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 Sammendrag 

Denne hovedplanen vil være overordnet for avløpsvirksomheten i perioden 2019-2026 og skal være 
styrende for handlings- og økonomiplanen som rulleres årlig. Planen omhandler for en stor del 
kommunalt avløp (ledningsanlegg, kummer, renseanlegg, overløp mm.), men tar også for seg avløp 
fra spredt bebyggelse. 

I Forurensningsforskriften er utslipp av avløpsvann inndelt i ulike kapitler avhengig av utslippets 
størrelse: 

• Kap.12 – utslipp av sanitært avløpsvann med utslipp mindre enn 50 pe 
• Kap.13 – utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe 

til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre en 10.000 pe til sjø 
• Kap.14 - utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp større enn eller lik 

2000 pe til ferskvann, større enn eller lik 2000 pe til elvemunning eller større enn 10.000 pe til sjø 

I denne hovedplanen er avløpssoner omtalt etter hvilket kapittel i Forurensingsforskriften de tilhører. 
Forurensningsforskriften er i planen forkortet til FF. 

25.03.2008 ga Fylkesmannen utslippstillatelse for utslipp av kommunalt avløpsvann fra Bodø 
tettbebyggelse på strekningen Kvalvika-Mørkved, tilsvarende inntil 55 000 pe. Antall pe i dette 
området (kapittel 14 i Forurensningsforskriften) er i dag økt til ca.62.200. 

Forvaltningstiltak i kommende periode vil blant annet omfatte: igangsetting av regelmessige 
resipientundersøkelser, vurdering av løsninger for registrering av driftstid og varsling av feil for 
overløp, utarbeide lokal forskrift for spredt bebyggelse, komme i gang med kartlegging av 
avløpsløsninger og tilstand for disse i spredt bebyggelse samt følge opp disse i hht. 
Forurensningsforskriften. Det skal føres tilsyn med olje- og fettutskillere og også få registrert de som i 
dag ikke er med i våre registre. I tillegg skal det ses på muligheten til å få etablert en fremtidig løsning 
for avvanning av slam og en ny urbanhydrologisk nedbørstasjon. 

Hovedplanen legger opp til en del endringer av avløpssoner ved at en del avløpssoner foreslås slått 
sammen med andre avløpssoner. Dette gjelder sonene 501 Bodøsjøen II, 500 Jensvoll, 505 Åltjønna, 
603 Hunstadmoen I og 605 Hunstadmoen II som alle overføres til sone 600 Stokkvika hvor det skal 
etableres nytt renseanlegg. 

Det vurderes også som en mulighet å overføre sonene 100 Skivik/103 Løpsmark til Kvalvikodden RA. 

En del avløpsoppryddingsprosjekter foreslås utført bl.a. på Jensvoll, Reinsletta og Sentrum øst. Ellers 
vil sanering av avløp i Vestbyen fortsette. 

Det vil bli økte driftsutgifter i perioden som følge av nye tekniske anlegg og forvaltningstiltak og en 
høy investeringstakt generelt vil gi behov for en økning i avløpsgebyrene de nærmeste årene.  

 

 

Bodø, September 2018 
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1  Innledning 

1.1 Formål 
Hovedplan avløp er en overordnet plan for kommunens virksomhet innenfor avløpssektoren. Planen 
gir en beskrivelse av status for kommunens avløpshåndtering, setter mål for fremtidig virksomhet, 
redegjør for hvordan kommunen skal oppfylle krav gitt i lover og forskrifter og legger rammer for 
aktuelle tiltak som skal utføres i planperioden. 

Planen er styrende for kommunens økonomi- og handlingsplan som rulleres årlig. 

2 Rammebetingelser 

2.1 Avløpsvirksomhet- kommunens organisering   
Ansvaret for Bodø kommunes avløpsvirksomhet er i hovedsak ivaretatt av tre enheter ved Teknisk 
avdeling: Forvaltning, Plan og utbygging, og Drift og Produksjon.  

Forvaltning: forvalter bla. eierskapet av avløpsinfrastrukturen, koordinering mot øvrige kommunale 
avdelinger og øvrige aktører, forvalter utslippstillatelser og er forurensningsmyndighet for separate 
utslipp og hovedutslipp mindre enn 10 000 pe (i samsvar med Forurensningsforskriftens kap.12 og 
13), oljetanker, fettavskillere, miljø, forurenset grunn mm. 

Plan og utbygging: har ansvar for utarbeiding av planer for nye investeringsprosjekter innenfor vei, 
vann og avløp, utarbeidelse av hovedplaner, saneringsplaner mm. Plan og utbygging er også ansvarlig  
for byggeledelse i prosjektenes utførelsesfase. Avdelingen har også en egen anleggsseksjon som 
utfører en del av prosjektene som blir planlagt, resten blir satt ut til entreprenør. 

Drift og Produksjon - avløp: drift og vedlikehold av avløpsinfrastruktur (avløpsnett, pumpestasjoner, 
overløp, renseanlegg osv.).  

2.2 Sentrale rammebetingelser 
Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å implementere aktuelle direktiver i norsk lov.  De 
viktigste direktivene for avløp og vannmiljø er: 

• EU-direktiv avløp, Direktiv 91/271/EØF, rensing av avløpsvann fra byområder 
Direktivets formål er å verne miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann fra 
tettbebyggelse. Det stilles konkrete krav til rensegrad ut fra størrelsen på tettbebyggelsen og 
resipientens følsomhet.  

• EU-direktiv vann, Direktiv 2000/60/EF, Rammedirektiv for vann (trådte i kraft 22.12.2000) 
Direktivets overordnede mål er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om 
nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i 
ferskvann, grunnvann og kystvann.  
 

De viktigste norske lover/forskrifter for avløp og vannmiljø er: 
 
• Forurensningsloven, Lov om vern mot forurensninger og om avfall,  
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Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning. 
Viktige bestemmelser for avløpshåndteringen er gitt i Forurensningsforskriften Forskrift om 
begrensning av forurensning. I Norge følges EU’s avløpsdirektiv opp gjennom 
Forurensningsforskriften, spesielt del 4 Avløp. 

• Vannforskriften, Forskrift om rammer for vannforvaltningen  
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. I Norge implementeres EU’s 
vanndirektiv gjennom vannforskriften. 

• Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 
Gjennom denne forskriften reguleres kvalitetskrav for slam fra renseanleggene, og disponering 
av slam mht. å forebygge forurensningsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved 
tilvirkning, lagring og bruk av slam. 

• Plan og bygningsloven, Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
Loven regulerer forholdet til avløp både for utbyggere og kommuner. 

• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. 
Loven gir hjemmel for innkreving av kommunale vann- og avløpsgebyrer. Bodø Kommune har 
egen forskrift for vann- og avløpsgebyrer. 

I Bodø kommune gjelder følgende lokale forskrifter og planer/normer: 

• Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller, Bodø Kommune   
• Forskrift om reglement for sanitæranlegg, Bodø kommune, Nordland 
• Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bodø kommune, Nordland 
• Forskrift om nedgravde oljetanker, Bodø kommune, Nordland 
• Kommuneplanens arealdel 2014-2026 
• Kommunedelplan for Saltstraumen 
• Kommunedelplan for Tverlandet 
• Bodø kommunes kommunaltekniske norm 

 

2.3 Utslippstillatelser  
Forurensningsloven med forskrift krever at avløpsvann skal renses før det slippes ut i vassdrag eller 
fjord (resipienten). Kravet til rensing er avhengig av: 

• Størrelsen på utslippet 
• Sårbarhetene til resipienten 

 
Hovedvekten av boligbebyggelsen i Bodø kommune har avløp til Saltenfjorden og Landegodefjorden, 
mens mindre utslipp også har avløp til Mistfjorden, Karlsøyfjorden, Skjerstadfjorden, Misværfjorden, 
Saltstraumen og Sunnanfjorden.  Alle disse resipientene er klassifisert som «mindre følsomme 
områder» i henhold til Forurensningsforskriften Del 4, kap.11. Oversikt over resipienter og 
kommunale utslipp se vedlegg 1. Hvem som er forurensningsmyndighet avhenger av utslippets 
størrelse. 
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2.3.1 Utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser (FF. kapittel 14) 
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet og har ansvar for utslipp av kommunalt avløpsvann fra 
tettbebyggelse med samlet utslipp større enn 10 000 pe til sjø, jfr. Forurensningsforskriftens kapittel 
14. I Bodø kommune gjelder dette for strekningen Kvalvika-Mørkved. I tabell under pkt. 4.5.1 er 
avløpssoner som kommer inn under Forurensningsforskriften kap.14 opplistet.  

Utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Nordland 25.03.2008 ble gitt for en avløpsbelastning på inntil 
55 000 pe.  Resipient for utslippene er Saltenfjorden og Landegodefjorden, som begge er kategorisert 
i klassen «Mindre følsomt område».  Med disse kriteriene som utgangspunkt er kravet i 
utgangspunktet sekundærrensing.  

Resipientundersøkelsene som forelå viste at avløpsutslippene hadde lite innvirkning på resipienten. 
Både Saltenfjorden og Landegodefjorden er åpne fjordsystemer med god vannutskifting. Med 
grunnlag i dette søkte Bodø kommune om primærrensing av avløpsutslipp i forbindelse med HP 
2003-2008.  Ut i fra dokumentasjoner og forhold i fjordene, anså Fylkesmannen primærrensing som 
tilstrekkelig for å unngå skadevirkninger på disse fjordsystemene.  Som vilkår for fortsatt 
primærrensing ble følgende vilkår satt i utslippstillatelsen: 

• Resipienten kan klassifiseres som mindre følsom, og 
• utslippene minst har gjennomgått primærrensing, og 
• grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet 
• samtlige avløpsanlegg  skal uansett  utformes slik at de er tilrettelagt for en evnt. fremtidig 

oppgradering til sekundærrensing.  
 

Følgende rensekrav gjelder for primærrensing og sekundærrensing: 

• Primærrensing: 
o 20% BOF reduksjon eller maksimalt 40 mg/l i utløpet 
o 50% SS reduksjon eller maksima lt 60 mg/l i utløpet 

 
• Sekundærrensing: 

o 70% BOF5 reduksjon eller maksimalt 25 mg/l i utløpet 
o 75% KOF reduksjon eller maksimalt 125 mg/l i utløpet 

 

2.3.2 Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser (FF. kap.13) 
Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvaret for alle utslipp av avløpsvann med samlet 
utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 
10 000 pe til sjø, jfr. Forurensningsforskriftens kapittel 13.  

Det stilles følgende krav til utslipp i mindre følsomt område: 

Skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme 

a) 20 % reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av det som 
blir tilført renseanlegget, 

b) 100 mg SS/I ved utslipp beregnet som årlig middelverdi, 
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c) sil med lysåpning på maks 1 mm, eller  

d) slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11.  Dvs. riktig dimensjonert og bygget ihht. 
kravene. 

Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må etterkomme 
kravet i bokstav a) eller b). 

Den ansvarlige for private avløpsanlegg større enn 50 pe skal årlig rapportere nødvendige 
opplysninger til kommunen innen 1.februar. 

I tabell under pkt. 4.5.2 er avløpssoner som kommer inn under Forurensningsforskriften kap.13 
opplistet.  

I 2005 ble Skjerstad kommune sammenslått med Bodø kommune. Utslippstillatelse for kommunalt 
avløpsvann fra Skjerstad kommune ble gitt av Fylkesmannen i Nordland 16.07.1996, og gjaldt da for 
hele Skjerstad kommune. Tillatelsen tar utgangspunkt i en produksjon av kommunalt avløpsvann 
tilsvarende 2050 pe, og med en fremtidig belastning på 2670 pe. 

2.3.3 Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende (FF. kap.12) 
Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvaret for utslippstillatelser for alle utslipp av 
sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre 
enn 50 pe, jfr. Forurensningsforskriften kapittel 12. I tabell under pkt. 4.5.3 er avløpssoner som 
kommer inn under Forurensningsforskriften kap.12 opplistet.  

2.4 Befolkningsvekst 
Hovedplanen må ta høyde for en befolkningsøkning fra dagens nivå som ligger på rundt 51.400 
innbyggere til omkring 57 500 innbyggere i 2030 (jfr. Bodø kommunes boligplan 2018-2021). I følge 
tall fra SSB kan en forvente at det i 2040 vil være omkring 61100 innbyggere i kommunen. Den 
største andelen av veksten vil bli innenfor byutviklingsområdet fra og med Løpsmark til og med 
Tverlandet tettsted. I tilknytning til prosjektet «Ny by – ny flyplass» vil store arealer bli disponible til 
fremtidig byutvikling. På dette området skal det bygges en helt ny bydel hvor størstedelen av Bodøs 
vekst skal tilrettelegges.  Her vil det bli konsentrert sentrumsnær boligutbygging, anslagsvis i 
størrelsesorden 15 000 nye boliger frem mot 2065. 

2.5 Klimaendringer 
Det norske klimaet fremover antas å utvikle seg til å bli varmere, med mer nedbør, kortere 
snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå.  Vi vil stadig oftere oppleve 
ekstreme værsituasjoner. Ekstremnedbør kombinert med snøsmelting og sterk vind medfører i dag 
betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder. Klimafremskriving viser at man kan 
forvente fortsatt økning i maksimal nedbørintensitet innen utgangen av dette århundret.  

Klimaendringene og økt fortetting vil forsterke behovet for god overvannshåndtering i fremtiden.  

Det er vanskelig å forutsi omfanget av fremtidige klimaendringer, og beregninger for fremtidige 
effekter og tiltak av disse blir tilsvarende usikre.  

Enkelte klimaforskere antar at regnintensitetene enkelte steder i perioden 2071-2100 kan øke med 
20-60 % i forhold til dagens kortregn.  Dette er usikkert og vil variere etter lokaliteter, men 
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planleggingen bør ta hensyn til økningene.  Norsk Vanns veileder for VA-nett 193/2012 (Lindholm 
m.fl.) foreslår en økning på 30-50 % på dagens regnintensiteter for å kompensere for 
klimaendringene på slutten av dette århundret.     

Bodø kommunes Kommunalteknisk norm har per i dag ikke satt krav til bruk av klimafaktor.  Dette vil 
bli vurdert ved neste revisjon. For å ta høyde for fremtidige klimaendringer bør nye anlegg som 
dimensjoneres inkludere nødvendig klimatillegg ved bruk av egen klimafaktor. En klimafaktor for 
Bodø antas å burde ligge på 1,2-1,3. 

Bodø kommune har en nedbørstasjon i Skivika. Meteorologisk institutt har systematisert 
nedbørsdata for Bodø-området ut ifra disse målinger og på grunnlag av disse er IV-kurver for Bodø 
fremkommet. For å få et bedre grunnlag for nedbørsmålinger i Bodø bør det også etableres en 
nedbørstasjon på Mørkved. 

 

3 Mål 

3.1 Hovedmål - miljømål 
Rammedirektivet for vann skal bidra til å bevare, beskytte og forbedre vannforekomstene og 
vannmiljøet og sikre en bærekraftig bruk av vannressursene. En rekke direktiver er fastsatt med 
formål å beskytte vannforekomstene. Rammedirektivet for vann danner en overbygning for alle disse 
direktivene. Direktivet omfatter alt ferskvann, grunnvann og kystvann ut til én nautisk mil utenfor 
grunnlinjen.  
 
Følgende miljømål gjelder for vannforekomster (kystvann, overflatevann og grunnvann):  
 
• Oppnå god kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster  
• Redusere forurensningsbelastningen til vassdragene og kystvannet 
 
Disse miljømålene kan ses i sammenheng med ulike brukerinteresser som bedre badevannskvalitet 
(der det er aktuelt) økt verdi for friluftsliv, økt verdi for reiseliv, tryggere bruk av vann til 
næringsmiddelformål, økt biologisk mangfold i elver og kystvann, trygg sjømat uten fare for inntak av 
miljøgifter osv. 

 

3.2 Mål for Bodø kommune 
Med bakgrunn i miljømål for vannforekomstene, krav i Forurensningsforskriften og utslippstillatelsen 
fra Fylkesmannen 25.03.08, har Bodø kommune satt følgende mål for avløpshåndteringen i 
kommunen: 

• Avløpsvann skal håndteres slik at miljøet vernes mot uheldige utslipp for å unngå at miljøskade 
eller sjenerende forhold oppstår, og at eksisterende miljøkvalitet ikke forringes. 

• Alle renseanlegg skal overholde krav til rensing for utslipp. 
• Alle kommunale direkteutslipp skal saneres, og overføres til renseanlegg med utslipp som 

oppfyller krav til rensing.  
• Redusere avløpsbelastningen på renseanleggene ved å fjerne fremmedvann på avløpsnettet.  
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• Tilstrebe at overvann fra elver og bekker føres til resipienten enten via naturlige åpne vannveier 
eller i egne rør. 

• Ta hensyn til antatt økte vannmengder som følge av klimaendringer ved planlegging av 
overvannssystemene. 

• Bidra til å få på plass finansieringsordning for overvann. 
• Ha en fornyelsestakt på ledningsnettet på 1 % (målt som lengde av avløpsnett). 
• Separate utslipp skal håndteres etter Forurensingsforskriften kap.12. 

4 Tilstand/situasjonsbeskrivelse 

4.1 Oversikt over vannforekomster 
En vannforekomst er en avgrenset og betydelig mengde overflatevann, det vil si et kystområde, 
innsjø eller elvestrekk, eller et avgrenset volum grunnvann.  I Bodø Kommune er det i hovedsak 
sjøvann som benyttes som mottaker av avløpsvann (resipient) fra befolkning og næringsliv.  

For byområdene er de mest benyttede vannforekomstene som benyttes som resipient for 
avløpsvannet Saltenfjorden og Landegodefjorden. 

For mindre områder benyttes følgende vannområder som resipient for avløpsvannet i ulik grad: 
Sørfolda, Nevelsfjorden, Karlsøyfjorden, Mistfjorden, Landegodefjorden, Vestfjorden, Saltenfjorden, 
Saltstraumen, Sunnanstraumen og Skjerstadfjorden. 

Ferskvannsforekomster blir i noen grad benyttet som resipient for bebyggelse, dette gjelder feks. 
Soløyvannet og Vatn-Vatnet. 

Øvrige ferskvannsforekomster omtales ikke nærmere i hovedplan da de i hovedsak benyttes i liten 
grad som resipient, og da kun i forbindelse med hyttebebyggelse. 

Beskrivelse av resipienter  

For oversikt over de ulike resipientene, se vedlegg 1 «Oversiktskart resipienter og kommunale 
utslipp(hele kommunen)», kartet viser også kommunale utslipp. Tabell 5 viser oversikt over  
kommunale utslipp og hvilke resipient de har utslipp til. 

Saltenfjorden 
Hovedvekten av boligbebyggelsen i Bodø kommune har avløp til Saltenfjorden. På strekningen 
Bodøsjøen-Løding er det er i dag 9 kommunale avløpsutslipp. Total belastning fra disse kommunale 
avløpsutslippene er på ca.34 100 pe.  Det største utslippet er ved Mørkvedodden renseanlegg, som 
behandler avløpsvann fra ca. 13 300 pe. Øvrig avløpsutslipp til Saltenfjorden kommer stort sett fra 
spredtbygde områder på sør- og østsiden av fjorden.  Total avløpsbelastning, inkludert avløp fra 
spredt bebyggelse og fritidsbebyggelse, utgjør ca.35 100 pe.  I tillegg kommer avløpsbelastning fra 
Bodø hovedflystasjon på ca.1000 pe og Vikan avfallsplass med ca.40 pe. 
Saltenfjorden ligger åpent til, med utløp til Vestfjorden og er uten betydelige terskler som hindrer 
vannutskiftingen. Overflatearealet er ca. 80 km2.  Dybden er gjennomgående over 200 m, og på 
grunn av Saltstraumen er det til dels sterke strømmer i området. Strømningsmålinger viser 
hastigheter i overkant av 0.2 m/s på strekningen Bodøsjøen-Mørkvedodden. I de indre områder ved 
Løding/Vikan, er strømningene gjennomgående mindre enn 0.1 m/s. 
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Lagfordelingsforholdene i vannmassene er gjennomgående svak, med unntak av i de indre 
fjordområder, ved Løding. I følge beregninger utført av Miljøplan vil utslippsdyp på 25 m sikre en 
rimelig god innlagring under overflaten i sommerhalvåret. 

Landegodefjorden 
Det er 5 kommunale utslipp (>1000 pe) til Landegodefjorden, bla. det største utslippet i kommunen 
som er i Kvalvika og som behandler utslipp fra ca.24 700 pe.  Total belastning fra kommunale 
avløpsutslipp, private utslipp og områder uten avløpsnett er ca. 35 900 pe.  
Landegodefjorden er en åpen kystfjord med åpning mot Vestfjorden i nord og mot Saltenfjorden i 
sør. Fjorden er omkranset av en skjærgård med flere store øyer. 

Strømningsmålinger viser gjennomgående lavere hastigheter enn i Saltenfjorden, dvs. lavere enn 0,2 
m/s. Lagdelingen i vannmassene er gjennomgående svak, slik at det vil være vanskelig å oppnå 
effektiv innlagring av avløpsvann ved dyputslipp. 

Bodø Indre Havn 
Overflatearealet er ca. 1 km2. Største vanndybde er ca. 25 m. Innløpet til havna er ca. 150 m bredt, 
og dette er eneste inn/utløp (med unntak av et mindre utløp på Burøya).  
Vanngjennomstrømningen er liten, gjennomgående mindre enn 0,2 m/s. Inn/utløpet til Bodø indre 
havn skjer fra/til Landegodefjorden. 

Tidligere ble alt avløpsvann fra sentrum og Rønvikområdet ført til havnebassenget. 

I dag tilføres det kun overløpsutslipp som trer i funksjon ved høy nedbør samt enkelte private 
avløpsutslipp fra bedrifter på Burøya/Nyholmen. 

Kystverket planlegger utdyping av innseilingen til Bodø havn fra 11 – 13,3 meter. Arbeidene starter   
høsten 2018. 

Karlsøyfjorden 
Karlsøyfjorden er resipient for ett kommunalt avløpsutslipp på Kjerringøy og flere private 
avløpsutslipp. Ca. 220 pe er tilknyttet det kommunale utslippet. Total avløpsbelastning, inkludert 
avløp fra spredt bebyggelse og fritidsbebyggelse, utgjør ca. 575 pe.  
Karlsøyfjorden er en åpen kystfjord med stor dybde og åpning i begge ender mot Vestfjorden. 
Utskiftingen av vannmasser er god. Bodø kommune er ikke kjent med at det er foretatt 
resipientundersøkelser i fjorden. 

Mistfjorden 
Mistfjorden er resipient for ett kommunalt avløpsutslipp ved Festvåg, der 59 pe er tilknyttet 
slamavskiller med utslipp til ca.27 meters dyp. Avløpsbelastning fra bebyggelse, inkludert 
fritidsboliger, som ikke er tilknyttet kommunalt avløp i Festvåg og Misten er på 77 pe.  Total 
avløpsbelastning fra området er 136 pe. 
Mistfjorden er en dyp og trang terskelfjord, som munner ut i åpningen mellom Karlsøyfjorden og 
Landegodefjorden. Terskelen ytterst i åpningen har en dybde på 30-40 m. Største vanndyp er over 
200 m. Bodø kommune er ikke kjent med at det er foretatt resipientundersøkelser i fjorden. 

Misværfjorden 
Misværfjorden er resipient for ett kommunalt avløpsutslipp i Misvær og private avløpsutslipp fra 
spredt bebyggelse og fritidsbebyggelse. Ca. 590 pe er tilknyttet det kommunale avløpsutslippet i 
Misvær. Total avløpsbelastning, inkludert avløp fra spredt bebyggelse og fritidsbebyggelse, utgjør ca. 
800 pe. 
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Misværfjorden er en terskelfjord som strekker seg ca.16 km fra Misvær innerst i fjorden til Skjerstad 
hvor den munner ut i Skjerstadfjorden. Det er to terskler i fjorden, en ved Støvset med en 
terskeldybde på 10-12 meter, og en ytterst i fjorden ved Skjerstad, Graddstraumen på ca.  8-10 
meters dyp. 
 
Skjerstadfjorden 
Skjerstadfjorden er en trang terskelfjord med utløp i Saltenfjorden. Overflatearealet er ca. 250 km2. 

Største dyp er 500 m. Terskeldypet i fjorden er ca. 30 m. Flere mindre avløpssoner har utslipp til 
Skjerstadfjorden. Fjorden er også hovedresipient for avløpsvann fra kommunene Saltdal og Fauske. 
Det er 3 kommunale avløpsutslipp via slamavskillere til resipienten, tilsvarende 320 pe. Total 
avløpsbelastning inkludert utslipp fra spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse (innenfor Bodø 
kommune) er på ca. 1070 pe. I tillegg kommer avløpsbelastning fra Reitan på ca.1100 pe og 
avløpsbelastning fra Saltdal og Fauske. 

Saltstraumen/Sunnanstraumen 
Saltstraumen er verdens sterkeste tidevannsstraum og inneholder truet, sjelden og sårbar natur av 
særlig naturvitenskapelig verdi. Saltstraumen med tilhørende fjordsystemer har både nasjonal og 
internasjonal verneverdi, og ble ved kongelig resolusjon vernet den 21.06.13.  
Saltstraumen og Sunnan er forbindelsen mellom Skjerstadfjorden og Saltenfjorden. 
Tidevannsstrømningen gjennom straumen er meget stor, gjennomgående over 4 m/s. Den gode 
vannutskiftingen gjør at vannkvaliteten er lite påvirket av eksisterende avløpsutslipp. Området er 
svært mye benyttet til fiske både fra land og fra båt. I tillegg er området et stort turistmål for 
reiselivsnæringen og byens innbyggere. På grunn av den gode vannutskiftingen er imidlertid 
brukerkonfliktene svært begrenset. 

Det er 5 kommunale avløpsutslipp via slamavskillere til resipienten.  Ca. 720 pe er tilknyttet det 
kommunale utslippet. Total avløpsbelastning, inkludert avløp fra spredt bebyggelse og 
fritidsbebyggelse, utgjør ca. 1150 pe.  

Spesielle resipienter 
For følgende ferskvannsresipienter med avløpsanlegg fra private utslippsanlegg er det registrert 
spesielle brukerinteresser: 
 
Soløyvannet 
Soløyvannsområdet benyttes mye som friluft- og rekreasjon. Området har egen idrettsarena 
(Bestemorenga) for sport og fritid, det er tilrettelagte skispor rundt hele Soløyvannet, skytebane, 
travbane,  hestesenter, badeplass mm. Det er mange hytter og også en del fastboende rundt 
Soløyvannet.  I nedbørsfeltet til Soløyvannet er det registret enkeltutslipp fra 39 boenheter, samt 
fritidsbebyggelse og hytter (til sammen omtrent 300 stk). Det er registrert 45 avtaler for tømming av 
slamavskillere. Total avløpsbelastning for sonen er på ca. 270 pe. 
 
Vatnvatnet 
Området omkring Vatnvatnet er et mye brukt friluftsområde både sommer og vinter. I nedbørsfeltet 
til Vatn-Vatnet er det registrert enkeltutslipp fra 9 boenheter, en leirskole og 181 hytter.  
Totalt avløpsbelastning i sonen er på ca.128 pe.  

Futelva 
Futelva benyttes idag som rekreasjonsområde og elvepark. Området er tilrettelagt med stier og bruer 
langs deler av elven. Det er ikke registrert noe avløpsutslipp til Futelva. 
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Nedre Åselivann 
Hovedvannkilde for Saltstraumen vannverk. Det er ikke registrert noen boenheter med avløpsutslipp 
til Nedre Åselivann. 
 
Bodøelva 
Området langs Bodøelva benyttes i stor grad som rekreasjonsområde og det er etablert elvepark 
langs elven fra Maskinisten og ned til havet ved Bodøsjøen Camping. Det er ryddet opp i tidligere 
utslipp til elva, slik at det i dag ikke er registrert utslipp til Bodøelva.  
 
For nærmere oversikt over avløpsbelastning til de ulike resipientene vises det til kapittel 4.5. 
 

4.2 Tilstandsbeskrivelse vannforekomster 
Siden forrige hovedplan ble utarbeidet, er en del resipientundersøkelser blitt utført. Følgende 
rapporter blir kommentert: 

• Rapport Skjerstadfjorden 2014 - UiN 
• Rapport Bodø havn sammenlikning 2011 og vinter 2012- UiN 
• Rent sjøvann til Burøya - kartlegging av vannkvalitet rundt Hjartøya , UiN rapport 15-2011  
• Miljøtilstanden i Saltenfjorden ved Yttervika-Hopen UiN-rapport 14/ 2011 
• Resipientundersøkelse 2006, HBO-rapport 9/2006 
• Resipientundersøkelse 2004, NF-rapport nr.16-2004 
• Resipientundersøkelse 2003, NF-rapport nr.17-2003 
• Resipientundersøkelse 2002, NF-rapport nr.16-2002 

 

Bodø kommune har planer om å få utførte nye resipientundersøkelser i løpet av det neste året. 
Videre vil det settes opp et overvåkingsprogram som tilpasses ut ifra en behovsvurdering. 
 

Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden-rapport Skjerstadfjorden 2014-UiN 
Målet med miljøundersøkelsen var å få en objektiv og solid vurdering av den gjeldende 
miljøtilstanden i Skjerstadfjorden, der hovedfokus har vært å undersøke graden av overgjødsling 
(eutrofiering). Så langt som mulig ble undersøkelsen gjennomført i henhold til Vannforskriften. 
Parametere som inngår i miljøundersøkelsen: 
 

• Hydrografi 
• Næringssalter 
• Planteplanktonundersøkelser 
• Hardbunnsundersøkelser 
• Bløtbunnsundersøkelser 

 
Det ble samlet inn prøver fra prøvetakingsstasjonene inkl. en målestasjon i Saltenfjorden på flere 
måletidspunkter gjennom året. Prøvestasjonene er vist i figur 1, hovedstasjoner (blå sirkler), tillegg-
stasjoner (rød sirkler) og referansestasjonen (grønn sirkel). Resultatene ble så langt som mulig 
sammenliknet med klassegrenser gitt i Vannforskriften med tilhørende veiledere (Veileder 01:2009 
og Veileder 02:2013). 
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Figur 1 Skjerstadfjorden-prøvetakingsstasjoner 

 
En samlet vurdering av resultatene fra miljøundersøkelsen viser at miljøtilstanden i Skjerstadfjorden 
er GOD eller MEGET GOD for siktedyp, oksygen i bunnvann og EQR-hardbunn på alle undersøkte 
målestasjoner. Ved målestasjonen i Saltdalsfjorden ble det påvist forhøyde nivåer av ammonium i 
overflatevannet i desember, mens de øvrige næringsstoffverdiene viste at tilstanden var enten GOD 
eller MEGET GOD. Det ble også påvist høye forekomster av tarmgrønske i Saltdalsfjorden, dette kan 
være en indikator på overgjødsling. På målestasjonen innerst i Misværfjorden er det påvist forhøyde 
verdier av totalt organisk karbon i sedimentene og det er en skjev artsfordeling i bunndyrsamfunnet. 
Her ble det også påvist lave oksygennivåer i bunnvannet i desembermålingen. Det er likevel ikke 
påvist belastningseffekter på bunndyrssamfunnet innerst i Misværfjorden. 
 
 
Rapport Bodø havn sammenlikning 2011 og vinter 2012/ 
Rent sjøvann til Burøya - kartlegging av vannkvalitet rundt Hjartøya i Bodø kommune, UiN 2011 
Det ble utført resipientundersøkelse, rapport 15-2011, i forbindelse med prosjekt rent sjøvann til 
Burøya. Rapporten omfattet undersøkelser av forurensningssituasjonen i ytre havneområde. Det ble 
deretter laget en rapport for å kartlegge om sjøvannskvaliteten/resipientforholdene endret seg etter 
at Kvalvikodden og Hammervika renseanlegg var kommet i stabil drift. Det ble vinteren 2012 utført 2 
prøvetak for fire lokaliteter utenfor Bodø havn. Lokalitetene var de samme som i tidligere (2011) 
utført undersøkelse «Rent sjøvann til Burøya-kartlegging av vannkvalitet rundt Hjartøya i Bodø 
kommune, UIN-rapport 15-2011», se figur 2:   

1. Kvalvikodden 
4. Schiønninggrunnen NNØ 
7. Hjartøysundet 
8. Langdragan N  
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Figur 2 Bodø havn - prøvepunkter 

I alle målingene fra vinter 2012 er nivåene for intenstinale entrokokker og E.coli forhøyet 
sammenlignet med resultater fra vinteren 2011 og øvrige målinger i den tidligere undersøkelsen (UiN 
nr.15-2011).  
 

Miljøtilstanden i Saltenfjorden ved Yttervika-Hopen UiN-rapport 14/ 2011 
Undersøkelse i regi av Iris Salten i forhold til det marine miljøet i resipientområdet omkring utslippet 
fra Vikan avfallsdeponi. Rapporten er en sammenfatning av resultater fra miljøundersøkelser utført 
våren 2006-2007 og 2010-2011.   
Resultatene viser at forurensningssituasjonen i nærområdet ved avfallsdeponiet ved Vikan har 
forbedret seg betraktelig sammenlignet med sesongen 2006-2007. Alle de målte parametrene innen 
miljøgifter (PAH og diokin) og tungmetaller (arsen, bly, kobber, kadmium og kvikksølv) var ved alle 
lokalitetene under de nasjonale bakgrunnsverdiene, og indikerer at området er ubetydelig 
forurenset.  

 
Resipientundersøkelse 2006, HBO-rapport 9/2006 
Det ble i mars 2006 utført prøvetaking i nærområdet til følgende kommunale utslipp: Valen, 
Hammervika, Skanseodden, Jensvoll, Stokkvika, Mørkvedodden og Langodden. Det ble tatt prøver fra 
4 stasjoner ved utslipp Valen, og 3 prøver fra nærområdene til de øvrige utslippene.  
I motsetning til tidligere år hvor prøver er tatt på sommeren, ble de største mengdene denne gangen 
funnet i overflatevannet pga. manglende sjikting av sjøvannet om vinteren. Særlig høye mengder 
tarmbakterier ble funnet i området omkring hovedutslippet utenfor Valen. Mengden tarmbakterier 
på strekningen Bodøsjøen-Mørkved var høyere enn tidligere år. Innholdet av næringsstoffer ble ikke 
påvist særlig høyere enn bakgrunnsnivået på de fleste prøvetakingsstasjoner. Unntakene var like over 
noen større utslippspunkter. Mengden organisk stoff var i samme størrelsesorden som tidligere år, 
men det ble påvist termostabile koliformer i sedimentprøver fra Valen, Mørkvedodden og 
Langodden. 
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Resipientundersøkelse 2004, NF-rapport nr.16-2004 
Resipientundersøkelse ble gjennomført i juni 2004 i nærhet til de største utslippene i kommunen: 
Valen, Hammervika, Skanseodden, Jensvoll, Stokkvika, Mørkvedodden og Langodden. Noen av 
resipientene til undersøkte avløpsutslipp omkring Bodøhalvøya inneholdt tarmbakterier, men det er 
generelt sett ikke påvist høyere bakterieinnhold enn undersøkelsene i 1997, 1999, 2002 og 2003. 
innholdet av næringsstoffer ble ikke påvist særlig høyere enn bakgrunnsnivået. I områder med mye 
strøm (utenfor Hjertøya og Mørkvedodden) var konsentrasjonen av tarmbakterier i overflatelaget 
større enn der temperaturer og lavere saltholdighet hadde medført sjikting av vannmassene i slutten 
av juni når prøvene ble tatt. 
 
Resipientundersøkelse 2003, NF-rapport nr.17-2003 
Resipientundersøkelse ble gjennomført i slutten av juni 2003 i en godværsperiode. Undersøkelsene 
ble foretatt i nærhet til de største utslippene i kommunen: Valen, Hammervika, Skanseodden, 
Jensvoll, Stokkvika, Mørkvedodden og Langodden. Noen av resipientene til undersøkte avløpsutslipp 
omkring Bodøhalvøya inneholdt tarmbakterier, men innholdet av næringsstoffer ble ikke påvist 
særlig høyere enn bakgrunnsnivået. Det er ikke påvist høyere bakterieinnhold enn undersøkelsene i 
1997, 1999, 2002.  På grunn av høy temperatur i overflatelaget i sommer med tilhørende sjikting av 
vannsøyla, var overflatevannet mindre forurensa enn ved tidligere undersøkelser. 
 
Resipientundersøkelse 2002, NF-rapport nr.16-2002 
Nordlandsforskning har siden 1993 foretatt undersøkelser av miljøtilstanden omkring Bodøhalvøya 
med hovedvekt på nærområdene til de større kommunale utslippene. Undersøkelsen har vært basert 
på punktprøver med sikte på forekomst av tarmbakterier og forhøyet næringsstoffinnhold. 
Resipientene til de undersøkte avløpsutslippene omkring Bodøhalvøya inneholdt forhøya innhold av 
tarmbakterier, men innholdet av næringsstoffer ble ikke påvist særlig høyere enn bakgrunnsnivået. 
Det er ikke påvist høyere bakterieinnhold enn undersøkelsene i 1997 og 1999. 
 
Bodø kommune planlegger å få i gang et overvåkingsprogram for regelmessig overvåking av 
Saltenfjorden og Landegodefjorden som er resipienter for de største avløpsonene i kommunen.  
Resipientene er i dag klassifisert som mindre følsom og man vil gjennom overvåkning følge med at 
tilstanden i resipienten holder seg i denne tilstandsklassen. Overvåkningen vil bli utført i henhold til 
forurensningsforskriften §14-9 og overvåkningsrapporter vil bli sendt til fylkesmannen hvert 4.år.  
 
 

4.3 Aktuelle brukerinteresser  
Følgende vannforekomster omtales samlet i forhold til aktuelle brukerinteresser. 

• Landegodefjorden fra Bratten til Hammervika 
• Saltenfjorden fra Bodøsjøen til Mørkved 
• Saltenfjorden ved Tverlandet 

Det vises generelt til kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for Tverlandet og 
Saltstraumen. 

Landegodefjorden fra Bratten til Hammervika  
Bading/rekreasjon: 
Adkomst til sjøen er god i Breivika, indre havneområder/moloen, Nyholmen og Kvalvika. Det er et 
utstrakt småbåtliv i hele området. Ordinær bading anses å være lite aktuelt i området, med unntak av 
Breivika (forutsatt varmeperioder sommerstid). 
 

16 
 



Bodø kommune – Hovedplan avløp 2019-2026 

Akvakultur: 
Sjøområdet benyttes ikke per i dag til akvakulturformål, dvs oppdrettsanlegg. Det er et mål at 
området i større grad skal utnyttes til akvakulturformål og det kan være aktuelt med for eksempel 
ventemerder for fisk og skjelloppdrett. 
 
Fritidsfiske 
Området benyttes både til stangfiske fra land (Nyholmen, småbåthavna) og til fiske fra 
båt. Spesielt sjøområdet utenfor Hjartøyene er mye benyttet til fiske fra småbåter.  

Råvannsforsyning 
I 2009 ble det etablert et sjøvannsinntak for fiskeindustri på Valen. Dette er ikke i bruk i dag. Det er 
ikke kjent at det er etablert andre sjøvannsinntak til eksisterende industri i området.  
Eventuelle nye råvannsinntak kan være aktuelle ved etablering av industriprosesser av ulike slag. Nye 
råvannsinntak bør imidlertid lokaliseres i god avstand fra eksisterende avløpsutslipp. 

Oppsummert vil det være aktuelt å tilfredsstille egnethet for bading/rekreasjon (spesielt med hensyn 
til mosjon og lek i strandsonen) samt fiske. Det bør også legges opp til minst mulig konflikt med evt. 
fremtidige råvannsinntak. Dette forutsetter at lokalisering av disse er kjent. 

Saltenfjorden fra Bodøsjøen til Mørkved 
Bading/rekreasjon: 
Adkomst til sjøen anses å være noe begrenset på deler av strekningen. Fra Bodøsjøen friluftsområde 
og østover til Bodøsjøen Borettslag er det bygd kyststi. Denne planlegges videreført og deler av 
kyststi vil kunne realiseres gjennom noen av avløpsprosjektene i denne hovedplanen. Til 
Mørkvedbukta er det grei adkomst. Både Bodøsjøen og Mørkvedbukta benyttes i stor grad til 
rekreasjonsformål. På strekningen mellom Bodøsjøen og Mørkved benyttes enkelte bukter 
(Stokkvika, Hunstadbukta) i rekreasjonssammenheng. Bading anses å være lite aktuelt i området, selv 
om det kan forekomme i Bodøsjøen.  
 
Akvakultur: 
Sjøområdet benyttes per i dag ikke til akvakulturformål, dvs oppdrettsanlegg, med unntak av den 
forskningsaktiviteten som pågår i Mørkvedbukta. Det anses ikke som sannsynlig at dette formålet vil 
være aktuelt grunnet for stor påvirkning av vind og strøm. 
 
Fritidsfiske 
Området benyttes så vidt kjent lite til stangfiske fra land. Når det gjelder fiske fra båt er dette trolig 
lite egnet grunnet store sjødybder ikke langt fra land. 
 
Råvannsforsyning 
I dag er det ett råvannsinntak for sjøvann i tilknytning til Høgskolen i Bodøs havforskningsstasjon ved 
Mørkvedbukta. Inntaket her antas å være tilpasset eksisterende sjøvannskvalitet. 
 

Oppsummert vil det være aktuelt å tilfredsstille egnethet for bading/rekreasjon (spesielt med hensyn 
til mosjon og lek i strandsonen). Det bør også legges opp til minst mulig konflikt med råvannsinntak 
for forskningsstasjonen i Mørkvedbukta. 

I undersøkelser fra 2003 kan hele området klassifiseres som egnet til rekreasjonsformål. 
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Saltenfjorden ved Tverlandet  
Bading/rekreasjon: 
Det er gode adkomstmuligheter til sjøen ved Tverlandet båthavn. Området rundt havnen benyttes til 
båtliv og rekreasjon. 
Bading anses å være lite aktuelt i området. 

Akvakultur: 
Sjøområdet benyttes ikke per i dag til akvakulturformål, dvs. oppdrettsanlegg. Området antas å være 
for værhardt i forhold til akvakulturformål. Det er etablert et landbasert smoltanlegg i Hopen, 
Cermaq AS. Dette anlegget har egen utslippstillatelse fra Fylkesmannen. 
Fritidsfiske 
Området benyttes så vidt kjent lite til stangfiske fra land. Fritidsfiske fra båt anses å være aktuelt i 
området mellom Hopen og Vikan. 
 
Råvannsforsyning 
Cermaq AS henter ferskvann fra Vatnvatnet like ovenfor anlegget. Dette vannet har oppgang av 
anadrom fisk, og alt vann ned til anlegget UV-behandles derfor.  
 

Oppsummert vil det være aktuelt å tilfredsstille egnethet for bading/rekreasjon (spesielt med hensyn 
til mosjon og lek i strandsonen). 

Resipientundersøkelsene antyder at området ved Langodden ikke er egnet til rekreasjonsformål 
grunnet høyt bakterieinnhold. Det høye bakterieinnholdet er registrert om vinteren, om sommeren 
kan det gis en klassifisering som godt egnet til egnet. Det må gjøres nye resipientundersøkelser på 
Langodden. 

I forhold til fritidsfiske er ikke bakterieinnhold et av kriteriene for egnethetsvurdering. Det er en 
rekke parametere for innhold av tungmetaller/miljøgifter i bl.a. blåskjell, torskelever, skrubbefilet og 
sildefilet. Det er ikke kjent om slike målinger er utført.  

 

4.4 Oversikt over avløpssoner 
Bodø kommune er inndelt i flere avløpssoner, der hver sone har utslipp til ulike resipienter.  De 
kommunale utslippene varierer med hensyn til kvalitet og størrelse. Vi har 6 silanlegg og et biologisk 
renseanlegg for avløp fra kommunalt nett. I tillegg har vi 16 kommunale slamavskillere i varierende 
størrelser, og 4 kommunale direkteutslipp (urenset).  Foruten de kommunale utslippene finnes det 
også en del private fellesutslipp og utslipp fra industri/næring med egne utslippstillatelser. For 
oversikt over avløpssonene se vedlegg 2 «Avløpssonekart». 

Beregning av pe i sonene. 

Befolkning. For beregning av pe i sonene er reel befolkning, antall innbyggere i hver sone, lagt til 
grunn. Vi har satt 1 person =1 pe i denne hovedplanen. Tallene er hentet fra GISLINE og er basert på 
opplysninger fra folkeregisteret i 2017.   

Næring/industri/annet. Som grunnlag for beregning av avløpsbelastning fra næring, industri, 
kontorer, institusjoner osv. har vi benyttet data fra KOMTEK. Alle bygg i denne kategorien har egne 
vannmålere som registrerer vannforbruket for bygget, det blir da også sendt ut avgiftsgebyr 
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tilsvarende vannforbruket til de enkelte abonnenter. Tallene vi har benyttet er beregnet ut i fra siste 
års avløpsbelastning der vi har lagt til grunn et generelt forbruk på 70 l/p*d. 

Hytter.  Som grunnlag for å beregne avløpsbelastning fra hytter har vi benyttet innhentede 
opplysninger fra GISLINE der antall hytter i hver sone er plukket ut. For å beregne avløpsbelastning 
fra hytter har vi lagt til grunn følgende: 
• Hytte med innlagt vann og WC: 1 person bidrar med 1 pe.  
• Hytte med innlagt vann uten WC: 1 person bidrar med 0,3 pe. 
• Hytte uten innlagt vann og uten WC: 1 person bidrar med 0,1 pe. 
 
 

Inndeling av soner etter Forurensningsforskriftens kapitler 12-14 

Vi har i denne hovedplanen valgt å omtale avløpssonene etter hvilket kapittel de kommer inn under i 
Forurensningsforskriften Del 4, og dermed også etter hvem som er forurensningsmyndighet: 

• Forurensningsforskriften kapittel 14. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet  
• Forurensningsforskriften kapittel 13. Bodø kommune er forurensningsmyndighet 
• Forurensningsforskriften kapittel 12. Bodø kommune er forurensningsmyndighet 

 

4.4.1 Avløpssoner – Forurensningsforskriften kapittel 14 
Vi har i tabellen under listet opp avløpssonene som kommer inn under Forurensningsforskriften 
kap.14 i Bodø kommune. Dvs. at samlet utslipp av sanitært avløpsvann fra disse kommunale 
utslippene til sjø er større enn 10.000 pe.  Fylkesmannen ga i 2008 utslippstillatelse for inntil 55.000 
pe som omfatter hele tettbebyggelsen fra Kvalvika til Mørkved.   Alle sonene som inngår i dette 
kapittelet inngår i kommuneplanens arealdel for Bodø, som for tiden er under rullering. Tabellen 
viser også oversikt over antall pe og hvilken resipient avløpet har utslipp til: 

 
SONE 

 
Resipient 

Innbyggere   
(pe) 2017 

Forretning  
Industri (pe) 

Sum 
(pe) 

200 Kvalvikodden Landegodefjorden 11779 12880 24659 
300 Hammervika Landegodefjorden 4979 2687 7666 
400 Skanseodden Saltenfjorden 6786 326 7112 
500 Jensvoll Saltenfjorden 3729 981 4710 
501 Bodøsjøen II Saltenfjorden 919 42 961 
505 Åltjønna Saltenfjorden 776 31 807 
600 Stokkvika Saltenfjorden 651 39 690 
603 Hunstadmoen 1 Saltenfjorden 1344 16 1360 
605 Hunstadmoen 2 Saltenfjorden 945 0 945 
700 Mørkvedodden Saltenfjorden 9346 3925 13271 
Sum kap.14  41254 20927 62181 
Tabell 1 Avløpssoner FF. kapittel 14 

I tillegg til de kommunale utslippene i disse sonene finnes det også noen private utslipp fra industri 
og næringsvirksomheter med egne utslippstillatelser fra Fylkesmannen, f,eks. Bodø Hovedflystasjon, 
Bodø Sildoljefabrikk, Rapp Bomek AS,  IRIS avfallsstasjon-Vikan. Disse vil vi ikke omtale nærmere i 
denne hovedplanen. 
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Figur 3 Oversikt over avløpssoner FF kapittel 14 

 Sonene i kap.14 omfatter sentrumsområder og nærliggende tettbebyggelse. Innenfor sonen er det 
bortimot 100 % tilknytningsgrad. Det er registrert eiendommer med slamavskillere innenfor sonen på 
følgende steder: Gård på Rishaugen, Nordland kultursenter, Linken, Nordland betong på 
Langstranda, Industribedrifter på Burøya, 17 boliger på Lille Hunstad/Hunstadringen(sørsiden), 9 
boliger på Bertnes og 9 boliger på Kvalvåg. 

 
Sone 200 Kvalvikodden (totalt ca. 24700 pe) 
Dette er den største avløpssonen i kommunen og omfatter det meste av sentrumsområdet, Rønvika,   
Kvalvika/Bratten og Burøya. Det er både boligområder, forretningsområder, næring og industri 
innenfor området, som består av mye eldre bebyggelse.  Avløpet fra hele sonen går til Kvalvikodden 
renseanlegg (silanlegg).  
Avløpsnettet er for det meste bygd etter fellessystemet. Nye anlegg bygges ut etter separatsystemet 
og på lang sikt tenkes det meste av avløpssystemet i sonen lagt om til separatsystem, noe som vil 
medføre en reduksjon av overløpsmengder og antall overløpsutslipp i Indre havn. Enkelte steder vil 
det likevel være vanskelig, eller nærmest umulig å få separert eldre bebyggelse på grunn dagens 
situasjon med avløpsledninger som går på kryss og tvers mellom de eldre eiendommene og topografi 
som tilsier at det ikke lar seg gjøre å legge om disse. En del av fellessystemet vil derfor sannsynligvis 
aldri bli separert.  

På Burøya er det ingen boliger, og området er stort sett regulert til industri. Det er ikke kommunalt 
avløp på Burøya i dag, men nytt avløpsanlegg er under planlegging (omtales nærmere under tiltak). 
Bodø sildoljefabikk(prosessvann) og Rapp Bomek AS  har egne utslippstillatelser på Burøya.   

Avskjærende avløpssystem i sonen kan beskrives som følger: 
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Avløpsvann fra sentrumsområdet føres til pumpestasjon Vestre Havn, derfra pumpes det videre inn 
på felles pumpeledning frem til renseanlegget i Kvalvika. Det er etablert 3 større overløp i 
sentrumsområdet, overløp v/NSB, overløp v/torvet og overløp v/nedre havn.  

Avløpsvann fra Reinsletta-området føres til pumpestasjon Kortneset på Rønvikleira. Pumpestasjonen 
pumper avløpsvann inn på felles pumpeledning fra Vestre havn. Det er etablert overløp foran 
pumpestasjonen.  

Avløpsvann fra Saltvern/Rønvikområdet og Kvalvika føres til pumpestasjon Dreyfushammaren. 
Pumpestasjonen pumper avløpsvann i egen ledning til Valen, og videre til Kvalvikodden renseanlegg. 
Det er etablert overløp foran pumpestasjonen i Kvalvika. 

Landegodefjorden er resipient for Kvalvikodden renseanlegg. 

Sone 300 Hammervika (totalt ca.7700 pe). 
Sonen er sentrumsnær og er hovedsakelig regulert til boligformål. I vest er et større område regulert 
til industri.  Alt avløp fra sonen blir ført til Hammervika renseanlegg (silanlegg).  
Avløpsnettet i sonen er utbygd etter fellessystemprinsippet. Ved sanering av gammelt avløpsnett blir 
ledningene separert der det er mulig.  

Tidligere utslipp i Breivika overføres i dag fra pumpestasjon Breivika, via pumpeledning (spillvann) i 
sjø til Hammervika.  Avløp fra Bodø Panorama overføres også via pumpeledning (spillvann) i sjø til 
Hammervika.  

I Vestbyen ble det i perioden 2009-2010 utført en del sanering av ledningsnettet i Breivika-området 
(Haakon VII gt m/sideveier+del av Hernesveien). Nytt ledningsanlegg ble utført som separatsystem, 
og tilstøtende boliger ble også separert.  Det pågår nå sanering i Vestbyen, der det blir etablert 
separatsystem i resten av Hernesveien, del av Fredensborgveien, Torgny Segersteds vei, 
Hundestedsveien, Storsteinhaugen, Løkkeveien, Richard Withs vei, Alkeveien, Breivikveien.  

Alt avløp som er separert og som er under arbeid nå føres til pumpestasjonen i Breivika hvor det 
pumpes videre til Hammervika renseanlegg.   

 
Sone 400 Skanseodden (totalt 7150 pe). 
Sonen består for det meste av boligområder, samt en del forretninger/kontor og offentlige 
eiendommer. Sonen omfatter områdene fra Prærien i vest, søndre del av Bankgata, Østbyen, 
Hovdejordet, langs Junkerveien til Rødbrekka (Rønvik sykehus, Hellran, Maskinisten) Bodin leir, Skeid 
og Bodøsjøen.   
Avløpsnettet er hovedsakelig utbygd som fellessystem, mens en del nyere utbygginger innenfor 
området er bygd som separatsystem (Plassmyra, Stadiontunet, Hovdejordet, Generalhaugen).  En del 
eldre avløpsanlegg(fellessystem) er sanert og erstattet med separatsystem. 

For å avlaste Bodøelva ved en eventuell flom, er det nylig etablert en avlastende vannvei fra 
Bodøelva som kan ta i mot vannmengder som kan oppstå ved 200-årsflom. Ved Stormyraveien er det 
etablert et overløp fra Bodøelva, videre tunnel under Alberthaugen og Rishaugen for utslipp i 
Hangåsvika. Tunnelen skal også ta imot overvann fra Statens vegvesen sin RV80-utbygging. Statens 
vegvesen vil utføre sammenkobling av denne med overvann fra nordsiden av RV80. Total 
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vannmengde i elva er beregnet til 18 m3/s, av dette skal 16,5 m3/s ledes inn i den nye vannveien. 1,5 
m3/s vil gå videre i Bodøelva.  

Avløp fra sonen går til Skanseodden renseanlegg (silanlegg) i Hangåsvika.  

 
Sone 501 Bodøsjøen II (totalt ca.960 pe). 
Sonen er hovedsakelig regulert til boligformål, men inneholder også barnehager og en butikk. 
Avløpssystemet er i hovedsak separert og utslipp går ut i Saltenfjorden urenset. Det er 100 % 
tilknytning innenfor sonen. 
Sone 500 Jensvoll (totalt 4710 pe). 
Sonen er i hovedsak regulert til boligformål, og omfatter områdene Jensvoll, Grønnåsen,  Svartlia, 
Stille Dal/Sørstrupen. 
Avløpssystemet i denne sonen består av både separatsystem og fellessystem.  Det meste av området 
nord for RV80 er bygd som separatsystem bortsett fra Stille dal. Sør for RV80 er det for det meste 
fellessystem. Det kommer mye overvann/fremmedvann inn i avløpssystemet via 2 bekkeløp som går 
gjennom Sørstrupen/Stille Dal og Jensvolldalen. Dette er tilknyttet felles avløpssystem og 
renseanlegget på Jensvoll (silanlegg).  

Det er 100 % tilknytningsgrad innenfor sonen. 

Sone 505 Åltjønna (totalt ca. 810 pe). 
Sonen ligger på Alstad og består hovedsakelig av boliger. Avløpssystemet i sonen er bygd som 
separatsystem og spillvannet blir ført til Åltjønna slamavskiller (117m3) like vest for Alstad 
barneskole.  
Det er 100 % tilknytningsgrad innenfor sonen. 

Sone  600 Stokkvika (totalt 690 pe). 
Sonen ligger på Alstad og består hovedsakelig av boliger. Avløpssystemet i sonen er bygd som både 
fellessystem og separatsystem. Avløpet går til Stokkvika hvor det slippes urenset ut i Saltenfjorden. 
Det er 100 % tilknytningsgrad innenfor sonen. 

Sone 603 Hunstadmoen I (totalt 1360 pe). 
Sonen ligger på Hunstad og er hovedsakelig regulert til boligformål. Avløpssystemet i sonen er bygd 
som fellessystem bortsett fra boligfelt i sørøstre del av sonen der det utbygd som separatsystem. 
Avløpet slippes urenset ut i Saltenfjorden. 
Det er 100 % tilknytningsgrad innenfor sonen. 

Sone 605 Hunstadmoen II (totalt ca. 950 pe). 
Sonen ligger på Hunstad og består stort sett av boliger. Avløpssystemet i sonen er stort sett bygd 
som fellessystem, kun små områder i øvre del av sonen består av separatsystem. Avløpet slippes 
urenset ut i Saltenfjorden. 
Det er 100 % tilknytningsgrad innenfor sonen. 

Sone 700 Mørkvedodden (totalt ca.13270 pe) 
Sonen omfatter det meste av bebyggelsen i områdene Hunstad, Mørkved, Bertnes, Støver, Valle og 
Kvalvåg. Avløp fra sonen går til renseanlegget (silanlegg) i Mørkvedbukta. Avløpsnettet i sonen er for 
det meste bygd ut etter separatsystemet, men en del av den eldste bebyggelsen på Bertnes er bygd 
etter fellessystemet. I tidsrommet 2005-2006 ble det etablert kommunalt avløpsnett for bebyggelsen 
øst for Støverbakken (Åsen, Valle og Kvalvåg).  Avløp fra denne bebyggelsen ble da separert og 
tilknyttet avløpsutslipp ved Mørkvedodden renseanlegg. En del av boligene på Kvalvåg ble ikke 
tilknyttet da det ikke lå til rette for det mht. terreng, topografi osv.  
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På Hunstad, Lille Hunstad, og et område mellom Hunstadringen  og RV80 er det også boliger som ikke 
er tilknyttet offentlig avløpsnett. Det samme gjelder for noen boliger på Bertnes. Totalt i sonen er det 
omtrent 35 boliger som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 

 

4.4.2 Avløpssoner – Forurensningsforskriften kapittel 13 
Utslipp som kommer inn under kapittel 13 i Forurensningsforskriften gjelder samlet utslipp fra 
tettbebyggelse til sjø med < enn 10.000 pe. I Bodø kommune gjelder det følgende utslipp: 

 
SONE 

 
Resipient 

Innbyggere   
(pe) 2017 

Forretning 
Industri mm. 

(pe) 

Fritids-
boliger 

(pe) 

Sum 
(pe) 

150 Kjerringøy sentrum Karlsøyfjorden 132 8 80 220 

121 Festvåg Mistfjorden 59 - - 59 
111 Skaug Landegodefjorden 221 94  315 

109 Kløkstad* Landegodefjorden 150 - 68 218 

103 Løpsmark Landegodefjorden 1206 39  1245 

100 Skivika Landegodefjorden 1138 67  1205 

350 Bodø Hovedflystasjon** Saltenfjorden 0 1025 - 1025 

800 Langodden Saltenfjorden 3347 907  4254 
862 Naurstad hyttefelt* Skjerstadfjorden 10 1 80 91 

866 Reitan** Skjerstadfjorden 0 1115 - 1115 

901 Kapstø Saltstraumen 157 237 20 414 

903 Ripnes Saltstraumen 115 16 2 133 

904 Tuv Saltstraumen 67 10  77 

907 Valnes Sunnan 37 4 34 75 
909 Hellevik Saltenfjorden 48 - 2 50 

933 Skjerstad  Skjerstadfjorden 73 208 2 281 

930 Misvær Misværfjorden 284 305  589 

Sum kap.13  7044 4036 288 11366 
*    Felles privat avløpsanlegg for flere boliger/fritidsboliger. 
**  Utslipp fra Næringsvirksomhet med egen utslippstillatelse fra Fylkesmannen 
Tabell 2 Avløpssoner FF kapittel 13 

 
De områdene som kommer inn under dette kapittelet består i hovedsak av tettbebyggelser med 
kommunalt avløpsnett, unntaket er Kløkstad som har etablert felles privat utslipp, Bodø 
Hovedflystasjon og Reitan som har egne utslippstillatelser.  
 
Innenfor en del av områdene er det vanskelig å få tilknyttet alle eiendommene og dermed oppnås 
ikke 100 % tilknytningsgrad. De eiendommene som ikke er tilknyttet utslippene og har etablert 
separate utslipp kommer inn under kap.12.  
 
Kjerringøy, Festvåg, Skaug, Kløkstad, Løpsmark, Skivika, Skjerstad og Misvær inngår i 
kommuneplanens arealdel for Bodø. Langodden inngår i kommunedelplan for Tverlandet, og Kapstø, 
Ripnes, Tuv  og Hellevik inngår i kommunedelplan for Saltstraumen.  
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Kommunale utslipp 
 
Sone 150 Kjerringøy sentrum (totalt 220 pe)  
På Kjerringøy er det etablert kommunalt avløpsnett i «sentrum». Butikk, skole, Zahlfjøsen, Kjerringøy 
Havn, sentrale boligområder og Bogodt er blant annet tilknyttet avløpsnettet.  Avløpsnettet er bygd 
som separatsystem og har utslipp til Karlsøyfjorden via 90 m3 slamavskiller i Larsvika. 
 
Øvrig bebyggelse på Kjerringøy har separate utslipp i hht. kap.12. 
 
Sone 121 Festvåg (totalt 59 pe) 
I Festvåg er det etablert kommunalt avløp som separatsystem på østsiden av fylkesveien. Boligfelt 
her er tilknyttet avløpsnettet som har utslipp til Mistfjorden i Kobbvika via 3-kamret slamavskiller på 
60 m3. Tilknytningsgrad er 56 % av total antall husstander. 
 
Øvrig bebyggelse i Festvåg har enkeltutslipp via slamavskillere til grunnen, til sjø eller lokale bekker 
og tilhører kap.12. 
 
Sone 111 Skaug (totalt  315 pe) 
På Skaug er det etablert kommunalt avløpsnett som separatsystem. 65 abonnenter inklusiv skole og 
grendehus er tilknyttet avløpsnettet.  Utslippet går ut i Landegodefjorden i Skauvika via en 3-kamret 
slamavskiller på 60 m3. 
 
Det er 11 boliger på Skaug som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, av disse er 10 registrert med egne 
slamavskillere. Tilknytningsgrad på Skaug er på 86 %. 
 
Sone 103 Løpsmark (totalt  1245 pe) 
Størstedelen av sonen er regulert til bolig, i tillegg er det butikk og skole i sonen. I nordre del av 
sonen, Løpshavn, er det bygd havn med fritidsboliger. Det ble lagt vann og avløp helt frem til 
Løpshavn i 2008. Det pågår også utbygging av boligfelt i Oksebakken-Bremnes. 
Sonen er bygd ut som separatsystem med utslipp på ca.18 meters dyp, ved Algarvika, via 120 m3 

slamavskiller til Landegodefjorden.  
Det er 7 boliger i sonen som i dag ikke er tilknyttet kommunalt avløp. Disse har egne slamavskillere. 
 
Sone 100 Skivika (totalt  1205 pe) 
Sonen er regulert hovedsakelig til boliger i tillegg til barnehage og havn med båthus. Det er etablert 
kommunalt avløpsanlegg med utslipp via 120 m3 slamavskiller til Landegodefjorden. Avløpet er 
utbygd som separatsystem i hele sonen. Det er høy belastning på slamavskilleren som må tømmes 
annenhver måned. 
 
Skivika har en tilknytningsgrad på 100 %. 
  
Sone 800 Langodden (totalt  4254 pe) 
Sonen omfatter boligområdene i Hopen, østre Løding, vestre Løding (Langodden), sentrale deler av 
Løding, Høgåsen, Oddan og Ersvika. Alle områdene er tilknyttet avløpsrenseanlegget på Langodden 
(silanlegg), med utslipp til Saltenfjorden.  
 
Sonen er hovedsakelig utbygd som separatsystem. Det er imidlertid noe fellessystem i de mest 
sentrale områdene, i området rundt Løding barneskole og i Hopen.  
 
Det er noen eiendommer som ikke er tilkoblet kommunalt nett. Disse har egne slamavskillere. Det 
gjelder Tverlandet båthavn, 4 boliger øst for jernbanen i Gjershellaren. En bolig ytterst i 
Middagsheiveien (på Oddholmen), og 6 boliger i Steinvollen (noen langs Silstengveien og noen på 
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østsiden av jernbanen). I dette området ligger også Cermaq Norway AS sitt settefiskanlegg som har 
egen utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Avløpsvann føres gjennom 2 parallelle ledninger til ca. 20 m 
dyp. Utslipp fra anlegget inneholder hovedsakelig rester av for til laks og ørret.  Bedriften har 
slamavskiller som tømmes av Bodø kommune. 
 
Sone 901 Kapstø (totalt  414 pe) 
Kapstø ligger i Saltstraumen, på nordvestsiden av Saltstraumbrua. I denne sonen er det barnehage, 
camping, skole, eldreinstitusjon, opplevelsessenter, hotell og boliger. Det er etablert kommunalt 
avløpssystem med utslipp via 3-kamret slamavskiller, 110 m3, med utslipp til Saltstraumen. 
Avløpssystemet er utbygd som separatsystem.  414 pe er tilknyttet utslippet. 
 
11 boliger har slamavskillere (25 pe) og er ikke tilknyttet kommunalt avløpsnett, 7 av disse ligger i en 
husgruppe nord for skolen og tilhører FF kap.12. 
Sone 903 Ripnes (totalt 133 pe) 
Ripnes ligger i Saltstraumen på nordøst siden av Saltstraumbrua/fv.17.  I denne sonen er det 
båthavn, kafe, fritidsbebyggelse, kirke, gravlund, forsamlingslokale og boliger. Det er etablert 
offentlig avløpsnett i sonen som separatsystem. Avløpet går via 120 m3 slamavskiller før videre 
utslipp til Saltstraumen. 
4 boliger er ikke tilknyttet kommunalt avløpsnett, men har etablert egne slamavskillere og tilhører 
FF. Kap.12. 
 
Sone 904 Tuv (totalt 77 pe) 
Tuv ligger i Saltstraumen sør for Saltstraumbrua og Sunnanbrua, på vestsiden av fv.17 like før 
avkjøring til fv.812 mot Misvær. På Tuv er det fiskecamp med overnatting, båtutleie, gjestebrygge 
fritidsbygg/hytter, i tillegg til barnehage og boliger. I 2005 ble det etablert kommunalt avløpsnett på 
Tuv som separatsystem. Avløpet går til utslipp i Saltstraumen via en 26 m3 3-kamret slamavskiller. 
Husgruppe ved krysset til Evjen, barnehage samt boliger langs Gjerdeveien og fritidshytter ved 
fiskecampen er tilknyttet det kommunale avløpsnettet.  Øvrig bebyggelse innenfor sonen har 
separate utslipp og tilhører FF. Kap.12. 
 
Sone 907 Valnes, (totalt 75 pe)  
Valnes ligger ca.45 km sør for Bodø sentrum, med avkjørsel fra fv.17 like forbi Fjell. Store områder er 
forbeholdt landbruk, jord- og skogbruk. I tillegg er det småbåthavn, boligområder og flere områder 
for fritidsbebyggelse innenfor sonen.  

Det er kommunalt avløpsnett på Valnes. Noe ble bygd på 70-/80-tallet og ble utført som 
fellessystem. Det meste er bygd som separatsystem og ble utført i perioden 2008-2011, dette gjelder 
bla. nytt avløpsnett langs Valnesveien fra Valnesøyjorda og ned til Valnesvika. I Valnesvika er det 
etablert 4 stk slamavskillere og 145 meter utslippsledning med utslipp til Sunnanfjorden. 
Slamavskillerne er plassert parallelt med først 1-kamret tank og videre til 2-kamret tank. Hver tank 
har et volum på 32 m3.  Det kommunale avløpsnettet har gitt mulighet for tilkobling av 27 boliger, 28 
fritidseiendommer, grendehuset, den gamle skolen og Valnes båtforening.  Total belastning på det 
kommunale utslippet er på ca.75 pe.  

Øvrig bebyggelse i sonen har separate utslipp og tilhører FF.kap.12.  

Sone 909 Hellevik (totalt 50 pe) 
Hellevik ligger på Straumøya vest for Saltstraumen.  Området er regulert til jord- og skogbruk i tillegg 
til boligformål. Tidligere utslippsledning og slamavskiller ble sanert og det ble rundt 2005-2006 
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etablert flere kommunale ledningsstrekk (spillvann), 30 m3 slamavskiller og ny utslippsledning med 
utslipp på ca.30 meters dyp i Saltenfjorden.  

Det ligger en del boliger (ca.17 bebodde-40 pe) på Hellevik som ligger utenfor det kommunale nettet.  
Disse har separate utslipp og tilhører FF. kap.12. 

Sone 933 Skjerstad (totalt 281 pe) 
Skjerstad ligger ytterst i Misværfjorden med adkomst via Støvset og Støvsetbrua. Stedet tilhørte 
tidligere Skjerstad Kommune som i 2005 ble sammenslått med Bodø kommune.  På Skjerstad er det  
småbåthavn, skole, barnehage, butikk, samfunnshus,  kirke, fritidsboliger og boliger. Det er etablert 
en del offentlig avløpsnett på Skjerstad rundt 2007. Avløpsnettet ble bygd som separatsystem og 
tilknyttet 30 m3 slamavskiller med utslipp til Graddstraumen/Misværfjorden. Det er også noe eldre 
avløpsnett som ikke er registrert i ledningskartet der skole, samfunnshus  og boliger i Graddveien er 
tilkoblet. Dette avløpet går via en noe eldre slamavskiller (9 m3) ut i Misværfjorden/Skjerstadfjorden. 
Totalt 40 eiendommer er tilknyttet offentlig avløpsnett, dvs. de fleste eiendommene vest for kirka 
(Lyshushaugen-Gradden, Graddveien).  Hele sonen sett under ett har en tilknytningsgrad på omtrent 
63 %.  
 
Sone 930 Misvær (totalt 589 pe) 
Misvær ligger innerst i Misværfjorden og var tidligere kommunesenter i gamle Skjerstad kommune.  I 
tillegg til boligbebyggelse finnes både bensinstasjon, butikk, barnehage, legekontor, helsestasjon, 
sykehjem, kirke og skole her. Det er etablert avløpsnett i Misvær, og avløpet blir ført til Misvær 
renseanlegg (biologisk). Avløpsnettet er i stor grad bygd som separat system, spillvann og overvann. 
Enkelte steder er det kun lagt spillvannledninger, på disse stedene antas overvann i stor grad å gå 
rett ut til terrenget. Det er full tilknytningsgrad i selve Misvær tettsted. Langs Nupveien er en del 
spredt bebyggelse, totalt 11 bebodde boliger, og en del fritidsboliger som har separate 
avløpsløsninger.  
 
Felles private utslipp 
 
Sone 109 Kløkstad (felles privat utlipp fra ca.170 pe) 
 På Kløkstad er det 2 boligfelt med henholdsvis 10 og 12 boliger som har etablert hver sin 
slamavskiller. Disse 2 slamavskillerne er videre koblet til utslipp som føres til Landegodefjorden 
mellom Store og Lille Buholmen på ca.10 meters dyp. 
Det er også etablert felles privat avløpsnett i forbindelse med Kløkstad havn der det er 68 fritidsbygg. 
Avløpet går til privat slamavskiller og videre til utslipp i sjøen. Det er litt usikkert om dette avløpet blir 
ført til samme utslipp som de 2 boligfeltene, eller om det går ut på motsatt side av Kløkstad havn. 
Utslippstillatelse ble på 90-tallet gitt av Fylkesmannen.  Avløpsbelastning for utslippet ved Buholmen 
ca.170 pe. 
 
Øvrig bebyggelse (ca.20 eiendommer) på Kløkstad som ikke er tilknyttet de felles avløpssystemene 
har separate avløp med slamavskillere og tilhører FF.kap.12. 
 
Sone 862 Naurstad hyttefelt felles private utslipp (totalt 91 pe) 
Naurstad hyttefelt ligger på nordøstsiden av Naurstadhalvøya. Innenfor området er det regulert inn 3 
felt for fritidsbebyggelse hvorav det ene også inneholder småbåtanlegg/restaurant. Store deler av de 
regulerte områdene er utbygd. Det er etablert sjøsportsenter m/kafeanlegg og rorbuer, i tillegg til at 
det er bygd fritidsboliger i hht. reguleringsplanene. Det ene feltet for fritidsbebyggelse er bare delvis 
utbygd frem til nå. 
Hver av de 3 regulerte områdene har eget privat utslipp via slamavskillere og egne utslippstillatelser, 
og det er etablert avløpsnett for spillvann innenfor hvert utbyggingsfelt. Avløpsbelastning for hver av 
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de 3 feltene er beregnet til  49 pe/18 pe/24 pe.  De 3 feltene ses samlet som en sone med totalt 91 
pe.  
 

4.4.3 Avløpssoner – Spredt bebyggelse. Forurensningsforskriften kapittel 12 
I denne kategorien avløpsutslipp tilhører sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og 
lignende virksomhet med utslipp < enn 50 pe. Dette omfatter stort sett eiendommer i spredtbygde 
strøk fordelt utover hele kommunen.   I enkelte soner er det etablert kommunale avløpsanlegg for 
utslipp mindre enn 50 pe. I områder med kommunale avløp >50 pe er det likevel noen som ikke er 
tilkoblet pga. avstander, fallforhold, topografi o.l. og som dermed faller inn under dette kapittelet. I 
noen soner er det etablert private fellesanlegg med ett samlet utslipp for flere hus eller 
hyttegrupper. 

Oversikt over avløpssoner innenfor FF. kap. 12: 

 
SONE 

 
Resipient 

Innbyggere   
(pe) 2017 

Forretning  
Industri mm. 
(pe) 

Fritids- 
boliger 
(pe) 

Sum 
(pe) 

151 Landegode Fenes *** Landegodefjorden 37 3 1 41 
152 Landegode Kvig Landegodefjorden 7 - 2 9 
141 Helligvær Sørvær* Vestfjorden 106 2 10 118 
142 Helligvær øvrig Vestfjorden 20 - 21 41 
131 Bliksvær Vestfjorden 5 - 5 10 
132 Givær Vestfjorden 14 - 2 16 
158 Tårnvik Sørfolda 10 - 10 20 
150 Kjerringøy Karlsøyfjorden 115 5 50 172 
157 Øyjorda Nevelsfjorden 23 - 29 52 
155 Fjære Karlsøyfjorden 93 - 18 111 
152 Misten Mistfjorden 5 - 3 8 
121 Festvåg Mistfjorden 46 1 22 69 
113 Valvik/Mulstrand Landegodefjorden 160 - 5 165 
111 Skaug Landegodefjorden 28   28 
109 Kløkstad Landegodefjorden 54 1 - 55 
108 Skjelstad Landegodefjorden 101 - 9 110 
107 Myklebostad Landegodefjorden 101 - 3 104 
106 Geitvågen Landegodefjorden 7 1 7 15 
105 Løp Landegodefjorden 41 - 14 55 
702 Soløyvannet Soløyvannet 121 1 149 271 
701 Fenes (Bertnes) Saltenfjorden 115 - - 115 
704 Kvalvåg Saltenfjorden 33 - - 33 
750 Vikan (IRIS)** Saltenfjorden 0 37 - 37 
755 Hopen Saltenfjorden 7 - - 7 
760 Vatnvatnet Vatnvatnet 36 1 91 128 
800 Langodden Saltenfjorden 39 - - 39 
868 Vågan Skjerstadfjorden 70 - 119 189 
864 Roven* Skjerstadfjorden 8 - 9 17 
860 Naurstad Skjerstadfjorden 121 - 8 129 
818 Ilstad Saltenfjorden 52 - 1 53 
825 Godøynes Saltenfjorden 246 - 1 247 
830 Skålbunes Saltenfjorden 26 - - 26 
840 Tekkelvika* Godøystraumen - - 18 18 
835 Godøy Saltenfjorden 88 - 13  101 
902 Knaplund Saltenfjorden 38 - - 38 
901 Kapstø Saltstraumen 25 - 12 37 
903 Ripnes Saltstraumen 9 - 1 10 
908 Straum Saltenfjorden 81 2 4 87 
909 Hellevik Saltenfjorden 40 - 3 43 
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910 Seivåg Saltenfjorden 37 - 3 40 
911 Seines Saltenfjorden 74 - 21 95 
905 Laukeng *** Sundan 22 0 - 22 
904 Tuv Saltstraumen 44 10 5 59 
912 Evjen/Marvoll Sunnan 72 - 1 73 
913 Fjell-Åseli Sunnan 50 - 50 100 
907 Valnes Sunnan 16 - 35 51 
936 Koddvåg- Hogndalen Sunnan/ Elvfjorden 72 - 35 107 
935 Kvalnes- Ljønes Skjerstadfjorden 87 - 39 126 
934 Støvset Misværfjorden 38 - 6 44 
933 Skjerstad Skjerstadfjorden 52 - 14 66 
932 Breivik*** Skjerstadfjorden 16 24 - 40 
932 Breivik Skjerstadfjorden 99 - 5 104 
931 Sand/Enge Misværfjorden 86 - 30 116 
930 Misvær Misværfjorden 23 - 27 50 
937 Karbøl Lakselva 18 - 2 20 
938 Vestvatn Brekke elva 53 - 7 60 
939 Vesterli Brekke elva 47 - 8 55 
940 Ljøsenhammeren***  0 10 1 11 
Sum kap.12  3034 98 929 4063 
*    Her finnes felles privat avløpsanlegg for flere hus/hytter. 
**  Utslipp fra Næringsvirksomhet med egen utslippstillatelse fra Fylkesmannen 
***Kommunalt avløpsanlegg  
Tabell 3 Avløpssoner FF kapittel 12 

 

Kommunale utslipp<50 pe 

Innenfor kap.12 er det etablert kommunalt avløp for utslipp med mindre enn 50 pe innenfor 
følgende soner :  Fenes (Landegode),  Laukeng,  Breivik og på Ljøsenhammeren. 
 
Sone 151 Fenes Landegode (kommunalt utslipp ca.40 pe) 
Størstedelen av befolkningen på Landegode er bosatt på Fenes som ligger på sørvestsiden av øya. 
Det er 37 fastboende på stedet hvor det i dag finnes skole, butikk (med begrenset åpningstid) og 
bedehus. Det ble etablert kommunalt avløpsnett på Fenes i 2010. Alle boligene, foruten en som lå litt 
langt i fra de andre, er tilkoblet det offentlige avløpsnettet. Bygninger ved kaianlegget har separate 
utslipp direkte til sjøen.  Det kommunale avløpsnettet har utslipp direkte til Landegodefjorden på ca. 
11 meters dyp. 

Sone 905 Laukeng (kommunalt utslipp 22 pe) 
Laukeng ligger i Saltstraumen like vest for Sunnanbrua, med adkomst via Tuv. Området inngår i 
kommundelplan for Saltstraumen og er stort sett regulert til boligformål.  Det ble i 2004/2005 
etablert kommunalt avløpsnett på Laukeng, med utslipp til Sundanstraumen via 26 m3 3-kamret 
slamavskiller.  Alle 11 boligene på Laukeng ble tilknyttet. 

Sone 932 Breivik (kommunalt utslipp 40 pe) 
Breivik er ei lita bygd ved Skjerstadfjorden 7,5 km øst for Skjerstad med 115 innbyggere. I denne 
bygda er det en god del gårder, boliger, noen fritidsboliger og et samfunnshus. Salten Smolt og 
Lundal Kjøtt&Spekemat holder også til i Breivik. 

Det er etablert noe kommunalt avløpsnett med utslipp til Skjerstadfjorden via slamavskiller. Det er 
kun 8 eiendommer som er registrert tilknyttet avløpsnettet. Øvrig bebyggelse har spredte avløp og 
tilhører FF. Kap.12. 
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Sone 940 Ljøsenhammeren (kommunalt utslipp 11 pe) 
Ljøsenhammeren ligger ved fv.812 ikke langt fra grensen til Saltdal. Bodø kommune har et 
kommunalt avløpsnett på Ljøsenhammeren turistsenter. Nettet betjener kafeer/seterbygningene og 
rasteplass. Kommunen har en egen utslippstillatelse for anlegget.  Anlegget består av ca.200 m Ø160 
mm avløpsledninger, 30 m3 slamavskiller og jordhauginfiltrasjonsanlegg. Anlegget ble etablert i 1993.  

Bodø kommune eier og drifter slamavskilleren på Ljøsenhammeren.  Denne har vært forsøkt avviklet 
som kommunalt anlegg, men Bystyret har vedtatt at både vannverket og avløpsanlegget på 
Ljøsenhammeren skal beholdes som kommunal anlegg inntil Statsskog og SMA Minerals planer for 
dolomittuttak er avklart. (PS 10/76 saksnr.2010/9897). 

 
Felles private utslipp<50 pe 

Det er på noen steder etablert felles private avløpsnett med et felles utslipp for flere eiendommer.   

Sone 141 Helligvær – Sørvær (ca.118 pe inkl. felles private utslipp)  
Det er registrert 86 fastboende fordelt på 26 boliger, i tillegg til en del fritidsboliger, helsehus, skole, 
butikk og fiskemottak (totalt ca.118 pe).  Sjøområdet rundt Helligvær er definert som 
akvakulturområde i kommuneplanenes arealdel.  

 
Det er etablert privat avløpssystem i sonen. Avløpssystemet er delt opp i 2 hovedavløpsårer, en med 
utslipp på nordsiden av øya (ca.40 pe) og en i Nattmålsvika på vestsiden av øya (ca.29 pe) . I tillegg er 
det også noen mindre utslipp. En del boliger har etablert slamavskillere. Bodø kommune har ingen 
krav til at det skal etableres slamavskillere ute på øyene, da det med dagens 
kommunikasjonsmuligheter ikke er hensiktsmessig å etablere tømmeordninger. De som likevel velger 
å etablere slamavskillere må selv tømme disse. De som ikke er tilknyttet felles avløpssystem har 
separate løsninger med utslipp til sjø eller bekk. 

 
 
Sone 864 Roven (Vågan)  felles private utslipp  (17 pe) 
Roven ligger på sørsiden av RV80, ca. 2,7 km øst for avkjøringen til Naurstad.  Roven ligger innenfor 
sone Vågan.   Området består av 3 boliger og 10 fritidsboliger. Det er etablert felles avløpssystem for 
spillvann med 2 utslipp til Vågsbotn/Skjerstadfjorden via slamavskillere. Avløpsbelasting fra felles 
avløpsanlegg til Skjerstadfjorden er på ca.17 pe. 

Øvrige del av sone Vågan har spredte avløp, foruten Reitan som har egen utslippstillatelse. 
 
 
Sone 840 Tekkelvika (Skålbunes) felles private utslipp (totalt 18 pe) 
Tekkelvika ligger på østsiden av fv.17 ved Godøystraumen innenfor sonen Skålbunes. Området er 
regulert til fritidsbebyggelse og de fleste eiendommene er bebygd. Fritidseiendommene har etablert 
felles private avløpsnett for spillvann i byggefeltene og har utslipp til Godøystraumen via 
slamavskillere på 3 steder.  Hver av de 3 slamavskillerne har en avløpsbelastning på ca.6 pe. 

Øvrige del av sone Skålbunes har spredte avløp. 
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Spredte avløp 

De områdene som ikke allerede er omtalt under Kommunale utslipp<50 pe  eller Felles private utslipp 
<50 pe i lista over utslipp i kap.12, har spredte avløp.  Generelt for alle disse områdene er at de har 
etablert separate avløpsanlegg, f.eks. slamavskillere eller tette tanker. Det kan nok også finnes 
enkelte utslipp fra boliger eller fritidsboliger som går urenset til nærmeste elv/bekk eller til sjø.   
 
For øyene i Bodø kommune: Landegode, Helligvær, Bliksvær og Givær er det ikke krav om rensing av 
utslippene. Det er ikke hensiktsmessig å benytte båtskyss for å etablere tømmeordninger for disse 
stedene. De som selv har valgt å etablere slamavskillere har selv ansvar for å tømme disse. 
 

5  Hovedutfordringer og strategier 
Bodø kommune har ca.481 km (2017)med offentlige avløpsledninger i varierende dimensjoner og 
typer.  Det kommunale avløpssystemet omfatter i tillegg 7 avløpsrenseanlegg, 16 slamavskillere, 73 
avløpspumpestasjoner, 54 overløp og ca. 11 000 avløpskummer. Tabellen under viser hvordan disse 
fordeler seg mellom de ulike avløpssonene. 

 
Tabell 4 Oversikt kommunale avløpsledninger/kummer/pumpestasjoner/overløp/renseanlegg 
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I tillegg er det ganske mange kilometer med private avløpsledninger som i hovedsak er stikkledninger 
av ulike slag. Disse har vi ikke fullstendig oversikt over da mye av de gamle stikkledningene ikke er 
registrert eller målt inn og derfor ikke befinner seg i vårt ledningskartverk.  

Hovedtyngden, ca. 84 % av det kommunale avløpsnettet er bygd etter 1970. Fra 1970 ble det også 
mer vanlig og bygge avløpsnettet som separatsystem i motsetning til tidligere da det meste ble bygd 
ut som fellessystem.  I dag utgjør AF-ledningene ca. 19 % av avløpsnettet og befinner seg stort sett 
innenfor de mest sentrale sonene: Kvalvikodden, Hammervika og Skanseodden.  

Omlag 32 % av avløpsnettet er bygd etter år 2000 og vi jobber stadig med utskifting av gammelt 
ledningsnett og nyetablering. Aldersmessig fordeling for kommunale avløpsledningsanleggene er vist 
i tabellen under: 

 
Figur 3  Aldersfordeling kommunale avløpsledninger i Bodø kommune 
Alle ledninger lagt i 2017 er ikke kommet med i statistikken, da innmålinger av ledningsanlegg ofte 
ikke blir sendt inn med det samme anlegget er ferdig bygd, og dermed ikke blir lagt inn i Gemini før 
all dokumentasjon fra overtakelser er på plass.  Den siste søyla viser i tillegg kun en 7 – årsperiode i 
motsetning til de øvrige søylene, og blir derfor noe misvisende i det samlede bildet.   

Kommunale avløpsrør som legges i dag er stort sett av plastmateriale. Etter 2010 er det knapt 1 % av 
nytt avløpsnett som har blitt lagt i kommunen som er av betongmateriale. Frem til rundt 1970 var 
det stort sett betongrør som ble brukt i det kommunale avløpsnettet. Det finnes fremdeles noen få 
meter av gamle leirrør i Bodø sentrum som ble lagt tidlig på 1900-tallet.  

I Bodø kommune er det en tilknytningsgrad for boliger til offentlig nett på ca.89 %. 

En del av utfordringene våre i tiden fremover vil være å holde en god takt på fornying av 
ledningsnettet, separering av avløp der det er fellessystemer, fjerne mest mulig fremmedvann fra 
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avløpsnettet, oppfylle rensekravene, komme i gang med tilsyn, kontroll og utbedring av mangler for  
spredte avløp. 

 

5.1 Rensekrav 
Bodø kommune har gjennom utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Nordland 25.03.2008, med visse 
vilkår, krav til primærrensing for utslipp som tilhører kap.14 i forurensningsforskriften. Dvs. 
tettbebyggelsen som har utslipp mellom Kvalvika og Mørkvedodden. 

Per i dag tas det prøver av avløpsvannet ved følgende renseanlegg: Kvalvikodden, Hammervika og 
Skanseodden.  Prøvene de siste årene har vist resultater tett opp under kravene for primærrensing. I 
2017 oppnådde Skanseodden kravene.   

De øvrige avløpsrenseanleggene  innenfor sonen for tettbebyggelse, Jensvoll, Åltjønna og 
Mørkvedodden er per i dag ikke klargjort for prøvetaking. I tillegg er det 4 direkteutslipp i denne 
sonen.  I kap.6.3.1 Renseanlegg vil vi omtale aktuelle tiltak for å oppnå rensekravene for disse 
utslippene. 

Gjeldende utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Nordland for strekningen Kvalvika-Mørkved ble gitt 
for kommunalt avløpsvann med en forurensningsproduksjon på inntil 55 000 pe. I dag er antall pe for 
det samme området økt til ca. 62 200.   

For tidligere Skjerstad kommune gjelder utslippstillatelsen for inntil 2670 pe. Dagens 
avløpsbelastning i dette området ligger på rundt 1670 pe. 

For utslipp i kapittel 13 har vi per i dag ingen rutiner for prøvetaking foruten Misvær hvor det tas 
prøver. 

 

5.2 Fornyelse av ledningsnett  
 
Overvann/avløp felles. 
Ved ekstreme nedbørsmengder kombinert med snøsmelting kan ledningsnettet i enkelte områder 
periodevis slite med å ta unna vannmengder pga. kapasitetsproblemer.  Økte fremtidige 
overvannsmengder kombinert med fortetting i tettbygde strøk med store tette flater, vil gi økte 
utfordringer i tiden fremover med hensyn til avløpsnettets kapasitet. Særlig gjelder dette eldre 
fellessystemer i sentrale områder som tidvis sliter med kapasitetsproblemer som bl.a. kan resultere i  
kjelleroversvømmelser. Gjennomsnittlig oppstår kjelleroversvømmelser 4-6 ganger per år. 
Oversvømmelse av privat eiendom grunnet manglende kapasitet på offentlig ledningsnett skal ikke 
forekomme uten ved regn som opptrer sjeldnere enn hvert 25 år. 

 
For å kunne møte de fremtidige klimautfordringene med økte vannmengder må vi ved fremtidig 
planlegging ta høyde for dette i prosjekteringsfasen. Det vil bli satt krav til klimafaktor og økt 
regnintensitet i revidert kommunalteknisk norm, og all fremtidig planlegging skal ta høyde for 
klimaendringene. 
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For å bedre kapasiteten på dagens avløpssystemer må vi ha som målsetting å få fjernet mest mulig 
overflatevann fra bekker og boligområder som i dag går inn på fellessystemer eller overvannsystemer 
med for dårlig kapasitet.  Planer for overvannshåndteringen må inn i reguleringsplanfasen og må 
vurderes utfra lokale forhold. Der det ligger til rette for det, er det å foretrekke at vannet finner 
naturlige åpne vannveier frem til resipienten. Ofte er dette problematisk pga. eksisterende 
bebyggelse og infrastruktur mm, løsningen blir da å føre bort overvannet i egne ledninger.  

I områder med eksisterende avløpsnett kan det være vanskelig å løse problemer med store 
overvannsmengder. Fordrøyning kan da være en mulig metode å håndtere overvannsmengdene på, 
men der det er mulig er naturlig infiltrasjon å foretrekke.  I Bodø er fordrøyning foreløpig ganske nytt 
og er kun etablert i forbindelse med boligutbygging i Jensvolldalen. Fremtidige klimaendringer og økt 
regnintensitet vil muligens gjøre at fordrøyning oftere må vurderes også i vår kommune. Ulempen 
med fordrøyning er at det ofte kreves relativt store arealer for å etablere slike anlegg, men det finnes 
ulike løsninger og ikke alle er like plasskrevende. 

 
Spillvann.  
Ved separering av ledningsanleggene, legges egne ledninger for spillvann og overvann, og 
overvannet føres til elv, bekk eller til sjø, evnt. via egnet rensing. Ved separering av avløpsledningene 
vil belastningen på renseanleggene bli mindre og driftskostnadene lavere. Det har vært utført 
fortløpende separering av avløpsanlegg rundt omkring i sentrumsnære strøk de senere årene, og 
dette vil fortsatt måtte prioriteres i tiden fremover, både mht. gamle slitne avløpsledninger men også 
pga. kapasitetsproblemer som følge av mer ekstremvær.  

I områder der ledningsnettet separeres skal også tilstøtende eiendommer utføre separering av sine 
private stikkledninger. Dette skal utføres i henhold til kommunalteknisk norm og Forskrift om 
reglement for sanitæranlegg for Bodø kommune. 

Fremtidig fornying/utbygging av avløpsnettet må sees i sammenheng med øvrig infrastruktur, 
vannledninger, fjernvarme, kabler (tele, el, fiber mm), vegbygging osv. slik at en mest mulig 
samfunnsøkonomisk løsning velges og man unngår at områder graves opp i flere omganger av flere 
aktører.   

For å ta tak i noen av de områdene som trenger avløpsopprydding har Bodø kommune planlagt å 
prioritere følgende avløpsområder i den kommende perioden:  Jensvoll avløpssone, del av Volden, 
Reinsletta og sentrum øst.  I tillegg vil pågående arbeider i Vestbyen fortsette.  

Der det er mulig vil det utføres separering av dagens fellesledninger, men enkelte steder vil det 
kanskje være hensiktsmessig å beholde fellessystemer også videre fremover. Dette avhenger av 
traseer, terreng, fall, tilgjengelighet osv. Mange avløpstraseer i sentrale områder ligger på kryss og 
tvers mellom husene og vil gi for store utfordringer ved separering eller omlegging. 

De siste 10 årene har Bodø kommune skiftet ut/lagt gjennomsnittlig 3350 meter ledningsanlegg 
(spillvann) per år.  Andel av dette som gjelder fornyelse av avløpsledninger tilsvarer en fornyelsestakt 
på ca. 0,5 %, gjennomsnittlig for de siste 3 år.  Det er en målsetting for denne planperioden å oppnå 
en fornyelsestakt på 1 % per år.    
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Ny by – ny flyplass 
I forbindelse med «Ny by – ny flyplass» vil kommunen måtte tilrettelegge for helt ny infrastruktur til 
den nye bydelen og flyplassen.  Planlegging av dette er i dag i en veldig tidlig fase så ulike løsninger vil 
sannsynligvis fremkomme i tiden fremover. Som et grunnlag for fremtidig infrastruktur er det 
naturlig å se for seg en ny hovedstamme for vann og avløp og annen nødvendig infrastruktur (el, 
fiber mm.)  i en ny adkomstvei til/gjennom området som vil gi mulighet for videre tilknytting etter 
behov i den nye bydelen. Den nye veien til flyplass og ny by vil trolig kobles opp mot dagens 
veisystem i området ved Hangåsveien. Når det gjelder avløp fra den nye bydelen kan 2 alternativer 
være aktuelle: 

• etablere et nytt avløpsrenseanlegg for avløp i den nye bydelen med plassering et egnet sted i 
vest/sørvest med utslipp til Saltenfjorden.  

• etablere en avløpspumpestasjon i vest som pumper alt avløpet fra ny bydel østover frem til 
dagens renseanlegg ved Skanseodden.  Noe avløp vil også kunne gå til Hammervika. Ved å 
benytte Skanseodden renseanlegg unngår man å få et nytt renseanlegg som må driftes og 
vedlikeholdes i fremtiden.  

Ny flyplass ventes å stå klar i 2025, så da må vann- og avløp være på plass. 

 

5.3  Overløp 
I Bodø kommune er det totalt 54 overløp på det kommunale avløpsnettet.  De fleste av disse (85 %) 
befinner seg innenfor områder der FF. kap.14 gjelder. Ut i fra opplysninger i Gemini har vi laget en 
tabell med de opplysninger vi har om overløpene (type, plassering, anleggsår mm), se vedlegg 3.   

I utslippstillatelse gitt av fylkesmannen 25.03.2008 er det satt vilkår for overløp,  

det stilles følgende krav til regnvannsoverløp: 

• Driftstid for utslipp fra overløp skal registreres eller beregnes 
• Overløpenes driftstid skal være minst mulig og skal ikke overstige 100 timer pr. år 
• Overløpsutslippene skal ikke føre til estetiske problemer i/ved utslippsstedet 

 
Det stilles følgende krav til nødoverløp: 

• Det skal være et system for varsling av feil, f.eks fjernovervåking 
• Alle utslipp fra nødoverløp skal registres som avvik, og forebyggende tiltak skal iverksettes 

 
 

Bodø kommune har montert utstyr for overvåking i noen av renseanleggene, men foreløpig er ikke 
data fra disse blitt samlet og systematisert. Øvrige overløp på avløpsnettet blir ikke overvåket da vi 
per i dag mangler utstyr for registrering av vannmengder eller tidsvarighet for overløp av urenset 
vann.  

Det må settes i gang tiltak for å tilfredsstille kravene til overløp.  Se kapittel 6.2 Forvaltningstiltak. 
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5.4 Pumpestasjoner 
Det er totalt 73 avløpspumpestasjoner i Bodø kommune. Vi har en del opplysninger om disse samlet i 
kartbasen Gemini VA, feks. anleggsår, beliggenhet, type (for en del stasjoner) mm, se vedlegg 4 for 
oversikt over pumpestasjoner. De fleste pumpestasjonene er i dag ikke tilknyttet overvåkingsanlegg. 
Det er et mål å få disse tilknyttet for bedre oversikt over driftsstans, evnt. feil, lavt baktrykk, høyt 
trykk, driftstrykk, tørrkjøring osv. og tidsregistrering for nød-overløp/driftsoverløp og mengdemåling 
av overløpsvann. 

 

5.5   Renseanleggene/utslipp 
Bodø Kommune har etablert 6 silanlegg og et biologisk/kjemisk renseanlegg for avløp fra kommunalt 
nett. I tillegg til disse er det 16 kommunale slamavskillere plassert rundt i kommunen. Oversikt over 
kommunale utslipp fremkommer i kart vedlegg 1- Oversiktskart resipienter og kommunale utslipp 
(hele kommunen). De kommunale renseanleggene er etablert i tråd med tidligere hovedplan 2003-
2008 for avløp.  

Tabellen under viser oversikt over alle kommunale renseanlegg/utslipp i kommunen. Alle utslipp går 
til sjø. Vi har per i dag 4 kommunale utslipp som går urenset ut til resipienten. Disse er også tatt med 
i tabellen, og vil bli nærmere omtalt under tiltak i kap.6. Tabellen viser også antall pumpestasjoner i 
hver sone, antall pe for hver sone, anleggets hydraulisk kapasitet og til hvilken resipient utslippet går.  
Sonenavn henviser til inndeling av soner i Gemini VA. 
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151 Landegode  Urenset Landegodefjorden 41 - 
200 Kvalvikodden 

 
2006 Primærrensing – 

sil/rist (Salsnes) 
Landegodefjorden 24659 25000 

(550 l/s) 

300 Hammervika 2010 Primærrensing-
sil/rist (Salsnes) 

Landegodefjorden 7666 8000 
(120 l/s) 

400 Skanseodden 2006 Primærrensing – 
sil/rist (Salsnes) 

Saltenfjorden 7112 12000 
(240 l/s) 

500 Jensvoll 1994 Primærrensing – sil 
(Masko Zoll) 

Saltenfjorden 4710 9000 
(150 l/s) 

505 Åltjønna-Alstad 1980 Slamavskiller 120 m3 Saltenfjorden 807 780 

501 Bodøsjøen II 1968 Urenset Saltenfjorden 961 - 
 
600 

Stokkvika 1966 Urenset Saltenfjorden 690 - 

603 Hunstadmoen 1 1968 Urenset Saltenfjorden 1360 - 
605 Hunstadmoen 2 1990 Urenset Saltenfjorden 945 - 
701 Mørkvedodden 1987 Primærrensing 

(Masko Zoll) 
Saltenfjorden 13271 10000 

100 Skivika 1980 Slamavskiller  120 m3 Landegodefjorden 1205 1200 

35 
 



Bodø kommune – Hovedplan avløp 2019-2026 

103 Løpsmarka 1984 Slamavskiller  120 m3 Landegodefjorden      1245 1500 

111 Skaug 1985 Slamavskiller  60 m3 Landegodefjorden 315 200 
121 Festvåg 1985 Slamavskiller  60 m3 Mistfjorden 59 200 
150 Kjerringøy (Larsvika)  2010 Slamavskiller  90 m3 Karlsøyfjorden 220 500 

800 Langodden 1994  sil/rist (Salsnes) Saltenfjorden 4254 3100 

901 Kapstø, Knaplund 2006 Slamavskiller 110 m3 Saltstraumen 414 500 
903 Ripnes 1989 Slamavskiller  120 m3 Saltstraumen 133 250 

904 Tuv  2005 Slamavskiller  26 m3 Saltstraumen 77 120 
905 Laukeng 2004 Slamavskiller  26 m3 Sunnan 22 100 
909 Hellevik 2005 Slamavskiller 30 m3 Saltenfjorden 50 100 
907 Valnes 2011 Slamavskiller 128 m3 Sunnan 75 250 
933 Lysthushaugen, Skjerstad 2007 Slamavskiller 30 m3 Skjerstadfjorden 250 200 
933 Skjerstad 1980 Slamavskiller 9 m3 Skjerstadfjorden 31  
932 Breivik  1990 Slamavskiller 9,5 m3 Skjerstad-fjorden 40 50 
930 Misvær  1985 Biologisk Misvær-fjorden 589 800 
940 Ljøsenhammern 1993 Slamavskiller 30 m3  11 20 
Tabell 5 Oversikt over kommunale renseanlegg/utslipp 

I tillegg til de kommunale utslippene er det også næringsvirksomheter som har avløpsutslipp. 
Næringsvirksomhetene har egne utslippstillatelser. De største sonene for næring er sonen 350 Bodø 
hovedflystasjon og sone 750 Vikan som vi har inkludert i avløpssonekartet.  Disse har utslipp til 
Saltenfjorden. Øvrige mindre utslipp fra næring er ikke tatt med i denne hovedplanen. 

 
Renseanlegg kap.14 

Renseanleggene i Kvalvika, Hammervika og Skanseodden er nyere anlegg som er bygd for 
primærrensing, men har mulighet for senere oppgradering til sekundærrensing.  Disse 3 anleggene er 
akkreditert for prøvetaking. Skanseodden oppnådde i 2017 rensekravene etter en optimalisering av 
driften der. Kvalvikodden og Hammervika viser relativt gode resultater, men ligger like under kravene 
til rensing for enkelte prøver.   

Kvalvika renseanlegg har en kapasitet på 550 l/s. Det tas ut ca.715 tonn slam fra anlegget årlig.  
Det er en pågående prosess i anlegget for å forbedre rensekravene.   
 
Hammervika renseanlegg har en kapasitet på 120 l/s. Det tas ut ca.305 tonn slam fra anlegget årlig. 

Skanseoden renseanlegg har en kapasitet på 240 l/s. Det tas ut ca.394 tonn slam fra anlegget årlig.  

Jensvoll renseanlegg har behov for oppgradering. Teknisk utstyr er utdatert og stasjonen overholder 
ikke mål til HMS. Stasjonen har en kapasitet på 150 l/s. Det kommer i dag inn altfor store mengder 
fremmedvann i ledningsnettet, blant annet 2 bekker, som gjør at stasjonen ikke har kapasitet og mye 
går direkte i overløp. Anlegget er ikke akkreditert for prøvetaking. 

Mørkvedodden renseanlegg er sterkt overbelastet pga kraftig utbygging i området de senere årene. 
Anlegget her sliter også med at det kommer mye fremmedvann inn på ledningsnettet. 
Ledningsnettet er bygd som separatsystem i store deler av avløpssonen. Fremmedvann antas å 
skyldes lekkasjer og feilkoblinger som man hittil ikke har klart å kartlegge. Anlegget er ikke 
akkreditert for prøvetaking.  
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Renseanlegg kap.13 

Langodden renseanlegg  et av de eldste silanleggene. Anlegget bør vurderes oppgradert med ny sil. 
Det tas ut ca. 114 tonn slam fra anlegget årlig. 

Misvær renseanlegg er et biologisk renseanlegg, type aktiv slamanlegg.  Anlegget er dimensjonert for 
800 pe. Det er 100 % tilknytning til kommunalt avløpsnett på selve tettstedet Misvær, dette tilsvarer 
ca.590 pe. Anlegget har høy rensegrad og fungerer bra.  

Kommunale slamavskillere.  
Det tas per i dag ikke prøver av det tilførte avløpsvannet og det rensede avløpsvannet for de 
kommunale slamavskillerne.  Det må etableres et prøvetakingsprogram for de kommunale 
slamavskillerne.  
 

5.6 Spredte avløpsanlegg 
I spredt bebyggelse der det ikke er kommunalt avløp, skal det etableres privat avløpsløsning tilpasset 
den enkeltes behov. Krav til utslipp av sanitært avløp (<50 pe) er hjemlet i Forurensingsforskriftens 
kapittel 11 og 12.  

Ca. 12 % av kommunens boenheter er ikke tilknyttet offentlig avløpssystem.  Det er i 2017 registrert 
1708 private slamavskillere i Bodø kommune. Disse tømmes av Bodø Kommune mot et gebyr. For 
boliger er tømmefrekvensen annet hvert år og fritidsboliger tømmes hvert fjerde år. 

Private avløpsløsninger består i hovedsak av slamavskillere med utslipp til sjø, bekk eller infiltrasjon.  

Det er mange eldre avløpsanlegg i kommunen, og kvaliteten på mange av anleggene er sannsynligvis 
ikke i henhold til dagens krav og kan være kilde til forurensing. Bodø Kommune har i dag ikke noe 
fullstendig oversikt over eiendommer med separate avløpsløsninger mht. type, alder, tilstand, 
resipienttilstand osv.   

Det er behov for å få registrert og ryddet opp i områder med spredt bebyggelse. Dette vil kreve at 
det settes av egne ressurser spesielt til dette. Per i dag har ikke Bodø kommune hatt kapasitet til å 
gjennomføre en slik kartlegging av spredt avløp, men det jobbes med å få på plass en egen funksjon 
for tilsyn/kontroll av avløpsanlegg i spredtbygde strøk. Det planlegges også å få på plass en egen lokal 
forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann i Bodø kommune.  Denne vil fastsette krav til private 
avløpsanlegg for de ulike områdene i Bodø kommune og vil kunne erstatte krav i FF §12-7 til §12-13. 

 

5.7 Disponering av slammet fra renseanleggene  

5.7.1 Dagens ordning 
Kommunen har ansvar for at slam håndteres slik at det ikke medfører hygieniske og 
forurensningsmessige ulemper. 

Alt slam som tas ut ved silanlegg og som tømmes fra slamavskillere blir i dag levert til IRIS for 
kompostering. Bodø kommune har kontrakt med egen innleid slamrenovatør som har ansvar for 
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oppsamling av slam fra private slamavskillere, og levering av dette til avfallsmottak hos IRIS 
mottaksstasjon. Slamhåndtering fra kommunale anlegg utføres av kommunen selv. 

I 2016 ble det levert ca.2350 tonn slam til IRIS. Nærmere 2000 tonn av dette produseres ved 
kommunale renseanlegg og slamavskillere. Øvrig slam kommer fra private slamavskillere, 
fettutskillere, sandfang og ledningsnett. 

Slammet blir kompostert hos IRIS og blir blant annet benyttet til masse i vegskråninger.  

5.7.2 Fremtidig ordning 
I dag blir slam avvannet ved bruk av bil med avvanningsutstyr (Masko Zoll) før det kjøres til Iris. Etter 
det vi har erfart er denne metoden på vei ut. Utstyret vi benytter er gammelt og utslitt, og vi ser 
derfor på om vi kan finne nye metoder for å avvanne slammet. Det et også behov for en annen type 
avvanning av for eksempel sand/slam fra ledningsnett.   

For fremtid avvanning ser Bodø kommune for seg behovet for å etablere et eget avvanningsanlegg. 

 

5.8 Påslipp 
For å unngå at renseanleggene mottar for store mengder av miljøgifter og andre skadelig stoffer er 
det viktig å ha kontroll med påslipp fra industri, næringsvirksomhet og husholdning.  

Kommunen er forurensningsmyndighet for påslipp i henhold til Forurensningsforskriften §15A-4, og   
kan i enkeltvedtak eller forskrift sette krav til påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra 
virksomhet som handel, industri, transport, herunder veger, og annet. Kravene kan gjelde innhold, 
mengder, sandfang, oljeavskillere, prøvetaking, varsling osv. Disse kravene vil komme som tillegg til 
eventuelle krav i utslippstillatelse fra statlig myndighet, og kan fastsettes for å sikre at: 

1. avløpsanlegget kan overholde utslippskrav, 
2. avløpsanlegget og dertil hørende utstyr og ledningsnett ikke skades, 
3. driften av avløpsanlegget med tilhørende slambehandling ikke vanskeliggjøres 
4. avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessig akseptabel måte 

eller 
5. helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og på renseanlegget beskyttes. 

 
Kommunen stiller krav til påslipp i forbindelse med påslippstillatelser avhengig av hvilke påslipp det 
gjelder.  For enkelte virksomheter stilles særegne regler. 

5.8.1 Fettavskillere 
Fettholdig avløpsvann som kommer ut i avløpsnettet størkner og danner propper og avleiringer i 
rørene. I tillegg til driftsproblemer i pumper og renseanlegg kan avleiringene forårsake tilbakeslag i 
toaletter, oversvømmelser av kjellere, kloakklukt og rotteproblemer. Det er viktig at fett fjernes ved 
kilden. 

Storprodusenter av fettholdig avløpsvann som næringsmiddelindustri, restauranter, gatekjøkken, 
institusjoner osv. skal ha fettavskiller som skal sikre at fett separeres og holdes igjen før avløpsvannet  
går inn på kommunalt avløpsnett. Dette for å unngå driftsproblemer.    
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Bodø kommune stiller krav til dimensjonering, tømming (minimum 2 ganger årlig), kontroll og 
prøvetaking.  Det skal også innsendes årsrapport innen 1.februar hvert år.  Det er registrert 38 
fettavskillere i Bodø kommunes database-KomTek. Tallet burde vært langt høyere, da det er flere 
bedrifter som har fettavskillere men som ikke er registrert i Bodø kommunes oversikter. Det pågår en 
dialog ut mot aktuelle bedrifter for å få registrert alle fettavskillere. Bodø kommune har som mål å 
utføre tilsyn/kontroll av 20 % av anleggene årlig. Med bakgrunn i innsendte årsrapporter og resultat 
fra tilsyn vurderes evnt. pålegg om utbedringer av anlegget.  

Krav til fettavskillere er hjemlet i FF §15A-4 «Påslipp til offentlig avløpsnett»,  «Forskrift om fettholdig 
avløpsvann og krav om fettavskiller, Bodø kommune  og « Forskrift om reglement for sanitæranlegg, 
Bodø kommune, Nordland, Tekniske bestemmelser pkt.3.7.2».  

5.8.2 Oljeutskillere 
Oljeholdig avløpsvann kan gi forurensinger med store konsekvenser for det økologiske miljøet. I 
tillegg kan det medføre driftsproblemer i avløpsnett og renseanlegg.  Virksomheter som har 
vaskeplass, smørehall eller lignende (besinstasjoner, bilvaskehaller,  motorverksteder, bussterminaler 
osv) og som har utslipp av oljeholdig avløpsvann, skal passere renseinnretning (oljeutskiller) før 
påslipp til kommunalt avløpsnett.   

Virksomheter som produserer oljeholdig avløpsvann skal søke Bodø kommune om utslippstillatelse. 
Det skal søkes både for eksisterende utslipp og for nye utslipp, evnt. endringer av eksisterende 
utslipp eller ved vesentlig økning av oljeutslipp.  I utslippstillatelse settes krav til utforming, 
dimensjonering, testing, tømming mm. Det er også krav til innsending av årsrapport innen 1.mars 
hvert år. Det er registrert 96 oljeutskillere i Bodø kommunes database KomTek. Bodø kommune har 
som mål å utføre tilsyn/kontroll av 20 % av anleggene årlig, anlegg med mangelfull rapportering 
prioriteres. Med bakgrunn i innsendte årsrapporter og resultat fra tilsyn vurderes evnt. pålegg om 
utbedringer av anlegget. 

 Oljeutskillere skal dimensjoneres og utføres i henhold til gjeldene forskrifter, utslippstillatelser og 
evnt. øvrige vilkår, se FF. Kap.15 «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann», «Forskrift om reglement 
for sanitæranlegg, Bodø kommune, Nordland, Tekniske bestemmelser pkt.3.7.1».   

5.8.3 Øvrige utskillere 
Der hvor det er fare for at avløpsvannet kan inneholde giftige, korrosive, veksthemmende væsker 
eller stoffer, må det installeres betryggende nøytraliseringsanlegg.  

For fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann er Fylkesmannen forurensningsmyndighet og 
fører tilsyn med at bestemmelser og vedtak følges. 

5.8.4 Avfallskverner 
Påslipp av oppmalt matavfall via avfallskverner til kommunal avløpsnett er forbudt i Bodø kommune.  

 

6  Tiltak/Handlingsplan 
For å komme frem til hvilke tiltak vi vil prioritere i denne hovedplanen har vi gått ut i fra de 
rammebetingelser, målsettinger og strategier vi har omtalt, samt gjennomgått og identifisert ulike 
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behov innenfor de ulike avløpssonene.  I tillegg er handlingsplan fra 2003-2008 gjennomgått mht. 
hva som er utført/ikke utført og om det er tiltak fra denne som fortsatt kan være aktuelle i dag.  

For perioden 2018-2022 bør oppryddingstiltak i de sentrale sonene vektlegges mer. Det må ses på 
hele avløpssoner under ett og vurderes tiltak som spesielt går på å få fjernet bekker fra 
fellessystemet.  

I spredtbygde områder er det viktig å sette fokus på opprydding i forbindelse med private 
avløpsutslipp. En målsetning må være å få redusert forurensning av lokale bekker og vassdrag, samt 
gi brukere av områdene et renere og triveligere lokalmiljø.   

Tabellen under viser oversikt over de tiltakene som inngår i denne hovedplanen, og som vil omtales 
nærmere i pkt.6.2 og 6.3.  

Tiltak 
nr. 

ÅR TILTAK KALKYLE 
avløp 

  Forvaltning/drift  
T1 Årlig Rapportere nødvendige opplysninger om avløpsanlegg til 

staten via KOSTRA – innen 15.februar. 
- 

T2 2019 – deretter 
hvert 4.år.  

Resipientundersøkelser – regelmessig overvåking. Lage 
overvåkingsprogram. 

0,6 mill/år 

T3 2019 Prøvetaking renseanlegg – krav til primærrensing, finne 
feilkilder for å oppfylle rensekravene (utsl.til.pkt.3 vilkår).  

0,3 mill/år 

T4 2019- Overløp/nødoverløp. Plan for tiltak for oppfylling av krav i 
pkt. 2.1 Utslippstillatelsens vilkår  

0,5 mill/år 

T5 2018-2019 Utarbeide lokal forskrift for spredt avløp - 
T6 2019-2026 Kartlegge avløpsløsninger og tilstand for spredt avløp-

oppfølging og tilsyn 
0,25 
mill/år 

T7 2019- Finne løsning for nytt avvanningsanlegg - 
T8 2019-2026 Olje- og fettutskillere, tilsyn - 

    
  Investering  
  Renseanlegg:  

T10 2018-2020 Sone 600 Stokkvika renseanlegg 38 mill 
T11 2021-2023 Sone 700 Mørkvedbukta renseanlegg 42 mill  
T12 2022-2023 Sone 100 Skivik/103 Løpsmark renseanlegg evnt. overføring 

til Kvalvikodden 
42 mill 

    
  Ledningsanlegg:  

T13 2022-2023 Sone 200 - Burøya/Valen Nyholmen - del 2 14,1 mill 
T14 2020-2023 Sone 200 - Nordstrandveien VA- i forbindelse med SVV 

bypakkeprosjekt 
43,5 mill 

T15 2018-2019 Sone 200 - Vollsletta avløpsopprydding Del 1 14 mill 
  T15A  2023-2026 Sone 200 - Vollsletta avløpsopprydding Del 2 48 mill 

T16 2021-2022 Sone 200 - Sentrum øst avløpsopprydding 6,7 mill 
T17 2019-2022 Sone 200 - Reinsletta avløpssanering 20 mill 

  T17A 2023-2026 Sone 200 - Avløp området Saltvern/Rønvikveien  
T18 2020 Sone 501 Bodøsjøen II overføring til sone 500 Jensvoll  7,5 mill 
T19 2019-2026 Sone 500 Avløpsopprydding Jensvoll 69 mill 
T20 2021-2023 Sone 500 Overføring avløp fra Jensvoll- sone 505 Åltjønna  6-10 mill 
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T21 2021-2023 Overføring av avløp fra sone 505 Åltjønna-sone 600 
Stokkvika 

12 mill 

T22 2018-2019 Overføringsledning fra sone 603 Hunstadmoen I-sone 605 
Hunstadmoen II 

56 mill 

T23 2019 Sone 700 Bertnes avløpsopprydding del II. (pumpestasjon) 2,5 mill 
  T23A 2023-2026 Sone 700 Avløpsopprydding Åsen-Kvalvåg   

T24 2023-2026 Sone 825 Godøynes avløpsopprydding - 13 mill 
T25 2019 Sone 901 Knaplund, oppgradering ledningsanlegg 3 mill 
T26 2018-2026 Sanering avløpsnett 22 mill/år 
T27 2021 Urbanhydrologisk nedbørstasjon 2 mill 

Tabell 6 Oversikt tiltak 

Forvaltnings- og investeringstiltak som omtales i kapitlene 6.2 og 6.3 fremkommer i Handlingsplan 
2019-2026 med årlige kostnader i kap.7.2 og 7.3.   
 
 

6.1 Handlingsplan 2003-2008, hva er utført/hva gjenstår 
I handlingsplan 2003-2008 inngikk 34 investeringstiltak. Mange av dem var delt inn i flere 
delprosjekter. De fleste tiltakene er utført, og vil ikke bli nærmere omtalt i denne hovedplanen. En 
del tiltak er nå i en tidlig planfase og vil bli tatt med videre i handlingsplanen for denne 
hovedplanperioden. 3 tiltak er ikke utført. 

Vedlegg 5 viser en oversikt over tiltak i handlingsplanen for 2003-2008. Lista viser også status for hva 
som er utført, hva som er under arbeid og hva som ikke er utført. 

Følgende tiltak fra handlingsplanen 2003-2008 er per i dag i en tidlig planfase og vil medtas videre i 
handlingsplanen som tiltak i denne hovedplanperioden: 

• Kommunalt avløp Burøya.  
• Jensvoll. Overføring av avløp fra sone 501 Bodøsjøen II til Jensvoll RA. Avløpsopprydding i sone 

500 Jensvoll.  
• Hunstad Stokkvika. Overføring av avløp til Stokkvika og nytt renseanlegg Stokkvika. 
 
Disse prosjektene vil omtales nærmere i kap.6.3. 

Tiltak fra handlingsplan 2003-2008 som ikke er utført: 

• Straum. Etablere avskjærende avløpssystem for eksisterende bebyggelse som ledes til ny 
slamavskiller mellom Strømodden og Kvitberget.   

• Naurstad. Etablere slamavskiller på Skjåberget og avskjærende avløpssystem for eksisterende 
bebyggelse.   

• Godøynes: etablere kommunalt avløpsanlegg for mest mulig av bebyggelsen og føre dette til ny 
slamavskiller.   
 

Tiltak Straum og Naurstad anses ikke som aktuelle lenger. Ved eventuell utbygging av felt med flere 
boliger i disse områdene vil det være naturlig at det etableres felles private avløpsløsninger i 
tilknytning til boligene. For øvrig anbefales det å beholde løsninger med separate anlegg på disse 
stedene, og heller utføre kontroll og oppfølging av eksisterende separate avløpsanlegg med hensyn 
til tilstand og kvalitet, og eventuelt pålegge oppgradering eller sanering av eldre avløpsanlegg. 
Kontroll og oppfølging for Straum og Naurstad tas med sammen med oppfølging av øvrige 
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eksisterende avløpsanlegg i spredtbygde områder, og legges inn i handlingsplanen som 
forvaltningstiltak.  

Tiltak for Godøynes beholdes videre i handlingsplanen for denne hovedplanperioden også, og 
omtales nærmere under kap. 6.3.3. 

 

6.2 Forvaltningstiltak 
Tiltak i dette kapittelet er forvaltningsoppgaver som seksjon Forvaltning har ansvar for å få på plass. 
En del tiltak gjelder faste rapporteringer som skal gjøres med faste tidsintervall, andre tiltak gjelder 
dokumentasjoner som skal på plass. Enkelte tiltak må utføres med hjelp av ekstern ekspertise eller 
ved bistand fra kommunens driftsavdeling.  
 
TILTAK: 
 
T1. Statusrapport avløp (forurensningsforskriften §11-5): 
Det skal hvert år innen 15.februar rapporteres inn nødvendige opplysninger om alle avløpsanlegg og 
utslipp til staten. Dette gjøres via KOSTRA (kommune-Stat-Rapportering) til Miljødirektoratet. 
 
 
T2. Overvåking-resipient (forurensningsforskriften §14-9): 
Vedtaket om primærrensing medfører at kommunen skal sørge for regelmessig overvåking av 
resipienten med tanke på at den kan klassifiseres som «mindre følsom».  Bodø kommune planlegger 
å få gjennomført resipientundersøkelser i områdene omkring dagens utslipp for å overvåke 
resipienten. Det vil bli gjort undersøkelser i hht. Norsk Standard eller God Laboratoriepraksis.  

Når første runde med resipientundersøkelser er utført vil det settes opp et overvåkingsprogram som 
tilpasses ut ifra en behovsvurdering, slik at overvåkingsrapporter kan sendes Fylkesmannen i 
Nordland hvert 4.år.  

 
T3. Prøvetaking (forurensningsforskriften §14-11/§13-12): 
Det skal tas prøver av renset avløpsvann. Ansvarlig for prøvetaking skal være akkreditert for 
prøvetaking eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av kvalifisert 
nøytral instans. Bodø kommune har avtale med Labora AS som akkreditert laboratorium for 
prøvetaking. Labora AS er akkreditert av Norsk Akkreditering og har årlig tilsyn fra disse, de er 
samtidig på befaring på minst et av silanleggene våre. Bodø kommune har eget personell som er 
godkjent for akkreditert prøvetaking. Det blir i dag tatt prøver fra renseanleggene i Kvalvika, 
Hammervika og Skanseodden i kap.14. I kap.13 tas prøver fra renseanlegg i Misvær. Resultatene av 
prøvene ligger like under kravene til primærrensing for anleggene i kap.14. Disse anleggene bør 
gjennomgås i samråd med leverandøren for å se at det ikke er feil eller mangler ved anleggene som 
gjør at kravene ikke holder.  I tillegg bør prøvetakingsmetodene gjennomgås nærmere for å se om 
det kan være feilkilder forbundet med prøvetaking som gjør at kravene ikke nås. Dette arbeidet er 
allerede i gang. Siden det tas ut såpass store mengder slam fra stasjonene i dag ser vi det som en 
mulighet at prøvetakingen kan være en feilkilde til uriktige resultater. 
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T4. Overløp:  
Bodø kommune må få i gang arbeidet med registrering av eksisterende overløp. Som en del av 
internkontrollen skal oversikt over alle overløp og evnt. nødoverløp på det offentlige nettet 
registreres å oppfylle en del krav, se pkt.5.3.  
Per i dag mangler de fleste av våre overløp utstyr for registrering av vannmengde eller tidsvarighet 
for overløp av urenset vann. Utslipp av urenset vann fra overløp blir derfor ikke tallfestet ved 
utslippsmålinger.  For å få dette på plass må det gjøres en del forarbeider.   

Driftsavdelingen må i første omgang gjennomgå alle overløp, se vedlegg 3,for å registrere funksjon 
og tilstand på disse.  Deretter må det gjøres en vurdering av nødvendige tiltak for å oppnå de gitte 
kravene. Fungerer overløpene tilfredsstillende kan de beholdes og en må finne løsninger for å kunne 
registrere nødvendige data for driftstid og evnt. mengder. Overløp som ikke fungerer forskriftsmessig 
må skiftes ut. For å registrere driftstid kan en mulighet være å benytte intelligente kumlokk.  

 
T5. Lokal forskrift: 
Bodø kommune planlegger å få på plass en egen lokal forskrift for utslipp i spredt bebyggelse i hht. FF 
§12-6.  Denne vil legge grunnlag for krav til private avløpsutslipp, og erstatte kravene i §12-7 til §12-
13. I tillegg må det igangsettes kontroll og tilsyn av eksisterende avløpsanlegg i spredt bebyggelse. 

 
T6. Spredt avløp: 
For spredte avløp gjelder Forurensingsforskriften §11 og §12. 
Det er mye usikkerhet omkring dagens private avløpsanlegg i spredt bebyggelse både med hensyn til 
funksjon og forurensing.  For å få kartlagt status må dagens avløpsløsninger i spredtbygde områder 
registreres.  Det må skaffes oversikt over hvilke eiendommer som har urensede direkteutslipp og 
hvilke eiendommer som har etablert separate avløpsanlegg. Videre hvilke typer avløpsløsninger som 
er etablert (tett tank, minirenseanlegg, slamavskiller, infiltrasjonsanlegg ol.), alder på anlegget, 
hvilken tilstand anlegget har i forhold til fastsatte krav osv.  Nærmere kartlegging av resipientene 
(vannkvalitet, brukerinteresser osv.) for utslippene må også prioriteres.  Avgiftssystemet må 
gjennomgås parallelt med gjennomgangen av eiendommer for å avdekke feilregistreringer, blant 
annet eiendommer som ikke betaler for sine tjenester.  
Resultatene av kartleggingen må legges til grunn for en videre opprydding innenfor spredtbygde 
områder.  Ut i fra de innsamlede opplysningene må det vurderes muligheter for utbygging av 
offentlig ledningsnett, felles private løsninger eller oppgradering av separate løsninger for å oppnå 
tilfredsstillende renseløsninger. 

Ved gjennomføring av nye tiltak må en sikre at følgende krav oppfylles: 

• Forurensningslovens intensjoner mht. vannkvalitet og naturgrunnlag. 
• Utslippskvalitet i samsvar med Forurensningsforskriften, evnt. lokal forskrift og kommunens 

miljømål 
• Hygienisk og bruksmessig tilfredsstillende vannkvalitet og nærmiljø for brukere av anlegget  

Parallelt med utarbeidelse av denne hovedplanen pågår også arbeid med «Regional plan for 
vannforvaltning i Salten» der ulike tiltak i forbindelse med vannmiljø skal prioriteres og utføres innen 
2021.  Arbeidet utføres på tvers av kommunegrensene i Salten og styres av en egen 
vannområdekoordinator for Saltenområdet. Prioriterte tiltakslister for vannområdene vil kunne gi 
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noen retningslinjer for hvilke områder som bør prioriteres først mht. avløpsopprydding i spredt 
bebyggelse. 

 
T7. Slambehandling-avvanning: 
Dagens ordning med avvanning ved bruk av bil med avvanningsutstyr er på vei ut. Vi må se på 
muligheten til å etablere en egen avvanningsstasjon. Det er ønskelig å kunne avvanne slam/sand fra 
ledningsnett og sandfang i samme anlegg som avvanning av slam fra slamavskillere dersom det lar 
seg gjøre.  
Forvaltning/Plan- og utbygging vil igangsette et prosjekt med å finne en løsning for å etablere en 
avvanningsstasjon som er tilpasset kommunenes behov. En mulig lokalisering kan være ved 
Hammervika RA. Eventuelt kan det bli etablert en stasjon for dette hos Iris på Vikan. I forbindelse 
med kostnader må det gjøres nærmere avklaringer.  

T8. Olje og fettutskillere, tilsyn: 
For olje- og fettutskillere er det et mål å gjennomføre tilsyn for minimum 20 % av anleggene årlig. 
I tillegg må det innsamles informasjon om de fettavskillere som i dag ikke er registrert i vår database 
KomTek. Det er egen gebyrordning for tilsyn og saksbehandling i forbindelse med utslipp. 
 
 

6.3 Investeringstiltak 
Kontor Plan og Utbygging har ansvar for planlegging og utføring av investeringstiltak. For de 
prioriterte tiltakene er det utført kostnadsberegninger med grunnlag i erfaringspriser fra tilsvarende 
utførte anleggsarbeider i kommunen. Alle kostnader er angitt med prisnivå pr. 2018. Kostnader i 
forbindelse med grunnerverv, byggelånsrente og prisstigning i perioden er ikke medtatt.  

Befolkningsvekst og økt boligbygging vil føre til økt avløpsbelastning. Bodø kommunes boligplan for 
2018-2021 beskriver litt av utfordringene og valg som kommunen står overfor når det gjelder 
boligtilgang, boligutvikling og boligsosiale forhold. Planen skal bidra til at politikerne har et verktøy 
for å styre boligutviklingen i ønsket retning og hvordan de kan gjøre nødvendige prioriteringer i 
planperioden.  I løpet av planperioden vil det bli etablert et utbyggingsprogram. 
Utbyggingsprogrammet vil være et styringsredskap for utbygging de nærmeste årene og vil legge 
grunnlag for bl.a hvilke områder som skal prioriteres og hvor stor befolkningsvekst som kan ventes 
innenfor de ulike områder.  Ved planlegging av avløpsprosjekter omfattet av denne hovedplanen må 
det tas hensyn til aktuell befolkningsøkning i det aktuelle området.  

Prognoser for befolkningsøkning i Bodø hentet fra Statistisk sentralbyrå: 

 
Tabell 7 Prognose befolkningsøkning 

De avløpsprosjektene Bodø kommune tenker å prioritere de neste årene vil vi i det følgende gi en 
kort omtale av. Oversiktskart i vedlegg 6 viser de ulike tiltakene. 
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6.3.1 Renseanlegg - kapittel 14 
For å oppfylle rensekrav til utslipp innenfor kapittel 14 er det foruten tiltak omtalt under 
forvaltningstiltak kap.6.2 Forvaltningstiltak -  Prøvetaking (forurensningsforskriften §14-11), også 
nødvendig å etablere nye renseanlegg for å oppnå rensekrav, i første omgang primærrensing. 

Jensvoll/Stokkvika 
For sonene fra og med 500 Bodøsjøen II til og med 605 Hunstadmoen II er det behov for å få ryddet 
opp i dagens avløpsutslipp.  Det er i dette området i dag 6 soner/utslipp innenfor en avstand på 2,9 
km.  4 av utslippene går urenset ut i Saltenfjorden. Ett går via slamavskiller (Åltjønna) og ett via 
renseanlegget på Jensvoll.  

 

 
Figur 5 Oversikt over dagens utslipp fra sone 501 Bodøsjøen-sone 605 Hunstadmoen II 

 

Renseanlegget på Jensvoll ble bygget i 1994. Avløpsbelastingen for sonen er beregnet til ca. 4700 pe. 
Renseanlegget er overbelastet, det er i dag 2 bekker som går inn på avløpsnettet i denne sonen.  
Disse kommer fra Sørstrupen og Jensvollbekken. Det tekniske utstyret (Masko Zoll) er utdatert og 
anlegget overholder ikke gjeldende krav til HMS. I år 2000 ble det installert nye siler i anlegget etter 
betydelige driftsproblemer som skyldtes blant annet at mye sand ble tilført anlegget. Totale 
vannmengde som siles er 140 l/s. Anlegget består av 2 siler, 1 skrue og 1 rotopress.  

Det går to hovedledninger inn på anlegget, en spillvannsledning og èn felles avløpsledning der det på 
fellesledning er montert et flomoverløp og et virveloverløp. Det skal også være ettermontert et 
sandfang i forkant av anlegget.  Innvendig består bygget av pumpesump med 3 pumper. 
Ventilasjonsanlegg/avtrekk er defekt.  Automatikk og el.anlegg trenger å oppgraderes. Dimensjon på 
spillvannsledning og fellesledning inn til anlegget er henholdsvis SP 250 PVC og AF 1200 BET. Fra 
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overløp går det en OV 1200 PE overløpsledning. Fra anlegget går det en utslippsledning SP 400 PE ut 
til kote -29 ca. 200 meter fra land.  

Totalt sett er Jensvoll renseanlegg modent for full renovering. Nytt renseanlegg på Jensvoll har vært 
vurdert som tiltak, i tillegg til opprydding/separering av Jensvoll avløpssone.  Etter nye vurderinger 
synes det som en bedre løsning å samle utslippene fra de 6 sonene Bodøsjøen, Jensvoll, Åltjønna, 
Stokkvika,  Hunstadmoen I og Hunstadmoen II  til et felles utslipp i Stokkvika, der det skal bygges  
nytt renseanlegg. 

For å få overført sonene 501 Bodøsjøen II, 500 Jensvoll, 505 Åltjønna, 603 Hunstadmoen I og 605 
Hunstadmoen II til 600 Stokkvika hvor det skal etableres nytt renseanlegg må følgende delprosjekter 
utføres: 

• Det etableres pumpestasjon i sone 501 Bodøsjøen II nedenfor blokkene. Avløpet fra sone 501 
Bodøsjøen II pumpes over til sone 500 Jensvoll via planlagt boligfelt som er regulert inn på 
tidligere NNS-tomta.  

• Det må ryddes opp i Jensvoll avløpssone for å få vekk de 2 bekkeløpene som i dag går inn på 
fellessystemet og separere del av sonen som i dag ikke er separert.  

• Etablere pumpestasjon i sone 500 Jensvoll for overføring av avløp fra sonene 501 Bodøsjøen II/ 
sone 500 Jensvoll frem til sone 505 Åltjønna. Pumpestasjon etableres ved ombygging av dagens 
renseanlegg på Jensvoll. Avløpet pumpes til Åltjønna via ny overføringsledning. Ved Åltjønna skal 
det etableres ny pumpestasjon og overføringsledning videre frem til renseanlegget som skal 
etableres i sone 600 Stokkvika.  
Ved overføring av avløpsvann fra Jensvoll mot Stokkvika må det som en foreløpig løsning, inntil 
Jensvoll avløpssone er blitt separert, fortsatt gå AF-vann urenset i overløp ved dagens 
renseanlegg på Jensvoll. Mengden avløpsvann som går i overløp her vil gradvis avta i takt med 
opprydding/separering av Jensvoll avløpssone.  

• Nytt avløpsrenseanlegg i Stokkvika.  
• Overføring av avløp fra avløpssonene Hunstadmoen I og Hunstadmoen II til Stokkvika. Det 

etableres pumpestasjon på Hunstadmoen I og Hunstadmoen II. 

De ulike tiltakene, foruten Stokkvika RA som omtales i dette kapittelet, vil bli nærmere presentert 
under tiltak ledningsanlegg pkt. 6.3.3. 

 

T10. Stokkvika RA  
Utslipp i sone 600 Stokkvika går i dag urenset ut i Saltenfjorden. Det skal bygges nytt 
avløpsrenseanlegg i Stokkvika innenfor regulert område avsatt til avløpsformål.  Fylkesmannen ga i 
utslippstillatelse 25.03.2008 dispensasjon for primærrensing som rensegrad innenfor kapittel 14.  
Stokkvika renseanlegg skal bygges som silanlegg med primærrensing. Anlegget vil bygges slik at det 
kan utvides til sekundærrensing i fremtiden dersom det blir krav om det.  

Opprinnelig var Qmaks beregnet til 95 l/s for nytt renseanlegg i Stokkvika med utgangspunkt i at 
sonene Hunstadmoen I og II og Stokkvika skulle samles der. Etter at også sonene 501 Bodøsjøen, 500 
Jensvoll og 505 Åltjønna ble bestemt overført til Stokkvika må Qmaks økes til 150 l/s. 
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Figur 6  Plassering av nytt renseanlegg i Stokkvika 

 
Total avløpsbelastning for Stokkvika RA:  
 
501 Bodøsjøen II :   1000 pe 
        + Bodøsjøveien 50 :    1200 pe 
500 Jensvoll  :   4710 pe 
505 Åltjønna  :     810 pe 
600 Stokkvika  :     690 pe 
603 Hunstadmoen I  :   1360 pe 
605 Hunstadmoen II :     950 pe 
Totalt    : 10720 pe 

Kostnader:  38 mill 
Byggestart antas i 2018. 
  

T11. Mørkvedodden RA  
Mørkvedbukta renseanlegg ble bygget omkring 1990. Sonen er hovedsakelig utbygd som 
separatsystem.  I dagens renseprosess benyttes sylindersil fra Masko Zoll som har for lite kapasitet og 
utilstrekkelig renseeffekt til å rense dagens avløpsmengder.  

Målinger viser at det under regnværsperioder kommer en stor del fremmedvann inn i 
avløpssystemet.   

I forbindelse med etablering av ny skole i Mørkvedbukta må dagens renseanlegg flyttes. Nytt 
renseanlegg skal etableres lenger sør på Mørkvedodden.  Totalt antall pe for Mørkvedodden 
avløpssone er på ca.13 300. Det forventes en videre boligutbygging for områdene Hunstad sør og 
Mørkved sør som vil medføre en ytterligere tilknytning til eksisterende avløpsnett i Mørkvedbukta på 
2-3000 innbyggere.  
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Figur 7  Plassering av nytt renseanlegg på Mørkvedodden 

 

Q maks=107 l/s  

Kostnader: 42 mill inkl. ny adkomstvei samt opparbeidelse av tomt 

 

6.3.2 Renseanlegg - kapittel 13 
Innenfor kapittel 13 er det behov for en oppgradering av renseanleggene i Skivik og Løpsmark. Det er 
i dag slamavskillere på disse 2 stedene, som tømmes annenhver måned.  

T12. Sone 100 Skivik/sone 103 Løpsmark 
I dag er Skivika og Løpsmark delt inn i hver sin avløpssone uten tilknytning til hverandre. Avløpsnettet 
er hovedsakelig bygd som separatsystem og antall pe i hver sone er på henholdsvis 1205 og 1245, 
totalt 2450 pe. I Skivika forventes ikke noe utbygging av betydning, mens det i Løpsmark fremdeles 
foregår utbygging av boligfeltet Oksebakken-Bremnes. Ferdig utbygd felt vil tilføre en ekstra 
avløpsbelastning på ca.500 pe.  

 
Det ble i 2013 lagt en avløpsledning (200 mm) på strekningen Skivik- Løpsmark, samtidig som g/s-vei 
ble etablert. Avløpsledningen ligger derfor klar for tilkobling når sonene skal slås sammen.  

  
Som tiltak for sonene 100 Skivik/103 Løpsmark har en i utgangspunktet sett på en løsning der man 
samler avløpsvannet fra de 2 områdene til et nytt felles avløpsrenseanlegg – silanlegg, plassert enten 
i Løpsmark eller i Skivika. Et nytt silanlegg samlet for de 2 sonene tenkes bygd ut fra et krav om 
primærrensing.  
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Figur 8 Mulige områder for plassering av nytt avløpsrenseanlegg i Løpsmark eller Skivika 

 
Beregnede spillvannsmengder til renseanlegget: 

Qdim = 37 l/s  
Qmid= 6,74 l/s  
 
Kostnader: 
Etablering av silanlegg i Skivik eller Løpsmark:  estimerte kostnader på ca.42 mill. 
Kostnadene inkluderer kryssing av fv.834, pumpestasjon i Skivika og ny utslippsledning. 
 
 
Alternativt tiltak: 

Et annet alternativ til tiltak for sonene 100 Skivik/103 Løpsmark er å overføre avløpet fra disse 2 
tettstedene til Kvalvikodden RA.  

Ved å overføre sonene 100 Skivik og 103 Løpsmark til 200 Kvalvikodden vil disse sonene komme inn 
under kapittel 14, noe som vil medføre at Fylkesmannen blir forurensningsmyndighet for disse 
sonene også. Det vil si at total belastning for utslipp innenfor FF kap.14 vil bli på ca. 62200+3000= 
65200 pe. 

For dette tiltaket kan flere ulike løsninger for trase vurderes som vist i fig.9, både sjøledning og ulike 
traseer på land.  
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Figur 9  Alternative traseer for overføring av avløp fra Skivik/Løpsmark til Kvalvikodden RA 

Ved å overføre avløpet fra Skivika og Løpsmark til Kvalvikodden vil det bli færre renseanlegg å drifte, 
ved at man får samlet flere avløpssoner. De alternative løsningene til trase vurderes i ulik grad som 
krevende. Ved valg av sjøledning vil det medføre en god del driftsoppfølging med medfølgende 
kostnader, da ledningen bl.a både må spyles og pluggkjøres månedlig. Sjøledningen må på enkelte 
strekninger legges forholdsvis dypt. Bodø kommune har lite erfaring med slike sjøledninger og anser 
det som noe risikofylt og satse på denne løsningen.  

En løsning med pumpeledning langs g/s–vei over Bratten anser vi også å kunne bli noe komplisert 
med hensyn til at traseen benyttes av myke trafikanter. Det antas å bli en del sprengning og rystelser 
og dette i kombinasjon med at myke trafikanters sikkerhet skal ivaretas under anleggsperioden vil gi 
svært høye kostnader.  

Som tiltak vil vi anbefale at det bygges nytt felles renseanlegg for sonene Skivik og Løpsmark på 
regulert område for offentlig avløpsanlegg i Løpsmarka. 

 

6.3.3 Ledningsanlegg 
Dette kapittelet vil gi en kort omtale av de ledningsanleggene som foreslås utført som tiltak i denne 
hovedplanperioden. Tiltakene omtales etter hvilke avløpssoner de tilhører.  

SONE 200 KVALVIKODDEN 

T13. VA-Burøya, utvidelse av prosjekt 
Hovedprosjekt-del 1: I 2018 legger Bodø kommune nye vann- og avløpsledninger fra Burøyveien 20 
og frem til brua over til Nyholmen. Ved å forsterke vannforsyningen og etablere kommunalt avløp til 
Burøya og Nyholmen tilrettelegges det for videre utvikling av området.  
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Utbyggingen er en videreføring av en PS-ledning Ø160mm, SP-ledning Ø160mm og vannledning Ø 
315mm. Det etableres også pumpestasjoner for spillvann. 

Del av ledningstraseen legges som sjøledning. 
Gassrørledning i PE100 med 4 bars trykk tas med i deler av traseen. Prosjektet avsluttes i utgangen av 
2018. 
 

 
Figur 10 Avløpsanlegg Burøya 

Utvidelse av prosjekt – del 2: Som en utvidelse av hovedprosjekt-del 1, skal ledningene senere 
videreføres over til Nyholmen og ned til Kvitberget. Det antas at trase til Kvitberget må gå gjennom 
fjellet Burøya ved styrt boring. 
 
Anleggsstart : 2022 
 
Kostnader: 
Utvidelse til Nyholmen: kr. 5,9 mill 
Utvidelse til Kvitberget: kr. 8,2 mill 
Totale kostnader: kr.14,1 mill 
 
 
T14. Nordstrandveien VA 
I forbindelse med at Statens vegvesen skal ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og 
Mælen med 2-sidig fortau og sykkelfelt (på sørsiden), må Bodø kommune gjøre en del tiltak på 
dagens ledningsanlegg som kommer i berøring med prosjektet samt se på løsninger som også 
ivaretar Statens vegvesen sine behov for tilkobling av overflatevann fra veiarealene til kommunalt 
OV-nett.  

Det er utført et forprosjekt der kommunenes behov for opprydding mht. VA-anlegg er kartlagt. 

Statens vegvesen engasjerer konsulent for detaljplanlegging av både VA og vei.  
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Figur 11 VA Nordstrandveien-trase vist med gul farge 

 

Byggestart antas i 2019. Byggetid ca.3 år. 

Kostnader:  
Statens vegvesen må bidra til å dekke sin del av overvannskostnader. Det må inngås avtale om 
kostnadsfordeling mellom Statens vegvesen og Bodø kommune. Total kostnad for VA-anlegg:  62,6 
mill, av dette anslås Bodø kommunes andel til 43,5 mill. 

 
 
T15. Vollsletta VA-Del 1/ T15A Vollsletta VA-Del 2 
Del 1: Prosjektet utføres med bakgrunn i reguleringsplankrav for Vollsletta der det skal bygges nye 
omsorgsboliger og fortau m/belysning. Kapasitet for vannledningen må økes for å dekke krav til 
brannvann og avløpet vil bli separert i Vollveien og langs Dyrliveien, del av Trettliveien/Ringveien og 
frem til tilkobling til eksisterende VA-ledninger i Fjellveien. Boliger langs traseen vil også bli separert. I 
tillegg bygges fortau langs Vollveien og lekeplass i Vollveien vil bli oppgradert. Gangveien under 
jernbanen oppgraderes med universell utforming. 

 
Prosjektet tilrettelegger for senere separering av de øvrige boligveiene på Volden, tiltak T15 A Del 2 – 
se fig.12. 
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Figur 12 Vollsletta VA - traseer Del 1 vist med rosa farge, Del 2 vist med turkis farge 

 

Kostnader Vollsletta VA: 

Del 1: 
Prosjektkostnader vann: 10 mill 
Prosjektkostnader avløp: 14 mill   
 
Anleggsstart: august 2018. Prosjektet forventes ferdig: august 2019. 
 
Del 2: 
Prosjektkostnader vann: 17 mill 
Prosjektkostnader avløp: 48 mill   
 
 
 
T16. Sanering sentrum øst 
Dette prosjektet er avgrenset av området mellom Bankgata, Sjøgata og Parkveien. Omtrent 
halvparten av sonen er tidligere sanert og avløp i disse veiene er separert, dette gjelder følgende 
veier: Bankgata, Dronningensgate, Biskop Kroghs gate og deler av Ivar Lunds vei. Øvrige veier 
innenfor området skal også saneres og eldre fellessystem skiftes ut med separatsystem. 
Stikkledninger til boliger vil bli pålagt skiftet ut og det skal etableres separatsystem til alle bygninger.  
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Figur 13 Områdeavgrensning sentrum øst 

 
Totalkostnader for VA-sanering innenfor området: ca. 230 mill. 

Av dette utgjør avløpssanering ca.2/3: ca.153 mill. Midler til veioppbygging er fordelt på vann og 
avløp og ikke avsatt med egne veimidler. 

Sjøgata: 
SVV har planer for oppgradering av Bodøveien (RV80) mellom Thallekrysset og Bodø jernbanestasjon, 
med mål om tilrettelegging for gående og syklende på en trygg og attraktiv måte. De deler av 
saneringsprosjektet for sentrum øst som berører Sjøgata må derfor samkjøres med SVV sitt prosjekt, 
og vil tidsmessig bli prioritert utført i forhold til SVV sine arbeider. Nye kommunale VA-ledninger vil i 
all hovedsak etableres langs sørsiden av Sjøgata. Kostnader for VA-sanering i tilknytning til SVV sitt 
prosjekt i Sjøgata ansås å ville koste totalt: 10 mill, inkludert nytt fortau på sørsiden av Sjøgata. Andel 
av kostnadene som må belastes avløp for dette prosjektet utgjør ca. 6,7 mill, og tas med  i 
hovedplanen for denne perioden.  

Sanering for øvrige deler av sonen sentrum øst planlegges utført senere.  

 
T17. Sanering Reinsletta 
Som et av mange Bypakke Bodø-prosjekter skal det bygges fortau langs Reinslettveien fra Snippen til 
Saltvern skole. I den forbindelse må det gjøres VA-tiltak for å rydde opp i gamle ledningsanlegg på 
den samme strekningen. En VA-sanering vil omfatte utskifting av dagens vann og avløpsledninger, 
samt at en tar med evnt. behov fra kabeletater. Når sanering av VA-anlegg langs Reinslettveien skal 
utføres vil det også medføre at det må gjøres en del med ledningsnettet også inn i sideveier til 
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Reinslettveien.  Kartet under viser en avgrensning av det området som naturlig henger sammen ved 
en sanering i området i og rundt Reinslettveien: 

 
Figur 14 Områdeavgrensning Reinsletta sanering 

Innenfor dette området er det stort sett Rønvikveien og Kirkeveien som er separert. Øvrig avløpsnett 
i området består av eldre fellessystem. Selv om det er ønskelig å få området fullseparert på sikt, kan 
det i enkelte tilfeller by på problemer å gjennomføre det i praksis. Enkelte steder ligger 
ledningsanleggene gjennom private eiendommer og under bygninger, og kan derfor måtte forbli som 
fellessystem pga. at alternative traseer kan være vanskelig eller umulig å få til. 

Totalkostnader for VA-sanering innenfor området (det som ikke er sanert tidligere): ca. 200 mill 

Av dette utgjør avløpssanering omtrent 2/3: ca.135 mill. Veioppbygging er fordelt på vann og avløp 
og ikke avsatt med egne veimidler. 

Del av VA-saneringsprosjektet som må utføres i forbindelse med Bypakkeprosjektet «fortau i 
Reinslettveien» tas med i denne hovedplanperioden. Dette vil i hovedsak omfatte nye VA-ledninger 
(vann, spillvann og overvann) i deler som direkte berører Reinslettveien mellom Snippen og Saltvern.   
Prosjektet omfatter også separering av eventuelt tilstøtende eiendommer som berøres i 
Reinslettveien. 

Avløpskostnader for denne delen av prosjektet anslås til ca. kr. 20 mill.  

Fremdrift i dette prosjektet vil avhenge av når Reinslettveien som Bypakkeprosjekt skal 
gjennomføres. 

Sanering for øvrige deler av Reisletta avløpssone planlegges utført senere.  

 
T17a. Avløp området Saltvern/Rønvikveien 
Dette området berøres av både T14. Nordstrandveien VA og T17. Sanering Reinsletta. Området 
omkring Saltvern skole/Reinslettveien har AF-system og det genereres mye overvann fra området 
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O4.2 (se figuren under). Avløpet fra hele O4.2 går inn på Ø400 mm spillvannsledning i Myrvollveien. 
Avløp i Myrvollveien ble separert (Ø400 SP/Ø400 OV) i 2005. Avløpet i Myrvollveien er ikke 
tilstrekkelig dimensjonert for å ta avløp fra sonene O4.1 og O4.2. Dimensjonerende 
overvannsmengde fra sone O4.1 er på 701 l/s og fra sone O4.2 901 l/s. 

 

Figur 15 Overvannssoner Saltvernområdet 

Det må sees på løsning for eventuelle alternative traseer for overvannet fra avløssone O4.2, eller 
andre løsninger for å håndtere de store avløpsmengdene i området.  

 
SONE 400 SKANSEODDEN 

VA-Ny by, ny flyplass 
Prosjektet omfatter tilrettelegging for infrastruktur til «Ny by – ny flyplass». Hvilke løsninger som skal 
velges for avløpshåndtering er ikke avklart per i dag.  Se forøvrig omtale med mulige løsningsforslag 
under pkt. 5.2 Fornyelse av ledningsnett - Ny by – ny flyplass. 

VA-anlegg i tilknytning til prosjektet skal ikke finansieres over avløpsbudsjettet, men må bekostes av 
utbyggere selv. Det må inngås egen utbyggingsavtale. 

 
SONE 501 BODØSJØEN II 

T18. Sone 501 Bodøsjøen, overføring til sone 500 Jensvoll 
Avløp fra denne sonen føres i dag urenset ut i Saltenfjorden i området nedenfor blokkene i 
Bodøsjøen Borettslag. For å få avløpet fra denne sonen via renseanlegg før utslipp i fjorden, skal det 
etableres ny pumpestasjon i nærheten av dagens utslipp for pumping og overføring av avløpet fra 
sone 501 Bodøsjøen II til sone 500 Jensvoll. Området mellom blokkene i Bodøsjøen og Jensvoll RA, 
tidligere NNS, er regulert til boligområde. Figuren under viser antatt trase for overføringsledningen.  
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Figur 16 Antatt trase for overføring av avløp fra Bodøsjøen II til Jensvoll 

Det planlegges etablert en pumpestasjon også innenfor det regulerte boligområdet. Prosjektet 
planlegges utført i forbindelse med opparbeidelse av boligfeltet.  

Totalt antall pe som skal overføres til sone 500 Jensvoll (avrundede tall): 

Sone 501 Bodøsjøen II       : 1000 
Fremtidig pe, utbygging av NNS-tomta til boligområde   : 1200 
pe som skal overføres til Jensvoll,                                                            ca. : 2200 
 
Kostnader:  Det må inngås utbyggingsavtale med utbygger av boligfeltet.  Det forutsettes at utbygger 
dekker kostnader med avløpsanlegget innenfor boligfeltet. Kommunens andel blir da på ca. kr. 7,5 
mill og omfatter pumpestasjon nedenfor blokkene i Bodøsjøen og overføringsledning utenom 
boligfeltet.  

 

SONE 500 JENSVOLL 

T19. Avløpsopprydding Jensvoll 
Oppryddingstiltak i Jensvoll avløpssone for å redusere mengden fremmedvann fra avløpsnettet. 
Avløpssonen drenerer til Jensvoll RA som i lengre tid har hatt utfordringer med å nå sine rensekrav 
grunnet mye overvann i avløpet. Avløpssonen har 2 bekker som er lagt i rør, henholdsvis i 
Jensvolldalen og Sørstrupen. Avløpssonen består av både fellessystem og separatsystem. 

Det må prioriteres å få separert ut de 2 bekkene, i Sørstrupen og Jensvolldalen som i dag går inn på 
avløpsnettet og føres helt ned til renseanlegget på Jensvoll. På sikt er det også et mål å få separert 
hele avløpssonen, dvs. de deler av avløpsnettet som i dag ikke er separert. Hovedsakelig gjelder det 
området sør for RV80, men også deler av Sørstrupen og Stille dal. Det er behov for strakstiltak i 
forbindelse med bekkelukkingen og overvannsproblemer i Sørstrupen. Ved store nedbørsmengder og 
snøsmelting oppstår oversvømmelser her som tidvis medfører skader på naboeiendommene. 
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Figur 17 Jensvoll avløpssone, viser områder som har fellessystem 

Jensvoll avløpssone er stor og det er derfor nødvendig å dele den opp i flere tiltak og etappevise 
utbygginger.  

 
For å oppnå best effekt med hensyn til reduksjon av fremmedvann anses etablering av 
fordrøyningsmagasin og bekkeinntak i Sørstrupen som den viktigste prioriteringen, se figur 17a, tiltak 
S5.   

 

 
Figur 17a – Sørstrupen tiltak 

I tilknytning til dette vil det være naturlig å utføre nødvendige tiltak videre vestover til 
jernbanekryssing vest for jernbaneundergangen, Tiltak S4 og S1.  Dette innebærer nye separerte 
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ledninger langs dagens AF 600-trase, hvor det skal etableres en forlengelse av dagens skiløype/turvei 
over ledningsnettet. Denne vil gi adkomstmuligheter for kommunens biler i forbindelse med 
drift/vedlikehold av ledningene.  Ny SP-ledning etableres under jernbanen.  

Kostnader for tiltak S5, S4 og S1 er anslått til kr. 11 mill.  
 
I neste etappe vil separering av hovedstamme fra jernbanen og sørvestover til Bodøsjøveien, inkl. 
kryssing av RV80 inngå (tiltak J1, J2, J3 og J4 i figur 17b). I tillegg også kryssing under RV80 (SP/OV) fra 
Soløyvannsveien 6-8 og ned til Petter Engens vei, tiltak J7.  

 
Figur 17b – Jensvollkrysset-Sørstrupen tiltak 

Kostnader for tiltak J1, J2, J3, J4 og J7 er anslått til kr. 30 mill. 
 
Når hovedstammen er separert mellom Jensvoll RA og Sørstrupen gjenstår å separere alle sidearmer. 
Dette omfatter J6 (figur 17b), J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16 og J17 ( figur 17c) og S2 (figur 17a) 

 
Figur 17c Bodøsjøveien – Petter Engens vei 
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Kostnader for tiltak J6, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17 og S2 er anslått til kr. 28 mill. 
 

Totale kostnader for hele Jensvoll avløpssone: 69 mill. 

 
 
T20. Sone 500 Jensvoll, overføring til sone 505 Åltjønna 
Det etableres ny pumpestasjon (Jensvoll PS) i området der dagens renseanlegg (Jensvoll RA) står. 
Videre etableres overføringsledning fra denne pumpestasjonen og frem til Åltjønna, der det også skal 
etableres ny pumpestasjon.  Åltønna PS tilhører prosjektet «Overføring av sone 505 Åljtønna til Sone 
600 Stokkvika». Overføringsledningen mellom Jensvoll PS og Åltjønna PS skal (når hele Jensvoll 
avløpssone er blitt separert), overføre alt spillvann fra sonene 501 Bodøsjøen II og 500 Jensvoll, for 
videre overføring sammen med avløp fra sone Åltjønna videre til nytt renseanlegg i Stokkvika. Når 
sone 500 Jensvoll er separert og overføring til Stokkvika via Åltjønna er etablert kan Jensvoll RA 
nedlegges. Inntil da må dagens overløp opprettholdes. 
 
Totalt antall pe som skal overføres til Åljtønna: 

Sone 501 Bodøsjøen II       : 1000 
Sone 500 Jensvoll        : 4710 
Fremtidig økt pe – Bodøsjøveien 50     : 1200 
pe som overføres til Åltjønna ca.     : 7000 
 
Alternative traseer for overføringsledningen må vurderes. 

 
Figur 18 Alternative traseer for overføring av sone 500 Jensvoll til sone 505 Åltjønna 

 
Det skal etableres kyststi i dette området, og avløpstrase vurderes som et alternativ lagt langs denne. 

Kostnader:  
Overføringsledning: kr. 3.000.000-7.000.000, avhengig av hvilket alternativ som velges. Sjøledning gir 
rimeligste resultat, men er forbundet med noe usikkerhet da det ikke er utført bunnkartlegging av 
sjøtraseene. 

Pumpestasjon: kr.3.000.000,- 
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Totale kostnader: 6-10 mill avhengig av hvilket trasevalg som velges. 

 

SONE 505 ÅLTJØNNA 

T21. Sone 505 Åltjønna, overføring til sone 600 Stokkvika 
Vest for Alstad skole ligger Åltjønna slamavskiller med utslipp til Saltenfjorden. Denne 
slamavskilleren planlegges nedlagt og erstattet med pumpestasjon for overføring av avløp til 
Stokkvika renseanlegg. Overføringsledning fra Åltjønna skal også dimensjoneres for å videreføre 
avløp fra sonene Bodøsjøen II og Jensvoll som blir overført til Åltjønna. Trase for overføringsledning 
antas som vist på skissen under, delvis langs fremtidig kyststi. 

 

 
Figur 19 Antatt trase Åltjønna-Stokkvika 

 
Totalt antall pe som skal overføres til Stokkvika: 

Sone 501 Bodøsjøen II       : 1000 
Fremtidig økt pe – Bodøsjøveien 50     : 1200 
Sone 500 Jensvoll        : 4710 
Sone 505 Åltjønna       :   810 
Sum pe som overføres til Åltjønna     : 7720 

Kostnader: 12 mill 

 

SONE 603 HUNSTADMOEN I/SONE 605 HUNSTADMOEN II 

T22. Sone 603/605 Hunstadmoen I og II, overføring til sone 600 Stokkvika  
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I dag går avløpene fra sonene 603 og 605, Hunstadmoen I og II, direkte ut i Saltenfjorden som 2 
urensede utslipp. Det er ønskelig å få fjernet disse direkteutslippene og få overført begge sonene til 
Stokkvika RA. 

Prosjektet omfatter ny overføringsledning for avløp fra Hunstadmoen II, østover langs Regine 
Normannsvei, videre langs fremtidig kystveitrase fra Andreas Markussons vei, på sørsiden av 
barnehagen, lekeplassen og fotballbanen frem til nytt renseanlegg i Stokkvika. Når det legges nye 
kommunale avløpsledninger som separatsystem, tas det samtidig også med ny kommunal 
vannledning i traseen. Det må etableres 2 avløpspumpestasjoner langs traseen. En i starten ved 
dagens utslipp på Hunstadmoen II og en ved utslippet på Hunstadmoen I. Eiendommer langs 
ledningstraseen vil få pålegg om utskifting og separering av sine stikkledninger samtidig som nye 
kommunale ledninger legges.  

 
Figur 20 Overføringsledning(SP) fra Hunstadmoen I og II til Stokkvika, vist med rødt. 

Prosjektet tilrettelegger for senere avløpsoppryddingsprosjekt med separering av avløp i 
avløpssonene 600 Stokkvika, 603 Hunstadmoen I og 605 Hunstadmoen II.  

 
Kostnader: 65,6 mill (vann og avløp), av dette utgjør avløp 58,5 mill 

Fremdrift: oppstart august 2018. Ferdig utgangen av 2019. 

 

SONE 700 MØRKVEDODDEN 

T23. Avløpsopprydding Bertnes del II 
Rydde opp i avløpsforhold i området Gammelveien – Kløftveien. Etablere ny kommunal 
pumpestasjon på kommunalt areal sør for Gammelveien, mellom Gammelveien 28 og 30. Enkelte 
boliger er i dag ikke tilkoblet kommunalt nett, andre har slamavskillere og noen har en felles gammel 
pumpestasjon som vil bli nedlagt. Avløpet fra disse boligene skal føres til ny pumpestasjon og vil 
derfra pumpes opp og inn på eksisterende pumpeledning i Kløftveien.  
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Figur 4 Bertnes del 2-plassering av kommunal avløpspumpestasjon 

Kostnader: 2,5 mill 

 

T23A. Avløpsopprydding Åsen-Kvalvåg  
I 2005-2006 ble det lagt vann- og spillvannledning på strekningen fra Åsen til Kvalvåg. Det ble ryddet 
opp i avløpsforholdene til de fleste boligene på sørsiden av RV80 slik at bare spillvann ble tilkoblet 
den nye kommunale avløpsledningen. En god del av bebyggelsen på nordsiden av veien ble tilkoblet 
direkte med sine gamle avløpsledninger som sannsynligvis tilfører avløpsnettet ekstra 
avløpsmengder i form av overvann og innlekking. Vi ser at det i dag tidvis er store vannmengder i den 
kommunale avløpsledningen, noe som medfører en del problemer bl.a. på Bertnes i Kløftveien 
spesielt ved kum 26014 og Kløftveien 11.   
Ved å få redusert mengden fremmedvann fra avløpsnettet antas problemene å avta. Dagens 
situasjon må kartlegges. Det må sees spesielt på de områdene som ikke ble separert på nordsiden av 
RV80 da disse boligene ble tilknyttet. I tillegg kartlegges eventuelt andre årsaker til fremmedvann på 
nettet. Nødvendige pålegg om utskifting av private ledninger må gjøres. 

Prosjektet omfatter reduksjon av fremmedvann på avløpsnettet og må utføres i samarbeid med 
forvaltning og drift.  

 

SONE  825 GODØYNES  

T24. Avløpsopprydding Godøynes. 
På Godøynes er det relativt mange innbyggere, 246 stk.(2017), 2 gårdsbruk er i drift og disse samt 
mange dårlige infiltrasjonsanlegg bidrar til forurensing av lokale bekker.  Det er høy grunnvannstand i 
store deler av området og også registrert vanskelige grunnforhold med kvikkleire noen steder.  Det er 
gjennomført et forprosjekt som studentoppgave for 2 studenter fra UIT, der løsning med bruk av 
trykkavløp (huspumpestasjoner) og grunne grøfter ble utredet.  Prosjektet anses som aktuelt 
når/hvis reguleringsplan for fritidseiendommer på Sjøhaugen, Godøynes realiseres og man kan 
etablere felles slamavskiller med utslippsledning i hht .denne reguleringsplanen.  
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Figur 22 Avløpsopprydding Godøynes, trykkavløp og grunne grøfter 

 
Totale prosjektkostnader for kommunal del av anlegget: kr. 13 000 000,- 
 
I tillegg vil det påløpe kostnader for abonnentene per bostand i størrelsesorden ca. kr. 40.000-
50.000,-. Kostnader omfatter egne huspumpestasjoner og stikkledning frem til kommunalt avløp. Pris 
vil variere avhengig av lengde på stikkledning. 
 

SONE  901 KAPSTØ  

T25. Knaplund, oppgradering ledningsanlegg. 
Prosjektet omfatter oppgradering av Knaplundveien med nye VA-ledninger (V/SPS/OV) og gatelys fra  
krysset ved Hæringveien til kryss ca.340 meter nordøstover.  

 
Figur 23 Knaplund, oppgradering av ledningsanlegg - trase vist med rød farge 

Kostnader: 3 mill. Utføres i 2019 
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T26.  Avløpsanering sentrum 
Omfatter rehabilitering og sanering av gamle avløpsledninger i sentrum for å gi bedre sikkerhet mot 
kjelleroversvømmelser samt økt miljøgevinst ved separering. Saneringsprosjekter i Vestbyen har 
pågått de siste årene, og vil fortsette videre fremover. 

I forbindelse med nytt hotell på Rønvikfjellet skal utbygger etablere avløp fra krysset Fjellveien/ 
Slettvollveien og opp til det nye hotellet. Det skal også etableres fortau langs Fjellveien fra det  
samme krysset og opp til Hyttebakken. I forbindelse med avløpsprosjektet til Rønvikfjellet ønsker 
Bodø kommune å rydde opp i avløpsforhold i området nord-øst for krysset Fjellveien/Slettvollveien 
der det i dag er en del eldre fellessystemer til noen boliger. Avløpsoppryddingen vil bli i 
størrelseorden 0,5 mill, og vil bli belastet saneringsbudsjettet. 

6.3.4  Andre investeringstiltak 

T27. Urbanhydrologisk nedbørstasjon i Mørkvedområdet: 

I dag har Bodø kommune kun en urbanhydrologisk nedbørstasjon for måling og registrering av 
nedbørsmengder. Denne er i Skivika. For å få et bedre grunnlag for nedbørsmålinger i Bodø skal det 
etableres en ekstra nedbørstasjon i Mørkvedområdet. Etablering av ny urbanhydrologisk 
nedbørstasjon bør sees i sammenheng med bygging av nytt renseanlegg på Mørkvedodden eller i 
Stokkvika. 

Kostnader: 2 mill. 

7   Økonomi 

7.1 Innledning 
Kommunal avløpshåndtering er en gebyrfinansiert tjeneste som er regulert gjennom: 

• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, som fastsetter grunnreglene for gebyrinnkrevingen
• FF Del 4a. kap.16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer, som fastsetter rammene omkring

gebyrinnkrevingen.
• Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bodø kommune, Nordland, lokal forskrift som omfatter

rammer for fastsetting av gebyr for kommunens abonnenter.

7.2 Investeringskostnader avløp 
Det er strenge rensekrav for avløpshåndtering og Bodø kommune har en utfordring med og tilfreds-
stille disse kravene. Store deler av investeringene som er medtatt for neste periode utføres med 
bakgrunn i krav til avløpsrensing. I tillegg skal saneringstiltak i sentrum prioriteres de nærmeste 
årene med årlige investeringer på kr. 22 mill. 

Investeringsplan for perioden 2019-2026 er utarbeidet på bakgrunn av de omtalte 
investeringstiltakene i kapittel 6. 
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Tabell 8 Handlingsplan investering for perioden 2019-2026 (tall i 1000 kr) 

7.3 Driftskostnader avløp  
Tiltak under forvaltning vil falle inn under driftsbudsjettet. Tabellen under viser handlingsplan for 
forvaltningstiltak i den kommende perioden. 

Tabell 9 Handlingsplan forvaltning for perioden 2019-2026 (tall i 1000 kr) 

For tiltak T6 «Spredte avløp-registrering/kontroll/oppfølging» må midler finansieres gjennom konto 
for slam «6910-privat slam», som også benyttes til slamtømming, spredt avløp. Gebyrer for 
slamtømming vil møtte økes i tiden fremover. 
Innenfor avløpssektoren kommer driftsutgiftene til å øke fremover når flere nye prosjekter blir 
gjennomført, spesielt i forbindelse med at nye renseanlegg og pumpestasjoner skal tas i bruk. 
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«Driftskostnader» i tabellen under omfatter bl.a. disse ekstra kostnadene. «Økte kostnader» som 
følge av forvaltningstiltak er hentet fra tabell 9. 

Utvikling Driftsutgifter /År 2019 2020 2021 2022 2023-2026 
Driftskostnader 43 006 44 178 45 382 46 619 199 528 
Økte driftskostnader som følge av forvaltningstiltak 2 150 1 050 1 050 1 650 4 800 
Sum driftskostnader: 45 156 45 228 46 432 48 269 204 328 
Tabell 10 driftskostnader per år (tall i 1000 kr) 

 

7.4 Gebyrutvikling 
Bodø kommune benytter Momentum selvkost AS for beregning av selvkosttjenester. Sektoren har i 
de siste år gått med overskudd, som er satt av på bundet driftsfond. Etter flere år med uendrede 
gebyrer må det nå tas høyde for en økning av avløpsgebyrene i perioden.  

Beskrivelse Progn.2018 2019 2020 2021 2022 
Driftsutgifter 41 865 43 006 44 178 45 382 46 619 
Kapitalkostnader 32 655 35 457 38 506 41 666 48 139 
Avgiftsgrunnlag 74 520 78 463 82 684 87 048 94 757 
Inntekter avløp -72 053 -78 485 -83 939 -89 567 -94 757 
Diff .avgiftsgrunnlag vs inntekter 2 467 -22 -1 256 -2 519 0 
Avsetning /bruk av fond -2 467 -232 -216 -194 0 
Godskriving rente fond 36 10 6 0 0 
Akkumulert fond 626 404 194 0 0 
Avgiftsøkning i perioden: 8,4 % 8,9 % 6,9 % 6,7 % 5,8 % 
Tabell 11 Avgiftsøkning 2018-2026 (tall i 1000 kr) 

Årsaken til at avløpsgebyrene nå må økes er økte driftsutgifter som følge av nye tekniske anlegg, 
samt høy investeringstakt de siste årene og også de nærmeste årene fremover.  
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 - Oversiktskart resipienter og kommunale utslipp(hele kommunen) 

Vedlegg 2 - Avløpssonekart 

Vedlegg 3 - Overløp Bodø kommune 

Vedlegg 4 - Pumpestasjoner Bodø kommune 

Vedlegg 5 - Tiltak i handlingsplanen for 2003-2008. Hva er utført? 

Vedlegg 6 – Oversiktskart, investeringstiltak 2019-2026 
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OVERSIKT OVER ALLE KOMMUNALE OVERLØP I DRIFT (54 stk)

SID Tema Funk Type Gatekode Beligg Nord Øst
Topp 

lokk
Bunn Kval XY År Eksref RegDato EndreDato

Symbol 

Verdi
Foto

Varsling/ 

registrering 
Avløpssone

133554 OVL  Overløp Spill/felles/overv Haakon VII gate Gate/vei 7462326,69 472628,16 11,87 6,55 GPS (0,5) 2010 Virvelregulator 15.09.2011 13.12.2017 OVL ja Hammervika

22264 OVL  Overløp Felles/overvann Prinsens gate Plass/gangveg 7462370,05 472472,5 5,11 Markinnmåling 1986 06.05.1988 20.03.2001 OVL ja Hammervika

22637 OVL  Overløp Felles/overvann Fordelingsoverløp Haakon VII gate 7462283,63 472794,31 11,94 Markinnmåling 1956 15.07.1992 13.12.2017 OVL ja Hammervika

126587 OVL  Overløp Felles/overvann Fredensborgveien Terreng 7461922,35 472030,27 4,8 GPS (0,5) 2006 Sentraloverløp 03.11.2006 16.05.2007 OVL skisse Hammervika

19422 OVL  Overløp Felles/overvann Regine Normanns vei 7462157,1 478671,39 4,05 Markinnmåling 1968 18.11.1992 09.06.2004 OVL Ja Hunstadmoen1

92133 OVL  Overløp Spill/felles Regnvann fin styring Jensvoll RA 7461904,84 476870,72 Koord. best. visuelt 04.06.1999 16.10.2003 OVL ja Jensvoll

133674 OVL  Overløp Overvann Soløyvannsveien 7465314,04 479558,84 106,9 GPS (0,5) 2011 06.10.2011 25.10.2011 OVL Jensvoll

63587 OVL  Overløp Avløp felles Regnvann grov styring Alstadjordet Plass/gangveg 7461917,88 476883,11 6,76 Markinnmåling 1994 25.04.1994 12.10.2010 OVL skisse Jensvoll

123527 OVL  Overløp Vann/spill/felles/overv Fjellveien Gate/vei 7464311,18 475258,92 22,82 18,93 GPS (0,5) 2004 OL4 11.05.2005 13.05.2008 OVL skisse Kvalvikodden

66751 OVL  Overløp Vann/overvann Teglverkveien Gate/vei 7464168,19 474688,75 5,38 Markinnmåling 1994 K1, OVERLØP 20.01.1995 16.05.2008 OVL Kvalvikodden

107578 OVL  Overløp Spill/felles/overv Dronningens gate Gate/vei 7463125,21 473359,97 12,22 GPS (0,5) 2002 K_OL1 19.04.2002 05.12.2008 OVL Kvalvikodden

123526 OVL  Overløp Spill/felles/overv Regnvann grov styring Ramnflogveien Gate/vei 7464464,41 475738,17 34,54 31,56 GPS (0,5) 2004 OL1 11.05.2005 14.01.2009 OVL skisse Kvalvikodden

123528 OVL  Overløp Spill/felles/overv Regnvann grov styring Fjellveien Gate/vei 7464294,72 475129,26 21,02 17,46 GPS (0,5) 2004 OL5 11.05.2005 14.01.2009 OVL skisse Kvalvikodden

123529 OVL  Overløp Spill/felles/overv Regnvann grov styring Fjellveien Gate/vei 7464246,05 474768,72 11,99 8,12 GPS (0,5) 2004 OL6 11.05.2005 14.01.2009 OVL skisse Kvalvikodden

125940 OVL  Overløp Spill/felles/overv Nødoverløp m/luke Sjøgata Gate/vei 7463387,11 473721,20 7,11 3,86 Markinnmåling 2006 OL1, 17.07.2006 19.05.2008 OVL skisse Kvalvikodden

138559 OVL  Overløp Spill/felles/overv Nødoverløp m/terskel Rensåsgata Gate/vei 7463020,07 473674,59 17,15 14,06 GPS (0,5) 2015 AF.KUM.10 05.12.2014 12.12.2016 OVL skisse Kvalvikodden
66859 OVL  Overløp Spill/felles Regnvann fin styring Teglverkveien 7464165,26 474719,12 Koord. best. visuelt 1994 DRIFTSOVERLØP, virvel27.01.1995 16.05.2008 OVL ja Kvalvikodden

68600 OVL  Overløp Overvann Kvalvikveien 7465108,11 473934,27 4,48 Markinnmåling 1995 21.06.1995 02.03.2011 OVL Kvalvikodden

87978 OVL  Overløp Overvann Hålogalandsgata Gate/vei 7463113,8 473004,18 2,75 Markinnmåling 1998 A4,2K.lokk 148,9 20.10.1998 20.03.2001 OVL Kvalvikodden

132140 OVL  Overløp Overvann Bodø havn Plass/gangveg 7463963,55 474124,83 GPS (0,5) 2010 09.07.2010 OVL Kvalvikodden

46104 OVL  Overløp Felles/overvann Prinsens gate Gate/vei 7463113,98 473781,21 17,99 GPS (0,5) 18.06.1990 13.10.2015 OVL Kvalvikodden

66791 OVL  Overløp Felles/overvann Regnvann grov styring Teglverkveien Terreng 7464174,78 474725,84 7,38 GPS (0,5) 1994 K5, GROVOVERLØP 20.01.1995 16.05.2008 OVL skisse Kvalvikodden

68597 OVL  Overløp Felles/overvann Kvalvikveien 7465117,84 473948,59 5,57 Markinnmåling 1995 21.06.1995 02.03.2011 OVL skisse Kvalvikodden

73531 OVL  Overløp Felles/overvann Jernbaneveien 7464596,93 474339,26 3,71 GPS (0,5) 1995 DRIFTSOVERLØP 11.04.1996 15.06.2012 OVL skisse Kvalvikodden

73532 OVL  Overløp Felles/overvann Jernbaneveien 7464600,7 474344,01 3,8 GPS (0,5) 1995 GROVOVERLØP 11.04.1996 15.06.2012 OVL skisse Kvalvikodden

108924 OVL  Overløp Felles/overvann Storgata Gate/vei 7463176,47 473331,4 Markinnmåling 2001 17.06.2002 28.04.2008 OVL Kvalvikodden

77328 OVL  Overløp Avløp felles Terminalveien 7463664,03 474131,23 3,37 Markinnmåling 1996 OVERLØP 06.12.1996 15.10.1997 OVL skisse Kvalvikodden

87980 OVL  Overløp Avløp felles Hålogalandsgata Gate/vei 7463110,55 473005,89 2,91 Markinnmåling 1998 A3,2K.lokk 150,1 20.10.1998 20.03.2001 OVL Kvalvikodden

80686 OVL  Overløp Felles/overvann Jernbaneveien 7464741,72 474181,46 3,32 Markinnmåling 1997 SENTRALOVERLØP 27.06.1997 05.12.2008 OVL Kvalvikodden 

8011 OVL  Overløp Spill/felles/overv Grindveien Plass/gangveg 7464676,81 488771,62 19,5 Markinnmåling 1990 VIRVELOVERLØP 25.02.1994 23.09.2008 OVL Langodden

67681 OVL  Overløp Spill/felles/overv Tverlandsveien Terreng 7464678,18 488430,62 12,44 10,51 Markinnmåling 1994 K6 17.03.1995 15.08.2008 OVL Langodden

80781 OVL  Overløp Spill/felles/overv Regnvann grov styring Hopen Terreng 7466469,13 488406,42 4,64 Markinnmåling 1996 OML K2 18.08.1997 16.10.2003 OVL skisse Langodden

80862 OVL  Overløp Spill/felles/overv Fordelingsoverløp Hopen 7466667,04 488428,31 19,88 Markinnmåling 30.10.2014 OVL ja Langodden

9898 OVL  Overløp Spillvann/overvann Langoddveien Terreng 7464103,43 487585,83 3,35 Markinnmåling 03.05.1988 05.12.2008 OVL ja Langodden 

88818 OVL  Overløp Spillvann/overvann Steinvollveien Terreng 7465761,17 488595,26 9,25 Markinnmåling 1998 SK1 16.11.1998 17.09.2008 OVL skisse Langodden 

55022 OVL  Overløp Spillvann/overvann Mørkvedodden Terreng 7462210,46 481479,06 3,75 Markinnmåling 1991 12.03.1992 19.04.2001 OVL skisse Mørkvedodden

142783 OVL  Overløp Spillvann Innstrandveien Terreng 7463203,71 482387,09 Ikke bestemt 2017 Tverroverløp 05.07.2017 05.07.2017 OVL Mørkvedodden

114099 OVL  Overløp Ikke i nett Mørkvedodden RA i bygget 7462569,63 481207,86 Koord. best. visuelt 08.05.2003 25.03.2008 OVL Mørkvedodden

25975 OVL  Overløp Felles/overvann Fenesveien Gate/vei 7463439,58 482388,43 25,69 GPS (0,5) 1980 22.06.1989 31.01.2014 OVL ja Mørkvedodden

121710 OVL  Overløp Spillvann/overvann Ripnesveien Gate/vei 7457179,92 483728,04 3,49 GPS (0,5) 2003 S11a 05.05.2004 13.07.2012 OVL Ripnes

89797 OVL  Overløp Spill/felles/overv Regnvann fin styring Hangåsveien Terreng 7461814,16 474742,06 Markinnmåling 1998 Virveloverløp 15.01.1999 16.10.2003 OVL Skanseodden

98514 OVL  Overløp Spill/felles/overv Båtstøveien Terreng 7461403,13 474957,28 4,44 GPS (0,5) 2000 S1 22.09.2000 03.11.2004 OVL skisse Skanseodden

125767 OVL  Overløp Spill/felles/overv Bodøsjøveien Terreng 7461740,95 475747,67 18,55 Markinnmåling 2006 OVL2 15.06.2006 15.06.2006 OVL Skanseodden

132208 OVL  Overløp Spill/felles/overv Stormyrveien Gate/vei 7462547,81 475225,37 16,58 12,62 GPS (0,5) 2010 OVL 23.08.2010 19.10.2010 OVL Skanseodden

344 OVL  Overløp Felles/overvann Regnvann grov styring Gamle Riksvei Terreng 7462028,2 475505,77 12,05 Markinnmåling 01.10.1985 13.11.2008 OVL Skanseodden

25535 OVL  Overløp Felles/overvann Stormyrveien 7462224,23 475543,84 13,96 Markinnmåling 1989 07.02.1997 11.11.2008 OVL Skanseodden

63386 OVL  Overløp Felles/overvann Sandhorngata Gate/vei 7463003,65 474648,84 19,78 Markinnmåling 1993 10.01.1994 12.11.2008 OVL skisse Skanseodden

80046 OVL  Overløp Felles/overvann Børsingveien Terreng 7462315,83 475876,63 17,7 Markinnmåling 1997 S7 29.04.1997 11.11.2008 OVL Skanseodden

89760 OVL  Overløp Felles/overvann Regnvann grov styring Hangåsveien Plass/gangveg 7461827,58 474741,24 10,51 Markinnmåling 1998 A24,kum m.2 lokk 15.01.1999 16.10.2003 OVL skisse Skanseodden

100469 OVL  Overløp Felles/overvann Regnvann grov styring Kvernhusveien Terreng 7461551,1 475236,9 3,53 3,71 GPS (0,5) 2000 S11 20.02.2001 21.04.2009 OVL ja Skanseodden

100514 OVL  Overløp Felles/overvann Regnvann grov styring Rorbuveien Terreng 7461516,31 475385,43 5,44 GPS (0,5) 2000 S17 20.02.2001 31.03.2014 OVL ja Skanseodden

94117 OVL  Overløp Avløp felles Hålogalandsgata Gate/vei 7462518,88 474189,56 16,55 Markinnmåling 1999 A3 06.12.1999 13.11.2008 OVL ja Skanseodden

18788 OVL  Overløp Felles/overvann Amund Hellands vei 7462082,31 478034,48 3,64 Markinnmåling 1966 22.06.1992 16.02.2015 OVL Stokkvika
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PUMPEKUMMER/PUMPESTASJONER, AVLØP - KOMMUNALE I DRIFT (73  STK)

SID Tema Funk Type Gatekode Beligg Nord Øst Topp 
lokk

Bunn Kval XY År Eksref Reg. Dato EndreDato Avløpssone Symbol 
Verdi

123483 POV  Pumpestasjon(ov) Overvann Bodøsjøveien Gate/vei 7461735,29 475978,46 27,71 Markinnmåling 2004 09.05.2005 Bodøsjøen 2 POV
53799 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Langstranda 7461656,34 471521,45 Koord. målt fra kart 1990 PA551 16.12.1991 26.10.2016 Hammervika PSP

122788 PMK  Pumpekum Spillvann Langstranda Gate/vei 7461654,46 471522,57 4,41 GPS (0,5) 2004 PA551 09.11.2004 26.10.2016 Hammervika PMK
133799 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Prinsens gate Plass/gangveg 7462379,04 472478,23 1,59 GPS (0,5) 2011 PA553 01.11.2011 26.10.2016 Hammervika PSP
142479 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Prinsens gate Annet 7462202,39 472297,04 Ikke bestemt 2006 09.05.2017 09.05.2017 Hammervika PSP
103982 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Hunstadkroken Plass/gangveg 7462311,96 479371,1 Markinnmåling 2000 PA702 HUNSTADKROKEN 25.09.2001 28.10.2016 Hunstadmoen 2 PSP

82604 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Prestmarkveien 7462489,75 476305,91 9,28 Koord. best. visuelt 1996 02.01.2018 Jensvoll PSP
111332 PSP  Pumpestasjon(sp) Overvann Alstadenga 7461879,12 476930,36 Koord. best. visuelt 2002 07.11.2002 04.01.2018 Jensvoll PSP
133249 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Soløyvannsveien Plass/gangveg 7464866,1 479474,95 Ikke bestemt 2010 PA910 BESTEMORENGA 20.05.2011 28.10.2016 Jensvoll PSP
133671 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Soløyvannsveien 7465310,92 479557,64 Ikke bestemt 2011 06.10.2011 26.10.2016 Jensvoll PSP
126056 PMK  Pumpekum Spillvann/overvann Kapstøveien Terreng 7457881,51 483349,53 Ikke bestemt 2006 23.08.2006 26.10.2016 Kapstø PMK
126277 PMK  Pumpekum Ikke i nett Kapstøveien Terreng 7457981,93 483319,78 4,93 1,97 GPS (0,5) 2006 Pumpe/drenskum 11.09.2006 02.01.2018 Kapstø PMK
124372 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Kaiveien Gate/vei 7489558,66 489919,84 2,81 Markinnmåling 2005 PS KJERRINGØY BRYGGE PS1 20.10.2005 28.10.2016 Kjerringøy PSP
132376 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillvann Kjerringøyveien Gate/vei 7489353,83 489695,7 6,26 GPS (0,5) 2010 PS KJERRINGØY SKOLE 27.09.2010 28.10.2016 Kjerringøy PSP

68154 PSP  Pumpestasjon(sp) Avløp felles Dreyfushammarn 7464683,88 474009,88 Koord. best. visuelt 1994 PA501 04.05.1995 26.10.2016 Kvalvikodden PSP
68624 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/avløp felles Kvalvikveien 7465125,09 473939,5 Markinnmåling 1995 PA503 19.07.1995 26.10.2016 Kvalvikodden PSP
77350 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/avløp felles Senkbar Jernbaneveien 7463676,34 474129,8 Markinnmåling 1996 PA508 13.12.1996 26.10.2016 Kvalvikodden PSP
86877 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Senkbar Sjøgata Terreng 7463401,11 473555,25 Markinnmåling 1997 PA813 EILERTSEN SJØGATA 27.08.1998 28.10.2016 Kvalvikodden PSP
94689 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spill/felles/overv Tørrpumpe Tollbugata Plass/gangveg 7463160,25 473049,26 Koord. best. visuelt 1999 PA512 14.01.2000 26.10.2016 Kvalvikodden PSP

105305 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Senkbar Klinkerveien Plass/gangveg 7464329,93 474338,43 3,19 2,05 Markinnmåling 2001 26.11.2001 26.10.2016 Kvalvikodden PSP
124513 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillvann Rønvikfjæra Terreng 7464482,24 474242,41 GPS (0,5) 2005 07.11.2005 28.08.2006 Kvalvikodden PSP
127082 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Burøyveien Terreng 7464599,24 473716,27 Markinnmåling 2005 08.03.2007 Kvalvikodden PSP
128570 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Kvalvikveien Gate/vei 7465274,06 473643,95 8,15 Markinnmåling 2006 P-1 08.04.2008 03.01.2018 Kvalvikodden PSP
132139 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillvann Terminalveien Plass/gangveg 7463964,26 474122,77 Dig. kart/utmål 2010 09.07.2010 26.10.2016 Kvalvikodden PSP
132446 PMK  Pumpekum Vann/spillvann Jernbaneveien 7463469,11 473716,5 4,68 GPS (0,5) 2010 PA514 NSB 06.10.2010 02.11.2016 Kvalvikodden PMK
136978 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Senkbar Moloveien Plass/gangveg 7462746,71 472829,36 3,52 3,95 GPS (0,5) 2012 PS MOLOROTA S1 11.12.2013 28.10.2016 Kvalvikodden PSP

6187 PMK  Pumpekum Vann/spillv./overv. Ørntuva 7465021,55 488580,22 7,66 Markinnmåling 31.01.1996 18.10.2004 Langodden PMK
13068 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Sjyslettveien 7463723,01 488020,06 3,54 Markinnmåling 1988 PA810 31.01.1996 26.10.2016 Langodden PSP
67801 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/overvann Skytjelvveien 7464310,04 488133,16 Koord. best. visuelt 1995 PA808 30.01.1996 26.10.2016 Langodden PSP
67824 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillvann Skytjelvveien 7464053,97 488156,81 Koord. best. visuelt 1995 PA809 30.01.1996 26.10.2016 Langodden PSP
68382 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillvann Sjøveien 7464705,13 488172,38 Koord. best. visuelt 1995 PA807 30.01.1996 26.10.2016 Langodden PSP
80973 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Sildstengveien 7466463,64 488403,76 Koord. best. visuelt 1996 PA801 18.08.1997 26.10.2016 Langodden PSP
81355 PSP  Pumpestasjon(sp) Felles/overvann Hopsgården 7466721,16 488351,66 15,36 Markinnmåling 1996 22.08.1997 02.01.2018 Langodden PSP
88829 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Sildstengveien Gate/vei 7465480,99 488648,29 Koord. best. visuelt 1998 P3 17.11.1998 02.01.2018 Langodden PSP
90288 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillvann Kringla Terreng 7465045,21 488818,47 19,1 Markinnmåling 1998 P5 01.02.1999 19.02.2001 Langodden PSP
90354 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Kringla Terreng 7465147,21 489008,73 24,53 Markinnmåling 1998 P6 01.02.1999 19.02.2001 Langodden PSP

111599 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Langoddveien 7464122,97 487598,35 Markinnmåling 2002 13.11.2002 02.01.2018 Langodden PSP
114067 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillvann Fjæreveien Terreng 7464961,81 488414,21 Markinnmåling 2000 P.ST. 06.05.2003 15.08.2008 Langodden PSP
122546 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillvann Ørntuva Terreng 7465015,72 488586,91 Markinnmåling 18.10.2004 13.05.2008 Langodden PSP
125733 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Senkbar Langoddveien 7464371,18 487951,21 3,59 GPS (0,5) 09.06.2006 23.04.2012 Langodden PSP
126261 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Heibakken 7463252,52 488358,76 Dig. kart/utmål 2007 11.09.2006 26.10.2016 Langodden PSP
127285 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Ersvika 7463045,18 488521,76 GPS (0,5) 2007 PA811 14.05.2007 26.10.2016 Langodden PSP

64937 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Storvollen 7466782,48 476492,14 13,15 Koord. best. visuelt 1992 PA860 11.08.1994 26.10.2016 Løpsmark PSP
131074 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Løpshavn Gate/vei 7467420,77 476944,36 4,04 GPS (0,5) 2008 PS1 28.09.2009 26.10.2016 Løpsmark PSP
142634 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Oksebakkveien 7466997,94 476706,32 21,48 Ikke bestemt 2017 15.06.2017 Løpsmark PSP
130611 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Kulturveien Terreng 7444625,98 500561,52 3,22 GPS (0,5) 2009 P1 29.04.2009 03.01.2018 Misvær PSP
135541 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillvann Rosveien 7444884,65 500649,05 GPS (0,5) 2012 04.12.2012 Misvær PSP
142397 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Nupveien 7445236,88 500271,9 GPS (0,5) 2015 06.04.2017 Misvær PSP

12084 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Bamseveien 7463956,76 482649,27 Koord. best. visuelt 1988 PA751 16.12.1991 26.10.2016 Mørkvedodden PSP
18233 PSP  Pumpestasjon(sp) Spill/felles/overv Forsveien 7462723,73 480048,38 Koord. best. visuelt 1997 PA701 HUNSTAD 16.12.1991 28.10.2016 Mørkvedodden PSP

103321 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Tørrpumpe Gammelveien Plass/gangveg 7463714,09 483324,19 Markinnmåling 2001 PA753 STØVERBAKKEN 13.08.2001 28.10.2016 Mørkvedodden PSP
114416 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Mørkvedbukta 7462452,19 481198,5 Koord. best. visuelt 2003 22.05.2003 02.01.2018 Mørkvedodden PSP
126646 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Tørrpumpe Ner-Nystad Terreng 7463868,85 484187,96 Ikke bestemt 2006 P3 13.11.2006 03.01.2018 Mørkvedodden PSP
126647 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. VALLE Terreng 7463985,45 484757,28 7 Markinnmåling 2006 P5 13.11.2006 26.10.2016 Mørkvedodden PSP
126648 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Tørrpumpe Bodøveien 7464211,57 485313,64 Ikke bestemt 2006 P6 13.11.2006 03.01.2018 Mørkvedodden PSP
126885 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Senkbar Åsneset Gate/vei 7463713,74 483884,93 6,21 Markinnmåling 2006 P1 16.01.2007 28.05.2008 Mørkvedodden PSP
127231 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spillv./overv. Tørrpumpe Åsneset Terreng 7463689,05 483946,91 2,65 Markinnmåling 2007 P2 02.05.2007 07.03.2014 Mørkvedodden PSP
127237 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Senkbar VALLE Terreng 7463939,64 484397,89 4,85 Markinnmåling 2006 P4 02.05.2007 28.05.2008 Mørkvedodden PSP
134285 PMK  Pumpekum Spillvann Stabburshaugen Gate/vei 7462685,38 480989,14 23,97 GPS (0,5) 2010 PS1 13.02.2012 02.01.2018 Mørkvedodden PMK
121722 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Ripnesbakken 7457180,35 483725,29 Antatt/estimert 2004 05.05.2004 16.02.2007 Ripnes PSP
122267 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Ripnesveien Gate/vei 7457017,48 483686,43 2,01 Markinnmåling 2003 23.09.2004 02.01.2018 Ripnes PSP
100679 PSP  Pumpestasjon(sp) Vann/spill/felles/overv Kvernhusveien 7461546,18 475254,85 Koord. best. visuelt 2000 PA601 05.03.2001 26.10.2016 Skanseodden PSP
121776 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Thalleveien 7463125,4 474939,92 Antatt/estimert 2001 18.05.2004 26.10.2016 Skanseodden PSP
122745 POV  Pumpestasjon(ov) Overvann Thalleveien Plass/gangveg 7463124,93 474938,05 Dig. kart/utmål 2002 28.10.2004 11.11.2005 Skanseodden POV
123583 PMK  Pumpekum Vann/overvann Sivert Nielsens gate Terreng 7463091,51 474243,39 27,45 Markinnmåling 2005 24.05.2005 Skanseodden PMK

63423 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Midnattssolveien 7474391,15 484331,02 1,93 Markinnmåling 1995 PA870 30.01.1996 02.01.2018 Skaug PSP
65831 PSP  Pumpestasjon(sp) Spill/felles Storvika 7465741,67 475048,98 5,82 Markinnmåling 1994 PS STORVIKA VEST 16.11.1994 28.10.2016 Skivik PSP
65919 PSP  Pumpestasjon(sp) Spill/felles Storvika 7465712,13 475160,6 Dig. kart/utmål 1994 PA851 STORVIKA 1 17.11.1994 28.10.2016 Skivik PSP
66188 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Storvika 7465748,79 475220,4 3,15 Markinnmåling 1995 PS STORVIKA ØST 30.01.1996 28.10.2016 Skivik PSP

132178 PMK  Pumpekum Vann/spillv./overv. Lysthushaugen Terreng 7457040,78 500379,07 Dig. kart/utmål 2003 16.07.2010 02.01.2018 Skjerstad PMK
132180 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Lysthushaugen 7456947,04 500517,33 Dig. kart/utmål 2007 16.07.2010 03.01.2018 Skjerstad PSP
123329 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann Gjerdeveien Terreng 7455980,94 483804,3 GPS (0,5) 2005 PS TUVDALEN 18.04.2005 28.10.2016 Tuv PSP
135458 PSP  Pumpestasjon(sp) Spillvann/overvann Valnesveien Terreng 7452378,62 477097,9 Ikke bestemt 2010 13.11.2012 03.01.2018 Valnes PSP
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Sone 
(Gammel nr.HP2003-2008) 

Tiltak foreslått i HP    
2003-2008 

Tiltak som er utført  Gjenstående tiltak Merknader 

300 Hammervika 
(1 Hammervika) 

1. Overføring fra U1a Breivika til 
U1 planlagt renseanlegg i 
Hammervika-3 alt.  

2. Renseanlegg og 
dypvannsutslipp ved U1 i 
Hammervika 

 

 Pumpeledning fra Breivika og 
Bodø Panorama til 
Hammervika 2006. 
Pumpestasjon Breivika 2011. 
Pumpestasjon Bodø 
Panorama  

 Renseanlegg-SP Hammervika 
etablert 2010 og 
utslippsledning 2006 

 
 
 
Ingen  

   

200 Kvalvikodden 
(2 Sentrum-Rønvik) 

 

1. Overføring fra Valen til ny RA 
Kvalvikodden. Omfatter 
følgende elementer: 

a. Overføringsledning fra 
dagens utslipp ved Valen mot 
nytt RA ved Kvalvikodden (3 
alt.) 

b. Ombygging av pumpestasjon 
Vestre Havn og 
Dreyfushammarn 

c. Nytt renseanlegg ved 
Kvalvikodden 

d. Ny utslippsledning til 
Ladegodefjorden. 

2. Etablering av kommunalt 
avløpsanlegg for Burøya. 

 

 
 
 

 Overføringsledning til 
Kvalvikodden utført 2006 

 Ombygging av 
pumpestasjon Vestre 
Havn og Dreyfus-
hammarn utført 

 Nytt renseanlegg ved 
Kvalvikodden etablert 
2006 

 Ny utslippsledning til 
Landegodefjorden 2007 

2.    Kommunalt avløpsanlegg   
Burøya ikke utført.  

 
 
 
1. Ingen gjenstående tiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gjenstår, men under 
prosjektering 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bygges i 
2018/2019 

400 Skanseodden 
(3 Skanseodden) 

1. Renseanlegg Skanseodden. 
 
2. Byggemodning av       

Rønvikjordene 

1. Renseanlegg Skanseodden 
etablert 2006. 
2. Tiltak endret. Ny OV-tunnel 
under Rishaugen og Alberthaugen 

1. Ingen gjenstående tiltak 
 
2. Kryssing av RV80 og 
sammenkobling av OV fra 
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Tiltak som er utført Gjenstående tiltak Merknader 

3. Separering av avløp
Bodøsjøveien

med utslipp i Hangåsvika for 
avlasting av Bodøelva bygd. 

3. Separering av avløp langs
Bodøsjøveien utført 2005.

Rønvikjordene øst for 
rundkjøring RV80/Kirkeveien 
utføres av SVV i forbindelse 
med pågående Bypakkeprosjekt 
3. Ingen

400 Skanseodden 
(4 Prærien- Forsvarets 
område) 

1. Prærien øst

2. Prærien vest

1. Prærien øst utført 2003, avløp
føres til Skanseodden.
2. Prærien vest. Det er etablert
avløpsledning i 2013 helt til
Kirkegården i vest.

Ingen gjenstående tiltak 

Separering i 
boligområde, blir 
utført 2018 

500 Jensvoll 
(5 Jensvoll) 

1. Overføring av Bodøsjøen 2 til
RA-Jensvoll

2. På lengre sikt bør
Jensvollbekken avskjæres og
føres til utslipp i sjø. Mest mulig
av sonen bør separeres.

1. Regulering/forprosjekt for
koordinert løsning med
boligbygging på NNS-tomta
utført.

1. Gjenstår

2. Gjenstår

1. Gjennomføres i
forbindelse med
utbygging av boligfelt
på NNS-tomta.

2. Forprosjekt utlyst.

600 Stokkvika 
603 Hunstadmoen I 
605 Hunstadmoen II 
(6 Hunstad) 

1. overføring av avløp fra sone
U6b Hunstadmoen 2 mot sone
U6a Hunstadmoen 1
2. Overføring av avløp fra sone
U6a Hunstadmoen 1 mot sone U6
Stokkvika
3. Renseanlegg Stokkvika

Pkt.1, 2 og 3 er ikke utført, men 
er nå under planlegging. 

1. Gjenstår

2. Gjenstår

Igangsettes i 2018 

Igangsettes i 2018 

700 Mørkvedodden 
(7 Mørkved) 

1. Etablering av kommunalt
avløpsanlegg Valle/Kvalvåg

Lagt avløpsledning fra Kvalvåg- 
Valle- Nystad- Åsneset. Tilknyttet 
Mørkvedodden renseanlegg. 

1. Ingen

100 Skivik Ingen spesielle. Økt Tømmes annenhver måned. Ingen Slamavskiller 
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Tiltak som er utført Gjenstående tiltak Merknader 

103 Løpsmark 
(10 Skivik-Løpsmark) 

tømmehyppighet anbefalt. Avløp til Løpshavn/Bremnes 
fremført 

overbelastet. Behov for 
nytt felles renseanlegg 
evnt. tilknytte Kvalvika 

109 Kløkstad 
111 Skaug 
(11 Nordsia) 

Ingen tiltak 
 De områdene som ikke bygges

ut opprettholdes med
separatutslipp.

 Kløkstad 1 og 2 – samle avløp til
felles slamavskiller med utslipp
til dypt vann.

 Kløkstad Havn- felles
avløpssystem

 Kløkstad I og II samlet til
felles slamavskiller

Ingen gjenstående tiltak 

150 Kjerringøy 
(12 Kjerringøy) 

1. Eksisterende avløp må få
pålegg om å føres til under LLV.
2. Tilrettelegging: 120 m vann,
spillvann og overvann samt vei.

1. Utløpsledning 2010

2. Tilrettelegging boligfelt utført
2016

1. Ingen gjenstående tiltak

2. Ingen gjenstående tiltak

13 Værran Forlenge dagens utslipp på 
dypere vann 

utført Ingen gjenstående tiltak 

800 Langodden 
(14 Tverlandet) 

1. Pumpeledning fra
pumpestasjon ved utslipp U14

Pumpeledning utført. Ingen gjenstående tiltak 

860 Naurstad 
(15 Naurstad) 

Etablere slamavskiller på 
Skjåberget-avskjære eksisterende 
utslipp fra 27 boliger. Øvrige 5 
boliger beholder separate utslipp 
men pålegges tilfredsstillende 
rensing. 

Tiltak ikke utført Gjenstår Anses som ikke 
aktuelt tiltak lenger. 

800 Langodden 
825 Godøynes 
(16 Ersvik-Godøynes) 

1. Middagsheia: utslipp fra 13
boliger avskjæres og føres til
felles pumpestasjon, pumpes til
Oddan og tilknyttes eksist.

1. og 2. Middagsheia og Ersvika:
Tiltak utført , tilknyttet
Langodden renseanlegg.

1. Ingen
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ledningsanlegg. 
2. Ersvik: utslipp fra 9 boliger
avskjæres og føres til planlagt
pumpestasjon
3. Godøynes: foreslås etablert
kommunalt avløpsanlegg og
slamavskiller.

3. Godøynes: tiltak ikke
gjennomført.

2. Ingen gjenstående tiltak

3. Gjenstår

901 Kapstø 
903 Ripnes 
(17 Saltstraumen) 

1. Kapstø: behov for
oppdimensjonering av
slamavskiller. Tiltak for økning av
tilknytninger.
2. Ripnes: nytt ledningsanlegg for
tilknytning av eksisterende
boliger.

3. Godøy og Nordre Knaplund:
anbefales opprettholdt med
separate utslipp.

1. Kapstø: Ny slamavskiller og
utslippsledning etablert i 2006.
Flere nye tilknytninger.

2. Ripnes: Kommunalt
avløpssystem og slamavskiller
etablert 40m3. Lagt spillvann fra
Fv17 og ned til slamavskiller i
2003/2004- flere tilknyttet.

1. Ingen gjenstående tiltak

2. Ingen gjenstående tiltak

904 Tuv 
905 Laukeng 
(18 Tuv-Laukeng) 

1. Tuv: slamavskiller
+utslippsledning. Ny
avløpsledning. Pumpestasjon ved
barnehagen.

2. Laukeng: slamavskiller
+utslippsledning. Ny
avløpsledning.

1. Tuv: Slamavskiller og
utslippsledning etablert i 2004.
tilknytning av omkringliggende
boliger. Pumpestasjon og
avløpsledninger fra området ved
barnehagen til slamavskiller
etablert i 2005.
2. Laukeng: Slamavskiller og
utslippsledning etablert på
Laukeng i 2004. Spillvannsledning
etablert for tilknytninga av
boliger på Laukeng.

1. Ingen gjenstående tiltak

2. Ingen gjenstående tiltak
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908 Straum 
(19 Straumøya) 

 

1. Straum: Etablere avskjærende 
avløpssystem for eksisterende 
bebyggelse som ledes til ny felles 
slamavskiller mellom 
Strømsjøodden og 
Kvitbergodden. Dim. for 150 pe. 
Campingplassen anbefales 
tilknyttet dette anlegget.  
 
2. Hellevik: ny slamavskiller, 
utslippsledning og ledningsanlegg  
 
3. Seivåg: separate utslipp 
beholdes. Anleggene rustes opp i 
tråd med krav 

1. Ikke utført 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ny slamavskiller  og 
utslippsledning 2005/2006 og 
kommunalt ledningsanlegg 
etablert.  
 
 

1. Gjenstår 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingen gjenstående tiltak 

Anses som ikke 
aktuelt tiltak lenger.  

907 Valnes 
(20 Valnes) 

 

Etablere slamavskiller og overløp Etablert slamavskiller og ny 
utslippsledning i 2011  

Ingen gjenstående tiltak  
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