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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Om lag halvparten at tiltakene i tiltaksplanen for 2008-2013 er gjennomført. 
Prosjektene videreføres og i tillegg kommer nye prosjekter. De fleste prosjektene er 
samkjørt med avløpssanering. Mattilsynets funn ved revisjoner er også hensyntatt. 
Det foreslås at mesteparten av tiltakene utføres med investeringsmidler.  
Økt bemanning har gitt avdelingen større gjennomføringsevne.  
 
Fakta i saken: 
I K-styresak 67/07 ble tiltaksplan for vannforsyning for perioden 2008 – 2013 vedtatt 
Planen ble vedtatt med en tilleggsbemerkning om at utskifting av eternittledning fra 
Nygårdskrysset til Riis gård skulle fremskyndes dersom det oppsto gjentatte brudd 
på strekningen.  
 
Tabellen nedenfor viser prioritering og status for tiltakene i planen for 2008 – 2013.  
 
Tabell 1 

Tiltak Status 
 

Kaja I Utført 

Brønnerudteigen Utført 

Aschjemskogen Utført 

Kaja II Utført 

Søndre Moer Første byggetrinn er utført 

Lurenga Utført 

Beverdalen Ikke utført 

Pentagon Ikke utført 

Togrenda Ikke utført 

Sentralholtet Ikke utført 

Sneis - Egget Utført 

Dysterlia/Dysterskogen Ikke utført 

Korsegården/Holstadkulen Utført 

Riis Utført 

Eldor Ikke utført 

Danskerud/Revhaug Ikke utført 

Myrerveien Ikke utført 

Sneissletta Ikke utført 

 

Som det går fram av tabellen, gjenstår det fortsatt noen ganske omfattende tiltak. 
Årsaken til at ikke alle tiltak er gjennomført innen planperioden, skyldes i all 
hovedsak at VAR-seksjonen i store deler av perioden har vært sterkt underbemannet 
og ikke hatt kapasitet til å prioritere oppfølging av anleggsarbeider. I løpet av 2012/13 
har seksjonen blitt styrket, slik at vi fra 2014 har større kapasitet til gjennomføring av 
forarbeidet og oppfølgingen av anleggsarbeid. Kommunen gjennomfører nå også en 
del prosjektering i egen regi. Det øker kunnskapen om prosjektene og det øker 
kompetansen på avdelingen.  
 
I perioden 2008-2013 er det gjennomført tiltak i vannsektoren for ca. kr. 19 mill.  
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Tiltak som ikke ble gjennomført i perioden 2008 - 2013 forutsettes videreført i 
tiltaksplanen for perioden 2014 - 2018. 
 
Det legges opp en strategi hvor tiltak på eksisterende kommunale hovedanlegg 
prioriteres, dvs. at tiltaksplanen i perioden fram til og med 2018 hovedsakelig 
omfatter oppgradering og rehabilitering av eksisterende ledningsanlegg. Fremdriften 
samordnes med tiltaksplanen for avløp.  
 
Sentralholtet/Tårnveien/Parallellen 
Vannledningene i dette området er fra 1950-/1960-tallet. Området er belastet med 
mange vannledningsbrudd. Anlegget samkjøres med vedtatt nytt avløpssystem i 
området. Kontrakt med entreprenør er inngått og forventet oppstart er mai 2014. 
Antatt omleggingskostnad er 7,5 mill. kr.  
 
Åsulvs vei/Herløgs vei 
I henhold til en avtale fra 1979 har Ås kommune forpliktet seg til å bygge vann- og 
avløpsledninger til tre tomter i Åsulvs vei. Kommunen vil nå oppfylle denne avtalen, 
samt bygge kommunalt vann og avløp frem til krysset Åsulvs vei/Herløgs vei for 
fremtidig utskilling av tomter i dette området. Vannledning vil bli bygget frem til 
eksisterende vannledning i Herløgs vei. Det blir da ringledning i dette området og en 
regner med å bli kvitt den dårlige vannkvaliteten som er påpekt ved revisjon av 
Mattilsynet. Arbeidet utføres i egenregi og antatt kostnad er 1 mill kr. 
 
Solfallsveien 
Det har vært gjentatte brudd på vannledningen i nedre del av Solfallsveien. I 
forbindelse med at veien må asfalteres, vil utskifting av denne ledningen 
gjennomføres sommeren 2014. Antatt kostnad er 0,6 mill kr.  
 
Beverdalen 
En ledningsstrekning på ca 300 m må skiftes på grunn av at den er betydelig ”grodd” 
og av den grunn har dårlig kapasitet. Periodevis gir ledningen dårligere vannkvalitet 
enn ønskelig. Prosjektet er påpekt fra Mattilsynet ved revisjon både i 2011, 2012, 
2013 og 2014. Antatt kostnad 1,5 mill.kr.  
 
Riksvei 154/Nordbyveien 
Statens Vegvesen skal bygge om Nordbyveien. I den forbindelse skal deler av 
kommunens ledningsnett i området bygges om. Kommunen har en eldre vannledning 
liggende hovedsakelig på privat grunn langs Nordbyveien. Ledningen er dårlig og har 
hatt mange brudd. Ny ledning legges i samme trasè som nytt fortau langs 
Nordbyveien. Kommunen har ennå ikke sett vegvesenets endelige planer i området. 
Jobben er vanskelig og total kostnad for vann antas å bli 2,5 mill. kr. 
 
Dysterlia/Dysterskogen 
Vannledningene i dette området er fra 1950-/1960-tallet. Området er belastet med 
mange vannledningsbrudd. Anlegget samkjøres med vedtatt nytt avløpssystem i 
omådet. Antatt omleggingskostnad er 5,0 mill. kr.  
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Eldorlia 
Det er vedtatt å føre fram nye hovedledninger for avløp til boligene langs Eldorlia. I 
den forbindelse er det naturlig å føre frem vannledning også. Antatt kostnad er 1,0 
mill. kr. 
 
Togrenda 
Vannledningene i dette området er fra 1970-tallet, men har dårlig kvalitet.  Anlegget 
samkjøres med vedtatt nytt avløpssystem i området. Antatt omleggingskostnad er 7,0 
mill kr.  
 
Høydebasseng Aschjem 
Med planlagt befolkningsvekst og det nye veterinærinstituttet, vil det innen 2018 
være behov for et høydebasseng til i Ås sør. Kommunalteknisk avdeling har påpekt 
behovet for nytt høydebasseng i forbindelse med revidering av kommuneplan. 
Kommunen mener det er naturlig og hensiktsmessig å plassere dette bassenget i 
nærheten av eksisterende høydebasseng i Aschjemskogen. Det  forutsettes at midler 
til høydebassenget kommer i tillegg til vedtatt økonomiplan for perioden. Antatt 
kostnad er 10 mill. kr.  
 
Søndre Moer vest 
Vannledningene i dette området er fra 1970-tallet. Anlegget samkjøres med vedtatt 
nytt avløpssystem i området. Antatt omleggingskostnad er 3,0 mill. kr.  
 
Sneissletta 
Eksisterende hovedvannledning på Sneissletta en begrodd, og gir dermed stort 
trykktap og periodevis dårligere vannforsyning og vannkvalitet enn ønskelig. 
Forventet oppstart  er i 2018, men ferdigstillelse først i neste periode. Antatt kostnad 
5 mill.kr. 
 
Pentagon 
For å få full effekt av reservevannssystemet må ledningen mellom Aud Max og 
Pentagon forsterkes og legges om. Eksisterende ledning er begrodd og har mindre 
kapasitet enn forventet. Antatt kostnad = 2,0 mill.kr 
 
Danskerud - Revhaug 
Det har vært noen lekkasjer på eternittledningen mellom Danskerud og Revhaug. 
Ledningen er i dårlig stand, og bør derfor rehabiliteres, men arbeidet kan forskyves til 
neste periode. Antatt kostnad = 2,0 mill.kr. 
 
Myrerveien 
Det har vært noen lekkasjer på eternittledningen fra Holstadkulen og utover langs 
Myrerveien. Ledningen er i dårlig stand, og bør derfor rehabiliteres. Arbeidet kan 
forskyves til neste periode. Antatt kostnad er 4,0 mill.kr.  
 
Vurdering: 
Ovennevnte tiltak krever i alt investeringer for 43,1 mill kr. Da ikke  Danskerud/ 
Revhaug og Myrerveien tatt med, samt gjenstående kostnader/arbeider på 
Sneissletta. Nytt høydebasseng utgjør 10 mill kr. av dette, men det forutsettes at det 
blir bevilget ekstra midler til dette.  
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Ut fra ovennevnte legges fram følgende tiltaksplan for perioden 2014 - 2018 i 
prioritert rekkefølge: 
 
 
Tabell 2 

Tiltak Anleggs- 
kostnad 
(1000 kr) 

Årlige 
bevilgninger 
(År:1000 kr) 

Gjennomførings-
periode 
 

Sentralholtet/Tårnveien/ 
Parallellen 

7 500 2014: 3 500 
2015: 4 000 

2014-2015 

Åsulvs vei/Herløgs vei       1 000 2014: 1 000 2014 

Solfallsveien          600 2014:    600 2014 

Beverdalen       1 500 2015: 1 500 2015 

Riksvei 154/Nordbyveien       2 500 2015:    500 
2016: 2 000 

2015-2016 

Dysterlia/Dysterskogen       5 000 2015: 1 500 
2016: 3 500 

2015-2016 

Eldorlia       1 000 2015: 1 000 2015 

Togrenda       7 000 2016: 3 000 
2017: 4 000 

2016-2017 

Høydebasseng Aschjem     10 000 2015: 1 000 
2016: 4 000 
2017: 5 000 

2015-2017 

Søndre Moer Vest 3 000 2017: 1 000 
2018: 2 000 

2017-2018 

Sneissletta 2 000* 2018: 2 000 2018-2019 

Pentagon 2 000 2018: 2 000 2018 

Sum     43 100   

 
*Totalt kr. 5 mill, men i denne oppstillingen er bare kostnadene for denne perioden 
tatt med. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
De fleste anleggene er saneringsprosjekter og kan etter regelverket bekostes av 
driftsmidler. Vedtatte økonomiplan gir 5 mill. i 2014 og 6 mill. i både 2015/2016/17 i 
investeringsmidler. I tillegg kommer midler som ikke ble brukt i 2013. Dette gir rom for 
at kommunen hovedsakelig bruker investeringsmidler ved gjennomføringen av 
prosjektene. En stor del av kostnadene er imidlertid forbundet med 
rehabilitering/vedlikehold. Dette finansieres over driften, dvs. ved hjelp av tidligere 
fondsavsetninger. Finansieringen vil bli vurdert i de enkelte økonomiplaner og 
årsbudsjett. 
 
Alternativer: 
Erfaringsmessig vet en at det kan oppstå situasjoner/erfaringer på ledningsnettet 
som gjør at det kan være nødvendig med omprioriteringer, men utover det anbefales 
arbeidene hovedsakelig å utføres i den rekkefølgen som fremkommer av tabell 2.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
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Oppsettet i tabell 2 er hensiktsmessig for best mulig gjennomføring sett i forhold til 
vedtatte tiltaksplan for kommunalt avløp i samme periode. Det er også tatt hensyn til 
Mattilsynets funn ved revisjoner. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


