
 
 

31.03.2022 

REFERAT, UTVALG FOR DRIKKEVANN OG VANNMILJØTILTAK NR. 3, 2022 
TID / STED: 31.3.2022, KL. 10:30- 13:00/ OPPEGÅRD VANNVERK 

Til stede:  Forfall 
Jan Fredrik Aarseth, Ås Nesodden kommune 
Eirunn Dvergsnes, Frogn Shima Bagherain, Nordre Follo 
Line Kristin Haug, sekretær og referent Magnus Olsen, Oslo 
Sigrun Hval Thürmer, Asker  
Mads Aulie, leder, Bærum  

 
 

Sak 
nr. 

 Ansvar og 
frist 

1.  Referat fra forrige møte  
Godkjent.   
 

Line 

2.  Befaring 
Befaring ved Stangåsveien 31, Oppegård vannverk. Utvalget gikk ned til 
råvannspumpestasjon ved Gjersjøen. Lunsj/ møte i vannverket 
 

 

3.  Sandfang 
- Signaler fra styret om at dette er en sak som utvalget skal ta videre. 

Utvalget ønsker å bygge kompetanse på feltet, og har hatt det oppe 
som tema flere ganger i 2021. Utvalget ønsker å synliggjøre 
sandfangets viktighet for rensing.  

- Utvalget har fått presentasjoner fra Viken, Asker, forsker, BYM vedr. 
saken. Utvalget ønsker å se på og dele informasjon. Det er fremmet 
forslag om å gjøre noe på det. Om funksjonen, etc. for å løfte 
bevisstheten og øke eierskapet. Driften av vasking av vei kan være et 
problem, kanskje ikke vi vet hva som er problemet.  

- Forslag om en samling/ workshop. Finne et forslag til våren 2023. 
Tenkte på aktuelle aktører. Formål: Løfte sandfang på agendaen. 
Fagrådet: være et samlingspunkt.  Samferdselsavdeling i 
kommunene, Statsforvalteren, Fylkeskommune, VA-folk. Feiing / 
vasking av gater kontra sandfang: er dette et tema? Hva med innspill 
fra byer som København? 

- Statens Veivesenet: invitere noen fra dem. Mads har 
kontaktpersoner.   
 

 

4.  Driftsseminar 
- Hvor? Forslag om Son hotell.  
- Seminargruppe. Deltakere: Line, Mads (til sommeren), Shima + 

Sigrunn. Legge til i teams-gruppe. 
- Tema: Tidligere har det ikke vært sterk temabasert, men mer 

dagsaktuelle temaer. Det er ønskelig at driftspersonell snakker, men 
ikke lett å få driftsfolk til å holde innlegg. Forslag om å kombinere 
«fagperson» og «driftsperson» til å ha en felles til presentasjon. 
Utslippsfrie anleggsplasser (her er Oslo kommune kommet langt). 

 
 
 
Line 
 
 
 
 
 



 
 

Forslag om å invitere noen fra det nye vannsenteret på Ås. Jan 
Fredrik høre med Sjur. Beredskapssituasjonen (ref. atomberedskap).  

- Pluggkjøring og spyling. Spylebiler og demonstrere noe der 
(kommunal parkeringsplass som er mulig å booke). Stikkledning - 
mulig innlegg.  

- Tid: 25/26.10 eller 1/2.11. 70-80 stk. Stort møterom + mulighet for 
stand/minglerom for leverandørene 

  

 
 
 
 
 
Line 

5.  Eventuelt 
- Rekruttering. Bærum sliter med rekruttering med rek med ingeniør 

og driftspersonell til VA-bransjen. Her må man tenke langsiktig. 
Mads tror at flere kommuner sliter med det samme. Gode, unge 
rørleggere blant annet er en utfordring å rekruttere. 

- Atomberedskap. Status for aktuell atomberedskap drift ble 
diskutert 

 

6.  Neste møte  
- Dato: tirsdag 10 mai, kl.12.  
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