
 

Oslo, 20. august 2021 

REFERAT, Styremøte nr. 5, 2021 
Tid / Sted: 20.08.2021, kl. 13:00— 15:00 / TEAMS 

Til stede:  Forfall 
Sigurd Grande, leder  
Mads Aulie, leder Utvalg for drikkevann -og Vannmiljøtiltak  
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for Miljøovervåkning Deltok ikke på sak 2,3 og 6 
Kari B. Thingnes, Asker  
Nils Erik Pedersen, Ås   
Toril Giske, Oslo (VAV)  
Niclas Wigforss, Nesodden  
Tone Høysæter, sekretær og referent  

 

Sak 
nr. 

 Ansvar 
og frist 

1.  Sjøvannsledning utenfor Oslo S / Operaen i forbindelse med ny energisentral 
på Christian Fredriks plass 
Fortum ved Oda Storhaug orienterte om prosjekt i samarbeid med Bane NOR, 
som skal bygge næringsbygget «Nordisk lys». 
Varme- og kjølesentral med varmepumper til sjøen som varmekilde og -sluk. 
Havnebassenget eller Bekkelagsbassenget. 
Presentasjon og rapport ettersendes. 
Forslag fra Helge Eliassen: bruke Bekkelaget RA som varmesentral. 
Helge sender Cowi rapport til Oda. 
 
To momenter: 

- Varmeuttak og kjøling (over). Helge er kontaktperson. 
- Vannkvalitetsforbedring. Sjekket ut opp mot NIVAs fjordmodell. Toril er 

kontaktperson 
 

 

2.  Referat fra styremøte 21.4.2021 godkjent 
 

 

3.  Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak 
Sandfang 
Joakim Hjertum fra BYM i Oslo var med på forrige utvalgsmøte. Økonomi og ressurser 
setter rammer for deres arbeid. 
Fagrådet-rapport om dette på nettsida vår: anbefaling om å suge opp, ikke spyle.  
Er dette hovedsakelig et Osloproblem? 
Miniseminar etter sommeren, miljøutvalget vil være med. 
VAV sender ikke regning for tømming av sand og grus fra vårt ledningsnett til BYM. 
 
Brønnboring 
Stein Karlsen fra Bærum orienterte på utvalgsmøtet. Norsk vann har et prosjekt på 
dette. Tas opp igjen i utvalget til høsten. 
 
Nettverk vannforsyning - vannbehandlingsanlegg  
Mads presenterte forslag til mandat der Tor Gunnar Jantsch (Oslo VAV) er prosjektleder, 
som ble godkjent av styret. 
 

 
 
Mads 



 

4.  Utvalg for miljøovervåking 
Oslofjordmodellen evaluering – frist for å gi tilbud i dag. 

 
Høringsuttalelse til vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram 2021 under 
vannforskriften.   
Knut og Toril har laget forslag til uttalelse fra Fagrådet. Godkjent. 
Tone legger det inn på vannportalen. 
 
NIVA var på tokt en uke etter VEAS-utslippet i Lysakerfjorden.  
 

 
 
 
 

5.  Årsmøte 3. juni 2021 Kl. 9:30-14:30.  
Budsjettet ble gjennomgått, og det ble gjort noen mindre endringer. 
Årsmøtet gjennomføres digitalt.  
Styret (de som kan) og foredragsholdere møtes hos Oslo VAV for å «sende» 
derfra.  
 

 

6.  Eventuelt 
Ingen saker 

 

 


