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Forord
Denne sa
aneringspla
anen er uttarbeidet av
a ingeniørr Just Offeer-Ohlsen ved
Byteknikk avdeling Plan og Utbyygging i Bod
dø kommune.
unktet for arbeidet
a
ha r vært å la
age en sane
eringsplan ffor de senttrale
Utgangspu
delene av Bodø by. En
E stor del a
av arbeidet har beståttt i å samle iinn informas
sjon
og skaffe oversikt ove
er dagens ssituasjon og
g problemsttillinger. Arbbeidet har også
o
eregne de u
ulike saneringsprosjekttene.
bestått i å kostnadsbe

sgruppe bestående avv:
For planarrbeidet er det opprettett en styrings
Marvin Johansen, By
yteknikk sjeff
er Plan og U
Utbygging
Svei Ove Moen, Lede
og Produksjo
on
Gisle Movvik, konst. Leder Drift o
Frank Reidar Moen, Leder
L
Forva
alting
sleder VA
Ståle Enge, Seksjons
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Innledn
ning
Den siste saneringsp
plan for van n og avløp ble laget i 2001. Det hhar skjedd mye
m
med byens vann- og avløpsanle
egg siden de
en gang.
ene ble lag
gt frem i en 3-årig handlingsplan. Totalt ble det
De viktigsste prosjekte
foreslått 14 tiltak med
d en kostna
adsramme på
p 51,5 mill. kroner. S
Samtidig ble
e det
planlagt oppgradering
g av vei og fortau for ca. 8,0 mill. kroner.
ektene som
m ble fores
slått i 2001 er gjennoomført. De
enne
De fleste av prosje
å å presenttere nye prrosjekter inn
nenfor vannn og avløp i en
rapporten tar sikte på
e plan med en tidshori sont på ca. 10 år.
tilsvarende
Saneringssplanen er en underorrdnet plan for
f hovedplanene og i nnordner seg i
det kommunale planh
hierarkiet so
om følger:
Kommuneplan - Øk
konomiplan
n VA – Hovedplan VA
A - Saneri ngsplan VA
V –
Skissepro
ring av VA
osjekter/ de
etaljprosje
ektering – Gjennomfø
G
A-prosjekter.
Overordne
ede planer og prosjektter blir vurd
dert og omtalt i hovedpplaner for vann
v
og avløp.

Om san
neringsplanen
Saneringssplanen om
mhandler ho
ovedsakelig saneringsp
prosjekter ssom geogra
afisk
befinner seg
s i sentru
umsnære om
mråder av Bodø by. Undersøkels
U
ser viser at det
er der beh
hovet for sanering av vvann- og avløpsledninger er størstt.
Konsekve
ensene ved
d en alvorrlig hendelse i vannfforsyningenn blir større i
tettbebygd
de strøk en
nn andre ste
eder. Heggmoen hove
edvannverk forsyner 95 %
av komm
munens inn
nbyggere m
med drikke
evann og er komm unens stø
ørste
vannbehandlingsanle
egg. Vannve
erket med dets vannfo
orsyningssyystem er de
erfor
mmenhenge
en og særlig
g den delenn som forsy
yner
av størst interesse i denne sam
området. Vannforsynin
ngssysteme
ene ellers i kommunenn er i gene
erelt
sentrumso
bedre sta
and og ha
ar mindre behov for sanering av ledninggsnett enn de
sentrumsn
nære sonen
ne.
Hovedplan
nen for va
ann omha ndler blant annen tilknytning
t
unal
av kommu
vannforsyning til nye
e forsyning
gsområder. Planen om
mhandler oogså behov
v for
tiltak i de eksisterende forsynin
ngsområden
ne og for det
d enkelte vannverk. Det
samme gjelder hoved
dplan for avvløp som be
eskriver tilsttand og behhov for tiltak
k på
egg.
avløpsanle

Statistis
sk utvalg
gsgrunnlag og ta
allmateria
ale.
Tallmaterialer fra Gem
mini VA, err basert på forhåndsde
f
finerte utvaalgskriterier i en
filterdefinissjon. Utvalg
gskriteriene
e vil for en stor del påvirke
p
tallggrunnlaget. Det
ikke fastla
agt egen metodikk
m
fo
or statistisk
k analyse av
a ledningssnettet i Bodø
B
kommune. Det er de
erfor nyttig m
med en pre
esisering av
v utvalgskriiteriene som
m er
valgt i denne saneringsplanen for å få de
efinert et sa
ammenligni ngsgrunnla
ag til
uk eller til sammenlign ingsgrunnla
ag for eventtuelt andre uundersøkelser.
senere bru
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For tallma
aterialet i de
enne saneriingsplanen er det bruk
kt følgende ffilterdefinisjjon i
Gemini VA
A:

e basert på
å vannledniinger som er
e registrertt i drift og hhar kommu
unen
Utvalget er
som driftsansvarlig og
g som eier av ledninge
en.
edning” inkkluderer ikk
ke pumpele
edninger, sspyleledninger,
Definisjonen “vannle
d
kan væ
ære overfø
øringsledninger,
tunnelvann eller vann i varerrør, men det
delingsnett, og det er vannled
dninger i alle aldre og
hovednettt eller ford
materialtyper.
G
VA viser
v
at dett i perioden 2001-2012
2 ble lagt caa. 100 km med
m
Data fra Gemini
nye vannledninger (VL), 7 km felles avløps
sledning (A
(AF), 39 km
ye overvannsledninge r (OV). Tall for
spillvannssledninger (SP) og 43 km med ny
tidligere Skjerstad
S
kommune er iinklusive i tallmateriale
et.
Totalt ble det registre
er ca 401 km
m vannledninger i Bodø
ø kommunee i 2012.
v
og avlløpsnettet i Bodø komm
mune er so m følger:
Sammenssetning av vannAF

D
DR

OL

OV

PF
F

PS

PV

SL

SP

VL

101 km

12 km

12 km

185 km

4 km
m

15 km

10 km

0,7 km
m

147 km

401 km

Tota
alt:

891 km
k

AF = Avløp Fe
elles, DR = Drensledning, OL = Overløpsledning, OV = Overv
vann, PF=Pumppeledning Felles
s,
PS=Pumpeled
dning Spillvann, PV=Pumpeled
dning Vann,

Det er registrert 101 km me
ed felles avløpssyste
em (AF), 401 km med
m
vannledninger (VL) og
med spillva
o 147 km m
annsledninger (SP). Prrivate lednin
nger
dninger er ikke med i statistikken
n. Totalt er det registreet 891 km med
m
og stikkled
VA-ledninger i kommunen. Tallg
grunnlaget er
e hentet fra
a Gemini VA
A.
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Dagens
s situasjo
on
Vannkv
valitet
Drikkevan
nnet
til
store
de
eler
av
Bodø kommune
k
leveres
fra
hovedvannbehandlingsanlegg p
på Heggmoe
en. Vannet hentes fra Heggmova
atnet
og forsyyner Bodø
ø sentrum , Tverland
det og «Norsiden»
«
med va
ann.
Vannbeha
andlingsanle
egget er nyytt og moderne. Det ble
e bygget i 22007. Råvan
nnet
er av god kvalitet, med
m unntak av lav pH. Råvannet må derfor karbonatise
eres
før det kan
n brukes so
om drikkeva
ann. Samtidig filtreres vannet
v
i proosessen.
Filtrering og karbo
onatisering oppnås ved at vannet filtreeres gjenn
nom
grus. Når vannet sstrømmer gjennom og er i kontakt med
m
kalksteing
kalksteing
grusen, løs
ses det utt kalk (bik
karbonat HCO3 -). K
Kalkutløsnin
ngen
forårsakerr at vannetts pH, alka
alitet og ka
alsiuminnho
old øker. D
Dette motvirker
innvendig tæring på vannrørene
v
e. I tillegg da
annes et be
eskyttende ssjikt på røre
enes
e overflate.
innvendige
For å økke vannets
s evne til å løse utt kalk fra kalksteingrrusen, tilse
ettes
karbondio
oksidgass (CO
( 2) til vvannet. Ka
arbondioksid
dgass omddannes da
a til
kullsyre(ka
arbonsyre).
Etter karb
bonatisering
g desinfise
eres råvann
net gjennom UV-besttråling før det
sendes ut på ledningsnettet som
m drikkevann.
et nye vann
nbehandling
gsanlegget ble tatt i bruk ble behoovet for spy
yling
Etter at de
av vannledningene betydelig redusert på grunn av minddre tæring på
vannledningene. De
en forbedrrede vannkvaliteten har redussert innven
ndig
vetiden på vannledningene. I så
s måte err sikkerhete
en i
korrosjon og økt lev
met forbedrret.
vannforsyningssystem
annprøver av drikkevannet på flere utvaalgte stede
er i
Det tas ukentlig va
området og andre sted
der på nette
et, ved siden
n av at det ttas vannprø
øver
sentrumso
på vannbe
ehandlingsa
anlegget. P
Prøveresulta
ater viser at
a drikkevannnet er av god
kvalitet og
g tilfredsstille
er kravene i Drikkevan
nnsforskrifte
en.
Materialkvvaliteten på deler av vvannledningsnettet er ikke tilfredssstillende. Dette
D
skyldes i all
a hovedsak etterslep på utskifting av vannle
edningene, kombinert med
m
flere and
dre uheldig
ge faktorerr, blant an
nnet lav kvalitet
k
påå materiell fra
etterkrigsttiden. Problemet sentrrerer seg hovedsakelig
g i sentrum
msområdene
e av
byen.

Vannled
dninger
Det er et
e mål å ha en ssikker og god vann
nforsyning i kommun
nen.
Drikkevan
nnsforskrifte
en er retning
gsgivende og
o bestemm
mende for vvirksomhete
en. I
hovedplan
n for vann er hovedm
målene nok
k vann, go
odt vann, ggod sikkerh
het i
vannforsyningen, van
nn til alle, og
g man skal ha en effek
ktiv vannforssyning.
heten i vann
nforsyningssystemet må
m vannlednningene skiftes
For å ivarreta sikkerh
ut etter hvvert som de eldes. Led ninger som er opphav til brudd ogg vannlekka
asjer
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må fornye
es fortløpen
nde. Utskifti ngene av vannrør
v
børr foregå i d en takt som
m er
større elle
er lik den antatte levvetiden på vannrøren
ne, slik at ledningsne
ettet
fornyes ko
ontinuerlig.
Bruddstatistikk fra Bo
odø kommu
une viser att det er særlig høy bruuddfrekvens
s på
a grått støpejern (SJG
G) fra perio
oden 1950--1970. Årsaak til den høye
h
vannrør av
bruddfrekvvensen sky
yldes i hove
edsak dårlig materialk
kvalitet (gråått støpejerrn) i
kombinasjjon med dårlig grø
øftestandarrd og van
nskelige eeller korrosive
grunnforho
old.
Vannledniingene og avløpsledn
ningene ble
e lagt i felle
es kummerr og ofte te
ett i
samme grøft.
g
I ette
erkrigstiden
n ble det også lagt forholdsvi s mange nye
ledninger, noe som gjenspeiles
g
i dagens brruddstatistik
kk.
e data for le
edningsnetttet i Bodø kommune viser
v
at gråått støpejernrør
Statistiske
står for 84
4 % av brud
ddene på byyens vannrø
ør. Geograffisk er de fleeste lokalis
sert i
Østbyen, Vestbyen, Sentrums o
området og i Rønvika. Fra 60-700- tallet ble
e rør
av duktilt støpejern tatt i bruk ti l erstatning
g for SJG. Senere
S
ble PEH-lednin
nger
a i bruk. De nye rørm aterialene har
h vist seg
g mer robusst og har be
edre
vanlig å ta
bruddstatistikk.

Brudd
B
fo
ordelt på materrialtypeer:
Kopperr
1%

Ann
net/ukjent
1%
SStål
1%

Polyet. høy dens
5 % Polyet. l av dens.
2%
PPolyvinylklorid
d
1%
Støøpejern,duktiilt
5%

Støpejern,grrått
(SJG)
84 %

Vannkum
mmer og sandfan g
Vannkumm
mer skal væ
ære tette o
og ha tilfred
dsstillende drenering. Det skal være
separate kummer for
f
vannled
dninger, fe
ellesavløp, spillvann og overva
ann.
Kummene
e skal ha siikre adkomsstmulighete
er for driftsp
personell m
med fastmon
ntert
og godkje
ent stige om
m nødvendig
g. Kummen
ne skal gi ett godt helheetsinntrykk ved
inspeksjon
n og ved arbeider i kummen. Sandfang skal være utformet etter
e
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gjeldende standard beskrevet
b
i kommunaltteknisk norm
m. Ved sannering av va
annet også nye kummer og
g sandfang vved behov.
og avløpsledninger anlegges de

Lekkasjjer
Kostnaden
ne for rensing, transpo
ort og beha
andling av vann
v
er hø
øye For et godt
g
vedlikeholldt lednings
snett er det vanlig at anta
a
at lekkasjeraten liggger på ca. 10
%. For et dårlig vedlikehold le
edningsnettt kan lekka
asjen væree det tre- eller
e
ningsnettet i Bodø er ikke kjent.
firedoble. Lekkasjeraten på ledn
des med å beregne lekkkasjeraten
n gjennom in
nstallasjon av vannmå
ålere
Det arbeid
i ulike forssyningssone
er i byen og
g sammensttille demogrrafiske dataa i GIS-line.
I GIS-Lin
ne skal informasjon fra private
e vannmållere og vaannmålere for
næringsku
under hente
es inn fra KomTech. I dag er vannmålern
v
e registrertt på
gårds- og bruksnumm
mer og adre
esse. Disse dataene gir ikke korreekt anvisning
g av
g av målerrne fordi flere bygg kan
k
ha sam
mme gårds
s og
geografiskk plassering
bruksnummer. Enkellte bygg ka
an også ha
a flere vann
nmålere uteen at dette blir
registrert.
des derfor med å få rregistrert nø
øyaktig geo
ografisk plasssering av den
Det arbeid
ved at gp
enkelte vannmåler
v
ps- posisjon
nen hentes
s ut manuuelt fra dig
gitalt
kartgrunnllag og mate
es inn i Kom
mTech. Tota
alt finnes de
et omlag 20000 vannmå
ålere
i kommun
nen. Foreløpig er rund
dt 700 av disse koordinatbestemtt og registrert i
KomTech. Det er planlagt
p
at det gjenstående arbe
eidet fullførres i løpett av
n 2013.
sommeren
I tillegg må det gjøres kontroller av komm
munale vaannmålere på
hovedvannledningene. Vannmå
ålerne regis
strerer van
nnforbruket i den enk
kelte
en. Vannm
måleren drriftes av drriftsavdelinggen for van
nn i
forsyningsssone i bye
Byteknikk og er tilkob
blet driftsovvervåknings
ssystemet. Det
D er i de senere år ikke
ematiske un
ndersøkelse
er av vannm
målernes tils
stand eller ggjort kvalita
ative
gjort syste
undersøke
elser av må
åledata som
m registreres
s.
Det er behov
b
for å installerre nye van
nnmålere for
f
avgrennsning av nye
forsyningsssoner og det
d er beho
ov for etters
syn av eksiterende vaannmålere. Når
arbeidet er
e fullført vill det være mulig å ans
slå en lekkasjerate meed rimelig grad
g
av sikkerhet. Det vil
v også væ
ære mulig føre statisttikk og ha oversikt over
o
lekkasjera
aten i den enkelte forsyyningssone og byen so
om helhet.

Vannled
dninger med særrlig beho
ov for forrnying
Områder hvor det er registrert vvannledning
ger med sæ
ærlig høy bru
ruddfrekvens er
vannledninger i områdene i Vestbye
en, Østbye
en og Rø
ønviksområ
ådet.
aget for det meste av grått
g
Vannledniingene er i hovedsak ffra 1950-talllet og er la
støpejern (SJG). Vannledninge
ens alder og materiale
e er typisk for de nev
vnte
områder.
elt vannled
dningsnett utgjør en helserisiko. For vann ledninger med
m
Et gamme
spesielt høy bruddfre
ekvens må det vurdere
es om det er behov foor å igangs
sette
saneringstiltak fortløp
pende.
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Et utvalg av
a vannledn
ninger med høy bruddffrekvens er vist i tabelleen under:
Gatenavn:

ID-nr.

Led
dnings
-typ
pe:

Nettyp
e:

Eier:

Matrial-type:
M

Anl.år

Leng
gd
e: (m
m)

Dim.

Skjerstadveien
Sandhorngata
Gjerdåsveien
Røsholtveien
Jernbaneveien
Elias Blix
vei
Dyrliveien

52538

173,443

100

Sttøpejern,grått

1953

199,445

150

11

Sttøpejern,grått

1958

195,884

150

9

Sttøpejern,grått

1965

119,006

150

8

Sttøpejern,grått

1961

88

150

8

Sttøpejern,grått

1952

61,199

100

8

Sttøpejern,grått

1966

127, 71

100

7

Sttøpejern,grått

1959

193,443

100

7

Sttøpejern,grått

1958

110, 1

100

7

Speiderveien
Åssiden

47535

Sttøpejern,grått

1953

132,441

150

7

Po
olyet. lav dens.

1966

83,25
25

63

6

Hunstadveien
Haakon VII
gate
Langåsveien
Gjerdåsveien
Otto
Sverdrups
vei
Haakon VII
gate
Blåmannveien
Richard
Withs vei

16988

Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal

1960

38444

Fordelnett
Hoved-nett
Hoved-nett
Hoved-nett
Hoved-nett
Fordelnett
Fordelnett
Fordelnett
Fordelnett
Hoved-nett
Fordelnett
Hoved-nett
Hoved-nett
Hoved-nett
Hoved-nett
Fordelnett

Sttøpejern, grått

Edwardsons
vei
Futveien

VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn
VL Vannledn
ning
VL Vannning
ledn
VL Vannledn
ning
VL Vannledn
ning
VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn

Ant.
A
re
eg.
brudd:
b
14

Sttøpejern,grått

1966

86,23
23

100

6

Sttøpejern,grått

1965

290,004

150

6

Sttøpejern,grått

1958

181,224

150

6

Sttøpejern,grått

1958

113,667

150

6

Sttøpejern,grått

1956

127,33

150

6

VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn
VL Vannning
ledn

Hoved-nett
Fordelnett
Fordelnett

Kommu
nal
Kommu
nal
Kommu
nal

Sttøpejern,grått

1956

199, 17

150

6

Sttøpejern,grått

1953

171

100

6

Sttøpejern,grått

1952

55,77

100

6

47549
122930
34963
48524
125531
35063

36649

32009

45428
36648
38632
23382

52729
47574
23430

e i den opp
psatte tabe
ellen sier in
ngenting om
m tidspunktt for
Bruddregistreringene
ppstått over en korte re eller len
ngre
bruddregisstreringen. Bruddene kan ha op
Informas
periode.
sjonen er lagret og
o
er tilgjjengelig i Gemini VA.
A tok til i 198
85.
Bruddregistreringen i Gemini VA
v
at dett er behov for
f sanering
g av vannleedningene over
o
Bruddregistreringen viser
n, at det er
e en jevn geografisk
k spredning
g, men at ddet er enk
kelte
hele byen
ledninger som har re
egistret flere
e brudd enn andre. Årlig bruddfreekvens er som
s
en under. I snitt er det registrert ca. 50 bruddd pr. år.
vist i tabelllen og grafe
Årlig brudd frekvens re
egistrert sistte 9 år:
År:
Ant.brudd:

2003
70

200
04
37
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Ledningsne
ett for vann i Bodø sentrum
m , utsnitt fra
a Gemini VA.

Avløpslledninge
er:
Man skilller mellom
m to avløp
pssystemer: felles av
vløpssystem
m og sep
parat
avløpssysstem. I sepa
arate avløpsssystem leg
gges det egne ledningeer for spillva
ann,
overvann og drensva
ann. Det me
este av avlø
øpssysteme
et i Bodø byy er bygget opp
som felless avløpssystem.
Et hoved
dmål med saneringssprosjekten
ne er å redusere innlekking av
fremmedvvann på av
vløpsnettet,, forhindre tilstopping og oversv
svømmelserr av
kjellere og annen infrastrukturr. For å oppnå dette
e kreves ddet generelt at
nsjonert.
avløpsledningene er tette og er rriktig dimen
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Overvann og drensvann ska
al i størstt mulig grad ledes bort i egne
e
s
at bela
astningen på
p pumpes
stasjoner ogg renseanllegg
overvannledninger slik
om overvan
nnet kan le
edes bort, uavhengig om
reduseress. Det må vurderes o
avløpsledningene se
epareres e
eller ikke. Det kan også væree aktuelt med
m
kombinasjjonsløsning
ger der noe av overvannet fra for eksempel
e
taakrenne ned
dløp
kobles til spillvannsle
s
edningen me
ens overvan
nn fra gaterr og tette flaater håndterres i
eget overvvannssystem.

Konsekv
venser av
v klimaen
ndringer
Det er forventet at klimae
endringer vil
v gi øktte nedbørrsmengder og
nedbørinte
ensitet, noe
e som gir s tørre risiko for oversvømmelser aav gammelt og
Dette stiller nye krav til fremtidigg utforming
underdime
ensjonert avløpsnett.
a
g og
dimensjon
nering av ov
vervannssysstemer.
Behovet kan
k
reduseres hvis ovvervannet separeres
s
frra avløpsvaannet og le
edes
bort i egne
e overvanns
sledninger e
eller håndte
eres lokalt.

Rensean
nlegg og avløpsso
oner:
Det er i allt 6 kommunale rensea
anlegg i Bo
odø kommun
ne. For hveert renseanllegg
er det tilkknyttet èn eller flere avløpssoner. I de tillfeller det iikke eksisterer
renseanle
egg, går avløpet vvia en sla
amavskiller til resippient. Inne
enfor
sentrumsn
nære områd
der er det re
registrert ca
a. 11 avløps
ssoner, hvo r av 5 av disse
ikke er tilkknyttet kom
mmunalt ren
nseanlegg. Nytt rensea
anlegg på S
Stokkvika, som
s
også tar avløp
a
fra Hu
unstadmoen
n, er under planlegging
p
.

Skader på avløps
sledninge
er
Setningssskader som
m følge a
av materia
alsvikt kom
mbinert meed vanske
elige
grunnforho
old og/eller mangelfu
ulle rutiner ved leggin
ng av røreene har førrt til
hyppige tilstoppinger eller lekkassjer av avlø
øpsledninge
er i enkelte oområder. Noen
N
områder har
h dårlig fall
f på ledn
ningene. I Bodø er de
et lagt myee avløpsrørr av
betong, sæ
ærlig fra etterkrigstide
en. Betongrø
ørene ble ofte
o lokalt pprodusert og
g er
av variere
ende kvalite
et. Grunnfo
orholdene varierer
v
fra marine leirravsetninge
er til
skjell og morenesand
m
d og fjell.
Filming viser
v
at PV
VC-ledninge
er fra 70-ttallet kan ha betydeelig «svai» og
buktninger og at ste
ein og unde
erliggende masser ka
an ha skaddet ledninge
ene,
h eller de
elvis har kollapset og det har oppsstått lekkasjer. I
enten ved at rørene helt
å eller mello
om flens ogg rør eller røret
r
betongrørr er det gjerrne oppståttt skader på
er krakele
ert, oppsprukket eller ko
ollapset.

Felles av
vløpssys
stem
Det mestte av avlø
øpsnettet i Bodø ko
ommune er prosjekteert som fe
elles
avløpssysstem, dvs. det benyyttes én felles
f
avlø
øpsledning for spillva
ann,
drensvann
n og overfla
atevann.
Utette avlø
øpsledninge
er gjør at m
mye fremmedvann lekke
er inn i avlø
øpssysteme
et og
gir unødven
ledes til re
enseanlegge
ene. Dette g
ndig forhøye
ede driftskoostnader og
g det
kan redussere rensee
effekten ved
d renseanle
eggene. I perioder
p
meed mye ned
dbør
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eller snøssmelting ka
an avløpsva
annet gå i overløp på renseanlleggene elller i
overløp på
å ledningsnettet.
I sentrumsområdene
e er noen d
deler av av
vløpsnettet er separe rt mens an
ndre
deler av nettet ikke
e er det. Det er og
gså registrert utslipp i overløp på
nyttet indre
e havnebas
ssenget. I disse omrrådene er det
avløpsledninger tilkn
nen i de resterende
r
delene avv avløpsne
ettet.
ønskelig å fullføre seperasjon
orhindre elller reduserre at avløp
psvann gårr i overløp
p og
Hovedmållet er å fo
forurenserr vannet i in
ndre havneb
basseng.
Utette avløpsledninger kan også
å ha utlekk
king. Dette kan
k medførre forurensn
ning
onn mv. og forurense massene i ffellesgrøfter og
av grunnvvann, vassdrag jordsmo
øke faren
n for forure
ensing av vvannledning
gene ved undertrykk.
u
Lekkasjer kan
også gi lo
okale luktpro
oblemer. De
et kan også
å oppstå op
ppstuvningeer som følge
e av
redusert vannføring
v
i avløpsledn
ningene. Uttette avløps
sledninger rrepresenterre et
forurensniingsproblem
m.
Økt nedbørsintensittet
Det er forventet at klimae
endringer vil
v gi øktte nedbørrsmengder og
nedbørsin
ntensitet. De
ette vil stille
e større kra
av til utform
ming og dim
mensjonering
g av
nye overvvannssystem
mer og kan
n gi større risiko
r
for ov
versvømmeelser i gamm
melt
og eventtuelt unde
erdimensjon
nert avløps
snett. Dag
gens overvvannslednin
nger
dimensjon
neres etter kravene i kkommunalte
eknisk norm
m, som vannnmengder med
m
nedbørinte
ensitet ved 25-års regn
n med varig
ghet 20 minu
utter.
Ansvarsfo
orhold for tilbakeslag og skade
er på hus og eienddom mv. er
e i
domsavgjø
ørelser den
n senere tid
d i større grad pålagt kommunenne. Det vise
es til
bl.a Stava
anger dommen og Allta dommen, samt hø
øyesterettsddom HR-20
01201102-A.
ns § 24a stå
år det:
I Forurenssningsloven
«Anleggse
eieren er ansvarlig uten hensyn til sk
kyld for sk
skade som
m et
avløpsanle
egg volder fordi kapa siteten ikke
e strekker til
t eller forddi vedlikeho
oldet
har vært utilstrekkelig
u
g.»
§§ 57-61 gjelder
g
tilsvarende:
«Selv om anleggseie
erens ansvvar ikke gje
elder for sje
eldne henddelser som han
vanskelig kan forbyg
gge, har e
eieren av et
e avløpsan
nlegg et sttort ansvarr for
yrrelser.»
følgene avv driftsforsty
Det blir viiktigere for kommunen
n å dokume
entere utførrt vedlikehooldsarbeider og
oppretthollde nødvendig standarrd for å kunne avvise regresskravv mv. som fø
ølge
av skaderr oppstått på grunn avv feil i avløp
psanlegg. Ansvaret
A
bø
ør motivere eier
av avløpsa
anlegg til å bygge avlø
øpsanlegg med
m høy driftssikkerhett.

Separate avløpss
system
I de siste 20-30 årene det er dett blitt vanlig
g å bygge separate avlløpssystemer. I
kommunalteknisk norrm er hoved
dkrav at dettte gjørs på nye anleggg.
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Fordelen med sep
paratsystem
m er at det reduserer vannnmengden til
eggene og at
a man unn
ngår overlø
øp og utslip
pp av urensset avløpsv
vann
renseanle
ved store nedbørsme
engder. Re nseeffekten
n på rensea
anleggene bblir også be
edre
et for kapasitetsutvide
elser i fremttiden reduseres. I sepparatsystem blir
og behove
overvanne
et håndtert i egne ove
ervannledniinger. Overrvannet skaal ledes bort til
nærmeste
e naturlige vannvei om
m det lar se
eg gjøre. Om
O mulig sskal overvann i
størst mulig
m
grad håndteress lokalt med kun begrenseet tilførsel til
overvannsssystem. De
et innebære
er at infiltras
sjons- og fo
ordrøyningss-løsninger skal
velges derrsom forholdene liggerr til rette for det.

Separerrte områ
åder i Bod
dø sentrrum
Store deller av avlø
øpssonen i nedre de
el av senttrale sentruumsområde
e er
separert. Mye av arbeidet
a
ble
e utført ru
undt 2004, i tråd meed den forrrige
amtidig ble
e det gjenn
nomført en
n generell opprusting og
saneringsplanen. Sa
fornyelse av gatene.
d før alt ledningsnett i sentrum avløpssone
e er
Det gjensstår likevel mye arbeid
separert og
o man får full
f effekt avv tiltakene. Det meste av
a avløpssyystemet ute
enfor
den sentra
ale sentrum
mssonen err ikke separrert og overvannet leddes bort i fe
elles
avløpssysstem og blandes med sspillvannet. Overvanne
et kan da ikkke slippes ut
u til
sjø uten rensetiltak
k. Avløpsva
annet sam
mles i nedre del av sentrum ved
pumpestasjon og pum
mpes videre
e til rensean
nlegget på Kvalvika.
K

nskelig å le
ede bort o
overvannet i egne ove
ervannslednninger til in
ndre
Det er øn
havnebasseng for å redusere
e mengden
n avløpsvann som m
må pumpes
s til
den.
Kvalvikodd
For å få til dette må eksisterend
e
de spillvannsledning i Dronningens
D
sgate tilkny
yttes
avløpssysstemet i Rensåsgata o
og tilhørend
de forgrenin
nger til Freddenborgsvei og
Bankgata og tilhørende sidegate
er separeres
s.
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I tillegg må
m smågate
ene mellom
m Bankgata
a, Sjøgata og Parkveeien separe
eres,
samt Storrgata, Kongensgate og
g Rensåsga
ata og Prins
sensgate. U
Utskiftingen må
sees i sam
mmenheng med generrelt behov for
f utskifting
g av gammeelt materielll og
behovet fo
or fornyelse
e av gater o
og fortau. Utbyggingen
U
n må tas syystematisk over
o
flere år.
ynt ved a
at avløpsle
edningene i Biskop Kroghs gate,
g
Arbeidet er påbegy
ensgate og deler av Urrtegårds ga
ata allerede er separerrt. Anleggså
år er
Dronninge
henholdsvvis år 2000, 2001 og 20
006. Deler av
a avløpssy
ystemet i Ivvar Lunds ve
ei er
også sepa
arert, men det
d er fremd
deles tilknytttet felles av
vløpssystem
m i Storgata.
Det er fo
orventet at saneringssarbeidet vil resultere forbedret vannkvalittet i
havnebassenget.
ningssikkerh
het i områddet og forbe
edre
Sanering av vannledningene vill øke forsyn
heten til van
nnledningsn
nettet. Det er
e registrertt vannlednin
nger
den generrelle sikkerh
i området med anleg
ggsår fra 18
880 og 1919
9, men de fleste
f
vannlledningene er i
grått støpe
ejern fra perioden rund
dt 1950.

Strategi og prio
oriteringe
er
Bodø by er inne i en periode
e med svæ
ært høy byg
ggeaktivitet . I årene som
s
e det planla
agt flere sto
ore prosjektter både i privat og offeentlig regi. Den
kommer er
samlede investering
gen er i størrelse
esorden 15-20 milliiarder kro
oner.
gsveksten de
d siste åre
ene har vært på 1-2 % pr år og ddet forvente
es at
Befolkning
innbyggerrtallet i kommunen vil p
passere 50 000 i 2015/16.
Det er et overo
ordnet må
ål for Bodø
B
kom
mmune å gjennomføre
e samtidig
g som man
m
oppgrraderer veei, fortau og
saneringsprosjektene
g at oppgradering av vei, vann og avløp skal
gatebelysning. Man ser for seg
øres samtid
dig. Der dett er gjennom
mførbart ska
al felles avlløpsledning
gene
gjennomfø
separeress. Private utbyggere
u
kkan pålegg
ges å bygg
ge ut fortauu og vann
n og
avløpsanle
egg ved oppføring av sstørre nybyg
gg, der det er rimelig å kreve.
Gjennom statlige føringer vil dett avsatt mid
dler til trafikk
ksikring gjeennom innte
ekter
fra bompe
engeringen som er p
planlagt. Midlene skal brukes hhovedsakelig
g til
utbygging av gang- og
o sykkelve
eier og forta
au, men ogs
så til trafikkksikkerhetstiltak
som krysssutbedringe
er, skilting, merking, opphevede
o
gangfelt m
mv. Prosjekttene
går under samlebeteg
gnelsen «B
Bypakke Bod
dø».
I forbindelse med sa
aneringspla nen forsøk
kes prosjekttmidlene uttnyttet samttidig
med sane
ering av vei, vann og avvløp.
Sanering av vei, va
ann og avlløp kan gjennomføres
s uten proosjektmidlerr fra
en finansierring av vei, fortau, gaatebelysning
g og
Bypakke Bodø prosjektene, me
e trafikksikkerhetstilta k mv, må
å da skje gjennom bevilgninge
er i
eventuelle
kommunalt budsjett (vegbudsjet
(
tt el). Sane
eringstiltak ellers
e
finanssieres gjenn
nom
unale vann-- og avløpsa
avgiftene.
de kommu
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Prosjekterr som kan samkjøres skal i utga
angspunktet prioriteress av hensy
yn til
økonomi og at utby
yggingen ka
an skje under samme
e anleggspperiode. De
et er
ønskelig å utnytte den
d
betydellige synergieffekten so
om kan opppnås gjenn
nom
felles prossjektering og
g felles gjen
nnomføring av prosjekttene.

Samkjørring med utbygge r av fjern
nvarmetra
asé.
Bodø Ene
ergi Varme AS er ansvvarlig for fje
ernvarmeutbyggingen i Bodø. De
et er
etablert samarbeid
s
mellom B odø Energ
gi Varme AS og Boodø komm
mune
v/Byteknikkk for felles
s prosjekterring og gjennomføring av fjernvaarmeledning
g og
sanering av VVA for den d
del av fje
ernvarmetra
asen som går gjenn
nom
sentrumso
områdene.
Deltakelse
en begrenser seg til de
e såkalte «Pakke
«
5», «Pakke 6» og «Pakke
e 7»
som går fra
f Jordbruk
ksveien i Siivert Nilsens gate til Bankgata, oppp Bankgatta til
Sjøgata, med avstikker til Rensåsgatta og frem til Nyhhomlsgata og
Dronninge
ensgate. Fjjernvarmele
edningen skal tilknytte
es det nyee kulturhus
set i
sentrum.
Samtidig
g saneres VVA i tillhørende gater
g
med tilknytning
g til
avløpsson
nen i sentrum slik at me
est mulig av
v sentrumss
sonen blir sseparert.
For den sørlige delen
d
av B
Bankgata, og Sivertt Nilsensgaate separe
eres
alandsgate. På sikt ska
al overvannnet ledes vid
dere
avløpsledningene frem til Håloga
V og til sjøen.
mot Olav V´gt

Vann- og avløpsledn
ningene i B
Bankgata er
e fra 1951-48 og er laget av grått
g
støpejern (SJG) og betong. L
Ledningenes
s tilstand og
o alder tillsier at det er
fornuftig å skifte dem ut nå.
Bodø Energi Varme
e bekosterr sin del av kostnadene for nnedlegging av
fjernvarme
erør og gjen
noppbyggin g av vei og fortau.
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Planlagt fje
ernvarmetras
sé med gul linje. VVA saneres
s
for de deler so
om går gjennom
sentrum.

Det er forvventet at de
e totale utbyyggingskosttnadene vil bli lavere eenn om parttene
hadde byg
gget ut hve
er for seg. Fordelen med
m
felles utbygging
u
eer ikke mins
st at
gravearbe
eidet avslutttes samtidig
g.

Overord
dnede førringer
Sikkerhete
en for drikk
kevannsforssyningen, og
o derav ansvar
a
for at det leve
eres
helsemesssig sikkert drikkevann til befolkningen, skal prioriteres fførst, - uan
nsett
og uavhen
ngig av eventuelle sam
mkjøringsforrdeler med andre
a
prosjeekter.
Det betyr at man om nødvend
dig må gjennomføre saneringspr
s
rosjekter allene
(bare vann og/eller avløp),
a
og om nødven
ndig utsette
e oppgradeering av vei og
e senere tid
dspunkt. Sikkkerhet for drikkevanns
sforsyning m
este
fortau til et
må ha høye
prioritet i alle
a tilfeller. Risiko må vvurderes i hvert
h
enkelt tilfelle.
For vannle
edninger med særlig h
høy bruddfre
ekvens børr det vurderres om det skal
saneres snarlig. Minimum bør disse gatene inngå ssystematisk
k i
ortløpende inntil antall vannlednninger i de
enne
saneringsplanen og saneres fo
kategori er
e fjernet elle
er er på et ttilfredsstillen
nde nivå.
Alternativtt kan man
n vurdere sikringstilta
ak, undersø
økelser elleer midlertid
dige
løsninger hvis risiko vurderes ssom aksep
ptabel inntil ledningenee saneres. Det
ekke nye le
edninger me
ed utblokkin
ng, no-digginng metoden
n og
kan være aktuelt å tre
liknende.

Aktuelle
e sanerin
ngsprosjjekter
SENTRUM
M:

Leng
gde AF:

Storgata
Rådhusga
ata/Prinsens
sgt
Bankgata fra Sjøgata
a til Parkveie
en
Fredensbo
orgvei
Nyholmsg
gata

350 m
250 m
310 m
205 m
230 m
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Rensåsga
ata
Helliesenssgate
Urtegårdssgata
Sjøgata
Bankgata fra Parkveien til S.
Nielsensgate
Sivert Nielsensgate
Kong Øysteinsgate
Bankgata fra S.N.gt til
t
Hålogalan
ndsgata
Hålogalan
ndgata/Olav
v V gt
VESTBYE
EN:
Haakon VII
V gate
AF-Haako
on VII`gt-Ha
ammervika
Beiarveien
n
Elias Blix vei
Fredenborrgsvei (nedre)
General Fleischers
F
ve
ei
Gildeskålvveien
Hernesveiien
Løkkeveie
en
R.Withs ve
ei
Roald Amundsens ve
ei

415 m
370 m
210 m
260 m
65 m

90 m
310 m
45 m
150 m
110 m

415 m
370 m
210 m
260 m
110 m

200 m
180 m
350 m

200 m
180 m
350 m

200 m
180 m
390 m

470 m

500 m

500 m

820 m
980 m
150 m
160 m
300 m
480 m
950 m
310 m
110 m
85 m
100 m

820 m
530 m
150 m
170 m
300 m
580 m
950 m
600 m
120 m
100 m
160 m

820 m
670 m
150 m
170 m
300 m
600 m
950 m
560 m
120 m
100 m
160 m

Sanerings
sprosjekter i sentrum
msområdet

Storgata:
Fra torgett/Havnegata
a til Biskop Kroghs gate. Skifte ut eksisterendde vannledn
ning
fra 1880 og
o avløpsledning. Sepa
knytte OV -og
- SP-lednning ved torrvet.
arere og tilk
Prosjektett samkjøres
s med eventtuell utbygg
ging av park
keringshus i Storgata.
Rådhusga
ata m/sideløp Prinsen
nsgate:
Separere eksisteren
nde felles avløpsledn
ning fra Re
ensås gataa til Storg
gata.
umløsning i krysset Drronningens gate/Rådhu
usgata må uundersøkes
s for
Teknisk ku
å vurdere endelig løs
sning. Vann ledning i Prrinsensgate
e er fra 19477 og bør skiftes
epareres o
og tilknyttes
s spillvanns
sledning. Nøkkelpros
sjekt
ut. Avløpssledning se
som åpne
er opp for videre
v
sepa
arering i Ba
ankgata og
g østover oog nærligge
ende
områder mot
m sør. Ny
y spillvannslledning tilkn
nyttes eksis
sterende sppillvannsledn
ning
i Dronning
gens gate eller på torge
et ved Storg
gata. Separreringen åppner for å fje
erne
overløp i Dronninge
ensgate og
g på torge
et ved Gla
asshuset ogg forhindre
e at
nn går urens
set til indre havnebass
seng. Alt ove
ervann i senntrumsområ
ådet
avløpsvan
vil på sikt kunne ledes i overvan nsledning til havnebas
ssenget. Vikktig prosjek
kt.
Bankgata
a fra Storga
ata til Parkv
veien:
I forbindellse med leg
gging av fje
ernvarme se
epareres ek
ksisterende AF ledning
g og
vannledning i Ban
nkgata me
ed sideveiier. Sideve
eiene er Kongensg
gate,
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Prinsensg
gate og Fre
edensborgvvei. Prosjek
ktet samkjøres med B
Bypakke Bo
odøprosjekten
ne hvor Ban
nkgata er en
n av veiene som skal oppgraderes
o
s.
Fredensb
borgvei:
Prosjektett knytter sa
ammen ekssisterende separerte
s
avløpssone i Jentofts gate
g
med avlø
øpsledning i Rensås gaten. Se
epareringen forutsette r separerin
ng i
Rensås gaten
g
eventtuelt en ove
ergangsløsning hvor eksisterend
e
de AF-ledning i
Rensås ga
aten viderefføres mot vvest, samtidig som avlø
øpsledning i Rådhus ga
aten
separeress. En teknisk løsning m
må finnes fo
or overgang mellom seeparert og ik
kkeseparert sone.
s
Det er et aktuelt å legge eg
gen spillvan
nnsledning ffra Bankgatta til
kum ved krysset Rå
ådhus gaten
n/ Rensåsg
gata og la eksisterend
e
de AF-ledning i
Rensåsga
ata ligge inntil videre. Felles av
vløp ledes i så fall viddere vestov
ver i
eksisteren
nde AF-ledn
ning i Renså
åsgata. Prosjektet er en del av
Nyholmsg
gata:
Separere AF-ledning
g som går fra nedre del
d av Dronningens ggate til Ska
agen
hotell og AF-ledning i nedre de
el av Kong
gens gate. Vannledninng som gårr fra
gata til krysset Kongen
ns gate/San
ndgata er fra
f 1945 ogg bør vurde
eres
Nyholmsg
skiftet ut samtidig. Det ble la
agt ny pum
mpeledning fra Molovveien i 201
13 i
forbindelse med utby
ygging av b
bolig- og næ
æringsbygg i Moloveie n/Prinsensg
gate
8).
(Kvartal 98
Rensåsga
ata:
Videreføre
e separering
g av Renså
åsgata fra Rådhusgata
R
a til sykehusset. På siktt må
også Hellliesens gatte separere
es fra Park
kveien til Kongensgate
K
e og påkobles
separatsystem der. Tilstand
T
på veibane og
g fortau i He
elliesens gaate er så då
årlig
at sanering bør frems
skyndes.
Urtegårds
sgata:
Sanere Urtegårdsga
U
ata fra Kon
ngens gate
e til Sjøga
ata og fulllføre påbeg
gynt
separering
g av AF-le
edning. AF--ledning fra
a krysset Urtegårdga
U
ata/Storgata og
videre vesstover bør saneres
s
sam
mtidig. AF i Sjøgata må separeress for å få efffekt
av tiltaket..
Helliesens gate:
Separeress fra Parkve
eien og norrdover til Ko
ongensgate
e. Forgreninng til Parkve
eien
bør tas i samme
s
pros
sjekt. Vannlledning i Pa
arkveien bør i så fall skkiftes ut frem til
krysset Parkveien/B
P
ankgata, tiil sammen ca 125 m.
m Fortau og vegban
ne i
Parkveien
n bør sanere
es samtidig
g. Øvre del av
a Helliesensvei fremsstår som sæ
ærlig
nedslitt og
g fortau og
g vegbane bør oppgra
aderes. Veg
gstandardenn er generrelt i
dårlig.
Sjøgata:
Separere AF i Sjøgata fra Biskop Kroghs
K
gatte frem m
mot lyskrys
sset
Storgata/S
Sjøgata/Korrtneset.
Sentralt
prosjekt
for
å
fremsky
ynde
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overvannsshåndtering
g og re
esterende separasjo
on av oområdet mot
Rensåspa
arken/sykeh
huset og Pa
arkveien mo
ot Bankgata
a. I dag gåår avløpsvann i
overløp ve
ed Jernban
negata/Sjøg
gata til indrre havnebas
sseng ved høy belastting.
Avløpsledningen i Sjøgata funge
erer som sa
amleledning
g for sentruumsområdet og
er tilknytte
et pumpesta
asjonen på kaia i Tollbu
ugata.
Bankgata
a frem til Siivert Nielse
ens gate:
I forbinde
else med le
egging av fjfjernvarme skiftes og separeres AF-ledning
g og
vannledning i Bankgata. Fortau og veibane
e oppgrade
eres samtid ig i samkjø
øring
med Bypa
akke Bodø prosjektene
p
e. Det er akttuelt å separere avløpssledningene
e.
Kong Øys
steinsgate::
Separere dagens AF
F-ledning fre
em til Siverrt Nielsens gate. Gatenn fremstår som
s
slitt og bør oppgraderes.
Sivert Nie
elsensgate:
AF-ledning
g fra Bankg
gata frem tiil kum i veg
g ved husnr 42 skiftess og separe
eres.
Vannledniing skiftes og anlegge
es i ny kum
m med skjø
øt mellom ny og gam
mmel
ledning. Alternativt
A
skiftes van
nnledningen frem til nærmestee kum. Fo
ortau
anlegges på begge sider av veie
en i henhold
d til planene
e i Bypakke Bodø.
Bankgata
a/Hålogalan
ndsgate:
Samtlige vannledning
v
ger byttes u
ut. Det er aktuelt
a
å se
eparere avlø
øpsledninge
ene.
Det må i så fall bli vurde
ert å byg
gge en ov
vervannsku lvert gjenn
nom
flyplassom
mrådet ved Olav
O
V gate
e.
Hålogalan
ndgate/Ola
av V gate/Fllyplassen:
Separering av avløp
psvann og overvann fra
f krysset Parkveien//Bankgata helt
det ved Ola
av V gate. Det
D er nødv
vendig å byygge en kullvert
frem til flyyplassområd
som leder overvann
n gjennom flyplassom
mrådet til sjø. Utskiftinng av samttlige
vannledninger og opp
pgradering av vei og fo
ortau.
Sanerings
sprosjekter i Vestbye
en:
I Vestbye
en er dele
er området rundt Bre
eivika sepa
arert. Spillvvannet føre
es i
sjøledning
g fra pumpe
estasjonen i Breivika til renseanleg
gget ved Haammarvika.
Vann- og
g avløpsled
dningene rrundt Bank
kgata skole
e blir saneert i løpet av
sommeren
n 2013. Avløpslednin
A
ngen blir separert.
s
Avløpssone
A
en er tilkny
yttet
Hammarvika rensean
nlegg.
stbyen besttår mest av
a felles avløpsledninnger. For å få
Avløpssysstem i Ves
separert området
o
he
elt frem til rrenseanlegg
g på Hamm
marvika måå Parkveien
n og
Haakon VII
V gate separeres og d
det legges spillvannsle
edning fra kkrysset Haa
akon
VII gate/P
Parkveien fre
em til rense
eanlegget. AF-ledninge
A
en som liggeer der i dag går
til dels gje
ennom etab
blerte villas trøk og priv
vate hager.. Omlegginggen blir dyr og
komplisertt.
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I 2007 ble
e deler av Parkveien
P
ssanert, men det ble da besluttet ikkke å separere
avløpsledningen. Dett legges de
erfor ikke op
pp til separering av avvløpssystem
met i
dette områ
ådet.
Ved sanering av eksisterende a
avløpssystem kan det likevel være
re aktuelt le
egge
det finnes praktiske
p
løsninger. Meest aktuelt er i
egne overrvannsledninger der d
Haakon VII
V gate vide
ere østover ffra Parkveie
en. Der kan
n det sees ppå løsninger for
å koble ovvervannsled
dning på ove
ervannsledningen som
m går videree til Breivika.
Sanerings
sprosjekter i Østbyen
n:
Området er
e geografis
sk avgrense
et innenfor Rønvikveien
R
n, Kirkeveieen og RV 80
0.
Avløp i om
mrådet har flere utløp og er tilkn
nyttet ulike renseanleggg. Utløpet mot
Jernbaneg
gata går i en AF1000
0 ledning ved
v
Kortneset/Rønvikssveien og mot
Nordstrandveien/Fjellveien, Ki rkeveien i retning sør mot sentrum og
en, og overr RV80 ved Thalleveien
n.
Junkerveie
Deler av avløpsledni
a
gs Rønviksv
veien er separert ved ny bebygge
else
ngene lang
og avløpssledningene
e i Kirkeveie
en er separert i begge
e retninger,, dvs i på hver
h
side av høydedrag i Kirkeve ien. En mindre de
el av Rein slettveien mot
rundkjørin
ngen ved Ko
ortneset ble
e separert i 2001. Vann
nledningen bble også sk
kiftet
ut.
Ledningssstandarden i området e
er generelt dårlig. Det er registrert
rt særlig ma
ange
ledningsbrudd på ledninger i området ved Rein
nslettveien og tilhøre
ende
sidegater. Vannledningene er hovedsake
elig i grått støpejern ffra 1950-ta
allet.
Avløpsledningene er hovedsake
elig betongrø
ør fra samm
me periode.
hov for sane
ering av båd
de vann- og
g avløpsledninger, menn dette vil trrolig
Det er beh
ikke bli prrioritert før de
d sentrum snære omrråder er san
nert. Det kaan være akttuelt
å tilrettele
egge for separering av område
et ved å separere
s
avvløpslednin
ngen
AF1000 med
m tilknytniing til pump
peledningen
n i Jernbane
egata.
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Prioritett 1
Gater som ligger i den pla nlagte fjerrnvarmetras
séen vil hha 1.priorite
et i
saneringsplanen.
Prosje
ektnavn
1.prrioritet

Ko
ostnadsoverslag
Mill.NOK

Planlagtt prosjektstart

Sivert Nielssensgate

11,0

20113/14

Bankgata ( 1,2 og 3)

35,0

20114/15

Rensåsgata
a sør

16,0

20014

Rådhusgata
a

7,0

20015

Fredenborg
gsvei

6,0

20015

Nyholmsga
ata

6,0

20015

beregningen er estime
ert uten bid
drag fra fjerrnvarme og prosjektmiidler
Kostnadsb
fra «Bypakke Bodø». De totale kostnadene vil bli red
dusert med anslagsvis 10et er det nød
dvendig å ffullføre arbe
eidet
20 %. Forr å få effekt av separer ingsarbeide
i sidegater med tilhørrende avløp
pssystem. Særlig
S
Rådh
husgata og Rensåsgatta er
osjekter.
viktige pro

ering av VV
VA-anlegg i Fredensb
borgveien og
o avløpsleedning mellom
Oppgrade
Fredensbo
orgveien og
g Rensåsga
ata, samt vid
dereføring av
a hovedavvløp til Kong
gens
gate markkert med grø
ønn farge.
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Fellestrasé for fjernva
arme og VA
A markert med
m blå farge
e

ering av VV
VA-anlegg ffor gatene Professor Schyttes gaate, Sandg
gata,
Oppgrade
Prinsens gate og Kongens
K
ga
ate markertt med grønn farge. Fellestrasé for
e og VA ma
arkert med b
blå farge. Gatene
G
har 1.prioritet.
1
fjernvarme
Prosjjektnavn
1. prioritet
p

K
Kostnadsoverslag
Mill.NOK

Planlaggt prosjektstartt

Professor Scchyttes gt.

3,0

22016

Sandgata

3,0

22016

Prinsensgate sør

7,0

22016

Kongensgatte sør

4,0

22016

Prioritett 2
Etter at prosjektene
p
i forbindelsse legging av fjernvarrmetrasé err avsluttet, bør
sanering av
a områdett i sentrum øst priorite
eres. Fallretning er mot
ot Sjøgata, som
s
blir en sen
ntral og vikttig samleled
dning for sp
pillvannet. Etter
E
gjennoomføring vil det
meste av avløpssone
en i sentrum
m være sepa
arert.
Prosje
ektnavn
2. prrioritet

Ko
ostnadsoverslag
Mill.NOK

Planlagtt prosjektstart

Storgata I

14,0

20016

Storgata II

13,0

20016

Urtegårdsga
ata

7,0

20016

Prinsensgate nord

24,0

20117/18
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Helliesens gate
g

12,0

20018

Sjøgata nord
d*

5,0

20019

Rensåsgata nord

12,0

20017

Kongensgatte nord

21,0

20019

Rønvikgata

5,0

20017

Nøstgata

8,0

20018

*Rv80, samkjø
øring med State
ens Vegvesen.

Saneringsp
prosjekter i øs
stre del av se
entrum avløps
ssone.

Prioritett 3
Resterend
de prioriterin
ng er forde ling av midler til prosje
ekter i Vesttbyen, Østb
byen
og Rønviika og VA
A ledningerr i med særlig beho
ov for sannering (spre
edte
prosjekterr).
Det må gjjøres noen strategiske
e valg i forh
hold til priorriteringer - etter behov
v og
tilstand på
p lednings
snettet, risi kovurdering
ger og øko
onomi. Anlleggene lig
gger
spredt og må ses på
å som enke ltprosjekterr. Hvilke prio
oriteringer ssom gjøres må
elt tilfelle.
vurderes i hvert enke
der represe
enterer et u
utvalg av de
e ledningen
ne som harr registrert flest
f
Listen und
brudd. I Skjerstadveie
en er det fo
or eksempel registrert 14
1 brudd.
Prosje
ektnavn
3. prrioritet

Ko
ostnadsoverslag
Mill.NOK

Planlagtt prosjektstart

Skjerstadveiien

4,0

20016

Sandhornga
ata

21,0

20119/20

Gjerdåsveien

16,0

20020
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Røsholtveien

14,0

20020

Elias Blix ve
ei

5,0

20017

Dyrliveien

5,0

20017

Haakon VII`g
gt

15,0

20021

Geografisk plassering vannledninge
v
r registret me
ed mange bru
udd.

Budsjettt og kos
stnadsfordeling VVA
V
Forutsetniing for inv
vesteringer i det kom
mmunale vann- og aavløpsnettett er
finansierin
ng gjennom gebyrordn ingen for va
ann og avlø
øp. Generellt gjelder de
et at
det komm
munale gebyret skal dekke ko
ostnadene forbundet med drift og
vedlikeholld og til inve
esteringer i nyanlegg.
er det av
I økonom
miplanen 2012-2016
2
vsatt 22 millioner
m
kkroner årlig
g til
saneringstiltak på van
nn- og avlø p.
I årets veibudsjett err det avsatt 5 millionerr kroner til vei
v og fortaau. Pengene er
politisk be
evilget og ka
an variere frra år til år, men
m vi antar at bevilgn ingene vil liigge
på ca. 5 millioner
m
kroner pr år.
Tilgjengelige midler for
f utbyggin
ng av vei og
g sanerings
stiltak på vaann og avløp er
samlet 27 mill. kr pr. år frem til 2
2016.
Fra tidlige
ere år står det til disp
posisjon ca
a. 40,5 mill.kr. Pengenne er avsatt til
veitiltak og
o sanering
gstiltak for vann og avløp.
a
Sum akkumuulerte midle
er til
saneringstiltak vei, va
ann og avlø
øp er da på ca. 67,5 millioner kronner i 2013, inkl.
årets budssjettmidler på
p 27 mill.krr til VVA.
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I 2013/14 er det avsa
att sanering
gsmidler forr ca. 30 millioner kroneer til prosje
ekter
som ikke inngår i denne
d
sane
eringsplane
en. Dette er
e allerede igangsatte
e og
planlagte prosjekter.
Prosjekterr som omfattter denne p
posten er:

Prossjektnavn

Kostnadsove
erslag
Mill.NOK
K

Planlaggt prosjektstarrt

Hellran

3,0

20013/14

Drivhusbakkken

2,0

20013/14

Verkstedveie
en

4,0

20013/13

-*

20012/13

Torggata

7,0

20013/14

Speiderveien

7,0

22013

Jordbruksvn
n/Sivert N.gt

2,0

20012/13

Bodinveien

*ennå uavklarrt.

Fremtid
dige budsjettmidlerr
Behovet fo
or sanering av vann- o
og avløpssy
ystemet i se
entrumsomrrådene er stort.
s
Det bør være en prio
oritert oppg
gave for å holde
h
tritt med
m ettersleep i fornying
g av
ledningsne
ettet. Sentrrumsområde
ene er særlig kritisk da
a det bor fl est mennes
sker
der. Arbeidet bør de
erfor intenssiveres innttil situasjonen i sentruumsområde
et er
tilfredsstillende.
Det er akktuelt å fore
eslå å øke
e potten til saneringstiltak i økonnomiplanen
n for
2016-2020
0. Oppjuste
ering av sa
aneringsmid
dler vil bli omtalt
o
i hovvedplanene
e for
vann og avløp.
Prognosen som er presentert i investerin
ngstabellen på neste side er sv
vært
usikre frem
m i tid. Tallene vil værre mest rep
presentative
e for de næ
ærmeste 3-4
4 år.
Kostnadso
overslagene
e
er
ussikre
og
må
se
ees
på
som
grrove
overslagsb
beregninger. Prioritete
en til prosje
ektene er også høystt usikre. Noen
N
prosjekterr vil fremsky
yndes menss andre uts
settes avhen
ngig av byuutvikling og hva
som skjerr og påvirk
ker fremdrifften i prosjektene forø
øvrig. Tabeelloppsettet må
sees på som et fo
orslag til ig
gangsatte prosjekter i de kom
mmende åre
ene.
ppsettet ette
er 2016 harr liten releva
ans uten he
ensyntagen til prisstign
ning,
Budsjettop
økte budsjettmidler og de re elle kostna
adene for gjennomfø
ørte prosjek
kter.
Budsjettett vil også påvirkes a
av om dett blir overfført, eventuuelt tilbakeført,
budsjettmidler fra Byp
pakke Bodø
ø-prosjekten
ne som nev
vnt tidligere i planen.
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Investerringstabe
ell og pros
sjektoverrsikt
Inve
esteringer i mill. NOK (20133)
Tiltak/In
nntekter

2013 2014 2015 2016 2017 2018
8 2019 20220 2021 202
22

SUM

Sanering le
edn.nett VA

22

22

22

22

22

22

22

222

22

22
2

220

Veimidler

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

Disp. fra tidligere år

40,5

47,5

22,5

8,5

SUM dispon
nible midler
(akkumulertt)

67,5

74,5

49,5

35,5

-19,5 -30,5
5 -37,5 -47, 5 -60,5 -73
3,5
7,5

-3,5

-10,5 -20,,5 -33,5 -46
6,5

Utbyggingsprosjekter

SUM

Planlagte pro
osjekter

15

15

30

Sivert Nielsens gate

5

6

11

Bankgata ( 1,2
1 og 3)

15

Rensåsgata sør

16

20

35
16

Rådhusgata

7

7

Fredenborgsvei

6

6

Nyholmsgata
a

6

6

Professor Scchyttes gt.

3

3

Sandgata

3

3

Prinsensgate
e sør

7

7

Kongensgate
e sør

4

4
9

Nøstgata

9

Storgata I

1

13

14

Storgata II

1

12

13

Urtegårdsgatta

7

6

Prinsensgate
e nord

1

Helliesens ga
ate

11

12

24

1

11

12
5

Sjøgata nord
d*

1

Rensåsgata nord

5

11

12
1

Kongensgate
e nord

20

21

5

Rønvikgata

5

4

Skjerstadveie
en

4
1

10

100

21

Gjerdåsveien
n

1

155

16

Røsholtveien
n

1

133

14

Sandhorngatta

Elias Blix vei

5

Dyrliveien

5

5
5

Haakon VII`g
gt

SUM

20

H:\Saneringsplan 2012\Sanering
gsplan

52

41

55

38

34

37

2

20
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0

42
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0
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I tabellen er eventuelle ubrukte midler for inneværend
de år overfø
ørt
rt).
til neste års budsjett (akkumulert
arbeidet prrosjektbeskrrivelse for hvert enke
elt prosjekt med en enkel
Det er uta
kostnadsb
beregning. Disse
D
liggerr lagret på kommunens
k
s server undder:
N:\Tekniskk\Komtek\P
PROSJEKT\\12-2442 Sa
aneringspla
an 2012\
Andre pro
osjekter
Operative
e vannmåle
ersoner
Det er montert
m
van
nnmålere p
på strategis
ske steder rundt omkkring sentrrum.
Vannmåle
erne har til hensikt å måle vannforbruket til de forskjeellige sonene i
byen og samlet for he
ele byen.
met er tilstrrekkelig ope
erativt vil de
et være mulig å estimeere en teore
etisk
Når system
lekkasjera
ate på lednin
ngsnettet.
Arbeidet forutsetter
f
full
f oversiktt over alle registrerte vannmåleree innenfor den
enkelte so
one og nøya
aktige befol kningsdata som samm
menstilles i G
GISLine.
Arbeidet bør
b intensiv
veres og kkan være fu
unksjonelt innen et paar år. Arbe
eidet
passer fint
f
for so
ommerstude
enter eller som ett utgangsppunkt for en
hovedopp
pgave.
Levetidsa
analyser
I planlegn
ningssamme
enheng ville
e det vært nyttig å undersøke tilsstand og an
ntatt
levertid for vann- og avløpsnette
a
et. Bedre ku
unnskap om
m tilstand påå nettet vil bidra
b
til bedre fordeling
f
og
g prioriterin
ng av sane
eringsmidlen
ne og øke den generrelle
sikkerhete
en på VA-ne
ettet.
Energiutn
nyttelse ved bruk av v
varmepumpe
Avløpsvan
nn har jevn
nt høy temp
peratur hele
e året og varmen
v
kann utvinnes i en
varmepum
mpe hvis forutsetning
f
gene er til stede. Va
armen kan overføres og
utnyttes till annet nyttig formål
Mest aktu
uelt er dett å utnytte
e varmen fra
f
avløpsv
vannet til ooppvarming
g av
bygningsm
massen på renseanleg gene.
Energiøko
onomiserin
ng
Det er pottensiale for å redusere energibruk
ken innenforr drift av vannn- og
avløpsanle
egg.
På driftssiden kan tek
knisk utstyr undersøke
es og det må
å avdekkess om
komponen
ntene er rikttig dimensjo
onert og har virkningsg
grad som fo rutsatt. Nytt
utstyr og ny
n teknologi kan erstatt
tte dagens komponente
k
er med laveere effekt- og
o
strømforbrruk. Riktig styring
s
og d rift av anleg
ggene er og
gså viktig foor å reduserre
strømforbrruket.
Størst potensiale er det
d sannsyn
nligvis å red
dusere lekka
asjer på vannn- og
avløpsledningsnettet. Sanering a
av avløpsle
edningene re
eduserer in nlekking av
v
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fremmedvvann og følg
gelig pumpe
ekostnadene på avløps
spumpestassjonene og
driftskostn
nader på ren
nseanlegge
ene. Mindre avløpsvann redusererr også beho
ovet
for fremtid
dig kapasitetsutvidelse ved eksiste
erende anle
egg. Det sam
mme gjelde
er
for vannle
edningene og
o tilhørende
e pumpesta
asjoner for vann,
v
hydrooforanlegg og
o
vannbehandlingsanle
egg o.l.
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