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1. Generelt om foretaket

Eierskap:
‒ Drammen 70,86 %

‒ Asker 14,72 %

‒ Lier 14,42 %

Representantskap: 
Ordførere i Drammen, Asker og Lier

Styre: 
5 medlemmer + ansattobservatør



1. Generelt om foretaket

Tre interkommunale samarbeidsordninger

1. Glitrevannverket IKS

− Vannforsyning i 3 eierkommuner og til 2 øvrige kundekommuner

− 15 ansatte

2. Samarbeidsprogrammet «Godt Vann Drammensregionen» (GVD) 

− Samarbeid om vannforsyning og avløpshåndtering i 6 kommuner + 

Glitrevannverket

− Avtalebasert

− 8 ansatte

3. Vassdragssikkerhet – fellestjeneste for 5 kommuner og 2 vannverk

− Avtalebasert

− 1 ansatt



• Leverer vann til eierkommunene 

Drammen, Lier og Asker (tidligere 

Røyken), samt Frogn og deler av 

Holmestrand kommune

• Årlig vannproduksjon dekker forbruket 

til ca. 155.000 mennesker

• Vi er grossister og leverer til 

kommunene på faste punkt 

• Vannkildene er Glitre, Røysjø og 

Holsfjorden

− Fire vannbehandlingsanlegg

− Totalt ca. 130 km. med rør og 

tuneller

− 11 høydebassenger

− Reservekilder: Holsfjorden (via 

Asker kommune) og Setervann

1. Generelt om foretaket 



Fra selskapsavtalen:

§4 Selskapets formål

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelig vann til 

deltagerkommunene i hht. de til enhver tid fastsatte kvalitetsstandarder, herunder sørge 

for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner, samt salg 

av vann til andre.

2. Visjon, verdier og samfunnsansvar



2. Visjon, verdier og samfunnsansvar

Visjon

Glitrevannverket sikrer sunt og godt vann for generasjoner gjennom miljøfokusert, kompetent og 
systematisk forvaltning av våre kilder og vannforsyningssystem.

Slagord

Kilden til godt vann

Verdier

Glitrevannverket skal kjennetegnes av å være:

EffektivPålitelig Kompetent



2. Visjon, verdier og samfunnsansvar

Samfunnsansvar

• FNs bærekraftsmål

o Glitrevannverket vil videreføre sin samfunnsrolle og ha som særlig siktemål å bli 

energinøytrale samt å søke å øke andelen fornybar energi i egen virksomhet.  

o Selskapet har fokus på relevante deler av FNs bærekraftsmål slik som rent vann, ren energi, 

innovasjon, samarbeid, klima og ansvarlig forbruk og produksjon.

o Glitrevannverket ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner for utredning av fremtidige 

regionale løsninger for bærekraftige vannleveranser. 

• ESG (Klima og miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring)



3. Resultater og prognoser

Glitrevannverket operer ihht. 

selvkostprinsippet.

Skiller mellom selvkost og næring

I 2021 var 88,9 % av totale kostnader 

dekket under selvkostresultatet. 

Gjeld til kunder

Alle tall i 1000 NOK

Årsresultatet for 2021 er tilført selskapets egenkapital 

▪ Egenkapital: MNOK 138

▪ Gjeld: MNOK 174

Økonomiske nøkkeltall 2021

Vannprisutvikling (NOK/m3):Prisutvikling

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vannpris budsjett (fakturert) 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,66 2,66 2,80 2,90 2,95 3,00 3,05 3,15 3,25

Vannpris KPI-regulert (juli) 2,40 2,47 2,53 2,57 2,69 2,73 2,81 2,87 2,94 3,04 *2,99 *3,03 *3,11

*KPI-prognose

Tall i kr

Resultat

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tall i mill kr 2,6207 4,102 5,784 4,857 4,003 2,991 2,229

Driftsinntekter 65 964

Driftskostnader 61 117

Driftsresultat 4 847

Finansresultat -1 347

Resultat før selvkost 3 500

Justering for selvkost 75

Årsresultat for Glitrevannverket IKS 3 426

Selvkostfond pr. 31.12.2021 5 921



3. Økonomiske nøkkeltall

Prognose 2022

Prognosen for 2022 preges av følgende forhold:

• Høyere kraftpriser, både inntekter og kostnader

• Økte priser på øvrige varer og tjenester (kjemikalier, transport osv.)

• Økte finanskostnader

• Noe lavere vannsalg enn budsjettert

• Årsresultatet for 2022 forventes å bli +3,7 MNOK (2,8 MNOK lavere enn budsjett)

• Selskapet har god kostnadskontroll innenfor de parametere selskapet kan påvirke 



Forslag til selvkostutvikling

Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pris

Vann til selvkost 2,90                      2,95                 3,00                        3,25               3,40                 3,50               3,60               

Vann til andre 3,05                      3,09                 3,15                        3,41               3,57                 3,68               3,78               

Prisøkning i % 1,7 % 1,7 % 7,7 % 4,4 % 2,9 % 2,8 %

Utvikling selvkostfond R 2021 P 2022 B 2023 B 2024 B 2025 B 2026

IB selvkostfond 5 846 676       5 921 230    33 490         -2 934 030  -2 092 710      -713 449          

Mer-/mindreinntekt -37 870          -5 984 398   -2 923 247  918 045       1 420 732       2 831 051        

Renter selvkostfond 112 424          96 658         -44 272       -76 725       -41 470           21 062             

Selvkostfond 31.12. 5 921 230       33 490         -2 934 030  -2 092 710  -713 449         2 138 664        

3. Resultater og prognoser

Forslaget vil legges frem for vedtak i representantskapet 11. nov. 2022 



Vannforbruk pr. 31/8-2022

Vannforbruket totalt pr. 31/8 2022 er 
16,9 % lavere enn referansenivået i 2004.

3. Resultater og prognoser

Endringer fra 2021 og 2004 (%)



Kapasitet og nivåer i vannmagasinene

• Pr. august har nedbøren ved Glitre kun vært 32 % av normalnivå (snitt 1976-2022)

• Nivåene er nå stigende grunnet økt nedbør i september og oktober. 

• Det er fortsatt god kapasitet i våre kilder, men tiltak vurderes dersom tørken fortsetter 

utover høsten og vinteren.

• Glitrevannverket har avtale med Asker kommune om reservevannforsyning fra 

Holsfjorden. Denne kan iverksettes ved behov. 

3. Resultater og prognoser



Andre resultater 2022

• Få avvik på vannkvalitet og sikkerhet

• Godt omdømme

• Kundene tilfredse (4,4/5,0)

• Medarbeidere:

o Tilfredse (5,1/6,0)

o Lavt fravær (2022: 2,3 % - korttidsfravær utgjør 1,6 %)

o Eget og innleid personell: To skader med fravær siste 12 mnd.  

• Ikke avvik på eksterne tilsyn

3. Resultater og prognoser



3. Resultater og prognoser

Vesentlige investeringer Glitrevannverket 2021-2026

1.

2.

3.

4.

5.
1. Reservevannforsyning 

Konnerud 
43 MNOK

2. Ny hovedledning Landfall –
Åssiden inkl. kraftproduksjon

40 MNOK

3. Forsterket forsyning 
Drammen syd 

23 MNOK

4. Ny ledning Kleivdammen –
Lierskogen 

200 MNOK

5. Vannforsyning Sylling 16 MNOK

6. Skallsikring 10 MNOK



Ny hovedvannledning Landfall – Åssiden inkl. kraftanlegg

• For økt sikkerhet i vannforsyningen er det bygget ny 
hovedforbindelse mellom vannbehandlingsanlegget på Landfall og 
Øvre Åssiden høydebasseng.

• Samtidig er det installert vannkraftturbiner ved Øvre- og Nedre 
Åssiden høydebassenger

• Turbinene produserer fornybar strøm av fall-energi i vannet som 
tidligere har gått til spille.  

• Totalt forventes prosjektet å gjøre Glitrevannverkets strømforbruk 
energinøytralt/positivt

Årlig totalt forbruk: ca. 2.500 MWh

Årlig forventet produksjon: ca. 4.000 MWh

Forventet totalkostnad: ca. 40 MNOK

3. Resultater og prognoser



4. Sikkerhet og beredskap

• Som leverandør av samfunnskritiske tjenester har selskapet et høyt fokus 
på sikkerhet og beredskap. Vi har et nært samarbeid med kommunene om 
dette. 

• Investeringsplaner er i stor grad forankret i ROS-metodikk 
o Sikre redundante systemer (bl.a. to-sidig forsyning)
o Være i forkant av fremtidig kapasitetsbehov
o Sikring av kritiske anlegg og infrastruktur. 

• Innføring av krisestøtteverktøyet CIM pågår. Systemet vil også bli en 
samleplattform for flere øvrige IKT-moduler og bidra til en effektivisering av 
den daglige driften.

• I forbindelse med innføring av CIM vil også ROS-analysen oppdateres 



4. Sikkerhet og beredskap

• Den urolige situasjonen i Europa har medført ytterligere 

økt fokus på sikkerhet og beredskap ved eventuelle 

hendelser. 

• Konsekvenser ved alvorlig atomulykke

• Sikkerhet/cyberkriminalitet

• Leveranse av kritiske kjemikalier og andre 

innsatsfaktorer

Basert på informasjon fra DSA/Mattilsynet/Norsk 

Vann vurderer vi at det vil være en svært lav 

helserisiko forbundet med å drikke vann fra 

kommunal vannforsyning, dersom en eventuell 

alvorlig atomhendelse ved et kjernekraftverk i 

Ukraina skulle føre til radioaktivt nedfall i vårt 

område.

• Oppdaterte og oppgraderte systemer

• Avtale med eksternt firma om 

trusselovervåkning og bistand ved eventuell 

hendelseshåndtering

• Sårbarhetstesting 

• Skallsikring av kritisk infrastruktur

• Samarbeid med kommuner og vannverk

Tett og god dialog med våre leverandører og 

bransjeorganisasjoner. Prisøkninger varsles på 

enkelte kjemikalier, utstyr og tjenester.

Øker lagerbeholdningen av kritiske komponenter.



5. Utfordringsbilde

• Kildekapasitet, vannforbruk og vanntap. 

• Press på kilder og nedbørsfelt. Sikre en fortsatt effektiv, billig og 

miljøvennlig vannbehandling i overskuelig fremtid.

• Ledningsfornyelse og dimensjonering for fremtidens behov 

• Innovasjon og teknologiutvikling (effektivisering)

• Miljø og samfunnsansvar

• Kommunesammenslåingen aktualiserer behov for en utredning av 

vannforsyningen i regionen



• Utfordring: Vanntap og befolkningsvekst

• Strategi: Pådriver mot kommunene i arbeidet med aktiv lekkasjekontroll og fornyelser

5. Utfordringsbilde



5. Utfordringsbilde

Utfordring

Økt forurensingsrisiko som følge av økt bruk og nye 

bruksformer i naturområdene.

Strategi

Informasjon og samarbeid med grunneiere, brukere, vernere 

og myndigheter

Beskyttelse og vern av vannkildene

Drikkevannsforskriften:

• Kommunene har økt ansvar for beskyttelse av vannkildene

• Følge spillereglene i plan- og bygningsloven

• Sikre fortsatt vern av kildene i kommunalt planverk dersom Mattilsynet 

fjerner forskriften om forbud mot forurensing av Glitre.



6. Planer og strategier

• Oppdatering av strategisk plan gjennomføres i 2022

• 4-års perspektiv, tilsvarende økonomiplanen. 

• Planen vil legges frem for beslutning i representantskapet i 

november 2022

• Administrasjonen utarbeider handlingsplaner for hvordan de 

strategiske målene skal nås.  



Særskilte strategiske satsingsområder

• Bærekraft og klima
− Kraftproduksjon i vannveiene, bli energinøytrale

− Klimavennlige løsninger (transport, drift, prosjekt osv.)

• Effektivisering/innovasjon
− Benytte moderne og fremtidsrettede løsninger 

− Være en pådriver og delta aktivt i bransjens innovasjons-

og teknologiutvikling

• Sikkerhet og beredskap
− Kildevern

− Leveransesikkerhet (ledningsfornyelse, redundans)

− Hygienisk sikkerhet 

− Skallsikring (fysisk og elektronisk)

6. Planer og strategier



Økonomiplan – strategisk plan

Bærekraft og klima

• Bærekraftig vannforbruk. Lekkasjesøk og rask utbedring.

• Vannkraftverk og energiforbruk – klimanøytralt strømforbruk

• Redusere utslipp fra anleggsvirksomheten

Økonomiplan – strategisk plan

6. Planer og strategier



Effektivisering og innovasjon

• Det er satt av midler i økonomiplanen til innovative tiltak innen vår kjernevirksomhet

- Kraftverk

- Overvåkning

- Digitalisering

Økonomiplan – strategisk plan

6. Planer og strategier



Økonomiplan – strategisk plan

Sikkerhet og beredskap

• Videreutvikle infrastruktur

• Systematisk og forebyggende vedlikehold og fornyelse

• Tosidig forsyning (bl.a. Konnerud, Åssiden og Drammen syd)

• Fremtidig vannforsyning til Sylling fra Glitre 

• Ledningsfornyelse og økt kapasitet Lier/Liertoppen (og eventuelt 
Asker-vest)

• Mulighetsstudie i samarbeid med Asker og Frogn kommune for å 
vurdere beste løsninger for reserveforsyning «Asker-syd»

• Skallsikring av kritisk infrastruktur. Sikring mot tilsiktet fysisk og 
digital inntrengning.

6. Planer og strategier



Revitalisering av GVD-samarbeidet

Oppstartsmøte

arbeidsgruppe

Brennende plattform Kartleggingsprosess Bestilling til GVD Revitalisering av GVD Evaluering

Bli kjent, skape felles forståelse 

for oppgaven, roller, ansvar samt 

valgt fremgangsmåte.

Planlegge og strukturer 

prosessen. 

Bygge brennendeplattform 

basert på nasjonalt og regionalt 

utfordringsbilde

Avdekke kommunenes behov for 

samarbeid om nasjonale og 

regionale mål og oppgaver. 

Analysere materialet fra 

kartleggingen og utforme en 

bestilling til hvilket formål, 

oppgave og rolle GVD kan ha for 

kommunene som deltar i 

samarbeidet i årene fremover. 

Utvikle tydelig beskrivelse av 

rolle, mandat, formål, oppgaver 

og organisering for GVD.

Evaluering av prosessen og 

resultatet. Hva har vi lært som vi 

kan ta med oss inn i det videre 

arbeidet i GVD og i utviklingen av 

fremtidige strategier.

6. Planer og strategier

Med bakgrunn i kommunesammenslåingen og en avsluttet strategiperiode 
ønsker GVD å se på sin rolle, sitt mandat, sine mål og sine oppgaver slik at det 
fortsetter å levere verdi i årene fremover.

Revitaliseringsprosess pågår med bred involvering av deltakerkommunene. 



Revitalisering av GVD-samarbeidet

• Utarbeider nytt styringsdokument og plattform for samarbeidet som blant annet 
omfatter:
‐ Visjon, formål, verdier og mål
‐ Organisering
‐ Oppgaver og leveranser
‐ Forpliktelser
‐ Navn

• Det legges opp til at samarbeidet organiseres som et Kommunalt oppgavefellesskap

• Mål om at det nye samarbeidet er operativt fra 1/1-2023

6. Planer og strategier




