
Avløpsrensing

- Fylkesmannens utslippskrav
- Behov for å utrede fremtidig struktur for renseanlegg



Bakgrunn

• Fylkesmannens brev 18.12.19:



Øvre Eiker kommune:
• Hokksund renseanlegg

Lier kommune:
• Linnes renseanlegg

Asker kommune:
• Lahell renseanlegg

Drammen kommune:
• Mjøndalen renseanlegg

• Muusøya renseanlegg

• Solumstrand renseanlegg

• Bokerøya renseanlegg

• Alle renseanlegg bortsett fra 
Solumstrand er utdaterte

Dagens renseanlegg ved 
Drammensfjordensvassdraget:



Samlet utfordringsbilde renseanlegg:

• Fylkesmannens krav innebærer at organisk rensetrinn må være etablert senest 
innen 7 år.

• Dette gir behov for totalombygging som i praksis vil si helt nye renseanlegg av alle 
renseanlegg unntatt Solumstrand. Bokerøya kan fortsette så lenge 
kapasitetsgrensen ikke overstiges

• Dersom kravet ikke oppfylles, kan dette blant annet gi byggestopp i de 
avløpsområdene hvor kravene ikke blir oppfylt.

• Nabokommunene våre (samt alle kommunene fra Svenskegrensen til Rogaland) har 
fått samme rensekrav. Mange anlegg tilfredsstiller ikke nye rensekrav.

• Når samme krav treffer mange anlegg i Drammensregionen samtidig, har dette gitt 
en engangsmulighet til å vurdere omstrukturering/samling av renseanleggene.



Gjennomførte utredninger

• Kommunene rundt indre Drammensfjord (Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, 
Asker) har i 2019 fått utført en utredning (mulighetsstudie) for ulike hovedgrep/ 
konsepter:
• Videreføre en struktur med mange lokale renseanlegg, i hovedsak basert på dagens 

avløpsområder.
• Etablere et større regionalt renseanlegg, med tilhørende lednings-/tunnelanlegg
• Overføring av «alt» avløp til VEAS i Slemmestad

• Konklusjoner: 
• Stort, regionalt anlegg i indre Drammensfjord gir lavere driftskostnader og miljømessige 

fordeler. Større mulighet for å ivareta ytterligere rensekrav (nitrogen, medisinrester, mikroplast 
etc).

• Investeringskostnadene er betydelig høyere med stort regionalt anlegg, grunnet kostnader ved 
å bygge overføringsledninger/tunnel.

• Utredningen anbefaler stort, regionalt anlegg, fordi det gir best økonomi på lang sikt, og har 
miljømessige fordeler



Investeringsreglement i Drammen kommune gir 
føringer for videre utredning

Vedtatt ifbm. Økonomiplan 2020-23



1. Problembeskrivelse

2. Behovsanalyse

3. Strategiske mål

4. Alternativanalyse

5. Føringer for forprosjektfasen
-Investeringsramme etc.

Betydning for renseanleggsutredning:

• Trinn 1-3 er langt på vei allerede 
definert gjennom statens rensekrav.
• Kjent problematikk som beskrives i 

konseptvalgutredningen.

• Trinn 4 er påbegynt gjennom 
utredningen gjennomført av GvD-
samarbeidet.
• Konseptvalgutredningen kan i stor grad 

bygge videre på gjennomført utredning
• Det vurderes å være behov for å gå mer i 

dybden på enkelte tema, og vurdere noen 
flere alternativ

KVU-metodikken, 5 trinn



Politisk forankring

• Politisk sak legges frem i oktober
• Bakgrunn

• Forslag til prosess 

• Utredningsprogram, med:
• Hvilke alternativ som foreslås utredet

• Utredningstema



Kommunesamarbeid

• Det anbefales at utredningen gjennomføres i samarbeid med de 
nabokommunene som ønsker å delta.

• Dette kan være Lier, Asker og Øvre Eiker.

• Lier kommune er i gang med egen planlegging av renseanlegg på Gullaug
• Konsekvens av Fylkesmannens pålegg, dårlig tilstand på Linnes RA, og behov for 

å etablere rensekapasitet for Lierstranda-utbygging.

• Lier kommune vil videreføre planlegging på Gullaug parallelt med KVU
• Fleksibel plan som legger opp til at det også kan bli plass for alt avløpsvann fra Drammen



Forslag til utredningsalternativ



• Dagens avløpsområder 
opprettholdes.

• Nye renseanlegg bygges der det er 
renseanlegg i dag.
• Eventuelt relokalisere Mjøndalen RA til 

Herstrøm (som vurdert i Nedre Eiker 
kommune tidligere).

• Kommunene bygger og driver hver 
sine anlegg.

Konsept 1: Lokale anlegg

Gullaug RA



• Nytt renseanlegg bygges på 
Muusøya, med kapasitet til å 
håndtere avløp fra Nedre Eiker

• Ledning/tunnel bygges fra 
Mjøndalen til Muusøya

• Solumstrand består

• Kommunene bygger og driver hver 
sine anlegg

Konsept 2: Lokale anlegg, samle Mjøndalen + Muusøya

Gullaug RA



• Bør ligge nedstrøms utløpet av 
Drammenselva

• Mest aktuelt å lokalisere nær 
Solumstrand.
• Supplere/ kapasitetsutvide, sannsynlig

vis fjellhall (fjerne dagens Solumstrand 
på sikt)

• Ledning/tunnel fra Mjøndalen og 
Muusøya til nytt renseanlegg

• Kommunene bygger og driver hver 
sine anlegg

Konsept 3: Nytt renseanlegg for Drammen

Gullaug RA



• Avløp som i dag går til lokale anlegg 
overføres til nytt regionalt anlegg.

• Mest aktuelle lokaliseringer:
A. Gullaug i Lier eller 

B. Nær Solumstrand i Drammen

• Dagens Solumstrand kan bestå så 
lenge anlegget er funksjonelt
• Når teknisk levetid på eksisterende 

installasjoner nærmer seg slutten, kan 
dette revurderes (etter 2030)

• Avhenger av fremtidige rensekrav, 
særlig evt krav om nitrogenfjerning

Konsept 4: Stort, regionalt renseanlegg

Gullaug RA

Alt. A: Gullaug

Alt. B: Solumstrand



• Alt (eller det meste av) avløp fra 
kommunene i Drammensregionen 
overføres til VEAS på Slemmestad i 
Asker

• Må bygge tunnel/ ledning fra 
Mjøndalen til Gullaug samt tunnel/ 
ledning fra Gullaug til VEAS.

Konsept 5: Overføring til VEAS

VEAS



Alternativene med store renseanlegg 
betinger bygging av nye 
transportsystemer.

Mulige alternativ er:

oLedning lagt på land

oLedning lagt i elva/fjorden

oFjelltunnel
o Tunnel vil fungere som 

fordrøyningsbasseng. 

Overføringsledning/ tunnel



Separat vurdering: Bokerøya

• Har pt ikke krav om 
sekundærrensing (under 10.000 pe).

• Er nær kapasitetsgrensen.
• Noe oppgradering funnet sted allerede 

2020, ytterligere oppgraderingstiltak 
nødvendig de nærmeste år.

• Vurderes videreført med dagens 
lokalisering, fordi:
• Lange avstander inn til eventuelt stort 

anlegg, og derfor høye 
overføringskostnader for relativt få 
tilknyttede abonnenter

• Miljømessig ugunstig å sende avløpet 
oppstrøms i Drammensfjorden, til en mer 
sårbar resipient



Utredningstema:

• Arealbruk
• Arealbeslag (permanent og i byggeperioden)

• Miljø
• Lokale belastninger (lukt, støy, inngrep)

• Rensetekniske forhold

• Utslipp (Vurdering av resipient, etc.)

• Kostnader
• Investerings- og driftskostnader

• Organisering
• Ulike modeller for drift av et renseanlegg



Hovedprosesser frem til ferdig anlegg

Hva? Når?
Konseptvalgutredning, inkludert kvalitetssikring. Nå – medio 2021

Vedta konseptvalg (KS1) Høst 2021

Gjennomføre forprosjekt iht. valgt konsept. 2022

Vedta forprosjekt (KS2)

Starte evt. reguleringsplanlegging etter PBL

Høst 2022

Investeringsbeslutning Økonomiplaner 2023-2026

Hovedprosjekt: detaljplanlegging, anbud, 

kontrahering

2023

Anleggstart 2024

Byggeperiode (grovt anslått 3 år) 2024-2026

Idriftssetting Innen 01.01.2027

Konseptvalgfase

Prosjektfaser
KUN SKISSE TIL 
ILLUSTRASJON!
Videre planlegging/ 
prosjektering 
besluttes ifbm. 
konseptvalg


