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Øvre Hallenskog Vel 

Årsberetning for 2021 

 

1 Styret 
1.1 Valg og sammensetning av styret i velet 
Til generalforsamlingen 28 september, 2021 var det i tillegg til 4 styremedlemmer som tok gjenvalg 

identifisert to nye kandidater til styret i velet. Disse ble valgt ved akklamasjon. På konstituerende 

styremøte ble verv og roller fordelt og styret har siden oktober 2021 frem til dags dato bestått av 

følgende medlemmer i følgende roller: 

Navn Funksjonstid Område Rolle 
Anne Charlotte 2 år / på valg Plankedalsveien Sosialt initiativ 
Anne Marie 1 år / ikke på valg Solfjellveien Vara 
Chi Kwong 1 år / ikke på valg Nores vei Økonomiansvarlig 
Erik F 2 år / på valg Trollkleiva Lekeplass/kommunikasjonsansvarlig 
Erik G 2 år / på valg Solfjellveien Vei og veilagskontakt 
Ivar 2 år / på valg Solfjellveien Styreleder 

 

1.2 Aktiviteter i styret 
I perioden september 2021 til mai 2022 har det vært avholdt fem styremøter, en dugnad på 

lekeplassen, og en befaring av Plankedalsveien i forbindelse med kommunens 

oppgradering/asfaltering av av Plankedalsveien fra Underlandsveien opp til lekeplassen. 

Fokus for styrets arbeid i året som har gått har vært: 

● Etablering av skøytebane på lekeplassen 

● Oppdatering av informasjonen på vår nettside http://hallenskog.no 

● Innspill og kommentarer til kommunens «Temaplan for vann og avløp i Asker kommune» 

● Oppgradering av Plankedalsveien 

1.3 Temaplan for vann og avløp i Asker kommune 
Høsten 2021 var kommunens hoveddokument for temaplan for vann og vannmiljø ute til høring. 

Styret i Øvre Hallenskog Vel har på vegne av medlemmene gitt innspill til kommunens temaplan. 

Velets høringsuttalelse fokuserer på forsyningssikkerhet og slokkevannskapasitet i Øvre Hallenskog 

og vektlegger behovet for forsterket forsyningssikkerhet gjennom ny tilførselsledning mellom 

Hallenskog og Kleiver, og høydebasseng. Velets høringsuttalelse er vedlagt for informasjon. 

2 Årets hovedaktiviteter 
2.1 Lekeplassen 
Hovedfokuset siste året har vært å få lagt skøyteis på banen. Det var igjen ingen velvilje å spore fra 

kommunen, og brannvesenet får ikke lov å bistå, begrunnet med at de skal være i beredskap. Etter 

mye diskusjoner tok ildsjeler og styret dette i egne hender ved hjelp av eget utstyr og vann fra 

bekken. Værforholdene var ikke ideelle, men det viste seg å fungere på en grei måte. Det er en god 

del arbeid, og vi er avhengige av gode og stabile forhold. Det kan vinterstid være veldig sparsomt 
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med vann i bekken, så styret har drøftet om vi burde forberede en vannansamling på en eller annen 

måte. Skal det satses på isbane også de kommende år er vi helt avhengige av en dugnadsgjeng utover 

styret som bistår, dersom det er et ønske fra vellets medlemmer at dette anlegges. 

De gamle basketballplatene er tatt ned, og nye bestilles. Det har også vært diskutert om vi skal 

anlegge en liten frisbeegolfbane rundt lekeplassen.  

Dugnad ble utført i 2021. 

2.2 Oppdatering av nettsiden 
Nettsiden hallenskog.no har vært brukt til å informere om de viktigste sakene som har berørt oss det 

siste året, i hovedsak asfalteringen av Plankedalsveien. Det har også vært et fokus å oppdatere 

utdatert informasjon. Blant annet er velkomstpakken lagt ut i revidert versjon. Facebook blir også 

benyttet av styret, og da gjerne med informasjon om at saker er lagt ut på nettsiden. 

2.3 Vei 

2.3.1 Plankedalsveien 

Plankedalsveien er oppgradert (asfaltert) frem til Blåbergveien, og er i år planlagt oppgradert videre 

frem til lekeplassen. Vellet har vært i god dialog med kommunen om oppgraderingsarbeidet både i 

planleggingsfasen og under oppgraderingen. Vi har vært kontaktpunkt for representanter fra 

kommunen og utførende entreprenør, og viderebrakt informasjon om oppgraderingsarbeidet i våre 

kanaler til Øvre Hallenskogs beboere.  

Når det gjelder den videre oppgraderingen venter vi på informasjon fra kommunen nå på vårparten 

om når dette vil finne sted og videreformidler så snart vi vet.  

2.3.2 Kommuneplanens arealdel  

Etter styrets oppfatning er mulighetene for realisering av vei og annen infrastruktur et hovedfokus 

når det gjelder foreliggende forslag til kommuneplanens arealdel for Øvre Hallenskog. Evt. innspill fra 

velets medlemmer på generalforsamlingen vil bli hensyntatt når det gjelder dette og styrets videre 

innspill til kommunen. Velet har uten hell forsøkt å få representanter fra kommunen til å stille i 

informasjonsmøter i velet. 

2.4 Sosiale initiativ 
Det ble igjen gjort forsøk på å planlegge til juletrefest for barn og voksne i januar. Men igjen måtte 

det avlyses av hensyn til smittevern i forbindelse med COVID-19 situasjonen.       

3 Velets økonomi 
Den totale saldoen ved 31/03-2022 er på 72 206,91 kr, hvorav 70 076,91 kr er i DnB bankkontoen og 

2 130 kr er i kassa. Inntekten fra medlem og Norsk tipping har gått ned med ca. 819 kr. I perioden 

01/04-2021 til 31/03-2022 var det 29 medlemskontingenter innbetalt.  Endelig resultat er 3 410,79 kr 

i overskudd. For mer detaljer i velets økonomi, se regnskapet.  

 



Øvre Hallenskog Vel 

Solfjellveien 28 

1389 Heggedal 

 

Asker kommune 

Katrineåsveien 20 

3440 Røyken       Hallenskog, 26 november, 2021 

 

 

Innspill til temaplan for vann og vannmiljø 

Det vises til kommunens hoveddokument for temaplan for vann og vannmiljø lagt til høring på Asker 

kommunes nettsider 19 oktober 2021. Øvre Hallenskog Vel har på vegne av våre medlemmer 

følgende innspill til kommunens temaplan. 

 

1 Kommentarer til forsyningssikkerhet og slokkevannskapasitet i Øvre Hallenskog 

Vi i Øvre Hallenskog Vel har i lengre tid vært bekymret for forhold relatert til forsyningssikkerhet, 

slokkevannskapasitet, fremmedvann i ledningnettet, samt overvannshåndtering i deler av området 

vårt. Vannforsyningen til Øvre Hallenskog er svært sårbar grunnet ensidig vannforsyning, dårlig 

tilstand på tilførselnettet og bortfall av vann ved stømbrudd. Vi er derfor positive til kommunens 

initiativ til helthetlig vurdering av disse forholdene i nye Asker kommune. 

Vannforsyningen til Øvre Hallenskog kommer i dag gjennom en 3 km lang støpejernsledning etablert i 

1960. Vanntrykk besørges av to pumpestasjoner plassert henholdsvis nederst i Plankedalsveien og i 

vestre ende av Hallenåsen. I en normalsituasjon oppleves vanntrykket som dårlig i øvre deler av 

området. Ved brann vil det reduserte trykket trolig ikke være tilstrekkelig til å levere slokkevann i 

store deler av Hallenskog. Ved ledningbrudd eller strømbrudd vil hele Hallenskog stå uten 

vannforsyning og det har ved flere anledninger blitt meldt om fremmedvann i ledningnettet etter 

strømbrudd. 

Ved kraftig nedbør har det i de senere årene blitt meldt om oversvømmelse rundt bebyggelse i Øvre 

Hallenskog i området øst for Plankedalsveien/sør for Hallenåsen pga. vannstand i bekken og lite 

effektiv overvannshåndtering. 

For å adressere våre bekymringer har velet engasjerte SWECO for å gjøre en risikovurdering av 

utfordringene ved vannforsyningen i området. Rapport med dokumentnr. VA-01 Rev.01 er vedlagt 

for informasjon. Rapporten er også tidligere oversendt kommunen i brev datert 6 mars, 2021.  

Rapporten konkluderer med at forholdene rundt forsyningssikkerhet, slokkevannskapasitet og 

fremmedvann i ledningnettet kan forbedres betraktelig ved at tiltak allerede planlagt i gamle Røyken 

kommune gjennomføres. Følgende tiltak er foreslått gjennomført: 

 



 

1.1 Ny tilførselsledning mellom Hallenskog og Kleiver 

Ny ledning som går fra Kleiver til Hallenskog er omtalt i gamle Røyken kommunes hovedplan for vann 

og avløp 2017-2041. Denne ble planlagt gjennom skogen som skiller de to områdene. Ledningen er 

allerede ferdig detaljprosjektert av VIVA IKS, men har ikke kommet til utførelse. 

En slik forbindelse vil sikre tosidig forsyning til Hallenskog-området, og dermed sikre forsyning ved 

ledningsbrudd på dagens overføringsledning til Hallenskog. 

 

1.2 Etablering av høydebasseng 

Det er i kommuneplanen for gamle Røyken kommune lagt opp til bygging av høydebasseng i 

Hallenskog-området. En gjennomføring av dette prosjektet vil bedre leveringssikkerheten, hindre 

innsig av fremmedvann i vannledninger ved ledningsbrudd/strømbrudd, og styrke beredskapen også 

i Kleiver-området. 

Byggingen av bassenget vil sammen med ny tilførselsledning mellom Hallenskog og Kleiver sikre 

vanntilførsel også ved strømbrudd for både Hallenskog og Kleiver. 

 

2 Innspill til temaplan for vann og vannmiljø 

Basert på ovenstående foreslår vi følgende spesifiseringer i kommunens temaplan for vann og 

vannmiljø for å sikre fremtidig leveringssikkerhet og slokkevannskapasitet og å redusere risikoen for 

fremmedvann i ledningsnettet i alle deler av Asker kommune: 

 

2.1 Kommentar til Punkt 6.5.1 Utfordringer og strategier, avsnittet for Høydebasseng og 

trykkøkningsstasjoner 

Det er viktig at temaplanen, i tillegg til å vurdere nødvendig vedlikehold og oppgradering av 

eksisterende høydebasseng, også spesifiserer at behovet for nye høydebasseng blir vurdert. 

Det forslås at avsnittet oppdateres til å til å inkludere dette, og at behovet i Hallenskog nevnes 

spesielt. Tabell 14 foreslås oppdatert tilsvarende. 

 

2.2 Kommentar til punkt 6.5.1 Utfordringer og strategier, avsnitt for Forsyningssikkerhet 

Planen spesifiserer at flere områder i kommunen har mangelfull forsyningssikkerhet, og Heggedal er 

nevnt spesielt. Basert på ovenstående synes det klart at Hallenskog også faller inn i denne 

kategorien, og med mindre  Hallenskog inngår i Heggedal foreslås det at Hallenskog nevnes spesielt, 

både i avsnittet, og i tabell 14. 

 

2.3 Kommentar til punkt 6.5.1 Utfordringer og strategier, avsnitt for Slokkevann 

Det er spesifisert at det pr i dag er identifisert 18 områder innen regulert tettbebyggelse som ikke har 

tilstrekkelig slokkevannskapasitet. Det foreslås at temaplanen oppdateres til å inkludere en liste over 



områdene som er identifisert, og at kriterier spesifiseres. Basert på ovenstående er det for oss klart 

at Øvre Hallenskog bør være ett prioritert område. 

 

2.4 Kommentar til punkt 6.8 Flom og overvann 

Figur 12 og 13 viser prioriterte områder med tanke på overvann og flomproblematikk i Asker 

kommune. Området øst for Plankedalsveien/sør for Hallenåsen i Øvre Hallenskog har i de senere 

årene vært gjenstand for flom som følge av at bekken går over sine bredder med resulterende 

vannskader på hus og eiendommer. Kriterier for prioriterte områder eller omfang av ROS-analyse er 

ikke kjent, men det bør vurderes om også dette området skal inngå i oversikten over prioriterte 

områder. 

 

Om ytterligere detaljer vedrørende våre bekymringer eller rundt våre kommentarer er vi selvfølgelig 

tilgjengelige og glade for å kunne bistå. 

 

Vennlig hilsen 

 

Ivar Håberg 

På vegne av Øvre Hallenskog Vel 
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