lekkasjetap på 43%. Dette omtales nærmere i
kapittel 2.5. Vannkvaliteten i Stavanger oppnådde den samme scoren i 2011 og 2012.
Stavanger kommune gjennomfører jevnlig brukerundersøkelser for vann og avløp.
Kommunen oppnår gode resultater, og på en skal fra 1-6, der 6 er høyest, oppnådde
kommunen følgende resultater:
Tabell 4 –Innbyggernes vurdering av vannet. Kilde: Brukerundersøkelser -Stavanger
kommune.
2011

2012

2013

Er du fornøyd med smaken på drikkevannet?

4,9

4,9

5

Er du fornøyd med temperaturen på
drikkevannet?

4,8

4,8

4,9

Er du fornøyd med klarheten på drikkevannet?

5,2

5,2

5,3

Kommunen scorer dårligst på temperaturen på drikkevannet fordi temperaturen kan
være høy om sommeren. IVAR jobber med dette i forbindelse med ny vannskilde.
Vurdering
Kommunen tar jevnlige prøver av drikkevannet, og prøvene og den revisjonen som
Mattilsynet tar av Vannverket viser at drikkevannet er av tilfredsstillende kvalitet i
henhold til kvalitetskravene i drikkevannsforskriften. Kommunens innbyggere er
fornøyd med drikkevannet. Kommunen oppnår en høy score på den årlige
undersøkelsen som Norsk Vann gjennomfører, men har for høye lekkasjetall

Revisjonskriterier


Leveringssikkerheten av vann er god, og ledningsbrudd skal ikke medføre at deler av
kommunen blir uten vann.
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Leveringssikkerheten
Det går i dag to vannledninger inn til Stavanger kommune, hvor den ene er
hovedledning. Ifølge IVAR sin årsrapport for 2013 har en i dag ikke full
reservedekning dersom det skjer brudd på hovedledningen mellom
vannbehandlingsanlegget på Langevatn og de sentrale forsyningsområdene. Ved
brudd på ledningen vil IVAR kunne opprettholde full forsyning i 1-2 døgn. Deretter vil
forsyningen bli redusert, til mellom 60 og 80 prosent av normal forsyning. IVAR
vurderer sannsynligheten for å få brudd på de store overføringsledningene som ikke
kan repareres på kort tid (1-2 døgn), som liten. Siden konsekvensene av redusert
vannforsyning for en lenger periode likevel er store, foreslår IVAR i hovedplanen for
transport å etablere en ny hovedvannledning fra Langevatn i Gjesdal kommune og inn
til eksisterende basseng på Tjensvoll. Det jobbes med dette, men ledningen er per i dag
ikke prosjektert. Våre informanter i vann- og avløpsverket mener at kommunen har
god leveringssikkerhet av vann, da kommunen har dobbelforsyning inn til kommunen,
og det er et godt utbygget nett av ringledninger.
Både Stavanger kommune og IVAR har beredskapsplaner for vannforsyning.
Stavanger kommune har gjennomført ROS-analyse for vannforsyningen og satt opp
tiltak. Dersom det er en total forsyningssvikt før kommunegrensen, har IVAR ansvar
for å organisere en tilfredsstillende ordning for krisevannforsyning til kommunene.
Vannet må da fraktes til abonnentene, og det er Stavanger kommune som har ansvaret
for å skaffe tanker til utplassering, samt plassere disse på et egnet sted. Stokkavatnet er
krisevannsforsyning for Stavanger kommune, og kan tas i bruk, men da må
abonnentene koke vannet dersom det skal drikkes. Vann- og avløpsverket
gjennomfører også jevnlige beredskapsøvelser.
Stavanger kommune har årlig brudd på vannledninger. Tabellen nedenfor viser antall
vannledningsbrudd som kommunen har hatt siden 2011.

Tabell 5 –Antall vannledningsbrudd. Kilde: Stavanger kommune.

Vannledningsbrudd

2011

2012

2013

2014

64

69

59

82

(17.11.14)

I 2014 har det vært flere vannledningsbrudd enn tidligere år, og kommunen mener at
dette er tilfeldigheter. De fleste vannledningsbruddene skyldes tverrbrudd, det vil si
belastningsbrudd. Når kommunen får melding om eller oppdager et
vannledningsbrudd, har de rutiner for hvordan dette skal håndteres. Dersom det tar
mer enn fire timer å reparere ledningen, legger kommunen ut provisoriske løsninger
eller vanntanker. Kommunen varsler de berørte innbyggerne gjennom systemet
Gemini melding.
Med bakgrunn i at det forventes økt befolkningsvekst i regionen og økt
næringsvirksomhet, vurderer ikke IVAR dagens drikkevannskilde som tilstrekkelig.
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IVAR har derfor utredet alternative drikkevannskilder, og IVAR jobber med å få
benytte Birkelandsvannet som ny drikkevannskilde.
Vurdering
Leveringssikkerheten av drikkevann er god, og kommunen har rutiner dersom det
skjer ledningsbrudd. Kommunen har dobbelforsyning slik at det kan kobles inn en
annen vannledning dersom det skjer brudd på hovedledningen, men kapasiteten vil bli
noe redusert. Stokkavatnet kan også benyttes som krisevannforsyning.
I 2014 har det vært en økning i antall vannledningsbrudd, og det er uklart om det er
tilfeldigheter eller om dette er et tegn på økende behov for utskifting av ledninger.
Revisjonen er av den oppfatning av vannsikkerheten i Stavanger kommune er god, og
at den vil bli ytterligere styrket når IVAR får på plass en reservehovedledning.

Revisjonskriterier
 Alminnelig slokkevannsdekning (20 l/s) skal tilfredsstilles i alle boligområder.
VA/Miljø-blad nr. 82 er en bransjenorm som baserer seg på «beste praksis». Denne
normen anbefaler en slokkevannsdekning på 20 l/s for boligområder og 50 l/s for
institusjoner, industri etc. I forbindelse med utarbeidelsen av hovedplanen for vann og
avløp, ble det utarbeidet et kart som viser plott av resultatene av brannvannsanalysen.
Store deler av kommunen har en kapasitet på minst 50 l/s brannvannsuttak, og noen
områder har en kapasitet på 20 l/s. Når kartet ble utarbeidet, fremkom det at det var to
områder som viste lav slokkevannsdekning. Dette var Vassøy og deler av Tasta. I
investeringsprosjektet ringledninger og forsterkninger, ble det satt av midler til å
utbedre dette. Området på Vassøy er forsterket med en ny ledning fra Storhaug, og
brannvannsdekningen er i dag på 50 l/s. Området ved byhaugen på Tasta forsynes av
en trykkøkningsstasjon, og denne sonen har i dag slokkevannsdekning på 20 l/s.
Vurdering
Stavanger kommune har god slokkevannsdekning med 50 l/s kapasitet som det
dominerende, og 20 l/s på det resterende, og har således nådd målet.

Med unntak av målet om et lekkasjetapet og vannkjøpet så oppnår kommunen per i
dag målene i klima- og miljøplanen for rent og godt drikkevann.
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Forurensningsloven § 2 stiller krav om at det skal arbeides for å hindre at forurensning
oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som finner sted. Målet for ren og
sunn by lyder: «Stavangers befolkning, natur- og vannmiljø, kulturminner, bygg og anlegg
skal ikke utsettes for skadelig eller uønsket forurensning.» Her skal vi se nærmere på den
delen som gjelder vannmiljø. Ifølge forurensningsforskriften § 14-5 skal forurensning
fra avløpsnettet til resipienten som følge av overløp begrenses.

Regelverk og planer
Hovedmålet i vannforskriften er å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og
kystvann. Stavanger kommune har mål både i klima- og miljøplanen og i hovedplanen
for vannforsyning, vannmiljø og avløp som gjelder vannforekomster. Stavanger hører
til vannregionen Rogaland, og det er utarbeidet en regional plan for vannforvaltning i
vannregion Rogaland for 2016-2021. Planen har vært på høring høsten 2014. For å
oppnå god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vannforekomstene kreves det innsats
og finansiering både fra kommunen, næringsliv, landbruk og havbruk. Dette er
nærmere omtalt i den regionale vannforvaltningsplanen, og revisjonen går ikke
nærmere inn på dette her.
Revisjonskriterier
 Alle tilrettelagte badeplasser i Stavanger skal ha badevannskvalitet.


Alle ferskvann skal være egnet til fritidsfiske.



Alle vannforekomster skal ha god økologisk balanse.



Kommunen er kommet godt i gang med å utvikle mer kunnskap om
forurensede sedimenter i sjøen med tanke på hva som må til for å stoppe tilsig
fra land og for å hindre spredning i sjø.

Ferskvann
Stavanger kommune har ferskvannene Mosvatnet, Store Stokkavatnet og
Hålandsvannet som de følger med på. Vann-nett.no er en portal som viser oversikt
over den økologiske situasjonen for innmeldte vann og sjø, og eies av
miljøforvaltningen, Norges Vassdrag og Energidirektoratet (NVE). En oversikt over
status for de tre vannene i Stavanger er satt opp i tabell 6.
Tabell 6 –Oversikt over status vann. Kilde: vann-nett.no
Økologisk tilstand

Kjemisk tilstand

Mosvatnet

Dårlig

Ikke definert

Hålandsvannet

Dårlig

Udefinert

Store Stokkavatnet

Antatt god

Udefinert
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Av tabell 6 ser vi at det kun er Store Stokkavatnet som har antatt god økologisk
tilstand. Mosvatnet har dårlig økologisk tilstand, noe som skyldes et høyt innhold av
næringsstoffer (nitrogen og fosfor). Hålandsvannet er næringsrikt, men
fosforkonsentrasjon og algeproduksjon er litt for høye. Landbruksaktiviteten i
nedbørsfeltet til vannet er kartlagt, og bøndene er gitt råd om forbedringer for at
vannkvaliteten skal bli bedre. Det er fremdeles boliger som har privat avløpsløsning i
nedslagsfeltet til Hålandsvannet. 20 boliger i Stavanger har blitt tilknyttet kommunalt
avløpsnett, men det gjenstår ca. 30 boliger. Revisjonen har fått opplyst at planen var at
tilknytningen skulle skje ved delvis tilknytning til kommunalt nett og delvis ved nye
private anlegg, men dette har vist seg å være svært kostbart, så det vurderers nå andre
løsninger.
I regionalplan for vannforvaltning i vannregionen Rogaland 2016-2021 er det foreslått
at det gis frist til 2027 å få Mosvatnet til å ha god økologisk tilstand og frist for
Hålandsvannet til 2033.
Stavanger kommune har for de samme vannforekomster utarbeidet mål om hvilke
brukerinteresser vannforekomstene skal fylle.
Tabell 7 –Oversikt over status vann. Kilde: Stavanger kommune.
Mål –
egnet til
fiske?

Status -egnet
til fiske?

Mål - egnet til
bading?

Status – egnet
til bading

Mosvatnet

Ja

Nei

Nei

Nei

Hålandsvannet

Ja

Nei

Ja

Ja, i perioder.

Store Stokkavatnet

Ja

Ja

Ja

Ja

Av tabell 7 ser vi at kommunen har som mål at vannene skal være egnet for fritidsfiske,
men i 2010 var det kun Store Stokkavatnet som var egnet. Hålandsvannet er
oksygenfritt om sommeren, noe som er en av årsakene til at vannet ikke er egnet til
fritidsfiske. Mosvatnet er heller ikke egnet til fritidsfiske på grunn av forurensning i fra
fugler, høye fosforkonsentrasjoner og høy mengde planteplankton. I tillegg har vi fått
opplyst at videre separering i nedslagsfeltet vil bli vurdert i temaplan for separering og
fremmedvannsreduksjon som skal utarbeides i 2015.
Badevannskvaliteten i Store Stokkavatnet vurderes som god og er egnet for bading. I
Hålandsvannet varierer badevannskvaliteten, på grunn av høy algeproduksjon.
Sjø
I hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp har Stavanger kommune omtalt
fjordene Hafrsfjord, Byfjorden, Gandsfjorden og Håsteinsfjorden. Håsteinsfjorden
mottar utslipp fra Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SN), men ifølge hovedplan for
vannforsyning, vannmiljø og avløp, er påvirkninger på miljøgiftinnhold i sediment og
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plante- og dyreliv beskjeden. Den økologiske og kjemiske statusen for
vannforekomstene måles ca. hvert 10. år.
Tabell 8 viser oversikt over økologisk og kjemisk status for fire vannforekomster.

Tabell 8 –Oversikt over status sjø. Kilde: vann-nett.no
Økologisk tilstand

Kjemisk tilstand

Hafrsfjord

svært dårlig

oppnår ikke god

Gandsfjorden ytre

Moderat

oppnår ikke god

Stavanger havn

God

oppnår ikke god

Byfjorden

god

oppnår ikke god

Ingen av sjøområdene har god kjemisk tilstand. Hafrsfjord har dårlig økologisk tilstand
på grunn av lav utskiftingstakt av vannet og avrenning fra landbruket. Både Stavanger
kommune og Sola kommune jobber med tiltak for å redusere avrenningen, og de
samarbeider med Statens vegvesen for å gjøre sundet under Hafrsfjordbro dypere for å
øke vannutskiftingen. Den økologiske tilstanden til Gandsfjorden ytre er moderat, i
hovedsak på grunn av at det er terskler ytterst i fjorden som gjør at det går måneder
mellom hver bunnvannsutskifting. Miljøforholdene på de dypeste partiene er dårlig. I
høringsforslaget til en regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland, ligger
det inne et forslag om utsatt frist til 2027 for god kjemisk tilstand. I tillegg er det for
Hafrsfjord satt frist til å få god økologisk tilstand innen 2022.
Det er opprettet en gruppe som jobber med forurenset sjøbunn i Stavanger. Gruppen
ledes av Stavanger kommune, og det er med representanter fra kommunen,
fylkesmannen, Rogaland fylkeskommune og miljødirektoratet. Gruppen har hatt
jevnlige møter. Det er gjennomført en førstegangsundersøkelse som avdekket at det
ligger en del forurensede sedimenter på sjøbunnen. Før kommunen eventuelt skal
gjøre noe med dette, har revisjonen fått opplyst at en ønsker få kontroll på de
forurensede tilsig som kommer i fra land. Det kan være kloakkutslipp eller
forurensning fra industrien. Kommunen jobber særlig med området fra Dusavika til
Hillevågsvannet. Det er foretatt målinger, og kommunen har bestilt en rapport i fra
Cowi som vil påvirke hva Stavanger kommune gjør av tiltak for sjøområdene.
Kommunen hadde i 2009 16 direkte avløpsutslipp til sjøen. Flere av disse er sanert,
men det gjenstår 8 direkte avløpsutslipp. Det er få boliger tilknyttet de fleste av disse
utslippene. Kommunen har ventet med å sette i gang tiltak med å redusere to av
avløpsutslippene fordi det foreligger utbyggingsplaner for området, og da vil det være
unødvendig kostbart å måtte gjøre jobben to ganger. Kommunen har planer om å
redusere de direkte utslippene.
Stavanger kommune gjennomfører brukerundersøkelser og på spørsmål om renhet i
innsjøer og fjorder skårer kommunen på en skala fra en til seks 4,2.
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Badevannskvaliteten
Stavanger kommune tar vannprøver for å måle tarmbakterier av 29 tilrettelagte
badeplasser. Prøvene tas fem ganger i perioden juni – august. En gjennomgang av
prøveresultatene som er tatt i årene 2011-2014 viser at mellom 5-7% av prøvene har for
høye verdier av tarmbakterier. Kommunen har en prosedyre for tilsyn med
badeplasser og prøvetaking badevann – friluftsbad. I prosedyren står det: «Ved
analyseresultatet ”dårlig” (>1000 TKB i ferskvann eller >500 TKB i saltvann) varsles
kommuneoverlege/helsesjef og det skal tas oppfølgingsprøver så fort som mulig. Vurdering om å
stenge badeplassen foretas av kommuneoverlege/helsesjef i hver kommune. Skal bading frarådes,
legges dette ut som informasjon på internett og det skiltes på stranden.» Revisjonen har fått
opplyst at det tas kontakt med vann- og avløpsverket når prøvene er dårlige, som
følger opp badeplasser dersom resultatene skulle tilsi feil eller mangler ved
avløpsnettet. Prøver tatt fra Forusstranden viste ofte høye tarmbakterier, men etter at
avløpssonen ble ferdig separert og uttaket er ført lenger ut, har resultatene vært gode.
Overløp
Stavanger kommune har ingen regnvannsoverløp som går til ferskvannsresipienter,
alle går i sjø. Enkelte overløpsutslipp i sjø er så pass nært badeplasser at de kan påvirke
badevannskvaliteten avhengig av værforhold, strømningsforhold osv. I hovedplanen
for vannforsyning, vannmiljø og avløp har kommunen satt som mål at mindre enn 5%
av forurensningsmengden tilknyttet avløpsnettet skal gå ut i overløpene. Dersom det
skjer strømstans i en pumpestasjon, vil kommunens nødnett tre i kraft og da vil
fortynnet avløp gå til resipienten. Kommunen fikk i 2013 på plass en
simuleringsmodell for å kunne beregne utslippene fra overløpene. De beregnede
utslippene til resipientene har vært lave, og kommunen har de siste årene klart
målsetningen med god margin.
Vurdering
Stavanger kommune er ikke i mål med at alle vannforekomster skal ha god økologisk
balanse. Gandsfjorden, Hafrsfjord, Mosvatnet, Hålandsvannet har ut fra de
vurderinger som ble gjort i 2010 ikke god økologisk balanse. Det er fremdeles avløp
som slippes ut i vannforekomster, og det er avrenning fra landbruket. Rogaland
Revisjon IKS anbefaler kommunen å utarbeide en konkret plan for når de direkte
utslippene skal være sanert, og når avløp fra private skal være sanert. Mosvatnet og
Hålandsvannet tilfredsstiller ikke brukerinteressen fritidsfiske. Dette må kommunen
følge videre opp.
Badeplassene har stort sett god badevannskvalitet, men innimellom viser prøvene for
høye tarmbakterier. Det varierer hvilke badeplasser dette er på. Kommunen er kommet
godt i gang med arbeidet med å utvikle mer kunnskap om forurensede sedimenter i
sjøen med tanke på hva som må til for å stoppe tilsig fra land og for å hindre spredning
i sjø. Resultatene i fra rapporten fra Cowi må følges opp.
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Regelverk
Ifølge forurensningsforskriften § 14-5 skal avløpsnettet, uten at det medfører
uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med
utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn
til avløpsvannets mengde og egenskaper, forebygging av lekkasjer og begrensning av
forurensning av resipienten som følge av overløp. Når det gjelder fornying av
ledningsnettet så omtales dette nærmere i kapittel 2.5.
Revisjonskriterier
 Innbyggerne og øvrige abonnenter er fornøyde med de kommunale avløpstjenestene.


Renseanlegg og ledningsnettet vedlikeholdes og fornyes i tilstrekkelig grad.

Resultater fra brukerundersøkelser
Stavanger kommune gjennomfører brukerundersøkelser for vann- og avløpstjenesten.
Resultatene vurderes utfra en skala fra 1 til 6, hvor 6 er best, og er satt opp i tabell 9.
Tabell 9 –Innbyggernes vurdering av avløpstjenestene. Kilde: Brukerundersøkelser Stavanger kommune.
2011

2012

2013

Er du fornøyd med hvordan avløpssystemet
fungerer?

4,9

4,9

4,9

Er du fornøyd med avløpstjenesten?

5

5

5

Innbyggerne er i stor grad fornøyde med avløpstjenestene.
Ledninger avløpsnettet
Det kommunale avløpsledningsnettet i Stavanger bestod i 2013 av 587 km kommunale
spillvannsførende ledninger. Av disse er 43 % fellesledninger hvor spillvann og
overvann går i samme ledning. Totalt i Norge utgjør fellesledninger ca. 20%. I starten
var det kun fellessystem som ble brukt, men på slutten av 1960-tallet startet
utbyggingen av separate avløpsanlegg. Dette gjør at separate spillvannsledninger har
en gjennomsnittsalder på ca. 22 år, mens fellesledningenes gjennomsnittsalder er ca. 46
år. Kommunen har 102 avløpspumpestasjoner og 32 regnværsoverløp. Kommunen har
beregnet seg frem til at det trenger inn 11,4 millioner m³ fremmedvann og drikkevann
inn i avløpsnettet og 4 av disse millionene m³ lekker ut igjen enten via avløpsnettet,
gjennom overløp eller som et direkte utslipp.
Kommunen bruker ulike metoder for å kartlegge ledningsnettet og få oversikt over
tilstanden på avløpsnettet. De spyler rørene og kjører tv gjennom rørene hvert 20-30 år.
Kommunen har som mål å spyle 30 000 meter med avløpsledninger hvert år. Med
unntak av 2012 har kommunen oppnådd dette målet siden 20093. I årene 2009-2013 har
kommunen hatt mellom 40-51 avløpsstopp i det offentlige ledningsnettet.
3

Revisjonen har ikke undersøkt lenger tilbake enn 2009.
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I 2013 ble en datamodell for hele avløpsnettet ferdig. Kommunen bruker modellen til å
simulere nedbørshendelser, finne kapasitetsbegrensninger, til dimensjonering og i
forbindelse med rapportering av overløpsmengder.
Norsk Vann vurderer kvaliteten på kommunens avløpstjenester og tar utgangspunkt i
tilstanden for fem områder: overholdelse av gjeldende rensekrav, tilknytning
godkjente utslipp, slamkvalitet og bruk, overløpsutslipp og ledningsnettets funksjon.
Kvalitetsindeksen kan maks gi fire poeng. Resultatene fremgår i tabell 10.
Tabell 10 – Kvalitet på avløpstjenesten. Kilde: Norsk Vann. 2013
Kommune

KI

2013

2,8

2012

3,6

20114

1,0

Overholdelse
av rensekrav
2013
(40%)

Tilknytning
godkjente
utslipp
(10%)

Kvalitet
og bruk
av slam
(10%)

Utslipp fra
overløp på
nettet
(20%)

Ledningsnettets
funksjon
(20%)

Tabellen viser at Stavanger kommune har hatt en noe varierende score disse årene. I
2014 oppnår avløpstjenesten en score på 2,8 av 4 og har full pott på tre av områdene.
De kriterier som avløpstjenesten tilfredsstiller fremgår av vedlegg 3.
For kriteriet overholdelse av rensekrav, oppnådde kommunen en score på 2 poeng.
Dette fordi IVAR sitt renseanlegg, SNJ, ikke overholdt alle gjeldende rensekrav i 2013.
De tok i 2013 42 prøver av inn- og utløpsvann, og oppfylte kravene ved 36 av prøvene.
Ifølge forurensningsforskriften er det tillatt med fem prøver i året som ikke oppfyller
rensekravet. For kriteriet ledningsnettets funksjon oppnår kommunen en score på 2
poeng, og det skyldes at kommunen hadde 0,08 klokakkstopper per km ledning, mens
verdien for å full pott var 0,05.
Vann- og avløpsverket har delt kommunen inn i 33 soner, og kommunen har definert
hvilke soner som skal være fellessoner og hvilke som skal være separate. Kommunen
har som tidligere nevnt ca. 43% fellesledninger, og vann- og avløpsverket planlegger
fortsatt å ha fellesledninger. Når spillvann og overvann går i samme ledning
(fellesledning), blir det levert mer vann til rensing til SNJ enn det som trengs. Ved
ekstremnedbør kan det i verste tilfelle føre til at lavtliggende kjellere kan få avløpsvann
inn, på grunn av at rørene ikke klarer å svelge unna alt vannet.
Noen av informantene mener at kommunen i større grad burde brukt separate
ledninger. Det har den fordelen at overvann kan ledes til resipient, og det blir levert
mindre vann til rensing. Vi har fått opplyst at kommunen skal gjennomgå noen soner
på nytt for å vurdere om separering eller delvis separering kan være hensiktsmessig.

Resultatet er noe misvisende da kommunen ikke hadde et system for å rapportere på utslipp fra overløp på nettet før i
2012. Når kommunen ikke rapporterte på dette i 2011, ble dette gitt automatisk gitt rød rødt (verdi 0).
4
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Kommunen ønsker å fjerne så mye fremmed- og overvann som mulig fra fellessonen
uten at sonen fullt ut separeres. Ved nye boligområder legges det separatsystem.
Det er en del utlekking og innlekking av vann på ledningsnettet.
Lekkasjeproblematikken omtales nærmere i kapittel 2.5.
Vurderinger
Innbyggerne og øvrige abonnenter i Stavanger kommune er i stor grad fornøyde med
de kommunale avløpstjenestene. Kommunen scorer ut fra Norsk Vann sin vurdering,
ikke godt nok på overholdelse av rensekrav og ledningsnettets funksjon.
Utskiftingstakten er lav, noe som omtales nærmere i kapittel 2.5. Kommunen
vedlikeholder ledningsnettet aktivt. IVAR (SNJ) oppfylte ikke kravet til rensing i 2013
og 2011.

I klima- og miljøplanen står det at alle vannskader på hus og eiendom skal halveres.
Videre fremgår det: «Enhver vannskade følges opp med analyse og vurderinger for å
forebygge gjentakelser.
Revisjonskriterier:
 Kommunen er i gang med arbeidet med å halvere antall vannskader på hus og eiendom
på grunn av feil som skyldes det kommunale avløpssystemet.


Enhver vannskade følges opp med analyse og vurderinger for å forebygge gjentakelser.

Funn
I hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp står det: «Det skal ikke oppstå
vannskader på hus og eiendom på grunn av feil drift, manglende vedlikehold eller
underdimensjonering av kommunale avløpssystemer.» På bakgrunn av klimaendringene
har Stavanger kommune økt dimensjoneringen av rørene, slik at de skal takle større
vannmengder enn før. I felt med konsentrasjonstid på 10 minutter er rørene nå
dimensjonert til å håndtere ca. 43% mer vann enn for 15 år siden. Revisjonen har fått
opplyst at underdimensjonering sjeldent er årsak til vannskader. Når det skjer en
vannskade, har kommunen rutiner for hva de skal gjøre. Rør blir spylt, kamera sendes
igjennom og eventuelle feil blir utbedret.
Kommunen hadde tilbake på slutten av 1980-tallet mellom 30-40 vannskadesaker i året
som kommunen måtte utbetale erstatning for. Kommunens sanitærreglement i fra
2005, regulerer forholdet mellom vann- og avløpsverket og eiere av eiendommene. I
punkt 3.13 står det: «Kommunen er uten ansvar for skader som skyldes at dimensjonerende
nedbør blir overskredet». Kommunen fraskriver seg erstatningsansvar dersom
vannskadene skyldes mer nedbør enn dimensjoneringskravet var når rørene ble lagt.
Ansvarsfraskrivelsen er i tråd med Høyesterettsdom. Det er kommunen som har
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bevisbyrden og dersom kommunen ikke har måleresultater av nedbøren må
kommunen ta ansvar. Kommunen har økt antall nedbørsmålere.
I tabellen nedenfor er det satt opp antall skader på hus og eiendom som skyldes at
avløp fra spillvannsledninger har trengt inn i boligen for eksempel fordi rørene er gått
tett på grunn av fettansamling.
Tabell 11 –Antall skadeutbetalinger, avløp, kommunalt ansvar. Kilde: Stavanger kommune.

Antall skadeutbetalinger, avløp

2010

2011

2012

2013

2014

8

5

4

6

8

Vi ser at antall skadeutbetalinger i årene 2011 til 2013 var lavere enn året 2010.
Kommunen overtok i 2012 stikkledninger, og har dermed et mer omfattende
ledningsnett enn tidligere, noe som gjør at tallene ikke er helt sammenlignbare. I 2014
hadde kommunen 8 skadeutbetalinger som var vann- og avløpsverket sitt ansvar.
Vannskader på grunn av overvann
I de siste årene har det vært mer ekstremnedbør i Stavanger, noe som fører til mye
overvann. I Stavanger har en tilfeller av vannskader der overvann fra grøntarealer,
veier o.l. har trengt inn i boliger. Et av problemområdene er Sørmarka. Kommunen ser
det som en utfordring med tanke på hva som er kommunens ansvar og hva som er
huseiers ansvar, og det blir forsikringssaker. Kommunen har likevel gjort en del tiltak
for å bedre på forholdene i Sørmarka, og dette er et område som park og vei har ekstra
fokus på med tanke på vedlikehold av rister. Dersom det meldes om ekstremnedbør,
blir rister kontrollert og vedlikeholdt av Stavanger natur- og idrettsservice. Ved
ekstremnedbør setter kommunen inn ekstra beredskap. Dersom det skjer vannskader,
foretar kommunen en gjennomgang av hendelsen for å se hvilke tiltak som kan gjøres
for å hindre en ny hendelse. Overvannshåndtering er nærmere omtalt i kapittel 2.6
Vurderinger
Kommunen har foreløpig ikke oppnådd noen reduksjon i å få ned antall vannskader.
For innbyggere er det uheldig å få vann og/eller kloakk inn i boligene, så dette er et
område kommunen bør prioritere.

Bystyret har vedtatt å ha 1% årlig fornyelse av vann- og avløpsledninger.

Revisjonskriterier:
 Stavanger kommune arbeider med å få redusert lekkasjetapet fra vannledninger og
redusere vannkjøpet.
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Det kommunale vannledningsnettet består av ca. 647 km vannledninger. I 1981 hadde
Stavanger kommune et samlet vannforbruk på 29 millioner³. Stavanger kommune har
gjennom omfattende lekkasjekontroll og systematisk ledningsfornyelse fått ned
vannforbruket. I følge hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp var
vannforbruket i størrelsesorden 21 millioner ³ i 2009, tilsvarende omkring 470 liter per
innbygger per døgn. Tallet hadde i stor grad vært stabilt årene forut. Vannforbruket
kan deles inn i reelt forbruk og lekkasjer/sløsing. Når vannet som kommunen kjøper
ikke når frem til innbyggerne på grunn av lekkasjer, påfører det fellesskapet store
årlige kostnader i unødvendig vannkjøp og en unødvendig tapping av regionens
vannressurser. Deler av lekkasjevannet finner også veien til avløpsnettet, noe som har
både økonomiske, kapasitetsmessige og miljømessige ulemper. I hovedplanen har
kommunen satt opp en illustrasjon som viser hvordan situasjonen var i forhold til
vannforbruk og lekkasjer i 2009. Denne fremgår av figur 1.
Figur 1 – Oversikt over vannkjøp, lekkasjer, forbruk og overvann fra 2009. Kilde: Stavanger
kommune.

Figuren viser at kommunen kjøpte 21 millioner m³ vann fra IVAR. Av disse kom 12,6
millioner m³ frem til abonnentene, mens 8,4 millioner m³ vann lakk ut av
ledningsnettet. Av de 8,4 millioner m³ vann forsvant halvparten i grunnen, mens resten
trengte inn i avløpsnettet. I tillegg til de 4,2 millioner m³, trengte 7,2 millioner m³
fremmedvann (fra bekkevann, grunnvann o.l.) inn i avløpsnettet og 4 av disse
millionene m³ lekket enten ut igjen fra avløpsnettet, gjennom overløp eller som et
direkte utslipp.
Kommunen leverer 29 millioner m³ til rensing hos SNJ. 12.6 millioner m³ stammer fra
vannforbruket, 9 millioner m³ fra overvann tilført fellesledninger og 3,5 millioner m³
som fremmedvann til avløpsnettet. Strengt tatt er det kun krav til rensing av de 12,6
millioner m³ som utgjør spillvann.
Av det totale vannkjøpet fra IVAR forsvinner i dag over 40% som følge av lekkasjer. I
klima- og miljøplanen er det satt som mål at lekkasjetapet innen 2025 skal under 20%,
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men i forklaringen står det at målet er å enten komme ned i vannforbruk på 17
millioner m³ eller under 20%. Kommunen kan ikke måle lekkasjetapet, men benytter
derfor en beregningsmetode. Når kommunen satt målprosenten tok de utgangspunkt i
den beregningsmetoden som var gjeldende i 2010. I ettertid er beregningsmodellen
endret, og per i dag opererer Norsk Vann og Mattilsynet med to ulike
beregningsmodeller. Dette har den innvirkning at de 20% som ble satt som mål i 2010,
ut fra ny beregningsmodell utgjør 26% etter Mattilsynets modell og 31% etter Norsk
Vann sin modell. Dette gjør at kommunen i dag heller fokuserer på å nå målet om å
komme ned i vannforbruk på 17 millioner m³.
Det totale vannforbruket for kommunen for perioden 2010 – 2014, fremgår av tabell 12.

Tabell 12 –Vannkjøp av IVAR. Kilde: Årsrapport 2013. Stavanger kommune.

millioner m³

2010

2011

2012

2013

2014

21,8

20,4

19,2

18,7

19,1

På tross av en befolkningsvekst ser vi av tabellen at vannforbruket i Stavanger har gått
ned, men i 2014 har det vært en økning i forhold til 2013. I temaplan for
lekkasjereduksjon har kommunen satt måltall for årlig vannkjøp fra IVAR, og for 2014
hadde kommunen som mål at vannforbruket ikke skulle utgjøre mer enn 19,1 millioner
m³. Dette målet har de nådd.
Arbeidet med å redusere vannlekkasjer
Selv om lekkasjetapet er stort, er mange av lekkasjene svært små og vanskelig å finne.
Det er flere årsaker til høy lekkasjeprosent. Dette kan være knyttet opp både til
kompetanse hos dem som har lagt rørene, gammelt ledningsnett, feil underlag,
slitasjeskader, dårlig materiale o.l. Kommunen bruker mye ressurser på å redusere
lekkasjene og har utarbeidet en plan for lekkasjereduksjon som var klar i 2014. I planen
fremgår tiltak og metoder for å redusere vanntapet, og for å etablere vann- og
avløpsanlegg som ikke lekker.
Hele vannledningsnettet er inndelt i fem hovedsoner; Hundvåg, Madla, Tasta, Sentrum
og Forus/Hinna. Disse hovedsonene består totalt av 33 delstasjoner, og kommunen har
valgt å konsentrere seg om ett område av gangen. Vann- og avløpsavdelingen
gjennomfører lekkasjelytting, rengjøring og spyling av ledningene. Kommunen har et
driftskontrollanlegg med vannmålere, hvor det er satt inn grenseverdi på
minimumsverdi på vannforbruk. Mellom kl. 2-4 på natten er det veldig lavt
vannforbruk, og dersom vannforbruket overstiger grenseverdien går det en alarm.
Dette gjelder uavhengig av sone. Da blir ansatte i lyttelagene varslet og foretar
lekkasjesøk. Kommunen skal etablere flere vannmålere. Kommunen har utarbeidet en
handlingsplan/oppfølgingstiltak for lekkasjereduksjon som ligger som vedlegg 3.
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Når kommunen overtar nye anlegg, trykktester de anlegget for å se at det ikke lekker,
noe som ikke ble gjort tidligere.
Vurdering
Stavanger kommune arbeider systematisk med lekkasjereduksjon, og det er positivt at
vannforbruket er blitt mindre. Vann- og avløpstjenesten er finansiert via selvkost, hvor
innbyggerne betaler for tjenesten. Når det leveres vann til rensing på grunn av
lekkasjer og fordi overvann ikke er løst på overflaten, fører dette til et høyere gebyr for
innbyggerne. Samtidig må dette veies opp med kostnaden ved å bruke enda mer på
tiltak for lekkasjereduksjon og eventuelt økt utskiftingstakt av ledningsnettet.
Kommunen har et høyt lekkasjetap, og Rogaland Revisjon IKS anbefaler kommunen å
årlig evaluere om tiltakene kommunen har iverksatt er tilstrekkelig for å redusere
vannkjøpet og lekkasjetapet.

Stavanger kommune har som mål å skifte ut 1% av vannledningene, og 1% av
avløpsledningene årlig.
Revisjonskriterier:
Kommunen fornyer 1% av vannledningene og 1% av avløpsledningene årlig.
I tabell 13 er det satt opp en oversikt som viser kommunens utskiftingstakt på
ledningsnettet.
Tabell 13 – Utskiftingstakt – fornyelse ledningsnettet. Kilde. Årsberetninger. Stavanger
kommune.
Årstall
2011

Grad av fornyelse vannledninger i
prosent
0,77%

Grad av fornyelse avløpsledninger i
prosent
0,73%

2012

0,85%

0,81%

2013

0,54%

0,55%

2014

0,66%

0,67%

Tabellen viser at kommunen i årene 2011 – 2014 ikke oppnår målet om 1% fornyelse av
verken vannledninger eller avløpsledninger. Vann- og avløpsavdelingen er ikke
fornøyd med at de ikke når målet.
Utskiftingsmetode
Når en skal fornye ledningsnettet kan en enten benytte tradisjonelle gravemetoder eller
grøftefriemetoder (no-dig). Kommunen har valgt å prioritere tradisjonelle
gravemetoder på mesteparten av arbeidet med fornyelse av ledningsnettet, noe som er
både tid og kostnadskrevende. Rogaland Revisjon IKS har fått oppgitt at årsaken til
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dette er at vann- og avløpsavdelingen mener at dette gir høyest kvalitet og lengre
levetid på anlegget. I tillegg er Stavanger en kompakt by med mange stikkledninger til
eiendommer, noe som kunne innebære at kommunen i noen tilfeller likevel måtte til
med graving. På noen få av anleggene har kommunen brukt grøftefrie metoder (nodig).
Denne metoden har den fordelen at den krever mindre ressurser på plansiden, og
jobben kan utføres raskere og dermed rimeligere. En rapport fra Asplan viak fra 2010
viser klare fordeler med no-dig metoden. I et konkret prosjekt var CO2 utslippet 87%
lavere, og prosjektet ble 45% rimeligere enn ved tradisjonell grøftemetode. Erfaringer
fra Bergen kommune er at no-dig koster 20-80% mindre enn det tradisjonelle
grøftemetoder og at en får utført jobben raskere. Denne metoden gir, etter Bergen
kommunes erfaring, mindre miljøutslipp og mindre forstyrrelser av
dagliglivet/trafikken. No-dig metoden er ikke gunstig dersom en ønsker en helhetlig
fornyelse, hvor en kan samordne med annen infrastuktur, bymiljøtiltak, veitiltak o.l.
Utskiftingstakt
Det er vann- og avløpsverket som bestiller hva som skal gjøres av utskiftinger av
ledninger, og det er plan og anleggsavdelingen som har ansvar for å prosjektere og
utføre arbeidet. Vann- og avløpsverket har ikke noen konkret plan hvilke ledninger
som skal skiftes ut i årene fremover. Det settes opp en bestilling for ett år om gangen.
Beslutningen om hvilke ledninger som skal skiftes ut tar utgangspunkt i:
- dokumentert dårlige ledninger (rørinspeksjon, kontroll mm)
- teoretisk dårlige ledninger (alder og driftshendelser)
- samhandling med andre aktører (Vei, Vegvesenet og ev. Lyse)
- separering og fremmedvannsreduksjon
- kapasitetsutfordringer (kjente oversvømmelsesutfordringer eller beregnet
underkapasitet)
- lekkasjeutsatte områder (bakgrunn i lekkasjereduksjonsarbeidet)
Prosessen med å bestille hvilke ledninger som skal skiftes vises i figur 2, med
utgangspunkt i prosessen fra 2013.
Figur 2 – Oversikt over beslutningprosessen utskifting av ledninger 2013. Stavanger
kommune.

10.12.12 Bystyret vedtar kr. 99 600 000 til investeringer for vann og avløp.

05.02.13 Kommunalstyret for miljø og utbygging tar årsprogram for vann og avløp til orientering.

19.03.13 Kommunalstyret for miljø og utbygging tar arbeidsprogram 2013 for kommunaltekniske
investeringsprosjekt til orientering.
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Av figuren ser en at det ikke foretas bestillinger før budsjettvedtak er fattet i bystyret
og årsprogrammet og arbeidsprogram er vedtatt i kommunalstyret for miljø og
utbygging. Vann- og avløpsavdelingen har normalt et utkast til bestillingene klart på
sommeren slik at plan og anlegg kan begynne å planlegge prosjektene. Når den
offisielle bestillingene ikke er klar før i mars, kan ikke plan- og anlegg lyse ut arbeid
eller starte på arbeidet ute før vedtak. For en del av prosjektene går det noe tid før de
kan starte opp fordi det må forhandles med grunneiere, eller at prosjektet skal lyses ut
på anbud. I 2014 ble vann- og avløpsverket sent ferdig med bestillingene på grunn av
personellmangel. Plan og anleggsavdelingen ønsker at de kunne få de offisielle
bestillingene tidligere, slik at de hadde bedre tid på å forberede prosjektene og kunne
vært klare til å starte opp det inneværende året. Nå setter de opp i sitt program opp at
alle prosjektene skal starte det inneværende året, selv om de vet at det ikke går.
Bestillingen fra vann- og avløpsavdelingen inneholder ikke informasjon om antall
meter ledning som skal skiftes ut. Dette forklarer de med at det kan komme endringer
når prosjektet prosjekteres, og de ikke sitter på all informasjon.
Tabell 14 viser oversikt over grad av fornyelse og regnskap og budsjett for 2013.

Tabell 14 – Fornyelse av ledninger 2013. Kilde: Stavanger kommune.
Grad av fornyelse
vannledninger i prosent

Grad av fornyelse
avløpsledninger i prosent

Mål

1%

1%

Totalt
investeringsbudsjett
vann og avløp
99 600 000 (budsj)

Resultat

0,54%

0,55%

98 766 052 (regnsk)

Det ble vedtatt et totalt investeringsbusjett for vann- og avløpsverket på kr. 99 600 000
og det ble brukt kr. 98 766 052, dvs. 833 948 kr. mindre enn budsjettert. Revisjonen har
fått opplyst at i 2013 hadde kommunen en del opprydding av prosjekter satt opp i
kloakkrammeplanen som var krevende, kompliserte og kostbare prosjekter, men som
ikke utgjorde mange meter. Tabell 15 viser antall meter:

Tabell 15 – Fornyelse i meter for 2013. Kilde: Stavanger kommune.
Vannledninger

Avløpsledninger

Mål i meter

6500

5900

Bestilt i meter av vann og avløp

Ikke spesifisert

Ikke spesifisert

Planlagt utført plan og anlegg

3571

3320

Utført antall meter

3511

3260

Dersom en ser på den delen av investeringer som er brukt på direkte fornyelser av
ledninger viser tallene for 2013 og 2014 følgende:
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Tabell 16 – Fornyelse av ledninger 2013. Kilde: Stavanger kommune.
Mål 2013

Resultat 2013

Mål 2014

Mål vannledninger 2013

1%

0,54%

1%

Resultat
2014
0,7%5

Økonomi fornyelse
vannledninger 2013
Mål avløpsledninger 2013

20 000 000

24 038 794

21 400 000

16 357 944

1%

0,55%

1%

0,7%6

Økonomi fornyelse
avløpsledninger 2013

21 000 000

25 581 904

14 000 000

20 663 591

I 2013 brukte Stavanger kommune ca. kr 8 600 000 mer på fornyelse av ledninger enn
budsjettert, men likevel var de langt unna målet om fornyelse på 1%. I 2014 viser
regnskapet et overforbruk på ca. kr 1 600 000, og det er fornyet ca. 0,67 % ledninger.
Kommunen har delt inn hvilke områder som skal ha separatanlegg og hvilke som skal
ha fellesledninger. Det innebærer at det er sonen som avgjør hvorvidt en benytter
fellesanlegg eller separatanlegg. Som omtalt tidligere i rapporten har fellesledninger
flere ulemper både knyttet til at mer vann leveres til rensing og mer utslipp via
overløp.
Både vann- og avløpsavdelingen og plan og anlegg opplever
rekrutteringsutfordringer. Dette kan gå både på å få ansatte folk med riktig
kompetanse og å beholde nytilsatte med høy fagkompetanse. Dette har gjort at
kommunen ikke alltid har klart å planlegge og prosjektere så mye som ønskelig. I
tillegg opplever vann- og avløpsavdelingen høyt sykefravær. Plan og anlegg utfører ca.
60% av arbeidet selv, men resten settes ut på anbud. Det har frem til nå, ikke vært
vanskelig å få eksterne til å utføre arbeidene.
Vurdering
Stavanger kommune når ikke målet om 1% utskifting av vannledninger og 1%
utskifting av avløpsledninger. Når gjennomsnittlig levetid på ledninger er 100 år, vil
det føre til et stort utskiftingsetterslep å ikke sette i gang tiltak for å overholde målet.
Dette kan også føre til at det tar lengre tid å redusere lakkasjen.
Dersom vi forutsetter at budsjettet for 2013 og 2014 er realistisk til å kunne skifte ut 1%
av ledningene, burde forbruket (regnskapet) vært mindre. Selv om kommunen disse
årene har hatt noen kompliserte kostbare prosjekter, kan det stilles spørsmål om
budsjettet er for lavt til å nå målet eller om det må velges mindre kostbare løsninger.
Stavanger kommune bruker i stor grad tradisjonelle gravemetoder noe som er
hensiktigsmessig for store deler av kommunen, men er en tidkrevende og kostbar
metode. For å øke utskiftingstakten anbefaler Rogaland Revisjon IKS kommunen i
større grad å vurdere no-dig løsninger der dette er mulig. I tillegg anbefaler Rogaland
Revisjon IKS kommunen å utarbeide en langtidsplan for hvilke ledninger som skal
skiftes. Planen må ha en viss grad av fleksibilitet, slik at det er rom for å gjøre
5
6

Tallene er foreløpig tall for 2014.
Tallene er foreløpige tall for 2014
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justeringer tilpasset budsjettet og behov som måtte dukke opp. Dette vil gjøre det
mulig for plan- og anleggsavdelingen å planlegge og prosjektere prosjektene i god tid.
Vann- og avløpsverket må også sørge for at de bestiller prosjekter slik at målet om 1%
utskiftingstakt kan nås.
I forbindelse med utarbeidelse av ny saneringsplan anbefaler Rogaland Revisjon IKS
kommunen å legge opp til at flere soner har separate ledninger. Kommunen bør se
hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre bemanningsutfordringene.

Det forventes økt nedbørsmengde og i perioder kraftige regnskyll i årene fremover.
Dette skaper utfordringer for kommunen på grunn av økt overvann.
Revisjonskriterier
 Kommunen er i gang med å tilrettelegge for bedre overvannshåndtering.
Funn
Av totalt 29 millioner m³ vann som blir levert til rensing, utgjør 9 millioner overvann.
Dette er vann som kommer i fra grøntområder, veier o.l. og renner ned i
avløpssystemet. Som nevnt i kapittel 2.1.2 står det i kommuneplanen fra 2010 at «Det
skal settes av tilstrekkelig areal til håndtering og fordrøying av overvann ved ekstremnedbør.»
Det siste året har kommunen tatt bedre tak i overvannsproblematikken. Det er satt ned
en gruppe bestående av ansatte i fra ulike avdelinger i bymiljø og utbygging som skal
se nærmere på hvordan kommunen skal arbeide med blågrønne overvannsløsninger i
forbindelse med bygging av kommunale utbyggingsområder, arealer, veier og bygg.
Foreløpig er det ikke med aktuelle ansatte i fra avdelinger utenfor bymiljø og
utbygging. Gruppen ledes av vann – og avløpssjefen. Gruppen har holdt flere møter og
har identifisert noen av de utfordringene kommunen har vedrørende overvann. I
referatene fremkommer det at det kreves mer kunnskap om blågrønne løsninger, at det
må stilles krav til overvannshåndtering i nye utbyggingsområder, at en må sikre at det
stilles krav til håndtering av overvann i reguleringsplaner og byggesaker og en må bli
flinkere til å vurdere alternative overvannsløsninger. Veiene må ses på som flomveier,
det bør planlegges mer grønne rabatter og rister o.l. må i større grad vedlikeholdes. For
å imøtekomme noen av de utfordringene skal det i begynnelsen av 2015 holdes en
intern fagdag.
Informanter i park og vei har oppgitt at de ikke har hatt tilstrekkelig midler til å kunne
drive et tilstrekkelig vedlikehold i forhold til rensing av kummer, rister og sandfang.
Vedlikehold har i stor grad blitt tatt ut fra henvendelser fra publikum. I budsjettet for
2015 har park og vei fått styrket budsjettet med kr 1 500 000 til dette arbeidet. Planen er
at de skal jobbe i de samme sonene som vann- og avløp prioriterer og forut for deres
arbeid, ha renset kummene, ristene og sandfangerne. I tillegg har de nå mulighet til å
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få rense kummer i andre soner. Avdelingen er dermed i gang med å få et bedre system
for dette. Når det forventes kraftig nedbør, er det rutine at Stavanger natur- og
idrettsservice de i forkant sjekker at kummer det tidligere har vært problemer med
ikke er tette. Skjer det likevel hendelser der overvann blir et stort problem, gjennomgås
hendelsen i ettertid for å vurdere mulige tiltak.
Park og vei har i noen tilfeller opplevd at de i forbindelse med ferdigbefaringen av et
uteområde ikke kan godkjenne uteområdet blant annet fordi at overvann ikke er
håndtert på en god måte. Kommunen har en prosedyre som skal følges, men etter det
vi har fått opplyst blir ikke den alltid fulgt av utbygger.
Som omtalt i kapittel 2.1.2 skal kommunen i reguleringsplaner legge opp til en
overvannshåndtering. Fylkesmannen har hatt kommentarer og faglige råd i uttalelsen
til områdeplan 2442, Jåttå nord og til uttalelsen til detaljplan 2514P boliger
selvbyggerfelt B7 i plan 1731 Tastarustå.
Norsk Vann utga i 2014 rapporten «Håndtering av overvann fra urbane veger», hvor
problematikken med overvann skildres. I rapporten kommer det blant annet frem at
overfylte sandfang gir økte driftsproblemer med sedimentering i avløpsnettet, økte
forurensinger og økt risiko for vannskader. Rapporten setter opp forslag til
kommunale virkemidler og tiltak for økt samhandling (se vedlegg 5). En rekke av de
tiltakene som forslås er Stavanger kommune i gang med. Det gjelder blant annet
etablering av kontaktfora for overvannsgruppe, at det skal legges frem en rammeplan
for overvann i alle reguleringsplaner og økt vedlikehold av rister og sandfang.
I forslaget til ny kommuneplan for 2014-2029 er overvannsproblematikken og
håndteringen av denne er omtalt både i kapittel om byomforming med kvalitet og
under kapittelet om de grønne rekreasjonsområdene. I forslaget står det: Dårlig
overvannshåndtering, gir fare for overbelastning av ledningsnett og urbane flommer. Alle
planer og utbyggingsprosjekter må derfor utformes slik at overvannet håndteres på en
framtidsrettet måte som reduserer faren for flom. Det skal legges til rette for lokal
overvannshåndtering, blågrønn arealfaktor skal legges til grunn i arealplanleggingen og
rammeplaner for vann og avløp skal sikre god håndtering på riktig tidspunkt i planleggingen.
Som nevnt i kapittel 2.1 er retningslinjer knyttet til samfunnssikkerhet hvor overvann
inngår som en del nå foreslått som bestemmelser.

Vurdering
Revisjonens inntrykk er at Stavanger kommune er kommet godt i gang med arbeidet
med å tilrettelegge for bedre overvannshåndtering. Kommunen har tatt viktige grep i
den forslåtte kommuneplanen, og det er innvilget mer penger til rensing av rister og
sandfangere. Det er dannet en overvannsgruppen som vil bidra til økt kompetanse i
organisasjonen og bedre samhandling på tvers.
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Det gjenstår, som tidligere omtalt, å få overvann til å bli godt håndtert i
reguleringsplaner og byggeprosjekter, så det er naturlig at overvannsgruppen utvides
slik at også byplan og eventuelt andre som ikke er en del av bymiljø og utbygging også
kan delta. Sørmarka er et problemområde som kommunen bør følge opp for å sikre at
innbyggere ikke får vannskader i husene.

Revisjonskriterier:
 Stavanger kommune har «system» for styring av fremdriften av klima- og miljøplanen.


Stavanger kommune har måle- og rapporteringsordninger for klima- og miljøplanen.

Styring av fremdrift
Det er miljøseksjonen som har ansvaret for at klima- og miljøplanen blir fulgt opp. Det
er likevel de enkelte fagavdelingene som eier målsetningene, men miljøseksjonen
samarbeider tett med avdelingene. For klimatilpasning så styres fremdriften i stor grad
av handlings- og økonomiplanen (HØP). I inneværende planperiode, 2015 – 2018, er
det prioritert å få gjennomført beredskapsanalyser som skal danne grunnlag for
utvikling av regionale beredskapsplaner. Videre skal avdelingen for
samfunnssikkerhet og beredskap innen utgangen av 2016 tilby kurs til alle
virksomhetene i oppvekst og levekår i ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser. Mot
slutten av planperioden skal den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for
Stavangerregionen og den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for Stavanger
kommune revideres. Kommunen har påbegynt en egen ROS-analyse av
klimaendringer som skal gjennomføres i løpet av perioden, og en flomveikartlegging i
Stavanger hvor havnivå og flomutsatte områder skal kartlegges nærmere.
Det er vann- og avløpsverket som i hovedsak har ansvar for å følge opp
innsatsområdet rene ferskvann. Det fremkommer ingen ting konkret om dette i HØP
2015 – 2018, utover at de skal arbeide for redusere forurensende utslipp. I hovedplanen
for vannforsyning, vannmiljø og avløp, som gjelder frem til 2022, er mål og tiltak
nærmere beskrevet, men det er ikke utarbeidet en handlingsplan for gjennomføring av
tiltakene. Det fremkommer ikke når en kan forvente at de vannforekomstene har god
økologisk og kjemisk tilstand og når vannforekomstene skal være egnet for fritidsfiske.
I forhold til miljøgifter i sjø så har miljøseksjonen prosjektleder ansvaret. Opprinnelig
hadde staten et mål om at tiltak skulle vært gjennomført slik at kostholdsråd kunne
oppheves i 2015. Fristen på dette er forlenget. I handlings- og økonomiplanen står det:
«Prosjektet forurensede sedimenter på sjøbunn er i god fremdrift. Staten yter 75 % dekning av
utgiftene, og det vil være viktig å holde det i fortsatt god fremdrift de nærmeste tre – fire år.»
Det er satt av 500.000 til dette prosjektet hvert år. 02.12.14 vedtok kommunalstyret for
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miljø og utbygging at kommunen gjennom et prosjekt i 2015-2016 skal gi informasjon
til innbyggerne vedrørende miljøgifter, med fokus på forurensede sjøsedimenter
Innsatsområdet rent og godt drikkevann er generelt beskrevet i HØP og nærmere
beskrevet i hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp. Kommunen har nådd
noen av målene. I temaplan for lekkasjereduksjon har vann- og avløpsverket, satt opp
en plan for hvilke soner som skal prioriteres jobbet med og oppfølgingstiltak for 20142019. Dette er ikke knyttet opp til hvilken effekt dette kan ha på lekkasjetallet.
Måle og rapporteringsordninger
I 2013 ble det utarbeidet statusrapport for klima- og miljøplanen. Her er det utarbeidet
indikatorer for noen av målene. I statusrapport for klima- og miljøplanen for 2013 står
det: «Klima- og miljøarbeidet i Stavanger kommune er en pågående prosess og det vil bli
arbeidet videre med å utbedre eksisterende parametere/indikatorer, samt trekke inn andre for å gi
et best mulig bilde av tilstand og utvikling. Det legges opp til at rapporteringen skal være mer
komplett for året 2014.»
Vann- og avløpsverket rapporterer årlig i Stavanger kommune sin årsrapport. For
vann rapporterer kommunen blant annet på hvor mye vann som kjøres av IVAR, hvor
mange meter vannledninger som er fornyet og antall vannledningsbrudd på
hovedledninger. For avløp rapporteres det blant annet på hvor mye avløp som er
levert IVAR, hvor mange meter med avløpsledninger som er skiftet ut og hvor mange
skadeutbetalinger kommunen har. Øvrige avdelinger rapporterer også, men her er det
ikke så mange måleparameter.
Gjennom systemet CITIC måler kommunen kontinuerlig hvor mye vann som brukes i
den enkelte sone, om det er lekkasjer, om overløp er i drift og om pumpestasjoner
virker. Dersom det skjer avvik, går det automatisk melding til aktuelle fagpersoner
som har ansvar for å håndtere hendelsene videre.
Vurdering
En del tiltak fremgår i handlings- og økonomiplanen og andre i mer detaljerte planer.
Kommunen har ikke en konkret samlet handlingsplan for når tiltak skal gjennomføres
og når de enkelte mål i klima- og miljøplanen skal være oppnådd. Likevel er Rogaland
Revisjon IKS sitt inntrykk at Stavanger kommune jobber målbevisst mot de mål som er
satt i klima- og miljøplanen. Rogaland Revisjon vil anbefale kommunen å utarbeide
konkrete handlingsplaner med delmål, tiltak og tidsperspektiv for de områder der
kommunen per i dag er lengst fra å nå målene i klima- og miljøplanen.
Stavanger kommune har måle- og rapporteringsordninger, og det er positivt at det skal
utarbeides en mer komplett rapportering for status for klima- og miljøplanen.
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Vi anbefaler Stavanger kommune å:
 sikre klimatilpasninger i område- og detaljreguleringsplaner.


årlig evaluere om tiltakene kommunen har iverksatt er tilstrekkelig for å
redusere vannkjøpet og lekkasjetapet.



iverksette nødvendige tiltak for å sikre at målet om 1% utskiftingstakt kan nås,
herunder vurdere behov for en lengre planleggingshorisont og behov for å ta i
bruk andre metoder for utskifting av ledninger.



revidere saneringsplanen jevnlig, i den forbindelse vurdere om flere soner bør
ha separate ledninger.



utarbeide konkrete handlingsplaner med delmål, tiltak og tidsperspektiv for de
mål i klima- og miljøplanen som kommunen per i dag er lengst fra å nå.
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Vedlegg 1

I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det
gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets/kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel
5.
Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i privat
sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk.
Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet er
gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på www.rogalandrevisjon.no.
Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Elin Fagerheim Bjerke under ledelse av fagansvarlig for
forvaltningsrevisjon Bernt Mæland.

Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene.
Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, for
eksempel lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt:

Følgende personer er intervjuet enten individuelt eller i grupper:
Seksjonsleder bestiller/forvaltning Bjørn Zimmer Jacobsen
Seksjonsleder myndighet utøver Harald Bergsagel
Beredskapsrådgiver Hugo Kind
Vann og avløpssjef Jarle Furre
Plan og anleggssjef Leiv Molven
Seksjonsleder anlegg Leiv Egil Torkildsen
Seksjonsleder utfører produksjon Per Einar Petterson
Beredskapssjef Torstein Nielsen
Arealplanlegger Wenche Clarke
Arkitekt Claus Sigurd Petersen
Produksjonsleder vann Rolf Arne Skare
Produksjonsleder avløp Trond Tørresdal
Produksjonsleder stasjonsdrift Steinar Husebø
Park og veisjef Torgeir Esig Sørensen
Seksjonsleder stab (park og vei) Jostein Tverdal
Seksjonsleder park Felicitas Heimann
Seksjonsleder vei Trygve Petter Nilsen
Landskapsarkitekt Hilde Blokkum
Fagansvarlig geodata Eirik Mannsåker
Kommuneplanlegger, Paal Kloster
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Samtale per telefon
Senioringeniør fylkesmannen Tone Ankarstrand
IVAR Leif Terje Øvernes
Rådgiver fylkesmannen Ivar Langvik
Rådgiver Inger Gjedrem
Vi henviser til følgende kilder:
Interne (kommunen)
Kommuneplan utkast 2014-2029
Kommuneplanen 2010-2025
Klima- og miljøplanen 2010-2025
Handlings- og økonomiplan 2014-2017
Handlings- og økonomiplan 2015-2018
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp
Kloakkrammeplan for Stavanger
Konsekvensutredninger 2010
Konsekvensutredninger 2014
Møtereferater fra gruppe vedrørende forurenset sjøbunn
Møtereferater fra overvannsgruppe
Organisasjonskart Stavanger kommune
Organisasjonskart Vann- og avløpsverket
Oversikt målinger badevannskvaliteten
Park og vei sitt årsprogram 2014
ROS-analyse for vannforsyningen til Stavanger kommune
ROS-analyse for reguleringsplan Skansen kvartalet
Konsekvensanalyse kommuneplanen 2010-2025
Statusrapport klima- og miljøplanen 2013
www.stavangerkommune.no
Temaplan lekkasjereduksjon 2014
Vann- og avløpsverkets bestilling 2014
Vann- og avløpsverkets årsplan 2014
Stavanger kommune sin årsrapport 2013
Eksterne (lovregler, sentrale føringer, diverse eksterne kilder)
Blågrønn faktor – veileder byggesak. 2014. Framtidens byer.
CICERO Rapport 2012:01. NORADAPT- Community Adaption and Vulnerability in Norway - sluttrapport
Drikkevannsforskriften med vedlegg
Forskrift til forurensningsloven
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven
Forurensningsloven
Framtidens byer, klimatilpasning i framtidens byer rapport 2011-2012.
www.IVAR.no
http://www.ivar.no/distribusjonssystem/category705.html
Plan og bygningsloven
Rapport havnivåstigning –estimater over framtidig havstigning i norske kystkommuner. DSB (2009).
Rapport: fremtidig havstigning i norske kystkommuner utarbeidet av Bjerknes Centre for Climate Reaschers.
Rapport investeringsbehov i vann og avløpssektoren. Norsk Vann 2013.
Rapport no-dig versus åpen grøft. Asplan viak 2010.
Regionalplan for vannforvaltning i vannregionen Rogaland 2016-2021.
Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester (Benchmarking). Norsk vann 2011.
Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester (Benchmarking). Norsk vann 2012.
Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester (Benchmarking). Norsk vann 2013.
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Tilsynsrapport 2012, Mattilsynet.
Tilsynsrapport i forbindelse med beredskapsøvelse 2012, Mattilsynet.
Tilsynsrapport 2014, Mattilsynet.
www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00084/Forklaring_TKB_84203a.pdf
http://dibk.no/globalassets/tilsyn/storbynettverket/storbynettverket-2012/overvann---oslo.pdf
www.miljodirektoratet.no/no/Klimatilpasning_Norge/Bibliotek/Erfaringer/Metode-for-Klima-ROS/
http://vannnett.no/portal/SearchWaterbody.aspx?q=&Muncipality_ID=1103&AreaName=Stavanger&County_I
D=1100&AreaName=Rogaland&cat=All&MS_SubUnitCode=5104-01&AreaName=Jæren
www.vannforeningen.no/ikbViewer/Content/790972/(13)%20Magnar%20Sekse.pdf
(Erfaringer fra Bergen kommune)
Årsrapport 2013 IVAR
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Vedlegg 2
Utdrag fra hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp
For vannforekomstene er det satt opp følgende mål:


«Alle vannforekomster skal ha god økologisk balanse, og naturverdiene i og rundt vann skal
ivaretas.



Alle tilrettelagte badeplasser skal ha badevannskvalitet.



Alle krav til brukerinteresser i den enkelte vannforekomst skal være oppnådd.»

For avløpssystemene er det satt opp følgende mål:
«Alle innbyggerne som er tilknyttet offentlig avløpsnett skal ha rensing som overholder rensekravene.
• Mer enn 98% av forurensingsproduksjonen i rensedistriktet skal være tilknyttet renseanlegget.
• Mindre enn 5% av forurensningsmengden tilknyttet avløpsnettet skal gå ut i overløpene.
• Avløpshåndteringen skal være slik at vannmiljømålene i kapittel 3 kan nås.
• Alle utslippskrav overfor kommunen og IVAR’s avløpstjenester for Stavanger skal være oppfylt med
stor sikkerhet.
• Det skal ikke oppstå vannskader på hus og eiendom på grunn av feil drift, manglende vedlikehold
eller underdimensjonering av kommunale avløpssystemer.
• Avløpssystemet skal være tilrettelagt for å håndtere ekstremnedbør på en akseptabel måte. Det skal i
dette også tas høyde for de forventede klimaendringene.
• Innbyggerne og øvrige abonnenter skal være fornøyde med de kommunale avløpstjenestene.»
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Vedlegg 3
Vannkvaliteten i Stavanger kommune tilfredsstilte i 2013 følgende kriterier:
• Hygienisk: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har hygienisk
betryggende drikkevann. Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt og
gjennom vannbehandlingen og har dokumentert god hygienisk kvalitet
• Bruksmessig: 100 % av innbyggerne tilknyttet har god bruksmessig kvalitet. Kravene til pH og
farge er tilfredsstilt
• Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen er < 0,5 timer i snitt pr.
innbygger pr. år og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt
• Alternativ: 100 % av innbyggerne, som får vann fra vannverk > 1000 innbyggere, har gode
alternative forsyningsmuligheter som kan levere i inntil 3 måneder
Avløpstjenesten i Stavanger kommune tilfredsstilte i 2013 følgende kriterier:
• Tilknytning: > 98 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og blir renset i
renseanlegg med riktig type renseprosess iht. krav som kommunen må oppfylle senest innen 2017
• Slam: > 90 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år, og 100 % av årets
slamproduksjon tilfredsstiller minst kvalitetsklasse III i gjødselvareforskriften, og det er ikke deponert
noe slam.
• Overløp: < 5 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, slippes ut i
regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet
Kilde: Norsk Vann.
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Vedlegg 4

Tabell 1 – Handlingsplan/oppfølgingstiltak for lekkasjereduksjon. Kilde: Stavanger kommune.
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Regnskpsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll

Andre tjenester

Rogaland Revisjon
IKS
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger
Tlf 40 00 52 00
Faks 51 84 47 99
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