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REFERAT, UTVALG FOR DRIKKEVANN OG VANNMILJØTILTAK NR. 4, 2022 
TID / STED: 10.5.2022, KL. 11:30- 14:00/ BÆRUM KOMMUNE 

Til stede:  Forfall 
Jan Fredrik Aarseth, Ås Nesodden kommune 

Eirunn Dvergsnes, Frogn Magnus Olsen, Oslo 
Line Kristin Haug, sekretær og referent  
Sigrun Hval Thürmer, Asker  
Mads Aulie, leder, Bærum  
Shima Bagherain, Nordre Follo  
Tone Høysæter, VAV Oslo  

 
 

Sak 
nr. 

 Ansvar og 
frist 

1.  Referat fra forrige møte  
Ingen kommentarer 
 

 

2.  Sandfang 
- Mads ønsker å få kunnskapsnivået opp og har kalt inn Nina Mari 

Jørgensen og Jan Emil Ahlbom fra Statens vegvesen for å fortelle litt 
om hva de tenker rundt sandfang. Nina Mari: fokuserer mye på 
nettopp utslipp til vann, rensing av både tunnelvaskevann (gjennom 
blant annet FoU Bjørnegård). Mer informasjon finnes her: 
Vannforurensning | Statens vegvesen, og NTNU har 2 
masteroppgaver samt doktorgrad i 2021. Hun refererte også til 
rapport Forurensing fra sterkt trafikkerte vegtuneller 2006, som 
viser de har mye informasjon om sandfang.  

- De følger også opp en handlingsplan for bærekraft, hvor det er blant 
annet har listet opp tiltaksplanen for Oslofjorden som et av 
rammedokumentene vi følger opp: E18 Vestkorridoren lanserer 
handlingsplan for bærekraft | Statens vegvesen Det nye veianlegget 
vil få rensing, og det er en vesentlig forbedring for både 
Bærumsbassenget og for Oslofjorden, mener Nina Mari. Det er ikke 
veirensing per i dag. 

- Sensorteknologi. Bærum kommune er i gang med dette og Mads 
sender det han har samt kontaktperson. Digitalisering er et 
satsningsområde for Statens Vegvesen, og synes det høres veldig 
spennende ut med sensorer. Eksempelvis sandfang som sier ifra når 
det er fullt.  

- Utvalget ønsker å ha en samling/ workshop våren 2023. Tenkte på 
aktuelle aktører. Formål: Løfte sandfang på agendaen. 

- Til neste gang: Noen fra samferdselsavdelingen i Statsforvalteren, 
miljøvern- Marte Stand Kvaale/ tidligere VAV. Line sjekker opp 
dette. 

 
 
 

 

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo-og-omgivelser/forurensning/vann/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/nyhetsarkiv/lanserer-handlingsplan-for-barekraft/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/nyhetsarkiv/lanserer-handlingsplan-for-barekraft/


 
 

3.  Driftsseminar  
- Seminargruppe. Deltakere: Line, Mads (til sommeren), Shima + 

Sigrunn. Lagt til i teams-gruppe. Line kaller inn til et 
seminargruppemøte for å fordele oppgaver. 

- Fortsatt ønske om Son, selv om dette er noe dyrere. Be om det 
samme som sist alle- be dem sjekke hva som lå inne forrige gang 
(2019). 

- 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. 

- Brain storming for temaer: Utslippsfrie anleggsplasser. Her er Oslo 
kommune kommet langt – har vi noen fra ATB eller APP, Jørn A., 
kjørekontoret. Drifts avløpspumpestasjoner? Båtseptik? 

- Forslag om å invitere noen fra det nye vannsenteret på Ås. Litt 
prematurt med besøk, men dette kan bli aktuelt senere.  

- Pluggkjøring og spyling. Nedbørsfelt og kanskje noen fra Mattilsynet 
(Klaus, Mattilsynet?).  Shima hører med ham.  

- Har tidligere hatt HMS som gjennomgående tema. Kom gjerne med 
forslag! Shima: foreslår Arbeidstilsynet.  

  

 
 
 
Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Eventuelt 
- Årsmøte 7. juni  

 

5.  Neste møte  
- Dato: medio juni. 
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