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1 INNLEDNING 

 Generelt 
Dette dokumentet er en kombinert hovedplan og saneringsplan for Kongsvinger kommune. 
Dokumentet gir konkrete prosjekt- og tiltaksforslag som skal gjennomføres innen tidshorisonten på 
dokumentet. I tillegg omhandler dokumentet  mer langsiktige planer og målsetninger.  
 

Hovedplan: 
GIVAS’ hovedplan er en overordnet plan som tar utgangpunktet i framtidens utfordringer innen 
vannsektoren (både vann og avløp). Tidshorisonten er lenger enn for saneringsplanen (> 4 år), og 
faktorer som befolkningsutvikling, klimaendringer, framtidskrav m.m. vurderes. 
Nyanlegg (ledningsnett) og større tiltak på vannforsyningsanlegg og avløpsrenseanlegg er eksempler 
på prosjekter under hovedplanen. 
 
Overordnet mål for hovedplanen er å sikre GIVAS’ prinsipper: 

 

 
 

Saneringsplan (fornyelsesplan): 
GIVAS’ saneringsplan er en detaljert plan for kontinuerlig fornying av ledningsnett og anlegg. 
Saneringsprosjekter skal fornye anlegg  i tråd med forfall, og ta igjen tidligere års 
vedlikeholdsetterslep. Saneringsplanen er gitt for tidshorisonten 4 år, men også prosjekter som bør 
gjennomføres i et 8-års perspektiv er inkludert i rapporten (står med status «neste 4-års plan» i 
prosjektoversikten).  
 

 Bakgrunnsdata 
Erfaringsmessig vil det alltid kunne oppstå hendelser som man ikke kan forutsi. I tillegg er det 
overordnet ønskelig i alle kommuner om å «grave kun en gang». Det betyr at der andre aktører som 
kommunen, private utbyggere, vegvesenet osv. skal gjennomføre et gravearbeid, bør GIVAS samtidig 
sanere sitt ledningsnett. Oppsummert betyr dette at prosjektprioriteringer er en dynamisk prosess, 
og man må ta høyde for at det vil bli endringer ut fra de tiltakene som er listet i dette dokumentet. 
 
Vurderingene er basert på erfaring og kompetanse til egne ansatte og driftsstatistikk fra GIVAS’ 
driftskontrollsystem og Gemini VA ledningskartverk. I tillegg gjelder følgende referansedokumenter: 
 
/1/ Kongsvinger kommune Kommuneplan, Arealdel 
/2/ GIVAS – ROS-Analyse 
/3/ Kongsvingerregionen - Regional Miljø- og klimastrategi, 2018-2030 
 

Ansatte 
 Vi skal alltid ha fokus på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 

 
Samfunnsansvar 

 Vi skal levere NOK vann, GODT vann og SIKKERT vann 
 Vi skal rense avløpet for å sikre GOD miljøtilstand i vassdragene 

 
Bærekraft 

 Vi skal forvalte infrastrukturen slik at den overleveres i minst like god 
stand til neste generasjon 

 Vi skal ta vår del av ansvaret for at Norge når sine bærekraftsmål 
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 Framtidsprognose 
Vannsektorens og GIVAS’ hovedutfordringer er beskrevet mer i detalj i Hoveddokument, kapittel om 
strategi. For de tekniske anleggene er følgende punkter relevante for denne planen: 
 
 Digitalisering og teknologiutvikling: 

Det må i planen legges opp til investeringer som muliggjør og videreutvikler automasjon, 
driftsovervåking og digitalisering. Eksempler på dette er installasjon av driftskontroll på 
pumpestasjoner og mer automasjon på renseanlegg. 

 
 Fornyingsbehov av infrastruktur/vedlikeholdsetterslep 

Det er i Kongsvinger, som generelt ellers i bransjen, et stort vedlikeholdsetterslep. Dette vises i 
lekkasje- og fremmedvannprosent, og akutte hendelser som lekkasjer og kloakkstopp.  
 

 Klimaendringer: 
I henhold til rapporten «Klimaprofil Hedmark» utgitt av Norsk Klimaservicesenter mai 2017 
heter det: 

 Årsmiddeltemperaturen vil øke med ca. 4,5 °C frem mot slutten av århundret. 
Temperaturøkningen er størst for vinteren (5,0 °C) og minst for sommeren (3,5 °C).  

 Midlere årsnedbør vil øke med ca. 15 %. Endringen er størst for vinter- og vårsesongen 
(ca. 30 %) og minst for sommersesongen (ca. 10 %). Nedbørsmengden for døgn med 
kraftig nedbør forventes å øke med ca. 20 %.  

 Perioden med frost blir redusert (ca. 50 dager kortere). 
 
 

Dette gir følgende konsekvens for vann- og avløpssystemet: 
o Økt begroing i vannledningsnett 
o Økt risiko for innlekking av avløpsvann i vanndistribusjonssystem 
o Endret råvannskvalitet med hensyn til naturlig organisk materiale og økt tilførsel 

av forurensning, næringssalter og patogene mikroorganismer til vannkilde 
o Økt risiko for flom og oversvømmelse som følge av hyppigere og mer intens 

kortidsnedbør 
o Økt risiko for overløpsutslipp fra fellessystem/ åpne kummer 
o Mer fremmedvann i avløpssystemet og tilhørende konsekvenser for renseanlegg 

 
 Økte regulatoriske krav til vannbransjen: 

Det stilles stadig strengere krav til bransjen, i form av skjerpede krav i tillatelser og forskrifter. 
Endrede krav vil medføre behov for investeringer og oppgraderinger for å tilfredsstille kravene.  

 
 Bærekraft – Miljø- og klimastrategi: 

Kongsvingerregionen har vedtatt en regional Klima- og miljøstrategi, som blant annet gir en 
målsetning om at kommuneorganisasjonene skal være klimanøytrale i 2025. Dersom 
målsetningen skal nås må det beregnes investeringer i form av klimatiltak. 
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2 LEDNINGSNETT 

 Lengde, material og alder 
Dette kapittelet angir statistikk for ledningsnettet. Tallene er hentet fra kartverket (Gemini VA). 
 
GIVAS har de siste årene prioritert oppmåling og oppdateringer av kartverket (Gemini VA). I 
Kongsvinger er det meste innmålt med GPS, og kartverk er oppdatert med bildedokumentasjon. 
Tidligere rørinspeksjoner er blitt lagt inn i Gemini og nye rørinspeksjoner blir registrert fortløpende. 
Selv med fokus de siste årene på forbedringer av kartverket vil det ta en del år før vi har et godt 
kartverk. Med dette til grunn vil det være visse feil og mangler i framlagte data. 

2.1.1 Vannledninger 
Det er i Kongsvinger kommune 213,6 km vannledninger. Ledningsmaterialet består i hovedsak av PVC 
(44 %), PE (32 %) og jern/stål (22 %). 
Tabellen under viser alder og materialsammensetningen for vannledningsnettet. 
 
Tabell 1: Alder på ledningsnett (ref. Gemini VA 2019) 

 Alder: 
 km % 

Før 1910: 0,5  0 % 
1911-1940: 0,2  0 % 
1941-1970: 44,5  21 % 
1971-2000: 86,9  40 % 
>2000 82,6  38 % 
Ukjent: 2,0  1 % 

Totalt: 216,6  100 % 

Gjennomsnitt leggeår/ alder 1991 28 år 

  
Tabell 2: Material på ledningsnett (ref. Gemini VA 2019) 

 Material 
 km % 

Asbestsement: 2,4  1 % 
Støpejern, duktilt: 20,5  9 % 
Støpejern, grått: 28,0  13 % 
Jern/Stål, uspesifisert/annet: 1,3  1 % 
Betong: 0,0  0 % 
PVC (Plast): 95,8  44 % 
PE (plast): 68,4  32 % 
GUP (Glassfiberarm plast): 0,0  0 % 
PPDV (Dobbeltvegg plast): 0,1  0 % 
Annet: 0,0  0 % 
Ukjent: 0,1  0 % 

Totalt: 216,6  100 % 

  
Det har vært mye lekkasjer på asbestsement ledninger. GIVAS har sanert mye av dette i Kongsvinger 
de siste årene, og det meste av gjenstående strekk vil bli sanert i denne 4-års perioden. 

2.1.2 Avløpsledninger 
Det er i Kongsvinger kommune 250 km avløpsledninger (spillvann, overvann og fellesledninger). 
Nettet består av 124 km spillvannsledninger, 120 km overvannsledninger og 6 km fellesledninger.   
Tabell 3 og Tabell 4 viser alder og materialsammensetningen for avløpsnettet.  
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Tabell 3: Alder på ledningsnett (ref. Gemini VA 2019) 
 Spillvann: Overvann: Fellesledninger: Totalt: 
 km % km % km % km % 

Før 1940: 0,0  0 % 0,0  0 % 0,6  10 % 0,6  0 % 
1940-1959: 2,6  2 % 3,8  3 % 4,0  65 % 10,4  4 % 
1960-1979: 36,0  29 % 30,2  25 % 0,3  5 % 66,5  26 % 
1980-1999: 50,5  40 % 43,3  36 % 0,4  6 % 94,2  37 % 
2000-: 31,4  25 % 28,2  23 % 0,0  0 % 59,6  23 % 
Ukjent: 5,4  4 % 16,4  13 % 0,9  14 % 22,7  9 % 

Totalt: 125,8  100 % 122,1  100 % 6,1  100 % 254,0  100 % 

Gjennomsnitt leggeår/ alder 1987 32 år 1987 32 år 1944 75 år 1986 33 år 

 
Tabell 4: Material på ledningsnett (ref. Gemini VA 2019) 

 Spillvann: Overvann: Fellesledninger: Totalt: 
 km % km % km % km % 

Asbestsement: 4,1  3 % 0,0  0 % 0,0  0 % 4,1  2 % 
Støpejern, duktilt: 0,0  0 % 0,1  0 % 0,0  0 % 0,1  0 % 
Støpejern, grått: 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 
Jern/Stål, uspesifisert/annet: 0,0  0 % 2,1  2 % 0,0  0 % 2,1  1 % 
Betong: 16,2  13 % 50,4  41 % 4,9  81 % 71,6  28 % 
PVC (Plast): 92,1  73 % 17,9  15 % 0,4  7 % 110,5  43 % 
PE (plast): 9,5  8 % 1,0  1 % 0,0  0 % 10,4  4 % 
GUP (Glassfiberarm plast): 0,5  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 0,5  0 % 
PPDV (Dobbeltvegg plast): 0,3  0 % 39,0  32 % 0,1  2 % 39,4  15 % 
Annet: 0,0  0 % 1,7  1 % 0,2  3 % 1,8  1 % 
Ukjent: 3,0  2 % 9,9  8 % 0,5  8 % 13,4  5 % 

Totalt: 125,8  100 % 122,1  100 % 6,1  100 % 254,0  100 % 

 

2.1.3 Driftsstatistikk 
 
Tabell 5: Driftsstatistikk, vann og avløp (spillvann) 

Vann Tall Enhet  

Gjennomsnittlig anlagt ledningsnett siste 3 år (nyanlegg + sanering) 3 077   

- Andel nyanlegg, gjennomsnitt siste 3 år 72 Meter/år  

- Andel sanering, gjennomsnitt siste 3 år 3 006 Meter/år 1,4 % 

Teoretisk fornyelsesbehov 1) 1 649 Meter/år 0,8 % 

Lekkasjereparasjoner antall/km vannledning, snitt siste tre år 0,01 Ant/km. ledning  

Lekkasjeprosent 41 % %  

    

Avløp    

Gjennomsnittlig anlagt ledningsnett siste 3 år (nyanlegg + sanering) 2 235 Meter/år  

- Andel nyanlegg, gjennomsnitt siste 3 år 0 Meter/år  

- Andel sanering, gjennomsnitt siste 3 år 2 235 Meter/år 0,9 % 

Teoretisk fornyelsesbehov 2) 2 007 Meter/år 0,8 % 

Kloakkstopper antall/km spillvannsledning, snitt siste tre år 0,04 Ant/km. ledning  

Kjelleroversvømmelser, siste tre år 0,03 Ant/1000 innb.  

  
1) Vann: Teoretisk beregnet fornyelsesbehov fram til 2040, Fvann (Norsk Vann 2014) = AV/100 + 5LR+LA, hvor 

AV=Ledningsnettet gj.alder, LR=Antall lekkasjereparasjon snitt siste tre år, LA: % lekkasjeandel av vannleveransen på 
nettet, snitt siste tre år. 

 
2) Avløp: Teoretisk beregnet fornyelsesbehov fram til 2040, Fvann (Norsk Vann 2014) = 2*(AA/100 + KS + KO), hvor 

AA=Alder avløpsnettet, KS = Antall kloakkstopper pr. km avløpsledning snitt siste tre år,  KO = Kjelleroversvømmelser 
pr. 1000 innbygger, snitt siste tre år. 
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I henhold til Gemini VA driftsstatistikk har følgende lendinger hatt 2 eller flere brudd siste 20 år: 
 
Tabell 6: Vannledninger med hyppig lekkasjer 

Veg/sted Område SID Material Anleggs 
år 

Ant. 
brudd 

Måltrostvegen 2.3.14 Vennersberg og Langerudberget 554 PVC 1972 2 

Lerkevegen 2.3.14 Vennersberg og Langerudberget 
6142, 
6143 PVC 1972 4 

Bokfinkvegen 2.3.14 Vennersberg og Langerudberget 6159 PVC 1973 2 

Mårvegen 2.3.13 Norskogen og Rasta 5997 PVC 1973 2 

Seljevegen 2.3.7 Glåmlia 6362 SJG 1965 2 

Vollgata 2.3.7 Glåmlia 6664 SJG 1965 2 

Maurvegen  6769 SJG 1968 2 

Tryms veg  14121 SJG 1968 2 

Soleiebakken 2.3.9 Lia (Digerudlia, Kurulia) 
7229, 
13745 SJG 1970 4 

Blåklokkevegen 2.3.9 Lia (Digerudlia, Kurulia) 13910 SJG 1960 2 

Brugata 2.3.4 Langeland Industrifelt 10286 SJG 1967 2 

Industrivegen 2.3.4 Langeland Industrifelt 10335 SJG 1967 2 

Material: PVC=Plast og SJG=Støpejern grått 
 
I følge GIVAS’ spyleplan må følgende ledninger spyles mer enn 1 gang per år for å forebygge 
tilstoppinger: 
 
Tabell 7: Avløpsledninger med hyppig behov for spyling (> 1 ganger årlig) 

Område Gatenavn Frekvens Årsak 

Sentrum S Prinsens gate 3 ganger pr. år Mye grus 

Sentrum Parkvegen 3 ganger pr. år  

Vennersberg Bokfinkvegen 2 ganger pr. år Mye fett 

Langeland Balders veg 2 ganger pr. år Delvis svanker 
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 Tilstandsvurdering og saneringsforslag - Generelt 
Det er i denne planen foretatt en overordnet tilstandsvurdering av ledningsnettet i gitte geografiske 
områder. Det er imidlertid noen generelle utfordringer i Kongsvinger, som listet under:  
 

- Lekkasjer:  
Lekkasjeprosenten har gått ned fra 50-60 % til ca. 40 % av produsert vann de siste årene . Det 
er viktig at dette tapet reduseres ytterligere til et akseptabelt nivå på 20-25 %. For å oppnå 
dette må lekkasjesøkingen ytterligere intensiveres. GIVAS har gjort mye på dette området de 
siste årene, med blant annet installasjon av sonevannmålere, samt økt kompetanse rundt 
lekkasjesøking og  sanering av strekninger med dårlige ledninger. Mange dårlige 
vannledninger av asbestsement har blitt sanert de siste årene, og arbeidet må fortsette for å 
nå målsetningen om 20-25 % udokumentert vanntap. 
Antagelig kommer opp mot 50 % av vannlekkasjen fra det private stikkledningsnettet. GIVAS 
bygde derfor i 2018 et ledningsnettanlegg i Øvrebyen hvor private stikkledninger ble lagt i 
rør-i-rør med tilkobling i vannkum fremfor anboringer på hovedledningen. GIVAS er fornøyd 
med løsningen og kommer til å jobbe videre med å få innført metoden som standard 
byggemåte.  
 

- Ledningskartverk (Gemini VA):  

Det digitale ledningskartverket er mangelfullt og stedvis unøyaktig.  

Det har de siste årene blitt prioritert oppmåling av  kummer med GPS og oppdatering av 

kartverk og bildedokumentasjon. Tidligere rørinspeksjoner er blitt lagt inn i Gemini og nye 

rørinspeksjoner blir registrert direkte inn. GIVAS har også begynt å legge inn private 

stikkledninger som en service for innbyggerne, men også for å bedre datagrunnlaget ved 

prosjektering og graving. GIVAS har i 2019 lagt inn tegninger for private stikkledninger for 

Kongsvinger kommune som vi har i våre arkiver (med unntak av Brandval og deler av 

Roverud), det vil fortsatt være mye mangler da arkivet er mangelfullt og det ikke er levert inn 

tegninger på alle tidligere søknader. Det har blitt innført digital søknadsprosess hvor 

ansvarlig utførende må tegne inn private ledninger i kartet som blir eksportert inn i 

kartverket ved godkjenning av søknad. Selv med  fokus de siste årene på forbedringer på 

kartverk vil det ta en del år før vi har et godt kartverk. 

 

- Simulering av ledningsnettet (Nettmodulering):   

For riktig dimensjonering av nettet er det behov for nettsimulering, og det er  krav  i 

utslippstillatelsen om å dokumentere hydraulisk balanse innen 31.12.2020. For å få kunne 

utføre simuleringen må kartverket være korrekt og ledninger må være koblet riktig i 

kummer. Dette er en stor opprydding  som vil ta flere år.  

GIVAS har startet med arbeidet i Kongsvinger kommune, der blant annet vann-nettet er 

simulert. GIVAS har planer om å prioritere dette fremover. 

 

- Fellesledninger avløp: 

I Kongsvinger er det fortsatt AF-ledninger (alt felles) i hovedsak i områdene Øvrebyen og 

nedre Lia. Arbeidet med separering pågår med årlige saneringsprosjekter. Fellesledningene 

medfører stor belastning på renseanleggene da regnvann kommer inn sammen med avløp og 

fører til overløp til overvann da mengdene blir for store for at spillvannsnettet kan håndtere 

det. Det er også et problem med gjenstående fellesledninger nedstrøms for separerte 
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ledninger som gjør at effekten av separeringen oppstrøms blir borte inntil hele strekket har 

separert spillvann og overvann.  

 

- Kartlegging av overløp på avløp:  

GIVAS har de siste årene jobbet systematisk med å få oversikt over overløp, hvor overløpene 

går, hvordan de er konstruert og mengde. Kartleggingen vil medføre bedre bevissthet om 

hvordan begrense forurensing til resipienter. 

I forkant av flommen 2018 ble alle utløp i Glomma i Kongsvinger kartlagt og 

tilbakeslagsventiler ble satt inn. Tørkesommeren 2018 ble alle synlige utløp ut i Glomma målt 

inn. Det gjenstår nå kun tre overvannsutløp ut i Glomma i Kongsvinger med behov for 

tilbakeslagssikring ved storflom. 

 

- Ventiler (stoppere) som ikke stenger: 

Det er i Kongsvinger en del ventiler (stoppere) som ikke stenger pga. rustproblemer. Dette 

medfører utfordringer i forbindelse med lekkasjer, prosjekter og generell drift. Det har blitt 

utført en del utskifting av ventiler i Kongsvinger de siste årene, men det gjenstår fortsatt 

mye. 

  

- Septiktanker og separering av private fellesledninger på avløp:  
Det gjenstår mange private septiktanker i Kongsvinger, disse har i dag septiktømming mot 

refusjon. Karlegging viser at mange av disse er koblet til offentlig ledningsnett som har 

separat spillvann og overvann. Det må jobbes med pålegg fremover for å få avviklet private 

septiktanker som er koblet til separert offentlige nett. 

 

- Dårlig brannvannkapasitet:  
Flere ledningstrekk i Kongsvinger leverer i henhold til kravene ikke nok brannvann. Årsaken 

er for små dimensjoner på vannledningene i forhold til vanntrykket. Situasjonen har oppstått 

først og fremst ved at kravene til brannvann har forandret seg opp gjennom årene. men også 

at det ved utbygning av boligfelt ikke er tatt høyde for videre utbygning.  

En økning av ledningsdimensjonen på aktuelle ledningstrekk bør av økonomiske grunner 

gjøres ved rehabilitering av ledningsstrekket. I mellomtiden kan det vurderes lokale tiltak 

som f.eks. vanntanker eller vanndammer med brannvann. I kartverket må 

brannvannskummer merkes med kapasitet.  
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 Tilstandsvurdering og saneringsforslag – Soneinndelt 
Basert på en geografisk inndeling av kommunen, er det foretatt en tilstandsvurdering og 
medfølgende prosjektforslag. Inndelingen er vist i figurer, en for bykjernen, en utenfor bykjernen og 
en for Austmarka som har eget vannverk og renseanlegg. 

 
Figur 1: Soneoversikt - Bykjernen 

Vennersber
g 

Norskogen 
og Rasta 

Fra Noret 
til Roverud 

Lia 
og 

Marikolle
n 
og 

Sentrum Syd 
og 

Sidselrud 
Stømner 
SIVA 
og 

Glåmlia 
og 

Øvrebye
n 
og 

Tråstad 
og Midtbyen 

Nord 
og 

Langeland 
Skriverskogen 
Øiset 
og 

Bogeråse
n 
og 



VEDLEGG D - KONGSVINGER 
TILSTANDSVURDERING OG PROSJEKTFORSLAG 

VEDLEGG D - Hovedplan og saneringsplan 2020-2023 - Kongsvinger 12 

 
Figur 2: Soneoversikt - Kongsvinger utenfor bykjernen 
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Figur 3: Soneoversikt - Austmarka 
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2.3.1  Øvrebyen (fra Øvre Langelandsveg mot festningen, inkl. Hexumløkka)  
Ledningsnettet i Øvrebyen er stedvis veldig gammelt, vi antar at noe av det eksisterende er fra det 
opprinnelige vannverket i Øvrebyen fra 1892. De siste årene har GIVAS sanert alle strekk i Øvrebyen 
unntatt Storgata, Georg Stangs gate, Vollgata og Heibergs gate.  
Det er opprettet nye overløp i overgang mellom det separerte- og AF-ledningsnettet i Storgata.  
 
Høst 2019 har Statens vegvesen oppgradert deler av Øvre Langelands veg fra Kirka til O. A. 
Hexumsveg. Dette medfører sanering av deler av ledningsnettet og bytting av armaturer. 
 
Gjenstående AF-ledningsnett i Øvrebyen anses nå som håndterbart for renseanlegget og eventuelt 
resipient ved drift av overløpet. Dette medfører at andre områder vil bli prioritert i denne handlings- 
og økonomiplanen frem til gjenstående AF-ledningsnett må saneres av strukturelle årsaker.   
 
I Øvrebyen er det en egen trykksone på grunn av beliggenheten til høydebassenget. 
Høydebassenget i Øvrebyen (festningen) ble anlagt i sin nåværende form på slutten av 40-tallet.  
Ved fremtidig utbygning av skytterbanen ved Røhneløkka kan trykksonen i øvrebyen vurderes koblet 
inn på trykksonen i Vardåsen, og driftes fra samme trykkøker og høydebasseng. Dersom dette er 
gjennomførbart kan trykkøkeren ved høydebassenget i Øvrebyen legges ned. 
 

2.3.2 Langeland/ Skriverskogen/ Vangen/ Øiset 
Området ble hovedsakelig utbygd i perioden 1970–1980. Ledningsnettet ender ved Øiset skole 
(Vekta), og denne strekningen ble lagt i 2009. Hovedvannledningene er hovedsakelig i plast (PVC) og 
støpejern. Utfordringer i området knytter seg mest til de private stikkledningene. En stor del av disse 
er utført i galvaniserte jernledninger, og de er på slutten av sin levetid. I prinsippet er ikke dette 
GIVAS’ ansvar, men det kan være en utfordring pga. stadige lekkasjer og pålegg om utbedring av 
disse. Det er også problemer med spillvann i overvannsledningene på Langelandsområdet, noe som 
trolig skyldes feilkoblinger ettersom området har separert spillvann og overvann. Det bør utføres 
undersøkelser av overvannsledninger i området for å finne feilkoblinger. Ledningsnettet på oversiden 
av Brugata fra Vallhallvegen til Trymsveg og i krysset Skrivervegen/Toresheimvegen er dårlig og bør 
prioriteres ved sanering i området. Andre ledningsnett som har behov for sanering i området er Øvre 
Langelands veg og Tryms veg. 
 
Ledningsnettet fra sykehuset til Tryms veg er/har vært lekkasjeutsatt. Fra sykehuset til Sigyns veg er 
det kun en vannledning som kan strømpekjøres. Fra Sigyns veg til Vallhallvegen er det både 
vann/avløp som bør saneres. Her går traseen gjennom garasjeanlegg og må derfor flyttes. 
 
GIVAS planlegger et nytt høydebasseng på Vardåsen, som skal supplere eller erstatte 
høydebassenget ved Kongsvinger festning, og således bedre vannforsyningen til Kongsvingers 
befolkning. Dette bassenget må plasseres på samme høyde (225 moh.) som bassenget ved 
festningen. Beregnet volum på bassenget er minimum 3000 m3, og det må legges vannledning fra 
Hexumløkka opp til det nye bassenget. Det er satt av tomt i reguleringsplanen på Vardåsen for 
mulighet for et fremtidig basseng. Pumpene på Granli pumper opp vannet til festningsbassenget på 
denne høyden hvor vann-nivået i bassenget igjen regulerer pumpene på Granli.  
 

2.3.3 Bogeråsen 
Området ble hovedsakelig utbygd fra 1980 og frem til i dag. Ledningsnettet er av relativt bra kvalitet, 
men det er problemer med stengeventiler i området som ikke stenger grunnet rust. En del av disse er 
skiftet ut de siste årene på driftsbudsjettet, men det gjenstår fortsatt mye. I tillegg pågår og 
planlegges det flere nye utbyggingsområder. I disse tilfellene er infrastrukturen utbygd av en privat 
aktør, og GIVAS har i ettertid overtatt anleggene (private utbyggingsavtaler). 
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2.3.4 Langeland Industrifelt 
Ledningsnettet i området stammer i hovedsak fra 70-tallet, men mye av ledningsnettet ble sanert på 
2000-tallet i forbindelse med utvidelse/fortetting av industriområdet. Det er fremdeles noen 
områder fra perioden 1970-1975 som bør saneres pga. strukturelle endringer i ledningsnettet. Blant 
annet ble det lagt ny hovedavløpsledning til renseanlegget i ny trase i 2005. Dette førte til at den 
gamle 800 mm hovedledningen i Industrivegen er overdimensjonert, noe som ikke er ideelt i forhold 
til selvrensing. I tillegg er det problemer med mye overvann i Industrivegen. 
 
Det er behov for sanering av ledningsnettet fra Gjemselund til Langeland industrifelt og opprydding i 
felles spillvann- og avløpskummer i Industrivegen. I 2016 ble det byttet vannledning i forbindelse 
med bygging av ny kunstgressbane på Gjemselund.  
 

2.3.5 Midtbyen Nord 
Ledningsnettet er hovedsakelig fra 80-tallet og fremover, med unntak av visse områder med 
gjenstående AF-ledninger (fellesledninger) som øvre del av Parkvegen, Dr. Gundalsveg til 
Vardåsvegen og Thv. Løvenskioldsveg. Vannledningen i øvre del av Parkvegen til Dr. Gundals veg er 
dårlig pga. støpejernledning lagt i alunskifergrunn. Thv. Løvenskioldsveg blir sanert og separert i 
2019/2020 i forbindelse med utbygningen i Thv. Løvenskioldsveg.  
 
Ledningsnettet i Eidemsgate og deler av Parkvegen ble sanert i 2016/2017 i forbindelse med bygging 
av ny fylkesveg. Det ble også byttet vannarmaturer i deler av Storgata mens vegen var stengt.  
 
Statens vegvesen har planer om oppgradering av vegene Brugata, Storgata og Øvre Langelandsveg. 
De fleste vannkummer må byttes i forbindelse med prosjektet og enkelte strekk av avløpsnettet. Det 
er laget ny reguleringsplan for Midtbyen, og når planene iverksettes vil det bli behov for å øke 
dimensjonen på avløpsnettet i enkelte bygater. 
 
I forbindelse med utbygging langs ny E16 og mulig overføringsledning til Sør-Odal er det lagt 
strekninger med nye vannledninger. Mellom renseanlegget og Storgata er det for små 
ledningsdimensjoner for tilførsel til det nye ledningsnettet. Ved å legge vannledning i 
Strandpromenaden kan kapasiteten ivaretas. Deler av denne bør startes i forbindelse med 
vegoppgraderingen i Storgata/Brugata og flomvoll på Gjemselund. Flomvoll ved Gjemselund må 
anlegges for å kunne etablere boliger i området mot byen sør for Gjemselund. 
 

2.3.6 Tråstad (inkl. Nord-Tråstad) 
GIVAS har sanert mye ledningsnett på Tråstad de siste årene. Det betyr at det meste av nettet er av 
nyere dato og av relativt bra kvalitet. Det gjenstår kun en strekning fra 60-tallet med fellesledninger, 
denne er fra nedre del av Heibergs gate til Tråstadvegen.  
 
Hovedvannledningen som ble lagt fra Granli på 60-tallet går gjennom Tråstad til midtbyen. Denne har 
en uheldig plassering i henhold til tidligere og planlagte utbygginger i området. Deler av ledningen 
ble byttet ut 2017 i forbindelse med bygging av ny ungdomsskole. Det bør legges en plan for sanering 
av resterende ledningsnett fram til Storgata for å unngå midlertidige tiltak ved hver utbygging. Det er 
også her vannarmaturer som ikke stenger og må skiftes.  Saneringsplanen bør sees i sammenheng 
med trasé for mulig overføringsledning for vann til Sør-Odal kommune.    
 

2.3.7 Glåmlia 
Det opprinnelige ledningsnettet i Glåmlia stammer fra midten av 60-tallet. En del av ledningsnettet er 
sanert i nyere tid (2000-tallet), blant annet deler av Glomstadvegen i 2013. Det gjenstår mye eldre 
nett i midten av området, men det er ingen planer om utskiftning av disse. 
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2.3.8 Marikollen (vest for Bæreiavegen) 
Ledningsnettet i dette området er hovedsakelig av nyere dato og av bra kvalitet. Det er noe eldre 
nett i området, fra 60- og 70-tallet.  
 
I forbindelse med byggingen av E16 er det lagt ledningsnett gjennom E16 og ned til Glomma ved 
rundkjøringen på Stømner. Det vil være behov for å knytte dette nettet sammen med det påbegynte 
ledningsnettet nederst i Bæreiavegen og ledningsnettet i Trygve Stokkes veg ved forlengelse til E16. 
For å sikre mulighet for selvfall for avløp for områder vestover vil det også være behov for 
ledningsnett frem til gangbrua over E16. Avløpsnettet i nedre del av Marikollen er planlagt endret fra 
dagens løsning hvor det blir pumpet via Midtbyen vestover og under Glomma til Langeland.  
 
Videre utbygginger i området må påregnes. I byggefeltene blir infrastrukturen utbygd av en privat 
aktør, og GIVAS overtar i ettertid anleggene vederlagsfritt (private utbyggingsavtaler). 
 
Det er skissert planer om nytt høydebasseng lenger vest i Marikollenområdet med noe høyere 
beliggenhet enn dagens høydebasseng, for å kunne forsyne eventuell ny bebyggelse lenger vest for 
dagens bebyggelse (høyere kote). Deler av nettet (pumpestasjoner) er forberedt for dette. Disse 
planene er foreløpig utsatt. Høydebassenget må vurderes i sammenheng med mulig ny 
overføringsledning for vann til Sør-Odal kommune og nytt høydebasseng på Vardåsen.  
 

2.3.9 Lia (Digerudlia, Kurulia) 
Den første delen av vannledningsnettet i området ble utbygd på 50-tallet. Senere har det vært store 
utbygginger på slutten av 60-tallet/begynnelsen av 70-tallet, og noe senere. 
Nettet er bare stedvis sanert, deler av Blomstervegen og Blåklokkevegen er sanert de siste årene. 
Ledninger fra før 1970 er AF-ledninger (fellesledninger).  
 
Det er behov for sanering av de fleste veger fra Jernbanegata opp til Blomstervegen hvor det er stor 
andel AF-ledninger (fellesledninger). Det er også dårlige vannledninger nederst i Utsiktsvegen og mye 
av nettet går gjennom hager og har en ugunstig plassering for vedlikehold.  
 
Ledningsnettet i Lia bærer preg av klattvis utbygning uten en helhetlig plan. Vannledningsnettet 
består av flere trykksoner med dårlig kapasitet. Dette innebærer at GIVAS flere steder ikke kan levere 
nok brannvann til dagens bebyggelse og drikkevann til fremtidig utbygning (Puttaraskogen). Det 
jobbes med en helhetlig kartlegging og saneringsplan for Lia, hvor trykksonene gradvis vil bli bygd om 
for å kunne håndtere fremtidige kapasitetsbehov. Dette medfører dog at saneringsarbeidet av Lia vil 
bli mer omfattende enn først antatt.    
 

2.3.10 Sidselrud/ Stømner (område mellom Marikollen og SIVA) 
I forbindelse med utbyggingen av E16 er det planlagt store strukturelle endringer av nettet.  
Det er også regulert til nye industrifelt langs ny E16. Det er usikkert hva slags utbygginger ny E16 vil 
medføre av industri og boligbygging, og det er ikke utenkelig at videre investeringer i området må 
bevilges ved senere revisjoner av denne økonomiplanen. 
 
Det mangler avløpsnett i dag i nedre del av Marikollen. Ny sammenhengende avløpsledning  fra 
Marikollen til Langeland må på plass før Industri og boligfelt langs E16 og deler av Marikollen kan 
bygges ut.  
   
Det er de siste årene bygget flere strekninger av det nye ledningsnettet. Stømnerhamna-
Onstadvegen, Onstadvegen til Siva, E16 – Glomma og deler av ledningsnettet mellom Stømnerhamna 
og Sisselrudmoen. 
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I området gjenstår følgende nyanlegg for å få ledningsnett fra Langeland til Marikollen. 
Stømnerhamna til Langeland med elvekryssing, avløpspumpestasjon på Stømner og ledningsnett 
mellom Stømnerhamna og Sisselrudmoen. Det er i tillegg behov for sanering av Stømnerhamna 
boligfelt som har fellesledninger. Jernbaneboligene i Dunderdalen er ikke koblet til offentlig 
avløpsnett, og har private fellesledninger. Det bør kartlegges nærmere om området egner seg for å 
tilknyttes offentlig avløp. 
 

2.3.11 SIVA til grensen Sør-Odal (inkl. Skyrud) 
SIVA ble anlagt fra starten av 70-tallet. Nettet er stedvis sanert på 90-tallet pga. dårlige PVC-rør 
(lekkasjeutsatte strekninger). Det er ingen spesielle problemer knyttet til vannledningsnettet i 
området, men det er utfordringer knyttet til spillvanns- og overvannsnettet ettersom ledningsnettet 
er bygget for den naturlige vannstanden i elva. Etter oppdemning av Svartfossen ble ledningsnettet 
liggende et par meter under vann. GIVAS har utført kartlegginger og utbedringer de gangene vannet i 
demningen har blitt senket. Jostein Svendheims veg ble sanert i 2017 og overvannsledningene ble da 
hevet til over dagens oppdemmede vannstand. Bekkelukkingen som går mellom Norvald Strands veg 
47 og 57 bør prioriteres sanert da den består av korrugert stålrør med mye rust. 
 
Kongsvinger har en begrenset reservevannløsning. Ved å legge en ledning fra SIVA til Skyrud kan 
nettet knyttes sammen med vannledningsnettet til Sør-Odal, et strekk på ca. 4,5 km. I forbindelse 
med utbyggingen av ny E16 har GIVAS anlagt krysninger av den nye vegen (nedlagt varerør), med 
tanke på en overføringsledning til Sør-Odal. Nettet på Sør-Odals side er dimensjonert for en slik 
framtidig sammenkobling.  
 

2.3.12 Sentrum Syd (fra Kurusand til Sundehjørnet, inkl. Puttara og Holt) 
Ledningsnettet i dette området er sanert i flere etapper (slutten av 70-tallet, og fra 90-tallet og 
utover). Det er noen gjenstående områder med AF-ledninger og gammelt vann-nett. Se også kapittel 
2.3.9, Lia. 
Det er i utkast til ny arealplan i Kongsvinger kommune foreslått en utbygging av boligområde i 
Puttaraområdet. Vann og avløp til dette området må sees i sammenheng med saneringsplanene i 
Digerudlia. 
 

2.3.13 Norskogen og Rasta 
Ledningsnettet i området er sanert fra slutten av 80-tallet. GIVAS har de siste årene sanert mye 
ledningsnett i dette området, blant annet Lensmanns Jahnsens veg og Konduktørvegen. Det er 
fremdeles noen strekninger med AF-ledninger, men disse har veldig liten vannføring og er ikke 
prioritert i denne økonomiperioden. 
 
I dette området er Holtbekken lagt i rør i flere etapper fra slutten av 50-tallet til midten av 70-tallet. 
Det er dimensjoner fra 1300-1800 mm og ubehandlet korrugert stålrør, innvendig behandlet 
korrugert stålrør samt betongelementer er lagt etter hverandre. Bekkelukkingen er ca. 2,4 km lang og 
den er av varierende kvalitet fra dårlig til svært dårlig. I 2017 ble bekkeinntaket og de første meterne 
av bekken skiftet ut i samarbeid med Kongsvinger kommune. 
 
Det er startet forhandlinger med Statens Vegvesen om en mulig kostnadsfordeling mellom 
Kongsvinger kommune, GIVAS og Statens Vegvesen. Det er naturlig å se bekkelukkingen under ett 
som et system som skal gi en gitt funksjon. En oppdeling av ansvar langsetter bekkelukkingen vil ikke 
være tilrådelig da en eventuell tilstopping av bekkelukkingen eller en kollaps av bekkelukkingen vil 
være til direkte skade for Rv.2 Arkovegen. Inntil det foreligger en langsiktig avtale mellom 
Kongsvinger kommune og Statens vegvesen så foretar ikke GIVAS noen tiltak utover administrativ 
støtte til Kongsvinger kommune. 



VEDLEGG D - KONGSVINGER 
TILSTANDSVURDERING OG PROSJEKTFORSLAG 

VEDLEGG D - Hovedplan og saneringsplan 2020-2023 - Kongsvinger 18 

Vannledningen mellom Elgvegen til Rådyrvegen er delvis  sanert som følge av utbygginger i området. 
Gjenstående ledningsstrekk bør saneres og flyttes da eksisterende trasse er under bygg og det er 
dårlig materialkvalitet på ledningen (asbestsement). 
Vannledning mellom Gaupevegen og Kongevegen er asbestledning av dårlig kvalitet med få 
tilkoblinger og antatt delvis under bygninger. Ledningen bør saneres. 
 

2.3.14 Vennersberg og Langerudberget 
Vennersberg ble utbygd på 70-tallet mens Langerudberget ble utbygd på 80-tallet og utover. En del 
av ledningsnettet på Vennersberg består av PVC-rør av mindre god kvalitet, og utbedringer må 
påregnes i denne perioden. Utbytting av kummer med dårlig  armatur pågår, men mye gjenstår 
fortsatt. Da Boligområdet Lierrasta ble utbygd på midten av 80-tallet ble det planlagt å knytte 
vannledningsnettet til ledningsnettet i Kråkevegen, pga. trykksoner. Gjennomføring av planen bør 
samordnes med videre utbygging i området. Det er mye vannlekkasjer i Lærkevegen. Avløp mellom 
Måltrost- og Gråspurvvegen ble sanert i 2019. 
 

2.3.15 Granli og Gjermshus 
Eksisterende ledningsnettet fra 70-tallet er av grei kvalitet. Som ledd i ny hovedvannledning fra 
Granli til Kongsvinger og Grue, ble det lagt ny hovedledning i Vingersjøen i 2015. Ledningen er lagt fra 
Granli og er koblet til eksisterende ledning ved Nesteby. Det er behov for rehabilitering av siste del av 
hovedvannledningen mellom Granli og Tråstad. 
 
Det er under regulering et utvidet boligfelt ved Lierfløyta. Hvis dette blir realisert vil det komme 
offentlig vann til dette området. Det gir videre mulighet til å knytte Snarevegen, campingen ved 
Sigernessjøen samt bebyggelsen sør for dette til offentlig ledningsnett. 
 
Merk: GIVAS overtok Åbogen vannverk i Eidskog kommune i 2015. Det har tidligere vært sett på 
muligheten om å utvide ledningsnettet fra Gjermshus til Åbogen for å kunne legge ned dette 
vannverket. Dersom dette gjennomføres kan avløp fra Granli samtidig føres til Åbogen renseanlegg. 
 

2.3.16 Fra Noret til Roverud (inkl. Mensrudfeltet og Nesteby) 
Ledningen fra Noret til Roverud ble skiftet i perioden 2013–2017, og avløpsledningen mellom 
Raustadmyra og Roverud Sør ble byttet samtidig. Det er et ønske om å legge om endeledningen i 
Tjernsbergvegen ned til Jarenvegen, for tosidig forsyning av vann. 
 

2.3.17 Roverud 
Det meste av ledningsnettet på Roverud er sanert de siste tiårene og er i relativt bra stand. Det 
gjenstår imidlertid noen etapper med vannledninger fra slutten av 50-tallet. Ledningsnettet i 
Eenvegen ble sanert i 2016 og 2017. Et tidligere lekkasjeutsatt strekk fra Erling Maulands veg til 
Mygglivegen ble sanert i 2018.  
 

2.3.18 Fra Roverud til Brandval, Østsiden av Glomma 
Det meste av ledningsnettet på Roverud er sanert de siste tiårene og er i relativt bra stand. Det 
gjenstår imidlertid noen etapper med vannledninger fra slutten av 50-tallet. Ledningsnettet i 
Eenvegen ble sanert i 2016 og 2017 og ledningsnettet i Erling Maulands veg til Mygglivegen ble 
sanert i 2018. I tillegg er det en lekkasjeutsatt strekning fra Erling Maulands veg til Eenvegen. 
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2.3.19 Brandval 
Det meste av ledningsnettet på Brandval er sanert de siste ti årene. Det gjenstår noen strekninger 
med gammelt nett fra 60-tallet. Disse er laget i asbestsement og har dårlig kvalitet. Noen av disse 
strekningene er sanert de siste årene, blant annet deler av Tuskinvegen, Bruvegen og Vestre Solørveg 
i 2016/2017. Det gjenstår noen strekninger i Tuskinvegen, Bruvegen, Brandvalvegen og Gamlevegen 
til Bukåsvegen. Totalt gjenstående ledningsstrekk med asbestsement er på ca. 2000 m.  
 
Det ble i 2007 oppført høydebasseng med tilhørende ledningsnett på Brandval i forbindelse med 
vann til Grue prosjektet. 
 
I 2010 ble det bygget en ny pumpestasjon ved Brandval skole og avløpsledning langs Bruvegen og 
mot Årnes vannpumpestasjon. Det er fortsatt flere innenfor rensedistriktet som ikke er tilkoblet 
avløp. 
 
Gamle Brandval vannverk ble nedlagt på midten av 80-tallet. Området er ikke tilbakeført, og 
installasjonene bør fjernes. 
 

2.3.20 Vestsiden, fra Glåmlia til Grue grense (eks Brandval) 
Hovedvannledningen langs strekningen ble lagt i perioden 2006-2011 og er av bra kvalitet. 
 

2.3.21 Austmarka 
Austmarka har eget vannverk og er et eget rensedistrikt. Renseanlegget ble anlagt i 1984 og 
avløpsledningsnettet er fra denne perioden.  
Vannledningsnettet er sanert med unntak av et par korte strekninger. 
I 1984 ble det anlagt avløpsledning fra vannbehandlingsanlegget til Samvirkelaget og mot 
brannstasjonen. Deler av denne er ikke i bruk da det mangler to pumpestasjoner på strekningen. 
 

2.3.22 Nyanlegg, nye utbyggingsområder og utvidede rensedistrikt 
I henhold til beskrevne rensedistrikt i vannmiljøplanen i Kongsvinger, er de aller fleste områdene i 
dag innlemmet. Det viktigste unntaket er deler av Austmarka, som beskrevet i kapittel 2.3.21. 
I dette området er det få abonnenter, men området er prioritert i vannmiljøplanen på grunn av 
ugunstige grunnforhold og nærhet til Fagernessjøen.  
 
Når det gjelder nye utbyggingsområder, er dette planlagt flere steder i kommunen.  
I disse tilfellene vil infrastrukturen bli utbygd av en privat aktør, og GIVAS vil i ettertid overta 
anleggene (private utbyggingsavtaler). 
I slike sammenhenger er det vanlig praksis at GIVAS betaler eksempelvis oppgraderinger og 
eventuelle endringer etter GIVAS bestilling/spesifikasjon. 
Det er avsatt penger til slike prosjekter. 
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3 VANNPRODUKSJON 
Kongsvingers innbyggere får vann levert fra Granli vannverk, med unntak av beboere på Austmarka.  
I tillegg er det mange som får vann fra private anlegg. Rapporten omhandler ikke dette. 

 Granli vannbehandlingsanlegg (VB200) 
 

 
Bilde 1: Granli Vannbehandlingsanlegg 

Granli vannbehandlingsanlegg er hovedvannkilde i både Grue og Kongsvinger.  
 
Grunnvannskilden på Granli ble i siste del av 60-tallet tatt i bruk som vannkilde for Kongsvinger by. 
Vannverket leverer i dag vann til ca. 18 000 personer inkludert levering til Grue. 
Vannkilden består av fem borebrønner i løsmasser på Granli beliggende rett sør for Vingersjøen. 
Råvannet fra borebrønnene behandles med lut (heving av pH fra 6,4 til 7,5) og luftes før det føres ut 
på ledningsnettet. Det er installert nødkloranlegg.  
 
Vannkilden er sikret gjennom forskrift “Beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger vannverk Granli 
grunnvannskilde”. Tabellen under viser nøkkeltall for anlegget. 
 
Tabell 8: Granli vannbehandlingsanlegg 

Antall abb. Type Brønner Kapasitet Behandling hygieniske barrierer 

Ca. 8300 Grunnvann 5 1) ~ 350m3/t 2) Alkalisering med lut Nødklor 
1) På grunn av nedleggelse av gammel brønn er benevningen på brønnene 1,2,3,5 og 6. 
2) Maks kapasitet begrenset av pumpe ut av anlegget. Kapasiteten i brønnparken er høyere. 

 
 

Vannproduksjonen ved Granli vannverk er årlig på ca. 2,2 mill. m3 produsert vann. Vannproduksjonen 
er redusert med ca. 0,8 mill. m3 årlig siden 2008. Dette skyldes reduserte lekkasjer på ledningsnettet. 
Figur 4 viser en oversikt over vannforbruk og lekkasjer. Det er noe usikkerhet i tallene for 
vannforbruk Kongsvinger da ikke alle abonnenter har vannmåler. I tillegg er det usikkerhet i 
vannforbruk til eksempelvis spyling av leningenett, frosttapping, brannvann og annet uttak av vann 
som ikke blir målt. 
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Figur 4: Årlig vannproduksjon Granli vannverk, andel forbruk og lekkasjer - Totalt 

 
 

 
Figur 5: Årlig vannproduksjon Granli vannverk, andel forbruk og lekkasjer - Kongsvinger 

 
 
 

 
Figur 6: Årlig vannproduksjon Granli vannverk, andel forbruk og lekkasjer - Grue 
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Tabellen under viser vannkvaliteten i 2018. Tallene er mediantall innrapportert til Mattilsynet. 
 
Tabell 9: Vannkvalitet basert på Mattilsynets rapporter, mediantall fra 2018 

Parameter Grenseverdier i 

Drikkevannsforskriften 

Levert vann mediantall 

Farge [mg/l] 20 2 

Lukt 3 1 

Smak 3 1 

Kimtall 22ºC [pr. ml] 100 0 

Koliforme bakterier [antall/100ml] 0 0 

E.coli [antall/100 ml] 0 0 

Intestinale enterokokker [antall/100ml] 0 0 

Jern [mg/l] 0,2 0,005 

Mangan [mg/l] 0,05 0,01 

pH 6.5-9.5 7,7 

Hardhet [°dH]  - 1,82 (Meget bløtt) 

 * Hardhetsklasser: Meget bløtt: <2,1. Bløtt: 2,1-4,9. Middels hardt: 4,9-9,8. Hardt: 9,8-21, Meget hardt: >21                  

 
Klimaendringer med mer ekstrem nedbør og flom har medført at vannverket er blitt mer utsatt for 
forurensning av grunnvannet (bakterier). Dette har ført til at GIVAS har fått pålegg fra Mattilsynet om 
å installere et UV-anlegg (eller tilsvarende hygienisk barriere).  
 
I 1995 ble Kongsvinger utsatt for flom, og det da bygd en flomvoll rundt anlegget som har ført til 
endrede laster rundt vannverksbygget. Bygget er ikke konstruert for dette, og det har derfor vært 
problemer med fuktig kjeller i etterkant. I dag er vannverksbygget slitt og har behov for byggtekniske 
utbedringer.  
 
Med bakgrunn i pålegg om installasjon av UV-anlegg samt byggetekniske utfjordinger fikk GIVAS i 
2018 Sweco AS til å utarbeide en rapport hvor de vurderte følgende tre alternativer: 

1. Installasjon av UV-desinfeksjonsanlegg i eksisterende bygg 
2. Komplett renovering og utvidelse av dagens vannverksbygg og prosessanlegg 
3. Nytt vannbehandlingsanlegg i nytt bygg 

 
Etter behandlings i GIVAS’ styre og representantskap, samt vedtak i Kongsvinger og Grue 
kommunestyrer, ble det juni 2018 vedtatt alternativ 3: Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg. 
Anlegget har en totalramme på 59 millioner kr. 
 
Anlegget vil inkludere UV-anlegg og luftebasseng, samt to nye rentvannsbasseng på GIVAS’ eiendom 
på Granli. Nye Granli Vannverk blir bygget på grunn hevet over 1000 års flomnivå, for å takle 
flomsituasjoner i overskuelig fremtid.  
 
I 2019 vedtok også kommunestyret i Sør-Odal å være med på Granliutbyggingen med utvidelser i 
basseng og anlegg for å kunne dekke leveranse også til Sør-Odal. Dette med en ramme på 5,5 
millioner kr. 
Det nye vannbehandlingsanlegget på Granli skal etter planen stå ferdig høsten 2021. 
 
Følgende mindre tiltak er planlagt gjennomført i denne perioden: 

- Gjerde rundt brønn 1 og 6 
- Forsterke adkomst til brønn 1 og 6 (alternativ adkomst nordfra som er mindre flomutsatt) 

- Nødvannsforsyning: Vurdere å øke kapasitet på nødvannspumpe. Dagens pumpe gir ca. 

200m3/t 
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 Austmarka vannbehandlingsanlegg (VB280) 
 

 
Bilde 2: Austmarka vannbehandlingsanlegg 

 
Austmarka vannbehandlingsanlegg ble anlagt i 1984 og består av et grunnvannsuttak ved 
Skullerudtangen, Fagernessjøen i Austmarka. Anlegget består av to borebrønner med tilhørende 
grunnvannspumper som ligger i løsmasser. Løsmassene i området er morenemasser, bestående av 
løst lagret sand, grus og stein. Dette gir grunnvann av god hygienisk og bruksmessig kvalitet.  
 
Vannverket sikrer stabil, sikker og ren vannforsyning til ca. 250 abonnenter i Austmarka tettsted.  
 
Reguleringsplan for Austmarka vannverk ble vedtatt i 2016, og denne viser nedslagsfeltet for 
drikkevannet og gir bestemmelser om forhold og aktiviteter som er forbudt innenfor nevnte soner. 
 
Ved Austmarka vannverk er det problemer med høyt innhold av mangan i råvannet. Dette blir utfelt i 
rentvannsbassenget på vannbehandlingsanlegget og gir ikke forhøyet mangan innhold ut på 
ledningsnettet. 
 
For økt sikkerhet er det besluttet å installere UV-filter ved anlegget. Det er forventet at filteret 
installeres i 2019/2020.  
 
Da anlegget på Austmarka ble anlagt var det ikke krav om konsesjon på uttak av vann. Dette er 
imidlertid blitt et krav i etterkant, og GIVAS jobber med formalisering av sine uttak. Det ble i 
2018/2019 søkt og innvilget et uttak på inntil 3,4 l/s, eller 107.000 m3/året. Konsesjonen er gitt av 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
 
 
Tabell 10: Austmarka vannbehandlingsanlegg 

Antall 
abb. 

Type Brønner Maks. 
Kapasitet 

Konsesjons Behandling hygieniske 
barriere 

Ca. 250 Grunnvann 2 ~ 50 m3/t 3,4 l/s Alkalisering med lut Nødklor 

 
Vannproduksjonen ved Austmarka vannverk var i 2018 på 80.000 m3/året, mens det i årene 2016-
2017 var i underkant av 60.000 m3. Generelt har vannproduksjonen ved anleggene gått ned de siste 
10 årene. Det var i 2018 en oppgang de aller fleste steder, dette skyldtes i hovedsak at 
tørkesommeren 2018 førte til økt vannuttak.  
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Figur 7: Årlig vannproduksjon Austmarka vannverk, andel forbruk og lekkasjer 

 
Tabell 11: Vannkvalitet basert på Mattilsynets rapporter, mediantall fra 2018 

Parameter Grenseverdier i 

Drikkevannsforskriften 

Levert vann mediantall 

Farge [mg/l] 20 2 

Lukt 3 1 

Smak 3 1 

Kimtall 22ºC [pr. ml] 100 1 

Koliforme bakterier [antall/100ml] 0 0 

E.coli [antall/100 ml] 0 0 

Intestinale enterokokker [antall/100ml] 0 0 

Jern [mg/l] 0,2 0,003 

Mangan [mg/l] 0,05 0,24 

pH 6.5-9.5 7,2 

Hardhet [°dH]  - 3,56 (Bløtt) 

 * Hardhetsklasser: Meget bløtt: <2,1. Bløtt: 2,1-4,9. Middels hardt: 4,9-9,8. Hardt: 9,8-21, Meget hardt: >21                  

  

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Å
rl

ig
 v

an
n

p
ro

d
u

ks
jo

n
 (

m
3

)
Vannbalanse - Austmarka VB

Lekkasje

Frosttapping, spyling mm

Målt forbruk vann

Produsert vann



VEDLEGG D - KONGSVINGER 
TILSTANDSVURDERING OG PROSJEKTFORSLAG 

VEDLEGG D - Hovedplan og saneringsplan 2020-2023 - Kongsvinger 25 

4 AVLØPSRENSING 
Hoveddelen av avløpet i Kongsvinger blir behandlet ved Kongsvinger renseanlegg (RA300). I tillegg 
har GIVAS et mindre renseanlegg på Austmarka (RA380). 

 Kongsvinger renseanlegg (RA300) 
 

 
Bilde 3: Kongsvinger Renseanlegg 

 
Kongsvinger renseanlegg ble bygd i 1974, og er et mekanisk-kjemisk anlegg bygd etter 
sekundærfellingsprinsippet. Glomma er resipient for renset avløp. Kongsvinger renseanlegg har et 
septikmottak for mottak av septik fra de som ikke er tilknyttet offentlig nett, samt fortykket slam fra 
andre renseanlegg. Slammet kjøres til Lysenberget slambehandlingsmottak for enkel 
rankekompostering.  
 
Figur 8 viser tilført mengde avløpsvann totalt sammenlignet med målt avløpsvann fra abonnentene. 
Avviket mellom disse tallene er såkalt fremmedvann. Fremmedvann er overvann som føres til 
renseanlegget via fellesledninger (AF-ledninger),  men også via feilkoblinger, åpne spillvannskummer 
og generell innlekking i rør. De store variasjonene enkeltår skyldes antageligvis nedbørstatistikk (eller 
feilmålinger).  
 
Som figuren viser er fremmedvannsandelen redusert de siste årene. Dette skyldes sanering av 
fellesledninger (AF-ledninger), tetting av kummer og montering av tilbakeslagsventiler. 
Fremmedvannsandelen bør tilstrebes å komme ytterligere ned.  
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Figur 8: Vannbalanse Kongsvinger renseanlegg 

 
I utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark gjeldende fra 12.12.2016 er det stilt følgende 
rensekrav til Kongsvinger renseanlegg: 
 
Tabell 12: Rensekrav og resultat for Kongsvinger Renseanlegg 

 PE P-tot * KOF BOF5 

 Ant. PE Konsentrasjon 
mg/l 

Rensegrad 
% 

Utslipp 
kg/år 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensekrav 17 500 0,4 95 % 450 75 % Ikke krav 

Resultat 2018  0,36 95,2 % 428 85,5 % 80,1 % 

Resultat 2017  0,18 96,9 % 207 83,5 % 82,9 % 
* For P-tot må minst enten konsentrasjonskrav eller renseeffekt overholdes som årsmiddelverdi. 

 
I henhold til Forurensningsforskriften1 skal nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres 
vesentlig gjennomgå såkalt «sekundærrensing». Det betyr at anleggene får strengere krav til 
rensingen. For Kongsvinger renseanlegg har dette kravet hittil ikke trådt i kraft, men Fylkesmannen 
har varslet at dette kravet vil komme i løpet av de neste årene. For at Kongsvinger renseanlegg skal 
nå dette skjerpede rensekravet må det bygges et biologisk rensetrinn ved anlegget. 
 
Kommunene i Sør-Hedmark har pålegg om å etablere en annen form for behandling av slam fra 
renseanlegg, se kapittel 4.3. 
Et av alternativene som vurderes er å bygge et slambehandlingsanlegg på Kongsvinger. Dersom dette 
blir realisert vil rejektvannet fra anlegget føres til Kongsvinger renseanlegg og føre til en økt 
belastning ved anlegget. Utbygging og dimensjonering av biologisk rensetrinn (sekundærrensekrav) 
må sees i sammenheng med en eventuell utbygging av slambehandlingsanlegg på Kongsvinger.  
 
I tillegg til utvidelse av kapasitet (biologisk rensetrinn) samt generell kontinuerlig oppgradering av 
prosessutstyr, er det behov for å se nærmere på selve bygningsmassen. 
 
Strømforbruket ved renseanlegget bør vurderes i rehabiliteringsplan og inngå i ENØK-tiltak. Det bør 
også vurderes brann- og innbruddsvarsling. 
 
 

                                                            
1 Forskrift om begrensning av forurensning, FOR-2004-06-01-931, Del 4. Avløp kapittel 14. 
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Følgende tiltak må vurderes rehabilitert eller byttet i denne perioden: 
 
Tabell 13: Rehabiliteringsplan for Kongsvinger renseanlegg 

Umiddelbart Automatisering av slamdelen 
Tak og fasade inkl. isolasjon på prosessdelen av anlegget  
Vipperenner (både for fett i sedimenteringsbassenget og i sandfanget) 

I løpet av 4 år Plan for oppgradering med bio-trinn (må sees i sammenheng med mulighet for nytt 
slambehandlingsanlegg i Sør-Hedmark) 
Ventilasjonsanlegg på prosessdelen (ENØK) 
Utvide containerrom og større slamcontainere for å øke kapasitet og enklere tømming av 
containere  
Innløpsrister med ristgodsvasker 
1 kompressor 
Gjenvinning av energi fra avløpsvann 
1 slamskrape 

I løpet av 8 år 1 kompressor 
Slamskraper 
Sandvasker 
Sentrifuge/presse 
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 Austmarka renseanlegg (RA380) 
 

 
Bilde 4: Austmarka renseanlegg 

Austmarka renseanlegg er et mekanisk-biologisk anlegg med etterfelling hvor våtslammet blir 
overført til Kongsvinger renseanlegg. Anlegget er fra 1985 og er dimensjonert for ca. 600 PE. 
Resipient for renset avløpsvann er Gylterudsjøen/Brødbølåa. Bygningsmessig er anlegget i bra stand, 
men en del maskiner og utstyr begynner å bli gamle og vil ha behov for fornyelse i fremtiden. 
Slammet fra anlegget transporteres til Kongsvinger renseanlegg for avvanning. 
 
Figur 9 viser tilført mengde avløpsvann totalt sammenlignet med målt avløpsvann fra abonnentene. 
Avviket mellom disse tallene er såkalt fremmedvann. Fremmedvann er overvann som føres til 
renseanlegget via fellesledninger (AF-ledninger), men også via feilkoblinger, åpne spillvannskummer 
og generell innlekking i rør. De store variasjonene enkeltår skyldes antageligvis nedbørstatistikk (eller 
feilmålinger).  
 
Som figuren viser er fremmedvannsandelen redusert de siste årene. Dette skyldes i hovedsak 
generell oppgradering og vedlikehold på ledningsnettet, som eksempelvis tetting av kummer og 
montering av tilbakeslagsventiler. Fremmedvannsandelen bør tilstrebes å komme ytterligere ned.  
 

 
Figur 9: Vannbalanse Austmarka renseanlegg 
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Forurensningsforskriften kapittel 13 er gjeldende for anlegget, og Kongsvinger kommune er 
forurensningsmyndighet. Gjeldende utslippstillatelse ble vedtatt av kommunestyret 30.1.2013. 
Rensekravet er angitt under.  
 
Tabell 14: Rensekrav og resultater for Austmarka renseanlegg  

 PE P-tot * KOF BOF5 

 Ant. PE Konsentrasjon 
mg/l 

Rensegrad 
% 

Utslipp 
Tonn/år 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensekrav 600 Ikke krav 90 % Ikke krav Ikke krav Ikke krav 

Resultat 2018  0,16 98,9 % - 84,5 % 94,1 % 

Resultat 2017  0,17 98,8 % 5 83,2 % 96,4 % 
* For P-tot må minst enten konsentrasjonskrav eller renseeffekt overholdes som årsmiddelverdi. 

 
Følgende tiltak må vurderes rehabilitert eller byttet i denne 4-års perioden: 
 
Tabell 15: Rehabiliteringsplan for Austmarka renseanlegg 

Umiddelbart Online pH-regulering 

I løpet av 4 år Blåsemaskiner 
El-tavle 
Innløpsrist 

I løpet av 8 år Slamskraper 
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 Slambehandling/Lysenberget 
I dag blir slam fra Kongsvinger, Kirkenær(Grue kommune) og Sand (Nord-Odal kommune) kjørt til 
Lysenberget i Kongsvinger kommune for mellomlagring og enkel rankekompostering. Lysenberget ble 
oppgradert i 2014 og er i dag dobbelt så stort som tidligere, arealet er også blitt asfaltert. 
 
Fylkesmannen i Hedmark har gitt alle kommunene i Sør-Hedmark (Elverum, Våler, Åsnes, Grue, 
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal) pålegg om å gå bort fra rankekompostering til 
moderne metoder for behandling av slam fra avløp. Tidligere var det satt en frist til 31.12.2019 på å 
gjennomføre tiltaket, men denne fristen er nå fjernet så lenge Fylkesmannen ser at det er progresjon 
i saken og at det arbeides for å få på plass en løsning. 
 
Hovedårsaken til at Fylkesmannen har gitt pålegget er frykt for spredning av potetsykdommen 
potetcystenematode (PCN). Spesielt for landbruket i vår region er produksjon av matpotet og da 
spesielt av settepotet sør i fylket. Potetproduksjonen har hatt fravær av potetsykdommen 
potetcystenematode (PCN) som sitt største fortrinn og det er av nasjonal interesse at det forblir slik. 
Fylkesmannens pålegg er å benytte termisk hydrolyse som behandlingsmetode da denne medfører 
sterilisering og nedbryting av alle celler i slammet. Slam behandlet i en slik prosess kan spres på 
landbruksarealer uten risiko for spredning av PCN.  
 
Arbeidet med å finne en god løsning for et slambehandlingsanlegg har pågått over flere år. Årsaken 
til at arbeidet tar tid er at det generelt er snakk om svært store investeringssummer. I tillegg er det 
en mulig problematikk knyttet til lukt fra anlegget samt eksisterende infrastruktur (må kunne 
tilknyttes vann og avløp med tilstrekkelig kapasitet).  
 
Ved oppstarten av prosjektet var det ingen eksisterende anlegg i Norge som hadde restkapasitet til å 
motta samlet mengde avløpsslam. I dag har imidlertid Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) et 
pågående prosjekt og intensjon om nybygging av et større regionalt slambehandlingsanlegg. 
Kommunene i Sør-Hedmark er invitert til å bli med på dette samarbeidet. 
 
Det er også pågående et privat initiert prosjekt eid av Hedmark Biogass AS. Klosser Innovasjon har 
deltatt som prosjektleder og har utarbeidet et mulighetsstudie. Prosjektets intensjon er å samle alt 
relevant råstoff for etablering av en biogassfabrikk.  
 
Driftsassistanse i Hedmark (DiH v/Rambøl AS) arbeider nå med å lage en samlet innstilling til 
kommunen for hvilken løsning de bør gå for, og for kommunene i GIVAS-samarbeidet vil følgende tre 
løsninger vurderes: 

- Bygging av eget slambehandlingsanlegg på Kongsvinger 
- Samarbeid med NRA 
- Samarbeid med Hedmark Biogass AS 

 
I foreløpige beregninger er det antatt at kostnaden til slambehandling vil komme på ca. 1.000 -1.500 
kr/tonnet inklusive transport for en beregnet tørrstoffprosent på 25 %. Dagens kostnader ligger på 
ca. 100-200 kr/tonnet. 
 
Tabell 16 viser beregnede årlige driftskostnader som følge av ny behandlingsmetode med både lavt 
og høyt estimat. Som tabellen viser gir endret slambehandling vesentlige økte kostnader.  Tallene i 
tabellen er ikke inkludert i driftsbudsjettet for avløp da de er forventet å komme fra ca. 2025, dvs. 
etter denne 4-års perioden. 
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Tabell 16: Årlige kostnader for endret slambehandling 
 Tonn 

slam 
Tørrstoff 
(TS) % 

Tonn 
TS 

Normalisert 
(25%TS) 

Lavt estimat 
(1000 kr/ 

tonn) 

Høyt estimat 
(1500 kr/ 

tonn) 

       

Kongsvinger RA * 1 686 25,8 % 435 1 740 1 740 000 2 610 000 

SUM Kongsvinger     1 740 000 2 610 000 

       

Kirkenær RA 394 27,4 % 108 432 432 000 648 000 

Grinder RA 114 21,9 % 25 100 100 000 150 000 

SUM Grue     532 000 798 000 

       

Sand RA ** 489 23,3 % 114 456 456 000 684 000 

SUM Nord-Odal     456 000 684 000 

       

Magnor RA 283 22,3 % 63 252 252 000 378 000 

Skotterud RA *** 293 22,5 % 66 264 264 000 396 000 

SUM Eidskog     516 000 774 000 
* Austmarka, Åbogen og Svullrya renseanlegg leverer våtslam til Kongsvinger RA, og er inkludert i tallene. 
** Mo,  Sollia og Fjell RA leverer våtslam til Sand RA, og er inkludert i tallene. 
*** Børrud og Vestmarka RA leverer våtslam til Skotterud RA, og er inkludert i tallene 
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5 PUMPESTASJONER, TRYKKØKERE, HØYDEBASSENG 
Det er i Kongsvinger 38 avløpspumpestasjoner, 7 høydebasseng, 11 trykkøkene og 32 
sonevannmålere. Alle pumpestasjonene har overbygg og er tilkoblet driftskontrollen. Det er 
imidlertid flere pumpestasjoner som begynner å bli gamle. For at det ikke skal bli et stort etterslep på 
rehabilitering av pumpestasjonene bør det legges opp til en regelmessig utskiftning/rehabilitering. 
 
Tabell 17: Pumpestasjoner – Kongsvinger 
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1 PA 301 Siva 1 1975 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 
33/26 

Ok 
pumpestasjon 
med høyt 
strømforbruk.  
Er installert 
bakterietank 
som bekjemper 
H2S gass. 

2 PA 302 Siva 2 1988 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 
33/25 

 

3 PA 303 Siva 3 1980 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 
36/57 

Gamle pumper 

4 PA 305 Gjemselund 1989 Ja Ja Våt 4 Nei Nei GIVAS IKS, 
51/399 

 

5 PA 306 Kurudsand 1991 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Hedmark 
fylkeskomm
une, 181/1 

 

6 PA 307 Velferden 1992 Ja Ja Våt 3 Nei Nei Bane Nor, 
72/209 

Rehabilitere 
mellomdekket 
innen 4 år. 

7 PA 308 Jernbanetomta 1991 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 
72/248 

Mottar store 
mengder 
overvann. 

8 PA 309 Lensmannstomta 1980 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 
27/279 

 

9 PA 310  Lundeby Nor 1988 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Bane Nor, 
72/09 

 

10 PA 311  Langerudberget 1980 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 
26/168 

 

11 PA 312 Rata Øst 1994 Ja Ja Våt 2 Nei Nei GIVAS IKS, 
27/410 

 

12 PA 313 Mårvegen 1998 Ja Ja Våt 2 Nei Nei GIVAS IKS, 
28/443 

 

13 PA 314  Gaukåsvegen 1980 Ja Ja Våt 2 Ledn. Nei GIVAS IKS, 
28/193 

 

14 PA 315 Nor Rasta 1980 Ja Ja Våt 2 Nei Nei GIVAS IKS  
24/259 

 

15 PA 316 Lier Rasta 1986 Ja Ja Våt 2 Nei Nei GIVAS IKS, 
24/255 

 

16 PA 317 Kongsvingerhallen 1976 Ja Ja Våt 3 Nei Nei GIVAS IKS, 
52/260 

 

17 PA 318 Glåmlia 2004 Ja Ja Våt 1 Nei Nei Privat, 54/5  
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18 PA 319 Sæter 1995 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei GIVAS IKS, 
54/209 

H2S-
gassproblem, 
kan kanskje  
løses ved å 
sette inn 
bakterietank. 

20 PA 322 Rustad 1996 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 1/1 H2S-
gassproblem, 
kan kanskje 
løses ved å 
sette inn 
bakterietank. 
 

21 PA 323 Roverud Sør 1976 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei GIVAS IKS, 
115/194 

 

22 PA 324 Roverud Industri 1987 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei Privat, 
116/39 

Gammel og 
godt brukt 
stasjon, liten 
belastning. 

23 PA 325 Mauland 1996 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Bane Nor, 
115/2 

 

24 PA 326 Roverud Stasjon 1980 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei GIVAS, 
115/130 

 

25 PA 327 Bossemoen 1980 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei Privat, 
116/50 

Ny stasjon 
innen 2 år, ny 
plassering for 
bedret tilgang 
bør vurderes. 

26 PA 328 Bergerud 2003 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei Opplysnings
vesenets 
fond, 133/1 

 

27 PA 329 Helgeneset 1982 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei Privat,114/1 Dyp, bør ha 
mellomdekket. 

28 PA 330 Rymoen 1982 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 07/2 Gamle pumper 

29 PA 331 Daler 1982 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei Privat, 07/1  

30 PA 332 Brandval stasjon 1982 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei Privat,106/1 Gamle pumper 
bør byttes. 
Satt inn 
bakterietank 
pga. H2S-gass. 
Positive 
ringvirkninger 
helt ned til PA 
321 Schønning. 

31 PA 333 Brandval 
samf.hus 

1990 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei GIVAS, 
106/217 

 

32 PA 334 Brandval Skole 2011 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 87/1  

33 PA 335 Brandval sag 1996 Ja Ja Våt 2 Nei  Nei Bergene 
Holm AS, 
103/4 

 

34 PA 336 Vingersjøen 2007 Ja Ja Tørr 2 Nei  Nei Privat,  
4/1 

 

35 PA 340 Skyrud 1982 Ja Ja Tørr 2 Meng
de 
ledn. 

Nei Privat, 
37/24 

 

36 PA 381 Austmarka 1984 Ja Ja Våt 2 Nei Nei GIVAS, 
67/175 

 

37 PA 382 Austmarka 
Brannstasjon 

1984 ja ja Våt 2 Nei Nei GIVAS IKS, 
68/157 

Innløpsrøret må 
utbedres. 
Lekkasje. 
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Tabell 18: Høydebasseng – Kongsvinger 

 
Tabell 19: Trykkøkere – Kongsvinger 
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1 VB200 Granli  Ja Ja  
Bred 
bånd Alarm 

Klausulering.  
Åpent basseng  inne 
på vannverket-
Brønnområde 

Bygges nytt. 

2 HB202 Festningen  Ja Ja  
Bred 
bånd Alarm 

Åpent basseng inne 
i ventilkammer 

 

3 HB205 Vardåsen  Ja Ja  Radio 
Luke 
alarm Låst bassengluke 

Fjerne plankegulv 
ute. 
Rehabilitere tak 
og luke.   

4 HB207 Kurudlia  Ja Ja  Radio 
Luke 
alarm 

Låst bassengluke 
 

Bør rehabilitere 
tak og luke. 

5 HB210 Vennersberg  Ja Ja  Radio 
Luke 
alarm 

Låst bassengluke 
 

Bør rehabilitere 
tak og luke 

6 HB217 Brandval  Ja Ja  Radio 
Luke 
alarm Låst bassengluke 

 

7 HB282 Holmenlia  Ja Ja  Radio 
Luke 
alarm Låst bassengluke 
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1 PV201 Nødbrønn  Ja Ja 1 

Linje 
til VB 
Granli  

Forsyner 
Kongsvinger og 
Grue 

 

2 PV203 Skjæret  Ja Ja 
2+
1 

Bredb
ånd Alarm 1 stk.Brannpumpe 

 

3 PV204 Vardåsvegen  Ja Ja 2 Radio  Nye pumper 2016  

4 PV206 Gml Bæreiaveg  Ja Ja 2 Radio  Nye pumper 2016  

5 PV208 Blomstervegen  Ja Ja 3 Radio    

6 PV209 Lerkevegen  Ja Ja 2 Radio  Nye pumper 2016  

7 PV211 Lierrasta  Ja Ja 2 Radio    

8 PV212 Fengslet 2015 Ja Ja 
4+
2 Radio  2 stk.Brannpumper 

 

9 PV213 Rinnabakken 2000 Ja Ja 2 Radio    

10 PV216 Rymoen 2006 Ja Ja 2 Radio   Vurderes nedlagt 

11 PV218 Årnes 2006 Ja Ja 2 Radio    

12 HB282 Holmenlia  Ja Ja 2 Radio  
Leverer til øverste 
bebyggelsen 
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Tabell 20: Sonevannmålere – Kongsvinger 
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1-4 VB200 Granli VB  Ja 
 
Ja  

Linje til VB 
Granli  

5 PV201 Nødbrønn  Ja 
 
Ja  

Linje til VB 
Granli  

6 HB202 Skjæret  Nei 
Ja 

 
Radio Måler begge retninger. Gravd ned på 

utsiden. 

7 PV203 Skjæret  Ja Ja  Radio Måler Øvrebyen og Glåmlia 

8 PV204 
Vardåsvege
n  Ja 

Ja 
 

Radio 
 

9 HB205 Vardåsen  Ja 
 
Ja  

Radio 
Måler kun ut fra basseng 

10 PV206 
Gamle 
Bæreiaveg   Ja 

 
 
Ja  

Radio 

Måler begge retninger 

11 HB207 Kurudlia  Ja Ja  Radio Måler begge retninger 

12 PV208 
Blomsterveg
en  Nei 

Ja 
 Radio  

13 PV209 Lerkevegen  Ja Ja  Radio Måler begge retninger 

14 HB210 Vennersberg   Nei Ja  Radio Måler begge retninger 

15 PV211 Lierrasta  Ja Ja  Radio  

16 PV212 Fengselet  Ja Ja  Radio  

17 PV216 Rymoen  Ja Ja  Radio  

18 PV218 Årnes   Ja Ja  Radio  

19 VM252 Gjermshus  Nei 
 
Ja  

Linje til VB 
Granli 

Gravd ned på utsiden av bygg Granli 
VB200 

20 VM256 Rasta  Nei Ja  Radio Gravd ned på utsiden av kum SID 105 

21 VM257 Tajevegen  Nei Ja  Radio Ved kum SID 12167 

22 VM258 Arkovegen  Nei 
 
Ja  Radio Montert i kum SID 142079 

23 VM259 Storgata  Nei 
Ja 

 Radio 
Montert i kum SID 26 -koblet inn i 
PLS PV206 

24 VM260 Brattbakken  Nei Ja  Radio Montert i kum 

25 VM261 Sykehuset  Nei Ja  Radio Montert i kum 

26 VM265 Noret  Nei Ja  Radio Montert i kum SID14292 

27 VM267 Sæter  Nei 
 
Ja  Radio 

Montert i kum-koblet inn i PLS PA319 
Sæter 

28 VM273 
Kongsvinger 
RA  Nei 

 
Ja  

Radio Montert i kum-koblet inn i PLS i RA 
300 

29-
32 VM275 Tråstad  Nei 

 
Ja  

Radio 4 stk gravd ned ved kum  SID 14431, 
14430, 14424, 14425 
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6 DRIFSKONTROLLSYSTEM 
For å oppnå effektiv drift og sikkerhet i forsyningen, er automasjon, driftsovervåking og digitalisering 
avgjørende. 
 
GIVAS benytter et omfattende system for driftskontroll. Med det menes datasystemer for å styre 
vann- og avløpsanleggene. Automasjonssystemet på hvert enkelt anlegg er koblet til en sentral 
driftskontroll, som gjør at anleggene kan styres og overvåkes eksternt. Systemet sender også ut 
varsler ved feil og avvik. 
 
Inkludert i driftskontrollen er et datasystem for drift og vedlikehold kalt FDV med komplett oversikt 
over alt utstyr på GIVAS sine anlegg. Systemet benyttes til å planlegge og utføre alle drift- og 
vedlikeholdsoppgaver for å opprettholde anleggenes driftssikkerhet. FDV kan også, med data fra den 
sentrale driftskontrollen, automatisk si ifra når det er på tide med periodisk vedlikehold basert på 
individuelle driftstellere. Alle oppgaver blir logget og dokumenterer at vedlikeholdet utføres etter de 
rutiner som gjelder for det aktuelle prosessutstyret. 
 
GIVAS kan til enhver tid hente ut historiske data fra den sentrale driftskontrollen i et rapportsystem 
og bruke dette som grunnlag ved rapportering til blant annet myndigheter. 
 
Kongsvinger har full dekningsgrad i driftsovervåkingen. Det er allikevel muligheter for mer 
automasjon i prosessene og mer optimal drift.  
 
Tabellen under viser antall anlegg med driftsovervåking.  
 
Tabell 21: Driftsovervåking 

Anlegg Antall totalt Antall med 
driftsovervåking 

Antall uten 
driftsovervåking 

Dekningsgrad 

Vann:     

Vannbehandlingsanlegg 2 2 0 100 % 

Høydebasseng 6 6 0 100 % 

Trykkøkere (vann) 11 11 0 100 % 

     

Avløp:     

Renseanlegg 2 2 0 100 % 

Pumpestasjon, spillvann 37 37 0 100 % 

Pumpestasjon, Overvann 0 0 0 - 
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7 INVESTERINGSPROSJEKTER 
Basert på drøftelsene i dette dokumentet Tabell 23,  
Tabell 24 og Tabell 25 planlagte investeringsprosjekter i perioden 2020-2023, merket «4-års plan».  
Tabellen inkluderer også pågående prosjekter «pågår 2019» og en del prosjekter med planlagt 
oppstart i senere tid. Alle disse prosjektene er merket «neste 4-års plan». Årsaken til dette er at 
lekkasjer, utbygginger av andre osv. kan føre til at oppsatt prioriteringsliste vil bli endret. Det er viktig 
at dette dokumentet, som et planverktøy, også inneholder disse prosjektene slikt at vi raskt kan ta 
beslutninger om omprioriteringer i forbindelse med årsaker som nevnt over. 
Merk at prosjektplanen «neste 4-års plan» ikke er en fullstendig liste over prosjekter for neste 
planperiode, men en liste over noen utvalgte viktige prosjekter som er omtalt i dette dokumentet. 
 
Under kommer forklaring til begrepene i tabellene: 
Nr (kode):  
KV:  Kongsvinger Vann 
KA:  Kongsvinger Avløp 
KVA:  Kongsvinger Vann og Avløp (fellesprosjekt/ fellesgrøft 1/3 vann, 2/3 avløp) 
 
Ledningsnett saneringsprosjekter:  
Dette er prosjekter der vi erstatter eksisterende ledningsnett med nye ledninger, eller vi kan fornye 
ledningsnettet ved bruk av «no-dig» metoder (fornye rør uten å måtte grave opp). Det er i hovedsak 
to årsaker til at det gjennomføres saneringsprosjekter: 

- Separering av ledningsnettet der spillvann og overvann går i samme ledning (AF-
fellesledning) 

- Gjentatte lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser medfører at ledningsnettet må byttes. 
 
Ledningsnett nyanlegg:  
Det er prosjekter der vi legger ledningsnett hvor det tidligere ikke har vært noe. Det er i hovedsak to 
årsaker til at det gjennomføres: 

- Utbygging av nye områder 
- Områder der bebyggelsen i dag ikke har offentlig vann eller avløp. 

 
Gravekostnader pr meter grøft: 
Det er alltid vanskelig å beregne kostnadene for vann- og avløpsanlegg. Dette skyldes at det ofte er 
usikkert om hva som finnes i grunnen på grunn av at kartdata ikke er oppdatert/korrekt. I tillegg kan 
grunnforholdene avvike fra antagelsene. 
 
Det er foretatt en kostnadskalkyle for prosjektene basert på GIVAS egne erfaringstall for 
gravekostnader, material og prosjektadministrasjon, se Tabell 22. Pris pr meter i tabellen er oppgitt i 
2020-kroner. Prisene oppjusteres med Byggkostnads-indeks på 2,7 % etter planlagt oppstartsår. 
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Tabell 22: Pris per meter grøft (graving og materialkostnader) 
Vanskelighetsgrad Dimensjon Vannledning eller 

pumpeledning (1 rør) 
Avløp og overvann 1) 
(privat vann) (2 rør) 

Vann- avløp og 
overvann (3 rør) (m) 

Lett 

Små dim kr 1 100 kr 4 000 kr 6 000 

Medium dim kr 1 400 kr 4 700 kr 7 100 

Store dim kr 1 800 kr 5 700 kr 8 500 

Middels 

Små dim kr 1 800 kr 5 400 kr 8 100 

Medium dim kr 2 200 kr 6 500 kr 9 700 

Store dim kr 3 100 kr 7 800 kr 11 700 

Vanskelig 

Små dim kr 3 300 kr 8 100 kr 12 100 

Medium dim kr 4 000 kr 9 800 kr 14 700 

Store dim kr 5 600 kr 11 500 kr 17 200 

Vernet Små dim   kr 14 600 

 Medium dim   kr 17 500 

1) Antatt at privat vannverk bekoster 1/3 av prosjektet. 

 
 
Lett:   Enkle forhold (Finmasser/lite infrastruktur)  
Middels:  Medium forhold (Noe ustabile masser/bygater, infrastruktur) 
Vanskelig:  Vanskelig forhold (fjell eller høyt grunnvann/vanskelige bygater ) 
Vernet:  Vernet område Øvrebyen 
 
Små dimensjoner:  VL/PL(110-160), SP(160-200), OV(250-315)  
Medium dimensjoner:  VL/PL(225-250), SP(160-200), OV(315-400) 
Store dimensjoner:  VL/PL(315-400), SP(160-200), OV(530-630) 
Hvor VL= vannledning, PL= pumpeledning, SP=spillvannsledning, OV=overvannsledning 
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Tabell 23: LEDNINGSNETT SANERINGSPROSJEKTER – Investeringsprosjekter 
Periode Tekst Tekst 
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Pågår 2019 Øvrebyen 
Oppgraderinger Øvre 
Langelandsveg/Storgata RS 

        
3,1 mill. 1,0 2,1 3,1 

Pågår 2019 Øvrebyen 
Løkkegt, fra Rynningsgt til 
O.A Hexumsveg 300 14 600 1,4 2,9 4,3 

4-års plan 
Langeland/ 
Skriverskogen 

Skrivervegen/ 
Thoremsheimvegen 200 11 700 0,8 1,5 2,3 

4-års plan Midtbyen 
Opprusting veg, Brugata 
og Storgata RS 3 mill. 1,0 2,0 3,0 

4-års plan Sanering AF-Lia Digerudlia 1 350 11 700 1,4 2,7 4,1 

4-års plan Sanering AF-Lia Digerudlia 2 350 11 700 1,4 2,8 4,2 

4-års plan Sanering AF-Lia Digerudlia 3 300 11 700 1,2 2,5 3,7 

Neste 4-års plan 
Hovedledning 
Granli Storhallen til Storgata 600 11 500 

     
3,9  3,9 7,7 

Neste 4-års plan 
Langeland/ 
Skriverskogen Vallhallvegen til Trymsveg 450 11 700 

     
1,8  3,7 5,5 

Neste 4-års plan Sanering AF-Lia Lia etappe 4 880 11 700 
     
3,6  7,2 10,8 

4-års plan SUM 2020-2023    5,8 11,5 17,3 

 

 
Tabell 24: LEDNINGSNETT NYANLEGG – Investeringsprosjekter 

Periode Tekst Tekst 
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4-års plan 
SIVA/Stømner-
Forsyning 

pumpestasjon til 
Stømnerhamna 150 11 700 

0,6 1,2 1,8 

4-års plan 
SIVA/Stømner-
Forsyning 

Pumpestasjon til 
Sisselrudmoen 180 11 700 

0,7 1,5 2,2 

4-års plan 
SIVA/Stømner-
Forsyning Elvekryssing RS 10 mill. 

5,0 5,0 10,0 

4-års plan 
SIVA/Stømner-
Forsyning 

Strandpromenaden, 
Storgt. - Kongsv. RA, del 1 900 3 100 

2,7 0,0 2,7 

4-års plan Vann til Lierfløyta Vann til Lierfløyta 700 2 200 1,6 0,0 1,6 

Neste 4-års plan 
SIVA/Stømner-
Forsyning 

Strandpromenaden, 
Storgt. - Kongsv. RA, del 2 900 3 100 3,1 0,0 3,1 

Neste 4-års plan 
Høydebasseng 
Kongsvinger 

Høydebasseng Vardåsen 
(ledningsnett) 400 5 600 2,5 0,0 2,5 

Neste 4-års plan 
Vannledning Sør-
Odal 

Overføringsledning til Sør-
Odal 4 500 3 100 15,3 0,0 15,3 

4-års plan SUM 2020-2023    10,6 7,7 18,3 
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Tabell 25: VANNBEHANDLING, AVLØPSRENSING; PUMPESTASJONER – Investeringsprosjekter 
 Periode Tekst Tekst 
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Pågår 2019 Granli VB Brønn 7 og Brønn 8 2 1 000 000 2,0 0,0 2,0 

Pågår 2019 Austmarka VB UV-filter  1 500 000 0,5 0,0 0,5 

Pågår 2019 Granli vannverk Utførte arbeider 1 6 020 000 6,0 0,0 6,0 

4-års plan Granli vannverk Resterende arbeid* 1 40 mill. 40,0 0,0 40,0 

4-års plan Austmarka RA 
Blåsemaskin, El-tavle og 
innløpsrist 1 

1 500 000 0,0 1,5 1,5 

4-års plan Kongsvinger RA Div. oppgradering, ENØK 1 1 500 000 0,0 1,5 1,5 

4-års plan Kongsvinger RA Div. oppgradering, ENØK 1 2 200 000 0,0 2,2 2,2 

4-års plan Kongsvinger RA Div. oppgradering, ENØK 1 1 500 000 0,0 1,5 1,5 

4-års plan Kongsvinger RA Biologisk Rensetrinn 1 20 mill. 0,0 20,0 20,0 

4-års plan 
Ledningsnett 
Marikollen Pumpestasjon Stømner  1 1 000 000 0,0 1,0 1,0 

Neste 4-års plan 
Høydebasseng 
Vardåsen 

Høydebasseng Vardåsen 
(Kun Høydebasseng) 1 8 000 000 8,0 0,0 8,0 

Neste 4-års plan 
Pumpestasjoner 
Austmarka 

Pumpestasjoner 
Austmarka (to stk) 2 1 000 000 0,0 2,0 2,0 

4-års plan SUM 2020-2023    40,0 26,2 26,2 
*Investering Granli Vannverk er Kongsvinger kommunes andel, 78 % av totalinvesteringen 
 

 
Tabell 26: OPPSUMMERING – Investeringsprosjekter 2020-2023 

 
Tekst 

Sum Vann 
(mill kr) 

Sum Avløp 
(mill kr) 

Sum Totalt 
(mill kr) 

LEDNINGSNETT SANERINGSPROSJEKTER 5,8 11,5 17,3 

LEDNINGSNETT NYANLEGG 10,6 7,7 18,3 

VANNBEHANDLING, AVLØPSRENSING, PUMPESTASJONER 0,0 26,2 26,2 

NYTT GRANLI VANNVERK 40,0 0,0 40,0 

ANDEL FELLESPROSJEKTER 1) 0,6 0,6 1,2 

UTBYGGINGSAVTALER OG UFORUTSETT 4,0 4,0 8,0 

SUM TOTALT 2018-2021 61,0 50,0 111,0 

    

RAMME TOTALT 2018-2021 2)  21,0 30,0 51,0 

RAMME NYTT GRANLI VANNVERK 40,0   40,0 

RAMME BIOLOGISK RENSETRINN KONGSVINGER RA   20,0 20,0 

SUM TOTALRAMME 2018-2021 61,0 50,0 111,0 

1) Fellesprosjekter er investeringer i bygg, biler og annet som skal fordeles på alle kommunene. Fordelingsnøkkelen 
er eierandelen i henhold til selskapsavtalen.  

2) Se Tabell 27 for detaljer. 
 

Mer følgende til utbyggingsavtaler og uforutsett: 
Det vil alltid kunne oppstå uforutsette hendelser som bl.a. tomteutvikling og næringsutbygging, 
lekkasjer, havari av maskiner og utstyr m.m. som gjør at GIVAS må gjennomføre prosjekter som hittil 
er ukjent og ikke omtalt i denne rapporten. Det er viktig å avsette en sum til slike prosjekter for at 
GIVAS skal kunne handle raskt og effektivt, og for at oppsatt planlagt prosjektliste skal bli minst mulig 
berørt.  
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8 ØKONOMI 

 Generelt 
Basert på investeringene som beskrevet i kapittelet foran samt prisstigning og rente som beskrevet i 
innledende kapitler, må gebyrene i Kongsvinger økes. 
 
Gebyrendringene i denne planen er basert på total sum for alle abonnenter. Det vil si at det ikke er 
foretatt noen kostnadsdeling mellom de forskjellige abonnentsgruppene. GIVAS må uavhengig av 
gebyrstruktur ha inndekking for kostnadene via selvkostprinsippet. 
 
GIVAS administrerer den tvungne septiktømmingen for Grue og Kongsvinger. Selve tømming av 
septiktanker er satt bort til entreprenører. Septiken kjøres til renseanlegg etter henting, og 
gjennomgår tilsvarende renseprosess på renseanleggene som vanlig husholdningsavløp. Med dette 
som grunn må septik være med å betale sin andel av kostnadene knyttet til renseanleggene. 
 

 Investeringer og Restverdi 
Tilstandsvurderingen viser at det er store behov for investeringer innenfor både vann og avløp. Det 
er ingen investeringer innenfor septik. Det er lagt opp til en investeringsramme som vist i Tabell 27 
under.  
 
Tabell 27: Investeringsrammer og regnskapstall – Kongsvinger (Tusen. kr) 

År Vann 
Ramme 

Vann 
Regnskap 

Avløp 
Ramme 

Avløp 
Regnskap 

SUM 
Ramme 

SUM 
Regnskap 

2006 12 000 11 898 6 857 6 903 18 857 18 801 

2007 11 250 16 505 6 000 2 478 17 250 18 983 

2008 12 000 10 638 9 000 8 551 21 000 19 189 

2009 9 000 7 443 6 000 4 010 15 000 11 453 

2010 9 000 8 149 6 000 4 788 15 000 12 937 

2011 9 000 8 739 6 000 5 004 15 000 13 744 

2012 10 750 9 193 6 620 6 135 17 370 15 328 

2013 10 750 7 775 6 620 6 429 17 370 14 204 

2014 10 750 12 105 6 620 13 118 17 370 25 223 

2015 11 750 14 393 7 620 10 917 19 370 25 310 

2016 9 000 4 130 7 620 5 183 16 620 9 313 

2017 9 000 7 304 7 620 11 625 16 620 18 928 

2018 9 000 5 585 9 000 9 957 18 000 15 543 

2019 9 000   9 000   18 000 0 

2020 44 020   7 000   51 020 0 
2021 4 000   7 000   11 000 0 
2022 4 000  10 000  14 000 0 
2023 9 000  26 000  35 000 0 

SUM totalt 2006-2023 
203 270 123 856 150 577 95 098 353 847 218 955 

SUM totalt 2020-2023 
61 020   50 000  111 020 
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Basert på investeringene i Tabell 27 viser Figur 10 og Figur 11 investeringer, avskrivninger og 
restverdi for henholdsvis vann og avløp i Kongsvinger.  
 
Som figurene viser: Øker investeringene vil restverdien fortsette å stige ved at investeringene er 
større enn avskrivningene. Dette vil medføre økte kapitalkostnader.  
 
 

 
Figur 10: Investeringer og restverdi, vann Kongsvinger 

 

 
Figur 11: Investeringer og restverdi, avløp Kongsvinger 
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 Budsjett og gebyrberegning – Generelt 
Investeringsrammen som er satt opp, i tillegg til renteberegning og økning i driftskostnadene som 
beskrevet i denne rapporten, fører til økninger i gebyrene som vist i Figur 12, Figur 13 og Figur 14. 
 
Tabell 28 viser antagelser i beregningene. I tillegg følger avskrivningene som direkte funksjon av 
tidligere og planlagte investeringer. 
 
Tabell 28: Antatt årlig prisvekst i %, samt rentenivå per år 

Stilling 2020 2021 2022 2023 

Lønnsutgifter 3,5 3,6 3,6 3,6 

Driftsutgifter 1,7 1,9 2,1 2,1 

Rentenivå 3,0 3,0 3,1 3,2 

 
 
Forklaring til tabeller og figurer: 

Investeringsramme:  Viser forutsatt investeringsramme. 
 
Årsgebyr (kr/årlig):  Årsgebyr for en familie med forbruk 150 m3 årlig forutsatt beregnet   
eks. mva.  gebyrøkning i prosent. Vannmålerleien er fordelt 50 % hver på vann  
   og avløp. For septik gjelder årsgebyr ved standard tømming hvert 2. år.  
 
Gebyrendring (%/kr):  Viser økning  i de totale gebyrinntektene fra året før.  
   Gebyrinntektene er basert på et forbruksgebyr og et abonnementsgebyr. Det 
   betyr at avhengig av hvordan gebyrøkningen fordeles, kan abonnenter  
   oppleve avvik fra beregnet total gebyrøkning. Det er i denne økonomiplanen 
   ikke inkludert vurdering av dette.  
 
Over /underskudd:  Viser overskudd eller underskudd gjeldende år.  
 
Fond /Merforbruk:  Viser akkumulert overskudd eller underskudd. Fond er positivt, mens  
   merforbruk angir negative tall. 
      
Driftskostnader:  Inneholder lønnskostnader, generell drift samt refusjoner og overføringer. 
 
Kapitalkostnader:  Inneholder rentekostnader og avskrivninger.  Rentekostnader beregnet i 
   henhold til gjeldende regler for selvkostberegning. Avskrivninger er beregnet 
   og basert på tidligere og fremtidige investeringer. (Ledningsnett har  
   avskrivningstid på 40 år, tekniske anlegg har avskrivningstid på 20 år, mens 
   data (inkl. driftskontroll) har avskrivningstid på 5 år). 
 
Gebyrinntekter:  Inntekter fra forbruksgebyr, abonnementsgebyr, vannmålerleie og  
   tilkoblingsgebyr. 
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 Budsjett og gebyrberegning – Vann 
 

Tabell 29: Gebyrutvikling vann Kongsvinger 

Gebyrutvikling 2020 2021 2022 2023 

Investeringsramme (tkr) 44 020 4 000 4 000 9 000 

Årsgebyr 150 m3 (kr/årlig) 3 600 3 871 4 183 4 561 

Gebyrendring (%) 0,0 % 7,5 % 8,0 % 9,0 % 

Gebyrendring (kr) 0 271 311 378 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) -3 200 -3 000 -1 895 -235 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) 2 625 -375 -2 270 -2 505 

 

 
Figur 12: Tallbudsjett, vann Kongsvinger 
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 Budsjett og gebyrberegning – Avløp 
 

Tabell 18: Gebyrutvikling avløp Kongsvinger 

Gebyrutvikling 2020 2021 2022 2023 

Investeringsramme (tkr) 7 000 7 000 10 000 26 000 

Årsgebyr 150 m3 (kr/årlig) 3 809 3 923 4 041 4 364 

Gebyrendring (%) 3,5 % 3,0 % 3,0 % 8,0 % 

Gebyrendring (kr) 129 114 118 323 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) -240 -327 -507 -18 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) 929 602 95 76 

 

 
Figur 13: Tallbudsjett, avløp Kongsvinger 

 

 Budsjett og gebyrberegning – Septik 
 
Tabell 19: Gebyrutvikling septik Kongsvinger 

Gebyrutvikling 2020 2021 2022 2023 

Investeringsramme (tkr)         

Årsgebyr 150 m3 (kr/år inkl. mva.) 2 406 2 455 2 516 2 717 

Gebyrendring (%) 3,5 % 2,0 % 2,5 % 8,0 % 

Gebyrendring (kr) 81 48 61 201 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) 0 -331 -394 -239 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) 909 578 184 -55 

 
 

2020 2021 2022 2023
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Figur 14: Tallbudsjett, septik Kongsvinger 

 

 Gebyrberegning – Rentesimulering 
For å belyse effekten på årsgebyr for abonnent ved en renteendring er det gjennomført en 
rentesimulering. Simuleringen er utført for 2023, siste år i perioden. Det innebærer at simuleringen 
viser hva årsgebyret må være for å gi samme årsresultat som i base case ved en renteendring. 
Hovedscenario er en rente på 3,2 % i 2023. Simuleringen er gjort med utfallsrom på +2 og -2 %-
poeng. Årsgebyret for 2023 er inkl. mva. og beregnet ved et forbruk på 120 m3. 

Figur 15 viser beregnet årsgebyr inkl. mva. i 2023 for Kongsvinger vann og avløp ved ulike 
rentescenarier. Ved en rente på 5,2 % i 2023, vil gebyret på vann ved et forbruk på 120 m3 øke fra 
4.561 kr til 5.092 kr, dvs. en økning på 531 kr. Årsgebyr på avløp vil øke fra 4.364 kr i hovedscenario 
til 4.867 kr ved 5,2 % rente, en økning på 503 kr. 

 

 
Figur 15: Rentesimulering vann og avløp Kongsvinger 
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 Oppsummering - Gebyrøkning 
Basert på beregningene i kapittel 8.3 viser tabellen under en oppsummering av gjennomsnittlig 

gebyrøkning. I tillegg er det gitt en forklaring der gebyrene øker mer enn det økningen av generelle 

driftskostnader (KPI og lønnsvekst) skulle tilsi. 

Område Gebyrøkning2 Forklaring 

Vann 6,1 % - På grunn av tidligere års mindreforbruk budsjetteres det 

med underskudd i perioden. Ytterligere gebyrøkninger må 

derfor påberegnes etter perioden 

- Økte kapitalkostnader (avskrivninger og rentekostnader) 

som følge av økte investeringer, blant annet nytt Granli 

vannbehandlingsanlegg 

Avløp 4,4 % - På grunn av tidligere års mindreforbruk budsjetteres det 

med underskudd i perioden 

- Økte kapitalkostnader (avskrivninger og rentekostnader) 

som følge av økte investeringsrammer, blant annet nytt 

biologisk rensetrinn ved Kongsvinger RA 

Septik 4,0 % - På grunn av tidligere års mindreforbruk budsjetteres det 

med underskudd i perioden.  

                                                            
2 Årlig gjennomsnittlig gebyrøkning 2019-2023. Utgangspunkt i gebyrnivå 2019 
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