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OM OSS
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)

har som formål å rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Nittedal (fra 2017) før det
slippes ut i Nitelva. Selskapet skal også sørge for betryggende behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam
som produseres i renseanlegget. I tillegg har NRA et driftsansvar for kommunale hovedledninger og pumpestasjoner
som er direkte knyttet opp til selskapets anlegg. Denne tilleggsvirksomheten reguleres gjennom egne avtaler.

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)

har som formål å produsere og levere drikkevann fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Fet,
Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Denne forpliktelse vil også omfatte Gjerdrum så snart ledningsnettet er sammenkoblet. Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder
også nødvannsanlegg.

NRV IKS laboratorium – NorAnalyse.

Laboratoriet utfører analyser for NRA og NRV og tilbyr sine tjenester til eierkommunene og eksterne i mindre omfang.
Felles administrasjon av de to interkommunale selskapene bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av
virksomhetene. Eierskapet utøves via Representantskapet, og er regulert i selskapsavtalen.
Selskapene drives etter selvkost og har ikke som formål å tjene penger.
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SAMMENDRAG
De interkommunale selskapene NRV IKS og NRA IKS har
ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet
til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det
tilbake til naturen.
Som følge av høy befolkningsvekst, strengere miljøhensyn,
betydelige klimaendringer og smartere samfunn med
endret bruksmønster, vil selskapene ikke evne å innfri
sine formål med dagens løsninger.
NRV og NRA har i dag kapasitet til å dekke vannforbruket
til rundt 200.000 innbyggere, som eierkommunene
ifølge prognosene vil ha i 2030 - 2035. Innbyggertallet i
eierkommunene vil nå ca. 300.000 i 2065 og ca. 600.000
i 2115. NRV og NRA forventer at dagens miljøkrav vil
bli ytterligere skjerpet, blant annet motivert av målet
om at Norge skal kunne bli klimanøytral innen 2030.
Klimaendringer vil virke begrensende på rensekapasitet
og leveringsevne, mens ny teknologi og økt bevissthet
om vannressursen vil kunne bidra til lavere forbruk per
innbygger.

”Langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannressursene”
er visjonen for selskapenes arbeid.
Delstrategier er utarbeidet for å nå følgende seks overordnede mål på veien:
•
•
•
•
•
•

Tilstrekkelig kapasitet – alltid
Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet
Klimanøytral virksomhet innen 2030
Vannfaglig kompetansesenter
Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen
Kostnadseffektiv virksomhet

Samfunnet forventer effektiv samhandling hvor det i
fellesskap prioriteres riktig. Selskapene har som ambisjon
å ta rollen som pådriver for felles faglige og regionale
løsninger. Dette vil naturlig omfatte samarbeidsprosjekter
innen drift, infrastruktur, innovasjon, kompetanse og
teknologi.
Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden
er godt tilpasset et langsiktig perspektiv hva gjelder gode
veivalg og løsninger.

Virksomhetene skal levere rent vann til alle også i
fremtiden. For å oppnå dette, må det årlig investeres
anslagsvis 200 - 300 millioner kroner i infrastrukturen.
Dette forutsetter imidlertid riktige og kostnadseffektive
valg, og krever langsiktig planlegning og høy kompetanse.
Med strategien ”NRV IKS og NRV IKS mot 2040” skal
virksomhetene ligge i forkant av samfunnsutviklingen.
Skal eierne kunne utvikle kommunene uten å måtte ta
hensyn til begrensninger i kapasiteten eller kvaliteten på
våre anlegg, må innbyggerne kunne tilbys fremtidsrettede
og kostnadseffektive vanntjenester.
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FORORD
De interkommunale selskapene NRV IKS og NRA IKS har
ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet
til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det
tilbake til naturen. I kretsløpet fra natur via husstand og
tilbake til natur, skal de ressurser vannet gir, utnyttes
samfunnsøkonomisk og miljøvennlig til beste for alle parter.
NRV og NRA har utarbeidet strategien ”NRV IKS og
NRA IKS mot 2040” som sammen med godt lederskap,
skal bidra til at virksomhetene ligger i forkant av
samfunnsutviklingen. Våre eiere skal kunne utvikle
kommunene uten å måtte ta hensyn til begrensninger i
kapasiteten eller kvaliteten på våre anlegg, og innbyggerne
kunne tilbys fremtidsrettede og kostnadseffektive
vanntjenester.
Strategien bygger på en erkjennelse av at dagens løsninger
ikke vil være tilstrekkelig for å møte den befolkningsveksten
og de klimaendringer som må forventes i regionen. De
innfrir heller ikke fremtidens forventninger om tjenestetilbud
og miljøhensyn fra myndighetene og innbyggerne.
Et overordnet bilde av utfordringene som NRV og NRA
står overfor er presentert i del 1. I del 2 presenteres
selskapenes formål, visjon og seks overordnede mål.
Hvordan selskapene skal nå dette er presentert i del 3 i
form av en delstrategi med delmål og fokusområder for
hvert av de overordnede målene.

relativt kort. Det er likevel hensiktsmessig, ettersom
betydelige endringer de neste 20 - 30 år må forventes.
En forutsetning for å realisere strategien er god
forankring hos eierne og evne til å håndtere det daglige
arbeidet. Det krever velfungerende virksomheter med
styrings- og kvalitetssikringssystemer, høy kompetanse
i nøkkelfunksjoner, god kjønnsbalanse, motiverende
arbeidsmiljø, samt rom for langsiktig planlegging
slik at en kan velge de mest kostnadseffektive og
fremtidsrettede løsningene.
Sammen med eierkommunene utgjør NRV og NRA en
verdikjede av kritisk viktighet for innbyggere, næringsliv
og offentlig virksomhet i regionen. Det er et ansvar
som krever gode bærekraftige, langsiktige, helhetlige
og kostnadseffektive løsninger. En avklart strategi og
godt samarbeid mellom alle aktørene i verdikjeden er
avgjørende for at vi kan leve opp til vårt formål, som er å
levere ”Rent vann – for deg, miljøet og fremtiden”.

Skedsmo, 30.11.16

Thomes Trømborg
Daglig leder

Strategien – bestående av seks delstrategier - tegner
et overordnet bilde av retningen selskapene skal ta de
neste tiårene, og må konkretiseres gjennom prioriteringer
av aktiviteter i Hovedplanene. Strategien skal bidra til
at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et
langsiktig perspektiv hva gjelder gode veivalg og løsninger.
Med 50 - 100 års forventet levetid på infrastrukturen
innenfor vannsektoren, er et tidsperspektiv frem til 2040
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I. UTFORDRINGER
Befolkningsvekst

Antall innbyggere i eierkommunene har mer enn fordoblet
seg over de siste 50 år, og forventes å øke i samme takt
fremover. Det betyr at antall innbyggere vil øke fra dagens
ca. 150.000 til anslagsvis 300.000 i 2065 og 600.000 i 2115.
I 2040 vil dagens eierkommuner ha anslagsvis 225.000
innbyggere.
For å kunne møte denne utviklingen må selskapenes
infrastruktur, som antas å ha en gjenanskaffelsesverdi på
4 - 7 milliarder kroner, vedlikeholdes og videreutvikles.
Dette vil kreve årlige vedlikeholdskostnader og
investeringer på anslagsvis 200 - 300 millioner kroner
gitt dagens krav. I tillegg kommer fremtidige eier- og
myndighetskrav, som vil øke investeringsbehovet
ytterligere.
Investeringsbehovet kan reduseres noe gjennom bruk av
ny teknologi og godt samarbeid mellom infrastruktureiere
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på tvers av kommunegrensene. Dette forutsetter et sterkt
fagmiljø med god gjennomføringsevne. Motsatsen er
kortsiktige og fragmenterte løsninger som reduserer
kostnadseffektiviteten i det lange løp.
Ny teknologi, endret forbruksmønster og kommunenes
innsats i forbedring av ledningsnettet, vil sannsynligvis
redusere forbruket av vann og renset mengde avløp per
person. Dette vil også redusere investeringsbehovet noe.
NRV og NRA kan imidlertid ikke legge slike endringer
til grunn før de er dokumentert og synes varige.
Konsekvensen av mangel på “rent vann alltid” er ikke
akseptabel.

abonnen

kretsløp

nt

tilbake til naturen

Abonnenter

Renseanlegg

Slam

Vassdrag

Miljøbelastning og klimaendringer

Selskapene må forholde seg til de klimamålene Norge og
EU har forpliktet seg til.
EU har vedtatt at følgende klimamål skal være oppnådd
innen 2030;
•
•
•

Kutt i utslipp av klimagasser på minst 40 %
sammenlignet med nivået i 1990.
Økning i andelen fornybar energi på minst 27 %
Økt energieffektivitet med minst 27 %.
Dette målet skal revideres i 2020. Det vil da være		
aktuelt å øke det til 30 %, som var Kommisjonens
opprinnelige forslag.

Et viktig moment med de tre målene er at de skal
gjennomføres i EU-landene, og ikke ved å kjøpe
klimakvoter i utviklingsland. Det er derfor ikke lett å
“kjøpe seg fri” fra sine forpliktelser.

Stortinget vedtok i 2008 at Norge skal være klimanøytralt
innen 2050, og at dette fremskyndes til 2030 dersom det
kommer på plass en global og ambisiøs klimaavtale der
også andre industriland tar på seg store forpliktelser. Med
Paris-avtalen fra desember 2015 oppfylles dette vilkåret,
og Stortinget ba i juni 2016 regjeringen legge til grunn at
Norge skal være klimanøytralt allerede 1. januar 2030.
Selskapene forventer at det vil bli stilt krav om å følge
prinsippene i sirkulærøkonomien. Det innebærer at
ressursene forblir i økonomien, selv om produktet de
inngår i ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.
Klimaendringer påvirker kvaliteten på råvannet som
hentes fra Glomma, og vil dermed også påvirke
vannbehandlingsanleggets rensekapasitet og
leveringsevne. For NRA er ekstremnedbør en utfordring
både for ledningsnettet og avløpsrenseanlegget.
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Smarte samfunn

Smarte samfunn vokser frem i høyt tempo over hele
verden, og vil prege utviklingen i regionen. For NRV og
NRA, som interkommunale leverandører av vanntjenester,
vil dette få konsekvenser.
Den digitale revolusjonen gjør at alt som kan digitaliseres vil
bli digitalisert. Det gir enorme datamengder, også kalt
“Big data”, som kvantitativt blir et styrings- og
beslutningsverktøy for den enkelte virksomhet og samfunnet.
I næringslivet betyr dette en akselererende utvikling av nye
produkter, tjenester og forretningsmodeller. Kommunene
vil bli utfordret på hvilke tjenester som skal leveres og til
hvilken kvalitet, kvantitet og pris.

10

Fremveksten av smarte samfunn handler om hvordan
vi møter morgendagens utfordringer. Dette inkluderer
ressursforvaltning, energieffektivitet og -lagring,
innbyggernes sikkerhet, kostnadsbesparelser, bedre
helse og tilgang til utdanning. Utviklingen går i retning av
smarte løsninger i hele verdikjeden for vanntjenester, fra
vannet blir pumpet opp av Glomma, frem til brukeren, og
til det slippes ferdigrenset ut i vassdraget.
Befolkningsvekst medfører endring for hvordan vi lever.
Miljøhensyn setter strengere krav til hvordan vi belaster
omgivelsene. Ny teknologi åpner opp for nye muligheter
og skaper forventninger. Forbrukerne blir mer bevisst på
hva de vil ha og hva de vil betale for. Summen av dette blir
kraftfullt og er en av flere faktorer i samfunnsutviklingen.

II. VISJON OG OVERORDNEDE MÅL
NRV og NRA har som formål å bidra med;

“Rent vann – for deg, miljøet og fremtiden”
NRV og NRA er interkommunale selskap som leverer vann- og avløpstjenester til sine eierkommuner. Samfunnet
forventer effektiv samhandling hvor det i fellesskap prioriteres riktig. Selskapene har som ambisjon å ta rollen
som pådriver for felles faglige og regionale løsninger. Dette vil naturlig omfatte samarbeidsprosjekter innen drift,
infrastruktur, innovasjon, kompetanse og teknologi.
Visjonen for vårt arbeid er;

Langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannressursene.
For å konkretisere veien mot visjonen har vi definert seks overordnede mål for vår virksomhet.

1.

Tilstrekkelig kapasitet – alltid

2.

Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet

3.

Klimanøytral virksomhet innen 2030

4.

Vannfaglig kompetansesenter

5.

Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen

6.

Kostnadseffektiv virksomhet

Innbyggerne i eierkommunene forventer alltid rent vann i springen og at de blir kvitt avløpsvannet.
Tilstrekkelig kapasitet er prioritet nr. 1. Utfordringer som må hensyntas er befolkningsvekst, miljøbelastning,
klimaendringer og innbyggernes forbruksmønster og forventninger. Dette vil kreve betydelige investeringer og
bærekraftige løsninger.
Vi låner drikkevannet fra elver og vassdrag og leverer det tilbake gjennom avløpssystemene. Da må vi kunne
forvente at vannets kvalitet ikke forringes mens det er til låns. Renset avløpsvann skal kvalitetsmessig over
holde myndighetskrav og ikke forringe vannkvaliteten i vassdraget.
Stortinget har satt mål om at Norge skal være klimanøytral innen 2030 og er med dette i forkant av ambisjonen
i EU og FNs klimamål. NRV og NRA skal bidra til at Norge når sine mål. Samtidig skal kretsløpstankegangen
være styrende for virksomheten.
NRV og NRA skal være et vannfaglig ressurssenter i regionen. Samarbeid med nasjonale og internasjonale
fagmiljøer blir viktig for å kunne finne gode løsninger for å møte befolkningsvekst og fremtidige klimaendringer.
Drift av anlegg med betydelig risikoelementer gjør at risikoen for ulykker og skader i NRV og NRA er høyere
enn for mange andre virksomheter. Med nye tekniske løsninger vil virksomhetene i tillegg stå overfor vesen
tlige endringer i tiden som kommer. Det gjør at arbeidet for god fysisk og psykisk helse, godt arbeidsmiljø og
høy sikkerhet er svært viktig.
Bærekraftig utvikling forutsetter en bærekraftig økonomi. Investeringer basert på levetidskostnader vil sikre
valg av de beste langsiktige løsningene. Fremveksten av et smart samfunn vil endre forutsetningene til NRV
og NRAs tjenester. Dette aktualiserer behovet for regionalt samarbeid.
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III. STRATEGI
NRV og NRA har utarbeidet seks prioriterte delstrategier, som skal bidra til at vi strekker oss mot visjonen og når de
overordnede målene for virksomhetene.

Mål 1. Tilstrekkelig kapasitet - alltid
NRV og NRA skal til enhver tid ha robuste anlegg og med en tilstrekkelig kapasitet. Det innebærer at vi evner å ligge i
forkant av klimaendringer og samfunnsutvikling i form av befolkningsvekst, forbruksmønster og risiko.
NRV har de siste årene bedret leveringssikkerheten på drikkevann gjennom avtaler som sikrer reservevannforsyningen
med godkjent kvalitet og tilstrekkelig mengder, samt styrket transportnettet på kritiske strekninger. NRV og NRA har
økt stabiliteten på renseprosesser gjennom styrket vedlikehold og oppgradert teknisk utrusting. Renseeffekten for
avløp tilfredsstiller alle krav, til tross for at kravene er blant landets strengeste. Leveringssikkerheten for anleggene er
svært høy.
Med dagens forbruk per innbygger kan NRV dekke vannforbruket til rundt 200 000 innbyggere, som ifølge prognosene
vil være realiteten i dagens eierkommuner i 2030 - 2035. I 2040 vil eierkommunene ha ca. 225.000 innbyggere. For NRA
vil det biologiske renseanleggets tekniske levetid fremtvinge en oppgradering.
Forutsatt antatt befolkningsvekst i regionen og dagens krav, må selskapene årlig investere anslagsvis 200 - 300
millioner kroner. Beregningen er i overensstemmelse med gjennomsnittet for Norge. Ved betydelig redusert lekkasje i
det kommunale ledningsnettet kan behovet for utvidelse av produksjonskapasiteten holdes noe tilbake. I dag forsvinner
ca. 1/3 av alt vannet NRV leverer til eierkommunene gjennom utlekking fra det kommunale ledningsnettet. Ca. 2/3
av vannet NRA renser er fremmedvann, som enten lekker inn i det kommunale ledningsnettet eller tilføres gjennom
overvannshåndteringen. Eierkommunene har startet rehabilitering av sine ledningsnett. Et viktig fokusområde i
delstrategien er å samarbeide med eierkommunene om å redusere fremmedvann, vanntap og forbruk, slik at dagens
kapasitet kan holde ut hele strategiperioden.

Delstrategi 1;
Delmål
Sikre at det aldri er stans i
leveransen

Kapasitet i forkant av
befolkningsveksten

Produksjon i forkant av alle
krav
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Fokus
 Ha en så robust overvåking og behandling at svikt i ett rensetrinn
ikke reduserer systemets kapasitet, kvalitet eller sikkerhet.
 NRV; Være en del av et samkjørt nett for reservevann på det
sentrale Østlandet.
 Dublering/redundans av kritiske anleggsdeler og komponenter.
 Utvikling av robuste anlegg som minimum tar høyde for en
befolkningsøkning frem til 2040.
 Bistå kommunene i arbeidet med å redusere utlekking og
innlekking i ledningsnettene.
 Pådriver for redusert forbruk ved teknologisk utvikling, allmenne
atferdsendringer og alternative betalingsmodeller.
 Åpne for nye løsninger og følge utviklingen internasjonalt.
 Aktivt delta i utvikling av relevant regelverk og veiledere sammen
med bransjen og myndighetene.
 Innføre nødvendig aktiv og passiv sikring av kritisk infrastruktur.

Ra dolorep rempor accum reiuntia corerun tioresequi nima conse volesen iatusdam facidit omnihil eosa intius apiet magnam aliatu

Mål 2. Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet
NRV og NRA skal bidra til forbedring av eksisterende og nye renseprosesser og utnytte denne kunnskap i egen regi.
Vannet som produseres skal være av beste kvalitet uavhengig av endringer i vannkilden. Det rensede avløpsvannet skal
tilbakeføres med en kvalitet som ikke forringer vassdragene.

Delstrategi 2;
Delmål
Ikke forringe kvaliteten i
vassdragene

Aktiv partner i utvikling av
tekniske løsninger

Fokus
 NRA; Aktiviteten begrenser ikke befolkningens bruk av
vassdraget.
 NRA; Rense alt tilført fremmedvann og avløpsvann i henhold til
myndighetenes rensekrav.
 Overvåking og modellering i forvaltning av vassdraget.
 Videreutvikle bearbeiding og nettbasert innhenting av
informasjon om råvann og drift.
 Delta i relevante FoU-prosjekter.
 Søke og ta i bruk nye tekniske løsninger som gir økt kapasitet
eller bedre rensing innenfor tilgjengelige arealer.
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Mål 3. Klimanøytral virksomhet innen 2030
NRV og NRA skal forvalte de ressurser som er stilt til disposisjon på en god og forsvarlig måte. Selskapene er forpliktet
til å ta del av samfunnsansvaret for at Norge skal nå de nasjonale klimamålene.
NRV og NRA har over tid vist evne til god lokal miljøforvaltning og til dels ligget i forkant av myndighetskravene. Vår
ambisjon som lokal miljøforvalter skal videreutvikles. Selskapene har fokus på det grønne skiftet blant annet ved å
redusere energiforbruket. Kretsløpstankegangen er styrende for virksomheten.
NRV og NRA bruker betydelige mengder energi til pumping og rensing. Effektivisering av energiforbruket i eksisterende
anlegg og utnyttelse av nye energikilder har et stort potensiale.
Energinøytral virksomhet er en forutsetning for å bli klimanøytrale.

Delstrategi 3;
Delmål
Energinøytral virksomhet
innen 2025
Utnytte alle tilgjengelige
ressurser i vann og slam
Kun benytte fornybare
innsatsmidler i
produksjonen
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Fokus










Utarbeide klimaregnskap for hele verdikjeden.
Optimalisere energiforbruket gjennom hele verdikjeden.
Handlingsplan for utnyttelse av andre energikilder.
Utnytte vannets varmeenergi.
NRA; Handlingsplan for utnyttelse av biogass.
NRA; Sikre høy tilgjengelighet av næringsstoffene i slammet.
Bruk av fullt nedbrytbare produkter.
Fase inn bil og maskinpark som går på fornybar energi.
NRA; Utnytte rest‐ eller avfallsprodukter fra andre virksomheter.
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Mål 4. Vannfaglig kompetansesenter
NRV og NRA skal være et vannfaglig ressurs- og kompetansesenter i regionen. Dette vil gjøre selskapene mer
attraktive som arbeidsgiver og samarbeidspartnere, og styrker evnen til å støtte eierkommunene faglig.
Vi skal delta aktivt i relevante faglige fora. Vannbransjen har tradisjonelt sett vært lite utviklingsfokusert. For å være
fremtidsrettet skal vi være sentrale i utviklingen av de tekniske og organisatoriske løsninger vi og våre eiere har behov
for. Selskapenes kompetanse skal alltid være i forkant av de krav og behov som følger av utviklingen.
Dette innebærer blant annet at vi skal ta del i utvikling av styringsmodeller som kan gi forhøyet kvalitet i produksjonen.
Samarbeid innen FoU- og driftsprosjekter med utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt ledende vannselskaper
nasjonalt og internasjonalt blir viktig for å kunne finne gode løsninger for blant annet å møte befolkningsvekst og
fremtidige klimaendringer.

Delstrategi 4;
Delmål
Anerkjent som ledende i
vannbransjen

Ressurssenter for
eierkommunene

Riktig kompetanse i alle kritiske
funksjoner

Fokus
 Være kompetansesenter for regional
vannressursforvaltning.
 Aktiv innen vannfaglig utvikling.
 Aktiv rekruttering og faglig utvikling.
 Bistå eierkommunene innenfor vannfaget, blant annet
gjennom samarbeidsprosjekter.
 Tilby drift av vannteknisk infrastruktur.
 Samarbeide med andre aktører i vannbransjen og lære av
deres erfaringer.
 Sikre kritisk kompetanse internt gjennom utvikling av egne
ansatte.
 Årlig tilby nye lærlingeplasser.
 Tilrettelegge for faglige hovedoppgaver (bachelor, master
og doktorgrad) og delta i trainee-ordninger.
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Mål 5. Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen
NRV og NRA skal være en sikker og attraktiv arbeidsplass der vi tar godt vare på våre medarbeidere. Slik skaper vi et
godt arbeidsmiljø med få eller ingen personskader og lavt sykefravær, som igjen er god samfunnsøkonomi. Fokus på
HMS kan medføre økte drifts og investeringskostnader.

Delstrategi 5;
Delmål
«Null» skader

Kontinuerlig HMS-fokus

Godt arbeidsmiljø
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Fokus










Videreutvikle medarbeidernes HMS-kompetanse.
Videreutvikle et nettverk av sikkerhetsbarrierer.
Videreutvikle ”bry‐seg‐om” kultur.
Fokus på tilstedeværelse og HMS i den daglige driften.
HMS i alle faser ved nybygg og rehabiliteringer.
Utvikle organisasjonenes evne til å planlegge sikker
gjennomføring av arbeidsoppgaver.
Tydelig organisasjon med klare ansvarsforhold.
Medarbeiderne skal gis tillit og oppleve mestring.
Ingen skal oppleve arbeidsplassen som en belastning.
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Mål 6. Kostnadseffektiv virksomhet
Befolkningsvekst i regionen, varierende råvannskvalitet og strengere krav til utslipp til Nitelva, gir sammen med
forventningen om en klimanøytral virksomhet et stort investeringsbehov. Endrede forventninger til tjenestetilbud vil
også påvirke kostnadsbildet.
Bærekraftig utvikling forutsetter en bærekraftig økonomi. NRV og NRA skal videreutvikle en kostnadseffektiv drift
og søke løsninger som sikrer best mulig nytte av investeringene. Riktige, kostnadseffektive valg krever langsiktig
planlegning og utviklingsarbeid.
Bruk av gode samfunnsøkonomiske modeller, der man blant annet beregner investeringer utfra levetidskostnader,
vil bidra til kostnadseffektivitet i et langsiktig perspektiv. Nært samarbeid med eierkommunene og tett samarbeid
eierkommunene imellom basert på gode faglige vurderinger, er en forutsetning for riktige prioriteringer. Kritisk
suksessfaktor er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planlegging og gjennomføring.
Fremveksten av et smart samfunn vil endre forutsetningene til NRV og NRAs tjenester, og gi nye og bedre styringsverktøy
for tjenesteproduksjonen. Dette vil åpne for til dels ukjente muligheter og aktualiserer behovet for å videreutvikle
regionale samarbeidsmodeller.

Delstrategi 6;
Delmål
Kostnadseffektiv drift

Smarte investeringer

Drifts- og samarbeidsmodeller

Fokus
 Langtidsplanlegging og analyser som gir smarte løsninger i
anlegg og infrastruktur.
 Dokumentere kostnadseffektiv drift gjennom å delta I
benchmarking.
 Ta i bruk tilgjengelig teknologi som er kostnadseffektiv.
 Tilstrebe kapasitetsøkning innenfor samme areal ved
oppgraderinger av eksisterende prosesstrinn.
 Tilstrebe gjenbruk av eksisterende infrastruktur og traséer.
 Kapasitetsøkning og utvidelser gjennomføres på det
kostnadsmessige mest hensiktsmessig tidspunktet.
 Optimalisere grensesnittet mot kommunene.
 Organisering av vann og avløp vurderes uavhengig av
kommunal struktur.
 Samhandling med annen infrastrukturvirksomhet der dette
er hensiktsmessig.
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VÅR HISTORIE
I nesten 50 år har eierkommunene samarbeidet om å sikre
egne innbyggere kostnadseffektive vann- og avløpstjenester.
Det har vært avgjørende for å møte befolkningsveksten,
samt skjerpede kvalitets- og miljøkrav.

Vannverket

På lik linje med resten av landet hadde Romerikskommunene tidligere egne, kommunale og private
vannverk som sørget for vannforsyningen. Denne var av
ulik standard, men felles var at kravene til både kvalitet,
mengde og sikkerhet i forsyningen ville komme til å kreve
store fremtidige investeringer i nye anlegg. I 1971 gikk
kommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen
og Skedsmo sammen om å etablere ett felles vannverk.
De forpliktet seg samtidig til å benytte Nedre Romerike
Vannverk A/L (NRV AL) som leverandør av kommunalt vann.
NRV AL skulle sikre de fremtidige krav til vannforsyningen,
og overtok de kommunale og flere private vannverk i de seks
kommunene. Disse anleggene ble betalt gjennom redusert
vannpris i en del år. Kommunene beholdt ansvar og eierskap
til distribusjonsledninger og lokale høydebassenger.
NRV AL startet å levere vann i 1973 med basis i de gamle
vannverkene. De nyere vannverkene ble beholdt som
reservevannkilder etter at det nye vannverket med Glomma
som vannkilde kom i drift. Et prøveanlegg var i drift i to år
for å dokumentere at Glomma kunne gi en akseptabel og
stabil råvannskvalitet av god kapasitet, før vannverket på
Hauglifjell ble bygget. I 1982 ble det nye vannverket med
vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell offisielt åpnet og satt
i drift. I 2007 stiftet de samme seks eierkommunene NRV
IKS som overtok virksomheten til NRV AL. Fra 2017 er også
Gjerdrum kommune eier av selskapet.
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Avløpsselskapet

Utslipp av avløp fra tettbebyggelsen på Nedre Romerike
ble tidligere, etter å ha passert private slamavskillere eller
septiktanker, sluppet ut i vassdragene via kommunale
fellesledninger. På første halvdel av 60-tallet ble det klart at
mer systematisk og omfattende rensing av kloakken måtte
til. Kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen stiftet
A/S Sentralrenseanlegget RA-2 (RA-2) i 1965. Renseanlegget
ble offisielt åpnet i 1974, åtte år etter at byggearbeidene
startet opp. RA-2 fikk på slutten av 1990-tallet, som ett av
svært få renseanlegg i Norge, krav om nitrogenrensing. Et
nitrogenfjerningsanlegg ble tatt i bruk fra 2003.
NRA IKS ble stiftet i 2007, og overtok virksomheten til det
tidligere RA-2. Selskapets ansvarsområde ble avgrenset
til å gjelde “alle anlegg i og tilknyttet renseanlegget
og slambehandlingen og som betjener mer enn en
av eierkommunene”. Nittedal kommune ble medeier
våren 2015. Selskapet renser kommunalt spillvann fra
eierkommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen
før det slippes ut i Nitelva. Slammet som produseres ved
drift av renseanlegget, ved Strømmen, blir behandlet og
disponert på en betryggende måte. I all hovedsak leveres
slammet til landbruket som jordforbedringsmiddel og er et
supplement til landbrukets bruk av kunstgjødsel.

Vannverkssaken

Etablering av Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre
Romerike Avløpsselskap IKS i 2007 var en direkte følge av
større økonomiske lovbrudd utført av tidligere daglig leder
i ”Vannverkssaken”. Etter virksomhetsoverdragelsen i 2007
har selskapene blitt underlagt et omfattende kontrollsystem,
samtidig som etikk, kvalitet og profesjonalitet er i fokus.

Se videoen “Rent vann
– for deg, miljøet og fremtiden” på
www.nrva.no
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