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Ordforklaring 

Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Sanitært avløpsvann 

stammer hovedsakelig fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter. Kommunalt 

avløpsvann er sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært 

avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. 

Fellessystem: Avløpssystem hvor spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann ledes bort i 

felles ledning. Jfr. Separatsystem 

Overløp: Arrangement for avleding eller måling av væskemengder. Regnvannsoverløp 

brukes for avlastning av nedenforliggende ledning eller renseanlegg ved store 

nedbørmengder eller snøsmelting. 

Overvann: Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater osv. som 

avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med spillvann 

(fellessystem). 

Personekvivalent (pe): Spesifikk belastning eller forbruk per person med hensyn til 

vannvolum og/eller forurensningsmengde per døgn. Benyttes i VA-teknikken for omregning 

av belastninger fra f.eks. sykehus, restauranter og industri til ekvivalent befolkningsmengde. 

Renseanlegg (RA): Anlegg for fjerning av uønskede stoffer fra avløpsvann. Beskrives vanligvis 

ved sine mekaniske, kjemiske eller biologiske prosesstrinn. 

Sanering: Eksisterende ledninger blir skiftet ut med nye 

Separatsystem: Avløpssystem med to ledninger, en for spillvann og en for 

overvann/drensvann/takvann. Spillvannet føres vanligvis til renseanlegg, mens overvann 

m.v. vanligvis ledes direkte til vannforekomst 

Spillvann: Forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri 

Stikkledninger: Private ledninger som ikke eies av det offentlige 

Tettbebyggelse: En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For 

større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan 

avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst 

fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre 

punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av 

kommune- og fylkesgrenser (ssb.no, 2020).  

Vannbehandlings-anlegg (VBA): Anlegg for fremstilling av drikkevann. 

Vannforekomst: En betydelig mengde overflatevann som kan være et tilsigsareal for elv og 

overflateareal for innsjø og kystvann (nve. no, 2020). 
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1. Innledning 

1.1. Organisering av arbeidet med temaplanen 

Dette kunnskapsgrunnlaget er resultatet av første fase av arbeidet med temaplan for vann 

og vannmiljø. Arbeidet med temaplanen er organisert som et prosjekt og består av fire faser: 

Fase 1: Kunnskapsgrunnlag 

Fase 2: Indikatorer og strategier 

Fase 3: Kostnadsberegninger 

Fase 4: Gebyrberegninger 

Et ferdig kunnskapsgrunnlag markerer avslutningen på første fase i prosjektet. Til sammen 

skal disse fire utredningsfasene danne en ferdig temaplan for vann og vannmiljø.  

Det er avdeling for Plan og Investering i virksomheten Vann og vannmiljø (VoV) som har 

ansvar for utarbeidelse av temaplanen. Virksomheten består av ytterlige tre avdelinger, i 

tillegg til stab, og alle avdelingene samt staben har bistått i arbeidet med 

kunnskapsgrunnlaget.  

Prosjektgruppen består av representanter fra alle fagområder som temaplanen skal dekke, 

nemlig drikkevann, slokkevann, avløpsvann, overvann, flom, dammer og vannmiljø. I tillegg 

har avdelingen Forvaltning og Service vært sterkt involvert i tema som omhandler forholdet 

til private anlegg og innbyggerinvolvering. Driftsavdelingene har bidratt i tema som 

omhandler drift og vedlikehold samt beredskap (vedlegg 15). Temaplanen har en 

planperiode på 12 år, med rullering hvert 4. år. 

1.2. Kunnskapsgrunnlaget oppbygging 

Kunnskapsgrunnlaget er bygget opp av mange ulike delutredninger. Utredningene ligger i sin 

helhet som vedlegg til dette dokumentet, mens hoveddokumentet (dette dokumentet) gir 

en status på tema som berører hele virksomheten samt en oppsummering over de viktigste 

utredningene som er behandlet i egne utredninger (vedlegg 1-16). 

Temaplan for vann og vannmiljø er en av mange temaplaner som blir utarbeidet i 

kommunen. Noen tema er det besluttet å løfte frem som tverrsektorielle tema, og som 

diskuteres i de aller fleste temaplanene. Tverrsektorielle tema som blir omtalt i dette 

kunnskapsgrunnlaget er; digitalisering, bærekraft og medborgerskap (kapittel 3). Temaet 

medborgerskap blir ivaretatt både gjennom kommunikasjonsstrategi som utarbeides for 

virksomheten som helhet og gjennom egen kommunikasjonsplan for temaplanarbeidet. I 

kunnskapsgrunnlaget belyses temaet gjennom en egen delutredning, digitalisering og 

innbyggertjenester, notat 04. Resten av kunnskapsgrunnlaget er bygget opp med bakgrunn i 

de tradisjonelle vannfagene som virksomheten har ansvar for. 
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2. Grunnlagsdata 

Gode grunnlagsdata danner basisen for alt arbeid som gjøres innenfor vann og avløps- 

virksomheten i årene fremover. Er grunnlagsdataene mangelfulle eller i verste fall ikke 

riktige, klarer vi ikke å ta riktige beslutninger til riktig tid. Denne planen bærer preg av at 

grunnlagsdataene er mangelfulle og at det innenfor deler av de temaene som behandles 

foreløpig ikke finnes tilstrekkelige data til å kunne ta riktige og gode avgjørelser. I de første 

fire årene av planperioden vil vi derfor måtte fokusere på innhenting og bearbeiding av 

grunnlagsdata.  

2.1. Gemini VA (notat 01) 

Gemini VA er en kartdatabase som har over 200 brukere internt i kommunen, samt eksterne 

brukere som entreprenører, prosjekterende og konsulenter i forbindelse med 

byggeprosjekter. En forutsetning for å forvalte og drifte ledningsanlegget på en god måte, er 

å ha korrekte kartdata. God kvalitet på innsamlede data er derfor svært viktig i forbindelse 

med: 

- framtidige investeringer  

- den daglige drift av ledningsnettet  

- kundehåndtering   

 

Vann og avløpskartverket i Asker kommune har svært ujevn kvalitet og det er klare mangler i 

deler av kartverket som gjør det vanskelig å arbeide effektivt og ta riktige beslutninger. 

Det er derfor etablert et eget internt prosjekt «Kartlegging og kvalitetsheving av kommunens 

vann- og avløpskart, Gemini VA». Prosjektet er delt inn i 3 faser: 

 Fase 1 Kartlegging av både brukernes behov og tilstanden på eksisterende kartverk.  

 Fase 2 Kvalitetsheving av kartets innhold – tiltaksplan som kan gå over flere år. 

 Fase 3 Utarbeide kravspekk på overlevering og innlegging av data i kartverket. 

Prosjektet skal avsluttes i løpet av 2021. 

2.2. Klassifisering av grunnlagsdata 

I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget er de viktigste grunnlagsdataene gjennomgått. 

Grunnlagsdataene er klassifisert etter kvalitet; grønn kategori betyr at dataene er av god 

kvalitet og kan brukes umiddelbart, gul kategori betyr at dataene er noe mangelfulle men at 

de kan brukes med varsomhet. Dataene i gul kategori bør bearbeides videre. De dataene 

som er farget rødt betyr enten at grunnlaget er av dårlig kvalitet og ikke kan brukes som 

beslutningsgrunnlag, eller at det ikke finnes noe grunnlag i det hele tatt. 
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Tabellen 1 gir en oversikt over de viktigste grunnlagsdataene og inneholder også en 

vurdering av kvaliteten på dataene. Grå farge markerer hvor data ikke er relevant. Fargene 

sier altså ikke noe om den faktiske tilstanden, bare noe om datakvaliteten.  

 

Tabell 1: Oppsummering av kvalitet på grunnlagsdata 

Fag-
områd
er 

Data Kilde Kategori Kommentar 

A
lle

 

Geografisk plassering 
av kommunale 
ledninger, kummer 
mm 

Gemini VA Gamle Asker  Det er iverksatt et prosjekt som 
ser på hvordan kvalitetshevning 
av Gemini VA- databasen kan 
gjennomføres. 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Plassering og tilstand 
på stikkledninger 

Gemini VA Gamle Asker  Det finnes i liten grad oversikt 
over stikkledninger i gamle 
Hurum og Røyken 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

D
ri

kk
ev

an
n

 

Tilstand i 
drikkevannskilder 

Egne rapporter Gamle Asker  Det er utarbeidet en egen 
tilstandsrapport på Sandungen 
vannverk. 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Tilstand/ 
kapasitet i vann-
behandlingsanlegg 

Egne rapporter Gamle Asker  Asker kommune har per i dag 
bare ansvar for ett 
vannbehandlingsanlegg. Resten 
av vannet behandles i 
interkommunale anlegg. Det er 
gjort en gjennomgang av 
Sandungen vannverk. 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Tilstand/ 
kapasitet i 
trykkøkning-stasjoner 

Eksist. hoved-
planer/ 
Drifts-personell 

Gamle Asker  Vi har god oversikt over status 
på trykkøkningsstasjonene Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Tilstand i vannverks-
kummer 

Gemini VA Gamle Asker  For å få oversikt over dette må 
kummer befares, det må tas 
bilder og bildene må registreres 
i Gemini VA 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Tilstand på 
vannledninger 

Gemini VA Gamle Asker  Gemini VA- data basen danner 
basis for vurderinger av tilstand 
på vannledninger. Gemini VA- 
data basen til Hurum og Røyken 
er mangelfull 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Kapasitet på 
vannledninger 

Aquis- modell Gamle Asker  Det er etablert 
simuleringsmodell for hele 
kommune. Modellen er av 
varierende kvalitet 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

A
vl

ø
p

 

Tilstand/ 
kapasitet i 
avløpsrenseanlegg 

Egne rapporter Gamle Asker  Det er gjort 
tilstandsvurderinger av alle 
kommunale avløpsrenseanlegg 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Tilstand/ 
kapasitet på 
avløpspumpe-
stasjoner 

Eksist. hoved-
planer/ 
Drifts-personell 

Gamle Asker  Det er gjort vurdering av noen 
av stasjonene, men det gjenstår 
fortsatt mange stasjoner. Gamle Hurum  

Gamle Røyken  
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Tilstand i 
avløpskummer 

Gemini VA Gamle Asker  For å få oversikt over dette må 
kummer befares, det må tas 
bilder og bildene må registreres 
i Gemini VA 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Tilstand på avløps-
ledninger 

Gemini VA Gamle Asker  Det er gjort videokjøring av det 
meste av avløpsnettet i gamle 
Asker. I gamle Hurum og 
Røyken er det fortsatt mye av 
ledningsnettet som ikke er 
rørinspisert 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Kapasitet på avløps-
ledninger 

Modell + vann-
førings-målere 

Gamle Asker  Det finnes en avløpsmodell som 
er kalibrert for de fleste 
områder av gamle Asker. Det er 
også etablert modell for det 
meste av gamle Røyken. For 
gamle Hurum er det foreløpig 
ikke etablert en modell. I tillegg 
må det settes ut flere 
vannføringsmålere ute på 
avløpsnettet 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Tilstand på private 
avløpsanlegg 

KomTek, egne 
rapporter 

Gamle Asker  Alle private avløpsanlegg i 
gamle Asker er tilstandsvurdert. 
Det er ikke gjort tilsvarende 
jobb i gamle Hurum/Røyken. 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

O
ve

rv
an

n
 

Kapasitet på 
overvanns-ledninger 

Nett-modell/ 
ROS- analyse 

Gamle Asker  Det er etablert en nettmodell 
for overvann i gamle Asker, 
denne er ikke kalibrert Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Kapasitet på 
flomveier 

Overflate-
modell/ 
ROS- analyse 

Gamle Asker  Det er gjennomført ROS- 
analyser for overvann i hele 
kommunen. Analysene bygger 
blant annet på erfaringer og 
registreringer som er gjort ifm 
tidligere flomhendelser 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Kapasitet på 
bekkelukkinger 

Nett-modell/ 
ROS- analyse 

Gamle Asker  Det er gjennomført ROS- 
analyser for overvann i hele 
kommunen. Analysene bygger 
blant annet på erfaringer og 
registreringer som er gjort ifm 
tidligere flomhendelser.  

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Plassering av rister Gemini VA/Kart Gamle Asker  Det er gjort kartlegging av rister 
i gamle Asker men for Hurum 
og Røyken gjenstår det en del 
kartlegging 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Kapasitet på rister  Gamle Asker  Det er gjennomført ROS- 
analyser for overvann i hele 
kommunen. Analysene bygger 
blant annet på erfaringer og 
registreringer som er gjort ifm 
tidligere flomhendelser 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  
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V
an

n
m

ilj
ø

 
Tilstand i vann-
forekomster (VF) 

Vassdragsover-
våkning 

Gamle Asker  VF i gamle Asker har lange 
tidsserier for overvåking og 
tilstand har høy presisjon. Noen 
VF i Røyken har lange tidsserier. 
Andre VF har mangelfulle data, 
noe som fører til middels 
presisjon. Hurum har ikke hatt 
overvåking i alle VF og data for 
å sette tilstand er derfor 
mangelfull og med lav 
presisjon. Fra 2020 er det 
opprettet prøvepunkter i alle 
VF. 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

Sårbarhet i VF Sårbarhetsanaly
se 

Gamle Asker  Det er gjennomført en 
sårbarhetsanalyse for nesten 
alle vannforekomster i Asker, 
Hurum og Røyken. 

Gamle Hurum  

Gamle Røyken  

 

3. Tverrsektorielle tema 

Dette kapittelet beskriver de tre tverrsektorielle temaene digitalisering, bærekraft og 

medborgerskap 

3.1. Digitalisering 

3.1.1. Kartverk  

Gemini VA er virksomhetens kartdatabase. I dag finnes det mange ulike applikasjoner i 

Geminifamilien. I tillegg til Geminiproduktene brukes også programvare fra ESRI, blant annet 

ArcMap. ESRI-programmene henter blant annet inn data fra Gemini VA sammen med andre 

kartdata (FKB, befolkningsdata mm) og brukes som analyse- og planleggingsverktøy.  

3.1.2. Modellverktøy  

Det har i mange år blitt brukt digitale tvillinger av vann- og avløpsnettet i forvaltningen. 

Disse tvillingene, eller modellene, brukes til å kjøre simuleringer av hvordan nettet oppfører 

seg under ulike situasjoner.  

På vannsiden har modellene som fantes i de gamle kommunene blitt slått sammen til en 

modell. Vannmodellen kan blant annet brukes til å simulere brannvannsuttak og til å gjøre 

vurderinger av sårbarheter i systemet. Modellen må bearbeides videre. 

På avløpssiden fantes det før kommunesammenslåingen en modell av forholdsvis god 

kvalitet for gamle Asker. I Hurum har det ikke blitt etablert en avløpsmodell. I Røyken er det 

etablert en modell som stedvis er kalibrert. Det må derfor i årene som kommer jobbes mer 
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med avløpsmodellen for både Asker og Røyken, og det bør vurderer å etableres en modell 

for deler av Hurum. 

Overvannssystemet består av mange komponenter. Overvann skal i så stor grad som mulig 

håndteres lokalt og på egen grunn gjennom infiltrasjon, men i et velfungerende system 

består også systemet av et rørsystem og flomveier. På samme måte som for avløpsnettet 

finnes det også en modell for overvannsledningsnettet for gamle Asker, men denne er ikke 

kalibrert. I tillegg er det etablert en overflatemodell for hele gamle Asker, som angir 

potensielle flomveier og forsenkinger. Det er også laget elvemodeller av noen av de største 

elvene i kommunen, men alle disse modellene krever oppfølging og bearbeiding for å kunne 

ha verdi også i fremtiden. 

3.1.3. Måleutstyr på nettet 

I tillegg til modell over hele vannledningsnettet finnes det sonevannmålere som brukes blant 

annet i lekkasjesøk. Størrelsen på vannmålersonene har stor betydning for blant annet 

jobben som gjøre med lekkasjesøk. Det jobbes derfor kontinuerlig med å optimalisere disse 

vannmålersonene.  

For å få til en god overvåkning av avløpsnettet, og for å ha grunnlag å kalibrere modellen 

med, må det innhentes vannføringsdata. Dette er noe mangelfullt i tettstedene Røyken 

sentrum, Bødalen, og Slemmestad. Det samme gjelder tettstedene Filtvedt/Tofte og Åros på 

Hurum. I tillegg til vannføringsmålere overvåkes nettet av overløpsloggere og 

nedbørsmålere. De samme områdene som mangler vannføringsmålere må også 

instrumenteres opp med overløpsloggere. I tillegg er det identifisert at det bør installeres en 

nedbørsmåler på Sydskogen skole. 

3.1.4. Digitale vannmålere 

Det har lenge vært jobbet for at flest mulig av husene i Asker skal ha installert vannmåler 

som registrer hvor stort vannforbruket er. I tillegg er det satt i gang et eget prosjekt for 

installasjon av digitale vannmålere. Å øke andel digitale vannmålere vil ha betydning for flere 

områder i organisasjonen; det vil lette det administrative arbeidet med utsending av 

fakturaer, det vil gi et mer presist grunnlag å vurdere fakturering på, det vil gi et viktig input i 

strategisk planleggingsarbeid for eksempel når det gjelder lekkasjesøk og det vil gi et bedre 

grunnlag å vurdere andel fremmedvann i avløpsnettet. 

3.1.5. Driftskontrollsystem (notat 01) 

Driftsdata fra hele vann- og avløpssystemet samles i et driftskontrollsystem (SCADA- 

system). Typiske data som rutes inn til driftskontrollen er for eksempel nivå, trykk osv. for 

pumpestasjoner og høydebasseng. Systemet er utstyrt med alarmer som indikerer når 

systemene ikke oppfører seg som forventet. I tillegg til å være et viktig verktøy for drift og 
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beredskap har systemet stor verdi siden det lagrer historiske data om vann- og 

avløpssystemene. Denne historikken gir verdifull informasjon om trender som sier noe om 

tilstand og utvikling i systemene. Gamle Asker kommune og VIVA hadde ulike SCADA- 

system. Det er derfor satt i gang et prosjekt for å få et felles SCADA- system for hele 

kommunen 

3.1.6. Tilgjengeliggjøring av data (notat 01) 

Digitalisering handler for vann- og avløpsvirksomheten også om å hente ut informasjon om 

de installasjonene som finnes. I et samarbeid med kommunens IKT-avdeling og 

leverandørene av kommunens SCADA-systemer for vann og avløp, er det derfor igangsatt et 

pilotprosjekt på å hente ut og tilgjengeliggjøre historiske data fra SCADA-systemene. 

Pilotprosjektet skal gå ut 2021 og forventes å kunne gi viktig kunnskap og erfaring på slike 

systemer. Dette skal så brukes til å kunne gjennomføre en større anskaffelse av et eget 

system i 2022.  

3.1.7. Digitalisering og innbyggertjenester (notat 04) 

Digitaliseringsstrategier, både nasjonalt og lokalt, forventer at kommunene digitaliserer sine 

tjenester der det er mulig. Det er også en forventning hos innbyggerne, at kommunale 

tjenester skal være på samme nivå som i resten av samfunnet og at løsninger vi tilbyr skal 

være tilpasse deres behov. Vi skal altså ha smarte løsninger som er tilpasset innbyggernes 

behov, vi skal være tilgjengelig og innbyggerne skal kunne få tak i den informasjonen de har 

behov for når som helst. Alt dette er forankret i Asker kommunes digitaliseringsstrategi hvor 

det står at kommunen skal satse på digitalisering med vekt på forenkling, fornying og 

effektivisering: 

 

 Hverdagen skal gjøres enklere for innbyggerne og næringslivet ved etablering av 

døgnåpen forvaltning med digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig. 

 Hverdagen skal gjøres enklere for organisasjonen gjennom digitalisering av alle 

administrative prosesser og aktiv bruk av samhandlingsløsninger. 

 Tjenesteutvikling skal gjennomføres med vekt på ny teknologi og digitalisering; 

velferdsteknologi, læringsteknologi, samskapnings-/delingsteknologi. 

Med digitalisering og samhandlingsløsninger settes det fokus på systemene og 

problematikken ved manuelle prosesser og systemer som ikke snakker med hverandre. 

Dette påvirker utførelsen av våre oppgaver og kan igjen påvirke kvaliteten på våre tjenester. 

Gjennom systemintegrasjon bør vi få ulike programmer og systemer til å «virke sammen» for 

blant annet at brukerne skal unngå å forholde seg til flere systemer eller grensesnitt. 
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Digital transformasjon beskrives som en prosess der virksomheten endrer hvordan den 

utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye 

tjenester. Her er brukerfokus og brukeropplevelsen selve kjernen i endringen og det er 

basert på utnyttelse av digital teknologi. 

 

Digitalisering og innbyggertjenester er løftet frem av virksomheten som et eget viktig 

satsningsområde.  

3.2. Bærekraft 

I forbindelse med arbeidet med temaplanene i kommunen er bærekraft definert som et 

tverrfaglig tema. Det er også besluttet at noen av FNs bærekraftsmål skal få et ekstra fokus. 

Av de utvalgte målene er følgende bærekraftsmål særlig relevante for virksomheten vann og 

vannmiljø: 

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur 

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn 

Mål 17:  Samarbeid for å nå målene 

I tillegg er mål nummer 6 - Gode vann og gode sanitærforhold, og mål nummer  

14 – Liv under vann, relevante for det arbeidet som gjøres i vann- og avløpsvirksomheten.  

Et viktig talerør for vann- og avløpsbransjen i Norge er bransjeorganisasjonen Norsk Vann. 

Norsk Vann ønsker å bidra til blant annet en bærekraftig utvikling av bransjen og eies av 

norske kommuner, kommunalt eide selskap mm. (Norsk Vann, 2020). Norsk Vanns 

bærekraftstrategi ble vedtatt i 2017. Strategien er ansett som et viktig styringsverktøy for å 

ta bransjen et skritt videre i riktig retning når det gjelder bærekraft. Strategien følges blant 

annet opp av måleindikatorer som inngår i Norsk Vanns benchmarkingssystem. Asker 

kommune er deltaker i Norsk Vanns benchmarkingsordning. Bærekraftarbeidet til Norsk 

Vann er forankret i FNs bærekraftarbeid, der særlig bærekraftsmål nummer 6 er viktig. Mål 

nummer 6, som omhandler forvaltning og tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, er 

ikke et av de målene som er valgt ut som kommunens satsningsmål.  

Det overordnede mål for bærekraftarbeidet for vann- og avløpsbransjen er følgende: 

Norsk vannbransje skal forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen på en måte som 

sikrer rent vann i springen og i naturen, og som bidrar til at Norge når sine bærekraftmål. 

Dette målet er konkretisert i 6 delmål (forenklet): 
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1. Klimagasser: Flest mulig virksomheter skal utarbeide et klimagassregnskap for sin 

virksomhet 

2. Energi: Vannbransjen skal innen 2030 minst halvere sitt energiforbruk basert på 

2014- nivået, gjennom tiltak for energieffektivisering og energiproduksjon 

3. Utslipp til vannforekomster: Virksomheter skal overholde de til enhver tid gjeldende 

utslippskravene og slik sett bidra til å oppfylle vannforskriftens mål om god 

miljøtilstand 

4. Ledningsnettets funksjonalitet:  

a. Flest mulig virksomheter skal utarbeide en plan for å komme ned på en 

bærekraftig lekkasjeandel for vannledningsnettet 

b. Flest mulig virksomheter skal utarbeide en plan for reduksjon av 

fremmedvann 

5. Ledningsnettfornyelse: Flest mulig virksomheter skal utarbeide en plan for fornyelse 

av vann- og avløpsnettet, basert på tilstanden og lokale forhold 

6. Robusthet: Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen skal i gjennomsnitt for 

vannforsyningssystemet ikke skje hyppigere enn 1 gang per 10 år og per abonnent 

Norsk Vanns bærekraftsarbeid bidrar også til å bygge opp under flere av bærekraftsmålene 

Asker kommune har valgt som satsningsområder. 

Bærekraft vil altså i den ferdige temaplanen belyses gjennom indikatorer og strategier (fase 

2 i prosjektet med utarbeidelse av temaplan vann og vannmiljø) som skal imøtekomme 

målsettingene satt i den nasjonale bærekraftstrategien for vannbransjen samt de utvalgte 

bærekraftsmålene i kommunen.  

3.3. Medborgerskap (notat 04) 

Vann og vannmiljø selger vann og tar betalt for avløp. Det gir innbygger forventninger til 

våre tjenester. For å klare og møte forventningene fra innbyggerne må vi løse følgende 

utfordringer: 

1. Vi må styrke innbyggerdialogen gjennom å fornye, forenkle og effektivisere 

innbyggerreisen i kommunens kommunikasjonskanaler. 

2. Vi må øke kunnskap og forståelse hos innbyggerne for kommunens fremtidige behov og 

prioriteringer innenfor vann og avløp. 

 

Med kommunesammenslåingen har vi fått en stor kommune i areal, men også en kommune 

med ny demografi hvor det er større ulikheter i sosial tilhørighet og kultur. Vi er avhengig av 

å nå ut til alle grupper. Det krever bedre kunnskap, både om målgruppene, men også om 

hvordan vi kan jobbe mer tids- og kostnadseffektiv i dialogen med publikum, næringsliv og 

internt i kommunen, uten at det skal gå på bekostning av brukertilfredsheten.  
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Kommunen har ulike kommunikasjonskanaler: 

 Nettsider 

 Sosiale medier 

 Telefon og e-post 

 Publikumsportal 

 Chat-bot (Kommune-Kari) 

 

Asker kommune mottok i 2019 ca. 35.000 telefoner og ca 9.000 av disse var henvendelser 

relatert til vann og avløp. Hittil i år ha det vært over 3 millioner besøkende til kommunens 

nettsider, mens brukere av andre digitale løsninger utgjør en mindre andel. En 

videreutvikling av selvbetjeningsløsninger og fokus på godt innhold på digitale kanaler skal 

sikre at disse kanalene blir førstevalget til innbyggerne og de ansatte. 

 

Kommunesammenslåingen har også medført endringer for innbyggerne. Slike endringer kan 

være vært krevende å kommunisere og medfører at det må brukes store ressurser på å svare 

ut henvendelser. 

4. Oppsummering av utfordringer 

Dette kapittelet summerer opp alle utfordringer som er avdekket gjennom arbeidet med 

kunnskapsgrunnlaget, både det som fremkommer gjennom dette dokumentet og det som 

fremkommer gjennom fagutredningene som ligger vedlagt. 

Gjennom arbeidet med kunnskapsgrunnlaget har det blitt avdekket flere områder hvor 

grunnlagsdataene ikke har tilstrekkelig kvalitet. De første årene i planperioden vil derfor 

måtte brukes til å innhente grunnlagsdata. Særlig peker kunnskapsgrunnlaget at det må 

jobbes mye med å heve kvaliteten på ledningsnettdatabasen Gemini VA.  

4.1. Organisasjon og organisering av arbeidet (notat 01) 

Virksomheten Vann og vannmiljø er kommunens vannfaglige miljø. Dette tverrfaglige miljøet 

må fortløpende tilegne seg ny kompetanse og rekruttere nye medarbeidere. Det er derfor 

viktig å legge gode helhetlige strategier for hvordan virksomheten skal kunne rekruttere 

innenfor alle fagområdene som er nødvendig. Ny kompetanse fra studiemiljøer og et 

arbeidsmiljø med stadig påfyll av unge mennesker er viktig. Nyopprettet lærlingeordning må 

videreføres. Det er viktig å legge gode helhetlige strategier for hvordan virksomheten skal 

kunne rekruttere og beholde ansatte innenfor alle nødvendige fagområder. 

Klimafokus og gode klimavalg bør løftes frem av hele virksomheten. Bygging av 

innovasjonskultur kan være et stikkord for virksomheten, og digitalisering vil være et viktig 

verktøy i framtidens gode og effektive løsningene.  
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Samarbeid både mellom avdelingene og med andre virksomheter i kommunen er avgjørende 

for å sikre de gode løsningene. 

4.2. Lovgrunnlag og gjeldende avtaler (notat 02) 

Det finnes en rekke avtaler som regulerer drift av vann- og avløpssystemene i kommune. 

Noen av disse avtalene er modne for å reforhandles mens andre er planlagt å etableres som 

nye avtaler: 

- Avtale om overføring av avløpsvann for abonnenter som bor i Bærum 

- Avtale om vann og avløpstjenester for abonnenter som bor i Lier 

- Avtale om rett til vannuttak fra Sandungen 

- Leveringsavtale med Glitrevannverket 

Det må også gjøres en vurdering av om det er behov for nye avtaler, om noen avtaler skal 

slåes sammen og om noen kan fases ut. 

4.3. Befolkningsvekst og utbyggingsområder (notat 03) 

I flere geografiske områder i den nye kommunen er situasjonen uoversiktlig med tanke på 

vann- og avløp. Dette gjelder både kommunal og privat infrastruktur. Mange steder er det pr 

i dag ikke tilrettelagt for ny utbygging med tanke på vann og avløp.  

Utredning av overordnet system for VA pågår for områdene rundt tettstedene Slemmestad 

og Røyken. Valg av løsning for Lahell rensedistrikt som inkluderer Spikkestad, kan påvirke 

løsningene for områdene Slemmestad og Røyken. Det haster derfor med beslutning av 

renseløsning for Lahell rensedistrikt For å få til gode beslutninger og et bærekraftig va-

system bør tilsvarende utredninger gjennomføres for Åros/Sætre, Holmsbu/Rødtangen og 

Klokkarstua/Verket. Utvikling av Storsand er usikker da det vil kreve svært store 

investeringer i offentlig infrastruktur. 

4.4. Digitalisering og innbyggertjenester (notat 04) 

Vi er helt avhengig av å benytte gode digitale tjenester for å kunne utføre oppdragene våre. 

Med digitalisering og samhandlingsløsninger settes det fokus på systemene og 

problematikken ved manuelle prosesser og systemer som ikke snakker med hverandre. Vann 

og vannmiljø har mange kontaktflater ut mot innbyggerne. Vi må styrke innbyggerdialogen 

gjennom å fornye, forenkle og effektivisere innbyggerreisen i kommunens 

kommunikasjonskanaler og vi må øke kunnskap og forståelse hos innbyggerne for 

kommunens fremtidige behov og prioriteringer innenfor vann og avløp.  
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4.5. Vannforsyning (notat 05, 06, 07 og 08) 

I dag eksisterer det ingen reservevannforsyning for Sandungen vannverk, kun 

krisevannforsyning fra Bjørvann. Krisevannforsyning betyr at innbyggeren må koke vannet. 

Sandungen er en kilde med svært god kvalitet  

Siden kommunesammenslåingen i 2020 er det registrert 180 klager på dårlig 

nettvannkvalitet. Det er viktig å få avklart årsaken til klagene. 

Tilstand og alderen på høydebassengene er varierende. De eldste høydebassengene fra 1955 

og 1956, Gleinåsen og Morberg, er de med dårligst kvalitet og har behov for oppgradering. Vi 

har flere trykkøkningsstasjoner som krever oppgradering, de viktigste er Åsgård, Kleiver, 

Heggedalsmarka, Oreholtet og Drengsrud. 

Det er flere områder i kommunen hvor vi anser forsyningssikkerheten som mangelfull og da 

peker særlig Sætre seg ut som kritisk område.  

Det er identifisert 18 områder innenfor regulert tettbebyggelse som ikke har god nok 

slokkevannskapasitet. Områdene er av varierende størrelse. Kommunen har pr i dag ikke god 

nok oversikt over slokkevannskapasiteten der de private vannverkene leverer vann. 

Hit til i 2020 har arbeidet med lekkasjesøk vært fokusert mot gamle Røyken og Hurum, noe 

som har gitt gode resultater. Dette har resultert i funn av mange kommunale lekkasjer, men 

hittil få private lekkasjer i de samme områdene. Dette skyldes i hovedsak mangel på oversikt 

over private stikkledninger. Kartlegging av private stikkledninger er et viktig arbeid å 

prioritere for å redusere lekkasjene. 

4.6. Vannmiljø (notat 09) 

I Asker er 60 % av elvevannforekomster, 40 % av innsjøvannforekomster og alle 

kystvannsforekomster i risiko for ikke å oppnå «god økologisk og kjemisk tilstand». Mange av 

disse vannforekomstene er også definert som vannforekomster med høy eller middels 

sårbarhet. 

Resultatene av vassdragsovervåkningen for 2020 viser at det er mange punkt som har for 

høye verdier for fosfor og tarmbakterier. Dette fører til at 52 % av vannforekomstene i 

kommunen har moderat, dårlig eller svært dårlig økologisk tilstand. Dette skyldes stort sett 

påvirkninger fra avløpsvann, jordbruk og urban utvikling. For påvirkninger fra avløp bidrar 

diffus avrenning fra spredt bebyggelse, punktutslipp fra regnvannsoverløp og diffus 

avrenning fra spillvannslekkasje mest.. 



 

Asker kommune – temaplan vann og vannmiljø 

KUNNSKAPSGRUNNLAG 

 

   17 
 

 

4.7. Avløp (notat 10, 11 og 12) 

Det er utfordringer knyttet til samtlige av de kommunale avløpsrenseanleggene. Lahell er 

det anlegget som det haster mest med å få på plass en løsning for, men også anleggene Åros 

og Storsand har utfordringer knyttet til selve anlegget. For Rulleto er utfordringene først og 

fremst knyttet til tilførsler av store mengder fremmedvann gjennom avløpsnettet 

Fremmedvann forårsaker overløpsdrift og i enkelte tilfeller kjelleroversvømmelser. Områder 

som er særlig utsatt: Holmen-området (prosjekt pågår), tettsteder i gamle Røyken 

(Slemmestad, Røyke og Bødalen) og Tofte. I tillegg er kapasiteten sannsynligvis dårlig i Åros. 

På Tofte finnes det mye fellessystem (overvann og spillvann) som bør separeres for å fjerne 

fremmedvann. 

Mange av de private avløpsrenseanleggene i Asker tilfredsstiller ikke krav satt i lokal 

forskrift. Deler av anleggene ligger dessuten så nær offentlig avløpsledning at det bør 

vurderes om de kan knyttes til det offentlige ledningsnettet. Kapasitet på nedstrøms 

offentlig ledning må utredes i hvert enkelt tilfelle. 

4.8. Flom og overvann (notat 13) 

ROS- analyse av overvannssystemet peker på at vi bør utrede 7 av 26 områder i Asker nord 

med tanke på tiltak, mens 5 av 42 områder i Asker sør bør utredes videre. Det finnes 155 

bekkeinntak innenfor de prioriterte områdene. Det må vurderes om det skal gjøres tiltak for 

samtlige av disse 155. I tillegg må det gjøres en ansvarsavklaring på alle bekkeinntak. 

For å ta hensyn til klimaendringer benyttes en klimafaktor på 1,5 for overvannshåndtering og 

1,2 for elver. 

Asker kommune har ansvar for og eier 13 klassifiserte damanlegg tilknyttet ulike vassdrag, 

som er klassifiserte i henhold til damsikkerhetsforskriften. 

4.9. Tilstand på ledningsnettet (notat 14) 

Fornyingstakten på avløps- og drikkevannsledninger har historisk sett vært for lav, dette 

gjelder særlig i gamle Hurum og Røyken. Ihht Norsk Vann rapport 198 har 21% av samtlige 

eksisterende drikkevannsledninger et akutt behov for fornying og 15% av samtlige 

eksisterende avløpsledninger et akutt behov for fornying. 

4.10. Beredskap (notat 15) 

Dagens beredskapsordning er evaluert. Det er blant annet gjort en kartlegging av antall 

arbeidstimer på vakt, antall alarmer, type hendelser – omfang og kompleksitet og nødvendig 

kompetanse. Omfanget er stort og evalueringen viser at beredskapen ligger på et riktig nivå 

slik den er organisert i dag. Beredskapen er organisert 24/7/365 med 6 vaktlag som ivaretar 

uforutsette hendelser på vann- og avløpsnettet utenfor arbeidstid i det daglige. Mannskap er 
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forsøkt fordelt slik at det sikres mest mulig lik kompetanse og lokalkunnskap på alle lag – 

vannforsyning, avløp, renseanlegg, elektro/automasjon. Publikumshenvendelser til 

virksomhetens offentlige telefonnummer er vaktleders ansvar i hele vaktperioden utenfor 

arbeidstid. I tillegg til dedikerte vaktmannskaper har vi en definert beredskapsorganisasjon 

som etableres ved eskalering. Beredskapsorganisasjonen har tydelige ansvar og 

myndighetsområder.  

Evaluering av beredskapen i virksomhet peker på mangel på ressurser i 

beredskapsorganisasjonen innenfor kommunikasjon, samt tydeligere ansvarsavklaringer 

innenfor overvannsområdet som de viktigste utfordringene. 

4.11. Klimagassregnskap (notat 16) 

Klimagassutslipp bør få økt fokus i virksomheten. Dette kan blant annet gjøres ved å sette 

utarbeidelse av klimagassregnskap som evalueringskriterium ved valg av nye leverandører. 

Utarbeidelse av klimagassregnskap bør også gjennomføres ved alle anleggsprosjekt. 

Det er viktig å etterspørre Informasjon om transport av rør, deler og annet materiell fra 

aktuelle leverandører før kontrakter inngås. Det samme gjelder informasjon om masser på 

byggeplassene og hvordan disse massene håndteres. 

Klimafokus og gode klimavalg bør løftes frem av hele virksomheten. 

4.12. Stikkledninger (notat 17) 

Stikkledninger kan potensielt være en kilde til forurensning. I tidligere Røyken og Hurum, og 

særlig Hurum, mangler det informasjon om stikkledninger. Enten er stikkledningen ikke 

registrert, eller så mangler det informasjon om rørmaterialet. Det er også et etterslep på 

utsending av pålegg på rehabilitering av stikkledninger. For å få en bedre forståelse av 

omfanget er vi nødt til å gjøre et omfattende kartleggingsarbeid. 
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