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Sammendrag
I møte 27.5.2015 ble det i møte mellom representanter fra Oslo kommune, VAV og
kommunene i Folloregionen, besluttet å etablere et prosjekt for å se på status og
utviklingsmuligheter vedrørende reservevannforsyningen i Oslo Syd-Follo området.
Styringsgruppen for prosjektet ble konstituert 4.9.2015, og det ble samtidig oppnevnt
en arbeidsgruppe.
Årsaken til dette initiativet er hovedsakelig begrenset tilgang på drikkevann i
Folloregionen, og overordnede tiltak som planlegges på kommunalt nivå bør bli
vurdert på regionalt nivå for å vurdere eventuell regional tilleggsnytte.
Planarbeidet var opprinnelig rettet mot å avklare sikkerheten i vannforsyningen
(reservevann), men det ble gjennom en systematisering av dagens vann forbruk,
avtaleforhold og prognoser for utvikling av vannforbruket klart at tilgang på
drikkevann i normalsituasjonen vil bli et problem på relativt kort sikt. Dette gjelder
både leveranse fra vannleverandørene (VAV, Oppegård kommune, Glitrevannverket og
MOVAR) og transportkapasiteten mellom kommunene.
Selv om det allerede foregår et betydelig samarbeid mellom kommunene i Folloområdet, er det ikke etablert et overordnet organ som kan behandle vannforsyning på
interkommunalt nivå og utforme en felles, overordnet vannpolitisk løsning for
regionen. Forhold som må ivaretas gjennom avtaler er:
1

Avklare vannbehov i de ulike kommunene

2

Hvike vannmengder skal de ulike vannleverandørene bidra med i
normalsituasjonen og som beredskapsvann på kort og lang sikt

3

Hvilke anlegg må utredes og bygges som en følge av 1 og 2 i de ulike kommunene

4

Finansieringsmodeller for bygging av anlegg og utveksling av vann over
kommunegrensene

5

Fremdriftsplan for gjennomføring av nødvendige anlegg

Oppegård, Vestby og Frogn har stamledningstiltak under planlegging. Disse blir i dag
behandlet ensidig av hver kommune. Selv om det er lagt inn hensynsvurderinger til
nabokommunene i planene, er det vanskelig å fremme forslag om en betydelig
overdimensjonering av nye stamledninger som ikke er behandlet og godkjent
interkommunalt i et forsyningsregime som ivaretar både egne og felles interesser.
Det anmodes derfor på det sterkeste at det så snart som mulig etableres et
interimsorgan som gjennom intensjonsavtaler med de ulike partene sørger for at de
pågående prosjektene får størst mulig samfunnsmessig nytte og legger føringer for de
ulike vannleverandørene. Samarbeidsorganet bør så snart som mulig få permanent
status og utarbeide forsyningsavtaler basert på interimsavtalene.
Organet må bestå av representanter for både vannleverandørene, kommunalteknisk
avdeling i kommunene, administrativt og politisk nivå i kommunene.
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Innledning

I møte 27.5.2015 ble det i møte mellom representanter fra Oslo kommune, VAV og
kommunene i Folloregionen, besluttet å etablere et prosjekt for å se på status og
utviklingsmuligheter vedrørende reservevannforsyningen i Oslo Syd-Follo området.
Styringsgruppen for prosjektet ble konstituert 4.9.2015, og det ble samtidig oppnevnt
en arbeidsgruppe.
Årsaken til dette initiativet er hovedsakelig begrenset tilgang på drikkevann i
Folloregionen, og overordnede tiltak som planlegges på kommunalt nivå bør bli
vurdert på regionalt nivå for å vurdere eventuell regional tilleggsnytte.
Oslo og Follo kommunene har behov for å få dokumentert kapasitet og sårbarhet i
dagens stamnett med særlig fokus på 2-sidig forsyning. Dette vil danne grunnlag for å
vurdere og anbefale tiltak for å øke et eventuelt behov for tilgang på vann og heve
sikkerheten i forsyningen.
Arbeidet har omfattet vurdering av mulighetene for forsyning fra og til MOVAR, -Glitre,
-Follo-imrådet og -Oslo, samt mellom Bærum og Nesodden på kort og lang sikt.
Målet er en sikrere vannforsyning og en forbedret sikkerhet i vannforsyningen.
Analyseområdet omfatter kommunene Oppegård, Ski, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og
Enebakk – i det etterfølgende omtalt som Follo-regionen.

2

Organisering

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe, arbeidsgruppe og en rådgiver som
utfører utredningsarbeidet og gjennomfører nødvendige beregninger.
Tabell 2.1

Styringsgruppe

Kommune

Kontaktperson

Oppegård
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oslo-VAV
Ski
Vestby
Ås
MOVAR
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk

Stig Bell, leder
Knut Moen
Henrik Huse Linnerud
Reidun Isachsen
Sigurd Grande
Tom Schei
Arne Kristian Sogn
Jan Fredrik Aarseth
Kai Werner Grimen
Torgeir Svendsen

Tabell 2.2

Arbeidsgruppe

Kommune

Kontaktperson

Oslo - VAV

Morten Syrrist, 1.4.2016 – 1.11.2016 prosjektleder, sekretær for styringsgruppen
Johan Martin Lund, prosjektleder, sekretær for styringsgruppen
1.11.2016 – 1.10.2017

Oppegård

Shima Bagerian

Ås

Lars Bühler

Frogn

Henrik Huse Linnerud/Otto Schacht
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Tabell 2.3

5

Rådgivergruppe hos COWI

Kontaktperson

Type aktivitet

Bjørn S. Børstad
Roar AG Magnussen
Martin Vignes Pettersen

Prosjektansvarlig
KS av data, etablere modell
Konfigurering av modeller, beregninger

Det er avholdt 4 møter i styringsgruppen og 4 møter i arbeidsgruppen.
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Regionalt samarbeid om vannforsyning i Follo

3.1

Status

Kommunene i regionen har en uoversiktlig, mangesidig forsyningsstruktur. Oppegård
kommune, Nesodden kommune og Enebakk har egne vannbehandlingsanlegg. De
øvrige kommunene forsynes enten fra VAV, Glitre eller MOVAR. Avtalene om leveranse
av vann på tvers av kommunegrensene er ikke dekkende for dagens behov for en
sikker vannforsyning dersom hovedleveransen av vann skulle falle bort. Tiltak i hver
kommune har enten bare omfattet forsyning i egen kommune eller en begrenset
reservevannmengde til nabokommunen. Dette har medført at ledningsanlegg som
kunne hatt en regional betydning, kun har blitt dimensjonert for eget behov.

3.2

Sentrale krav til interkommunalt samarbeid om vannforsyning

3.2.1

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriftens §9: "Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og
dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder
drikkevann til enhver tid.
Vannverkseieren skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og
personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet.
Under kriser eller katastrofer i fredstid eller ved krig kan vannforsyningen opprettholdes for å sikre vann til
nødvendige formål selv om konsentrasjonen av en eller flere parametere er over grenseverdiene i vedlegg
1. Dette kan bare gjøres etter avtale med kommunelegen i samsvar med folkehelseloven § 27 bokstav b og
Mattilsynet, og etter at abonnentene er varslet i samsvar med kravene i § 23 andre ledd."
Veiledning til drikkevannsforskriften §9: "Som vannverkseiere skal dere sikre at dere har det utstyret
som trengs for alltid å kunne levere nok helsemessig trygt drikkevann. Dere skal også sikre at
vannforsyningssystemet er dimensjonert for å kunne klare dette, og at dere har de driftsplanene og
beredskapsplanene som er nødvendig.
Flere hensyn ligger bak dette kravet. Abonnentene skal ha tilgang på helsemessig trygt vann til drikke,
matproduksjon og personlig hygiene. I tillegg har samfunnet til enhver tid behov for tilgang på tilstrekkelige
mengder sanitærvann og slokkevann."
Drikkevannsforskriftens §26: "Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2, ta
drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og regulerinhgsplaner, samt når den
gir tillatelser etter relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til interkommunalt
plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner.

3.2.2

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningslovens §9.1 Interkommunalt samarbeid: "To eller flere kommuner bør samarbeide
om planlegging etter denne lov når det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser.
Samarbeidet kan omfatte alle kommunale plantyper. Interkommunalt plansamarbeid kan igangsettes som
gjennomføring av regional planstrategi. Regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode
kommunene om å innlede et slikt samarbeid når det anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver
som går ut over den enkelte kommune.
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Når det anses nødvendig for å ivareta og løse nasjonale og viktige regionale hensyn og oppgaver, kan
departementet pålegge kommuner å inngå i et slikt plansamarbeid. Herunder kan det bestemme
organisering av plansamarbeidet, om hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde og om hvilket geografisk
område det skal omfatte. Før slike bestemmelser gis, skal vedkommende kommuner ha hatt anledning til å
uttale seg."
Plan og bygningslovens §9.7 Samarbeid mellom regioner og kommuner: "Reglene i dette kapittel
gjelder tilsvarende for plansamarbeid mellom en eller flere regioner og en eller flere kommuner.
Departementet kan pålegge slikt plansamarbeid når det er nødvendig for å løse planleggingsoppgaver for
større områder under ett. Herunder kan departementet gi bestemmelser om formålet med samarbeidet,
hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde, hvilket geografisk område det skal omfatte, organisering av
nødvendige samarbeidsorganer, og statens medvirkning. Før slike bestemmelser gis, skal vedkommende
regioner og kommuner ha hatt anledning til å uttale seg.

3.2.3

Folkehelseloven

§26.Samarbeid mellom kommuner: "Departementet kan pålegge samarbeid mellom kommuner når det
anses påkrevet for en forsvarlig løsning av folkehelsearbeidet i kommunene, herunder gi bestemmelser om
hvilke oppgaver det skal samarbeides om og fordeling av utgifter.
Dersom forholdene tilsier det, skal kommunen yte bistand til andre kommuner ved ulykker og andre akutte
situasjoner. Anmodning om bistand fremmes av den kommunen som har bistandsbehovet. Den kommunen
som mottar bistand skal yte kommunen som bidrar med hjelp, kompensasjon for utgifter som pådras, med
mindre annet er avtalt eller bestemt i medhold av første ledd"

3.3

Mål

Prosjektets formål er å bidra med beslutningsgrunnlag, anbefalinger og prioriteringer
for videreutvikling av stamnett og spesielt 2-sidig hovedforsyning i Follo-området.
Dette som grunnlag for en beslutningsprosess i kommunene.

3.4

Gjennomføring av analysearbeidet

På figur 3.4-1 er gitt en skjematisk fremstilling av hvordan utredningsarbeidet er
gjennomført.

Figur 3.4-1

Skjematisk fremstilling av utredningsarbeidet

Det skal understrekes at selv om det er mulig å sette opp en massebalanse for
forsyning på kort og lang sikt, så vil ikke dette gi svar på hvordan nettet vil oppføre
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seg i ulike driftssituasjoner med en vannleverandør ute av drift eller stamledning
under rehabilitering. Dette er årsaken til at en overordnet, regional nettmodell er
nødvendig for å finne frem til de tiltakene som ivaretar forsyningsbehovene på den
beste måten.

4

Forsyningssituasjonen

Forsyningssituasjonen er i grove trekk som følger av tabellen under.
Tabell 4-1 Oversikt over forsyningssituasjonen i regionen

Kommune

Antall p
pr.
1.1.2017

Hovedforsyning
fra

VAV-Søndre
Nordstrand
Oppegård

39000

Ski

30698

Ås

19288

Enebakk,
Kirkebygden og
Ytre Enebakk

4370 1)

Kirkebygden og
Ytre Enebakk
vannverk

Vestby

17188

MOVAR

26988

VAV, Skullerud
VBA
Stangåsen VBA

VAV, Skullerud
VBA
Stangåsen VBA

Reservevann fra
VAV, Oset

Kapasitets-testing utført

VAV, Skullerud VBA via Søndre
Nordstrand
VAV, Skullerud VBA via Ski
kommune sitt nett via
Stangåsen VBA

Kan tilføre ca. 40 l/s fra 0 VAV
(Rosenholm). Mangler 80 l/s i Oppegård

MOVAR
Glitrevannverket
Ikke etablert

Stangåsen via Ås sitt
ledningsnett
Glitrevannverket via Frogn sitt
ledningsnett

Frogn

15743

Glitrevannverket

Stangåsen via Ås sitt
ledningsnett
Glitrevannverket via Frogn sitt
ledningsnett

Nesodden

18869

SUM

172144

1)

Bleksli

Anmerkning

ABV, via Bærum sitt ledningsnett
Grunnvannsanlegg Fagerstrand

Stangåsen har ikke kapasitet til å forsyne
Oppegård, Ås og Ski
Behov for å forsyne fra begge leverandører
Reservevann fra NRV under utredning

Siden Ås ikke har egen kilde kan
reservevann komme fra begge vannverk
avhengig av ulike forsyningsforhold

Siden Ås ikke har egen kilde kan
reservevann komme fra begge vannverk
avhengig av ulike forsyningsforhold

Tiltak nødvendig.

Totalt folketall for kommunen er multiplisert med 0,4

De siste 2 årene har folketallet i regionen øket med 6 000 personer.
Som det fremgår er forsyningssituasjonen i regionen relativt komplisert, og langvarig
utfall av Stangåsen eller hovedledningen mellom Åsland og Ski, kan få betydelige
konsekvenser for vannleveransene i regionen. Det foreligger altså både et nærmest
akutt behov for å styrke vannforsyningen i Folloregionen.
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Nettmodell

5.1

Datagrunnlag

Det er innhentet data for vannforsyningen i kommunene og de foreliggende
nettmodellene som benyttes i den enkelte kommune. Datagrunnlaget fremgår av
tabell 5-1.
I tillegg er det i en tidlig fase i prosjektet utarbeidet et systemkart over
vannledningsnettet i regionen som viser eksisterende forhold i regionen (PDF av GISkart)
For å beregne dagens- og fremtidig vannforbruk er innrapporterte data for
vannforbruk i kommunene (KOSTRA) og SSBs befolkningsdata med prognoser
bearbeidet og sammenstilt for perioden 2015 – 2115, se egen rapport Bilag G.
Tabell 5-1 Innhentet datagrunnlag for ledningsnettet i kommunene

Kommune

Modellfiler
EPA-INP

Enebakk

EPA-NET

AQUIS

x

Frogn

x

Nesodden
Oppegård

x

Ski

x

x

Vestby
Ås

5.2

x

x

GeminiVAdata

Anmerkning

x

Kirkebygden og Ytre Enebakk
vannverk

x

Gemini - Sosifil

x

Gemini - Sosifil

x

x

x

x
x

Gemini - Sosifil

Vurdering av nettmodellens detaljeringsgrad

Med dagens konverteringsverktøy, er selve konverteringen av ulike modeller til en
felles modellplattform relativt ukomplisert. Den største utfordringen er å harmonisere
forbrukstyper og variasjonsmønster samt å avdekke modellspesifikke forhold som kan
ha betydning for samkjøringen av modeller, men som ikke har betydning for
beregninger i eget nett.
I Follo-området har ikke en forenkling av detaljeringsgrad vært et tema fordi den
totale modellen kun omfatter ca. 130 000 personer, og forenklingen vil sannsynligvis
medføre mer arbeid enn å arbeide med en fullstendig modell slik disse foreligger fra
kommunene.
Det skal imidlertid anføres at det sannsynligvis hadde vært fornuftig å anmodet
kommunene om en dokumentasjon av oversendt modell i tillegg til selve modellen,
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f. eks. kalibreringsforhold, hvordan k-verdier er valgt, hvordan trykkøkningstasjoner
er konfigurert og hvordan forbruk er beregnet og lekkasjer er fordelt. Slik modellen nå
fremstår, er den i stor grad basert på tilsendte modeller/ledningsdatabaser uten
grundig gjennomgang av datatype/kvalitet.
Den foreliggende total-modellen anses som egnet for oppgaven, og gir nødvendig
fleksibilitet for simulering av ulike forsyningssituasjoner og oversikt over nødvendige
tiltak.
Modellen består av ca. (omfang varierer i de ulike beregningstilfellene):







13 500 kummer
14 200 ledninger med en total lengde på ca. 1 100 km
30 000 forbrukspunkter som representerer ca. 130 000 personer/næring/lekkasjer
20 basseng
50 trykkøkningstasjoner
8 tilførsler av vann

Dersom det besluttes å videreutvikle en regional modell, anbefales at arbeidsgruppen
setter opp krav til en anbefalt konfigurering av denne, og at nødvendig grunnlag for
modellen innhentes fra kommunene som skal inngå i modellen.

6

Avtaleforhold

6.1

MOVAR

Kommunene skal sørge for å ha et ledningsnett og en bassengkapasitet som sikrer at
nødvendig vannmengde kan tas ut jevnt fordelt over døgnet. MOVAR IKS kan kreve at
den enkelte kommune til enhver tid har et utbygget bassengvolum på inntil 75 % av
maksimalt døgnforbruk. MOVAR IKS skal godkjenne plasseringen av
utjevningsbassengene.
MOVAR IKS påtar seg ansvaret med å levere vannet ved kommunegrensen, enten
gjennom egne ledninger eller ved å kjøpe transportkapasitet av kommunene.
MOVAR leverer vannet med det trykket som forbruk og bassengnivået i
styringsbassenget Bjørnåsen, liggende sentralt i Moss, til enhver tid bestemmer.
MOVAR har avtale om leveranse av reservevann fra Sarpsborg og Fredrikstad. Fram til
år 2040 utgjør dette 21 000 m³/døgn (243 l/s), hvilket er litt mer enn dagens forbruk.

6.2

MOVAR, Moss kommune og Vestby kommune

Moss kommune påtar seg å levere vannet på en trykkhøyde som ligger mellom 47- og
82 mvs målt ved målerkum plassert ved Glasverket/Sonsvegen.
Vestby kommunes uttak av vann er begrenset til 6750 m³/d (78 l/s) jevnt fordelt over
døgnet. Ved dette forbruket er mulig uttak til sprinkleranlegg i Moss nord for lavt.

6.3

Avtale mellom Ås og Vestby kommuner og MOVAR

Ås kommune skal levere Vestby kommunes behov for reservevann fra nord med inntil
35 l/s i gjennomsnitt. Vannet skal leveres ved kommunegrensen Ås/Vestby ved et
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laveste vanntrykk tilsvarende kote +140. Det forutsettes at Ås kommune oppnår
avtale med Ski, Frogn og Oppegård kommuner om levering av vann når Vestby
kommune har behov for reservevann.
MOVAR skal levere inntil 15 l/s i gjennomsnitt til Ås kommune. Vannet skal leveres
ved kommunegrense Ås/Vestby ved et laveste vanntrykk tilsvarende kote +130.

6.4

Avtale Frogn-Glitrevannverket

Frogn kommune forsynes i dag fra Glitrevannverket IKS gjennom Røyken kommune.
Vannforsyningen reguleres av inngått avtale pr. 21.februar 2017 og er gjeldende fra 1.
mars 2017 til 31.12 2037. Avtalen begrenser levert vannmengde til 2,2 mill. m³/år
(70 l/s) med en største leverte vannmengde pr. døgn på 6 500 m³ (75 l/s) og en
absolutt øvre leveransgrense på 80 l/s.

6.5

Avtale Frogn – Ås

Ved behov skal Ås kommune levere inntil 40 l/s ved Smihagen fordelingsstasjon.
Tilsvarende skal Frogn levere inntil 35 l/s i reservevann til Ås, eventuelt maksimert til
overskytende vannmengde basert på gjeldende avtale med Glitrevannverket IKS.
Det forutsettes at Ås kommune oppnår avtale med Ski, Vestby og Oppegård
kommuner om levering av vann når Frogn kommune har behov for reservevann.

6.6

Avtale Oppegård – Ås

Avtalen omfatter følgende vannleveranser fra Oppegård til Ås:

6.7



Inntil 2,2 mill. m³ pr. år, tilsvarende 70 l/s



Inntil 7 800 m³ pr døgn, tilsvarende 90 l/s



Maksimal leveranse 90 l/s

Avtale Ski – Ås

Avtalen spesifiserer ikke leveransemengder utover at "vannet leveres med det trykk,
den mengde og den kvalitet som til enhver tid er tilstede ved leveringspunktet".
Normalt leveransepunkt er mellom bassengene på Bollerudåsen.

6.8

Avtale Oppegård – Ski

Avtalen spesifiserer ikke leveransemengder utover at "vannet leveres med det trykk,
den mengde og den kvalitet som til enhver tid er tilstede ved leveringspunktet".
Avtalen gjelder fra 01.03.2001 – 01-01.2011. Etter dette er avtalen oppsigbar for
begge parter med 5 års varsel. Dersom begge parter er enige om det, kan denne
avtalen reforhandles eller annulleres.

6.9

Avtale Oslo – Ski

Oslo kommune, VAV –leverer vann til Ski kommune. Avtalen har en grense på
maksimalt 150 l/s, og en årlig leveranse på 3,2 mill. m³/år, dvs. ca. 100 l/s i
gjennomsnitt. Forbruket i Ski er i dag ca. 85 l/s i gjennomsnitt.
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6.10

11

Avtale Oslo – Oppegård

Det er etablert ledningsforbindelse mellom Oppegård og Søndre Nordstrand slik at det
forsynes 40 l/s fra Oslo til oppegård.

6.11

Avtale Nesodden - Bærum

Det er inngått avtale med Bærum kommune og lagt ledning mellom Snarøya og
Nesoddtangen. Denne forsyningen kan ifølge kommunens hovedplan nesten dekke
hele Blekslis forsyningsområde ved å gjennomføre enkelte tiltak på
overføringssystemet.

6.12

Avtale Kirkebygden og Ytre Enebakk og Flateby vannverk

Vannverket er koblet sammen med Flateby vannverk ved Solberg hvor det er mulig å
motta 5 l/s i reservevann.

6.13

Sammenstilling av avtaleforhold

I tabell 6.13-1 er de eksisterende avtalene som berører vannforsyningen i Follområdet
sammenstilt. Avtalene er vedlagt i bilag E.
Tabell 6.13-1 Avtaler om vannleveranser i Follo-området
Avtalepart

1

2

3

Nr.

Kommune/v.v.

1

Vestby

2

Ås

x

3

Frogn

x

4

Ski

x

5

Oppegård

x

6

VAV

7

Nesodden

8

K. & Y. Enebakk v.v

9

Moss

x

10

MOVAR

x

11

Glitre

12

Bærum

13

Flateby v.v.

x

4

5

6

7

8

9

x
x

10

11

12

13

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

7

Eksisterende vannleveranser

7.1

Sammenstilling

x
x

Follo-området tilføres i dag vann fra:


Oslo kommune, VAV –leverer vann til Ski kommune. Avtalen har en grense på
maksimalt 150 l/s, og en årlig leveranse på 3,2 mill m³/år, dvs. ca. 100 l/s i
gjennomsnitt.



Oppegård kommune – Stangåsen vannverk – konsesjonsgrense for uttak av
vann 24 000 m³/d, tilsvarende ca. 275 l/s. Dette er også den kapasiteten som
vannverket teoretisk kan produsere over tid. Fullskalatester viser at
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kapasiteten er begrenset til 230 l/s. Nivået i Gjersjøen kan medføre at
produksjonen av vann må reduseres.


Glitrevannverket. Ifølge ny, revidert avtale kan det maksimalt leveres 75 l/s fra
Glitrevannverket, og som maksimalt gjennomsnittlig over året 70 l/s.



I følge avtale mellom Frogn og Ås skal Frogn ved behov levere inntil 40 l/s til
Ås, men begrenset av overskytende vannmengde mellom forbruk og avtale
med Glitrevannverket.



MOVAR forsyner Vestby gjennom nettet i Moss. Maksimal transportkapasitet er
ca. 78 l/s, hvorav 15 l/s kan leveres til Ås som reservevann.



Nesodden. Forsynes fra Bleksli. Totalt forbruk er ca. 35 l/s. Kommunen kan
forsynes fra Bærum med noenlunde samme vannmengde som forbruket.

Totalt kan det altså over tid tilføres ca. 475 l/s til Folloregionen i en normalsituasjon.
Behovet var ca. 450 l/s i 2016.

7.2

Stangåsen - Oppegård

Konsesjonsgrense for uttak av vann fra Gjersjøen er 24 000 m³/d, tilsvarende ca. 275
l/s. Kapasiteten i Stangåsen behandlingsanlegg er ca. 230 l/s, basert på fullskala test.
Totalt leveres det normalt ca. 175 l/s til forbruk i Oppegård og Ås, hvorav leveransen
til Ås utgjør ca. 50 l/s.
Vann-nivået i Gjersjøen kan medføre at produksjonen av vann må reduseres til under
175 l/s.

7.3

Skullerud - VAV

Skullerud behandlingsanlegg kan produsere 500 l/s. I normalsituasjonen leveres ca.
inntil 100 l/s til Ski kommune. Forbruket i Ski var ca. 2,5 mill. m³ i 2016, dvs. i
gjennomsnitt ca. 80 l/s.

7.4

MOVAR IKS

MOVAR, som normalt forsyner vann til kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og
Vestby (ca. 70 000 personer), har en teoretisk produksjonskapasitet på 45 000
m³/døgn. Vannforbruket var i underkant av 20 000 m³/d i 2016.

7.5

Glitrevannverket

Glitrevannverket leverer vann til eierkommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier og
Røyken og Frogn kommune og deler av Sande kommune. Overføringsledningene
mellom Gullhaugbassenget og Bestonbassenget (eies av Frogn kommune) i Røyken
har i dag kapasitet til å overføre større vannmengder enn forbruket i Røyken og Frogn.
Glitre har imidlertid begrenset kildekapasitet. Ifølge ny, revidert avtale mellom Frogn
kommune og Glitrevannverket, kan det maksimalt leveres kortvarig 75 l/s fra
Glitrevannverket, og maksimalt 70 l/s gjennomsnittlig over året.
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I følge avtale mellom Frogn og Ås skal Frogn ved behov levere inntil 40 l/s til Ås, men
begrenset av overskytende vannmengde mellom forbruk i Fogn og begrensning i ny
avtale med Glitrevannverket.

7.6

Nesodden

Nesodden har 4 kommunale vannverk som alle er godkjent av Mattilsynet:





Bleksli
Kirkeåsen
Jaer skole
Fagerstrand

Hovedvannverket er Bleksli. Det har i dag kapasitet til å dekke kommunens behov i
normale år, men i spesielt tørre år er kapasiteten for lav. Kirkevika forsynes av
grunnvannsanlegg med god kapasitet. Grunnvannsanlegget på Fagerstrand er tatt ut
av drift ettersom kapasiteten var for lav til å forsyne Fagerstrand. Anlegget kan settes
i drift på kort varsel ved behov.
Drikkevann fra Bærum kan overføres via sjøledning til Nesodden. Kapasiteten kan
økes til å dekke nesten hele vannforbruket i Blekslis forsyningsområde ved å
gjennomføres enkelte tiltak i overføringsssystemet. Beredskapssituasjonen vurderes i
dag å være tilfredsstillende. Mulige fremtidige reservevannsløsninger kan være
tilførsel fra Kjærnes i Ås mot Bomannsvik og Kirkevika og /eller tilførsel fra
Glitrevannverket via sjøledning fra Beston i Røyken til Fagerstrand.

7.7

Kirkebygden og Ytre Enebakk

Vannverket forsyner befolkning, offentlige institusjoner og næring i Kirkebygda, Ytre
Enebakk og mellomliggende områder med vann. Gjennomsnittlig forbruk er i dag er
ca. 11 l/s. Vannverket har 7 pumpestasjoner, 4 høydebasseng og 5 vannmålere.

8

Befolkning – vannforbruk

8.1

Befolkningsvekst

Fra år 2015 til år 2040 er SSBs prognoseverktøy for befolkningsvekst lagt til grunn.
Fra år 2040 til år 2115 er Excels forecast-funksjon benyttet. Perioden 2015-2115 er
valgt i alle framstillinger. Det er benyttet middels anslag, der faktorene forventet
levealder, innvandring, til/fraflytting og fruktbarhet vektes middels, for vekst i hver
kommune. Det vil bli naturligvis oppstå individuelle forskjeller fra kommune til
kommune, f. eks. har Vestby ønsket en "høy-prognose" for annet planarbeid.
Folketallet øker fra ca. 130.000 i 2015 til ca. 200.000 i 2060 og til ca. 280 000 i det
som her utgjør Follo-regionen med middels prognose. (Søndre Nordstrand er ikke
medregnet). I figur 8-1 er også vist beregnet befolkningsvekst for høy prognose.
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Figur 8.1-1

8.2

Befolkningsutvikling Follo-regionen

Utvikling i vannforbruket

I tabell 10-1 vises forventet utvikling i vannforbruk som følge av
befolkningsutviklingen. Utgangspunkt for hver kommuneprognose er basert på hva
som er innrapportert i KOSTRA i årene 2010-2015. Se bilag A. Generelt vil forbruket
øke i langt perspektiv selv om det legges vekt på redusert lekkasjevannmengde og
sløsing.
For alle kommuner er det framtidige personforbruket redusert til 140 l/PE/døgn fra
gjennomsnittlig innrapportert verdi er 161 l/PE/døgn i 2015. Dersom verdien i
utgangspunktet var rapportert lavere i en enkelt kommune er den holdt uendret.
Lekkasjevannmengden er holdt uendret på dagens nivå.
Tabell 10-1 – Estimert utvikling i vannforbruk, middel- og maksdøgn
2015
l/s

År
Kommune

Søndre Nordstrand
Oppegård
Ski
Ås
Frogn
Vestby
Delsum
Sum
Nesodden
Ytre Enebakk
Totalt
*

2060
l/s

2115
l/s

Middel

Maks

Middel

Maks

Middel

Maks

60
120
87
60
43
55

84
146
116
78
58
71

76
148
152
98
54
87

106
185
207
131
71
116

76
159
172
148
68
131

106
200
236
201
91
178

365

469

539

710

678

906

790
35
11
472

1022
48
17
618

1154
48
15
678

1526
65
20
901

1432
63
18
835

1918
86
25
1123

SSB middels befolkningsprognose er benyttet, med unntak av Vestby (høy), og i Søndre Nordstrand hvor 50% av middels
prognose for bydelen er benyttet t.o.m. 2060 og deretter holdt uendret

Høy befolkningsvekstprognose medfører en økning i mengdene i tabellen over med en
faktor på ca. 1,2 og 1,3 for hhv. år 2060 og 2115.
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En grafisk framstilling av de samme tallene er vist i bilagene B og C, for hhv middelog maks. døgn.
Forbruket i Follo-regionen er i dag 412 l/s i et middeldøgn. Av dette er det beregnet at
lekkasjene utgjør ca. 143 l/s eller ca. 34%.
I 2030 har totalforbruket økt til 602 l/s når det ikke hensyn til en reduksjon i
lekkasjene. Disse utgjør da ca. 24%.

9

Ulike forsyningssituasjoner - middeldøgn

9.1

Eksisterende forsyningsforhold

Slik forsyningssituasjonen er i dag er det naturlig å ta utgangspunkt i det foreliggende
avtaleverket slik at Nesodden og Kirkebygden og Ytre Enebakk behandles separat og
de øvrige kommunene betraktes som et forsyningsområde.
Nesodden har reservevannforsyning fra Bærum og er på kort sikt dekket
forsyningsmessig fra 2 hovedkilder.
Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk kan bare forsynes med 5 l/s fra Flateby
vannverk, og kan ikke forsynes fra 2 hovedkilder.
De øvrige kommunene i Follo-regionen og Søndre Nordstrand er forbundet med
hovedledninger og avtaler som medfører at vann kan tilføres fra ulike leverandører.
Totalforbruket i regionen er i dag 365 l/s + 60 l/s i Søndre Nordstrand (vest)
Totalt kan det over tid leveres 478 l/s inn i regionen under normale
forsyningsforhold, dvs. forsyningen tåler en maks. døgnfaktor på 1,3. Ut fra praktiske
vurderinger er det ingen restkapsitet i den normale vannforsyningen.
Faller Åslandforsyningen ut, reduseres tilgjengelige vannleveranser til 455 l/s.
Faller Stangåsen ut, reduseres tilgjengelige vannleveranser til 320 l/s. Kortvarig kan
vannleveransen over Åsland økes med 50 l/s, slik at tilgjengelige vannmengder øker
til 370 l/s.
Siden leveransene fra øvrige leverandører er lavere enn fra Stangåsen og Åsland, har
regionen nok vann tilgjengelig pr. dato ved utfall av en leverandør, men ved utfall av
Stangåsen, må alle andre tilførsler fungere optimalt.
På figur 7.1 er dagens situasjon når det gjelder tilgjengelige vannmengder og
middelforbruk illustrert.
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Søndre Nordstrand,
vest, forbruk 60 l/s
Rosenholm (Mastemyr)

Reservevann Forsynes
fra Bærum
30 l/s

fra Bleksli
30 l/s

40 l/s

230 l/s
Nesodden
kommune

Fra Flateby
Børtervann 5 l/s
Fra

Fra Stangåsen
230 l/s

Oppegård
kommune
Forbruk

Forbruk 35 l/s

Åsland

Kirkebygd. &

maks. 100 l/s (150 l/s)

Ytre Enebakk
Forbruk 12 l/s
85 l/s

120 l/s
70 l/s

Fra Glitre
(Beston)
70 l/s

Frogn
kommune
Forbruk 45 l/s

20 l/s

Ved behov

Ås kommune
Forbruk

Ski kommune
Forbruk
85 l/s

60 l/s

40 l/s
15 l/s

35 l/s
Vestby

kommune
Forbruk
Blå piler:

Normal forsyningskapasitet

Røde piler:

Avtalte reservevannsmengder

Doble piler:

Udefinerte reservevannsmengder

Figur 9.1-1

55 l/s
Fra MOVAR,
78 l/s

Eksisterende vannforbruk og tilgjengelige vannmengder ihht. avtaler

Som det fremgår er det i dag ikke mulig å forsyne regionen med vann over lengre tid
dersom Stangåsen i Oppegård faller ut.
I 2030 er middelforbruket beregnet å øke til 423 l/s og maks. døgnforbruk til 549 l/s.
Siden det tar flere år å etablere nye hovedstammer i ledningsnettet, er forsyningen i
Folloregionen sårbar.
Det er gjennomført beregninger i den etablerte nettmodellen for å vurdere
transportmulighetene for overføring av vann mellom de ulike kommunene, se Bilag D.

9.2

Forsyningsforhold i 2060 uten tiltak

Forsyningssituasjonen i middeldøgn i 2060 er vist på figur 9.2-1. Normalforbruket er
da beregnet 539 l/s. Som det fremgår mangler det vann i Nesodden, Vestby og Ås i
normalsituasjonen dersom de eksisterende avtalene/forsyningsforholdene
opprettholdes.
Faller Stangåsen ut blir i praksis deler av Oppegård og Ski i tillegg uten vann
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Søndre Nordstrand,

Reservevann Forsynes
fra Bærum
30 l/s

vest, 77 l/s
Rosenholm (Mastemyr)

fra Bleksli
30 l/s

Fra
Børtervann

40 l/s

230 l/s

Oppegård
kommune

230 l/s

Forbruk 48 l/s

Fra VAV
maks. 100 l/s (150 l/s)

70 l/s

Ved behov

Fra Glitre
Frogn

20 l/s

Ås kommune

kommune
Forbruk 54 l/s

Normal forsyningskapasitet

Røde piler:

Avtalte reservevannsmengder

Doble piler:

Udefinerte reservevannsmengder

Ski kommune
Forbruk
152 l/s

Forbruk
98 l/s

40 l/s
15 l/s

Blå piler:

Kirkebygd. &
Ytre Enebakk
Forbruk 15 l/s
85 l/s

Forbruk
148 l/s

(Beston)
70 l/s

Fra Flateby
5 l/s

28 l/s

Fra Stangåsen

Nesodden
kommune
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35 l/s

Vestby
kommune
Forbruk
87 l/s
Fra MOVAR
78 l/s

Figur 9.2-1

10

Midlere vannforbruk 2060 og tilgjengelige vannmengder ihht. avtaler

Regional nettmodell

Basert på de foreliggende nettmodeller og ledningskart er det etablert en regional
nettmodell, se bilag D. Det er ikke mulig å vurdere nytten av ulike tiltak i et regionalt
perspektiv på kort og lang sikt uten at disse blir lagt inn i en nettmodell.
Følgende beregninger er gjennomført:
a.

Eksisterende forhold – forsyning fra Glitre eller MOVAR ute av drift

b.

Eksisterende forhold dersom tilførsel fra VAV faller ut

c.

Eksisterende forhold - Stangåsen ute av drift

11

Pågående prosjekter og planarbeid

Se modellkartet i bilag D.
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11.1

Oppegård

11.1.1

Skiveien

Oppegård kommune skal rehabilitere avløpsledningene i Skiveien mot Ås grense. Det
er på grunnlag av alternativvurderinger valgt å legge om all VA-ledningene i nytt
ledningsanlegg. En generell oppdimensjonering koster lite i forhold til kapasitetsøkning
for fremtidig å kunne forsyne inn/ut mot Ås/Ski.

11.1.2

Åsland – Hellerasten

Oppegård kommune kan i dag forsynes med 40 l/s fra VAV. Dersom Stangåsen faller
ut, er dette ca. 80 l/s for lite i dag og gapet vil øke hvert år fremover.
Oppegård kommune planlegger ny hovedledning mellom Åsland og Hellerasten. Total
kapasitet fra Åsland mot Ski/Oppegård blir da ca. 500-600 l/s l/s.

11.1.3

Ås og Ski kommuner

Ingen kjente prosjekter

11.1.4

Frogn kommune

Frogn kommune utarbeider ny Hovedplan vannforsyning.
I dette arbeidet vurderes både forsterkning av tilførselen fra Bestonbassenget over
Oslofjorden, reservevann til Fagerstrand i Nesodden, reservevann til Hvitsten i Vestby
og styrking av transportkapasiteten til/fra Ås.
Ny avtale med Glitrevannverket begrenser tilgang på vann.

11.1.5

Vestby kommune

Vestby kommunes utarbeider ny Temaplan vannforsyning. I planforslaget vil det bli
fremmet forslag til ny hovedstamledning gjennom kommunen fra Moss grense til Ås
grense. Dette er nødvendig for å dekke opp det langsiktige behovet for vann til en
økende befolkning og næringsliv. Reservevannsløsning mellom Hvitsten og Skiphelle
inngår i planarbeidet.

11.1.6

MOVAR-området

MOVAR prosjekterer en ny hovedstamme for å styrke vannforsyningen til Vestby
kommune, med planlagt ferdigstilling i år 2019/2020. Dimensjoneringen av denne
ledningen er basert på fremtidig vannbehov i Vestby, Moss nord og gjeldende
reservevannmengde til Ås.

11.1.7

Nesodden

Nesodden kommune har tilstrekkelig reservevann fra Bærum i dag, men behovet vil
øke. Nesodden har anmodet Frogn kommune om å vurdere mulighet for reservevann
til Fagerstrand. I tillegg kan det være aktuelt å samarbeide med Frogn om
vannforsyning fra Nordre Dal og vestover mot Fagerstrand.

11.1.8

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk

Vannverket ligger langt fra andre, eksisterende vannledninger i Folloregionen.
Utredning av reservevann fra NRV til Flateby vannverk, er under gjennomføring.
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Annen mulighet er tilkobling til ledningsnettet i Ski.

12

Videre arbeid

Selv om det allerede foregår et betydelig samarbeid mellom kommunene i Folloområdet, er det ikke etablert et overordnet organ som kan behandle vannforsyning på
interkommunalt nivå og utforme en felles, overordnet vannpolitisk løsning for
regionen. Forhold som må ivaretas gjennom avtaler er:
6

Avklare vannbehov i de ulike kommunene

7

Hvike vannmengder skal de ulike vannleverandørene bidra med i
normalsituasjonen og som beredskapsvann på kort og lang sikt

8

Hvilke anlegg må utredes og bygges som en følge av 1 og 2 i de ulike kommunene

9

Finansieringsmodeller for bygging av anlegg og utveksling av vann over
kommunegrensene

10 Fremdriftsplan for gjennomføring av nødvendige anlegg
Oppegård, Vestby og Frogn har stamledningstiltak under planlegging. Disse blir i dag
behandlet ensidig av hver kommune. Selv om det er lagt inn hensynsvurderinger til
nabokommunene i planene, er det vanskelig å fremme forslag om en betydelig
overdimensjonering av nye stamledninger som ikke er behandlet og godkjent
interkommunalt i et forsyningsregime som ivaretar både egne og felles interesser.
Det anmodes derfor på det sterkeste at det så snart som mulig etableres et
interimsorgan som gjennom intensjonsavtaler med de ulike partene sørger for at de
pågående prosjektene får størst mulig samfunnsmessig nytte og legger føringer for de
ulike vannleverandørene. Samarbeidsorganet bør så snart som mulig få permanent
status og utarbeide forsyningsavtaler basert på interimsavtalene.
Organet må bestå av representanter for både vannleverandørene, kommunalteknisk
avdeling i kommunene, administrativt og politisk nivå i kommunene.
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Bilag A

Innrapporterte data for vannforbruk 2010-2015

* Det er ikke funnet verdier for Enebakk
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Bilag B

Estimert vannforbruk middeldøgn
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Bilag C

Estimert vannforbruk maksdøgn (faktor 1,3)

VANNFORSYNING – SØNDRE NORDSTRAND OG FOLLO-REGIONEN

Bilag D

Nettmodell – eksempler på tiltak og beregningsresultater
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D.1

Forsyning fra Glitrevannverket eller MOVAR ute av drift

Leveranse fra MOVAR kan falle ut gjennom nettet i Moss. Forsyning fra
Glitrevannverket kan falle ut ved brudd på eksempelvis sjøledningen over Oslofjorden.
Begge forsyningssituasjoner dekkes av forsyning av 55 l/s til Pentagon i Ås. I
beregningene forutsettes at 30 l/s leveres gjennom nettet i Ski.
Som vist på figur D.1-1 kan dette medføre noe lavt inngangstrykk på Pentagonstasjonen.

Figur D.1-1 Lengdeprofil Stangåsen – Pentagon (i Ås) med trykklinje, vannretn. fra venstre mot høyre

D.2
D.2.1

Redusert leveranse fra VAV
VAV leverer ikke vann til Follo

VAV leverer ikke vann til Follo. Stangåsen produserer 230 l/s, noe som dekker
egenforbruket i Oppegård og Ski, hhv 120 l/s og Ski 85 l/s. Det er tilgjengelig ca 25
l/s til Ås, som da må få overskytende fra 25 l/s til det faktiske forbruket fra Frogn (75
l/s minus eget forbruk) og Vestby 15 l/s. Trykklinjen fra Stangåsen til Bøleråsen (Ski)
vises i figur D.2.1-1. Det vises at reservevannspumpestasjonen (forusatt ombygd) i
Skiveien må løfte ca 40 mvs for å holde bassengnivået oppe i Bøleråsen, se figur
D.2.1-2.
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Figur D.2.1-1 – Trykklinje Stangåsen-Bøleråsen

Figur D.2.1-2 – Nivå i HBBøleråsen (Ski) opprettholdes

D.2.2 Skiledningen ute av drift
VAV leverer 47 l/s over Rosenholm, Stangåsen produserer på maksimal kapasitet 230
l/s. Eget forbruk i Oppegård er 120 l/s, Ås 65 l/s og Ski 85 l/s. Det er kapasitet i
dagens normalsituasjon. På samme måte som i D.2.2-1 må vannet pumpes for å
opprettholde nivå i HBBøleråsen i Ski.
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Figur D.2.2-1 – Trykklinje Stangåsen-Bøleråsen

D.3

Stangåsen er kortvarig ute av drift

Stangåsen ute av drift. Forutsatt at VAV kan levere over Rosenholm 40 l/s, Mastemyr
37 l/s og Åsland 150 l/s, kan Oppegård og Ski forsynes i sin helhet. Overskytende
mengde til Ås er da 22 l/s. Ås må forsynes fra Frogn og Vestby ihht avtaler. Av figur
D.3.3-1 sees det at trykket reduseres på vei fra Ski til Oppegård (>10bar) og det
forutsettes at reservevannspumpestasjon i Skiveien (Oppegård) kan løfte vannet til
Stangåsen trykknivå.

Figur D.3.3-1 – Trykklinje Stangåsen-Bøleråsen – vannretning er fra høyre til venstre
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Figur D.3.3-2 – Vannmengde fra VAV til Ski over Åsland

Figur D.3.3-3 – Nivå Bøleråsen
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Figur D.3.3-4 – Nivå Hellerasten
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Bilag E

Eksisterende avtaler
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