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Vann og avløp i Tromsø
• 75.000 kunder
• 1,5 millioner kundekontakter daglig
• 867 kilometer ledninger ca. 8000 kummer
• Fornyelse vann 0,69 % årlig Avløp 0,57%
• 2500 km2

• Kommunens største miljø- og næringsmiddelbedrift



Kommuneplanens hovedmål

• Skape grunnlag for en offensiv næringsutvikling og vekst
• Veksten skal møtes på en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig

måte, med en infrastruktur som er robust mot de forventede
klimaendringene



Kommunens prioriteringer

• Effektiv og rasjonell drift av kommunens
tjenester
– Samfunnet endrer seg og med det også

kommunens oppgaver og innbyggernes
forventninger

– Vi må ha en handlekraftig og effektiv
organisasjon

– Ta i bruk og utvikle innovative og digitale
løsninger

– Ha gode plan og styringssystemer
– Ha orden i eget hus



Bærekraft

• Tenke på kommende generasjoner
• For det vi har

– Utnytte godt – ikke bruk og kast
• For det som bygges

– Økonomisk, sosialt og miljøperspektiv
– Forenklet sagt

• Kvalitet
• Langsiktighet
• Helhetlig



LCC og markedsmuligheter



Hva legger kundeservice vekt på

• Effektivitet
– Jobbe smartere, dvs. gjøre de riktige tingene riktig
– Kopiere gode nok løsninger

• Bærekraft, herunder tenke helhetlig og langsiktig
• Kommunikasjon, skal være relevant, tilstrekkelig,

enkel og tilgjengelig
– Hvordan kommuniserer vi?
– Hvordan ønsker dere det?

• Kvalitet
• Forutsigbarhet
• Beslutningsgrunnlag – bør være best mulig



Verdikjede etablering av VA-anlegg

• Arealplan
• Reguleringsplan

– VAO-rammeplan
• Utbyggingsavtale
• Tekniske detaljplaner
• VA-søknad – (godkjent søknad gyldig  i 3 år)
• VA-melding (med gravesøknad)
• Anleggsperiode - Tilsyn (Kontroll – Registrering – Oppfølging)
• VA-ferdigmelding
• Overtakelse
• Garantiperiode (1, 3 eller 5 år?)
• Drift (100 år)



Nøkkeltall investeringer

2017 182 mill
2018 210 mill
2019 152 mill
2020 158 mill
Sum 702 mill

Investeringsbehov frem til
2030 ca. 1,8 mrd.



Hva ønsker vi av inspektørene og RIN?

• Best mulig beslutningsgrunnlag
• Kvalitetssikring
• Være pådrivere til lønnsom og bærekraftig utvikling



Best mulig beslutningsgrunnlag

• Rør utgjør 90% av verdien av norsk VA-
infrastruktur

• Den delen vi vet minst om - særlig vannrør
• Særlig viktig ved rehabiliteringsjobber

– Hva har vi?
– Hvilken tilstand er det i?
– Hvordan rehabiliterer vi best?

• Standardrapporter
• SHIT IN – SHIT OUT!



Kvalitetssikring
• Viktige faser i etableringen av et anlegg

– Tilsyn
• Kontroll
• Registrering
• Oppfølging

– Overtakelse
• Filmrapporter som del av sluttdokumentasjonen
• Tetthetsprøving
• Desinfeksjon

– Garanti og reklamasjonsperiode
• 1-5 år
• Filmrapporter
• Andre rapporter

– Driftsfasen
• Spyling
• Lekkasjekontroll
• Inspeksjoner

• Vårt mål er at RIN’s bedrifter skal fungere som «våre øyne ute» - gulroten
er at når de avdekker uønskede ting så skal dette generere mere arbeid
til markedet.



Være pådrivere til lønnsom og
bærekraftig utvikling

• Vi når ikke bærekraftmålet om å levere VA til neste
generasjon i bedre stand enn vi overtok det.
– Fornyelsestakten for lav og snittalderen på nettet øker
– Vi løser ikke dagens utfordringer med gårsdagens metoder
– Vi løser heller ikke morgendagens utfordringer med dagens

metoder
– Tenke nytt og alle må bidra



Antall inspiserte ledninger og meter/år

Kilde: Utkast Fornyelsesplan avløp Tromsø, Sintef 2017

Tilstandsklasser

År

Antall

Meter 713     788        682      1105     2131    4436    1406     667       1522    1204    7947     1154   1426     3148     1871 28 282



Hva ønsker vi av inspektørene?
• Rørinspeksjon (filming)

– Standardrapporter
– Stikk med unormal stor/høy vannføring – spesielt på

spillvannsledninger
– Beskrivelse av hva fyllingsgrad skyldes
– Feilgrader og skadepoeng for ledningsanalyse
– Utsnitt av ledningskart vedlagt filmrapporten

• Angivelse av hvilke hus(nummer) man antar at stikkledning
kommer fra

• Vi ønsker også info om:
– Unormalt mye fremmedvann fra stikkledninger
– Fremmedvann inn fra skjøter
– Mye fett i ledningstrasé



Hva ønsker vi av inspektørene?

• Rengjøring/Spyling
– Fett er en økende utfordring
– Mer oversiktlige tilbakemeldinger på sedimenter og fett i

ledninger
– Kamera på sputnik for dokumentasjon?



Hva ønsker vi av inspektørene?

• Trykkprøving
– Savner muligheten for å trykkprøve kummer i praksis.

Forslag til forenkling fra RIN?
– VA har innført at vakuum også kan benyttes som

metode.
• Lekkasjesøk

– Mer, enklere og bedre



Forfallet må møtes og kvaliteten økes



for å få til et bærekraftig VA!



Takk for oppmerksomheten!


