Vannassistansen i Vest-Agder, Driftsassistansen i Aust-Agder og Telemark

Konferanse

VA-dagene på Sørlandet

Kristiansand 13 og 14. april 2016
Torsdag 14. april 2016

Del A BEREDSKAPSPLANER

● Beredskapsplaner for avløpsnett og små vassdrag:
• Avløpsnett:
• Små, men flomfarlige vassdrag:
● Risikovurderinger
● Dimensjonerende nedbør

Gunnar Mosevoll
Skien kommune, Vannforsyning og avløp

VA-dagene Soerlandet 2016_Beredskapsplan avloep_GM_2016-1.pptx

OVERSIKT
● Beredskapsplaner for avløpsanlegg og små vassdrag:

• Avløpsnett og avløpsrenseanlegg
- akutt forurensning:

Krav i nye utslippstillatelser
(forurensningsforskriften kapittel 6)

• Små, men flomfarlige vassdrag
i tettbygde områder:

Krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt

Vi kan få problemer både i avløpsnettet og i små vassdrag samtidig, og
disse beredskapsplanene må derfor sees i sammenheng.

● Risikovurderinger:
• Avløpsnett (ser ikke på avløpsrenseanlegg i dette foredraget):
• Små, men flomfarlige vassdrag:

● Klimatilpassing av avløpsnettet: Dimensjonerende regn og snøsmelting

Eksempel på intenst sommerregn: Vigrestad på Jæren 7. august 2014
73 mm på 1 time

Slik møtte kommunens ingeniør styrtregnet (artikkel i VG):
- Det er ganske hektisk i kommunen nå, med oversvømte veier og kjellere,
sier Harmund Haugland, ingeniør i Hå kommune i Rogaland.
For flere av kommunens innbyggere våknet nemlig torsdag morgen opp til
oversvømte kjeller og veier som følge av et kraftig uvær i natt. Telefonen står
ikke stille hos kommunen:
- Jeg kom på jobb klokken 07.00 i dag tidlig, og allerede da var det kaos.
- Vi får ikke prioritert kjelleroversvømmelser, vi må prioritere veier og problemer
dette skaper. Blant annet har vi fått meldinger om at folk skal ha satt seg fast
på veien på grunn av mye overvann, fortsetter han.

Oversvømmelse skaper kaos i Rogaland:
Politiet ber folk forlate Vigrestad
** Stenger Vigrestad for all trafikk
** Må evakuere eldresenter
** Stenger togstrekning ut døgnet
** To skoler under vann
Se ellers: http://vaforum.no/artikler/173/Overvannshandtering-og-skadeforebygging

NOEN DEFINISJONER

● Uønsket hendelse:

● Beredskap:

Hendelse som avviker fra det normale, og som har
medført eller kan medføre tap av liv eller skade på
helse, miljø, materiell verdier og kritisk infrastruktur.
(sivilbeskyttelsesloven)

Forberedte tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere
kriser og andre uønskede hendelser
(NOU 2000:24)

● Risiko for en uønsket hendelse:

Mulig følge av hendelsen
sammenholdt med
sannsynligheten for hendelsen

HVA KREVER FORSKRIFT OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT
§ 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder
kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan
inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen.
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.
Analysen skal som et minimum omfatte:
a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.
b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for
kommunen.
c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.
d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.
e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket
hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.
f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering.
Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet
med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen.
Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere
analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal
stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak.

HVA KREVER FORSKRIFT OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT
§ 4. Beredskapsplan
Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med
utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet
beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere
øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre
relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.
Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde:
a) en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør
kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har
fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles.
b) en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering.
Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i
krisehåndteringen.
c) En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen
selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved
uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører
om bistand under kriser.
d) evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalysen.
e) plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte.
Beredskapsplanen kan utarbeides som en handlingsdel til kommunedelplanen i henhold til
plan- og bygningsloven.

Hva krever forurensningsforskriftens kapittel 6 AKUTT FORURENSNING
§ 38.(akutt forurensning)
Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er
tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av denne lov.
§ 39.(varslingsplikt)
Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal nærmeste politimyndighet straks
varsles.
Varslingsplikten etter første ledd påhviler den ansvarlige for forurensningen. Også andre har plikt
til å varsle med mindre det åpenbart er unødvendig.
Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om varsling av akutt forurensning i
forskrift eller ved godkjenning av beredskapsplan etter § 41. Det kan herunder fastsettes at
varsel skal gis til annen myndighet enn politiet, og at varslingsreglene skal gjelde norsk fartøy
uten hensyn til hvor det befinner seg.
§ 41.(beredskapsplaner)
Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller enkeltvedtak fastsette at det for virksomhet som
kan medføre akutt forurensning, skal legges fram en beredskapsplan til godkjennelse. Planen
skal gi retningslinjer for hva som skal gjøres ved akutt forurensning og den skal fornyes etter
behov.
Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere vilkår for godkjenning av beredskapsplan.
Det kan herunder fastsettes at beredskapsplanen skal samordnes med planer for å møte
andre ulykkessituasjoner enn akutt forurensning. Forurensningsmyndigheten kan gi pålegg
om endring i godkjent beredskapsplan og om nødvendig kalle godkjenningen tilbake.

Trinnvis beredskap og aktsomhetsnivåer:
NVE har på nettsiden www.VARSOM.NO tatt i bruk et opplegg for å
beskrive uønsket hendelse, risiko og aktsomhetsnivåer.
Dette systemet kan vi bruke for en
Stegvis beredskap knyttet til aktsomhetsnivåer:
Aktsomhetsnivå

Tiltak

Grønn

Vanlig drift

Gul

Økt aktsomhet
Enkle, skadeforebyggende tiltak

Orange

Beredskap iverksettes
Omfattende, skadeforebyggende tiltak.
Er forberedt på store skader.

Rød

En alvorlig hendelse pågår.
Mulige, avhjelpende tiltak settes i verk.

En slik inndeling passer bra når den mulige hendelsen varsles i god tid,
f.eks. ved flom i et stort vassdrag.

Beredskap for hendelser som starter uventet og «vokser» raskt:
For hendelser som starter uventet og «vokser» raskt, må vi hele tiden ha
en tilpasset beredskap knyttet til vanlig drift.
Aktsomhetsnivå

Tiltak

Grønn

Vanlig drift + tilpasset beredskap.
Beredskapsplanen viser hvordan
ytterligere tiltak kan settes i verk

Passer ved f. eks.:
● Uvarslet, intenst sommerregn
● Begge pumpene i en særlig viktig avløpspumpestasjon svikter
i løpet av f.eks. 1 time.
Kommunens vanlige vaktordning skal være tilstrekkelig for slike hendelser, men
styrtregn om sommeren kan være så kraftige at den vanlige beredskapen blir for
knapp (Notodden 2011, Nedre og Øvre Eiker 2012, Vigrestad 2014).

Innhold i beredskapsplaner

Dette foredraget omfatter ikke utforming av beredskapsplaner.
Men gjennom eksempler vises forskjellen mellom:
● Beredskapstiltak når vi har god tid
● Beredskapstiltak når vi har dårlig tid

Eksempel på beredskapstiltak når vi har god tid

Eksempel fra Skien sentrum september 2015
Stor kommunal
Transformatorstasjon
avløpspumpestasjon

Stort
kjøpesenter
med
parkeringskjeller

Eksempel på beredskapstiltak når vi har god tid
Hjellevannet er «fullt», og
vann renner ut gjennom
undergangen for G/S-vegen

Stort
kjøpesenter
med
parkeringskjeller

Eksempel på beredskapstiltak når vi har god tid

Vannstanden i Hjellevannet stiger, og
vannføringen

Stort
kjøpesenter
med
parkeringskjeller

Eksempel på beredskapstiltak når vi har god tid
Etter flommen i 1987 ble
stålprofilene i veggene
støpt inn.
Nøyaktig tilskårne
limtrebjelker har ligget
på beredskapslageret
siden omkring 1990.

Stort
kjøpesenter
med
parkeringskjeller
Vannstanden i Hjellevannet stiger,
men lekkasjen er stoppet.

16 – 20 september 2015 er den
første gangen bjelkene er bruk.

Eksempel på beredskapstiltak når vi har god tid

Stort
kjøpesenter
med
parkeringskjeller

Vannstanden i Hjellevannet
stiger fortsatt,
og veggen bygges høyere

Eksempel på beredskapstiltak når vi har dårlig tid
Sigevannet fra Bjorstaddalen
søppelfyllplass i Skien pumpes
til Knarrdalstrand RA.
En stor dam er jevner ut
tilrenningen til pumpestasjonen.
Avløpsanlegget hadde tilstrekkelig
kapasitet fram til våren 2013.

Under et anleggsarbeid vinteren 2012/2013
ble det gjort noen feil, slik at tilrenningen
ble større enn tidligere..
Først i midten av mai 2013 ble det
oppdaget at noe var feil.
8 – 21. mai kom det vel 140 mm regn.
I løpet av 24 timer 22. mai og natt til
23. mai falt det 57 mm regn.
22. mai om ettermiddagen var det klart at dammen kunne være full i løpet av 23. mai.
Utslipp til bekken nedstrøms dammen tillates kun 1 gang hver 100 år.

Eksempel på beredskapstiltak når vi har dårlig tid
Når vi har dårlig tid:
Kan vi få hjelp av andre ?
22. mai om ettermiddagen ble
brannvesenet kontaktet. Vi ble
da enig om følgende plan:
● Hvis det fortsatte å regne:
23. mai kl. 06: Brannvesenet
går i gang
23. mai kl. 08: Sivilforsvaret
går i gang.
Sivilforsvaret
overtok gradvis
for Brannvesenet.
2 store pumper (dieseldrevne) og
2 x 1100 m slange
hindret at forurenset sigevann
ble sluppet ut i bekken.

Eksempel på beredskapstiltak når vi har dårlig tid
Sivilforsvaret var i sving i vel 2 døgn
sammenhengende .
Sivilforsvaret er god på folk,
organisering, pumper og slanger.
Derfor:
Kontakt Sivilforsvaret og
finn ut om Sivilforsvarets
ressurser passer med din
kommunens behov.

Beredskapsplan for akutt forurensning i nye utslippstillatelser
Ny mal for utslippstillatelser kom høsten 2012 / våren 2013.
Justert flere ganger siden.
Litt forskjellig tolkning mellom fylkene.
Dette innlegget bygger på:
● «Framtidens utslippstillatelse - Forventninger og krav»
foredrag av Steinar Østli fra Fylkesmannen i Hedmark
på VA-jus-konferansen 10. desember 2015.
● Utslippstillatelser eller høringsforslag til utslippstillatelser fra de siste 3 årene,
samt 3 tilsynsrapporter.
Viktig innhold i forhold til beredskapsplaner:
● Krav om internkontroll (som før)
● Krav om klimatilpasset miljørisikovurdering
Skjerpede krav til avløpsnettet vil samlet risikoen for akutt forurensning
● Oppdatering av beredskapsplaner mot akutt forurensning
● Varslingsplikt (skjerpet ??)

Hva er akutt forurensning ?

Forurensningsforskriften:
§ 38.(akutt forurensning)
Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig,
og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av denne lov.

Høringsutkast for utslippstillatelse for HIAS (Hamar-området) juli 2015:
- akutt forurensning på grunn av driftsstans som skyldes uhell eller langvarig
strømbrudd
- unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning

- utslippskonsentrasjon på mer enn det dobbelte av gjeldende krav for
en akkreditert prøve.
Samme formulering har Kristiansand kommune for Odderøya avløpsrenseanlegg
med avløpsnett (april 2013).
Formuleringen er så vag at det bør gjennomføres en risikovurdering, slik at
uttrykket «akutt forurensning» blir definert for den enkelte kommune.
NB! Akutt forurensning skal meldes til politiet, hvis ikke noe annet er bestemt.

Ny mal for utslippstillatelser:
Hva betyr den for risikoen for akutt forurensning ?
● Krav til internkontroll:
Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges,
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i
medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Like viktig som før.

● Klimatilpasset miljørisikovurdering av avløpsnettet,
inkl. en handlingsplan for risiko-reduserende tiltak:
• Samlet regnmengde per år vil øke
• Kraftig sommer-regn vil bli mer intens
► Større andel av «flomtoppene» avledes på bakken
► Separering av ledningsnett bygd etter fellessystemet

● Beredskapsplanen:
• Utslippstillatelsen stiller strenge krav til forbedring av avløpsnettet, og
risikoen for akutt forurensning pga. svakheter ved selve avløpsnettet
kan bli gradvis redusert.
• Hyppigere flommer i vassdrag kan øke risikoen for akutt forurensning.

Kravene til forbedring av avløpsnettet vil redusere
faren for akutt forurensning:

Krav til fornyelsesplan:

● Krav til fornyelsestakt kan variere
fra kommune til kommune

● Det kan utledes av kravene at det nye
avløpsnettet skal bygges for en levetid på
100 år (?)

● Utlekking skal reduseres
● Feilkoplinger og manglende separering av
stikkledninger skal reduseres

Spillvannsledningen
er tilkoplet.
Vil huseier fullføre
separeringen på
sin eiendommen.

Kravene til forbedring av avløpsnettet vil redusere
faren for akutt forurensning:

Krav til fornyelsesplan:

● Klarere skille mellom
► Driftsoverløp: For fellessystemet
► Nødoverløp: For svikt i ledningsnettet
Noen nødoverløp i separatsystemet er bygget pga.
stor innlekking, feilkoplinger eller manglende
separering av stikkledninger.
► Avløpskummer felles for spillvann og overvann:
Risikoen for spillvann til overvannet
(og omvendt) skal reduseres

● Forurensningsutslipp fra regnvannsoverløp skal
reduseres. Det innebærer fortsatt satsing på
separering.
Alle disse tiltakene vil redusere faren for
kjelleroversvømmelser.

NOEN VIKTIGE RAPPORTER

På de neste lysarkene kommer forsidene på noen rapporter
som det kan nyttig å studere nærmere:
Norsk vann rapporter: www.norskvann.no
Rapporter fra prosjektet Naturfare Infrastruktur-Flom-Skred
(NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket)
Hovedrapporter: www.nve.no
Rapporter + annen informasjon: www.naturfare.no

Norsk vann
Rapport 197/2013 Avløpsanlegg Vurdering av risiko for ytre miljø

Retningslinjer for risikovurderinger
for avløpsanlegg.
I noen eksempler har hendelser
gitt høy sannsynlighet.
I mange tilfeller er vanlig standard
på avløpstjenestene i Norge høyere
enn vist i slike eksempler.
Sannsynligheten for nederste linje er
svært lav.
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Konsekvens

Norsk vann
Rapport 2013/2015 Sikkerhetsstyring for vannbransjen
Nyttig innføring i sikkerhetsstyring på et
overordet nivå.

Naturfare Infrastruktur – Flom - Skred
Rapport 3/2014 Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark,
Sørlandet og Vestlandet
Regional rapport.
Se også nasjonal rapport 134-2015

Naturfare Infrastruktur – Flom - Skred
Rapport 134/2015 Dimensjonerende korttidsnedbør

Nasjonal rapport.
Foreslår klimafaktor for mulig,
framtidig klima
Foreslår en framgangsmåte for
fastsetting av lokal regnintensitet
regional regnintensitet.
Se neste lysark.

«Regional regnintensitet med gjentaksintervall 200 år»

Foreløpig

Rapport 134-2015
side 79

Regn med 1 times varighet
og gjentaksintervall 200 år.
Tar hensyn til de mest intense
regnbygene i en region.
Brukes ved analyse av
overvannsanlegg der
konsekvensen av svikt er
særlig stor.

Naturfare Infrastruktur – Flom - Skred
Rapport 130/2015 Flommen i Notodden 24. juli 2011

Beskriver den store flommen på
Notodden 24. juli 2011.

Før erfaringene overføres til
andre nedbørfelt:
Se på størrelsen på nedbørfeltene,
arealbruken og regnhøyden
måned før flommen.

Naturfare Infrastruktur – Flom - Skred
Rapport 124/2015 Flom- og skredhendelsen Frida på Sørlandet 2012

Rapporten legger hovedvekten på
den store flommen i et stort
område vest og sørvest for Drammen
6. august 2012.
Før erfaringene overføres til
andre nedbørfelt:
Se på størrelsen på nedbørfeltene,
arealbruken og regnhøyden
måned før flommen.
Legg også merke til den korte
varslingstiden for denne type nedbør.

Når avløpsnettet svikter
Her renner elven inn i
avløpsnettet via en
avløpspumpestasjon.

Vannet stiger,
og mer vann renner inn

Når avløpsnettet svikter

Elvevannet
kommer ut

Noen tåler vannet bra

Risikovurdering for aktuelle, tekniske løsninger
● Fra forurensningsloven §7:
«Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for
forurensning uten at det er lovlig etter §§8 eller 9, eller tillatt i medhold av §11.

Når vi planlegger et tiltak, må vi først gjøre en risikovurdering:
Risiko = sannsynligheten for forurensning x konsekvensen av forurensning
Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig

Betydelig

Alvorlig

Svært alvorlig

Svært stor
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Rangering av
risiko-reduserende
tiltak

Risiko-reduserende
tiltak gjennomføres

Risiko-reduserende
tiltak vurderes

Risiko-reduserende
tiltak vurderes

Risiko-reduserende
tiltak skal
gjennomføres

ikke

