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Er et interkommunalt samarbeid med
hjemmel i kommunelovens § 27.
Selskapet ble opprettet 26. september
1976, og eies av kommunene Asker,
Bærum og Oslo (8%, 21,5% og
70,5%).
Overenskomst og vedtekter er vedtatt av
kommunestyrene i de 3 eier-kommunene og fastsatt av Kongen i statsråd.
Ved endringer av overenskomst og
vedtekter har hver av eierkommunene
vetorett.
Selskapet ledes av et styre på 9 personer, 3 oppnevnt fra Oslo og 2 fra
hver av Asker, Bærum og de ansattes
organisasjoner.
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VEAS’ historie
1967:
1970:
1971:
1974:
1976:
1977:
1982:
1983:
1984:
1984-89:
1992:
1993:
1995:

Rådet er selskapets høyeste organ med
21 medlemmer. 11 er oppnevnt fra
Oslo, 6 fra Bærum og 4 fra Asker.

1991-97:

Medlemmer i styre og råd, se 3. omslagsside.

1998-04:
2005-07:

NIVAs rapport «Oslofjorden og dens forurensnings-problemer», del 1. Basert på
undersøkelser fra 1962 -65, finansiert av 10 kommuner med avrenning til indre
Oslofjord.
NIVAs utredning, del 2 om tekniske løsninger, 48 alternativer.
Etablering av Oslofjordkontoret.
Alternativ for lokalisering av renseanlegg i fjell på vestsiden av fjorden velges.
Det interkommunale selskapet VEAS opprettes av kommunene Oslo, Bærum og
Asker, med eierandeler på henholdsvis 70,5%, 21,5% og 8%.
Overenskomst og vedtekter stadfestet av Kongen i statsråd.
Anleggsarbeider for byggingen av VEAS påbegynnes.
Bygges som et mekanisk-kjemisk anlegg for fjerning av fosfor og organisk materiale.
VEAS renseanlegg og Isi komposteringsanlegg i drift.
Slemmestad, Løxa, Blakstad, Sandvika og Lysaker rense-anlegg tas ut av drift.
Offisiell åpning av VEAS. Foretas av miljøvernminister Wenche Frogn Sellæg i
nærvær av Kronprinsparet.
Festningen og Skarpsno renseanlegg tas ut av drift.
Fullskalaforsøk med sjøvannstilsetting for bedre renseresultat.
Diverse optimaliseringsarbeide av eksisterende prosesser.
Forsøk med bl.a biologisk fjerning av organisk materiale og nitrogen.
Garantivedtak for lån fattet av alle eierkommunene slik at nitrogenbygging kunne
påbegynnes.
Driften av Isi komposteringsanlegg avvikles.
Offisiell åpning av nitrogenrenseanlegget i oktober, ved miljøvernminister
Thorbjørn Berntsen.
Utbygging av anlegget med biologisk fjerning av nitrogen, utråtning og hygienisering av slam, utnyttelse av gass til el. produksjon og stripping av ammoniakk
fra filtratvann.
Utvikling av utstyr for termisk vakuumtørking av slam.
Utbygging av økt behandlingskapasitet for å redusere overløp på Lysaker.

S

tYretS ÅrSMeLdiNG
Hovedresultater

Konsesjonens krav til rensing inklusive overløp
ble holdt med hensyn på fosfor med en rimelig
margin, men konsesjonens krav til nitrogenfjerning ble ikke overholdt. Dette skyldtes at
en metodikk for korreksjon av belastningstall
som følge av returstrømmer ikke var blitt
implementert som besluttet. Forurensningsmyndigheten ble varslet straks feilen ble oppdaget. Oppnådd resultat for nitrogenrensing
var 68,2% mot kravet 70% og for fosforrensing 91,0% mot kravet 90%. Eksklusive overløp
var resultatene 68,8% for nitrogenfjerning og
91,5% fosforfjerning.
Kostnadene ble holdt godt innenfor budsjettet.
Det ble behandlet 9.5 millioner m3 mindre
avløpsmengde enn de budsjetterte 110 millioner m3. Eierkommunene vil få tilbakebetalt
ca 6,0 millioner kroner.

Styrets vurdering av selskapet
Styret er av den oppfatning at VEAS er et veldrevet selskap, med betydelig faglig kompetanse.
Vi anser at det er klokt og nødvendig at administrasjonen bruker ressurser på faglig kontakt
og nettverksbygging, nasjonalt så vel som internasjonalt. I 2005 kan vi se resultater av slikt
arbeid både med hensyn på slamproblematikken, så vel som når det gjelder spørsmål om
installering av kjøkkenavfallskverner.

Det er viktig for VEAS at våre medarbeidere får
mulighet til ytterligere faglig utvikling. Styret
erkjenner at organisasjonen har begrensede

bemanningsmessige ressurser og at det er viktig å videreutvikle struktur og styringsverktøy.
2006-2007 blir utfordrende for en organisasjon i omstilling som samtidig skal ferdigstille
og ta i bruk et nytt regnvannsrenseanlegg.

tilførsler

Totalt ble det tilført 102,6 millioner m3 regnvann og avløpsvann til VEAS-systemet. Av dette
gikk 2,1 millioner m3 i overløp, hovedsakelig i
Lysakerfjorden.
VEAS rensedistrikt er ikke endret slik Rådet
anbefalte i 2002. Bakgrunnen var at det via
Oslos avløpsnett overføres avløpsvann fra
Nittedal. Nedleggingen av Idun Gjærfabrikken
har ført til at mer praktiske løsninger for fordeling av avløp mellom Bekkelaget r.a. og VEAS
kan finnes. Det håpes at det i løpet av våren er
mulig å finne en enkel og tilfredsstillende løsning som alle kommunene kan enes om.
Asker har bedt om at det tillates tilførsler
av avløp fra et asylmottak i Lier som enkelt
kan kloakkeres ved tilslutning til Askers nett.
Saken fremlegges for rådet i vårmøtet.
Det har vært registrert flere ulovlige utslipp til
avløpsnettet. For enkelte av disse er kildene
sporet. Både Oslo kommune og SFT har foretatt politianmeldelser. Styret har klarlagt at evt
politianmeldelser i forbindelse med tilførsler
til nettet kan håndteres administrativt av VEAS.
Det er behov for et større fokus på uønskede

utslipp. Dette gjelder både informasjon,
regelverk og reaksjon ved uønskede hendelser.
Styret vil følge opp dette videre.

anleggets drift

Selv om renseresultatet for nitrogen ikke helt
ble nådd er det oppnådd en betydelig bedring i flere prosesstrinn som lover godt for
fremtiden. Dette er viktig fordi befolkningen
i regionen vokser. Det er på relativt lang sikt
ikke planer om utbygging utover det vedtatte
regnvannsrenseanlegget som skal avlaste
utslippene til Lysakerfjorden.
Gassmotoren som produserer elkraft og varme
til eget bruk har satt produksjonsrekord med
14,55 GWh elektrisk kraft og redusert behovet
for kjøp av elektrisk energi. Det arbeides med
flere enøk-tiltak som vil redusere strømforbruket og øke andelen egenprodusert kraft i
årene fremover.
Produksjonen av ammoniumnitrat måtte
stoppes i sommer fordi produktet ikke holdt
kundens kvalitetsstandarder med hensyn på
innhold av organisk stoff. Årsaken ser ut til
å ha vært flere tekniske forandringer som
påvirket de biokjemiske prosessene i utråtningsanlegget. Tiltak ble gjennomført slik at
produksjonen kunne gjenoppstartes, men
fortsatt gjenstår tiltak som vil vise om en har
situasjonen permanent under kontroll.
Forbruket av fellingskjemikalier reduseres
fortsatt. Forbruket av kalk og metanol har
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økt noe. Det vil bli arbeidet med tiltak for å
redusere forbruket av disse kjemikaliene i
2006, men resultatene ventes først fullt synlige
i 2007.

flere tiltak for å bedre disse forholdene. Ved
årsskiftet lå det 2.219 tonn slam på mellomlager på grunn av periodevis vanskelige kjøreforhold til landbruket.

grundighet i arbeidet og forståelse for sammenhenger og eksterne krav.

Sandvaskeutstyret fungerer bra slik at forurensninger som plast, sigarettfiltre og organisk
stoff skilles ut. Den rensede sanden benyttes
som strukturdekke på fyllplass. Kostnadene
til avhending av ristgods er urimelig høye og
det arbeides med å finne gode alternative løsninger. Styret vil studere svenske erfaringer og
bidra i utviklingen av en langsiktig strategi for
dette området.

Gjødselvareforskriften inneholdt enkelte krav
som det i praksis ville være umulig å dokumentere at en oppfylte. NORVAR sendte i 2004
et brev til Landbruksdepartementet hvor en ba
om en avklaring av hvordan slamprodusentene
skulle forholde seg til regelverket. I mars 2005
fikk bransjen et svar. Her blir det blant annet
slått fast at det ikke er slamprodusenten/renseanlegget som er ansvarlig for å fremskaffe
data til bruk ved risikovurdering av stoff eller
stoffgrupper som det finnes lite kunnskap om.
Forøvrig vil VEAS overlate den faglige vurdering
til Mattilsynet der en er i tvil om sammensetning
kan være til skade for helse eller miljø.

Bortsett fra et mindre avvik når det gjelder
nitrogenrensingen, som er omtalt tidligere,
oppfyller selskapet de krav som er stilt fra
forurensningsmyndighetene.

Støvplagene i forbindelse med slamtørkingen
er redusert, men problemet kan ikke sies å
være løst.
Den ene råtnetanken ble tømt i sommer for å
skifte ut et indre rør som var kollapset.
Det viste seg at bunnen av tanken hadde ca
700 m3 av et gele-aktig stoff som ikke lot seg
pumpe. Ved hjelp av vakuumsuging klarte et
eksternt firma den vanskelige jobben på en
hensiktsmessig måte. Øvrige arbeider med
operasjonen, som tok ca 6 uker, ble utført
av de ansatte selv på en effektiv måte, uten at
driften av anlegget ble vesentlig forstyrret.

Slamdisponering

Stort sett har slamdisponeringen gått greit. Det
er ventelister for å motta VEAS-jord. 26.548
tonn er kjørt ut fra anlegget. Dette er noe mer
enn forutsatt og skyldes at tørrstoffet har vært
lavere og kalkinnholdet høyere enn antatt.
Andelen slam kjørt direkte til jordbruk har
vært noe lavere enn antatt. Alt dette har ført til
et økonomisk merforbruk. Det arbeides med
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påvirkningen på det ytre
miljø

administrasjonen

I forbindelse med store nedbørmengder ledes
betydelige mengder regnvannsfortynnet avløp
urenset ut i fjorden, hovedsakelig i Lysakerfjorden. Rådet anbefalte i 2001 eierkommunene å be om at VEAS-anleggets kapasitet til å
håndtere regnvannsfortynnet avløpsvann ble økt
med inntil 4m3/s. Eierkommunene fattet likelydende vedtak om dette i desember 2004/januar
2005. Styret ba administrasjonen gjennomføre
et skisseprosjekt for å få frem et kostnadsestimat som kunne gi grunnlag for en lånegaranti
fra eierne. I mai ble eierne bedt om å fatte et
garantivedtak for et lån på 40 millioner kroner.
Asker og Bærum har fattet sine vedtak, Oslos
vedtak mangler. Rådet har bedt styret fortsette
prosjektet, men styret kan ikke inngå bindende
avtaler som forplikter utover midler i selskapet.
Det haster med garantivedtak fra Oslo for også
låneprosessen vil ta tid og kostnadene øker.

Det som er lagt frem av resultater viser stor

Et prosjekterings- og prosjektlederteam er
engasjert. Fjellforholdene er grundig analysert og
prosjektet tilpasset de vanskelige stedlige forholdene. Det er innhentet anbud på flere av delprosjektene. Kostnadene så ut til å kunne overskride
den rammen som fremkom ved skisseprosjektet.
Administrasjonen la frem flere alternative veivalg.
Styret og rådet ønsker at prosjektet gjennomføres
som forutsatt, men slik at kapasiteten for kjemisk

Uttalelsen fra Landbruksdepartementet viser
forøvrig betydningen av en høy faglig kompetanse på anlegget og et solid nettverk til
aktører nasjonalt og internasjonalt. Styret er
tilfreds med det betydelige arbeidet administrasjonen har nedlagt på dette området gjennom mange år.
Det arbeides systematisk for å bedre de
organisatoriske rutinene med henblikk på
en kvalitetssertifisering. Arbeidet vil strekke
seg over flere år fordi store faglige utfordringer skal løses parallelt med det organisatoriske arbeidet av de samme personene.
Kvalitetsledelsen er styrket med en fast stilling
ved årsskiftet.

rensing i første omgang begrenses til 2 m3/s.
Plassmessig gjøres alt klart for en senere utvidelse
av den kjemiske rensingen som av plassgrunner
må skje med en annen prosess.
Bare en anbyder leverte tilbud på fjell- og betongarbeidene og prisen lå langt over stipulerte
kostnader i prosjektet. Tilbudet ble avvist og ny
utlysning foretatt. Andre kontrakter er foreløpig
stilt i bero. Prosjektet ser ikke ut til å kunne
avlaste Lysakeroverløpet før tidligst medio
2007. Bare Asker og Bærum har fattet garantivedtak som gjør det mulig å ta opp lån for å
gjennomføre en utbygging.

Helse, miljø og sikkerhet

Det arbeides systematisk med HMS-saker
gjennom arbeidet i linjen, avviksrapportering
og oppfølging, vernerunder, og ved eksterne
kontroller. Det rapporteres ca 450 avvik pr. år
og lukkehastigheten er omtrent som rapporteringshastigheten, men gjennomsnittlig lukketid
er for høy, ca 4 måneder.
Brannvernfunksjonen er revidert av Asker
Brannvesen og påpekte avvik er lukket.
Det er inngått et samarbeid med VAV om utarbeidelse av en beredskapsplan for tunnelen. Det
forventes at arbeidet blir utført i løpet av 2006.

Styrets virksomhet

Likestilling i virksomheten

Utsiktene for 2006

Ved ansettelser legges det vekt på å oppnå
en jevnere fordeling mellom kjønnene og en
spredning i alder. Gjennomsnittlig årslønn er
ca 14,2% høyere for kvinner enn for menn.

Forhåpentligvis vil 2006 bli preget av utbygging
av økt regnvannsrensekapasitet. Parallelt med
dette vil valg av strategi for et nytt forvaltning,
drift, vedlikehold og økonomisystem for VEAS
med begynnende implementering av systemet
stå i fokus.

Det er ikke utført noe spesielt likestillingsarbeid i virksomheten i løpet av året.

Selskapets administrasjon består av 12 kvinner og 28 menn i faste stillinger. Selskapets
ledergruppe består av 3 kvinner og 4 menn.
Styret består av 9 menn inklusive de ansattes
representanter. Rådet består av 6 kvinner og 15
menn.

Oppnå de pålagte rensekrav for nitrogen og
fosfor.

Andre sentrale saker vil være ENØK-arbeid,
redusert bruk av andre tunge kostnadsbærere
og søknad om akkreditering av prøvetakingsfunksjonen.

Økonomi

Budsjettet er holdt med en rimelig margin.
Eierkommunene vil få tilbakebetalt 6,0 millioner kroner.
Styret har etter anbudskonkurranse valgt
leverandører av fellingskjemikalier, kalk og
metanol. Administrasjonen er gitt fullmakt til
å forlenge slam-, ristgods og sandtransportavtalen med inntil to år og til terminsikring av
energikjøp.
Styret og rådet har fått seg forelagt en sak om
økonomiforvaltningen på VEAS med rutiner og
fullmakter.

Styret har avholdt 6 møter og et brevmøte.
Styrets leder og nestleder har gjennomført
lønnsforhandlinger med organisasjonen og
gjennomgått administrasjonens detaljerte mål
ved årets begynnelse og måloppnåelsen ved
årets utløp.
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dMiNiStraSjoNeNS driftSrapport
tiLfØrSLer
Vann

Tilførselen av regnvann, snøsmeltevann og
avløpsvann til tunnelsystemet var i 2005 102,6
millioner m3. Av dette gikk 2,1 millioner m3
regnvannsfortynnet avløpsvann urenset i overløp. 2,03 millioner m3 ble ledet ut via overløpstunnelen til Lysakerfjorden, 0,04 millioner m3
via overløp Bislettbekken under Festningskaia i
Oslo og 0,02 millioner m3 via overløp KLO ved
Bjerkåsholmen.
I gjennomsnitt de 5 foregående år ble det tilført 110,8 millioner m3, hvorav 4,9 millioner
m3 gikk i overløp og 105,9 millioner m3 ble
behandlet.
I 2005 kom det 756 millimeter nedbør på
Blindern. Gjennomsnittet for de 5 foregående
år var 863 millimeter nedbør. Ved målestasjonen i Asker kom det også 756 mm, gjennomsnittet siste 5 år var 1063 mm. Den nye
målestasjonen i Bærum, Horni, viste 851
mm mot 938 mm i snitt for 2003 og 2004.
Det er i år oppgitt andre data for 2004 fra
Meteorologisk Institutt enn de vi mottok i fjor.

Fordelingen av tilførslene fra eierkommunene
ble som følger:
Oslo
Bærum
Asker

2005
68,23%
23,03%
8,74%

2000-2004
65,56%
24,92%
9,52%

Avløpsmengden mottatt fra Røyken kommune
var 0,978 millioner m3. Gjennomsnittet for de
siste 5 år var 1,19 millioner m3. Fra Nesodden
ble det tilført 0,203 millioner m3 avløpsvann
sammenliknet med 0,211 millioner m3 i 2004,
som var det første hele året med tilførsler.
I den nye avløpsforskriften er det lagt inn
et generelt forbrud mot bruk av matavfallskverner. Kommunene er gitt anledning til å
fatte vedtak om tillatelse av slikt utstyr, men
dette er ikke ønsket i nedslagsfeltet til VEAS.
Avløpsforskriften har derved ryddet opp i en
usikkerhet som har vart i mange år.

Miljøgifter og andre uønskede tilførsler

Kilden for utslippet av ca 500 g oppløste
kvikksølvsalter som ble registrert 29. november 2004 ble ikke funnet, men metodikken for
å kunne spore slike utslipp er vesentlig forbedret, særlig hos VAV i Oslo. Ved slike hendelser
er samarbeid og rask reaksjon vesentlig.
Aftenposten hadde flere oppslag om utslipp
fra sykehus til avløpsnettet. Dette er et felt
som ingen av departementene følte spesielt
ansvar for. Etter press lovet tilslutt statsse-
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kretærene i MD og HOD full gjennomgang
av dette området som ikke har vært regulert.
NILU/Universitetssenteret har fått midler fra
Forskningsrådet til prosjektet Pharmafate, der
VEAS er en av flere samarbeidspartnere.
I møte med de tekniske administrasjonene i
Asker og Bærum ga VEAS signaler om sterkere
engasjement i arbeidet med å få kartlagt og
begrenset tilførselen av sigevann fra eksisterende og nedlagte avfallsfyllinger. Dette
sigevannet inneholder relativt store mengder
av forbindelser som er faset ut i samfunnet på
grunn av sine negative virkninger.
Alpharma har hatt flere utslipp av prosessvann fra antibiotikaproduksjonen, ut over
utslippstillatelsen. Delvis har utslippene skjedd
uten at hendelsen er varslet. SFT har foretatt
revisjon av virksomheten og politianmeldt
bedriften. Mattilsynet er bedt om en vurdering
av hvilken betydning et utslipp kan ha for
slamkvaliteten. Alpharma har fått vannprøver
fra flere prosesstrinn for å se hvordan evt.
utslipp vil kunne påvirke prosessene på VEAS.
Slike utslipp av antibiotika er uønsket uansett
resultatene av disse testene.
VEAS har mottatt flere henvendelser om mottak av prosessvann fra tunneldrift og veianlegg.
Dette er saker som formelt håndteres av eierkommunene. VEAS har bidratt med å utarbeide en mal for innslippsavtale for slikt vann.

PROSESSEN

Det er utarbeidet en rekke prosedyrer for
driftsoppfølging og tiltak ved unormale hendelser. Det er utarbeidet prosedyrer for bruk
av bærbare gassmålere og tilgjengeligheten for
målerne er bedret. Stoffkartoteket er gjennomgått og er nå internettbasert. Oppdatering av
kunnskaper for vaktene er satt i system.
Det er utarbeidet høringsuttalelser til nye forskrifter og standarder.
Som følge av den nye avløpsforskriften blir det
etablert kjøling av vannprøver ved uttaksstedet.
Prøve- og analyseprogrammet er tilpasset de nye
kravene. I 2006 starter arbeidet med å forberede
en søknad om akkreditering av prøvetakingen.
Det er utarbeidet et kvalitetssystem for slammet. Systemet skal sikre tidlig varsling slik at
det kan iverksettes tiltak i god tid dersom det
er fare for at slamproduktet skal overskride
grenseverdiene for tungmetaller.
Erfaringene med vannbehandlingsprosessen
på VEAS ble lagt frem på en IWA-konferanse i
Krakow i september.
Etter en grundig markedsanalyse ble det anbefalt en strategi for valg av prosessløsning i det
nye regnvannsrenseanlegget og det er gjennomført tilbudskonkurranse for levering av
prosessanlegg.
Det er også gjennomført tilbudskonkurranser
for levering av fellingskjemikalier, kalk og
metanol, med et betydelig testarbeid i tilknytning til valg av fellingsmidler.

tilførte mengder og
renseresultater

Tilførslene av fosfor og nitrogen til tunnelsystemet var henholdsvis 363 tonn og 2 503 tonn.
Gjennomsnittet av tilførslene de siste 5 årene
var 383 tonn fosfor og 2 475 tonn nitrogen.
Renseresultatet for fosfor oppfylte kravet,
men renseresultatet for nitrogen endte 1,8%poeng under kravet. Dette skyldtes bruk av feil
datasett ved beregning av stofftilførslene. Vannkvaliteten blir målt etter tilførsel av vaskevannet
fra de biologiske filtrene og stoffmengdene i
vaskevannet må trekkes fra denne målingen.
Gjennom 2005 ble det benyttet en historisk
analyseverdi i stedet for aktuell analyseverdi på
vaskevannet. Endret driftsstrategi i 2005 medførte at stoffmengdene i vaskevannet ble høyere
enn tidligere år. Tilført stoffmengde ble derved
korrigert med et for lavt tall og renseresultatet
framsto gjennom året som tilfredsstillende. Da
dette ble oppdaget ved årsskiftet 2005-2006,
ble aktuelle verdier lagt inn og det viste seg
at rensegraden ble for lav. Fylkesmannens
miljøvernavdeling ble umiddelbart varslet. Alle
innløpsdata for 2005 ble korrigert og rutinene
gjennomgått.

Vannbehandlingen

Bare 7,5% av tilført avløpsmengde ble renset
i de to hallene som bare har kjemisk rensing,
mot 10% i 2004.
4% av vannet fra det kjemiske rensetrinnet
gikk utenom de biologiske filtrene på grunn av
tette silplater. Styringen av de 24 automatiske
vaskerne er forbedret slik at mindre enn 1%
bør gå utenom filtrene i fremtiden.

Måltallet for partikkelinnholdet i vannet etter
kjemisk rensing ble midt på året hevet fra 20
FTU til 30 FTU. Dette bidro til å redusere dosen
av fellingskjemikalier, målt som PAX-ekvivalenter, fra 51 mg/l i 2004 til 50 mg/l., men økte
belastningen på det etterfølgende biologiske
rensetrinnet, nitrifikasjonen.
Styringsmålet mhp nitrifikasjonsgrad var 80%,
mens det ble oppnådd 73%. Høyere partikkelbelastning, stram styring av luftmengder og
problemer med prosessblåsemaskinene har
bidratt til dette. Det er analysert hvor problemene ligger og en rekke forbedringer forventes
implementert i løpet av 1. tertial 2006.
Nitrifikasjonsprosessen er periodevis alkalitetsbegrenset. Dette vil bedres i 2008 når det
nye Oset drikkevannsanlegg settes i drift med
alkalisering av drikkevannet.
Denitrifikasjonsgraden var stabil på 88% og
3%-poeng høyere enn styringsmålet. Dette
kompenserte litt for den lave nitrifikasjonsgraden. Metanolforbruket per g N-ekvivalenter
fjernet lå på 2,6 g, litt høyere enn året før.
Det totale vaskevannsforbruket til de biologiske
filtrene utgjorde 14,3% av behandlet avløpsmengde. Forbedring av styringssystemet for
vask har høy prioritet i 2006 og vil bla gi lavere
energiforbruk ved at returvannsmengden blir
redusert. Resultatene vil først kunne dokumenteres fullt ut gjennom driften i 2007.

Strippinganlegget

Det var et internt mål å fjerne 15% av innkommende nitrogen som ammoniumnitrat fra strippinganlegget. Resultatet ble 14,2% til tross for
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at anlegget måtte stoppes om sommeren fordi
produktet ikke oppfylte kundens kravspesifikasjon mhp. organisk stoff.
Det ble gjort et omfattende arbeid for å identifisere hvilke stoffer dette kunne være og derved
finne kilden. Det ble tilslutt utviklet en hypotese
som går ut på at proteiner i slammet koagulerer
i den nye rørvarmeveksleren på en slik måte
at de blir vanskelig nedbrytbare i utråtningsprosessen. Det ferdige utråtnede slammet ville
kunne inneholde spor av kortkjedete aminer
som etter avvanningen følger filtratvannet til
strippinganlegget. Aminene vil ved den høye
pH i filtratvannet kunne følge ammoniakken
over i ammoniumnitratproduktet. I følge denne
hypotesen vil lufting av slammet i buffertanken
før kalktilsetning og avvanning, kunne gjøre det
mulig for bakterier å bryte ned aminene.
Hypotesen ble blant annet testet ved lufting i tilførselsrennen til buffertanken. Resultatet var en
betydelig reduksjon av innholdet av organisk
stoff i ammoniumnitratproduktet, men ikke så
stor reduksjon som forventet eller ønsket.
I løpet av 2006 vil luftingen av slammet i buffertanken bli økt ved montering av luftere på
bunnen av buffertanken. På denne måten kan
det oppnås større margin i forhold til kvalitetsgrensen. Det forventes også andre positiv
sideeffekter. Luftingen fjerner karbondioksid
fra slammet og kalkdoseringen kan trolig
reduseres. Kanskje kan metankonsentrasjonen
reduseres så mye at området omkring buffertanken permanent vil ligge utenfor grensene for
eksplosjonsfare.
Som del av forsøket på å fase ut all bruk av

8

saltsyre i anlegget, ble strippetårnet i flere runder vasket med sitronsyre. Dette viste seg etter
hvert å ikke være vellykket. Mediet i strippetårnet grodde igjen av en blanding av kalsiumkarbonat og kalsiumsitrat. Strippetårnet må derved
fortsatt vaskes med saltsyre.

Slambehandlingen

Styringsstrategien for håndtering av slammet
fra sedimenteringsbassengene, gjennom fortykkermaskinene, fortykkeren, rørvarmeveksler,
de to utråtningstrinnene og buffertanken skal
ivareta mange og motstridende hensyn og er i
stadig utvikling.
Tørrstoffet til råtnetankene ble som året før
6,1%, noe som er mye høyere enn tidligere
år. Den nye rørvarmeveksleren er et av mange
bidrag til dette. Det er mulig å oppnå enda høyere tørrstoff, ved hjelp av både prosessmessige
og utstyrsmessige forbedringer.
En ny type in-line tørrstoffmåler forventes å
bedre grunnlaget for styring av slampumpingen
fra sedimenteringsbassengene og fra fortykkeren. Testresultatene er gode og det vurderes å
ta slike målere i bruk i alle linjene.
Tørrstoffet i det avvannede slammet ble i snitt
55,8%. Etter hvert som de tre gjenstående
slampressene blir ferdig overhalt i 2006, forventes tørrstoffet å øke til et snitt på minst 58%
i siste halvår. Det forventes også å oppnå høyere sikkerhet for hygienisering.

Laboratoriet

Laboratoriet har fulgt alle program og planer,
på tross av en del kranglete analyseinstrumenter. I tillegg ble det nedlagt et betydelig, ikke

planlagt, arbeid i forbindelse med arbeidet for
å finne årsaken til det høye innholdet av organisk stoff i ammoniumnitraten.
Norsk akkreditering har igjen gjennomgått
laboratoriets kvalitetssystem. Etter lukking av
noen mindre avvik er akkrediteringen fornyet
for 5 år, nå også for parametrene BOF og
KOF (biokjemisk oksygenforbruk og kjemisk
oksygenforbruk). I 2006 blir det forberedt en
søknad om akkreditering av analyse av tungmetaller i vann.

TEKNISK DRIFT

Det er arbeidet med å finne frem til en pumpetype som kan gi bedre driftsforhold i innløpspumpestasjonen slik at sand ikke samles opp i
pumpesumpen og slik at kavitasjon unngås. De
eksisterende pumpene kan da flyttes til det nye
regnvannsrenseanlegget. Pumpene har vært i
drift i snart 25 år, men systematisk vedlikehold
og oppbygging av løpehjul etter slitasje, gjør at
pumpene bør kunne drives minst like lenge til.
Det er utført en markedsstudie av rister med
henblikk på å flytte to av de eksisterende
ristene til det nye regnvannsrenseanlegget
og anskaffe mer velegnet utstyr til det gamle
anlegget som er i kontinuerlig drift. Tilbudsforespørsel på både rister og pumper sendes ut
i 1. tertial 2006.
Det er etablert 4 nye blåsemaskiner til sandfangene. Det gjenstår å montere frekvensomformere slik at luftmengden kan styres. Dette vil
gjøre det mulig å starte optimaliseringsarbeid
med flokkuleringsprosessen. Med de nye
blåsemaskinene er et sårbart punkt i anlegget
fjernet.

Den automatiske vaskingen av silene foran
nitrifikasjonsfiltrene er justert og fungerer som
forutsatt. To av VEAS medarbeidere har konstruert et enkelt mekanisk lukkesystem som
både reduserer returstrømmene betydelig og
effektiviserer vasken. Dette er installert i alle
24 linjene. Nye flyteslamskraper er montert i
hallene 5 og 6.
Etterfylling av leca i filtrene er svært arbeidskrevende. Alternative metoder er utprøvd, men
foreløpig er ikke en endelig løsning funnet.
Lageret hvor lecamaterialet holdes vått, blir
ombygd for å lette tilførselen til det kombinerte
suge- og pumpe- transportsystemet. Det nye
opplegget vil bli utprøvd på slutten av våren
2006.
Driftsavbrudd på blåsemaskinene til det biologiske rensetrinnet har vært en av de viktigste
årsakene til vaktutkallinger. Det har høy prioritet å løse disse problemene, som har svært
sammensatte årsaker.. Blåsemaskinene har
vært i drift i 10 år men er i meget god stand.

meget tilfredsstillende. Løsningen har gjort to
slampumper overflødig og har lettet driften
av den tredje. Rask oppbygging av et belegg
på innsiden av varmeveksleren, gjorde det
nødvendig å etablere et pluggkjøringssystem
for mekanisk rensing. Avhengig av årstid og
slamtemperatur, må plugg kjøres fra to ganger
om dagen til en til to ganger i uka for å oppnå
optimal energigjenvinning. Det er beskrevet et
halvautomatisk pluggkjøringssystem, men det
er ikke besluttet om dette skal etableres.
Tømmingen av råtnetank 3 for å reparere et
kollapset rør, var nøye planlagt. Hele operasjonen omfattet fjerning av gass, tømming av
tanken for slam, rengjøring, utbedring og oppstart. Gjennomføringen gikk smertefritt, med
et unntak. Det viste seg at tanken inneholdt ca
700 m3 av et geleaktig stoff som ikke lot seg
pumpe. Et vakuumteknikkfirma løste problemet ved hjelp av en tankbil med et kombinert
spyle- og sugesystem. Geleen ble tømt på innløpsledningen til anlegget, uten å gi nevneverdige forstyrrelser i drift og prosess.

må skiftes ut i løpet av de nærmeste årene.
Det arbeides videre med utforming av plater
og duker og med beleggtyper for platene.
Frekvensen på platehavarier er redusert med
nær 90%. Det er funnet et enkelt system for
feilfinning. Syrevasken av platene utføres med
sitronsyre, noe som er langt mer skånsomt
for utstyr og arbeidsmiljø enn saltsyre. Det vil
i løpet av 2006 bli etablert et halvautomatisk
anlegg for sekketømming og oppløsning av
sitronsyre.
Et UV-anlegg for desinfisering av driftsvann er
installert, men dette har for liten kapasitet.
Problemet skal løses ved at driftsvann som ikke
trenger desinfisering fordi det går i lukkete
prosesser, separeres i et eget system.

Pumpene som forsyner denitrifikasjonsfiltrene
med vann, trekker alt for mye strøm i forhold
til ytelsen og styringen er vanskelig. Det er
åpenbart at det er et betydelig forbedringspotensiale her, både når det gjelder jevnhet i drift
og energibruk.

Betongen på utsiden av toppen av råtnetankene
vil kreve fokus.

Varmepumpeanlegget som har stått for kjøling
av ventilasjonsluften til administrasjonsbygget
siden anleggets oppstart, er erstattet med en
titanvarmeveksler med sjøvann som kjølemedium. Det er etablert sjøvannskjøling i avvanningshallen og persienner utenfor vinduene til
laboratoriet. Slik vil romtemperaturen kunne
holdes nede om sommeren.

Et nytt analysesystem for biogass er etablert, og
det er planlagt et bedre system for å lufte slammet før og i buffertanken.

Det er bestilt utskifting av hele hydraulikksystemet for luka i tunnelen på Engervannet. Dette
vil bli gjennomført i mars 2006.

Fortykkermaskinene har fungert bedre etter at
automatisk varmtvannsvasking ble installert,
men materialet i tromlene må skiftes ut med
mer korrosjonsbestandig materiale og utformingen bør justeres etter 10 års driftserfaring.

Driften av pressene går stadig bedre. Innen
uke 36 i 2006 vil platetransportsystemet på alle
pressene være overhalt. Det er montert sterke
magneter på alle platene som letter tømming av
pressene. Hydraulikksylinderen på en av pressene må snarest skiftes ut og det må vurderes
om de andre kan metalliseres eller om de også

Teknisk avdeling har et sterkt ønske om snarlig
valg av og igangkjøring av et nytt, hensiktsmessig FDVØ-system.

Den ombygde rørvarmeveksleren har fungert

ELEKTRO OG DATA

Etter at Telenor la ned lavhastighetssambandet,
er det etablert nytt bredbåndssamband med
tunnelen, men dette har hatt relativt stor feilfrekvens. Også det mobile reservesambandet
har hatt stor feilfrekvens, til tider med samtidig
utfall på begge systemene. Dette er uakseptabelt i forhold til å styre tunnelsystemet ved
store tilrenninger. Responstiden på feilretting
har vært for lang.
VEAS ved systemavdelingen har bistått VAV ved
prosjekteringen av den nye Frognerparken pumpestasjon. På Lysaker og Holmen er det utført
opprydding i det elektrisk anlegget og det er klargjort for utskifting av lukestyring på Engervannet.
Styringssystemene på utestasjonene er byttet ut.
Utskiftingen av driftskontrollsystemet har ikke
forløpt tilfredsstillende. Stabiliteten til anlegget
har ikke oppfylt kontraktens krav og en rekke
påpekte mangler er ikke løst. Anlegget er imidlertid i drift parallelt med det gamle systemet
og har en rekke gode funksjoner som letter
det daglige arbeidet. Leverandøren er ilagt full
dagbot og har akseptert en utvidet dagbot for
den manglende avslutningen. Det kreves en 6
måneders feilfri driftsperiode før VEAS betaler
ut siste del av kontraktssummen.
Det har vært fokus på enøk-arbeid. Det er
etablert et datastyrt system for regulering av
lysbruken i anlegget, og mer enn 90% av områdene er nå knyttet til dette systemet. Samkjøringen mellom fyrkjeler og gassmotor er forbedret, men det gjenstår å legge inn automatisk
skifte mellom olje- og gassdrift og automatisk
skifte av styrende fyrkjele.
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Det er lagt opp systemer for oppfølging av
energibruken med flere effekt- og temperaturmålere. Presentasjonen av energiforbruket
ved hjelp av driftskontrollsystemet er forenklet.
Fremdriften i arbeidet ble i en lengre tid hemmet av at driftskontrollsystemet ikke var overtatt. Det gjenstår et betydelig arbeid i 2006 med
etablering av rutiner for oppfølging av hvert av
systemene.

godspresser, utskifting av brannvarslinganlegget
i administrasjonsbygget, utskifting av hydraulikk til heiser i AVV og adm. bygg og flytting av
el-skapene for TTU til et nytt rom hvor utstyret
kan beskyttes mot søl og museangrep. Det
pågår også et stort arbeid med elektronisk lagring og systematisering av tegningsarkivet for
el-skjemaer og tilknytning av dette til driftskontrollsystemet.

Det totale strømforbruket økte med ca 0,9 GWh
eller 3%, mens egenproduksjonen av strøm økte
med 2,4 GWh. Andelen egenprodusert strøm ble
42,4%, mot 36,4% i 2004. Målet for de neste
2-3 årene er å komme opp i 50% egenprodusert
strøm ved å redusere forbruket og øke egenproduksjonen. Effektiviseringen av energibruk i innløpspumpestasjonen og i pumpestasjonen mellom de biologiske filtrene har kommet vesentlig
kortere enn planlagt. Strøm kjøpes i dag etter
prisen i spot-markedet. Administrasjonen har
fått fullmakt til terminsikring av kjøp, men fullmakten er foreløpig ikke benyttet.

Det blir nedlagt et stort arbeid med å finne
programfeil i eldre programmer. Feilene forekommer uregelmessige og fører til utkalling
av vaktene. Vaktene kan ikke gjøre andre tiltak
enn å resette og starte opp igjen programmene.
Feilsøkingen er tidkrevende, men kompetansen
til å løse denne type problemer er i en god
utvikling. Reduksjon i feilfrekvensen vil redusere belastningen på vaktene.

Flere tekniske installasjoner som ikke var
planlagt ved året begynnelse, har fått den nødvendige elektriske tilkopling og styring. Dette
inkluderer blant annet veibom, frekvensstyrte
blåsemaskiner, et provisorisk sitronsyreanlegg
og anlegg for UV-bestråling av drikkevann. Det
er skiftet ut en rekke frekvensomformere og
mykstartere hvor feilfrekvensen etter hvert ble
uakseptabel. Det interne styringen av blåsemaskinene ble vesentlig forbedret gjennom frekvensstyring av avlastningsventilene som brukes
ved start og stopp.
En rekke andre oppgaver er igangsatt. Dette
gjelder automatisk varmtvannsvasking av rist-
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Det er utarbeidet et skisseprosjekt for el-installasjon og styring av det nye regnvannsrenseanlegget og det pågår detaljprosjektering.

SLAMDISPONERINGEN
Det ble produsert 26 548 tonn slam. 84% av
dette gikk direkte til mottakere i landbruket.
Resten måtte transporteres via mellomlager.
Ved årsskiftet lå det 2 219 tonn slam på mellomlager. Etterspørselen etter slam er stor og
det er ventelister for å få motta produktet.
Landbrukssamvirket startet høsten 2004 en
gjennomgang av norsk landbruks holdning til
bruk av avløpsslam som gjødsel i landbruket.
I februar sendte de et brev til Mattilsynet der
de blant annet ba om at myndighetene “foretar
en helhetlig vitenskapelig risikovurdering av
mulig helse- og miljørisiko knyttet til bruk av

avløpsslam som gjødsel på jordbruksareal”.
Mattilsynet sendte i september et brev til vitenskapskomiteen hvor en forsøkte å konkretisere
problemstillingen på en systematisk måte.
Arbeidet er ventet å ta noe tid, men det forventes delrapporter underveis.
Norges Bondelags styre behandlet også denne
saken og vedtok ganske overraskende at
de ikke anbefalte bønder å ta mot slam før
vitenskapskomiteens risikovurdering forelå.
Grunnen til overraskelsen var det systematiske
arbeidet som har pågått mellom interessehaverne i problemstillingen, nettopp for å hindre
ensidige sektorutspill. Det er avholdt møte med
ledelsen i Bondelaget etter dette. Anbefalingen
er ikke fulgt opp av bøndene. Akutte problemer er derfor ikke skapt.
Forskningsprogrammet ORIO om bruk av organisk avfall ble avsluttet med et seminar etter 5
år. Her ble det gitt en oppsummering fra myndigheter og ulike organisasjoner. Etter innlegg
fra bla Norges naturvernforbund og Bellona å
dømme, er det konsensus i Norge om satsingen
på bruk av slam i jordbruket.
VEAS har bidratt med en rekke foredrag i tilknytning til slamdisponering både innenlands
og utenlands. Arne Haarr arbeider aktivt i den
europeiske vann- og avløpsverksorganisasjonen
EUREAU og leder arbeidsgruppen for slam.
Gjennom dette arbeidet er han i direkte kontakt med EU-kommisjonens miljødirektorat og
arbeider med å arrangere felles arbeidsseminar.

TILSTANDEN I
FJORDEN

Vannfornyelsen vinteren 2005 gav tilfredsstillende oksygenkonsentrasjoner i hele fjorden,
unntatt Bærumsbassengets dypvann som var
oksygenfritt.
Sammenlignet med foreslåtte miljømål for
Bunnefjorden og Vestfjorden har oksygenforholdene fra april til oktober 2005 vært
bedre enn middels mål, som er 0,5 ml/l for
Bunnefjorden og 2 ml/l for Vestfjorden. Dette
gjelder for hele dypvannssøylen i Bunnefjorden
og Vestfjorden. 2005 kan, som følge av vannutskiftningen, oksygenforholdene og de gode
siktdypene fra sommeren, karakteriseres
som et av de beste årene for miljøet i indre
Oslofjord.
Fullstendige rapporter fra NIVAs overvåkingstokt kan leses på Fagrådet for indre Oslofjords
nettsider:
http://www.indre-oslofjord.no/innhold/rapporter.html
I forbindelse med utbygging av økt behandlingskapasitet er det nødvendig å øke utløpskapasiteten ved VEAS ved å legge ut en ny
diffusor. NIVA har på oppdrag for VEAS vurdert
virkningen av tiltaket. Under gjengis konklusjonen fra rapporten:
“Det er gjort en enkel beregning av virkningene på tilførslene til overflatelaget i fjorden
av at overløp til overflatelaget i Lysakerfjorden
overføres til diffusoren ved VEAS, i tillegg er det
vurdert hvordan den diffusorutvidelsen som da
er nødvendig vil virke også for mindre vannfø-

ringer. Tiltaket vil medføre en total avlastning på
fjorden av fosfor på mellom 2-8%, når 50% av
overløpsvannet vil gjennomgå kjemisk rensing.
Direktetilførselen av næringssalter fra overløpsvannet til fotosyntesesonen reduseres og dette vil
bidra til noe mindre planteplanktonbiomasse i
fjorden. I Lysakerfjorden vil badevannskvaliteten
forbedres og kloakksøppelbelastningen reduseres. Overføringen vil også ha en positiv effekt på
Vestfjorden. Et utvidet diffusoranlegg vil måtte
gi noe mindre gunstig fortynning og innlagring
for lave og normale vannføringer enn før utvidelsen. Det er foreslått justeringer av løsningen
for å minimere disse ulempene. Den foreslåtte
løsningen representerer en balanse mellom
hensynet til å kunne ta mot store vannmengder
ved flom for å unngå overløp og hensynet til
innlagrings- og fortynningsforholdene i vanlige
driftssituasjoner.”

ORGANISASJONEN

Det er ansatt en ny fagarbeider etter at tunnelinspektøren gikk av med AFP, og det er ansatt
ny kontorfullmektig.
Det er etablert en fast stilling som kvalitetsingeniør og kvalitetsrådgiveren, som var i et
engasjement, er ansatt i den nye stillingen. En
70% stilling som laboratorieingeniør er utvidet
til 90%.
En automatikerlærling har bestått fagprøven
og hadde deretter et kortvarig engasjement
som fagarbeider. Mekanikerlærlingen valgte å
avbryte læretiden.
Det totale sykefraværet var 6,6% eller 680
dager, mot 810 dager i 2004. Fravær med len-

gre varighet enn 16 dager utgjorde 478 dager
(4,6% av tiden). Sykefravær med varighet
inntil 16 dager og fravær på grunn av sykt barn
utgjorde 202 dager (2,0% av tiden), mot 3,0%
i 2004. Av dette var sykdom med egenmelding
111 dager (1,1% av tiden).
Også i år har VEAS engasjert sommerhjelper i
avdelingene. Dette er ungdommer/studenter fra
nærområdet.
Frekvensen av vaktutkallinger har vært høy de
siste årene. Dette gir slitasje på alle som deltar i vaktordningen. For 2006 er det definert
entydige resultatmål for hvert tertial for å redusere antallet utkallinger. Det er utviklet gode
analyse- og oppfølgingsverktøy og ledelsen har
sterkt fokus på dette området.
I bransjen uttrykkes bekymring for framtidig
rekruttering, både av spesialkompetanse innen
vann- og avløpsfag og generell teknisk kompetanse. VEAS bør beskrive behovet for kompetanse
i kommende år og vurdere behovet for særlige
tiltak.
Det ble i 2005 etablert et system for dokumentasjon av kompetanse og det ble tatt i bruk
intern CV.
De tre formennene har deltatt i lederutviklingskurs i regi av Oslo kommune. 21 personer
har deltatt i kurs i bruk av personløfterutstyr
og 11 personer har deltatt kurs om arbeid i
ex-område. I tillegg kommer deltakelse i ulike
fag- og systemrettede kurs. AKAN-kontakten har
gjennomgått grunnopplæring.
I 2004 ble det i samarbeid med de ansattes

organisasjoner, startet et arbeid med å etablere
en seniorpolitikk på VEAS. Det ble gjennomført
noen arbeidsmøter, også med bistand fra KSbedrift. Det ble tydelig at en seniorpolitikk er
en del av en livsfaseorientert personalpolitikk
og at dette griper inn i mange områder i organisasjonen. Det var ikke mulig med tilgjengelige ressurser å definere enkle seniorpolitiske
mål og midler. I stedet må også hensynet til
eldre arbeidstakere ivaretas gjennom bla organisering og tilrettelegging av arbeidet, opplæring og oppfølging av sykefravær.
Etter innmelding i KS-bedrift har det, sammen
med de ansattes organisasjoner, vært arbeidet
med etablering av egne reglementer for VEAS
som erstatning for Bærum kommunes reglementer.
13 ansatte har meldt seg inn i et treningssenter
for 2006, med støtte fra VEAS. Trim-ordningen
skal vurderes høsten 2006.
Det har kommet inn og blitt behandlet en
rekke forslag fra forslagskassen. Til sammen er
det utbetalt premier med kr 24 250.
Det er gjennomført opplæring og etablert backup rutiner ved kortere og lengre fravær innen
personal- og økonomistab.

HMS, VERNEARBEID
OG KVALITETSSYSTEM
Et stort opprydningsarbeid har ført til et
dokumentert PCB-fritt anlegg. Oppgradering
av nødlysanlegget er gjennomført og oppgradering av varslingsanlegg for evakuering
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pågår. Kunnskapen om konsekvensene av å ha
ex-områder må styrkes. Kurs er avholdt, men
opplæringen må fortsette.
Det er gjennomført 21 vernerunder, 2 hovedvernerunde og avholdt HMSU møter. Det er
registrert 2 nestenulykker, 3 ulykker hvorav en
som personskade. Det er opprettet et verne- og
sikkerhetsutvalg for utbyggingen av regnvannsrenseanlegget. Det er et godt samarbeid med
Eiker Bedriftshelsetjeneste. Det er avholdt kurs
i livreddende førstehjelp og avholdt en serie
øvelser for å styrke teamfølelsen i organisasjonen.
Arbeidet med å kartlegge alle organisatoriske
prosesser i VEAS pågår og vil neppe være
avsluttet før i 2007. Gjennom dette arbeidet
klarlegges stadig nye behov for forbedrede
instrukser og prosedyrer. Ca 25 instrukser/
prosedyrer er sluttført og et titall er under utarbeidelse.
Avviksrapporteringssystemet er aktivt med ca
450 registrerte avvik pr. år. Lukkehastigheten
er for lav, men det lukkes nå like mange avvik
som det meldes. Gjennomsnittlig lukketid var
i 2005 ca 4 måneder.. Målet er å få gjennomsnittlig lukketid ned mot 2 måneder. For å øke
fokuset på området, holder kvalitetsgruppen
jevnlige møter med linjeledelsen. Ved årets
utgang var det 88 åpne avvik i teknisk avdeling,
39 åpne avvik i el- og systemavdelingen og 14
avvik på HMS.
Brannvernboken er revidert av Asker brannvesen og avvik er lukket.
Som del av arbeidet med å etablere et kvalitets-
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sikringssystem, blir en rekke systemer, rutiner
og skjema gjennomgått og forbedret, også
innen det administrative området. Det er ryddet
opp i arkiveringssystemer, postlistebruk, tidsregistrering og varemottak. Intranett er tatt i bruk
for å forenkle tilgangen til felles dokumenter.
Her er det fortsatt et potensial for effektivisering.
Kvalitetsgruppen har bistått med opplæring i
prosjektadministrasjon, utvikling av administrative dataverktøy og bistått i arbeidet med
definisjon av krav til et fremtidig nytt forvaltnings-, drifts-, vedlikehold og økonomisystem.
Personal- og økonomistab har fått ansvaret for
prosjektledelsen for å beskrive kravene til slikt
system.

ØKONOMI

Økonomioppfølgingen har vært stram.
Kostnadene er holdt godt innenfor budsjett
selv om en har måttet omprioritere for å
løse påtrengende ikke-budsjetterte oppgaver.
Kommunene vil få tilbakebetalt 6,0 millioner
kroner. Det var kostnadsført 4 millioner kroner
til utbygging av regnvannsrenseanlegg ved årets
utgang. Endelig finansiering er ennå ikke sikret
ved garantivedtak fra alle eierne.
Det er nedlagt et betydelig arbeid med å få
oversikt over pensjonsforpliktelser, innbetalinger, fond og alternative regnskapsmessige
føringer.
Det arbeides med innføring av et helhetlig
system for budsjettering, bestilling, mottakskontroll og betaling. Systemet skal til enhver tid
gi en oppdatert status for økonomi på alle nivå.

Det arbeides for å kunne integrere økonomi i
et elektronisk forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystem, FDVØ-system
Innkjøpsrutiner på alle nivå er gjennomgått,
men fortsatt gjenstår full implementering av og
opplæring i endrete rutiner. Det pågår utarbeidelse av anbudsdokumenter for etablering av
rammeavtaler for ulike varer og tjenester. Slike
avtaler vil forenkle engasjement av eksterne
ressurser og anskaffelser når dette er hensiktsmessig.

H

Va koSter det for ÉN perSoN Å fÅ
aVLØpSVaNNet beHaNdLet* pÅ VeaS?

0,82 kr pr. dag

*
•
•
•

det vil si:
bringe næringssaltene ut til jordbruket
bringe rent vann ut på dypet i fjorden
sørge for tilfredsstillende håndtering av avløps-søppel

Til sammenlikning:
Oppvarming av vann til én dusj**: 2,30 kr
1 liter melk: 11,00 kr
1 eple: 2,00 kr
1 trikkebillett: 20 kr
**: 50 liter vann, oppvarmet fra 10°C til 40 °C,
0,00116 kWh/l °C, strømpris 0,50 kr/ kWh

I løpet av én dag:
Driftskostnader: 0,52 kr
Totale kostnader (inkl kapitalkostnader): 0,82 kr

I løpet av et år:
Driftskostnader: 190 kr
Totale kostnader (inkl kapitalkostnader): 300 kr

Driftskostnader 200:
86,3 mill.kr.
Totale kostnader (inkl. kapitalkostnader) :
135,52 mill.kr.
Antall personer tilknyttet VEAS via avløpssystemet: 455 698

13

Nøkkeltall for 2005
Anlegget
Tunnelsystemet

Transporttid
Pumper

Rister
Sandfang
Flokkulering
Sedimenteringsbasseng*
Sedimenteringsbasseng**
Nitrifikasjonsfilter**
Denitrifikasjonsfilter**
Fortrykkere
Råtneanlegg

Slampresser
Dyputslipp
Innlagringsdyp

Avrenningsfelt og tilførselssystem
lengde
42,3 km
lagringsvolum v/4 m3/s
187.000 m3
lagringsvolum v/7,5 m3/s
137.000 m3
fra Majorstuen til Slemmestad
ca. 5 timer
8 stk hvorav 2 turtallsregulerte
Kapasitet uten oppstuvning
8x920 l/s=7.360 l/s
Kapasitet med 10m oppstuvning
8x1050 l/s=8.400 l/s
4 stk. 3mm spalteåpning
4 stk. totalt volum
2.100 m3
Ved hjelp av luft i sandfang
2 stk. 15.7m x 91,2m x 3,6 m dype
10.300 m3
6 stk. 15.7m x 17,7m x 10,5 m dype
17.500 m3
24 stk 87m2, 4 m filterdybde
24 stk 65m2, 3 m filterdybde
2 stk fortrykketromler med 1 stk utjevningstank 1.500 m3
1 stk råtnetank 6000 m³ (600-2000 m³ volum benyttes) hvor alt
slam surgjæres
3 stk etterfølgende råtnetanker á 6000 m³ hvor biogass produseres
Samlet oppholdstid for slam i råtneanlegget er ca 25 døgn.
4 stk à 120 kammer
1,5 x 1,5 m
4 difffusorer dybde
40-55 m
25-35 m

*) Brukes kun til rensing av regnvannsfortynnet avløp.
**) I bruk hele tiden.
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Oslo
Nedbørfeltets areal
km2
**80
Personer
ant.
**289 900
Tilknyttet ledningsnettet
km
**760
Gj.sn. vannforbruk i 2 våteste uker
i mars og oktober
mill. m3
*1.66
Vannforbruk i året
mill. m3
*90,3
Lev. mengde avløp i gj.sn. av
2 våteste uker i mars og oktober
mill. m3
2,58
Lev. mengde avløp i gj. sn av
2 tørreste uker i juli og august
mill. m3
0,8
Gj.sn. vannforbruk i tørreste ukene
juli og august
mill. m3
1,7
Total avløpsmengde til tunnelsystemet mill. m3
69,2
Septiktanker, tette tanker og
slamavskillere pr. 31.12
stk.
1.000
Levert septikmengde
m3
8.361
*)
**)

Gjelder hele Oslo
Inkl. 30% fra Fagerlia.

Bærum
40
103 000
490

Asker
40
49 500
254

Røyken Nesodden
16
1,5
10 500 ca 2000
67
ca 18

Totalt

0,37
20

0,15
7,8

0,05
1,17

1,3

0,4

0,05

4,33

0,3

0,11

0,01

1,2

0,4
23,4

0,17
8,9

0,05
0,96

640
6 449

580
3 837

930
1 262

454 900

0,20

102,6

814

3.964
19 909

Tilførsler og utslipp

Langtidsoversikt over tilførsler og utslipp
Avløp behandlet
Overløp
Tot-P inn VEAS
Tot-P ut VEAS
Tot-P overløp
Rensegr Tot-P eks. overløp
Tot-N inn VEAS
Tot-N ut VEAS
Tot-N overløp
Rensegr Tot-N eks. overløp
Septikmengde
Avløpsfordeling:
  Oslo
  Bærum
  Asker
Nedbør:
  Blindern
  Dønski/Horni fra 2003
  Asker
TOF dypvann inn VEAS*
TOF dypvann ut VEAS**

mill m3
mill m3
tonn
tonn
tonn
%
tonn
tonn
tonn
%
m3
%
%
%
mm
mm
mm
tonn O2
tonn O2

2001
107,6
3,7
392
22,0
6,6
94,4
2 529
797
49
69
19 583

2002
97,2
4,6
369
21,0
6,6
94,3
2 332
589
50
75
16 718

2003
101,6
1,6
371
23
2,7
93,7
2 311
554
22
76
17 012

2004
106,0
3,2
377
25
5,2
93,4
2 564
720
43,3
71,9
19 562

2005
100,5
2,1
361
31
2,1
91,5
2 481
774
21,5
68,8
19 909

65,0
25,0
10,0

67,0
23,6
9,4

65,3
25,2
9,5

65,9
25,0
9,0

68,2
23,0
8,7

818
1059
1091
25 667
4 307

837
926
946
23 892
3 188

725
905
840
19 708
2 545

*)
I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 3,8 Tot-N + 5,5 Tot-P
**) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 4,11 NH4 -N + 5,5 Tot-P

763
970
989
23 017
3 188

756
851
756
22 717
3 766

Avløpsmengde
Fosformengde
Totalt organisk karbon
Totalt nitrogen
Totalt oksygenforbruk,
TOF dypvann

mill m3
tonn
tonn
tonn
tonn

Til VEAS
100,5
361
8 499
2 481

fra VEAS

22717*

3766**

31,0
1 183
774

Rensegrad%
Overløp eks overløp inkl overløp
2,1
2,1
91
91
51,7
86
86
22
69
68
165*

83

83

*) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 3,8 Tot-N + 5,5 Tot-P
**) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 4,11 NH4 -N + 5,5 Tot-P  

Gjennomsnittskloakken til/ut fra VEAS 2005
pH*)
Suspendert stoff (SS)
Alkalitet*)
Total organisk karbon (TOC)
Total-fosfor (Tot-P)
Total nitrogen (TKN+NOX)
Ammonium*)
*)

mg/l
mekv/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Inn
7,3
213
2,8
85
3,6
25
14,3

Ut
7,3
5,7
1,7
12
0,31
7,7
4,9

Beregnet som middelverdi av ikke-korrigert innløpsprøve.
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Langtidsoversikt over forbruk og produksjon
Avløp behandlet
  herav med PAX-JKL/gjennom bio

mill m3
mill m3

  herav med JKL/kun kjemisk
Energi tunnel
Energi Veas
Energi pr. m_ Veas
Forbruk jernklorid (JKL) vann + slam
Forbruk PAX*)
Forbruk polymer til vann og fortykker
Økonomiske PAX-ekv**
Forbruk polymer avvanning
Forbruk metanol
Forbruk brent kalk til vann og slam
Forbruk salpetersyre
Sand, bark o.l.
Rent vann
Sjøvann
Utkjørt slam
Utkjørt ristgods og / sand
Produsert ammoniumnitrat

mill m3
mill. kWh
mill. kWh
mill. kWh
tonn
tonn
tonn

*)

tonn
tonn
tonn
tonn
m3
m3
mill. m3
tonn
tonn
tonn

2001
107,6

2002
97,2

95,1
12,5
4,15
35,76
0,33
3653
4725
36
69
31
3165
3510
2253
2470
14147
1,2
33225
1753
3245

87,8
9,3
4,26
34,72
0,36
3 432
3 619
36
63
33
3 337
3 443
2 736
2 620
14 344
0,8
29 634
2 337
3 568

2003
101,6

Egenprodusert energi
2004
106

2005
100,5

91
95,5
93
10,6
10,5
7,5
4,03
4,4
4,1
34,77
33,4
34,3
0,34
0,32
0,34
3 004
3 225
3 035
3 126
3 040
2 808
32
31
32
53
51
51
31
36
30
3 518
3 108
3 262
3 353
3 242
3 416
2 808
2 810
2 535
320
1 520
1 765
8 346
5 580
3 228
0,5
0
0,16
26 984 27 212 26 584
2 171 1660/414 1603/456
4100
4 098
3 541

Egenprodusert gass
Energi i egenprodusert gass
Egenprodusert el-strøm
Egenprodusert gass til term energi
Utnyttelsesgrad egenprodusert energi

Nm3
GWh
GWh
GWh
%

2001
2002
2003
2004
2005
8.583.000 7.905.000 8.520.000 8 888 000 9 429 000
55,8
51,4
55,4
57,8
61,3
8,3
10,6
12,5
12,2
14,6
40,4
34,7
36,4
38,8
39,7
87
88
88
88
89

Slamdisponering
Slammengde totalt
Tørrstoffinnhold (TS)
Kalktilsetning som Ca(OH)2
(% av TS før kalk)

tonn
%

Gløderest
Tørrstoff uten kalk
Kjørt direkte til jordbruk
Kjørt via lagerplass
Annen disponering, grøntareal
Ristgods og / sand

%
tonn
%
%
%
tonn

%

2001
33 882
49,7

2002
29 634
51,5

2003
26 984
53,9

2004
27 212
54,2

2005
26 548
55,8

37

41

42

39

41

63,0
12 600
71
28
1
1 753

63,5
11 200
83
17
0
2 337

64
10 400
79
21
0
2 171

64
10 840
86
11
2,4
1660/414

63,2
10 913
84
16
0
1603/456

Tom 2000 PAX-XL1, fom 2001 PAX-XL61

**) Økonomiske PAX-ekv = Kostnadene til (PAX XL-61 + JKL +polymer til vann og FOR)/(enhetspris
PAX XL-1 aktuelt år) x vannmengde.

Tungmetaller i avløpsvannet
2005

Energiforbruk
Innløpspumper
Vannbehandling
Slambehandling
Ventilasjon
Tot. forbruk Veas

mill.
mill.
mill.
mill.
mill.

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

2001
9,13
15,86
9,02
1,75
35,76

2002
8,68
15,11
9,20
1,73
34,72

2003
8,95
14,89
9,26
1,67
34,77

2004
9,04
13,56
9,06
1,75
33,41

2005
9,45
13,95
9,23
1,71
34,34

Herav egenprodusert

mill. kWh

8,33

10,61

12,50

12,16

14,55

Frognerparken
Tunnel

mill. kWh
mill. kWh

3,75
0,40

3,86
0,40

3,68
0,35

4,05
0,35

3,76
0,35
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Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kopper (Cu)
Krom (Cr)
Kvikksølv (Hg)
Nikkel (Ni)
Sink (Zn)

tonn
kg
tonn
tonn
kg
tonn
tonn

Til VEAS
0,65
21,5
9,16
0,41
17,7
0,50
10,30

Fra VEAS
0,14
10,5
1,53
0,11
1,53
0,32
3,31

*) Tungmetaller i avløpsvann, unntatt Hg, er fra og med 2003 kjørt på PE Analyst 600
(grafittovnsteknikk)

Tungmetaller i slammet mg/kg tørrstoff
Bly
Kadmium
Kopper
Krom
Kvikksølv
Nikkel
Sink

Grenseverdier
(80)*
(2)*
(650)*
(100)*
(3)*
(50)*
(800)*

2001
30
1,0
492
17
1,0
14
362

2002
30
0,9
464
17
1,3
14
325

Totalkostnad for rensetjenester 2005 i mill. kr.
2003
29
1,0
481
16
1,1
13
347

2004
29
1,0
478
16
1,1
16
361

2005
28
0,97
501
21
0,88
12
360

2004
106,0
11,3
2,2
86,9
0,82
113,3
88,1
0,83

2005
100,5
9
2,7
86,3
0,86
114,9
86,3
0,86

Tunnel, bygg og fjellanlegg, avskrevet
Maskiner og utstyr, avskrevet
Driftskostnader
SUM

25,53
25,64
86,35
135,52

*) Gjødselvareforskriftens grenseverdi for spredning i jordbruk pr. 20.07.2003

Langtidsoversikt over kostnadsutvikling
Behandlet avløpsmengde
Kapitalkostnader
Ordinære investeringer
Driftskostnader brutto
Driftskostnader/m3 avløp behandlet
Konsumprisindeks pr. 15/7
Driftskostnader
Driftskostnader/m3 avløp

2001
107,6
20,2
2,5
79,9
0,74
108,2
i mill. 2005-kroner 84,8
2005-kroner
0,79

mill. m3
mill. kroner
mill. kroner
mill. kroner
kroner

2002
97,2
15,7
3,3
85,9
0,88
109,9
89,8
0,92

2003
101,6
13,5
5,7
86,3
0,85
111,6
88,9
0,87

Kostnad pr forurensningsmengde
Totale årlige kostnader/m3 avløp
Totale årlige kostnader/tonn P fjernet
Totale årlige kostnader/tonn TOF dypv. fjernet
Driftskostnader/m3 avløp
Driftskostnader/tonn P fjernet
Driftskostnader/tonn TOF dypv. fjernet
1 m3 innlekket drikkevann koster 2005-kroner
1 m3 ekstra tørrværs-avløp koster 2005-kroner
1 m3 gjennomsnitts regnvann koster 2005-kroner

2005
135
410 667
7 151
86
261 515
4 554
20
44
29

øre
kr
kr
øre
kr
kr
øre
øre
øre
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Regnskap og budsjett 2005
Regnskap 2005
DRIFTSINNTEKTER
Salg ammoniumnitrat
Salg destruksjon avisningsvæske
Avgift særlig forurenset avløp
Inntekter septikslam
Diverse driftsinntekter
Refusjon varmeuttak
Refusjoner (sykep./arb.g.avg./lærlinger/2% pensj)
Overføring fra Røyken til drift
Overføringer fra Nesodden til drift
Netto driftstilskudd fra eierkommunene
Fra eierkommunene til lån og renter
Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønn, godtgjøring og feriepenger
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostn.
Apparater og annet utstyr
Vedlikehold og annet utstyr
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre driftsutgifter
Elektrisk kraft
Kjemikalier
Øvrig drift
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter
Renteinntekter, utbytte
Renteinntekter egne obl., pål. ikke forfalt
Renteinntekter likviditetsbuffer
Tildelte aksjer/gevinst
Sum
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note 4

1
1

note 5 og 6
1
note 1
note 2

note 5
note 6, 12 og 13
note 10 og 13

note 7

note 1
note 1 og 9
note 1

81
44
132

849
59
141
249
222
277
603
096
502
314
716
034

883
935
212
139
830
400
259
737
678
777
566
416

16 430 610
3 943 928
596 271
14 565 810
49 170 000
11
22
16
135
-3

844
210
758
519
485

365
882
086
952
536

409 789
260 829
285 838
0
956 456

Budsjett 2005

1

1
87
44
138

936
200
500
950
100
234
220
280
561
328
740
051

000
000
000
000
400
600
000
000
000
944
565
509

16 638 859
5 044 665
660 164
16 826 732
49 240 000
12
23
19
143
-5

058
571
014
054
003

584
000
940
944
435

234 000
270 000
281 000
785 000

Regnskap 2004

1

1
80
46
134

959
236
595
933
101
235
966
257
497
922
987
693

030
095
388
799
065
549
690
709
288
723
766
102

16 500 042
3 815 432
648 919
17 706 772
50 080 000
10
22
15
136
-2

293
608
228
882
188

079
923
870
038
936

325 977
337 606
294 598
0
958 181

Regnskap 2005
Finansutgifter
Renter og låneutgifter
Avdrag lån
Andre renteutgifter
Sum
Motpost kalkulatoriske avskrivninger
Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner
Fra fond til pensjonsutgifter
Avsetning til bundet kap.fond pensjon
Avsetning til bundet kap.fond inv.komm.
Avsetning  til bundne kap.fond likv.buffer
Sum
Regnskapsmessig resultat

Budsjett 2005

Regnskap 2004

note 2
note 2 og 13

9 016 566
35 700 000

9 040 565
35 700 000

11 287 766
35 700 000

note 10 og 13

44 716 566
49 170 000

44 740 565
49 240 000

46 987 766
50 080 000

note 1

1 924 354

281 000

1 861 479

note 6 og 12

-1 229 275
2 606 963
260 829
285 838
1 924 355
0

note 12
note 12

1 229 275
281 000
281 000
0

337 606
294 598
1 861 479
0

KAPITALBUDSJETT/-REGNSKAP
INVESTERINGER:
Ordinære investeringer
Erstatning fra byggeperioden
Utbyggingsprosjektet
Sum investeringer
FINANSIERING:
Tilskudd og refusjoner vedr. investering
Fra eierkommunene til investeringer
Fra fond til utbyggingsprosjekt
Bruk av / avsetning til ordinære investeringer
Bruk av fond til erstatning
Mottatt avdrag på  egne obligasjoner
Avsatt/bruk av bundne kapitalfond
Sum finansiering
Årets finansielle over-/underskudd på investeringsvirksomheten

note 8
note 12

note 8

note 9 og 12

2 679
870
4 009
7 559

304
474
867
645

3 451 580
50 000
0
3 501 580

2 181 925
118 925

3 451 580
4 009 867
-772 276
870 474
1 210 000
-1 210 000
7 559 645
0

3 451 580

3 283 902

50000
3 501 580
0

2 300 850

-1 101
118
1 240
-1 240
2 300

977
925
000
000
850
0
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Balanse pr 31.12.2005
Balanse pr 31.12.05

Balanse pr 31.12.04

EIENDELER

ANLEGSMIDLER
Pensjonsmidler
Bedriftshytte
Veas-anlegget
Sum anleggsmidler

note 6
note 10

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Netto premieavvik
Til gode mva
Andre fordringer
Periodiserte utgifter
Påløpne renteinntekter, ikke forfalt
Krav på komm.pål.renteutg.,ikke forfalt

note
note
note
note

Obligasjoner
Egne obligasjoner

note 9

Kasse, bankinnskudd
Kontanter og bank(herav bundet i
skattetrekkskto. 1.124.576)
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

11
14
9
2

716
514
000
230

20 553
681
885 360
906 594

077
514
000
591

2 158 803
3 619 936
2 782 703
234 781
257 151
8 827 191

2 531
317
169
331
11 033

644
783
403
947
990

25 262
681
838 869
864 813

4 160 000

5 370 000

33 927 591
55 968 155

37 941 249
57 696 016

920 781 385

964 290 607

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Frie kapitalfond
- fond pensjon
Sum frie kapitalfond
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2 606 963
2 606 963

Bundne kapitalfond
- fond til firmahytte
- fond ord.investeringer
- fond invest.komm.
- fond likv.buffer
- fond pensjon
Sum bundne fond
Kapitalkonto
Sum egenkapital
GJELD
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Obligasjonslån
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Oslo for mye betalt
Bærum for mye betalt
Asker for mye betalt
Netto premieavvik
Påløpne renter, ikke forfalt
Leverandører
Skatt og arbeidsgiveravgift
Feriepenger
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Balanse pr 31.12.05

note 12

18 486
2 333 022
1 862 772
13 679 922
483 978
18 378 180

Balanse pr 31.12.04
1
4
14
1
21

18
560
401
264
713
958

486
746
810
558
253
853

note 13

700 793 800
721 778 943

709 292 230
731 251 083

note 6
note 2

25 379 430
142 800 000
168 179 430

24 172 361
178 500 000
202 672 361

note
note
note
note
note
note

3
3
3
6
2
14

1 644 672
1 193 881
1 382 887
8
14
1
1
30

885
056
983
675
823

553
150
945
923
012

920 781 385

1 596
305
860
449
11 092
12 674
1 673
1 714
30 367

815
977
154
668
351
427
514
256
162

964 290 607
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Noter til regnskapet for 2005
Regnskapet er avlagt etter Kommunal- og regionaldepartementets budsjett- og
regnskapsforskrifter av 17.12.1999 for interkommunale selskaper. VEAS er foreløpig ikke
omdannet til interkommunalt selskap i henhold til ny lov for interkommunale selskaper. VEAS har fra 2001 tom 2003 hatt dispensasjon til å ta i bruk
forskriftene for interkommunale selskaper. Ihht uttalelse fra departementet om forskriftsendring som en midlertidig løsning, vil VEAS fortsatt følge de samme forskriftene. VEAS benytter kommunale regnskapsprinsipper og følger anordningsprinsippet.
Anordningsprinsippet innebærer at kjente påløpte utgifter og inntekter henføres til den
periode og det regnskapsår de tilhører, uavhengig av betalingstidspunktet. Regnskapet
knytter seg dermed til et finansielt orientert regnskapssystem som viser anskaffelse og
anvendelse av midler.
De vesentligste pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler ble aktuarberegnet og innarbeidet
pr. 01.01.04 mot kapitalkontoen. Tilsvarende er nå gjort med en annen og mindre del av
pensjonsforpliktelsene og -midlene fra en gammel ordning i KLP. I balansen for 2004 er ikke
disse tallene omarbeidet tilsvarende. I aktuarberegningen er det forutsatt at ordningen
fortsetter uten begrensning, se forutsetningene i note 6.
VEAS’ primæroppgave er å ivareta eierkommunenes behov for avløpsrensing, med de
drifts- og investeringskostnader dette medfører. I h.h.t. vedtektene skal selskapet ikke
drives med fortjeneste. Dette medfører at regnskapet i prinsippet er kostnadsorientert og
skal hvert år balansere.
1. Driftsbudsjettet
Budsjettet bygget på en antatt behandlet avløpsmengde på 110 mill. m3.
Behandlet avløpsmengde ble 100,5 mill. m3. Eierkommunene dekker driftsutgiftene
kr 86 349 951 (driftsutgifter - avskrivninger) i forhold til levert avløpsmengde, etter
at drifts- og renteinntekter er fratrukket og interne finansieringstransaksjoner er
foretatt. Renteinntektene totalt kr 956 456 er ført opp som finansinntekt. Av renteinntektene avsettes kr 285 838 til bundet kapitalfond/likviditetsbuffer og kr 260
829, påløpte renter på egne obligasjoner, til bundet kapitalfond/invest.komm..
Oslo
Bærum
Asker
SUM
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68,23 %
23,03 %
8,74 %

kr 55 481 073
kr 18 726 793
kr 7 106 911
kr 81 314 778

     (68,57 mill. m3)
     (23,15 mill. m3)
( 8,78 mill. m3)

2. Obligasjonslån ISIN no 144900.3, renter og lånekostnader
6,25% partialobligasjonslån 1994/2009, lånebeløp 510 mill.kr., utlagt til offentlig tegning og rentebærende fra 6.1.1994, var avdragsfritt i 1995 og 1996. Lånet skal tilbakebetales over 13 år, med første avdrag 6.1.1997 og med siste avdrag 6.1.2009.
Restlån pr. 1.1.2005 var kr 178 500 000. Etter betalt avdrag 6.1.2005 var restlånet på kr
142 800 000.
Ordinært avdrag kr 35.700.000 i 2005, samt renter, og lånekostnader er belastet kommunene og fordelt etter eierprosent. Kommunene betaler etterskuddsrenter på lånet pr.
06.01.
Ordinært avdrag

kr 35.700.000

Rentekostnader
Omkostninger
Sum finanskostnader
Kommunene var skyldig for renter pr.   1/1-05   
Kommunene var skyldig for renter pr. 31/12-05   
Belastes kommunene
Oslo
Bærum
Asker
SUM

70,5 %
21,5 %
8,0 %

kr   8
kr    
kr 44
kr 11
- kr   8
kr 46

949
67
716
033
827
923

452
114
566
990
191
365

kr 33
kr 10
kr   3
kr 46

080
088
753
923

972
524
869
365

Regnskapet viser årets rentekostnad, men kommunene betaler etterskuddsvis når rentene
forfaller, derfor er det differanse mellom regnskap og betaling fra kommunene.
3. Avregning eierkommunene
For mye innbetalt i 2005 fra Oslo kr 1 644 672, fra Bærum kr 1 193 881 og fra Asker kr 1
382 887, kan bli tilbakebetalt i 2006.
4. Avgift særlig forurenset avløp
En rensedistriktsendring som ble anbefalt av rådet, ble lagt til grunn for budsjettert beløp
både i 2004 og 2005. Endringen har ikke blitt gjennomført.
Inntektsført beløp i 2005 er basert på en reduksjon av estimert beløp for 2004, og et
varslet beløp for 2005 som lå ca 200.000 lavere enn budsjettert.

5. Lønnsutgifter.
Lønnsutgiftene omfatter 40 årsverk. Det er i 2005 regnskapsført kr 418 500 i honorarer til
styret og rådets medlemmer. Administrerende direktør mottok kr 832 226 i lønn for 2005.
Administrerende direktør har samme pensjonsordning som de øvrige ansatte. Refusjon
sykepenger ble kr 295 033.
6. Pensjon.
VEAS er dekket av to pensjonsordninger. Den kollektive pensjonsordningen i Vital ble
implementert i regnskapet i 2004. En tidligere avtale med KLP ivaretar tre tidligere
ansatte, og blir implementert i 2005 ved en egenkapitalregulering av inngående balanse,
tilsvarende som for Vital ordningen i 2004. For å samordne de to pensjonsordningene og
føre dem iht kommunale prinsipper, er aktuarberegningen for 2004 for ordningen i Vital
omgjort. I 2004 ble det beregnet skyldig arbeidsgiveravgift av underdekningen på AFP
andelen. I den nye utregningen er tjenestepensjonen og AFP holdt samlet, og totalt sett
er det tilnærmet samsvar mellom midler og forpliktelser. Arbeidsgiveravgiftsføringen i
2004 blir derfor reversert.
Pensjonsordningene er ytelsesbasert. En ytelsesbasert pensjonsordning medfører at
pensjonsforpliktelsen ikke fullt ut vil være innfridd ved premiebetalingen, men først ved
utbetaling av pensjonene. Premieinnbetalingene samles opp i et pensjonsfond hos forsikringsselskapet, som forvalter de oppsamlede midlene (pensjonsfondet) frem til utbetalingstidspunktet for pensjonene.
Ordningen gir 66% pensjon i forhold til pensjonsgrunnlaget etter 30 års opptjening
med 67 år som pensjonsalder. Beregnet pensjon tar hensyn til forventede ytelser fra
Folketrygden.
Vital og KLP aktuarberegner pensjonsforpliktelsen, som til enhver tid skal dekkes av de
oppsamlede midlene (pensjonsfondet). Det kan likevel oppstå situasjoner hvor oppsamlede midler dekker mer eller ikke fullt ut dekker pensjonsforpliktelsen.
De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig
dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner,
men som nevnt ovenfor inngår også AFP i aktuarutregningen og er nå implementert i
regnskapet. I forbindelse med at VEAS er blitt medlem av KS i 2004, blir premien for AFP
for aldersgruppen 65 til 67 utregnet som en utjevningspremie mellom KS medlemmene.
Pensjonsalderen er endret fra 68 år til 67 år. Følgen av dette er det ikke tatt hensyn til i
aktuarutregningen.
Pr. 31.12.2005 hadde VEAS totalt 75 personer tilknyttet pensjonsordningen i Vital og KLP.  
Av disse er 38 ansatte, 19 sluttet med oppsatt pensjon (over 3 års tjenestetid), 13 alderspensjonister og 3 uføretrygdede og 2 på AFP.

For 2005 har aktuarene beregnet pensjonskostnaden, forpliktelsene og midlene for yrkesaktive og pensjonister og har oppgitt følgende forutsetninger:
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning
Lønnsøkning
G-regulering
Regulering av løpende pensjon
Arbeidsgiveravgiftsats                
Aktuarielle forutsetninger
Forventet frivillig avgang før
pensjonsalder
Uførhet (tabellnavn/beskrivelse)
Dødelighet (tabellnavn/beskrivelse)
Giftemålssannsynlighet m.v.
(tabellnavn/beskrivelse)
Uttakstilbøyelighet AFP
Pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening
+ rentekostnad
- avkastning på pensjonsmidler
Netto pensjonskostnad
- amortisering av premieavvik
Regnskapsført pensjonskostnad

Vital
5,00%
6,00%
3,19%
3,19%
4,20%
0,00%

KLP
5,00%
6,00%
3,19%
3,19%
0,00%

Kollektiv

AFP

Før 45 år: 2%
Etter 40 år: 0%
IR02- nivå
K63

Før 40 år: differensiert
Etter 50 år: 0%

K63
40%

20-60% 62-66år

Vital
1 458 338
1 157 231
(1 336 432)
1 279 137
(22 881)
1 256 256

Spesifisert pensjonsforpliktelse
Vital
Antatt påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.05 (23 297 896)
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
(1 458 338)
Rentekostnad av antatt påløpt
pensjonsforpliktelse
(1 157 231)
Utbetalte pensjoner
755 664
Amortisert estimatavvik
(8 255)
Estimert påløpt
pensjonsforpliktelse 31.12.05
(25 166 056)

KLP
(215 773)

KLP
10 467
(9 559)
908
908
Sum

(10 467)
12 866
(213 374) (25 379 430)
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Spesifiserte pensjonsmidler
Verdi av pensjonsmidler 01.01.05
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader
Utbetalte pensjoner
Amortisert estimatavvik
Estimert pensjonsmidler 31.12.05
Nettobalanseført
pensjonsmidler/(forpliktelse)

Vital
20 553 077
1 336 432
3 754 724
(554 220)
8 036
25 098 049

KLP
163 515
9 559
4 459
(12 866)

Sum

Kommunene ble i år 2005 belastet med:
Oslo
Bærum
Asker
SUM

70,5%
21,5%
8,0%

2 433
742
276
3 451

364
090
126
580

164 667 25 262 716

(68 007)

(48 707)

(116 714)

Akkumulert premieavvik
Akkumulert premieavvik 01.01.05
Premieavvik i 2005
Amortisert premieavvik i 2005
Reversering føring i 2004
Sum uamortisert premieavvik 31.12.05

Vital
(449 668)
2 475 587
22 881
106 452
2 155 252

KLP
0
3 551

Sum

3 551

2 158 803

Akkumulert estimatavvik
Akk.estimatavvik forpliktelser 01.01.05
Akk.estimatavvik midler 01.01.05
Amortisert estimatavvik i 2005
Sum uamortisert estimatavvik 31.12.05

123 832
(120 545)
(219)
3 068

3 068

Pensjonstrekk 2% fra ansatte, er fom 2004 ført som inntekt.
Omkostningene som belastes via pensjonspremien, utgiftsføres som øvrig driftskostnad,
og inngår derfor ikke i pensjonskostnaden, men inngår i arbeidsgiveravgiftsberegningsgrunnlaget.
Differanse pga større innbetaling til Vital enn fakturert premie er til dels dekket av midler
på bundet fond, resterende del er ført mot frie fond.

De ordinære investeringene i 2005 bestod i det vesentligste av:
En fortsettelse av to arbeider fra 2004, innbygging av presser i avvanningen med
kr 860 000 og installering av rørvarmeveksler til kr 618 000.
Bygging og utrustning av el.rom/tavlerom i A-tunnelen, til kr 438 000.
Kjøp av ny servicebil til tunnelinspeksjonen, til kr 327 000.
Installering av varslingsanlegg for evakuering av anlegget, til kr 200 000.
Ombygging av fortykker 1, til kr 189 000.
Installering av et system for pluggkjøring, til kr 67 000.
9. Kjøp av egne obligasjoner
VEAS kjøpte egne obligasjoner i 2001 og belastet bundet kapitalfond med
kr 8.999.679. Obligasjonene var ved inngangen til 2005, ført opp i balansen til
pålydende verdi kr 5 370 000. Kurs på kjøpstidspunkt 16.01.01 var 98,35. Kurs pr.
31.12.05 var 105,37.
Vi har mottatt avdrag på egne obligasjoner den 06.01.05 med kr 1 210 000. Saldo
pr. 31.12.05 var kr 4 160 000. Påløpte renter på obligasjonene kr 257 151, inngår
i overføring til bundet fond, ref. note 1.
10. Anleggsmidler
VEAS-anleggets verdi er beregnet ved å ta bokført verdi pr. 1.1.2005, tillegge årets
investeringer og fratrekk av lineær avskrivning av maskin og bygg over 15, respektive 50 år. Anleggets verdi i mill. kroner:
Maskiner
Bygg, fjell        
og utstyr anlegg og tunnel
Totalt
143,41   
741,95
           885,36
2,43
0,25
2,68        
( 25,64)
(23,53)
( 49,17)
120,20
718,67          
838,87

7. Øvrig drift
Det er i 2005 regnskapsført kr 44 800 til dekning av revisjonshonorar.

Bokført verdi pr. 1.1.2005
Tilgang nyinvesteringer
Avskrivninger
Bokført verdi 31.12.2005

8. Ordinære investeringer
Ordinære investeringskostnader i 2005 ble kr 2 679 304. Det var budsjettert med
kr 3 451 580 . De budsjetterte kostnadene dekkes av kommunene etter eierprosent.
Ubrukte budsjetterte midler er overført til bundet kapitalfond.

11. Andre fordringer
Av disse er kr 45 616 korttidslån og reiseforskudd til ansatte.
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kr.
kr.
kr.
kr.

12. Bundne kapitalfond
Etter rådsvedtak R4-97 ble det besluttet å avsette ubrukte lånemidler fra refinansieringen i 1987, til bundet kapitalfond i 1997, som en likviditetsbuffer. Renter av midlene
godskrives fondet, ref.note 1. Styret kan disponere fondet til midlertidige
likviditetsformål.
Bundne kapitalfond, sum pr. 01.01.2005

21 958 853

Bruk av kapitalfond i 2005:
Erstatning for skade fra byggeperioden 1976-82
Bruk av avsatte pensjonsmidler i 2004
Bruk av fond til utbyggingsprosjektet

- 870 474
         -1 229 275
- 4 009 867

Avsetning til bundet kapitalfond i 2005:
Ubrukte investeringsmidler
Mottatt avdrag egne obligasjoner
Renter på egne obligasjoner
Renter på ubrukte lånemidler fra 1997

772
1 210
            260
285

Sum bundne kapitalfond pr. 31.12.2005

276
000
829
838

18 378 180

VEAS har fortsatt noen få uavklarte erstatningssaker fra byggeperioden 1976-82.
13. Kapitalkonto
Kapitalkontoen er redusert med kr 9,37 mill. fra foregående år. Endringene fremkommer
som følger:
Kapitalkontoen pr. 31.12.04
Pensjonsmidler, justerer IB, pr. 01.01.05
Pensjonsforpliktelser,justerer IB, pr. 01.01.05
Kapitalkontoen, med justert IB pr. 01.01.05
Tilgang nyinvestering
Avdrag obligasjoner
Avskrivninger
Avdrag lån
Endring pensjonsmidler
Endring pensjonsforpliktelser
Kapitalkontoen pr. 31.12.05

709,29
0,16
(0,22)
709,23
2,68
(1.21)
(49,17)
35,70
4,55
(0,99)
700,8

14. Periodisering
I leverandørgjelden inngår fakturerte 2006-utgifter med kr 234 780.

25

R

eViSorS beretNiNG

26

MedLeMMer i rÅd oG StYret 2005
Rådet – faste
representanter

Styret

OSLO
Per Ditlev-Simonsen, leder
Christen Furuholmen
Steinar Saghaug
Ove Arthur Brandt
Kristine Joy Nordenson
Bent Fjelldalen
Ruth Norseng
Arne Bentzen
Fred Torgunrud
Terje Bjøro
Jens Jørgensen

OSLO
Bjørn Hallme
Jens Emil Lange
Robert Wright

BÆRUM
Odd Reinsfelt, nestleder
Liv Skrede
Halvdan Skard
Torbjørn Espelien
Anna Marie Nes
Borghild Tenden

VEAS-ANSATTE
Rolf Karlsen
Tore Eilert Arnesen

ASKER
Morten Strand
Kristen Vaaje
Trygve Lia
Ivar Kristensen

BÆRUM
Tore Bough-Jensen
Per Arne Nyberg
ASKER
Eyvind W.Wang, styreleder
Svein Hillestad

Vararepresentanter
OSLO
Stian Røstad Røsland
Anette Smedshaug
Mona Eid
Torgrim Førland (-16.2.05)
Steinar Andersen (16.2.05-)
Anne Nyeggen
Leif Kjetil Tviberg
Anette Prøis Fearnly
Svenn Kristiansen
Berit Jensen Riis
Berit Kvæven
Frank Hagen
BÆRUM
Torild H. Heggen
Christian Bendz
Marit Handal
Rolf M. Eriksen
Anja Corinna Boos
Kaare Granheim

Styret
OSLO
Andreas Behring
Ted Preben Heen
Per Kristian Nielsen
BÆRUM
Hans Petter Skattum
Anna Marie Graff
ASKER
Tor Kristian Østby
Ola Hoseth
VEAS-ANSATTE
Thorbjørg Skryseth
Roger Nielsen

ASKER
Inger-Marit Øymo
Ola Holst
Bjørn Midjo
Synnøve Hellebust
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