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Bakgrunn

• Fylkesmannens brev 18.12.19:

• Konsekvensene for kommunene ved ikke å tilfredsstille gjeldende lov og forskriftskrav, vil være stopp i 
utbygging av boliger og næringsarealer i tillegg til sanksjoner som dagmulkt etc. 



Ytre Oslofjord er under press

Møte med Statsforvalteren 22.09.2021:

"Vi varsler at det kan komme krav til 
nitrogenrensing for tettbebyggelsen"



Øvre Eiker kommune:
• Hokksund renseanlegg

Lier kommune:
• Linnes renseanlegg

Asker kommune:
• Lahell renseanlegg

Drammen kommune:
• Mjøndalen renseanlegg

• Muusøya renseanlegg

• Solumstrand renseanlegg

• Bokerøya renseanlegg

• Kun Solumstrand RA er bygget for 
å rense organisk stoff, ingen av 
anleggene er bygget for å rense 
nitrogen.

Dagens renseanlegg ved 
Drammensfjordensvassdraget:

Når samme krav treffer mange anlegg i Drammensregionen samtidig, har 
dette gitt en engangsmulighet til å vurdere helhetlige løsninger



Investeringsreglement i Drammen kommune gir 
føringer for videre utredning

Vedtatt ifbm. Økonomiplan 2020-23



Utredningsalternativ



Konseptvalgutredning for avløpsløsninger for 
Drammensregionen

• I sak 186/20 i hovedutvalg for tekniske tjenester ble følgende vedtak fattet 

den 13.10.2020: 

1. Rådmannen bes igangsette arbeid med konseptvalgutredning for fremtidig avløpsrenseanlegg, i samsvar med 

utredningsprogram vedlagt saken. 

2. Utredningen gjennomføres som samarbeid med andre kommuner i «Godt vann Drammensregionen» (GVD)-

samarbeidet som ønsker å delta

• Lier og Asker er med på utredningen

• Øvre Eiker kommune har vedtatt å etablere eget renseanlegg. 



Alternative lokaliseringer av nytt regionalt renseanlegg



Alternative lokaliseringer av lokale renseanlegg
Bokerøya er ikke vist på oversikten da dette renseanlegget ligger veldig langt unna de andre renseanleggene 
og er også ett av de minste anleggene. KVUen har konkludert med det ikke er økonomisk lønnsomt å 
overføre avløpet fra Bokerøya til regionalt eller annet lokalt anlegg.



Kriterier for vurderinger av alternativene
• Investerings og driftskostnader (Årskostnader) 

• Klimaregnskap 

• Robusthet for forventede fremtidige strengere krav til rensing (Nitrogen, 

mikroplast, medisinrester etc.)

• Kostnadsfordeling og kostnadsusikkerhet 

• Konflikter i nærmiljøet (lukt, fysiske inngrep, tungtrafikk etc.)

• Håndtering av avfallsprodukter (slam og annet avfall) 



Oversikt over traseer for transportsystem som er vurdert i 
KVU arbeidet

Nr Trasealternativ 

1 Sjøledning i Drammenselva / Drammensfjorden 

2 Ytterkollen / Bragernes 

3 Fjelltunell Bragernesåsen 

4 Ytterkollen / Strømsø 

 



• Dagens avløpsområder 
opprettholdes.

• Nye renseanlegg bygges der det er 
renseanlegg i dag.

• Kommunene bygger og driver hver 
sine anlegg.

Konsept 1: Lokale anlegg

Gullaug RA



Konsept 2A/2B – Nytt felles renseanlegg for 
Mjøndalen og Muusøya, ellers likt konsept 1

Aktuelle lokasjoner er:
- I dagen rett vest for eksisterende 
renseanlegg på Muusøya.
- I fjell ved Paddebakken, ca. 650 m 
nord-øst for eksisterende anlegg 
med adkomst fra Hans Hansens 
vei. 



Konsept 3A/3B – Regionalt renseanlegg i Nordbykollen

Aktuelle lokasjoner for et anlegg i Nordbykollen:

• 3A Adkomst fra Kobbervikdalen

• 3B På Solumstrand-siden 

med adkomst fra Svelvikveien 



Konsept 4 – Regionalt renseanlegg på Gullaug

Anlegget etableres i 
Gullaugfjellet og det 
bygges et renseanlegg 
tilsvarende alternativ 3A 
med renseprosessene i 
fjellhaller og plassering 
av biogassanlegg, 
verksted og 
administrasjonsbygg 
som daganlegg. 



Konsept 5 - Regionalt renseanlegg på Juve

Anlegget etableres i tilknytning til Juve Pukkverk som 
er avviklet og det bygges et renseanlegg tilsvarende 
alternativ 3A med renseprosessene i fjellhaller. 



Konsept 6 VEAS – overføring av avløpet fra 
Drammensregionen til VEAS
• Det forutsettes etablering av en overføringstunnel fra Drammensfjorden til VEAS.

• VEAS vil med mindre oppgraderinger av renseanlegget ha kapasitet til å ta imot avløpet fra 
Drammensregionen. Dette avløpet utgjør ca 25 % av avløpet som VEAS behandler i dag.

• VEAS har kapasitet til å behandle avløpsslammet fra Drammensregionen. 

• VEAS vil kunne dekke 30% av kostnaden for en overføringstunnel for avløpsvannet fra Drammensregionen. 
Dette begrunnes med reduserte overløp som følge av at tunnelen også kan brukes til å øke 
fordrøyningskapasiteten for dagens avløp fra Oslo, Bærum og Asker.



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



Investeringskostnader basert på 2021 priser eks mva



Årskostnader
(kapital-, drifts- og vedlikeholdskostnader)



Klimaregnskap for 25 års drift + anleggsfasen



Kriterier for vurderinger av alternativene
• Investerings og driftskostnader (Årskostnader) 

• Klimaregnskap 

• Robusthet for forventede fremtidige strengere krav til rensing (Nitrogen, 

mikroplast, medisinrester etc.)

• Kostnadsfordeling og kostnadsusikkerhet 

• Konflikter i nærmiljøet (lukt, fysiske inngrep, tungtrafikk etc.)

• Håndtering av avfallsprodukter (slam og annet avfall) 



Foreløpig vurdering av konseptene

Basert på en helhetlig vurdering, peker følgende konsepter seg ut:

1. Konsept 6: Overføring av alt avløpsvann fra regionen til VEAS

2. Konsept 3A og 4: Regionalt renseanlegg for Drammensregionen etableres enten i 

Nordbykollen med adkomst fra Kobbervikdalen eller i Gullaugfjellet.

Utredningene viser at stordriftsfordeler gir best uttelling på alle vurderingskriterier 

VEAS peker seg spesielt ut siden det har kapasitet til å ta imot store vannmengder, og har et 

inntektsgrunnlag gjennom selv å kunne håndtere slam effektivt gjennom blant annet 

biogassanlegg. Her er totalkostnadene lavest.



Fremdrift

• Utkast til KVU(konseptvalgutreding) foreligger nå (januar 2022)

• KS1 (ekstern kvalitetssikring av KVU) vil foregå frem til mai 2022

• Første sak om konseptvalg legges frem til politisk behandling juni 2022

• Frem mot konseptvalg arbeides det spesielt med:

• Nærmere utredning av overføringssystem

• Nærmere utredning/avklaring av kostnadsfordeling, driftsform og avtalestruktur 

mellom kommuner (og VEAS) for regionale anlegg


