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Om dokumentet
Hovedplanen består av et sammendrag og 3
hoveddeler henholdsvis:
Sammendrag «Hovedplanen på 4 sider»
Del 1 Hovedplanen, er selve
hovedplandokumentet som omhandler
selskapets og vannforsyningens ambisjoner og
målsetninger. Dette er den strategiske delen
av hovedplanen.
Del 2 Handlingsplanen - Status, Utfordringer
og strategiske valg og omtaler status for
anleggene og hva de satte ambisjoner og
målsetningene medfører for utviklingen av
organisasjonen, de tekniske anleggene og
infrastrukturen.
Del 3 Handlingsprogrammet, angir de
konkrete tiltakene som skal gjennomføres, og
anslår tidspunkt og kostnader for disse.
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Sammendrag
Nedre Romerike vannverk IKS (NRV IKS) produserer og distribuerer vann til sine eierkommuner; Fet,
Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. I henhold til selskapsavtalen NRV IKS
kunne dekke ethvert vannbehov i eierkommunene, og vannforsyningen skal ikke begrense utviklingen
av kommunene.
For å kunne realisere visjonen «Rent vann – for, miljøet og fremtiden!» har NRV IKS sammen med NRA
IKS lagt strategien «NRV IKS og NRA IKS mot 2040». Strategien bygger på en erkjennelse av at
gårsdagens kapasitet, teknologi, styring og organisering ikke er tilstrekkelig for å løse morgendagens
oppgaver. Hovedplan for vann 2020-2033 er et styringsdokument der tiltak prioriteres og beskrives
med sikte på å realisere strategiens mål 1; Tilstrekkelig kapasitet – alltid, mål 3; Klimanøytral
virksomhet innen 2030 og mål 6; Kostnadseffektiv virksomhet.
Forskrift om vannforsyning og drikkevann («Drikkevannsforskriften» §9) fastsetter at vannverkseieren
skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert, samt har driftsplaner og
beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid. Gjennom
Drikkevannsforskriften er NRV IKS videre pålagt å ha full reservevannsdekning dersom ordinær
produksjon faller ut.
NRV IKS leverer i snitt ca.270 liter vann per døgn til hver innbygger I tillegg leveres vann til fire større
virksomheter med stort vannforbruk.
I 2018 varierte gjennomsnittlig vannproduksjon på døgnbasis fra 550 liter per sekund som
gjennomsnittsleveranse til 784 liter per sekund som maksimal ukesleveranse. Maksimal ukesleveranse
som er dimensjonerende for produksjonsbehovet, og er beregnet til 615 liter per sekund basert på
bransjenormer og egne erfaringstall. I tillegg forplikter en gjensidig avtale om reservevann mellom
Oslo VAV og NRV IKS en leveranse av inntil 300 liter per sekund. Beregnet vannleveranse må tillegges
cirka 10 % internt forbruk i selve produksjonsprosessen. NRV IKS er med andre ord per i dag forpliktet
til å produsere inntil 1.000 liter vann per sekund dersom Oslo VAV aktiverer avtalen om reservevann.
Dagens produksjonssystem har en kapasitet på inn til 950 liter per sekund ved gunstig vannstand i
Glomma og normalt god råvannskvalitet. I perioder med dårlig råvannskvalitet reduseres kapasiteten i
vannproduksjonen, betydelig, noe som medfører at sikker helårsproduksjon per i dag kun er 700 liter
per sekund.
Med dagens produksjonskapasitet kan NRV IKS med andre ord
ikke til enhver tid garantere for sikker leveranse av fullverdig
drikkevannskvalitet til Nedre Romerike hvis Oslo VAV aktiverer
avtalen om reservevann.

NRV IKS kan i dag ikke
garantere for sikker
leveranse av drikkevann

Basert på eierkommunenes egne prognoser vil totalt 175 000 innbyggere i 2018 øke til 323.000
innbyggere i år 2050 og 680.000 innbyggere i år 2100. Antall innbyggere i dagens eierkommuner
forventes med andre ord å fordoble seg omtrent hvert 40-50`ene år.

NRV IKS
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Bransjeorganisasjonen Norsk Vann har estimert reelt vannforbruk per innbygger til 140 liter per døgn.
NRV IKS legger til grunn at vannforbruket på Nedre Romerike ikke avviker fra landet for øvrig. Det
betyr at det forsvinner cirka 130 liter vann per innbygger i døgnet fra det blir levert til det kommunale
nettet og frem til abonnentene. Korrigert for befolkningsvekst og nye boenheter med nytt
ledningsnett og vannbesparende husinstallasjoner, har nivået på lekkasjer de siste 25 årene blitt
stabilisert, men ikke redusert. En framskriving av historisk utvikling gir et vannforbruk i år 2065 per
innbygger på 215 liter i døgnet.

Utvikling i produksjonsbehov
liter per sekund

2 500
2 000
1 500
1 000
500
1990
Eget forbruk

2015

2040

2065

Figuren viser forventet
utvikling i
produksjonsbehovet frem
mot 2065. Dagens
produksjonskapasitet ved
normalt god råvannskvalitet er knapt
tilstrekkelig for å dekke
dagens behov.

Produksjonsbehov inkl. reservevann

Prognose for befolkningsvekst og forbruk per innbygger krever en kapasitet i år 2065 på ca. 1 200 liter
per sekund. For tilstrekkelig sikker vannforsyning kreves i tillegg en avtale om reservevann på
tilsvarende nivå. Oslo VAV antas å være den største leverandør, hvilket vil gi NRV IKS en tilsvarende
forpliktelse til å levere Oslo VAV ca. 800 liter per sekund. Forbruk i
Produksjonsbehovet vil eierkommunene, reservevanns-forpliktelser og produksjonstap gir
et produksjonsbehov på cirka 2.000 liter per sekund i år 2065.
være 2.000 liter per

sekund i år 2065

Arbeidet med å øke produksjonskapasiteten må trappes opp i
denne hovedplanperioden. Det samme gjelder arbeidet med å øke kapasiteten for distribusjon og
mottak/levering av reservevann. Samtidig må det gjøres en rekke tiltak for å sikre
leveringssikkerheten.
En forutsetning ved planarbeidet er at samtlige investeringer sees i et langsiktig perspektiv.
Ledningsanlegg, fjellhaller og andre bygningsmessige konstruksjoner med lang levetid bygges med et
50-års perspektiv. Til sammenligning vil tekniske installasjoner som erfaringsmessig har en kortere
levetid dimensjoneres deretter. Disse vil normalt planlegges i et kortere 25-års perspektiv, for å unngå
unødig investering i overkapasitet.
En 20-års flom i Glomma gir risiko for materielle skader og redusert kapasitet, men dette anses ikke
kritisk for å sikre produksjonen. Ved en 200-års flom vil kritiske deler av produksjonssystemet være
utsatt, hvilket gir risiko for at produksjonen stopper helt opp. For å bedre leveringssikkerheten må
produksjonssystemet oppgraderes slik at kritiske deler av systemet tåler en 1000-års flom.
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Tankevekkende sommere
De to siste sommerene har hver på sin måte vært tankevekkende. Sommeren 2018 viste at
tilstrekkelig drikkevann ikke er en selvfølge, selv i Norge. Mange kommuner innførte vannrestriksjoner, mens Nedre Romerike slapp med skrekken. Sommeren 2018 var den største vannkrisen i
Norge på 70 år. Tilsvarende situasjoner er forventes å inntreffe langt hyppigere de neste årene.
Gjennom sommeren 2018 produserte NRV IKS i lange perioder maksimalt kapasitet for å dekke
forbruket på Nedre Romerike. Forpliktende gjensidige reservevanns-avtaler med Oslo og AurskogHøland kunne imidlertid ikke innfris fra NRV IKS sin side. Det er svært alvorlig, fordi dette er avtaler
som er inngått for å sikre innbyggerne drikkevann om noe skulle skje.
Hadde det i tillegg vært en periode med dårlig råvannskvalitet i Glomma ville NRV IKS hatt behov for
reservevann fra andre - noe de ikke hadde kunnet levere. Legger vi eierkommunene og SSBs egne
prognoser for befolkningsvekst til grunn, ville en identisk situasjon som sommeren 2018 om få år
medføre betydelige vannrestriksjoner for abonnentene på Nedre Romerike.
Sommeren 2019 viste at rent drikkevann heller ikke er en selvfølge i Norge, hvilket epidemien i Askøy
ved Bergen viste. En kan ikke garantere at en lignende hendelse inntreffer på Romerike.
Sannsynligheten for at en lignende hendelse inntreffer her reduseres imidlertid vesentlig gjennom de
omfattende tiltak og rutiner som NRV IKS har, og planlegger.
Utredninger og prioriterte tiltak
Gjennom hovedplanarbeidet er det identifisert enkelte utredninger som bør gjennomføres i fellesskap
mellom NRV IKS og eierkommunene. Disse er:



Grensesnitt mellom NRV IKS og eierkommuner
Samordnet innsats for lekasjereduksjon

Videre er følgende større hovedgrep nødvendig for å møte regionen befolkningsvekst, skjerpede
myndighetskrav og klimautfordringer:




Økt behandlingskapasitet (Hauglifjell) som følge av befolkningsvekst
Forbedret robusthet og kapasitet til å håndtere økte variasjoner i råvannskvalitet i Glomma
Økt distribusjonskapasitet for å håndtere befolkningsvekst, samt bedret robusthet og
leveransesikkerhet.

Med bakgrunn i Representantskapets vedtak november 2017 er tiltak prioritert på følgende måte og
med følgende hovedkriterier:




«Må-tiltak» = krav i lovverk/forskrifter og avvik fra myndigheter, når tidspunkt for oppstart av
prosjekter vedr. kapasitetsøkning passeres, eller ved sikkerhetsforhold med høy (rød) risiko.
«Bør-tiltak» = NRV IKS og NRA IKS` 2040-mål, tiltak/sikkerhetsforhold med moderat risiko (gul).
«Kan-tiltak» = øvrige 2040-mål, sikkerhets-forhold med lav risiko (grønn) og andre forhold
(omdømme, attraktivitet) eller der inntjening/verdi ligger langt fram i tid.

Hovedplanen har identifisert «må-tiltak»:

NRV IKS
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Økt produksjonskapasitet til 2 000 l/s
Økt distribusjons- og reservevannskapasitet for å håndtere distribusjon av 2 000 l/s
o Etablere/forsterke Indre ring
Styrket leveringssikkerhet
o Utskifting risikoledninger
o Etablere en ytre ring
Energinøytral virksomhet innen 2025 og klimanøytral innen 2030
o Utarbeide klimaregnskap for hele verdikjeden,
o Utrede og planlegge optimalisering av energiforbruket gjennom hele verdikjeden
o Utarbeide handlingsplan for utnyttelse av andre energikilder og –bærere.
o Tiltakene innarbeides ved de neste hovedplanrulleringene.
Kostnadseffektiv drift og smarte investeringer
o Videreutvikle kvalitetssystem for gjennomføring og kostnadsstyring av prosjekter
o Innarbeide økonomiske og bærekraftbaserte analysemetoder
o Tilstrebe kapasitetsøkning innenfor allerede tilgjengelige arealer ved utvidelse av
produksjonskapasiteten, tilrettelegge for gjenbruk av eksisterende infrastruktur og
traseer ved utvidelse og oppgradering av ledningsnettet,
o Utarbeide planverktøy for overordna planlegging av produksjon og distribusjon av
drikkevann som vil sikre både langsiktig riktig prioritering og tidligere identifisering av
tiltak de kommende år, som igjen vil sikre tilstrekkelig tidlig oppstart av planleggingen
for å nå de realiseringsmål som settes.

Eierkommunene har nytt godt av et robust vannverk som nå er 40 år gammelt, lite modernisert, men
har lave produksjonskostnader. Selskapet er nå ved et veiskille hvor vi må starte utbedring og
rehabilitering i tillegg til å utvide produksjons- og distribusjonskapasiteten for å møte fremtiden. For
NRV IKS vil dette medføre årlige investeringer på i størrelsesorden 200 millioner kroner beregnet som
et snitt over perioden. De planlagte tiltakene vil innebære at
 Driftsutgiftene øker svakt, men mindre enn befolkningsveksten. Effekten av råvannstunellen
kommer tydelig frem i 2021.
 Finansutgiftene øker vesentlig den første tiden, men flater ut når vi kommer mot 2026.
 Samlet pris per innbygger vil øke fra i underkant av 700 kroner til i overkant av
1000 kr/innbygger. Økningen er størst den første tiden, men flater ut rundt 2030, og faller
mot slutten av perioden. Økninger i kostnader skyldes at selskapet mangler
reinvesteringsevne ved dagens inntektsgrunnlag. Dagens avskrivninger er ca. 25 millioner og
vil tredobles i planperioden.
Utvikling i vannpris i planperioden:
Beregningsår
Pris pr m3 vann*

2019
6,67

Vannpris oppgitt i 2019 kroner

2021
9,03

2023
8,48

2025
10,30

2027
11,80

2029
12,37

2031
12,28

2033
12,08
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Forord
Nedre Romerike vannverk IKS (NRV IKS)
produserer og distribuerer vann til sine
eierkommuner som er Fet, Gjerdrum,
Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og
Sørum.

NRV IKS

perioden 2026 – 2033 er å anse som en mer
rammebaserte langtidsplan.

NRV IKS har felles visjon sammen med Nedre
Romerike avløpsselskap IKS (NRA IKS)

RENT VANN – FOR DEG ,
MILJØET OG FREMTIDEN !
Følgende 6 strategiske hovedmål er gitt av
NRVs strategiplan mot 2040:
Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel
og hygienefaktor. Vannforsyning er en
forutsetning for moderne samfunnsutvikling,
og må ligge i forkant av befolkningsutviklingen.

Abonnenten i fokus

Grensesnittet mellom kommune og selskap er
et organisatorisk grenseskille og skal ikke være
et hinder for optimal tjenesteproduksjon til
abonnentene.
NRV IKS erkjenner at gårsdagens teknologi,
styring og organisering ikke er tilstrekkelig for å
løse morgendagens oppgaver. Selskapet må
derfor være proaktivt, forsterke kontakten
med forskningsmiljøer, fortsatt engasjere seg i
bransjeforeningen Norsk Vann og ha
tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre
forbedringsprosesser og innovasjon.
For å nå visjonen har selskapene utarbeidet
strategien NRV IKS og NRA IKS mot 2040.
Hovedplan for vann 2020-2033 baserer seg på
denne.
Hovedplanen har normalt en varighet på 16 år,
men denne er gitt en varighet på 14 år, siden
det er en omarbeidelse av hovedplanen for
2018-33. Planen vil allerede bli rullert i 2022.
Det er utarbeidet en handlingsplan for hele
planperioden. Tiltakene som er oppført for

1. Tilstrekkelig kapasitet – alltid
 Sikre at det aldri er stans i leveransen
 Kapasitet i forkant av befolkningsveksten
 Produksjon i forkant av alle krav
2. Levere vannet tilbake med minst like god
kvalitet
 Ikke forringe kvaliteten i vassdragene
 Aktiv partner i utvikling av tekniske
løsninger
3. Klimanøytral virksomhet innen 2030
 Energinøytral virksomhet innen 2025
 Utnytte alle tilgjengelige ressurser i vann
og slam
 Kun benytte fornybare innsatsmidler i
produksjonen
4. Vannfaglig kompetansesenter
 Anerkjent som ledende i bransjen
 Ressurssenter for kommunene
 Riktig kompetanse
5. Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen
 «null skader» og godt arbeidsmiljø
6. Kostnadseffektiv virksomhet
 Kostnadseffektiv drift
 Smarte investeringer
 Drifts og samarbeidsmodeller
7. Denne reviderte hovedplanen har fokus til
utvikling av vannforsyningene og
nødvendige investeringer for å nå
strategisk mål nr. 1, 2 og 6.
Planen er revidert i tett samarbeid med NRV
IKS` eierkommuner.
Strømmen 27.09.2019
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Del I Hovedplan Vannforsyning
Mål og ambisjoner
I henhold til selskapsavtalen skal NRV IKS
kunne dekke ethvert vannbehov i de 7 eierkommunene. Vannforsyningen skal ikke
begrense utviklingen av kommunene.

1.1 Planleggingshorisont
I vann og avløps-sektoren planlegges som
regel ledningsnettet i et 100-årsperspektiv,
mens de tekniske anleggene ofte planlegges
ut fra et 50-årsperspektiv.
For denne hovedplanen har man lagt til grunn
at ledningsnettet skal planlegges ut i fra 50 års
forventet behov, mens den tekniske levetiden
eller funksjonstid skal være 100 år.
Videre er det lagt til grunn at det
bygningsmessige, og anleggstekniske i
fjellanleggene skal dimensjoneres med ut fra
et 60 års perspektiv.
Pumper og andre tekniske installasjoner skal
dimensjoneres ut fra et 30 års perspektiv.
Hovedplanen er gitt en varighet på 14 år, som
er en relativt langsiktig plan, men er helt
nødvendig da utvikling av teknisk infrastruktur
og utvikling av de tekniske anleggene er et
langsiktig arbeid.
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dimensjonert, samt har driftsplaner og
beredskapsplaner for å kunne levere
tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver
tid.
Gjennom drikkevannsforskriften er NRV IKS
pålagt å ha full reservevannsdekning dersom
ordinær produksjon faller ut.
Det pågår ledningsarbeider mot Oslo og
Ullensaker og i 2020 vil NRV IKS ha en dekning
basert på inngåtte gjensidige avtaler på cirka
585 liter per sekund, som tilsvarer forbruk i et
middeldøgn. Dette er imidlertid ca. 200 l/s
lavere enn hva som ble registrert som
maksimalt forbruk i en uke sommeren 2018.
Ytterligere forsterkning av
reservevannforsyning fra Oslo er derfor
nødvendig og er lagt inn i denne reviderte
hovedplanen.
Disse gjensidige reservevannsavtalene skal
sikre at abonnenter får tilgang til vann selv om
en stor produksjonsenhet i regionen faller ut
eller hvis større lokale hendelser oppstår.
Trusselbildet mot vannforsyning kan deles i:




teknisk svikt, operatørfeil osv., gjerne
omtalt som «safety-forhold».
naturgitte forhold som flom, tørke,
temperatur, ras mm.
«villede handlinger» (hacking, fysisk
sabotasje, etterretning, terror)

Vann og avløpsanlegg er både tids- og
kapitalkrevende anlegg å etablere. Det er
komplekse systemer, der man kun gjennom
langsiktig og planmessig arbeid klarer å følge
samfunnets forventninger og behov til
funksjonalitet og kapasitet. For at dette skal
kunne gjøres på en hensiktsmessig og
kostnadseffektiv måte forutsettes langsiktige
og forutsigbare rammebetingelser.

NRV IKS med sine reservannsavtaler står i en
god stilling mht trusler mot råvannskildene.
Vår egen Glomma, Ullensaker med nytt
renseanlegg ved Hurdalsjøen og Oslo
Holsfjorden (fra 2028) vil ha vannkilder som
ikke vil være truet av de samme truslene med
hensyn på naturgitte forhold.

Omfattende utbygginger er komplisert både
mht planlegging og gjennomføring.
Planleggingen må derfor startes minst 10 år
før behovet er tilstede.

Kvaliteten på selskapets interne
sikkerhetsstyring, verifisert gjennom ulike ISO
sertifikater, gir god kontroll på de ulike
truslene som vannforsyningen er utsatt for.

Forskrift om vannforsyning og drikkevann, §9
omhandler at Vannverkseieren skal sikre at
vannforsyningssystemet er utstyrt og

Mattilsynet har i brev 25.06.2019 gitt NRV IKS
pålegg om å gjennomføre omfattende
risikovurderinger som skal gi grunnlag for å
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dimensjonere reservevannforsyning. NRV IKS
tolker dette slik at vi både skal gjennomføre
risikovurderinger for egen leveranse, men
også sette dette inn i en regional
sammenheng for å oppnå robusthet og
spesifikk dimensjonering av reservevann.
Mindre driftsforstyrrelser forutsettes håndtert
av de respektive kommuner/selskaper.
Innsatsen i NRV IKS skal være optimalisert og
samordnet med innsatsen i kommunene, slik
at den samlede prioriteringen blir optimal.
Dette gjøres ved at hovedplanen utarbeides i
tett samarbeid med teknisk i kommunene
samt forankres i NRV IKS` representantskap. I
tillegg til dette skal NRV IKS spille en sentral
rolle i innovasjon, kompetanseutvikling og
samarbeid med kommunene i saker av felles
betydning, for eksempel lekkasjekontroll,
digitalisering og videreutdanning.

Tilstrekkelig kapasitet – alltid
2.1 Vannmengder
Framtidig vannbehov er avhengig av
befolkningsutvikling, industri, grad av
lekkasjetetting og potensiell utvikling av
vannsparende utstyr og innbyggernes
forbruksmønster.
NRV IKS baserer sine beregninger på
kommunenes framskrivinger av
befolkningsutvikling.
Alle NRV IKS` eierkommuner ligger i SSBs
framskrevne hovedalternativ i «høyeste
gruppe» av befolkningsvekst. Dette betyr en
antatt befolkningsvekst fra 2018 til 2040 på
mellom 20% og 40% .
Det er åpenbart et potensiale i lekkasjereduksjon og redusert vannforbruk.
NRV IKS sine eierkommuner har per 2018 et
brutto vannbehov på 270 l/p d) inkludert
lekkasje og industriforbruk. Det er grunn til å
anta at dette kan reduseres.
Eierkommunene har liten grad av vannmålerdekning hos husholdningsabonnentene,
så husholdningsforbruket stipuleres. Gjerdrum

NRV IKS

kommune som har 100 % vannmåler dekning
har et husholdningsforbruk på 120
liter/person pr. døgn. Sørum kommune, som
har 40 % vannmålerdekning, måler/stipulerer
forbruket til 125 liter/pers.døgn. Det øvrige
kommunene stipulerer forbruket til 140
liter/pers.døgn ut fra en bransjenorm.
Imidlertid er det den økte befolkningen som
har størst betydning for framtidig
dimensjonering. NRV IKS legger i sine
beregninger til grunn et framtidig forbruk i
2068 til 1 200 l/s.
I en situasjon med store investeringsbehov for
å møte fremtidig vannbehov, kan nytten i
forhold til kostnadene være betydelige ved å
satse på reduksjon av vannlekkasjene, med
vekt på sonevannmålere, dokumentasjon av
vannmengdene og konkret oppfølging med
lekkasjesøk og reparasjoner.
Nødvendige investeringer i økt kapasitet for
hovedplanperioden fram til 2033 bør med få
unntak legge prognosene for 2050 til grunn,
fordi investeringene må være langsiktige, og
fordi marginalkostnaden ved å øke
kapasiteten som regel er vesentlig lavere enn
gjennomsnittskostnaden.
Tiltakene er beskrevet med kostnadsanslag i
Del III. NRV IKS og de 7 eierkommunene vil
diskutere vannbehovet og mulighetene for
sterkere regionalt samarbeid med
lekkasjekontroll og andre tiltak som kan
utsette investeringer i vannforsyningen, både i
kommunene og i NRV IKS.

2.2 Godt og nok vann
NRV er Norges største vannverk som bruker
en elv som råvannskilde. Den store fordelen
med Glomma som råvannskilde er dens
vannføring. Langvarig tørke vil ikke påvirke
vannforsyningskapasitet, slik mange vannverk
opplevde i 2018. Gjennomsnittlig vannføring
er ca. 700 kubikkmeter pr sekund, mens NRVs
produksjon grovt kan sies å være
1 kubikkmeter pr sekund.

NRV IKS
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Samtidig er det en ulempe at man ikke kan
kontrollere all aktivitet og hvilke utslipp som
går til Glomma og at vannkvaliteten varierer
mye.
NRV IKS har med bakgrunn i disse store
variasjonene i råvannskvalitet bygget et robust
renseanlegg i Hauglifjell som er designet for
variasjoner og som har håndtert dette meget
godt.
Erfaringene etter omkring 40 års drift, med
store flommer og alvorlige utslipp i
enkelthendelser, er at NRV IKS alltid har
maktet å levere trygt drikkevann og kun en
gang måttet benytte krisevann fra Norbysjøen.
NRV IKS` vannbehandling er som følge av den
krevende råvannskvaliteten svært omfattende
og robust. Dette sikrer at vi også har en
renseprosess som forventes å kunne håndtere
miljøgifter, mikroforurensninger og er godt
rustet for å håndtere framtidige nye og
ukjente forurensings-komponenter.
Vannbehandlingen består av kjemisk felling,
sandfilter, kullfilter og desinfeksjon for å
fjerne bakterier, parasitter og virus med både
UV-bestråling og klorering.
De enkelte leddene i den omfattende
vannbehandlingen er beskrevet mer detaljert i
Del II.
I tillegg besitter NRV IKS kompetanse samt
organisering av internkontrollrutiner som
sikrer systematisk oppfølging av kartlagte feil
og svakheter.

2.3 Sikkerhet i vannforsyningen
Epidemien i Askøy ved Bergen sommeren
2019, der mange ble syke og to med redusert
immunforsvar døde pga. forurenset vann fra
et høydebasseng, er en viktig tankevekker for
alle som har ansvar for vannforsyning.
NRV har gode rutiner for kontroll og sikring av
høydebasseng bl.a. med god fysisk sikring,
månedlige vannprøver og full fysisk kontroll.
Sistnevnte gjennomføres med dykkere en
gang pr år. NRV har eget sertifisert
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laboratorium og det tas vannprøver i alle
basseng og ute på nettet etter et nøye fastlagt
prøvetakingsprogram.
Det er også økende oppmerksomhet på den
hygieniske sikkerheten i ledningsnettet der
utette vannledninger ligger tett inntil og i
samme grøft som utette avløpsledninger. Det
viktigste sikringstiltaket er å sørge for at det
alltid er overtrykk i vannledningen, og ekstra
nøye sikring ved arbeider på nettet. Dette er i
hovedsak en utfordring for det kommunale
ledningsnettet, fordi de fleste av NRV IKS`
hovedvannledninger ikke har avløpsrør i
samme grøft.
Dersom det er ledningsbrudd eller avbrudd i
forsyningen slik at det ikke er trygt drikkevann
i ledningsnettet, kan inntil 15 000 personer
sikres tilkjørt nødvannforsyning i et system
med tilkjørte tankvogner i kombinasjon med
palletanker der folk kan hente drikkevann.
Det legges til grunn at alle påregnelige
hendelser som akutt eller langvarig kritisk
dårlig råvannskvalitet i Glomma, eller et
omfattende havari i inntakssystem eller
vannbehandlingsanlegg, skal kunne dekkes
opp ved en fullgod reservevannforsyning. Kun
ved ekstreme hendelser aksepteres lavere
grads vannforsyning.
NRV IKS har i dag følgende avtaler om
gjensidig reservevannforsyning:
Avtale part
Oslo VAV, Skillebekk
Oslo VAV, Karihaugen
Aurskog-Høland kommune
Årnes vannverk
Ullensaker Kommune
Totalt

Forpliktet leveranse i
normalsituasjon
100 l/s
200 l/s
65 l/s
20 l/s
200 l/s
585 l/s

Foreliggende reservevannsavtaler 2020

Etter full etablering av avtalt
reservevannforsyning (1. generasjon) vil
vannforbruket i et middeldøgn kunne dekkes
selv med Hauglifjell ut av drift. Men systemet
dekker ikke en maks uke, og har ingen buffer i
forhold til forventet økning av vannforbruket i
regionen eller hendelser som måtte inntreffe
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mht redusert produksjon hos avtalepartnerne.
Det er derfor behov for en ytterligere
reservevannforsyning fremover
(2. generasjon).
Det planlegges en ytterligere utvidelse i
kapasiteten på reservevann fra Oslo. I
foreliggende avtale fremkommer en intensjon
om ytterligere 100 l/s i tillegg til det som er
presentert over. Vannforbruksanalysene peker
dog på et vesentlig større behov, i
størrelsesorden 500 l/s i tillegg til det som er
etablert i dag. Det pågår en dialog med Oslo
kommune om dette forhold med intensjonen
om å inngå en bindende gjensidig avtale.
Fra Ullensaker er det videre planlagt en
ytterligere utvidelse på sikt til 280 l/s. Dette vil
da gi en samlet reservevannsdekning på
ca. 1 100 l/s, som vil dekke forventet behov
frem til 2065.

Klimanøytral virksomhet
innen 2030
NRV IKS og NRA IKS har i sin felles strategi et
strategisk mål om å være energinøytrale innen
2025 og klimanøytrale innen 2030. Dette er en
høy ambisjon, og hvor vidt man klarer dette er
usikkert. Det er igangsatt et mulighetsstudie
for å se hvordan dette kan oppfylles.
Det er igangsatt en del mindre testprosjekter,
og tiltak. Man har blant annet montert
solcellepaneler ved bygging av nytt
kontorbygg, ser på mulighetene for å montere
mikroturbiner på egnede steder i
ledningsnettet med mer.
Energipotensialet i NRV IKS er imidlertid ikke
like stort som i NRA IKS, så hovedfokuset i NRV
IKS vil være på reduksjon i energiforbruket.

3.1 Utslippsfrie byggeplasser
Et annet mulig tiltak kan være utslippsfrie
byggeplasser. Dette kan forventes å ha en
priskonsekvens, og hvordan dette kan
gjennomføres må utredes nærmere før man
kan legge inn dette som et krav. Det vurderes
aktuelt å kjøre et pilot prosjekt for å skaffe seg
et grunnlag for videre vurderinger.

NRV IKS

Vannfaglig kompetansesenter
NRV sammen med NRA er i endring fra først
og fremst å være en produksjonsbedrift til
også å bli en kompetansebedrift. Det vil si at vi
i større grad tilegner oss kompetanse til å
utvikle og endre de prosessene vi hele tiden
har vært gode til å drifte.
Med de utfordringer og utbyggingsbehov
vannbransjen generelt står overfor, er
utvikling av kunnskap og nye smarte og
kosteffektive løsninger avgjørende for å kunne
løse oppgavene i fremtiden. Økt
befolkningsvekst i vår region, press på
avgiftsnivået, etterslep på vedlikehold
medfører at man måtte finne bedre og mer
kostnadseffektive metoder og løsninger på
våre behov.
Et godt faglig miljø skaper flere ringvirkninger
som godt omdømme, trygghet og tillit hos
abonnentene, økt stolthet og motivasjon hos
ansatte i selskapet og derav økte muligheter
for god effektivitet.

4.1 FOUI
En viktig del av arbeidet med å utvikle
anleggene for NRV IKS er forskning og
innovasjon. Skal bransjen klare å oppgradere
anleggene for fremtidige behov innen
fornuftige kostnadsrammer må man utvikle ny
teknologi, og utnytte kjent teknologi på nye
måter. For å sikre nye og effektive løsninger.
NRV ønsker og ser nytten av å være en del av
denne utviklingen. Selskapet ønsker derfor å
avsette midler til dette i fremtidige budsjetter.
Basert på vurderinger og sammenligning med
andre tilsvarende selskaper i bransjen har,
men vurdert det å være fornuftig å avsette 2-3
kroner per innbygger og år til dette formålet.

4.2 Koordinert fagmiljø med våre
eierkommuner
NRV ønsker, dersom eierkommunene er enige
i merverdien, å drive nettverksgrupper og
arenaer for erfaringsutveksling mellom
eierkommunene og selskapet. Dette for å sikre
gode rutiner og erfaringsutveksling for best
mulig drift av hele vannforsyningssystemet.

NRV IKS
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NRV IKS og kommunenes tekniske avdelinger
har alle behov for en basiskompetanse innen
Vann og Avløp mens det for enkelte
spesialtjenester vil være økonomisk og
kvalitetsmessig hensiktsmessig å samle dette,
enten hos NRV IKS eller eventuelt i en
vertskommune. Typisk kan nevnes
«nettmodell» dvs. beregningsverktøy for
helhetlig modellering av vannforsyningsnettet
der eierkommunene og NRV IKS har en felles
overordnet interesse for å optimalisere
kapasitet i nettet og høydebassengene.

4.3 Kompetanseplanlegging

Dette er en tjeneste som tydelig bygger opp
under flere av de sentrale overordnede
målene;

Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet er et viktig
arbeid. Et godt arbeidsmiljø gir fornøyde
ansatte med stolthet over egen arbeidsplass. I
tillegg er sikkerheten av avgjørende betydning
for den totale tjenesteproduksjonen. Både
sikkerheten for de ansatte og sikkerheten
innen de tjenester vi leverer.




kostnadseffektiv tjeneste
tilstrekkelig kapasitet alltid

Lekkasjesøking handler både om
lokalkunnskap men også moderne utstyr som
eksempelvis kan håndteres i en form for
teknisk/administrativ «pool».
NRV IKS og NRA IKS samarbeider med
bransjeorganisasjon Norsk Vann, som utøver
myndighetspåvirkning på vegne av vann
bransjen.
NRV IKS kompetanse gir selskapet mulighet til
å jobbe tett med Norsk Vann, slik at selskapets
synspunkter og interesser ivaretas.
Det er viktig for NRV IKS å bidra til å spille
Mattilsynet og andre offentlige premiss
leverandører gode gjennom god dialog i
gjennom alle faser fra de første signaler
kommer til effektuering.

«Riktig dimensjonert
kompetanse internt i NRVA
reduserer konsulentbruken,
bedrer omdømmet,
attraktivitet og tiltrekker
seg «de beste i bransjen»

NRV vil jobbe målrettet med å kartlegge og
planlegge kompetanse i egen organisasjon.
Selskapet vil jobbe aktivt for å sikre seg at man
besitter riktig kompetanse til de oppgaver
man er satt til å løse. Det er også viktig å
besitte tilstrekkelig kompetanse til å kunne
bidra til- og påvirke utviklingen i bransjen,
både når det kommer til regelverks- og
teknologiutvikling.

Ledende på HMS-arbeid

Delmål som «null skader», HMS fokus og godt
arbeidsmiljø er alle gode mål som har
ringvirkninger og direkte og indirekte påvirker
selskapets øvrige produksjons- og
kvalitetsmål.

«God sikkerhetskultur – DET VI SIER OG DET VI
GJØR – er avgjørende for
høy kvalitet og sikkerhet på
tjenestene og for
menneskene.

Det er selskapets «spisse ende», dvs de
operative mannskaper, som er utførende
innen sikkerhet og kvalitet. Forståelse for
helhet, hvorfor vi skal sikre oss selv og
selskapets «produksjonsverdier»
(installasjoner) er helt sentralt for å skape god
sikkerhetskultur.

5.1 Stolthet over egen arbeidsplass
Arbeidet med at de ansatte føler stolthet over
å jobbe i NRV IKS er et viktig trivselstiltak. En
medarbeider som er stolt over det man bidrar
til, vil oppleve hverdagen mer positiv og bidra

16

HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2020-2033

til økt kvalitet og effektivitet. Stolthet over
egen arbeidsplass er et viktig
arbeidsmiljøtiltak.

Kostnadseffektiv virksomhet
Det mest kostnadseffektive tiltaket er kanskje
å gå fra «havaribasert» vedlikehold til mer
planmessig, risikobasert forebyggende
vedlikehold. Ved «havaribasert» vedlikehold
benytter man komponentenes levetid fullt ut,
og kan være hensiktsmessig i enkelte tilfelle,
der en driftsstans kan være akseptabel. Men
for en del kritiske anleggsdeler er ikke dette
akseptabelt, da en driftsstans ofte kan få store
følgekostnader, og medføre et fordyrende
vedlikehold.
For å sikre at driften i NRV IKS er
kostnadseffektiv må selskapet kontinuerlig
søke å arbeide smartere og utnytte tilgjengelig
teknologi. Ved å delta i benchmarking kan
selskapet se hvor en står i sammenligning med
tilsvarende selskaper. Selv om det er interne
forskjeller mellom selskapene som gjør at ikke
nøkkeltall kan sammenlignes ukritisk kan en
allikevel se sammenlignende forhold, og ikke
minst trender over tid.
I tillegg til utnyttelse av tilgjengelig teknologi
vil NRA IKS også benytte muligheten til å teste
ut ny teknologi der en finner det
hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.

6.1 Smarte investeringer
Utredning, planlegging og realisering av tiltak
tar tid, gjerne 10 år eller enda mer for
komplekse tiltak. Ut fra denne erkjennelsen
må NRA IKS i større grad enn tidligere
fokusere på langsiktig planlegging. Både for å
sikre realisering i tide og for å sikre at de
tiltakene som velges og gjennomføres er
kostnadseffektive i et helhetlig og langsiktig
perspektiv.

NRV IKS

Vedlikeholdsetterslep i utskiftning av
ledninger i en periode hvor VA-bransjen har
«høstet av» tidligere investeringer,
medfører at gebyrene i VA -sektoren må
forventes å stige med 4% mer enn forventet
prisstigning. Selv om brukerundersøkelse
tyder på at man er villig til å betale noe mer
for VA tjenestene enn i dag er det trolig et
stort behov og forventning til effektivisering
i bransjen.
Kilde: Norsk vann

Utnyttelse og utvikling av felles ressurser med
våre eierkommuner er også et ledd i å sikre
kostnadseffektive og investeringer gjort på
optimalt tidspunkt. Utarbeidelse av
overordnede planer for hovednettet i tett
samarbeid med berørte eierkommuner er et
tiltak for å sikre best mulig miljømessig og
økonomisk nytte av de prosjekter som
besluttes realisert.

6.2 Organisering, ledelse og
effektivitet
Den samlede innsatsen fra NRV IKS, NRA IKS
og kommunene skal optimaliseres. Samtidig
trekker selskapsavtalene opp grensesnittet i
oppgaver og ansvar.
Det er en utfordring å optimalisere dette, for
eksempel:
Lekkasjetap i kommunene øker behovet for
kapasitet i NRV IKS` vannleveranse. Flere av
anleggselementene i NRV IKS er i nærheten av
sine kapasitetsgrenser. Redusering av
lekkasjetapet kan utsette svært kostbare
investeringer. Samtidig er det kommunene,
gjerne gjennom et samarbeid, som må
beslutte og deretter organisere en økt innsats
i lekkasjekontroll. Bruk av vannmålere er en
forutsetning for å kunne beregne
vannbalanse, oppnå en effektiv
lekkasjekontroll og derigjennom kunne
prioritere av tiltak.

NRV IKS
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Høydebassengene i NRV IKS og i kommunene
utgjør en samkjørt helhet, både i utjevning av
vanntrykk og forbruksfordeling, men ikke
minst som kortvarig reservevannforsyning ved
avbrudd i forsyningen fra Hauglifjell. Økende
fokus på reservevannforsyning gjør at det må
vurderes hvordan den samlede
vanndistribusjonen styres, overvåkes og sikres
i et system der alle høydebasseng og større
pumpestasjoner utgjør en helhet på tvers av
kommunegrensene. NRV IKS nyttiggjør i dag
kommunenes bassenger for å innfri sine
forpliktelser i selskapsavtalen.
Disse eksemplene viser hvordan helhetlig
tenking, kompetanse om VA-systemene og
ikke minst systematisk ledelse og styring kan
gi bedre beslutninger om investeringsbehov
og bedre anleggsdrift. Det må derfor vurderes
hvordan slik samordning best kan oppnås, for
eksempel gjennom regional organisering.
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Prioritering av investeringstiltak
Med bakgrunn i Representantskapets vedtak
november 2017 er tiltak prioritert på følgende
måte og med følgende hovedkriterier:
«Må» tiltak = krav i lovverk/forskrifter og
avvik fra myndigheter, når tidspunkt for
oppstart av prosjekter vedr. kapasitetsøkning
passeres , eller ved sikkerhetsforhold med høy
(rød) risiko.
Bør tiltak = NRV IKS og NRA IKS` 2040-mål,
tiltak/sikkerhetsforhold med moderat risiko
(gul).
Kan tiltak = øvrige 2040 mål, sikkerhetsforhold med lav risiko (grønn) og andre
forhold (omdømme, attraktivitet) eller der
inntjening/verdi ligger langt fram i tid.
Der et tiltak kan knyttes opp mot flere av
selskapets mål, løftes dette høyere opp i
prioriteringsrekkefølgen.
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Del 2 Status, utfordringer og strategiske valg.
Handlingsdelen fokuserer kun på det første strategiske målet Tilstrekkelig kapasitet – alltid, Det det
er dette strategiske målet som omhandler de tekniske anleggene.

Tilstrekkelig kapasitet – alltid
1.1 Risikostyring i NRV IKS
NRV IKS drifter kritisk infrastruktur for sine eiere og har i sin Strategi 2040 og hovedplaner mål om å;
til enhver tid levere nok vann til riktig kvalitet.
De ressurser (råvannskilder, prosessanlegg, kompetanse, organisering) som er kritiske for å kunne
oppnå dette – omtales som selskapenes «verdier».
Trusler mot disse verdiene og således NRV IKS` mål, kan være:
 teknisk svikt, operatørfeil osv., gjerne omtalt som
safetyforhold.
 naturgitte forhold som flom, tørke, temperatur, ras mm.
 «villede handlinger» (hacking, fysisk sabotasje, etterretning,
terror)

«God risikostyring øker treffsikkerheten for å nå NRVs strategiske mål»

Ny drikkevannsforskrift (2017), og generelt økt oppmerksomhet om trusler, har medført skjerpede
krav til risikoanalyser (3 faktor-analyser) og forsterkede sikkerhetsbarrierer.
NRV IKS har implementert prinsippene i ISO 3100 for risikostyring og benytter alle relevante metoder
for risikoanalyse (ISO 5831/32, Bowtie mfl.).
Sentralt i risikoanalysene er identifikasjon og kategorisering av hvilke verdier NRV IKS besitter, hvilke
trusler vi står overfor, hvilken robusthet som finnes i barrierene, hvilken risiko dette vurderes til og
hvilke akseptkriterier myndigheter, eiere og andre setter.
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1.1.1 Sikkerhet mot svikt/feil (tekniske eller menneskelige feil)
I tillegg til kravet om «tilstrekkelig mengder drikkevann til enhver tid» er det krav om «fullgod
reservevannforsyning» - noe som betyr at - «svikt i et viktig element i vannforsyningen ikke skal
kunne slå ut store deler av vannforsyningen.»
Redundans (dublering) av kritiske komponenter (eller om man vil, de som har «høy verdi») er et
gjennomgående designprinsipp for NRV IKS. Prosessanlegget i Hauglifjell er i ferd med å ombygges til
to uavhengige linjer, noe som betyr en reservekapasitet på minst 50% dersom en enkeltkomponent
eller linje faller ut.
Prinsippet er at NRV IKS på «egen kjøl» kan håndtere hendelser på eget fordelingsnett. NRV IKS og
NRA IKS har in-house kapasitet, kompetanse, beredskap og utstyr til selv å utbedre større lekkasjer.
Alvorlige ledningsbrudd vil kunne kreve ekstern entreprenørkapasitet.
I tillegg til redundans gir rentvannsbasseng Hauglifjell og NRV IKS` høydebasseng ute på nettet en
midlere døgnreserve på litt under 1 døgn. Ser man også kommunenes bassengkapasitet inn i
regnestykket har NRV IKS` abonnenter en reserve på 1,5 gjennomsnittsdøgns forbruk.
Denne reserven vil generelt gi mannskapene som skal utføre reparasjoner (f.eks. lekkasjer) en viss tid
til å utføre dette. Den totale reserve i bassengkapasitet er god sett i forhold til sammenlignbare
selskaper/kommuner.
Dersom flere kritiske hendelser inntreffer samtidig vil reservevann fra nabokommuner raskt kunne
kobles inn.
Selskapet er ISO sertifisert bl.a. 9001 (kvalitet), 14001 (ytre miljø), 17025 (lab) og 27001
(informasjonssikkerhet) og 45001 (arb. miljø) er under implementering. NRV er således langt fremme
mht kvalitetsstyring noe som sannsynliggjør generelt høy kvalitet og kompetanse i selskapet med
dertil hørende stabil og sikker drift.
Fra veiledning til drikkevannsforskriften kan listes følgende:
Driftssikkerheten ved vannforsyningssystemet spiller en viktig rolle for dimensjoneringen av
den alternative drikkevannsforsyningen. Gode rutiner for drift- og vedlikehold og
distribusjonssystem av høy kvalitet er eksempler på faktorer som reduserer sannsynligheten
for at den alternative drikkevannsforsyningen må benyttes.
I den totale dimensjonering av reservevann forstås det slik at selskapets kvalitet under normal drift
bør medtas i betraktningene.

1.1.2 Sikkerhet mot villede handlinger
Innbrudd, vinningskriminalitet og lignende krever sine sikkerhetstiltak/barrierer, mens mer
profesjonelle aktører og stater kan ønske å kartlegge systemer for å hente ut informasjon i et mer
langsiktig perspektiv. Andre typer sikkerhetsbarrierer er da nødvendig.
Krav til sikring av vannforsyning er gitt i «Forskrift om vannforsyning og drikkevann» § 10
Forebyggende sikring .» Vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av distribusjonssystemet er
tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle styringssystemer er tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og
bruk».
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Risikovurderinger knyttet til «villede handlinger» benytter oftest en såkalt 3-faktor modell som
metode - der verdier, trusler, robusthet analyseres og sees i sammenheng.
1. Verdi (hvor viktig er denne informasjonen, anlegget, funksjonen for selskapets drift på kort og
langsikt)
2. Trussel (hvem kan ha nytte av selskapenes verdien, og intensjon og kapasitet til å ødelegge den)
3. Robusthet (hvor gode barrierer har vi for å stoppe/forsinke angrepene og redusere
konsekvensene)

Sikringstiltak for nye installasjoner vil inngå i prosjektkostnadene, mens forsterkning på eksisterende
anlegg vil finansieres innenfor rammetiltak.

1.1.3 Sikkerhet mot klima (tørke, flom, mm.)
Av naturgitte trusler er «langvarig tørke» identifisert som kritisk for regionen (COWI rapport
desember des 2018 - Vannforsyning og reservevann i Indre Oslofjord).
Erfaringer fra sommeren 2018 var at mange av overflatekildene i regionen var kritisk nær ved å miste
sin kapasitet.
For NRV IKS spesifikt, er «langvarig tørke» imidlertid ingen høy risiko, mens hendelser knyttet til
inntak og råvannstunnel har høy risiko. Hendelser på disse systemelementene vil kunne utløse behov
for reservevann til NRV IKS.
Fram til 2028, da Oslo etter planen skal ferdigstille sitt nye vannverk med råvannskilde Tyrifjorden
(Holsfjorden), vil regionen samlet ha en relativt høy risiko knyttet til sviktende drikkevannsforsyning.
Det er relativt høy sannsynlighet for at de mindre vannverkene med overflatekilder (Gimil, AurskogHøland, Årnes) under langvarig tørke ikke kan levere vann mot NRV IKS` nett, men tvert imot ha
behov for vann og derigjennom utløse reservevannavtale med NRV IKS.
Ved en lang tørkeperiode er det trolig kun råvannskildene Glomma og Hurdalsjøen som vil ha høy
kapasitet.

1.2 Forutsetninger for risikovurderinger
Samfunnsøkonomisk er det ikke optimalt at hvert enkelt vannverk ukritisk dublerer alle
systemelementer - men ser dette i et større bilde. Gjensidige reservevanns-avtaler med
nabokommuner er således hensiktsmessig for å kunne håndtere scenarier med lav sannsynlighet og
der kostnaden for å oppnå egen intern redundans (dublering) er uforholdsmessig høy.
For NRV IKS kan dette eksempelvis være scenarier som ras i råvannstunnel, «1000 års flom» eller
omfattende kvikkleireskred som påvirker inntaks- og pumpestasjon ved Hammeren.
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En avgjørende faktor/forutsetning i risikovurderinger og robusthet for reservevann på regionalt nivå,
er at identifiserte trusler ikke «slår ut» flere av de samme systemelementene samtidig. Gitt en ytre
trussel som slår ut samme system (f.eks. tørke som slår ut flere råvannskilder) - kan man ikke «love
bort det samme vannet til flere».
Et konkret eksempel på dette kan belyses ved et av hovedscenarioene, nemlig «langvarig tørke», og i
hvilken grad regionen er sikret mot dette.
Gjensidige reservanns-avtaler og tilhørende råvannskilder framover, er:
 vår egen råvannskilde Glomma,
 Hurdalsjøen (Ullensaker)
 Holsfjorden (Tyrifjorden) Oslo fra 2028
Disse råvannskildene er uavhengige mht nedbørfelt, de har alle meget store volumer og de har
høygradig rensing og gode sikkerhetsbarrierer.
NRV IKS vurderer det således usannsynlig at disse tre råvannskildene faller ut pga tørke. Videre er det
lite sannsynlig at de samtidig utsettes for andre trusler, det være seg akutt forurensing, ras eller
annen naturlig trussel.
Uavhengighet for råvannskildene (ikke sammenfallende trusler) er således en grunnleggende
forutsetning for videre betraktninger og forventninger til at reservevanns-avtalene kan oppfylles og
akseptabel risiko oppnås.

Tilstrekkelig kapasitet – Alltid
Innbyggerne i eierkommunene forventer alltid rent vann i springen. Tilstrekkelig kapasitet er
prioritet nr. 1. Utfordringer som må hensyntas er befolkningsvekst, innbyggernes
forbruksmønster og forventninger. Det vil kreve betydelige investeringer og bærekraftige
løsninger, for å kunne ha tilstrekkelig kapasitet – alltid.
For å konkretisere hva man jobber mot vil mann måtte definere flere aspekter ved målet.
Skal kommunene og/eller innbyggerne være uberørt av enhver situasjon?
For å nå denne målsetningen har man for denne hovedplanperioden satt noen konkrete ambisjoner.
NRV IKS må ha tilstrekkelig og forutsigbar kapasitet i hele kjeden fra inntaket i råvannskilden til
distribusjonssystemet ut til eierkommunene. Produksjonskapasiteten på vannbehandlingsanlegget
inklusive råvannstilførselen er avhengig av systemets hydrauliske kapasitet samt
vannbehandlingsprosessens kapasitet. Produksjonskapasiteten på vannbehandlingsanlegget er i sin
tur avhengig av råvannskvaliteten. Således medfører dårlig råvannskvalitet i Glomma redusert
produksjonskapasitet.

2.1 Dimensjoneringsgrunnlag
I forbindelse med dimensjonering av vann og avløpsnett vil man måtte vurdere hvilke mengder man
skal dimensjonere for. For NRV IKS sine systemer er variasjonene i forbruk store fra dag til dag og
måned til måned. Man må derfor gjøre noen forutsetninger og gjennomsnittsberegninger ved valg av
dimensjonerende vannmengder.
Som et fornuftig grunnlag har vi i denne hovedplanen lagt til grunn følgende en del forutsetninger.
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Befolkningsgrunnlag eierkommuner
Nedre Romerike ligger i et regionalt og nasjonalt pressområde. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil
samtlige eierkommuner oppleve en markant vekst i antall innbyggere de neste tiårene.
Antall personer
Kommune

Prosent til 2050

Prosent fra 2050

2018

2050

2100

Lørenskog

1,7

1,5

40 106

64 500

135 800

Rælingen

2

1,5

18 161

34 200

72 000

Skedsmo

2

1,5

55 652

103 000

216 800

Nittedal

1,7

1,5

24 089

40 500

85 400

2

1,5

18 263

33 100

69 600

Fet

2,4

1,5

11 842

25 500

53 600

Gjerdrum

2,5

1,5

6 823

14 600

30 800

Enebakk (Flateby)*

1,6

1,5

-

6 600

13 900

Nes Kommune*

1,9

1,5

-

1 100

2 400

Sørum

Totalt
1,9
1,5
163 000
323 000
Befolkningsfremskrivning fra 2016 til 2100 basert på eierkommunenes prognoser.
* Basert på forespørsel fra Nes kommune. (omfatter de områder som i dag er en del av Sørum Kommune)

680 000

Eierkommunenes forventninger til befolkningsveksten i egen kommune frem mot 2050 er
oppsummert i tabell 3.5. Disse tallene gir en midlere vekst på 1,9 %, som er noe høyere enn SSB sine
prognoser. Etter år 2050 har NRV IKS lagt til grunn en fast årlig vekst på 1,5%. Prognosen for
befolkningsvekst er lagt til grunn for et langsiktig behov for drikkevann. Befolkningsprognosene er
rundet av til nærmeste hundretall på kommunenivå og nærmeste tusentall regionen sett under ett.
NRV IKS har valgt å følge kommunenes prognoser da man skal legge til rette for kommunenes
ønskede utvikling. Dersom befolkningsveksten blir noe lavere vil konsekvensene være noe økt
varighet på de investeringer man legger opp til, og at man utover i planperioden eventuelt kan skyve
på noen av tiltakene. Legger man imidlertid en for lav prognose til grunn kan man risikere å ikke ha
kapasitet til å håndtere den befolkningsvekten som kommer, og at NRV IKS blir en begrensende
faktor for samfunnsutviklingen.
Leveranse til øvrige kommuner
NRV IKS har mottatt en henvendelse fra Enebakk kommune vedrørende salg av drikkevann til Flateby
vannverk, samt en henvendelse om leveranse til Nes Kommune. Et slikt salg skal behandles og
godkjennes som en del av hovedplanprosessen iht selskapsavtalen mellom NRV IKS og
eierkommunene.
Fra NRV IKS sin side er det en premiss at det i en avtale legges til grunn et vannsalg som omfatter en
minste avtalt vannmengde. En leveranseavtale som omfatter en fast leveranse med et forutsigbart
volum vil fordele selskapets faste kostnader på flere abonnenter og således være en fordel for NRV
IKS sine eierkommuner. Tilknytning av Flateby er inntatt i befolknings-grunnlaget i tabellen.
Tilknytning av deler av Nes gjelder Rånåsfoss området, som i dag er en del av Sørum kommune, og er
medtatt i tallene for Sørum kommune. I realiteten medfører ikke dette noen endring bortsett fra at
et forsyningsområde overføres fra Sørum Kommune til Nes kommune.
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Lekkasjer
Man har i flere tiår jobbet målrettet med lekasjereduksjon. I denne perioden har lekkasjeprosent
kontinuerlig blitt redusert. I samme periode har man imidlertid etablert nye ledningstrekk og
tilknyttet nye abonnenter. Går man inn i tallene og ser på vannmengden som renner ut av
ledningsnettet ser man at denne er relativt uendret. Basert på dette forutsetter vi at
lekkasjemengden i volum forblir uendret.
Lekkasjer er ikke bare en kostnads- og kapasitetsutfordring, men det er også en hygieneutfordring,
ved at utette rør medfører en risiko for forurensning av drikkevannet. Det at man forutsetter en
uendret lekasjemengde betyr ikke at man ikke skal fortsette arbeidet med å få et tettere
ledningsnett.
Forbruksmønster
Tidligere regnet man at hver person bruker ca. 200 liter per døgn. Etter hvert som man har gått over
fra stipulert forbruk, til målt forbruk, har man fått bedre kunnskap om det faktiske vannforbruket.
Moderne løsninger og en økt bevissthet rundt drikkevann som en ressurs, har også medført at man
har redusert vannforbruket. Eksempler på dette er sparedusjer og sparefunksjoner på toaletter.
En annen faktor som også påvirker vannforbruket er måten vi bor på. I dag bor større andel av
befolkningen i leiligheter, enn hva som var tilfelle tidligere. Dette påvirker også den enkeltes
vannforbruk.
Dette betyr at man nå legger til grunn et forbruk på 140 l/person og døgn i framtidige beregninger.
Dagens vannforbruk måles imidlertid vesentlig høyere enn dette, dvs det er mye utlekking fra
ledningsnettet. Alle har ikke installert vannmålere, og det er heller ikke full dekning av sonemålere. Vi
vet derfor ikke helt presist verken vannforbruk eller hvor det er lekkasjer.
Bedret kontroll på forbruk og lekkasjer bør således være en prioritert satsing i NRV IKS`
eierkommuner slik at lekkasjer kan detekteres og utbedres. Kostnadskrevende kapasitetsutbygginger
kan således utsettes noe som har direkte betydning for kostnad.
Alle deler av denne behandlingen er duplisert. I tillegg er hele vannbehandlingen duplisert ved
reservevannsavtaler med andre operative vannverk.
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2.2 Dimensjonering av reservevannskapasitet
Forskriftens/myndighetens (Mattilsynets) krav og forventing er:
Med tilstrekkelig mengde mener vi at dere leverer nok vann til å dekke det abonnentene
trenger til daglige gjøremål og funksjoner.
NRV IKS` reservevannsavtaler er per 2019 ikke tilstrekkelig og dekker kun ca. 50% av middel døgn
forbruk.
Etter planen skal NRV IKS i 2020 doble dette (ny kapasitet fra hhv Ullensaker 200 l/s og Oslo 90 l/s)
slik at man oppnår gjensidige reservevannsavtaler på 582 l/s som tilsvarer ca. NRV IKS` behov i et
middel døgn.
Dette forutsetter imidlertid at alle partnere (også Aurskog H, Årnes og Gimil) leverer maksimalt inn
mot NRV IKS.
Mattilsynet skriver i sitt brev juni 2019 følgende om dette minimumsalternativet:
Vi anser allikevel at minimumsløsningen i pkt 3.1 som betinger at alle 3 forsyningslinjer må
utnyttes fullt ut, ikke er realistisk til å kunne sikre fullgod alternativ vannforsyning. Det kan
ikke utelukkes at samtidige hendelser kan inntreffe med en redusert kapasitet hos minst en av
leverandørene. Denne risikoen vil øke etter hvor lenge en slik reservevanns-forsyning må
opprettholdes.
Et annet aspekt er i hvilken grad man bør forutsette full produksjon (i 3 mnd) fra de aktuelle
leverandører av vann men bør legge inn en sikkerhetsfaktor, f.eks. gjennomsnittlig 90% av
produksjonskapasitet.

2.3 Krisevann
Hvis den ordinære vannforsyningen reduseres vesentlig eller stanses over lenger tid, vil det raskt gi
store samfunnsmessige konsekvenser. Det mest kritiske vil være behovet for nok vann til slokking av
brann og vann som er nødvendig for at sanitære avløpssystemer fungerer som de skal.
Forskriftens krav er:
Det tredje leddet i § 9 gir en hjemmel som kan brukes i helt spesielle og uforutsigbare
situasjoner. Hjemmelen åpner for at dere kan levere vann som ikke er trygt i enkelte ekstreme
tilfeller.
Med ekstreme tilfeller mener vi naturkatastrofer som for eksempel storflom eller orkan,
miljøkatastrofer, andre alvorlige hendelser, ulykker, kriser eller krig. Felles for disse
forholdene er at de er lite forutsigbare, og at de sjelden inntreffer.
For NRV IKS` vedkommende er Nordbysjøen (kapasitet ca. 200 l/s) og Bergstjern (ca. 50 l/s) begge
intakte med kloreringsanlegg, men uten noen øvrige renseprosesser.
Disse kapasiteter skal ikke betraktes inn i reservevanns-vurderingen – og ligger kun som en reserve i
ekstremscenarier.

NRV IKS

HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2020-2033

25

NRV IKS vurderer f.eks. «1000-års flom», «full blokkering av råvannstunnel» og «stort leirras» som
blokkerer inntakssystem ved Hammeren, til å være relevante scenarier der disse krisevannkildene vil
være aktuelle å sette inn.

2.4 Nødvann
Forskriftens krav er:
Nødvann er vann til drikke og personlig hygiene som blir levert uten bruk av det ordinære
distribusjonssystemet. Det vil kunne være behov for nødvann hvis det skulle oppstå kriser eller
katastrofer i fredstid, eller ved krig.
Regionalt forpliktende samarbeid (Oslo, NRV IKS, Ullensaker) sikrer nødvannskapasitet (15 l/p døgn)
for totalt 15 000 personer.

2.5 Dimensjonerende produksjons- og distribusjonskapasitet
Leveringssikkerheten «Tilstrekkelig kapasitet – alltid» kan således sees på som summen, kapasiteten
og kvaliteten på vannverkets (NRV IKS) ressurser, tiltak og barrierer som sikrer innbyggerne trygt og
tilstrekkelig vann til enhver tid.
Av naturgitte trusler er «langvarig tørke» identifisert som kritisk for regionen (COWI rapport
desember 2018 - Vannforsyning og reservevann i Indre Oslofjord).
Erfaringer fra sommeren 2018 var at mange av overflatekildene i regionen var kritisk nær ved å miste
sin kapasitet.
For NRV IKS spesifikt, er «langvarig tørke» imidlertid ingen høy risiko, mens hendelser knyttet til
inntak og råvannstunnel har høy risiko. Hendelser på disse systemelementene vil kunne utløse behov
for reservevann til NRV IKS.
Ved scenariet «langvarig tørke» vil NRV IKS (Glomma) være en sikker leverandør til våre
reservevanns-partnere.
NRV IKS på sin side vil kunne ha behov for tilsvarende reservann for NRV IKS` kritiske scenarier som
f.eks. «utfall inntak- og tunnelsystem» grunnet flom eller ras.
For å oppnå denne gjensidige robustheten som er nødvendig, må NRV IKS bygge ut kapasitet i
Hauglifjell og overføringsledninger mot Oslo, som sammen med Hurdalsjøen/Ullensaker, vil gi oss
tilstrekkelig trygghet for vannforsyning.
God reservevanns-kapasitet vil kunne redusere behovet (og kostnader) for redundans på elementer
der sannsynligheten for svikt er lav men konsekvensen høy. Dette gjelder f.eks. deler av
inntakssystemet ved Hammeren. Gjensidige reservevanns-avtaler kan således balanseres
samfunnsøkonomisk opp mot å etablere kostbar lokal redundans (dublering).
NRV IKS interne vannbehov er stipulert til 1 200 l/s i 2068. Ved utfall av vår produksjon må NRV IKS
sikre innbyggerne alternativ vannforsyning.
Dette gjøres ved hjelp av to store gjensidige reservanns-avtaler med Oslo på 855 l/s og Ullensaker
med 280 l/s.
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Nødvendig produksjon fra Hauglifjell (gitt at Oslo utløser sin avtale på 855 l/s) er:




NRVs behov
Oslos behov
Leveranse fra Ullensaker
Produksjonsbehov (netto) Hauglifjell

1 200 l/s
855 l/s
- 280 l/s
1,775 l/s

En har således basert denne beregningen på at kun en av disse store partnerne har behov for full
leveranse fra NRV IKS samtidig.
NRV IKS har etter pålegg fra Mattilsynet startet en mer detaljert risikovurdering med et lokalt (NRV)
og regionalt perspektiv, som vil identifisere dimensjonerende scenarier og belyse og underbygge
argumentene for valg av sikkerhetsnivå og robusthet i reservevanns-forsyningen.
I produksjon medgår et intern forbruk på 5% til filterspyling mm. Med en liten sikkerhetsmargin på
ytterligere 5% - settes dimensjonerende produksjon til 2 000 l/s.
NRV IKS har også avtaler med Aurskog Høland (65 l/s), Nes (20 l/s) og Gimil vannverk 12 l/s
(Gjerdrum). Disse vi ligge som en ekstra buffer dersom mindre hendelser inntreffer.
Kompleksitet, og i hvilken grad flersidig forsyning og bassengkapasitet er tilgjengelig i det aktuelle
forsyningsområdet, vil avgjøre om normal forsyning kan opprettholdes eller om nødvannsberedskap
må settes inn.
NRV IKS vurderer, at med dagens regionale nødvannskapasitet, vil de abonnenter i NRV IKS` område
uten full tosidig forsyning kunne forsynes med drikkevann til å dekke hygieniske behov.
NRV IKS` tiltaks-/handlingsplan skal prioritere i hhv:




«Må» tiltak = krav i lovverk/forskrifter og avvik fra myndigheter, når tidspunkt for oppstart av
prosjekter vedr. kapasitetsøkning passeres , eller ved sikkerhetsforhold med høy (rød) risiko.
Bør tiltak = NRV IKS og NRA IKS` 2040-mål, tiltak/sikkerhetsforhold med moderat risiko (gul).
Kan tiltak = øvrige 2040 mål, sikkerhets-forhold med lav risiko (grønn) og andre forhold
(omdømme, attraktivitet) eller der inntjening/verdi ligger langt fram i tid.

Diskusjonen videre og risikovurderinger vil belyse i hvilken grad man bør legge inn reserve/ekstra
sikkerhet.
Helhetlige risikovurderinger på regionalt nivå er viktig beslutningsgrunnlag for å balansere
investeringer som øker NRV IKS` egen robusthet, opp mot den sikkerheten som ligger i å ha gode
reservevanns-avtaler.

2.6 Det ordinære vannforsyningssystemet
NRV IKS henter råvannet via en inntaksledning fra Glomma, ved Sørumsand, rett nedstrøms
Bingsfossen. Vannet pumpes derifra gjennom et tunnelsystem til vannbehandlingsanlegget i
Hauglifjell, ved Leirsund. Ferdig renset drikkevann leveres gjennom et transportsystem som
inkluderer flere pumpestasjoner og høydebasseng. Mengden levert drikkevann måles i grensesnittene til eierkommunene. Disse har ansvaret for videre transport og distribusjon til sine
abonnenter gjennom kommunale ledningsnett.
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2.6.1 Råvannskilden og inntakssysystemet
Glomma er råvannskilden til NRV IKS. Elva er 604 km lang og har et nedbørsfelt på 41 000 km2, noe
som utgjør ca. 13% av Norges areal, og tilsvarer hele Danmarks areal. Den store fordelen med denne
råvannskilden er den store vannføringen, dvs at langvarig tørke ikke vil påvirke vannforsyningen som
man opplevde for flere vannverk i 2018. Gjennomsnittlig vannføring er ca. 700 kubikkmeter per
sekund, mens NRV IKS` produksjon grovt kan sies å være 1 kubikkmeter pr sekund.
Samtidig er det en ulempe at man ikke kan kontrollere all aktivitet og hvilke utslipp som går til elva.
NRV IKS har med bakgrunn i disse store variasjonene i råvannskvalitet bygget et robust renseanlegg i
Hauglifjell som er designet for variasjoner og som har håndtert dette meget godt.
Glomma og Nitelva/Øyeren har gjennom historien hatt flommer, sist i 1995, og NRV IKS må ta høyde
for sikker vannleveranse selv i de mest ekstreme flomperioder.
For de mest ekstreme flommer («1 000 års flom») vil inntakssystemet kunne bli slått ut. Da vil NRV
IKS kunne forsyne vann til abonnentene ved hjelp av våre partnere, hhv Oslo, Ullensaker
(Hurdalssjøen), Aurskog Høland og de mindre reservevannspartnere som Årnes og Gimil der NRV IKS
har gjensidige avtaler om levering av drikkevann.
Vanninntaket ligger ved Bingsfoss ved
Sørumsand. Fra inntakspunktet ledes vannet
i en ca. 3 km lang sjøledning til
inntakspumpestasjon PV0, Silhus R0 og
videre til råvannspumpestasjon PV1 ved
Hammeren vest for Sørumsand. Derfra løftes
vannet ca. 120 meter opp til en 3,7 km lang
råvanns-tunnel. Tunnelen har ca. 1 ‰ fall og
leder råvannet frem til
vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell på
høydekote +196.
Det er identifisert flere hydrauliske
flaskehalser i inntakssystemet.
Silhuset ved Hammeren er slitt og trenger oppgradering. Pumpeutstyret i PV1 er utsatt for høy
slitasje som følge av sedimenter i innløpsledningen.
Forbedret og økt rensekapasitet i perioder med dårlig vannkvalitet og bedre sikring av
inntakssystemet er et høyt prioritert tiltak og mulighetsstudie for dette er igangsatt pr august 2019
NRV IKS overvåker kontinuerlig vannkvaliteten i Glomma ved måling av turbiditet (partikkelinnhold)
og fargetall (humus/organisk stoff) via et online-system.
De siste årene har selskapet observert en større variasjon i råvannskvaliteten enn tidligere. Samtidig
har hyppigheten av perioder med høye verdier økt. Dette kan ha en sammenheng med at det har
forekommet mer intens nedbør de senere år, som fører til en større og raskere avrenning fra
jordbruksarealer oppstrøms inntaket. Variasjonen er større for organisk materiale i forhold til
partikkelinnhold (turbiditet). Den dårligste råvannskvaliteten opptrer erfaringsmessig ved regn på
frossen mark.
Perioder med dårlig vannkvalitet og høye verdier på organisk materiale og partikkelinnhold gir
utfordringer med å produsere tilstrekkelig mengde drikkevann med god kvalitet fra
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vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. NRV IKS online-overvåkning er et viktig sikkerhetsmessig tiltak
i så måte, ettersom denne øker beredskapen med hensyn på å ligge i forkant med justeringer av
vannbehandlingsprosessen. Det gir også mulighet til kortvarig å stoppe eller redusere inntaket av
råvann ved spesielt dårlig råvannskvalitet, og i stedet utnytte tilgjengelig reserver i råvanns- og
rentvannmagasiner. Ved langvarige vannkvalitetsproblemer må oppstart av reservevannforsyning for
å øke samlet produksjonskapasitet vurderes.
Ras i råvannstunnelen
Det er identifisert to kritiske rasområder i den eksisterende råvannstunnel mellom Hammeren og
Hauglifjell og utbedring er besluttet gjennomført i 2021. Anleggsarbeidet er i seg selv ikke så
komplisert, men det utfordrende i denne 3 måneders-perioden er at NRV IKS skal stoppe sin
vannproduksjon fullt og helt og i perioden få tilført vann fra alle våre partnere. En rekke tiltak og
aktiviteter skal kontrolleres i forkant og en rekke konsekvensreduserende tiltak er identifisert og
planlagt dersom noe skjer med vannproduksjon og leveranse fra våre avtalepartnere.
I ROS-analysen vedrørende inntakssystemet pekes det på flere hendelser med en høy risiko. Flom og
leirskred, sammen med omfattende og langvarig strømbrudd er de største risikoene.

2.6.2 Vannbehandlingsanlegget
Vannbehandlingsanlegget ligger i Hauglifjell ved
Leirsund. Selv om det er gjort store investeringer i nyere
tid er hovedtyngden av de mekaniske komponentene
fra den gang anlegget var nytt i 1982.
Vannbehandlingsanlegget består av følgende
renseprosesser:







Grovsiling ved råvannsinntaket på Hammeren
Kjemikalietilsetning for felling og økning av pH, alkalitet, og kalsiuminnhold
Separering av slam i lamellsedimentering (superpulsator) og etterfølgende tomediafilter
Etterpolering i kullfilter for å redusere lukt, smak, og øvrige uønskede organiske forbindelser
Desinfisering av bakterier og parasitter ved UV-bestråling
Tilsetning av klor for fjerning av virus og økt mikrobiologisk sikkerhet på ledningsnettet

Ved normal råvannskvalitet er teoretisk produksjonskapasitet ved dagens vannbehandlingsanlegg
1 300 liter per sekund fordelt på to linjer. Dette er imidlertid aldri testet og transportkapasiteten fra
Glomma og opp til Hauglifjell har pr 2019 ikke denne kapasiteten.
Ved dårlig råvannskvalitet er det pulsatoren (kjemisk fellingstrinn) som gir den kapasitetsmessige
begrensningen. I perioder med stor snøsmelting og nedbør kan kapasiteten i pulsatoren bli halvert
fra ca. 2x700 liter per sekund til ca. 2x350 liter per sekund. Konsekvensen er at anlegget per i dag kun
har en sikker produksjonskapasitet på 700 liter per sekund.

Vannbehandlingsanlegget har til tider en kapasitet helt nede i 700 l/s

Vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell er sikret med reservekraftaggregat som dekker
vannbehandlingen. NRV IKS har imidlertid ikke reservekraftaggregat som kan levere høyspent til
hovedpumpestasjon ved Hammeren noe som betyr at Glommavannet ikke kan pumpes opp til
renseanlegget.
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Strømtilførsel til PV1 er imidlertid noe av det sikreste man kan oppnå, tosidig tilførsel, prioritert kraft
og bortimot direkte kobling inn mot kraftproduksjonsanlegg.
 Inntaksledning Glomma
Inntaksledningen fra Bingsfoss til PV0 er en Ø1000 mm ledning med lengde 3 km.
Tverrsnittet er mest sannsynlig begrenset av sediment/leire, noe som betyr at utnyttbar
dimensjon er nærmere 900 mm der selvrensende hastighet oppnås. Når inntaks700 l/s
pumpestasjonen (PV0) ikke er i drift styres kapasiteten i denne ledningen av
vannstanden i Glomma. Ved normal drift er kapasiteten rundt 700 liter per sekund. Det
er ingen reserveledning dersom den ordinære ledningen må tas ut av drift, men det er
klargjort for to reserveinntak til PV0 gjennom gamle ledninger.
 Inntakspumpestasjon PV0
Dersom tilløpsnivået til PV1 er for lavt, kan PV0 kobles inn. Dette skjer imidlertid
usikker
sjeldent. PV0 har kun én pumpe med kapasitet på ca. 1 200 l/s.
l/s
Inntakspumpestasjon PV0 og silstasjonen på Hammeren er flomutsatt ved 20-års flomvannstand. En eventuell oversvømmelse anses ikke systemkritisk, men kan medføre
kortvarig redusert råvannskvalitet og materiell skade
 Råvannspumpestasjon PV1
Pumpestasjonen har fire pumper, hver med kapasitet på 360 liter per sekund. Den
teoretisk samlede kapasiteten er på ca. 1 200 liter per sekund. Den reelle kapasiteten er
usikker da test av tre pumper i samdrift ikke lot seg gjøre, fordi kapasiteten i
inntakssystemet ikke var tilstrekkelig. En vet at to pumper i samdrift gir ca. 700 liter per
sekund. Gitt at kapasiteten på inntakssystemet økes forventes tre pumper i samtidig
1 000l/s
drift a gi ca. 1.000 l/s. Økt hastighet i dagens inntakssystem forventes imidlertid å rive
med store mengder sedimentert bunnslam som er akkumulert i inntaksledningen.
Dette slammet vil både være utfordrende for pumper og siler og representerer en reell
kapasitetsmessig begrensning. Fire pumper i samdrift er aldri blitt forsøkt testet.
Råvannspumpestasjonen er flomutsatt ved 200-års flomvannstand. Oversvømmelse i
en slik grad at lensepumpene ikke holder unna kan gi drukning av stasjonen med kritisk
konsekvens for vannforsyningen.
 Ledningen i Tretjerndalen
Råvannstunnelen er todelt med et brudd i Tretjerndalen hvor råvannet føres i ledning
1 000 l/s
på grunn av et dalsøkk i fjellformasjonen. Ø1 200 mm ledningen gjennom Tretjerndalen
representerer en flaskehals i overføringssystemet. Ved normal vannhastighet har
ledningen en kapasitet på maksimalt 1 000 liter per sekund.

Oppstilling av kapasiteter i inntaks- og vannbehandlingsanlegg

2.6.3 Distribusjonssystemet
NRV IKS har i utgangspunktet tilstrekkelig distribusjonskapasitet til eierkommunenes eget forbruk.
Beregninger i nettmodell tyder imidlertid på at leveranse av reservevann mot Oslo krever en del
ombygging av installasjoner og forsterkning av hovedledninger (bl.a. Rælingsåsen) og ny
hovedledning Kjeller-Hvam og mot Oslo (Djupdalstoppen).
Simulering av overføring av 200 l/s mot Ullensaker tyder på at tilgjengelig kapasitet er tilstede. For å
kunne levere fremtidig forsyning av 280 l/s vil man i henhold til nettmodellen på sikt måtte gjøre
forsterkninger i ledningsnettet.
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Ledningsnettet
NRV IKS har et ledningsnett på anslagsvis 150 km
som leverer vann til strategiske leveringspunkter i
eierkommunene. Distribusjonssystemet omfatter
også 23 høydebassenger og 16 pumpestasjoner.
Ledningsnettet er hovedsakelig bygget opp med
rørmaterialene duktilt og grått støpejern,
polyetylen(PE), og forspente betongrør av typen
Sentab. Figurene nedenfor viser andel av de ulike
type material og aldersfordeling.
Betongrørene i ledningsnettet er fra 1980-tallet, og
er først og fremst benyttet ved diametere fra Ø800
mm og oppover. Disse rørene har muffeskjøter med
gummipakning. Det har vært en del lekkasjer i
pakningene på disse rørene. Andre interkommunale
selskaper som IVAR i Stavanger og VIV i Vestfold har
byttet ut lignende rør etter å ha hatt flere kritiske
ledningsbrudd.
Erfaringsmessig er det styrkemessige utfordringer
med forspente betongrør med alder over 40 år. NRV
IKS har til i dag ikke registrert noen strukturelle
problemer med sine rør. Våre rør er på nåværende
tidspunkt nærmere 40 år og det må derfor påregnes
et økende utskiftningsbehov av dette ledningsnettet.
Støpejernrørene i ledningsnettet har i enkelte områder vært svært utsatt for lekkasjer. Årsaken kan i
stor grad forklares med at de ligger i korrosiv grunn og har manglende korrosjonsbeskyttelse.
Rørene har i tillegg muffeskjøter med elastiske
tetningsringer av gummi som gjør dem utrygge for
utglidning i ustabil grunn. Eldre gråjernledninger er
sprø og representerer en viss sikkerhetsmessig
risiko ved at omfanget av et rørbrudd ofte blir stort.
Eldre elve-kryssinger i ledningsnett som ikke er
bygget med PE-rør vurderes som svært risikable
med tanke på stabilitet og leveringssikkerhet.

Vannlekkasje i støpejernsrør – Gullhaug Tømte 6
september 2019 - utbedret av NRVs egne mannskaper

NRV IKS hovedledningsnett har, sammenlignet med
mange bykommuner, liten andel ledningsnett eldre
enn 50 år. Alder er imidlertid ikke den eneste
faktoren som påvirker ledningsnettets levetid. Både
grunnforhold og trykkforhold er av betydning. Årlig
oppleves ledningsbrudd som forstyrrer
driftssituasjonen og utfordrer beredskapen.
Selskapet har jobbet systematisk for a redusere
lekkasjene og hadde i 2016 en lekkasjeprosent på
beskjedne 0,7 %.
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I dag benyttes i all hovedsak PE-rør både til nyanlegg og ved ledningsfornyelse. Disse rørene er
helsveiste og svært robuste. De er ikke utsatt for korrosjon og regnes i dag som det sikreste
ledningsmaterialet til vannforsyningsformål.
Utgangspunktet for ledningsfornyelse har frem til nå vært basert på utbedring av strekninger med
mye ledningsbrudd som følge av korrosjon eller materialtretthet.
Pumpestasjoner
NRV IKS har 16 pumpestasjoner i sitt vannforsyningssystem. Av disse inngår 11 i den normale driften
og 5 i beredskap-stasjoner. Selskapet både eier og står for drift og vedlikehold av stasjonene. Alderen
på stasjonene varierer fra 1 til 44 år, med et gjennomsnitt på 27 år. Alle pumpestasjonene
fjernovervåkes via NRV IKS sitt SRO-system fra vaktsentralen i administrasjonsbygget og i Hauglifjell.
Som følge av manglende forebyggende vedlikehold over flere år har flere pumpestasjoner et
betydelig fornyelsesbehov.
Drikkevannsbassenger
Det er totalt 23 drikkevannsbassenger, hvorav 7 eies av NRV IKS. Resten eies av den enkelte
eierkommune. Alle høydebassengene fjernovervåkes via NRV IKS sitt SRO-system. Formålet med
drikkevannsbassengene er å sørge for et stabilt trykk i ledningsnettet, forenkle styringen av
pumpestasjonene, utjevne forbruksvariasjoner, samt sikre forsyningen ved ledningsbrudd og andre
kortvarige driftsforstyrrelser.
Samlet bassengvolum er 75 000 m3, noe som tilsvarer halvannet døgns midlere forbruk. Det vil si at
drikkevannsbassengene samlet sett har god kapasitet og imøtekommer forventningen til 24 timers
dekning av vannforbruket. Det er likevel en del geografiske skjevfordelinger som gjør at enkelte
forsyningssoner ikke tilfredsstiller målet om 24 timers drikkevannsbassengdekning for å sikre god
leveringssikkerhet
Askøy saken ga sommeren 2019 en tankevekker der flere tusen mennesker ble berørt av
bakteriologisk forurensning fra et høydebasseng. NRV IKS har gode rutiner for kontroll og sikring av
høydebasseng. Disse er imidlertid fortløpende under vurdering, og endringer og forbedringer kan
være aktuelt.
Det tas ut månedlige vannprøver fra bassengene samt gjennomføres en tilstandskontroll. I tillegg
tappes bassengene ned rutinemessig for å sikre utskifting av vannet, samt at man årlig gjennomfører
inspeksjoner med eksterne spesialister for tilsyn med drikkevannsbassenger.
NRV IKS utfører også prøvetaking ved de kommunale bassengene for å sikre vannkvaliteten. Øvrig
tilsyn og vedlikehold utføres av kommunene.
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2.6.4 Fremtidig forsyningssystem
For å sikre en dublering av vannforsyningen er det en intensjon at det for alle leveringspunkter er
tosidig forsyning. Dette kan løses ved etablering av ringledninger eller annen alternativ forsyning.
Som man ser av prinsippskissen over er dette etablert for deler av forsyningen, men ikke for alle
områder i tilstrekkelig grad.
Det er også en forutsetning at vi trekker på våre reservevanns-avtaler for å ivareta denne
funksjonaliteten. Teoretisk vil et ledningsnett utformet som et edderkopp nett være ideelt. Da vil
enhver del av ledningsnettet kunne kobles ut uten at det påvirker funksjonaliteten. For NRV IKS`
ledningsnett vil dette kunne gjøres ved å komplettere en indre ring, samt etablere en ytre ring.

Figur 1 Prinsipp skisse fremtidig robust nett for NRV

Del 1

En framtidig robust vannforsyning vil være en såkalt «indre ring» med forsterket kapasitet og
et større høydebasseng sentralt, kanskje sammen med Oslo (Djupdalen).

DEL 2) En ytre ring vil med kryssing av Øyeren sikrer Rælingen og Fet, og en sammenkobling av
Nittedal og Gjerdrum vil komplettere hele NRV IKS` mål om fullt ringsystem.
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Del 3 – Handlingsprogram
Handlingsplanen prioriterer tiltak som er identifisert gjennom hovedplanen. Tiltakene er identifisert
og basert på de ambisjoner og målsetninger som er satt i Hovedplanens del I og II, som igjen bygger
på Strategi NRV IKS og NRA IKS mot 2040.
Handlingsprogrammet danner igjen grunnlaget for selskapets økonomiplan.

Identifiserte utredningsbehov
Gjennom hovedplanarbeidet er det identifisert enkelte utredninger som bør gjennomføres i
fellesskap mellom NRV IKS og eierkommunene.
Disse er:



Grensesnitt mellom NRV IKS og eierkommuner
Samordnet innsats for lekasjereduksjon

Videre er følgende større utredninger nødvendig for å møte regionen befolkningsvekst, skjerpede
myndighetskrav og klimautfordringer:





Økt behandlingskapasitet (Hauglifjell) som følge av befolkningsvekst
Forbedret robusthet og kapasitet til å håndtere økte variasjoner i råvannskvalitet i Glomma
Økt distribusjonskapasitet for å håndtere befolkningsvekst, samt bedret robusthet og
leveransesikkerhet (reservevann) mot Oslo
Forbedre leveransesikkerheten ved etablering av robust tosidig tilførsel for alle områder i NRV
IKS. Dette betyr en forsterket «indre ring» (Kjeller-Hvam-Oslo inkl. nytt stort høydebasseng) og
etter dette en «ytre ring» (strekningen Rælingen-Fet over Øyeren, og strekningen NittedalGjerdrum ved hjelp av boring)

1.1 Grensesnitt mellom NRV IKS og eierkommune
En av føringene som er lagt i hovedplanforslaget 2020-2033 er at abonnenten skal stå i fokus.
Leveringssikkerhet skal være uavhengig av geografi og kommunetilhørighet. Dette utfordrer
selskapsavtalen, som kun omhandler leveransesikkerhet i definerte knutepunkt uten å betrakte
samlet robusthet og risiko. Det kan således lede til potensielt suboptimale løsninger og tilhørende
unødvendige investeringer.
Dette kan løses ved at NRV styrer/overtar alle høydebassengene, eventuelt at NRV IKS gis mulighet
for opphør i leveranse i en begrenset periode, og at kommunene må bygge ut sine anlegg til å
håndtere dette. Konsekvensene av det ene eller andre alternativet bør utredes i fellesskap mellom
NRV IKS og eierkommunene.

1.2 Strategi og samordnet innsats for lekasjereduksjon
Lekkasjetap i kommunene øker behovet for kapasitet i NRV IKS` vannleveranse. Lekasjereduksjon et
nødvendig arbeid, både med hensyn på hygienisk sikkerhet, kostnadseffektivitet og av miljøhensyn.
Skal man lykkes med dette bør selskap og eierkommuner i fellesskap utarbeide en strategi for dette
arbeidet. En slik felles strategi, og et koordinert arbeid vil kunne bidra til et mer effektivt arbeid med
lekasjereduksjon. En slik utredning bør foretas innen neste rullering av hovedplanen, og bør også
fastsette hva som er et bærekraftig lekkasjenivå.
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1.3 Utviklingsplanen for vannbehandlingsanlegg, Hauglifjell
Det er identifisert behov for å utvide vannverkets produksjonskapasitet vesentlig.
Kapasitetsutvidelsen vil måtte skje gjennom ulike tiltak. For å sikre en helhetlig vurdering av tiltak er
det igangsatt utarbeidelse av en utviklingsplan for økt produksjonskapasitet. Dette arbeidet er startet
opp i 2019, og vil sluttføres i 2020. Arbeidet vil danne grunnlaget for en helhetlig og kostnadseffektiv
kapasitetsutvidelse av produksjonskapasiteten i vannverket.

Identifiserte investeringstiltak
Det er innen selskapets strategiske mål og hovedplanens ambisjoner og målsetninger identifisert
flere nødvendige investeringer.

2.1 Prioritering av investeringstiltak
Med bakgrunn i Representantskapets vedtak november 2017 er tiltak prioritert på følgende måte og
med følgende hovedkriterier:
«Må» tiltak = krav i lovverk/forskrifter og avvik fra myndigheter, når tidspunkt for oppstart av
prosjekter vedr. kapasitetsøkning passeres, eller ved sikkerhetsforhold med høy (rød) risiko.
Bør tiltak = NRV IKS og NRA IKS` 2040-mål, tiltak/sikkerhetsforhold med moderat risiko (gul).
Kan tiltak = øvrige 2040-mål, sikkerhets-forhold med lav risiko (grønn) og andre forhold (omdømme,
attraktivitet) eller der inntjening/verdi ligger langt fram i tid.
Der et tiltak kan knyttes opp mot flere av selskapets mål, løftes dette høyere opp i
prioriteringsrekkefølgen

Identifiserte og prioriterte tiltak «Må»
Hovedplanen har identifisert følgende prioriterte prosjekter Basert på definisjonen over. Tiltakene er
knyttet til selskapets strategiske mål, men er også regulert av lovkrav. De tiltak som er identifisert i
denne kategorien er tiltak knyttet opp mot det strategiske målet Tilstrekkelig kapasitet - alltid

3.1 Tilstrekkelig kapasitet – alltid
3.1.1 Produksjonskapasitet
1.0 Økt produksjonskapasitet
1.1. Økt hydraulisk kapasitet
 Øke hydraulisk kapasitet på vannbehandlingsanleggets innløpssystem til 2.000 l/s, samt
tilrettelegge for parallell vannproduksjon på to separate linjer (2019-2020)
1.2 Transport av råvann
 Legge parallell ledning i Tretjerndalen (2021-2022)
1.3 Økt produksjonskapasitet Inntak og forbehandling
 Inntak råvann; Legge parallell inntaksledning i Glomma (2019-2020)
 Vannbehandling; Ny forbehandling ved Hammeren for å avlaste etterfølgende
vannbehandling og tilrettelegge for økt kapasitet (2021-2022)
 Pumping råvann; Etablere ny eller parallell inntakspumpestasjon (PV0) og
råvannspumpestasjon (PV1) ved Hammeren (2023-2025)
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1.6 Utvidelse av farge- og partikkelfjerning
 Vannbehandling; Etablere nytt og større anlegg for fjerning av partikler og organisk stoff
(2025 – 2027)
1.7 Økt kapasitet desinfeksjon
 Vannbehandling; Økt kapasitet UV-desinfeksjon
2.0. Økt distribusjons- og reservevannskapasitet
Distribusjonskapasitet
Økt produksjonskapasitet må følges av tilstrekkelig distribusjonskapasitet om investeringene skal ha
verdi. Dagens hovedledninger er ikke dimensjonert for fremtidig behov gitt kommunenes forventede
befolkningsvekst.
Det viktigste hovedgrepet for distribusjonssystemet til NRV IKS er å bygge en indre ringforbindelse
som både vil øke kapasiteten og leveringssikkerheten til de befolkningstette områdene i Skedsmo,
Lørenskog og Rælingen. I tillegg vil en slik ring være sentral for å etablere tilstrekkelig
overføringskapasitet for reservevann. Etableringen av en komplett indre ringforbindelse vil være en
stor investering som må gjennomføres etappevis over flere hovedplanperioder.
NRV IKS vurderer utbygging av økt distribusjonskapasitet som høyt prioritert, og vil derfor:
 Innen 2021 ha utarbeidet handlingsplan som angir dimensjonering av, og prioritering
i, et fremtidig distribusjonsnett som sikrer robust tosidig vannforsyning til eget behov
og forpliktet leveranse av reservevann
 Innen 20 år ha etablert en indre ring som sikrer tosidig vannforsyning til de mest
befolkningstette områdene. Utbyggingen påbegynnes i planperioden
 Innen 20 år ha etablert ytre ringledninger eller alternativ tosidig vannforsyning til alle
kjerneområder i regionen. Utbyggingen påbegynnes innen 10 år
De fleste enkelttiltakene som øker distribusjonskapasiteten øker også systemets evne til å
transportere reservevann. Tiltakene er derfor presentert samlet.
Reservevannskapasitet
Utbyggingen av reservevannskapasitet var det store satsingsområdet for NRV IKS i foregående
hovedplanperiode og større tiltak er nå under ferdigstillelse.
NRV IKS har pr 2019 ikke fullgod reservevannforsyning, men vil når ny ledning mot Ullensaker er på
plass og modifikasjoner i fordelingsnett mot Oslo i 2020 kunne levere 582 l/s. Dette er tilstrekkelig til
å dekke middelforbruket i 2018 - men ikke tilstrekkelig til å levere på maks uke 784 l/s sommeren
2018.
Mattilsynet påpeker dette og har gitt NRV IKS pålegg om mer detaljerte risikovurderinger både lokalt
NRV og regionalt som basis for å dimensjonere framtidig reservevanns-kapasitet.
Stor befolkningsvekst medfører at dekningsgraden raskt faller mot 2030. Utbyggingen av
reservevannforsyning må derfor fortsette for å følge befolkningsutviklingen og sikre dekning i
perioder av året med høyt vannforbruk.
Det er gjennom modellering av ledningsnettet (august 2019) avdekket flaskehalser i
distribusjonsnettet som gjør at det kan være vanskelig å levere vann til Oslo dersom de utløser
avtalen om 300 l/s med reservevann. Hovedplanen og modellanalyser har verifisert konkrete tiltak
som må gjennomføres for å sikre at dagens avtaler om gjensidig reservevannforsyning kan oppfylles.
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Gjennom overordnet plan for distribusjonsnettet skal forsterkning og utbygging av
distribusjonsnettet kvalitetssikres.
Hovedplanen har videre et delmål om at NRV IKS skal etablere reservevannforsyningskapasitet i takt
med befolkningsutviklingen.
Utbygging av 2. generasjon reservevanns-dekning tar derfor utgangspunkt i at det etableres
ytterligere kapasitet som sikrer behovet i et 50-års perspektiv. For NRV IKS sin del vil det være
naturlig å hente en slik betydelig utvidelse av reservevannforsyningen i Oslo siden det kun er Oslo
som i utgangspunktet har tilstrekkelig kapasitet.
Som en del av utvikling av 2. generasjon reservevannforsyning mot Oslo deltar NRV IKS i et
interregionalt samarbeid rundt Oslofjorden som ser på mulighetene for gjensidig vannforsyning
innenfor en større region sentrert rundt Oslofjorden. Målsetningen med en slik løsning er at det gir
en langsiktig robust løsning på linje med energiforsyningen.
NRV IKS vurderer utbygging av økt kapasitet for reservevann som høyt prioritert, og vil derfor;
 I løpet av 2020 år ha inngått gjensidige reservannsavtaler som sikrer tilgangen på
reservevann i et 50 års perspektiv.
 Innen 5 år skal dagens nett være tilstrekkelig forsterket for å sikre dagens forplikta
leveranse av reservevann.
 Innen 15 år ha forsterket nettet slik at behovet for reservevann i et 50-års perspektiv er
dekket opp. Utbygging skal påbegynnes innen 10 år.
Etablering av indre ring/forsterkning reservevann Oslo
2.2 indre ring/Reservevann Oslo; over Skedsmovollen
 Pumpestasjon PV2 i Skedsmo for styrket forsyning mot Hvam over Skedsmovollen. (2019
– 2020)
2.3 Reservevann Oslo; Kapasitetsøkning over Rælingsåsen.
 Dublert ledning over Nitelva, ny reservevannspumpestasjon i K105 ved Isakbekken,
oppgraderte pumpestasjoner PV4 og PV5 i Rælingsåsen. Øker distribusjonskapasiteten og
sikkerheten i forsyningen til Rælingen og Lørenskog. Øker kapasiteten på reservevann til
Oslo. (2019-2021)
2.5 Reservevann Oslo; Åråsen –Kjeller –Hvam – Oslo grense
 Ny ledning Åråsen – Kjeller – Hvam inkl. ny pumpestasjon på Hvam. Øker
leveringskapasiteten og sikkerheten i forsyningen til Skedsmo, Nittedal, og Lørenskog.
Øker kapasiteten til reservevannforsyning begge veger. (Pumpestasjon Hvam 2021 –
2022, ledning 2023 - 2025)
 Indre ring / Reservann Oslo; Ny ledning Hvam – Oslo grense – Lørenskog nett. Fullfører
ringledningen gjennom Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. (2026-2029)
2.6 Økt distribusjonskapasitet, reservevann Ullensaker;
 Kapasitetsøkning Leirsund – Frogner (K101-PV11). Gir økt reservevannskapasitet mot
Ullensaker. Øker kapasiteten mot Gjerdrum og Sørum. (2030-2033)
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Tilgang til hovedledninger
Hovedledningene i distribusjonssystemet må være tilgjengelige for både vedlikehold og akutte
reparasjoner til enhver tid. Hovedledningene passerer befolkningstette områder med stor
konkurranse om tilgjengelig areal. Dette representerer en trussel for noen av NRV IKS
hovedledninger. Historiske avtaler om plassering av hovedledninger vurderes ikke å gi en tilstrekkelig
beskyttelse mot utbygging som kan gi begrenset mulighet for fremtidig vedlikehold og fornyelse.
NRV IKS vil derfor;
 Innen 3 år ha utredet og funnet egnede virkemidler for å sikre tilgang for nødvendig
vedlikehold og utvikling av alle hovedledningstraseer. Et aktuelt tiltak i den forbindelse
kan være å regulere hensynsoner for spesielt kritiske hovedledninger.
Egnede virkemidler legges til grunn ved neste rullering av hovedplan med mål om å gjennomføre
nødvendige prosesser i planperioden 2022 - 2025
Sikre at det aldri er stans i leveransen
«Tilstrekkelig kapasitet – alltid» forutsetter et hovedsystem med høy leveringssikkerhet. De sentrale
delene av NRV IKS distribusjonssystem er i dag godt dekket ved flere forsyningsalternativer som
betyr at en enkeltstående hendelse ikke vil få stor konsekvens. Det finnes likevel svake punkter som
bør styrkes.
NRV IKS har en begrenset andel gammelt ledningsnett. Alder er imidlertid ikke det eneste kriteriet
som kan legges til grunn ved vurdering av utskiftingsbehov, tilstand og funksjonsevne er minst like
viktige. Vi har per i dag ikke en tilstrekkelig god oversikt over ledningsnettets tilstand. En slik
tilstandsvurdering er fundamentet i en plan for forebyggende vedlikehold og utskifting av dårlig
ledningsnett. Et planverktøy som er helt nødvendig for å kunne opprettholde leveringssikkerheten
over tid, og vil bli prioritert i inneværende planperiode.
Gjennom Drikkevannsforskriften er NRV IKS lovpålagt full redundans på alle systemdeler som
sikrer at alle abonnenter i eierkommunene får dekket sitt behov for drikkevann selv ved havari eller
alvorlig feil på hvilken som helst komponent i hele forsyningssystemet fra vannkilde til
leveringspunkt. Herunder tosidig forsyning på hele hovedsystemet.
Eksisterende hovedsystem må som en følge av behovet for økt distribusjons- og
reservevannskapasitet bygges ut. Det er naturlig å se behovet for økt kapasitet i sammenheng med
behovet for styrket leveringssikkerhet. Således er det naturlig at fremtidens kapasitetsbehov i størst
mulig grad blir dekket ved etablering av tosidig forsyning (f.eks. ved ringforbindelser) eller ved
dublering av ledninger.
NRV IKS har identifisert tre hovedgrep for å styrke leveringssikkerheten på distribusjonssystemet:
1. Utbygging av en indre ring som vil styrke forsyningen til de mest befolkningstette områdene
i Skedsmo, Lørenskog og Rælingen samtidig som den vil tilrettelegge for nødvendig
overføringskapasitet for fremtidig reservevann.
Den fremtidige ringledningen er delvis basert på dagens hovedsystem og delvis at det
bygges helt nye hovedledninger i nye traseer. Indre ringledning skal forsynes fra Hauglifjell
vannbehandlingsanlegg til Åråsen med doble ledninger. Dette betyr en dublering av
ledningen langs Rolf Olsens vei. Ringen består videre av en ny hovedledning fra Åråsen til
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Hvam, via Kjeller. Ringledningen videreføres mellom Hvam og Lørenskog i nærheten av
grensen til Oslo (kum K298). Den siste delen av ringledningen vil være en ny ledning fra
Åråsen (K105), over Nitelva og Rælingsåsen til Losby/Skårer (PV7).
Ny ledning over Rælingsåsen er det imidlertid ikke funnet plass til i planperioden frem til
2033. Her foreslås begrenset kapasitetsøkning ved pumpestasjoner og dublering over
Nitelva. Ytterligere oppgradering av kapasiteten foreslås utsatt til etter 2033.
Dimensjonering, plassering og systemmessig tilpasning av denne ledningen vil være
avhengig av den videre prosessen rundt gjensidig reservevannforsyning mot Oslo som
innarbeides i overordnet plan for distribusjonsnettet.
2. Utbygging av forbindelse mellom ytterkanter i hovedsystemet der langvarige ledningsbrudd
vil resultere i avbrudd i vannforsyningen til delområder. Ved etablering av tosidig forsyning i
hovedsystemet vil en unngå dette.
I denne hovedplanen er det sett nærmere på muligheten for etablering av en ny forbindelse
mellom Bergstjern i Nittedal og Buvatn i Gjerdrum kommune. Etablering av denne
forbindelsen vil i tillegg muliggjøre en avvikling av Bergstjern som krisevannkilde i NRV sitt
system. En annen ytre ringforbindelse som er vurdert på et overordnet nivå er en
forbindelse over Øyeren fra Dalen vannverk i Fet til Flateby dersom Flateby vannverk blir en
del av NRV IKS sitt forsyningssystem. Tiltaket kan samordnes med Fet kommune sitt behov
for å bygge ut reservevann sørover til Dalen og Enebakkneset.
3. Etablering av minimum 24 timers drikkevannsbassengdekning ved maksimalt døgnforbruk i
alle hoveddeler av systemet. God drikkevannsbassengdekning gir et robust
distribusjonssystem som både klarer å håndtere store variasjoner i vannforbruk og
kortvarige avbruddssituasjoner uten at dette har en konsekvens for vannforsyningen.
Forventet økning av vannforbruket vil også medføre behov for utvidelse av dagens
drikkevannsbassengkapasitet.
NRV IKS vil derfor;
 Innen 2021 år ha utarbeidet en handlingsplan for systematisk utskifting av risikoledninger
og eldre ledningsnett. De første 20 årene legges opp til en lavere utskiftingstakt enn hva
som anbefales av Helsedirektoratet som nasjonalt bærekraftig nivå – 1,2 % årlig. Dette
grunngis i at NRV IKS i dag har en begrenset andel eldre ledningsnett. Innen 20 år trappes
ambisjonsnivået opp til minimum nasjonalt anbefalt nivå.
 Innen 20 år ha etablert full redundans på alle systemdeler som sikrer at alle abonnenter i
eierkommunene får dekket sitt behov for drikkevann selv ved havari eller alvorlig feil på
hvilken som helst komponent i hele forsyningssystemet fra vannkilde til leveringspunkt.
Herunder tosidig forsyning på hele hovedsystemet.
 Innen 15 år ha etablert et stort drikkevannsbasseng tilknyttet indre ring som dekker 24
timers behovet i et 50-års perspektiv.
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3.0 Styrket leveringssikkerhet
3.1 Utskifting av risikoledninger
 Hovedforsyning Nittedal; Utskifting risikoledning Rotnes-Bergtjern for økt
leveringssikkerhet i Nittedal. Mulig forlengelse mot Gjerdrum. (2021-2022)
3.2 Oppgradering av pumpestasjoner
 Pumpestasjon PV17 i Fet, utskifting og kapasitetsøkning. PV3 i Fet, utskifting og
kapasitetsøkning. (Pågående prosjekt)
 Hovedforsyning Fet – Parallell ledning Merkja-PV3 for å sikre vannforsyningen i Fetsund
sentrum. (2020-2021)
 Oppgradering av pumpestasjoner; PV12 i Skedsmo, utskifting og kapasitetsøkning mot
Brånåsen og drikkevannsbasseng H2 Korsfjellet. (2024)
3.4 Dublere Hovedforsyning
 Hovedforsyning Skedsmo; Parallell ledning Leirsund-Årasen-Isabekken for økt
leveringssikkerhet og kapasitet til Skedsmo, Fet, Lørenskog, Rælingen, Nittedal og
reservevann Oslo. (2019 – 2021)
3.8 Etablere ytre ring Fet
 Ytre ring Fet / Enebakk; Ringledning over Øyeren, Flateby – Dalen – Fetsund. Tosidig
forsyning og styrket leveringssikkerhet til ytre deler av Fet og Rælingen. (2026-2029)
3.9 Etablere ytre ring Nittedal / Gjerdrum;
 Ringledning Bergstjern – Buvatn. Tosidig forsyning og styrket leveringssikkerhet til
Gjerdrum og Nittedal. (2030-2033)
3.10 Etablering av Høydebasseng
 Drikkevannsbasseng indre ring Lørenskog (Oslo grense); Økt drikkevannsreserve i nettet
som gir generelt styrket leveringssikkerhet til store deler av befolkningen.

Identifiserte og prioriterte tiltak «bør»
Hovedplanen har identifisert følgende prioriterte «bør» prosjekter. Basert på definisjonen over.
Tiltakene er knyttet til selskapets strategiske mål. De tiltak som er identifisert i denne kategorien er
tiltak knyttet opp mot de strategiske målene Klimanøytral virksomhet innen 2030 og Kostnadseffektiv
virksomhet

4.1 Klimanøytral virksomhet innen 2030
NRV IKS har ambisiøse mål for å gjøre virksomheten mer bærekraftig. Målet er at NRV IKS og NRA IKS
virksomhet samlet sett er energinøytral innen 2025 og klimanøytral innen 2030.
Utredning, planarbeid og realisering av tiltak for energinøytral virksomhet innen 2025 og deretter
klimanøytral virksomhet innen 2030 vil skje i fellesskap med NRA IKS i og med strategiplanen legger
til grunn at det er selskapenes samlede måloppnåelse som er viktig. Det antas at de største tiltakene
kommer på NRA IKS system hvor energipotensialet forventes å være størst og mer realiserbart.
Skal NRV IKS realisere sin ambisjon om energinøytral virksomhet innen 2025 og klimanøytral
virksomhet innen 2030 er det en klar forutsetning at selskapet i samarbeid med NRA IKS tidlig i
planperioden får etablert en plangruppe som kan forestå utredning og planlegging av de tiltak som
skal sikre at selskapene når sine ambisiøse mål.
Ut fra en erkjennelse av at bevisst bærekraftsatsing er nytt mener NRV IKS at kunnskapsutvikling og –
utveksling med andre kommuner og selskaper er særdeles viktig, spesielt i en planfase. NRV IKS
ønsker derfor å delta i pilotering av bærekraftsindikatorer i vannbransjen gjennom Bedre Vann.
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Energinøytral virksomhet innen 2025
For å kunne definere dagens ståsted samt fremtidig potensiale og prioriteringer må selskapene
utarbeide både klimaregnskap og handlingsplan for energibruk og -produksjon.
Utnyttelse av vannets varmeenergi er beskrevet særskilt nedenfor under ressursutnyttelse i vannet.
Utover varmeenergi bør potensiale ved bruk av solenergi, primært tilknyttet egne tak- og byggflater
vurderes. Potensialet er ikke utredet, men vi vet at utnyttelse av solenergi begynner å bli
kommersielt interessant.
90 % av energiforbruket i NRV IKS går til pumping av vann, de resterende 10 % til produksjon av vann.
Et mulig sparepotensiale ved oppgradering og fornying av pumper antas å ligge på rundt 10 %, eller i
størrelsesorden 1,5 GWh. En slik reduksjon vil kunne komme i løpet av et 20 års perspektiv etter
hvert som pumpeinstallasjoner fornyes.
NRV IKS vil derfor;
 Innen 1 år ha utarbeidet klimaregnskap for hele verdikjeden fra råvannsinntak til
leveringspunkt.
 Innen 2 år ha utarbeidet handlingsplan for optimalisering av energiforbruket i hele
verdikjeden.
 Innen 3 år ha utarbeidet handlingsplan for utnyttelse av andre energikilder og –bærere.
Tiltak Energinøytral virksomhet
Innen 2021
 Utarbeide klimaregnskap for hele verdikjeden
 Utrede og planlegge optimalisering av energiforbruket gjennom hele verdikjeden
 Utarbeide handlingsplan for utnyttelse av andre energikilder og –bærere.
2022-2025
 Ved neste Hovedplanrullering innarbeide tiltak for realisering med målsetning om å
oppnå energinøytral virksomhet.
2026-2029
 Ved neste Hovedplanrullering innarbeide tiltak for realisering med målsetning om å
oppnå klimanøytral virksomhet.

4.1.1 Utnytte alle tilgjengelig ressurser i vann
NRV IKS vil utrede mulighetene for å utnytte varmeenergien i drikkevann. Det forutsettes at uttaket
skjer uten fare for forurensing da vi ved drikkevann snakker om helt andre krav til sikkerhet enn for
avløpsvann. For å eksemplifisere potensialet vil en dersom en klarer å senke temperaturen 2 grader i
vannet med 50% virkningsgrad kunne ta ut mer energi enn dagens samlede forbruk i NRV IKS.
NRV IKS vil derfor;
 Som en integrert del av handlingsplan for utnyttelse av energibærere, behandle
utnyttelse av varmeenergi særskilt. Her må utredes både potensiale, utfordringer og
mulige samarbeidspartnere.
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Tiltak Utnytte tilgjengelige ressurser i vann
Innen 2021
 Utrede mulighetene for å utnytte vannets varmeenergi.
2022-2025
 Realisering av tiltak som følger av handlingsplan for energiutnyttelse.

4.1.2 Benytte fornybare innsatsmidler i produksjonen
Overgang til å benytte fornybare innsatsmidler i produksjonen vil i hovedsak omfatte kjemiske
produkter og prosesser i vannbehandlingen. Hvilke muligheter som finnes for å endre
vannproduksjon fra bruk av eksempelvis kjemiske til biologiske produkter samt å erstatte kjemiske
prosesser med mekaniske eller biologiske vil bli utredet i overordnet plan for produksjon og
vannbehandling, samt de etterfølgende mulighetsstudier for aktuelle prosesstrinn.
NRV IKS vil derfor;
 Innen 2021 år ha utarbeidet en overordna plan for produksjon som utreder mulighetene
for overgang til fornybare innsatsmidler.
 Innen 2022 år ha gjennomført mulighetsstudier for ny forbehandling og ny hovedprosess
for fjerning av organisk stoff og partikler hvor bruken av ny teknologi er
konsekvensutredet.
Tiltak; Fornybare innsatsmidler i produksjonen
2018-2021
 Utrede bruk av fullt nedbrytbare produkter.
 Fase inn bil- og maskinpark som går på fornybar energi.
2022-2025
 Realisering av tiltak iht. beslutning gjort i forrige periode.
 Fase inn bil- og maskinpark som går på fornybar energi.

4.2 Kostnadseffektiv virksomhet
Kostnadseffektiv virksomhet handler om best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser og
optimalisering av forholdet mellom kvalitet og kostnad.
Kvaliteten er i stor grad styrt av myndighetskrav samt eiernes og den allmenne befolknings
forventinger til produktkvalitet og leveringssikkerhet. Vann er vårt viktigste næringsmiddel og en
grunnleggende forutsetning for samfunnsutviklingen. Samfunnet forventninger blir satt deretter.

4.2.1 Kostnadseffektiv drift
For å sikre at driften i NRV IKS er kostnadseffektiv må selskapet kontinuerlig søke å arbeide smartere
og utnytte tilgjengelig teknologi. Ved å delta i benchmarking med tilsvarende selskaper kan NRV IKS
se hvor en står sammenlignet med tilsvarende selskaper. Interne forskjeller mellom selskapene gjør
at ikke alle nøkkeltall kan sammenlignes ukritisk. En kan allikevel sammenligne forhold, og ikke minst
trender over tid.
I tillegg til utnyttelse av tilgjengelig teknologi vil NRV IKS også benytte muligheten til å teste ut ny
teknologi der en finner det hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
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Et annet forhold som selskapet finner det naturlig å se på er grensesnittet mot kommunene.
Grensesnittet mellom selskapene og eierkommunene bør være fundert i funksjonalitet og
forvaltningsmessige forhold. For NRV IKS er foreliggende grensesnitt mellom selskapet og
eierkommunene tyngdepunkter i forsyningsområdene. Dette betyr at selskapet har ansvaret for
forsyningen frem til kommunenes hovedsystem.
Avklaring av grensesnitt mellom NRV IKS og de ulike eierkommunene er historisk praktisert litt
forskjellig, og det er derfor naturlig å vurdere grensesnittene i henhold til dagens prinsipper for
eierskap. Historiske grensesnitt er ikke nødvendigvis like naturlige i dag i takt med at
vannforsyningssystemet utvikler seg. Dialogen med eierkommunene har resultert i avtale om at NRV
IKS skal gå videre med å definere forslag til konkrete justeringer av grensesnittet mellom NRV IKS
system og den enkelte kommunes system.
NRV IKS vil derfor;
 Fortsette benchmarking av egen virksomhet gjennom Bedre Vann for å dokumentere
kvalitet og kostnadseffektiv drift.
 I løpet av 2020 ha startet uttesting av online overvåking av mikrobiologisk og kjemisk
rentvannskvalitet i pilotskala. Formålet er å etablere en metode for sikrere og mer
kostnadseffektiv overvåking av drikkevannskvaliteten ute i ledningsnettet.
 Innen 2021 ha innarbeidet planverktøy for langsiktig god verdiforvaltning.
 I løpet av hovedplanperioden, i god dialog med eierkommunene, ha gjennomgått og
avklart konkrete justeringer av grensesnittet mellom NRV IKS og eierkommunene. Det
vises for øvrig til overnevnte utredning
Tiltak; Kostnadseffektiv drift
innen 2021
 Delta i FoU prosjekt for online overvåking av mikrobiologisk og kjemisk overvåking av
rentvannskvaliteten. I første omgang uttesting i pilotanlegget i Hauglifjell.
 Utvikle og innarbeide planverktøy for langsiktig god verdiforvaltning.

4.2.2 Smarte investeringer
Utredning, planlegging og realisering av tiltak tar tid, gjerne 10 år eller enda mer for komplekse tiltak.
Ut fra denne erkjennelsen må NRV IKS i større grad enn tidligere fokusere på langsiktig planlegging.
Både for å sikre realisering i tide og for å sikre at de tiltakene som velges og gjennomføres er
kostnadseffektive i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
Utnyttelse og utvikling av felles ressurser med våre eierkommuner er også et ledd i å sikre
kostnadseffektive og rettidige investeringer. Samordnet nettmodell over NRV IKS og
eierkommunenes nett vil foreligge i løpet av 1. halvår 2018. NRV IKS kan da gjennomføre nødvendig
simulering av ulike scenarier og nettløsninger for å underbygge en overordnet plan for utbygging av
distribusjonsnettet. Målet er å få identifisert de mest effektive hovedtraseene i stamnettet og
dokumentert prioritering av tiltakene.
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NRV IKS vil derfor;
 Ved inngangen til hovedplanperioden ta i bruk nytt kvalitetssystem for gjennomføring og
kostnadsstyring av prosjekter.
 Innen 2 år innarbeide økonomiske og bærekraftbaserte analysemetoder som sikrer valg
av langsiktig kostnadseffektive investeringer og anlegg.
 Tilstrebe kapasitetsøkning innenfor allerede tilgjengelige arealer ved utvidelse av
produksjonskapasiteten.
 Tilrettelegge for gjenbruk av eksisterende infrastruktur og traseer ved utvidelse og
oppgradering av ledningsnettet.
Tiltak; Smarte investeringer
Innen 2021

 Innarbeide og videreutvikle kvalitetssystemet for gjennomføring og kvalitetsstyring av
prosjekter.
 Utvikle og innarbeide økonomiske og bærekraftbaserte analysemetoder som sikrer valg
av langsiktig kostnadseffektive investeringer og anlegg.
 Utarbeide planverktøy for overordna planlegging av produksjon og distribusjon av
drikkevann som vil sikre både langsiktig riktig prioritering og tidligere identifisering av
tiltak de kommende år, som igjen vil sikre tilstrekkelig tidlig oppstart av planleggingen for
å nå de realiseringsmål som settes.

4.3 Rammetiltak
Planmessig utskifting av eldre ledningsnett; Inntil plan for utskifting av ledningsnett er utarbeidet
legges til grunn utskifting av ca. 1 km ledningsnett årlig f.o.m. 2022. I første periode 2018-2021
legges til grunn kun mindre tiltak. Anslått 20 millioner kroner i første planperiode, deretter 60
millioner kroner i de tre påfølgende planperioder.
Byggetekniske tiltak og oppgraderinger på Hauglifjell; Omfatter diverse identifiserte utskiftings og
oppgraderingstiltak, samt utbygging av garasjekapasitet og rørlager. Totalt anslått til 35 millioner
kroner, fordelt på 20 og 15 millioner kroner i første og andre planperiode.
Elektrotekniske tiltak og oppgraderinger på Hauglifjell; Omfatter oppgradering av eldre
kraftfordelingsanlegg og reservekraftanlegg. Totalt anslått til 20 millioner kroner som forutsettes
utført i første planperiode.
Diverse innkjøp og mindre tiltak; Omfatter innkjøp av anleggsmidler som maskiner og kjøretøyer,
samt mindre tiltak i anleggene. Ut fra erfaringstall de senere år anslås løpende 8 millioner kroner
årlig.
Uforutsette investeringer; Omfatter mindre investeringstiltak som ikke er identifisert ved vedtak av
det enkelte års budsjett. Typisk er dette tiltak knyttet andre infrastruktureieres utbygging hvor NRV
IKS må dekke hele eller deler av kostnaden ved at NRV IKS anlegg berøres. Ut fra erfaring videreføres
avsetning i inneværende planperiode med 3 millioner kroner årlig.
Utredninger og forprosjekt; Omfatter nødvendige utredninger og planlegging i forkant av
hovedprosjektene for å kunne beslutte teknologi – og løsningsvalg samt utarbeide tilstrekkelig sikre
kostnadsestimater. Basert på erfaring anslås 2% av løpende investering avsatt til
prosjektidentifisering og mulighetsstudier
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Identifiserte tiltak som ikke er prioritert «Bør tiltak»
Identifiserte tiltak i planperioden er omfattende og dekker nødvendige tiltak på alle systemdeler fra
inntak til hovedledningssystem. Tiltakene henger sammen ettersom effekten ikke kommer fullt ut før
kapasitetsmessige flaskehalser er bygd bort. Det omfattende tiltaksbehovet har resultert i et behov
for å utelate flere viktige tiltak i planperioden frem mot 2033. Eksempler på større tiltak som det ikke
er vurdert at det er rom for i foreliggende hovedplan er:
 Utskifting/strukturell rehabilitering av dagens betongledning mellom Hauglifjell og Lillestrøm.
Ledningen er en kritisk del av hovedledningsnettet ettersom ledningen utgjør hovedforsyningen
fra Hauglifjell vannbehandlingsanlegg. I planperioden er gjenstående dublering av denne
ledningen gitt høy prioritet. Men rehabilitering eller utskifting av eksisterende ledning har ikke
fått plass i den kommende 16-årsperioden.
Flere store interkommunale vannverk har valgt å skifte ut samtlige betongledninger av denne
typen på grunn av at disse vurderes som særlig sårbare. NRV IKS har så langt ikke hatt negative
driftserfaringer med denne ledningen. NRV IKS har derfor på nåværende tidspunkt ikke valgt å
prioritere utskifting eller rehabilitering av ledningen i et 15-års perspektiv. Tiltaket vil bli
nærmere vurdert i samband med utarbeidelse av samlet plan for utskifting av eldre og risikofylt
ledningsnett. Utskifting eller rehabilitering av eksisterende ledning på nærmere 7 km er et stort
tiltak med en forventet kostnadsramme på flere hundre millioner kroner.
 Oppgradering av del av indre ring over Rælingsåsen (Isakbekken til Sørlihavna). Tiltaket er grovt
kostnads-estimert til 300 til 450 millioner kroner. NRV IKS har ikke funnet mulighet for å
prioritere dette tiltaket nå. For å sikre nødvendig kapasitet i en mellomfase er det planlagt for et
mindre deltiltak. Tiltak på 250 til 350 millioner kroner er skjøvet ut i tid. Prioriteringen er
avhengig av en fungerende nettmodell og vil bli vurdert på nytt ved utarbeidelse av neste
hovedplan (2022-2025).
 NRV IKS fornyelsestakt de første 20 årene legger opp til en lavere utskiftingstakt enn hva som
anbefales av Helsedirektoratet som nasjonalt bærekraftig nivå (1,2 % årlig). Dette kan forsvares
ut fra alder og funksjon på eksisterende ledningsnett. I et 20-års perspektiv må ambisjonsnivået
trappes opp til minimum nasjonalt anbefalt nivå. Ved å ligge på hovedplanenes lave
utskiftingstakt kontra 1,2 % årlig er investeringsvolumet redusert med anslagsvis 300 millioner
kroner.
Totalt sett anslås at identifiserte tiltak for i størrelsesorden 1.000 millioner kroner ikke er funnet å
kunne prioritere i hovedplanperioden 2018 – 2033.

«Kan» tiltak
Det er ikke prioritert å omtale tiltak i denne kategorien, da tiltaksreservene er betydelig under
kategorien uprioriterte «bør»-tiltak.
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Handlingsprogram
Utarbeidet basert på de prioriterte prosjektene.

7.1 Investeringsbudsjett 2020-2023
NRV - Investeringer - Prognose for 2019 og Budsjett for økonomiplanperioden 2020 - 2023
Budsjett i 2020-kroneverdi
Hoved-

Kostnads-

prosjekt

ramme

1.1 Vannbehandling; Utvidet hydraulisk kapasitet Hauglifjell

2018-20

16

1.2 Råvannstransport; Parallell råvannsledning i Tretjerndalen -

2021-22

Ramme

2021-22

40-55

2022-24

350-550

Satsingsområde / Tiltak

Prognose

Prognose

Forventet prosjektkostnad

Planperioden

2019

2020

2021

2022

2023

2020-2023

5

10

5

95

200

310

5

10

Alle tall i mnok

1.0 Økt produksjonskapasitet
15

10
5

45

50

1.3 Økt produksjonskapasitet; inntak og forbehandling Ramme
2.0 Økt distribusjons- og reservevannskapasitet
2.1 Reservevann Ullensaker; Ny ledning Frogner - Kløfta

2016-20

95

2.2 Oppgradering av pumpestasjoner; PV2

2019-22

170

2019-22

50

2022-23

50-70

2023-25

250-350

100

60

80

40

30
20

50

200

250

75

85

75

315

75

75

30
170

Indre ring / Reservevann Oslo;
2.3 Kapasitesøkning Rælingsåsen - Ramme trinn1

20

30

30

2.4 Indre ring / Reservevann Oslo; Ny pumpestasjon Hvam Ramme

5

55

60

5

20

25

120

1

295

2.5 Indre ring / Reservevann Oslo;
Ny ledning Åråsen-Kjeller-Hvam - Ramme
3.0 Styrket leveringssikkerhet

39

24

120

Hovedforsyning Nittedal;
3.1 Utskifting risikoledning Hvam - Slattum

2017-19

75

67

35

2

2

2018-21

41

41

4

12

15

10

37

3.3 Utskifting risikoledning Slattum-Strøm Bru - Ramme

2019-20

75-125

5

45

50

100

3.4 Parallell ledning Leirsund – Åråsen - Isakbekken

2020-22

125

5

60

60

3.5 Oppgradering av pumpestasjoner; PV12 - Ramme

2023-24

15-20

2020-2021

30

Hovedforsyning Fet;
3.2 Oppgradering av pumpestasjoner; PV17, PV3 samt Merkja
Hovedforsyning Nittedal;

3.6 Råvannstunnelen oppgradering - Ramme

125
1

4.0 Rammetiltak

1

29

1
30

45

39

26

26

25

116

4.1 Planmessig utskifting av eldre ledningsnett

Løpende

7

13

0

5

5

23

4.2 Hauglifjell – Byggtekniske tiltak og oppgraderinger

2018-24

14

5

6

5

5

21

4.3 Hauglifjell – Elektrotekniske tiltak og oppgraderinger

2018-21

5

5

5

4.4 Diverse innkjøp og mindre tiltak

Løpende

10

9

8

9

8

34

4.5 Uforutsatte investeringer

Løpende

5

3

3

3

3

12

4.6 Utredninger og forprosjekt

Løpende

4

4

4

4

4

16

149

153

226

326

301

1036

Samlet investering

223

Fordelt på det enkelte strategiske satsingsområde fordeler investeringene i planperioden 2020 til 2023 seg som følger
1. Økt produksjonskapasitet
310 mnok
2. Økt distribusjons- og reservevannskapasitet
315 mnok
3. Styrket leveringssikkerhet
295 mnok
4. Løpende rammetiltak
116 mnok
1 036 mnok

10
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7.2 Prioriterte tiltak 2024-2027.
Prosjektfase

Hoved-

Prosjekt-

I plan-

prosjekt

kostnad

perioden

1.3 Inntak og forbehandling

0

2024 - 2026

350-550

100-300

1.6 Vannbehandling - Utbygging av farge- og partikkelfjerning

0

2025 - 2027

270 - 410

270 - 410

Satsingsområde/Tiltak
1.0 Økt produksjonskapasitet

2.0 Økt distribusjons- og reservevanns-kapasitet
2.5 Indre Ring / Reservevann Oslo – Ny ledning Åråsen – Kjeller - Hvam

0

2023 - 2025

240 - 340

215 - 315

Ikke
utredet

2026-2029

160-260

60 - 110

3.7 Oppgradering av pumpestasjoner – PV12

0

2024

15 - 20

15 - 20

3.8 Ytre ring Fet / Enebakk – Ringledning Flateby – Dalen – Fetsund

0

2026 -2029

30-50

10

løpende

29–34 / år

– Ny ledning Hvam – Oslo grense – Lørenskog nett
3.0 Styrket leveringssikkerhet

4. Rammetiltak
Se kapitel om rammetiltak

131

Sum prosjektkostnad for planperioden 2022 - 2025

800 - 1300

7.3 Prioriterte tiltak 2028-2033
Satsingsområde/Tiltak

Hoved-

Planperiode

Planperiode

prosjekt

2028 - 2031

2032 =>

0

2030 - 2033

10

5-10

Ikke
utredet

2026 - 2029

100 – 210

2030 - 2033

10

Prosjekt-

Økt produksjonskapasitet
1.7 Vannbehandling - Økt kapasitet UV-desinfeksjon
Økt distribusjons- og reservevanns-kapasitet
2.5 Indre ring / Reservevann Oslo
– Ny ledning Hvam – Oslo grense – Lørenskog nett
2.6 Reservevann Ullensaker – Kapasitetsøkning Leirsund – Frogner

50 - 80

Styrket leveringssikkerhet
3.8 Ytre ring Fet / Enebakk – Ringledning Flateby – Dalen – Fetsund

0

2026 - 2029

20 - 40

3.9 Ytre ring Nittedal / Gjerdrum – Ringledning Bergstjern – Buvatn

0
Ikke
utredet

2030 - 2033

10

75 - 115

2030 - 2033

100

50 - 150

løpende

116

58

370 - 490

240 – 410

3.10 Høydebasseng indre ring Lørenskog (Oslo grense)
Rammetiltak
Se kapitel om rammetiltak
Sum prosjektkostnad for planperioden

Samlet investeringsbehov 2020 – 2033
I etterfølgende tabell er satt opp samlet investeringsbehov i hver av de fire handlingsplanperiodene.
Investeringsbehovet er angitt i 2019-kroner
Investeringsbehov

2020-2023

2024-2027

2028-2031

2032-2033

Samlet

1036

800 - 1300

370 - 490

240 - 410

2.446 – 3.236

2019-kroner
Alle summer i millioner kroner

Dette gir et gjennomsnittlig investeringsnivå på 200 mill kroner pr år.
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8.1 Identifiserte driftstiltak
I tabellen nedenfor er det en oversikt over store enkeltkostnader som må belastes driftsbudsjettet og
direkte utgiftsføres.
Budsjettopst
Vedlikeholdsbudsjett
Utskifting av aktivt kull/reaktivering av kull
Utbedring Råvannstunellen
Kjøp av vann – Utbedring råvannstunellen
Sum ekstraordinært vedlikehold Vann

2020
2,35
1
3,35

2021

13
31
44

2022

2023

2,35

2,35

2024-2027

2028-2031

2032 =>

2,35

2

2

2,35

2

2

Økonomi og investeringsbehov
9.1 Bakgrunn og forutsetninger
Eierkommunene i NRV IKS har i sine planer definert hvilken befolkningsvekst vi skal forvente i årene
som kommer. Hovedplan 2020-2033 er basert på disse forutsetningene. De i hovedplanen beskrevne
investeringer er en forutsetning for å sikre tilstrekkelig produksjons- og distribusjonskapasitet til å
møte befolkningsveksten og ivareta gjeldende og forventede myndighetskrav.
Regionen forventer en årlig befolkningsvekst på 1,9%. Vannforbruket forventes imidlertid kun å øke
med 1,1 %. Grunnen til at vannforbruket øker mindre enn befolkningsveksten skyldes i hovedsak at
en legger til grunn at dagens lekkasjevolum ikke øker samt at befolkningens normalforbruk også
holdes på dagens nivå.
Eierkommunene har nytt godt av et robust vannverk. Vannverket er nå 40 år gammelt og i liten grad
modernisert. Dette har gitt lave produksjonskostnader. Selskapet er nå ved et veiskille hvor vi må
starte utbedring og rehabilitering i tillegg til å utvide produksjons- og distribusjonskapasiteten for å
møte fremtiden.
For NRV IKS vil dette medføre årlige investeringer på i størrelsesorden 200 millioner kroner beregnet
som et snitt over perioden. Dette medfører at fremtidige finansutgifter øker. Ved å starte denne
prosessen nå, har vi tid til å planlegge gode tekniske og økonomiske løsninger for å møte fremtiden
fremfor kostbare kortsiktige reparasjoner av eksisterende anlegg hvor manglende evne til å levere
nok vann hindrer regionens vekst.
Hovedplanen har gjennomført en langsiktig økonomisk analyse basert på det investeringsbehovet
som planen har identifisert. I beregningsgrunnlaget for kostnadsanalysen har vi lagt til grunn
følgende forutsetninger:
Årlig avskrivning; 2,8 % - basert på investeringenes avskrivningsprofil (tilsvarer ca. 30 år)
Årlig prisvekst; 2,5 % - basert på regjeringens inflasjonsmål for pengepolitikken som sier at
konsumprisene skal vokse nær 2,5 % årlig. De siste 15 årene har konsumprisindeksen vokst med cirka
2 % i snitt.
Rente; 2,5 % - basert på Kommunalbankens 15 års prognose
Driftsutgiftene vil nødvendigvis måtte øke som et resultat av investeringer i økt produksjon og
distribusjons. Erfaring tilsier at de variable kostnadene stiger ved økt produksjonsvolum med
anslagsvis 20 % av selvkost for den økte leveransen. Videre at den årlige driftsutgiften av en teknisk
installasjon tilsvarer 3,0 % av investeringen. Tilsvarende for bygg og anlegg er 0,5 %.

48

HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2020-2033

NRV IKS

På bakgrunn av disse forutsetninger og faktorer har vi utarbeidet en langsiktige økonomiske analyse.
Analysen som er oppsummert i tabellen på neste side viser hovedtrekkene i den økonomiske
utviklingen frem til 2033. Analysen benytter 2019 som referanseår, og alle kostnader er gitt i 2019kroner.

Beregningsår

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

Driftsutgifter (ekskl. avskr.)*

71,2

104,3

86,5

90,4

92,6

93,9

96,2

98,4

Finansutgifter*

40,2

48,4

58,5

89,6

118,2

131,9

133,0

132,0

Årlige utgifter*

111

153

145

180

211

226

229

230

Driftsutgift pr. innbygger*

483

668

545

536

528

520

511

503

Kroner pr. innbygger

677

885

806

963

1 087

1 121

1 095

1 060

Pris pr m3 vann

6,67

9,03

8,48

10,30

11,80

12,37

12,28

12,08

* Utgift oppgitt i millioner kroner.

Analysen viser at:
 Driftsutgiftene øker svakt, men mindre enn befolkningsveksten. Effekten av råvannstunellen
kommer tydelig frem i 2021.
 Finansutgiftene øker vesentlig den første tiden, men flater ut når vi kommer mot 2026.
 Samlet pris per innbygger vil øke fra i underkant av 700 kroner til i overkant av
1000 kr/innbygger. Økningen er størst den første tiden, men flater ut rundt 2030, og faller
mot slutten av perioden. Økninger i kostnader skyldes at selskapet mangler
reinvesteringsevne ved dagens inntektsgrunnlag. Dagens avskrivninger er ca. 25 mill. og vil
tredobles i planperioden.
Hvis vi ser videre fremover mot 2040 bekrefter analysen en utflatet og tilnærmet konstant pris per
innbygger gitt at de samme forutsetninger videreføres.
En følsomhetsanalyse av rentenivået viser at dersom gjennomsnittlig «realrente» økes med 1 %, dvs.
til et nivå over Kommunalbankens prognose, så øker samlet pris per innbygger med om lag 130
kroner i 2033. Historisk kan en finne perioder med vesentlig høyere rentenivå enn vi har lagt til
grunn. Men det har vært i korte perioder, gjerne kombinert med høy prisstigning – og sånn sett
mindre representativt i en langsiktig analyse.
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