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kommune 14. juni



• Konseptvalgutredning (KVU)

• Norconsult har utredet prosessanlegg

• Asplan Viak har utredet transportanlegg

• Drammen kommune har sammenstilt KVU for prosessanlegg og KVU for transportanlegg til en felles KVU

• VEAS-konseptet har blitt utredet av Drammen kommune, basert på innspill fra VEAS

• Ekstern kvalitetssikring (KS1) 

• Mandat

• Vurdere om KVU har fulgt Reglement for investeringsprosjekter i Drammen kommune

• Vurdere om KVU har fulgt metode for konseptvalgutredning

• Gjennomgang av KVU med underlagsrapporter

• Intervjuer med Drammen, Lier og Asker kommune; VEAS, Norconsult og Asplan Viak, Lindum og Statsforvalteren

• Tverrfaglig bidrag fra konsulenter i Sweco Norge og Sweco Sverige 

• Egen usikkerhetsanalyse av investeringskostnader
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Prosess for Drammen kommunes konseptvalgutredning 
(KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1)
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Konsepter i 
KVU

K1 Lokalt, Eksisterende lokaliseringer

K2 Lokalt, Nytt anlegg Muusøya

K3 Regionalt Kobbervikdalen

K4 Regionalt Gullhaug

K5 Regionalt Juve

K6 Overføring til VEAS



• K6 VEAS er rangert som det beste konseptet i KVUen

• På grunn av usikkerhet ved fremdrift og kostnader ved kjøp av aksjer i VEAS, ble i tillegg to regionale konsepter i Drammen anbefalt 
videreført til forprosjekt

• K3A Kobbervikdalen

• K4 Gullhaug
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KVUen rangerer K6 VEAS som det beste konseptet



• K3A Kobbervikdalen anbefales videreført til forprosjekt

• Hvis Drammen kommune mener at K4 Gullhaug er eneste konsept som innebærer reduserte utslipp innen 2027, kan K4 tas med til 
forprosjekt 

• Statsforvalteren har et krav om at kommunene skal redusere utslipp innen 2027 

• KS1 mener tidslinjen frem mot 2027 må vurderes for K3A Kobbervikdalen og K4 Gullhaug 

• K4 vil trolig ha noe raskere oppstart, fordi reguleringsprosessen i dette konseptet er startet

• KS1 anbefaler at K6 VEAS ikke tas med til forprosjektfasen

• Samlet utslipp i Indre Oslofjord vil øke

• Kostnadsnivået er høyere enn i de andre regionale konseptene
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KS1 rangerer K3A Kobbervikdalen som det beste 
konseptet
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Med overføring til VEAS vil avløpsvann fra 23 prosent av 
Norges befolkning ha utslipp i Indre Oslofjord
• Iflg. flere rapporter er tilstanden i Indre Oslofjord alvorlig (lave 

fiskebestander, lavt oksygennivå i bunnvannet m.m.) 

• Kan blant annet knyttes til høy tilførsel av organisk materiale og 
næringssalter (fosfor og nitrogen)

• Miljødepartementet har laget en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden

• Utslipp fra avløpsvann er ansett som en av de største 
påvirkningsfaktorene

• Indre Oslofjord er mye mer påvirket av utslipp fra renseanlegg enn 
Drammensfjorden



K3A Kobbervikdalen gir høyest lønnsomhet for 
kommunen
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• K3A Kobbervikdalen har høyest netto nåverdi med 
forutsetninger fra KS1

• Dette konseptet har lavest kostnader for 
kommunen (nåverdi)

• Alle kontantstrømmer som skal finansieres med 
VA-avgifter

• Inntekter

• Investeringer

• Årskostnader (drift og reinvesteringer)

• Alle konsepter er regnet som endring mot K1 
Lokale anlegg



KS1 har endret forutsetninger fra KVU – Lønnsomheten 
for kommunen av å investere i K6 VEAS er nedjustert
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• Lønnsomheten i regionale konseptene K3A 
Kobbervikdalen og K4 Gullhaugfjellet er i KS1 oppjustert

• Investeringskostnader er nedjustert

• Lønnsomheten til K6 VEAS er i KS1 nedjustert:

• VEAS inntekter er nedjustert fordi Inntekter fra salg av 
restprodukter er nedjustert (jordprodukter, biogass 
etc) 

• KVU: Årlige inntekter øker til 80 mill. kr i 2050

• KS1: Årlige inntekter 5 millioner i hele perioden

• Investeringskostnaden i K6 VEAS er i KS1 oppjustert 
med 250 mill. kr.

• Alle konsepter er regnet som endring mot K1 Lokale 
anlegg



Forutsetninger fra KS1 viser 
høyest investeringskostnader i K6 VEAS
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• Forutsetninger fra KS KS1

• K6 VEAS har høyest P50 

• K3A Kobbervikdalen med lavest P50 av de regionale 
anleggene  i KS1

• Totale investeringskostnader (ikke endring fra K1)

• Renseanlegg og transportledning



KS1 har endret forutsetninger fra KVU –
Investeringskostnaden i K6 VEAS er oppjustert 
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• Alle regionale konsepter med reduserte investeringskostnader (P50) 

• Salg av tomter for dagens renseanlegg er med i KS1 - øker 
lønnsomhet i regionale konsepter  

• Lavere usikkerhetspåslag i alle konsepter, dvs lavere 
investeringskostnader

• Investeringskostnaden i K6 VEAS er i KS1 oppjustert med 250 mill. kr.

• Sentrale forutsetninger som er endret i KS1:

• Verdivurdering av VEAS er økt - kostnad for aksjekjøp i VEAS er 
oppjustert 

• VEAS betalingsvillighet for tunnel er redusert fra 30 prs til 0 –
isolert positiv effekt på kostnadsestimat for tunnel 

• Totale investeringskostnader (ikke endring fra K1)

• Renseanlegg og transportledning



Regionale renseanlegg gir mer fleksibilitet til å utvide 
produksjonen

• Internasjonal oppmerksomhet på rensing av mikroforurensninger som tungmetaller, medisinrester og mikroplast

• Utslippskravene blir strengere i fremtiden

• Implementering av nye renseteknologier og kapasitetsutvidelse må påregnes

• Enklere / billigere å bygge ut ett regionalt renseanlegg enn fire lokale
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• Fra et risikoperspektiv kan det ved driftsavvik tenkes å være gunstig med løsning med flere renseanlegg

• Full stopp av nytt renseanlegg er imidlertid svært lite sannsynlig

• Redundante systemer

• Tosidig strømforsyning

• Nødaggregat som kan drive innløpspumpestasjon og deler av prosessanlegget. 

• Vi er ikke kjent med at det har vært store punktutslipp pga. driftsstans fra større og moderne renseanlegg

• Mer robust resipient for konsepter med kun et renseanlegg (regionale konsepter)

• Utslipp i dypet i Drammensfjorden

• Lokale konsepter kan medføre utslipp i Drammenselva / overflatevann
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Risiko for høye punktutslipp ved kun ett vs. flere 
renseanlegg?



• KS1 og KVU er enige om hvilke traseer for overføring som videreføres til 
forprosjektet 

• Trasealternativ 1 (sjøledning i Drammenselva)

• Trasealternativ 4 (ledning på land mellom Mjøndalen og Kobbervikdalen)

• KVUen anbefaler en kombinasjon av de to trasealternativene

• KS1 har oppjustert kostnadene for Trasealternativ 4 (ledning på land). Lite 
endringer på kostnader for Trasealternativ 1 (sjøledning).

• Normalt er det vesentlig dyrere å grave åpent gjennom sentrumsområder 
enn å legge sjøledninger. 

• Endelig valg av trase, evt. kombinasjon av traseer, bør tas etter at det er 
gjennomført grunnundersøkelser og div. undersøkelser i Drammenselva, samt 
sett på muligheter for å samkjøre med øvrige prosjekter.

• KVU og KS1 er enige
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Overføringssystemene 
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Investeringskostnader for K6 VEAS for KS1 er lavere enn 
i KVU, når vi ser bort fra finansieringsandel
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Hele kostnadsestimatet for K6 VEAS i 
KVU  (VEAS finansieringsandel = 0%)

Kostnadsestimatet for K6 VEAS som i 
KVU  (VEAS finansieringsandel = 30 %)



P85: Høyest investeringskostnader i K6 VEAS
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• K6 VEAS har høyest P85 i KS1

• K3A Kobbervikdalen med lavest P85 av de 
regionale anleggene  i KS1

• Fra KVU til KS1

• Alle regionale konsepter med reduserte 
investeringskostnader

• KS1 har mindre usikkerhetspåslag

• Unntaket er K1 Lokale renseanlegg og K2A 
Sammenslåtte avløpssoner

• Totale investeringskostnader (ikke endring fra K1)

• Renseanlegg og ledningsnett



Begreper i usikkerhetsanalyse og kostnadsestimering

• Styringsramme (P50) er et begrep som kan benyttes på alle 
administrative nivåer. Dette angir grensen for hvor mye den 
ansvarlige på det aktuelle nivået maksimalt kan disponere. P50 
angir den kostnaden som det er 50 prosent sannsynlig at ikke 
overskrides. I statistisk forstand er medianen gitt ved P50.

• Kostnadsrammen (P85) angir hvor mye beslutningstakerne har 
satt av for å finansiere prosjektet. Denne størrelsen inneholder 
en usikkerhetsavsetning. Det forventes ikke at 
usikkerhetsavsetningen skal gå med i prosjektet. 
Usikkerhetsavsetningen disponeres ikke av prosjektet. P85 
angir den kostnaden som det er 85 prosent sannsynlig at ikke 
overskrides.

17 Kilde: Welde, Concept, NTNU



Høyreskjeve kostnadsestimater

• Forventet kostnad (gj.snitt.) er høyere enn P50 (median)

• Forventet kostnad (grønn) er et begrep som viser hvor mye det 
er ventet at prosjektet skal koste når det er fullført. Forventet 
kostnad kan like gjerne underskrides som overskrides. I 
statistisk forstand er forventet kostnad det samme som 
aritmetisk gjennomsnitt. 

• Styringsramme (P50) (lilla) er et begrep som kan benyttes på 
alle administrative nivåer. Dette angir grensen for hvor mye den 
ansvarlige på det aktuelle nivået maksimalt kan disponere. P50 
angir den kostnaden som det er 50 prosent sannsynlig at ikke 
overskrides. I statistisk forstand er medianen gitt ved P50.
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Kilde: Welde, Concept, NTNU


