














Nytt regelverk og nye krav for bransjen.
Hva betyr dette for Drammen kommune 

på kort og lang sikt?

Live Johannessen, 
virksomhetsleder Vann og avløp

Norsk Vanns årskonferanse
Drammen 2022





Fylkesmannens brev 18.12.19:

Bakgrunn

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. 



Størrelse betyr noe 2019: Mulighetsstudie i regi av 
programsamarbeidet                           
«Godt Vann Drammensregionen»

Kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, 
Sande (Holmestrand), Svelvik, Lier, Røyken og Hurum (VIVA/ 
Asker). 

Avklarte omfanget av evt samarbeid.

Størrelsen betyr noe!

Fortsett å søk regionale løsninger!

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



Øvre Eiker kommune:
• Hokksund renseanlegg – dette bygges 

som eget nytt renseanlegg nå

Lier kommune:
• Linnes renseanlegg

Asker kommune:
• Lahell renseanlegg
• (Bokerøya 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:



2021: Konseptvalgsutredning
Fremtidens avløpsrenseløsning for 
Asker, Drammen og Lier kommuner

Mål: 
Finne det konseptet som gir anbefaling om bærekraftig best alternativ (særlig resipient, klima og økonomi)

Delmål: 
Gjennomføringskraft
Størst fleksibilitet for fremtidige rensekrav
Fremtidig drift, kompetanse/ ressurser

Asker, Drammen og Lier har hatt et tett samarbeid. Sammen og hver for seg vurderes midlertidige 
optimaliseringstiltak fram til nytt anlegg står ferdig,



Investeringsreglement i Drammen 
kommune gir føringer for videre 
utredning



Utredningsalternativ



Kriterier for vurderinger av 
alternativene
Resipient

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) 



Ytre Oslofjord er under press 

Møte med Statsforvalteren 22.09.2021:

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



• 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. 



Aktuelle lokasjoner for et anlegg i 
Nordbykollen:

• 3A Adkomst fra Kobbervikdalen

• 3B På Solumstrand-siden 
med adkomst fra Svelvikveien

Anlegg i fjell

Biogass? og adm bygg som daganlegg 

Konsept 3A/3B – Regionalt renseanlegg i 
Nordbykollen (Drammen)



Konsept 4 – Regionalt 
renseanlegg på Gullaug (Lier)

Aktuell lokasjon i 
Gullaugfjellet 

Renseeanlegg tilsvarende 
alternativ 3A 

Anlegg i fjell
Biogass? og adm bygg 
som daganlegg



Konsept 5 - Regionalt renseanlegg på 
Juve (Drammen)

Anlegget etableres i tilknytning til 
Juve Pukkverk som er avviklet og det 
bygges et renseanlegg tilsvarende 
alternativ 3A/ 3B og 4 



• Det gjøres resipientvurderinger, konsekvenser for Oslofjorden som resipient. Avløpet fra 
Drammensregionen utgjør ca 25 % av avløpet som VEAS behandler i dag.

• Etablering av en overføringstunnel fra Drammensfjorden til VEAS. Fordrøying.

• Vurderes: Eierskap

• Vurderes: Nødvendig kapasitetsutvidelse VEAS

Konsept 6 VEAS – Overføring av 
avløpet fra Drammensregionen til VEAS



Årskostnader
(kapital-, drifts- og vedlikeholdskostnader)



Klimaregnskap 
25 års drift + anleggsfasen



Sweco har gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredningen.

Ekstern kvalitetssikring 
KS1



KS1 rapporten
Konklusjoner konseptvalg

KVUen har med de mest interessante konseptene i alternativanalysen.

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.



Videre arbeid fram mot 
konseptvalg. 

• 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
• Videre arbeid med detaljering av transportsystem for valg av endelig trasealternativ for overføring av 

avløp til regionalt renseanlegg



Tentativ tidsplan for etablering 
av nytt avløpssystem

Konseptvalg – politisk behandling i alle kommuner: Årsskiftet 2022/23

Reguleringsplan(er): Vedtak i 2024

Prosjektetring/anbudskonkurranse: 2025/26

Gjennomføring: 2026-28

Tidligst mulige åpning av nytt regionalt renseanlegg: 2028



• Se på muligheten for å midlertidig overføre 
kloakk fra Lier og Asker til Solumstrand 
(forutsatt valg av Nordbykollen)
• Permanent overføringsledning kan etableres 

raskt
• Solumstrand har reservekapasitet til å kunne 

ta imot avløpsvann fra Asker og Lier uten     
oppgraderingstiltak.

• Se på muligheten for å optimalisere 
Mjøndalen 

renseanlegg.

• Muusøya er nettopp optimalisert

Tiltak på eksisterende renseanlegg i 
perioden frem mot ny løsning



Muusøya: Oppnådde 
renseresultater i 2022

Det biologiske rensetrinnet har vært i drift i de tre siste prøveukene. 
Alle sekundærrensekrav er oppfylt.
Det må påregnes noen utfordringer i en innkjøringsperiode hvor resultatene kan svinge noe, men marginene ser så langt 
ut til å kunne fange opp dette uten større avvik



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» 



Dette jobbes det med nå
Aktivitetsoversikt jul.22 aug.22 sep.22 okt.22 nov.22 des.22 jan.23 feb.23

KVU avløsninger for Drammens regionen - pågående deloppgaver
Arbeidsgruppe 1 - Eierskap og organisering av regionalt RA
Arbeidsgruppe 2 - Fordeling av investerings- og driftskostnader 
for regionalt RA 
Resipientvurderinger for Drammensfjorden og indre Oslofjord, 
gjennomføres av Fagrådet for indre Oslofjord på oppdrag av 
KVU/Asker - Utredning/modellering resipient
Resipientvurderinger for utslipp til Oslofjorden gjennomføres 
av VEAS
Koordinger/samhandling med Lier og Asker
Samarbeid/informasjon/avklaring med VEAS
Sluttføring av KVU rapport
Sak politisk behandling KVU i Asker, Lier og Drammen Politisk behandling - vedtak konsept

Andre pågående deloppgaver knyttet til etablering av RA

Reguleringsplan for renseanlegg i Gullaugfjellet (Lier kommune)
Forprosjekt transportsystem internt i Drammen med overføring 
av avløp fra Mjøndalen og Muusøya til regionalt anlegg



Fremdriftsplan
Fremdriftsplan regionalt renseanlegg

Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst

KVU avløsninger for Drammens regionen
Vedtak i alle 
kommuner des 2022

Reguleringsplaner for  valgt konsept 
Reguleringsplan renseanlegg Gullaug (Lier kommune) Pågår

Reguleringsplan Nordbykollen (Drammen kommune)
Oppstart så snart 
konsept/lokalisering 
er valgt

Reguleringsplaner for internt transportssystem 
Drammen

Oppstart når 
forprosjekt har 
konkludert med trase

Reguleringsplaner for transportsystem til regionalt RA 
for Lier/Asker og Drammen

Oppstart så snart 
konsept/lokalisering 
er valgt

Forprosjekter/Detaljprosjektering /Gjennomføring

Regionalt renseanlegg
Oppstart når konsept 
er valgt. Forprosjekt KS2 Detaljprosjekt KS3 Gjennomføring Prøvedrift Usikkerhetspåslag

Transportsystem internt i Drammen
Jernbane trase 
tilgjengelig i 2026 Forprosjekt KS2 Detaljprosjekt KS3 Gjennomføring Usikkerhetspåslag

Transportsystem internt Lier og Asker Forprosjekt Detaljprosjekt Gjennomføring Usikkerhetspåslag

Transportsystem fjordkrysninger til regioanlt RA

Delstrekk kan 
prioriteres og 
fremskyndes. Avhenig 
av valgt konsept. Forprosjekt KS2 DetaljprosjektKS3 Gjennomføring Usikkerhetspåslag

2028 2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027




