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Forord

VEAS løser et viktig oppdrag for sine eiere og for regionen;
Vi bidrar til en renere Oslofjord, næringsstoffer til kretsløpet
og ren energi.

Selskapet ble etablert i 1976 som et

som fokus hver eneste dag. Vi skal bidra

interkommunalt samarbeid med hjemmel

til utvikling og innovasjon, bygge opp og

i kommunelovens § 27. VEAS eies av

dele kompetanse og utvikle morgendagens

kommunene Oslo, Bærum og Asker.

løsninger for vannrensing. Slik skal vi bli
ledende innen våre fagområder.

Selskapet skal forvalte og utvikle infrastruktur
og anlegg slik at oppdraget kan løses på en

Vi ønsker også å bidra til at innbyggerne

robust, bærekraftig og tidsmessig måte

ved Oslofjorden, spesielt barn og unge, får

- også for kommende generasjoner.

mer kunnskap om vann og vannkvalitet.

Vi planlegger nå større investeringer for
å kunne håndtere følgene av befolknings-

I denne strategiplanen presenter vi våre

vekst, endring i klima og endrete krav.

viktigste utfordringer og de tiltakene

Vi skal ha forbedring, robusthet og kvalitet

vi planlegger.
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VEAS skal de neste årene gjøre betydelige investeringer
i infrastruktur for å løse vårt viktigste samfunnsoppdrag:
å bidra til en renere Oslofjord.

Strategisk plattform

Selv som et offentlig eid selskap, er VEAS i en
konkurransesituasjon. Vi konkurrerer om de gode
hodene, de gode leverandørene og om å få avsetning
for våre produkter. Derfor ønsker VEAS å bli tydeligere
på selskapets formål, visjon, verdier og målsettinger,
slik at våre ambisjoner og kompetanse blir kjent.
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Formål

Kjerneverdier:

VEAS renser vann som bidrag til en
renere Oslofjord. Vi fører næringsstoffer tilbake til kretsløpet
og produserer ren energi.

Kunnskapsrik:
kompetent, trygg, fagekspertise
Grundig:
pålitelig, kvalitetsorientert,
nøyaktig
Åpen:
nysgjerrig, transparent,
redelig, ydmyk

Visjon
VEAS skal bli verdensledende på å
utnytte avløpsvann som en ressurs,
til gode for både miljø og samfunn.

Innovativ:
pro-aktiv, optimistisk,
framtidsrettet

Vi skal bygge videre på den faglige
kompetansen i selskapet, og har
ambisjon om å være energiske og
fremoverlente – et selskap som tør
tenke nytt for å skape positive
miljømessige ringvirkninger.
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Merkeløfte
En renere Oslofjord

VEAS MOT 2100

Mer ekstremvær og større variasjon i nedbørsmengder
setter vår infrastruktur på prøve.

Rammebetingelser i endring
Folk forventer å kunne bade når
som helst og hvor som helst.

Etter hvert som rammebetingelsene endres, må også
VEAS endre seg. Vi må ligge i forkant av utviklingen,
slik at vi kan tilpasse anlegg og prosess for
kommende generasjoners behov og forventninger.

KLIMA

KRAV

Mer ekstremvær og større variasjon i ned-

EUs vanndirektiv krever god økologisk status

børsmengder setter vår infrastruktur på

i alle vannforekomster innen 2021. Hele

prøve. Vi må ta høyde for at dette vil tilta

indre Oslofjord er vurdert som risikosone

ytterligere de neste 30-50 år og må plan-

hvor det er lite sannsynlig at god økologisk

legge for det, hele veien fra forbrukeren

tilstand vil være nådd innen 2021. Det ventes

og fram til bruken av sluttproduktene.

at vannforskriften vil gi sterke føringer på
framtidige rensekrav og at tiltak ved rense-

FNs siste klimarapport gir klare forventninger

anleggene vil være svært viktige bidrag til

om stort fokus på klimatiltak. Som forvalter

en renere og sunnere fjord.

av store mengder vann, næringsstoffer
og energi, har VEAS et særskilt ansvar

Gjødselvareforskriften, som regulerer bruk

for å bidra til en bærekraftig utvikling.

av blant annet VEAS-jord, er under revisjon.
Det ventes økt fokus på balansen mellom

STOR BEFOLKNINGSVEKST I REGIONEN

nytte og skade ved bruk av slike produkter

Innbyggertallet rundt Oslofjorden øker.

i landbruket.

Dermed øker også belastningen på
renseanleggene. Fremover må VEAS bygge

FORVENTNINGER

ut kapasitet som gjør at vi kan håndtere de

Vi oppfatter at eierne og omgivelsene våre

økte volumene som befolkningsveksten

ser det som selvsagt at VEAS oppfyller

medfører, samtidig som vi investerer

konsesjonskrav, overholder lover og regler,

i vedlikehold og oppgradering av eksis-

har en god økonomiforvaltning og effektiv

terende infrastruktur.

ressursbruk. Samtidig opplever vi stadig
sterkere forventninger om at fjord og
strender skal være rene; folk ved fjorden
skal kunne bade når som helst og hvor som
helst. VEAS skal spille på lag med miljøet
og levere produkter som er trygge og
gjennomdokumenterte. Ingen deler
av vår virksomhet skal være til sjenanse.
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VEAS’ primærområder
VEAS behandler årlig 100-110 mill.
m3 avløpsvann. Renseanlegget kan
ta hånd om inntil 11 000 liter/sekund!
Avløpsvann fra om lag 600.000 innbyggere i Oslo, Bærum og Asker blir
transportert ut til renseanlegget på

Vann

Bjerkås i Asker. VEAS renser også
avløpsvann fra Røyken og Nesodden
kommuner. Anlegget ligger i fjell og er
i drift hele døgnet, året rundt.

I tillegg til effektiv vannrensing,
medvirker VEAS til at næringsstoffer
og organisk stoff bringes tilbake til
kretsløpet gjennom produksjon av
stabilisert, hygienisert og kalktilsatt
avløpsslam - VEAS-jord

Gjødsel

og ammoniumnitrat.

Slammet som skilles ut i vannrenseprosessen, er en energiressurs. I de
store råtnetankene, med oppholdstid
på over 20 dager, brytes slammet ned.
I denne prosessen dannes store
mengder biogass. Biogassen brukes

Energi

til å produsere strøm og varme.
Det urensede avløpsvannet er også
en energiressurs. Varme fra vannet
i den 42 km lange tunnelen utnyttes
til fjernvarmeproduksjon.
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Viktigste utfordringer
og mål

UTFORDRINGER

• Daglig drift og vedlikehold
• Innarbeide bærekraftprinsipper i alle ledd
• Synliggjøre VEAS’ samfunnsrolle og -ansvar
• Ta ansvar for egne rammebetingelser
• Være en attraktiv innovasjonspartner
• Rekruttere og beholde dyktige medarbeidere

MÅL 2030

• Kunne håndtere 50 % større tilførsel
• CO2 nøytral eller bedre
• 230 GWh årlig energiproduksjon
• Alle næringsstoffer tilbakeføres til kretsløpet
• Organisasjon og anlegg tilfører regional robusthet
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Strategiske områder
2015 - 2025

PROSJEKTER

• Videreutvikle driftsstrategi
(2015-2019)
• Videreutvikle vedlikeholdsstrategi
(2015)
• Etablere industristandard for

Kapasitet,
ytelse og
teknologi

prosesstyringssystemet (2015-2016)
• Standardisere arbeidsfunksjoner
(2015-2016)
• Utvikle energiledelse (2016-2019)
• Videreutvikle kvalitetsprogrammet
for produksjon og bruk av VEAS-jord
(2015-2017)
• Slamstreng med biogass
oppgradering (2015-2017)

VEAS anlegget skal være
preget av høy driftskompetanse,
kontinuerlig forbedring og høy
tilgjengelighet.

• Etablere nitrogenrensing i SED 5-6
(2015-2018)
• Rehabilitere 48 betongbassenger
(2013-2018)
• Tiltak for ytterligere reduksjon av
overløp (RVR2) (2015-2016)

PROSJEKTER

• Erverv og utvikling av eiendom
for utvidelse av anleggskapasitet
og lager (2015-2016)
• 3GA-Sentral avløpsinfrastruktur i et
tre-generasjoners perspektiv (2015)
• Logistikk og lagring av VEAS-jord

Infrastruktur

(2015)
• VEAS II – utvidelse av renseanlegget
(2015-2025)

VEAS skal utnytte og utvikle
infrastruktur som håndterer
endrede tilførsler og gir
regional robusthet
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Utvikling og
innovasjon

Vannhuset;
en arena for
kompetanseutveksling
og innovasjon

VEAS skal være ledende
i utviklingen innenfor
bærekraftig vannrensing
og ressurshåndtering

Vi vil at VEAS i enda større grad skal
være med på å forme fremtidens renseteknologi og -metoder og derved bidra
til å definere hva som er mulig. Det
mulige danner gjerne utgangspunktet
for myndighetenes krav og forventninger

PROSJEKTER

fra samfunnet.

• Videreutvikle kompakt renseanlegg
(2016-2025)
• Bærekraftig prosess og ressurs
utnyttelse (2015-2020)

Vi har et ønske om å dele engasjement
og kunnskap med andre ildsjeler fra
inn- og utland og skape en arena for

• Økt energiutnyttelse (2015-2025)

nyskaping, utvikling og innovasjon.

• Redusere utslipp av oksygen

Innovasjonsarbeidet skal ta utgangs-

forbrukende materiale (2015-2025)
• Vannhuset, forprosjekt

punkt i utfordringene som er aktuelle
for VEAS, men resultatene kan gjerne ha

(grunnlag, mandat, finansiering mv)

nytteverdi ut over vår virksomhet, indre

(2015-2016)

Oslofjord og Norge. Det vil være naturlig

• Vannhuset, etableringsprosess’

å legge til rette for doktorgradsstipendiater.

(2016-2019)
Rent fysisk ser vi for oss at Vannhuset
vil være tilknyttet kontorer, anlegg
og laboratorium - med nærhet til
utfordringene.

FORMÅL

• Sikre rammebetingelser
• Øke kunnskap og stolthet internt
• Gjøre VEAS viktige samfunnsrolle
bedre kjent
• Bevisstgjøre barn og ungdom om
betydningen av rent vann
• Sikre rekruttering

Kommunikasjon

PROSJEKTER

• Utvikling av en helhetlig
kommunikasjonsstrategi (2015)
• Strategi for tilstedeværelse og

VEAS’ kommunikasjon
skal være åpen,
målrettet og tydelig.

budskap på sosiale medier (2015)
• Øke besøksrater ved anlegget fra
350 til 3500 årlig (2015-2025)
• Utvikle aktivitetsprogrammet
‘Oslofjorddetektiven’ for barn og unge
• Utvikle informasjonsopplegg for
studenter og skoleklasser (2015-2016)

PROSJEKTER

• Utvikle system for kvalitetssikring av
prosjekter (2014-2015)
• Profesjonalisering av vernetjenesten
(2015-2016)
• Elektronisk HMS-håndbok (2015)
• Raffinere produktdatablad-kartotek
(2015)
• Utvikle mal for HMS-kampanjer og

HMS/Kvalitet

HMS-dager (2015)
• Arbeidstillatelse og SJA (2014-2015)
• Sertifiseringer: f.eks. Miljøfyrtårn,
ISO14001, OHSAS18001 (2016-2018)

VEAS skal kjennetegnes av et
godt arbeidsmiljø. Det skal ikke
være skader eller ulykker
tilknyttet virksomheten.
VEAS fokuserer på
kontinuerlig forbedring.

PROSJEKTER
• Utvikle VEAS’ HR-strategi (2015)
• Strategi for lærlinger og opplæring
(2015)
• Kompetanseoverføringsprogram
(2015)

HR/
kompetanseutvikling

• Videreutvikle program for opplæring
og kompetanseutvikling (2015)

VEAS skal være en kompetanse
bedrift og den foretrukne arbeidsgiver for kvalifiserte kandidater.
VEAS skal være en foregangs
bedrift innen lærlingeordningen.
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Måleparametere

VEAS prestasjoner skal måles på utvalgte
nøkkelindikatorer og sammenlignes mot andre
relevante aktører.
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