
 
 

10.06.2022 

REFERAT, UTVALG FOR DRIKKEVANN OG VANNMILJØTILTAK NR. 5, 2022 
TID / STED: 10.6.2022, KL. 11:30- 14:00/ BÆRUM KOMMUNE 

Til stede:  Forfall 
Jan Fredrik Aarseth, Ås Nesodden kommune 

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

 
 

Sak 
nr. 

 Ansvar og 
frist 

1.  Referat fra forrige møte  
Ingen kommentarer.  
 

 

2.  Sandfang 
- Forrige møtet hadde vi Nina Mari Jørgensen og Jan Emil Ahlbom fra 

Statens vegvesen for å fortelle litt om hva de tenker rundt sandfang. 
- Marte Strand Kvalø, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken 

har sagt ja til å dele Statsforvalteren sitt synspunkt, men hadde ikke 
anledning i dag.   

- Sensorteknologi. Bærum kommune er i gang med dette og Mads 
sender det han har samt kontaktperson. 

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

- Justyna, BYM: ønsker å delvis med i utvalget/ sandfang.   
 

 

3.  Driftsseminar 2022 
- Son er bestilt, 25.-26.oktober. 
- Shima: Gemini-foredrag, som er et viktig verktøy. Utvalget er 

positive til dette. Forslag om å lage en bolk på programmet.  
- Sigrun: spyling og pluggkjøring som. Utslipp i vassdrag som sendes 

ut. Glitre har brukt mye ressurser på å følge opp dette.  
- LEAKNOR-prosjekt: kan være aktuelt? 
- Har MOVAR noe vi kan se?  
- Er det spylebil og prøve roboter? Olimb og pipeline – kan noen av 

leverandørene demonstrere noe?  Kanskje noe kan se på noe 
stømping? Frogn har en spylebil (Eirunn sjekker), Oslo har flere.  

- BIM: 3.modellering. Mot dem som skal ta over på driftssiden, mtp. 
driften, ikke konsulenter.  

- Pluggkjøring og spyling.  
- Nedbørsfelt og Mattilsynet (Shima). Det er et aktuelt tema for Asker.  
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- Vannbehandlingsanlegg: drift av vannbehandlingsanlegg, hverdagen 
på et anlegg. Line hører med Tor-Gunnar om det er noe nytt (f.eks. 
med lav vannføring – en driftshverdag).  

- Kildesporing kan også være et tema. Shima har et kildesporing-team 
som kan være relevant.  

- Fått vår egen VA-kjendis Frode Hult om vannmangelen. Line kan 
høre med Frode. 

- Skal vi ha en møteleder (ref. Hult)?  
- Utslippsfrie anleggsplasser. Oslo er kommet et stykke: Synne S. og 

Espen Hauge (APP). Også mulig å ha Asker som (et annet) case? Her 
har vi et demonstrasjonspotensiale?  

- Kildesporing + Om fjordens tilstand: NIVA Andre Staalstrøm.   
 

Komitémøte:  
- Mads må sende leverandørepost m.m. til Line.  
- Line kan sende ut en save the date.  
- Quiz er underholdning. Hvem tar ansvar?  

  
4.  Eventuelt 

- Eirunn er leder mens Mads er i permisjon. Mads er tilbake i 
november, men er med på driftsseminaret. 

- Årsmøtet 2022: Fagrådet kal søke 
- Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden, 22. august:   

https://www.tekna.no/kurs/modell-for-a-vurdere-miljotilstand-i-
oslofjorden-42826/  
 

 

5.  Neste møte  
- Dato: Høre når statsforvalteren kan? Forslå noen datoer?  
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