Oslo 3.3.17
STYREMØTE NR. 2, 2017

REFERAT
STYREMØTE NR.2, 2017, BLE HOLDT HOS VAV 2.3.17 FRA KL. 13 – 14.50

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Stig Bell, Oppegård
Reidar Kveine, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for miljøovervåking
Toril Giske, vara for sekretær
Ulf Røysted, COWI deltok i sak 1
Frode Hult, VAV deltok i sak 1
Helge Eliassen, VAV deltok i sak 1
Bjørn Buller, NRF deltok i sak 1

Forfall: Svanhild Fauskrud, sekretær

1. STATUSRAPPORT PÅ TEKNOKRATISK MULIGHETSSTUDIE
Ulf Røysted i COWI presenterte det de har gjort så langt. Se vedlagte presentasjon.
Alternativ 1: Nytt sentralanlegg Øst (SRØ). Mulig plassering på Svartskog. Dette vil medføre
utfordringer knyttet til adkomst. I løpet av gjennomgangen kom det forslag at nytt SRØ kan
legges til Mastemyr, som vil være en bedre plassering i forhold til både adkomst og mulighet for
å sende avløpsvann fra Oppegård nord og Oslo syd. Dette vil gi større fleksibilitet ved
vedlikehold og utfall på BRA og VEAS.
Alternativ 2: Flytte Nordre Folle Renseanlegg (NRF) inn i fjell. Fordel at man kan benytte
eksisterende infrastruktur, samt at det foreligger skisseprosjekt slik at ferdigstillelse vil være ett
til to år tidligere enn andre alternativer. Her kom det forslag om at man også kan legge
renseanlegget nedover i fjellet.
Alternativ 3: Utvidelse av Bekkelaget renseanlegg (BRA). Dette innebærer nedleggelse av NRF.
Utvidelse av BRA vil antakelig skje ved omlegging av renseprosessene til mindre arealkrevende
prosesser slik at ytterligere sprenging ikke blir nødvending.
For alle alternativene gjelder det at man må få ført riktig renset avløpsvann til Bunnefjorden.
Svanhild kontakter Norconsult for å be dem om dokumentasjon for å underbygge viktigheten av
oksygentilførsel til Bunnefjorden. Helge Eliassen bidrar med å dokumentere hva det vil si for
Oslo kommune at kapasiteten til BRA spises opp dersom man går for alternativ 3.
Andre momenter av betydning; Søndre Follo renseanlegg nesten vedtatt utbygget, Nesodden har
vedtatt å legge sjøledning til VEAS (ikke godkjent av Oslo kommune). Mulig å sende
avløpsvann fra Oslo syd og Oppegård nord til NRF. Hvis man senker nytt renseanlegg i fjell bør
man søke å få til selvfall.
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COWI bes også se mer på å øke fleksibiliteten ved å kunne sende mer avløpsvann fra vestlige
soner i Oslo til BRA. Må sjekke ledige korridorer i undergrunnen, og transporten bør skje ved
selvfall.
COWI inviteres tilbake til neste styremøte. Ulf gir tilbakemelding om dette passer.
2. REFERAT FRA STYREMØTE 17.1.2017
Referatet fra 17.1.2017 ble godkjent.
3. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
Ingen møter i utvalget siden sist styremøte.
4. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
Ingen møter i utvalget siden sist styremøte.
- Norconsult har levert forslag til ny klassifisering av tre vannforekomster i Indre Oslofjord,
som Fylkesmannen i Oslo og Akershus har godkjent. Disse har nå klasse ferskvannspåvirket
fjord.
- Utvalget må innhente pris fra NIVA for å få lagt inn alle historiske data i Vannmiljø.
- Utvalget følger opp tilgang til satellittdata.
5. REGNSKAP 2016
Regnskapet ble signert av styremedlemmene.
6. INFORMASJON/AKTIVITET
- Fagrådet er 40 år i år. Vi ønsker å markere jubileet i august/september med et seminar hvor
vi forhåpentligvis kan få politikere og kommunaltekniker i tale. Haakon Thaulow, som har
god kjennskap om fjorden og stort nettverk, har gitt innspill til program og Svanhild har
hentet inn tilbud på møtelokaler og servering. Inviterer også ledere for miljø/teknikk/plan i
kommunene.
- Prosjektet reservevannforsyning ønsker å kalle inn til møte. Lars Hem bes innkalle.
- Fagrådet er invitert til å delta i informasjonsmøte vedrørende tiltak på Langøya 15.3. Ingen
har mulighet til å stille.
7. EVENTUELT
- VEAS har vedtatt at de ønsker å invitere Fagrådet til å fremstille sine synspunkter på fjordens
tilstand og utvikling. Kommer sannsynligvis en henvendelse på dette.
- KS har sendt henvendelse til Knut B vedrørende synliggjøring av kommunenes kostnader i
forbindelse med vannforskriftsarbeidet.
MØTEPLAN Våren 2017 kl. 13 hos VAV i Herslebsgate 5:
Torsdag 6. april
Tirsdag 9. mai
Årsmøte blir tirsdag 13.juni hos VAV i Herslebsgate 5.
Svanhild Fauskrud, referent
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