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Hvordan ser det ut på VA sektoren om 20 år?
• Litt om velferdsutviklingen de siste 40 – 50 år
• Utfordringer
• Prioriteringer – vedlikehold/nybygging
• Sikkerhetskrav
• Nybygging 
• Rekrutering til bransjen
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Velferd – hvordan måles den?
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Framtidige utfordringer på VA sektoren
• Hovedutfordring – vann på avveie
• Vedlikehold og renovering av eksisterende ledningsnett på vann, 

avløp og overvann – offentlig og privat
• Bygging av nye ledningsanlegg for levetid på minimum 100 år
• Separering av spillvann og overvann
• Rekrutering til bransjen
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Hovedutfordring – vann på avveie
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Problemfritt…javel? Hvem sitt problem er 
dette – stat eller kommune?
• Vannledningsnettet lekker 40-60%
• Utette VL ligger tett inntil utette kloakkrør
• Kommuner med 100% separeringssystemer opplever 3 ganger så stor 

belastning på renseanleggene når det regner – kostnader ved 
kapasitetsøkning/overløp kloakk-overvann

• 6000 smittet av gardia i Bergen pga utette avløpsrør
• 27 000 syke i Østersund pga parasitter i drikkevannet
• Tarmbakterier i badevannet pga vanning av jordbruksarealer
• Hyppigere og mer dramatiske ledningsbrudd
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Renseanlegg – rehablitering/vedlikehold?
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Hvorfor?
• Staten forsinker vedlikehold og fornyelse av det dårlige avløpsnettet –

utfordringene er uendelige – vi klarer ikke alt samtidig
• Forskning viser at utbedring av ledningsnett er mer effektivt enn utvidet 

rensing – jmf. vann på avveie
• Staten følger lojalt EU-krav (Vannforskriften), derfor pålegges utvidet rensing
• Dermed – ledningsfornyelse må vente?!
• Staten må inn med tilskudd for å unngå tredobling av avløpsgebyr – som 

likevel må heves
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Østersund – 27 000 smittet
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Prioriteringer?
• Samfunnssikkerhet i fokus
• Krav og forventninger – øker
• Trygghet – en del av høy levestandard – VA en viktig del av dette
• Utette VA ledninger gir sykdomsrisiko! Tar vi sjansen?
• Hvis du synes kvalitet koster – prøv en epedimi!
• Staten bryr seg ikke – ansvar spredt på 10 departement – politikere prioriterer 

”synlige” oppgaver – Morsommere å klippe snora til en ny barnehage enn å 
grave opp byen.

• Ingen ”eier” problemene?!
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Kvalitet i nyanlegg – skal vare i 100 år!
• Status: 0,5-0,8% fornyelse årlig – de beste 1-2%!
• Valg av riktig varekvalitet – iht bruksområder/utfordringer
• Valg av leverandør bør inneholde flere kriterier enn pris – eks. pris 60% -

leveringssikkerhet/ettersporbarhet/kunnskaper el 40%
• Valg av godkjent entreprenør for tiltaksklassen anlegget ligger i – lokal 

godkjenning må inn under VA ikke byggsektor!!!
• Oppdaterte kommunale byggeledere – dialog med entreprenør/vareleverandør 

viktig – skape samarbeid om godt resultat – IKKE motpoler
• Evaluering av ferdige prosjekter fortløpende
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Rekrutering til VA bransjen et problem?
• Oljebransjen tar unna ca.80% av nyutdannete ingeniører i dag
• Lav status på VA ansatte internt i kommunene ift ansvar?
• Fokuser på omdømmet til VA ansatte – viktig jobb som krever dedikerte 

medarbeidere
• Egne VA selskaper interkommunalt med totalansvar fram til abonnentene. Kan 

bidra til å lønne riktig og heve status?
• Egne VA-skoler?
• Oppgradere/kurse ansatte kontinuerlig for å ha høy kompetanse i kommunen
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Takk for meg! 
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