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Introduksjon

Oslos siste versjon av Hovedplan for vannforsy
ning sto nylig ferdig. I kjølvannet av denne planen
ble det utarbeidet ny Rehabiliteringsplan for
vannledningsnettet. Rehabiliteringsplanen har
tatt utgangspunkt i føringene fra Hovedplan

vann, og videreført disse til et mer operativt nivå.
I Hovedplan står reduksjon av lekkasjetap sen
tralt. Rehabilitering, med fokus på reduksjon av
lekkasjetap, er derfor en sentral del av Rehabili
teringsplan.
Målsettingen med planarbeidet var å få en
samlet oversikt over Oslos behov på vannled
ningsnettet, en målsetting som i stor grad ble
nådd gjennom Rehabiliteringsplanen.

Planarbeid i vann- og avløpsetaten
Planarbeid i vann- og avløpsetaten

Strategisk  
planlegging

Taktisk  
planlegging

(Hvorfor)

(Hva)

Hovedplan  vann

Rehabiliteringsplan  
vann  

Hovedplan  avløp  
og  vannmiljø

Rehabiliteringsplan  
avløp

Overvannsstrategi  
Handlingsplan

Eksterne  planer  
for  byutvikling

Plan  for  
overvannshåndtering  i  
eksisterende bebyggelse

Tverrfaglig  
samordning

Ad  hoc  fra  drift

Samordnet  
plan  med  
prioriterte  
interne  og  
eksterne  behov

(Hvordan)
Interne  VAO  KVU
- flere  konsepter
- Investeringskostnad  >  30  mill.
Interne  VAO  utredninger  
- kun  ett  reelt  konsept
- investeringskostnad  er  <  30  mill.  
Rehabiliteringsprosjekter/  
NoDIG (direkte  til  gjennomføring)

Utredninger  av  VAO  behov    til  
eksterne  KVU

Plan  for  byvekst
Løpende  
eksterne  behov  
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Operativ  
planlegging

Tverretatlige  KVU  med  
sammensatte  prosjektgrupper  (der  
flere  etater  har  behov)
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Bruk av analyse

Arbeidet bygger på bruk av analyse for å avdekke
geografiske konsentrasjoner av problemer – pro
blemområder. Disse problemområdene skal så
koordineres med andre fagområder (avløp, by
utvikling, vann i by, eksterne aktører m.m.), for
å oppnå optimal kostnadseffektiv og teknisk løs
ning.
Ved planlegging av rehabilitering er det ofte
ønskelig å foreta tiltak innenfor soner, det vil si
foreta rehabilitering av flere ledninger i et
område samtidig, slik at flest mulig behov ivare
tas. Dette kan være gunstig ut ifra et kostnads
synspunkt, da prisen per meter rehabilitert
ledning kan bli redusert ved stordriftsfordeler.
Det vil også være gunstig sett ut ifra et samfunns
perspektiv, da en gjør seg ferdig med anleggs
arbeidet i området i mange år fremover.

ærehull

Analysegrunnlaget

Ledningsbrudd. Alle registrerte brudd er gjen
nomgått, gjennomgangen har resultert i kart som
viser «bruddklynger».
Lekkasjer. Rehabiliteringsplanen har kartlagt
områder hvor det er flere mindre lekkasjer. Dette
er utført ved å identifisere tærehull. Tærehull er
en type brudd hvor rørets gods er korrodert bort,
og resulterer i små hull hvor det siler ut vann.
Dette grunnlaget er meget sentralt med tanke på
lekkasjereduksjon.
Bruddprognose. Bruddprognosen beregner den
statistiske sannsynligheten for at en ledning får
brudd i årene fremover. Den baserer seg på his
toriske data, det vil si bruddata, reparasjonsdata
og ledningsegenskaper som diameter, lengde,
anleggsår og materiale.

rt over tærehull symbolisert
med lilla stjerne
Tærehull
Kart over tærehull symbolisert med lilla stjerne
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Hydrauliske flaskehalser. Hydrauliske flaske
halser er definert som små, inneklemte dimen
sjoner på lange ledningsstrekk bestående av
større dimensjoner (>200mm). Flaskehalsene er
elementer i vanndistribusjonssystemet som redu
serer den helhetlige kapasiteten. Vanligvis er
dette innsnevringer på få antall meter, og er for
holdsvis billige å eliminere.

Analysen beregner kritikalitetsindeksen, som til
deles hver enkel ledning på bakgrunn av hvor
viktige de er for forsyningen. Kritikalitetsindek
sen gir oversikt over hvilke ledninger som må
prioriteres eller sikres.
Brannvann. Målet med brannvannsanalyse er å
kontrollere om tilgjengelige vannmengder er til
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Sårbarhetsanalyse. Sårbarhetsanalysen er
utført for vanndistribusjonsnettet med hensikt å
kartlegge sårbare ledninger og rangere disse.
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verket, samt å kartlegge områder som ikke har
tilstrekkelig kapasitet. Beregningen har blitt gjen
nomført ved hjelp av den hydrauliske modellen
(MIKE URBAN WD).

Erfaringer

Rehabilitering av vannledningsnettet i Oslo har
historisk, i stor grad, basert seg på utvelgelse av
ledninger med høy bruddrate. Dette er en metode
som også i dag er aktuell, og som inngår i analy
sen, men for å oppnå Hovedplans ambisjoner, ble
det iverksatt en metodikk som tar i bruk et langt
bredere spekter av indikatorer. Ved hjelp av sys
tematisk bruk av etatens tilgengelige data, ser en
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at analysen har gitt stor gevinst på flere områder.
Planen gir et godt utgangspunkt med tanke på
hvor det er mest hensiktsmessig å utrede tiltak på
vannledningsnettet. Planen bidrar også til at en
kan besvare forespørsler fra andre fagmiljøer på
en mer effektiv måte, da en til enhver tid vil være
oppmerksom på kritiske områder som er identifi
sert.
En tilsvarende plan er også utarbeidet for
avløp. Ved å sammenstille vann og avløps behov
får etaten en svært god oversikt av hvilke områ
der som merker seg ut med felles behov for reha
bilitering.
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