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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"

Tiltaksplan mars 2021



Ytre Oslofjord er under press

Brev fra Miljødirektoratet til statsforvalterne 13.05.2022 

«I lys av den alvorlige situasjonen i Oslofjorden må alle kommuner og IKS 
som tilhører en omfattende tettbebyggelse innenfor Oslofjordens 
nedbørsfelt, forvente at det vil komme krav om nitrogenfjerning ved utslipp 
av kommunalt avløpsvann». 



Ytre Oslofjord er under press

Brev fra Miljødirektoratet til statsforvalterne 13.05.2022 forts 

«Samtidig er tilstanden i fjorden så alvorlig at den pågående innsatsen på 
avløpsområdet med å følge opp allerede eksisterende krav for å oppnå 
bedre og mer stabil fjerning av organisk materiale fra avløpsvannet, ikke må 
stoppe opp. Det er også behov for at flest mulig kommuner med utslipp 
direkte til Oslofjorden eller sidefjorder starter prosjektering av 
nitrogenfjerning før de formelt får krav om det». 



Utredningsalternativ



• 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

• Asker har en avtale med Drammen om å 
slippe på avløpsvann til Bokerøya
renseanlegg på 2000 pe.  

• 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

• Det er igangsatt et mulighetsstudie i 
«rensedistrikt Asker og Drammen sør» 



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 fra KVU 
foretatt i januar 2022
Basert på en helhetlig vurdering, pekte da 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 var spesielt interessant å få utredet videre 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.



Utredning og prosess siden statusorientering i 
februar 2022

• Dialog med VEAS og eierkommunene

• Tilleggsutredninger igangsatt

• KS1 er gjennomført



Status KVU arbeidet

VEAS – avklaringer rundt eierne av Veas sine 
tanker om at Veas skal tar imot avløpet fra 
Drammensregionen. 

Eierne bekymret for:

• At Drammensregionen bruker den 
reservekapasiteten som er etablert med tanke på 
fremtidige behov. 

• Indre Oslofjord som mottaker av større mengder 
renset avløpsvann - økte utslipp av 
næringsstoffene nitrogen og fosfor.



Ekstern kvalitetssikring KS1

Sweco har gjennomført kvalitetssikring av 
konseptvalgutredningen.



KS1 rapporten – Konklusjoner konseptvalg

• KVUen har med de mest interessante konseptene i alternativsanalysen.

• Regionale renseanlegg gir mer fleksibilitet til å utvide produksjonen (nye rensekrav), 
enn lokale renseanlegg. 

• Det er enklere og mindre kostnadskrevende å bygge ut ett regionalt renseanlegg enn   
4 lokale anlegg med nye rensetrinn.

• Etablering av et regionalt renseanlegg vil gi de laveste årskostnadene.

• Konsept 5 Juve er en mindre egnet løsning.



KS1 rapporten – Hvilke konklusjoner 
stadfester vårt KVU arbeid

• KVUen har vurdert de mest aktuelle løsningene for transportsystem for hvert 
konsept.

• KS1 er enige i at det er vanskelig å konkludere endelig med internt 
transportsystem i Drammen før man har sett nærmere på grunnforhold og 
avklart muligheten for samkjøring med andre VA prosjekter.

• KS1 er enige om at det er trase 1 og 4 som bør videreføres i forprosjektfasen.



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 

 



Ekstra temaer utredet i KS1
 Nytte – kostnadsanalyse
 Konsept 6 Veas

 Drifts- og reinvesteringer og verdivurdering 
 Finansieringsbidrag fra Veas for overføringstunnel til Drammen
 Driving av tunnel til Veas med tunnelboremaskin
 Vurderinger for resipienter i sjø – Oslofjorden



KS1 – noen andre svar enn KVU rapporten

KS1 sin usikkerhetsanalyse gir lavere 
kostnader enn KVUen. 

Hovedårsaken er at KS1 har mindre 
usikkerhetspåslag og at salg av tomter 
som frigjøres ved nedleggelse av 
dagens renseanlegg er tatt med. 



KS1 – andre svar enn KVU rapporten

Investeringskostnader (P50)  

KVU (uten tomtekostnader) 

KS1 (med og uten tomtekostnad)

* DK gjør nå en vurdering av 
inntektspotensiale for arealene som 
frigis ved nedleggelse av dagens 
renseanlegg



KS1 – andre svar enn KVU rapporten

For konsept 6 VEAS har KS1 lagt til grunn:

• Høyere kostnader for å kjøpe seg inn i VEAS.
• Lavere betalingsvillighet for å spleise på overføringstunnelen. KS1 vurderer at 

betalingsvilligheten for Veas for en tunnel er lav.
• Nedjustering av inntektspotensiale for slamprodukter.
• Ekstrakostnad for å holde utslipp fra Veas på dagens nivå etter tilkobling av 

Drammensregionen.
• Oslofjorden er en sårbar resipient – KVU mangler analyser her



KS1 – Konklusjoner – Hva anbefaler KS1 
rapporten oss å jobbe videre med?

• Anbefaler å gå videre med konsept 3A Kobbervikdalen. Dette konseptet har lavest kostnad 
for kommunene i Drammensregionen.

• Anbefaler at konsept 4 Gullaug tas med videre i forprosjektfase dersom tidslinje frem mot 
fristen er kritisk. K4 Gullaug vil trolig ha raskere oppstart enn K3A da man er kommet 
lenger med reguleringsplanarbeidet for dette konseptet.

• Anbefaler at K6 VEAS ikke tas med til forprosjektfase med begrunnelse at K6 VEAS vil øke 
utslippene til indre Oslofjord i tillegg til at kostnadene vil være høyere enn de to andre 
alternativene.



Videre arbeid (pågående) 

• Resipientanalyse – gjennomføres for Oslofjorden og Drammensfjorden hvor man ser på konsekvensene for 
resipienten med utslipp fra nye regionale renseanlegg 

• Dialog og avklaring av konsept med VEAS
• Prinsipper for fordeling av kostnader mellom kommunene for både investering og drift av et regionalt 

renseanlegg 
• Vurdering av eierstruktur og organisering for et regionalt renseanlegg
• Verdivurdering av tomter
• Videre arbeid med detaljering av transportsystem for valg av endelig trasealternativ for overføring av avløp til 

regionalt renseanlegg

• Politisk sak høsten 2022


