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1 Innledning 

I 2018 ble det i regi av Fagrådet for Indre Oslofjord, utarbeidet en Teknokratisk 
mulighetsstudie hvor hovedformålet var å belyse ulike løsninger for utbygging av 
avløpsrenseanlegg på østsiden av Indre Oslofjord og benytte renset avløpsvann til å forbedre 
vannkvaliteten i Indre Oslofjord generelt og Bunnefjorden spesielt. 

Mulighetsstudien konkluderte med at de 2 mest aktuelle løsningene er: 

a. Bygge nytt og utvidet Nordre Follo Renseanlegg og forlenge utløpsledningen 

b. Legge ned Nordre Follo Renseanlegg og overføre avløpsvannet til Bekkelaget 
 renseanlegg. Renset avløpsvann føres tilbake til Bunnefjorden. 

I denne utredningen er løsning b. utredet på utvidet skisseprosjektnivå. Overføring kan enten 
skje ved: 

1.  Overføring til Ljanstunnelen – flere trasemuligheter 

2.  Overføring direkte til Bekkelaget i sjøen 

2 Forutsetninger og rammebetingelser 

1. Startpunkt for nytt overføringsanlegg, er ved innløpet til eksisterende avløpstunnel mot 
Bunnefjorden.  

2. Dimensjonerende avløpsmengde er 720 l/s. Det vises her til Memo: 
Nordre Follo RA – dimensjoneringsgrunnlag – datert 5. februar 2019. 

3. Pumpestasjoner skal bygges med maskinrenset rist for å hindre utslipp av kloakksøppel 
for avløpsmengder større enn 720 l/s.  

4. Plassering av pumpestasjoner er aktuelt ved NFRA ved alle pumpealternativ fra NFRA. 
Plassering ved Sjødalstrand er kun aktuelt ved overføring via sjøledning, men for 
sjøledningsalternativene vil en plassering ved NFRA gi mindre løftehøyde, enklere 
adkomst, mer rasjonelt vedlikehold og plassert i et mindre sårbart område. 
Plassering av pumpestasjon ved Sjødalstrand er derfor ikke vurdert i noen alternativ. 

 

 

 
 
 

 
Figur 2-1a  P.st. ved NFRA    Fig. 2-1b Ny p.st ved Sjødalstrand 
 

5. Avløpsvann skal overføres i ledning i grøft, sjø eller tunnel. Overføring i råsprengt 
tunnel uten ledning er ikke en aktuell løsning. Tunnel med rør skal være kjørbar med 
maskiner for inspeksjon/vedlikehold. 
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6. Endepunkt for ny tunnel er ved Mastemyr hvor det er vei over Gjersjøelva og kort 
avstand fra tunnelpåhugg til Ljanstunnelen. Dette endepunktet gir liten konflikt med 
eksisterende bebyggelse i Oppegård, men berører eksisterende adkomst til oppsittere 
til Hvitebjørnveien. Miljømessige konsekvenser for Gjersjøelva i anleggsperioden kan 
påvirke endelig løsning.  

7. Ved selvfallsløsning fra NFRA mot Mastemyr, må det anlegges en pumpestasjon ved 
Gjersjøelva for pumping opp i Ljanstunnelen.  

 

Figur 2-2 Plassering av p.st ved Gjersjøelva. Løsningen gjelder også pumpeløsning fra  

  NRFA med unntak av pumpestasjonen som erstattes av utløpskum 

8. For å kunne sammenligne overføringsalternativene med bygging av nytt renseanlegg 
NFRA, må de omfatte tilbakeføring av samme avløpsmengde renset avløpsvann til 
Bunnefjorden fra Bekkelaget som den mengden renset avløpsvann som blir fjernet fra 
Bunnefjorden ved overføringsalternativene. Dette er nødvendig for at alternativene 
skal være likeverdige med hensyn til vannkvalitet i Bunnefjorden. 

Midlere årsavløpsmengde er i dag ca. 150 l/s. Mengden vil øke med øket tilknytning på 
lang sikt, og det er beregningsteknisk forutsatt en gjennomsnittlig årsavløpsmengde 
på 250 l/s. For overføringsalternativene er det er derfor forutsatt at NFRA skal dekke 
kostnaden for å pumpe 250 l/s fra Bekkelaget til Bunnefjorden.  

9. I alle alternativ er det nødvendig å bygge et pumpemagasin/utjevningsbasseng hvor 
avløpsvann samles opp før overpumping. Årsaken til dette er: 

- at avløpsvannet må flyttes med en minimumshastighet for å oppnå en skjærkraft 
  som medfører selvrensning minimum 1 g pr døgn. I de fleste døgn i året er ikke 
  tilrenningen så stor som vannmengden som kreves for selvrensning 

-  det er nødvendig med et buffervolum for pumpestans (vedlikehold, strømutfall) 

- sikre nødvendig vannvolum for pluggkjøring. Rørvolumer og andre hydrauliske 
 forhold knyttet til ulike rørdimensjoner i ulike alternativ er vist i Bilag C. 
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3 Trasevurderinger 

3.1 I fjell mellom NFRA og Mastemyr 

Norges geotekniske Institutt (NGI) har vurdert de ingeniørgeologiske forholdene for en tunnel 
mellom NFRA og Mastemyr. 

Basert på tilgjengelige data for fjellkvaliteten i området, har NGI estimert kostnadene for 
etablering av tunnelen alene til i området 23 000 – 34 000 kr/m. 

3.2 Sjøledning fra Sjødalstrand til Bekkelaget 

Det er ikke gjennomført spesielle vurderinger av sjøtrase for pumpeledning til Bekkelaget. 
Kostnadsestimatet for sjøledning er basert på erfaringstall og studier av sjøkart.  

4 Vurdering av endepunktløsningene 

4.1 Ved eksisterende NFRA 

Se figur 2-1a og 4.1-2 

Ved behov for ny pumpestasjon for pumping av avløpsvann, er denne forutsatt plassert på 
egnet sted innenfor eksisterende NFRA-areal. Påhugg for eventuell ny tunnel, er forutsatt lagt 
vest for eksisterende renseanlegg og syd for Fålesloraåsen. 

Årsaken til at tunnelen legges så langt syd, er dels for å fjerne usikkerheter vedr. 
merkostnader knyttet til å forsere løsmassesonen i dalføret ved Seiersten, unngå muligheter 
for tilførsel av "avfallsprodukter" fra tunneldrivingen til Gjersjøen og dels for å unngå å 
sprenge tunnel direkte under bebyggelsen på Fålesloraåsen. Tunnelen berører da ikke 
eventuelle brønninteresser og påfører bebyggelsen mindre rystelser. Rør i gamle Mossevei 
rundt Fålesloraåsen med påhugg i Seierstenåsen er vurdert, men anlegget kommer da i 
konflikt med klausulering av Gjersjøen som vannkilde (100m belte). 

Ovennevnte har størst relevans for pumpeløsninger, men det samme påhuggspunktet er 
aktuelt for en tunnel-løsning med rør for selvfall på strekningen frem til Mastemyr, selv om 
dette fører til kryssingskonflikt med eksisterende avløpstunnel. Med utgangspunkt i u.k. 
innløpshøyde eksisterende ledning på kote +41,7 og antatt høyde o.k. eksisterende tunnel til 
Sjødalstrand på kote + 33 i kryssingspunktet, er det høyde tilgjengelig for å løse dette. 

For å redusere løftehøyden for pumping, er det mulig å krysse eksisterende tunnel i plan med 
eksisterende tunnelbunn og overføre avløpsvannet fra renseanlegget i rør forbi 
kryssingspunktet i anleggsperioden. 
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Figur 4.1-2 Situasjonsplan NFRA 

4.2 Ved Mastemyr 

Se figur 2-2. 

Endepunkt for ny tunnel er ved Mastemyr hvor det er vei over Gjersjøelva, kort avstand fra 
tunnelpåhugg til eksisterende Ljanstunnel. Dette endepunktet gir liten konflikt med 
eksisterende bebyggelse i Oppegård, men berører eksisterende adkomst til innbyggere som 
benytter Hvitebjørnveien som adkomstvei. Det er antatt at det må bygges ny bru over 
Gjersjøelva såfremt det skal drives tunnel fra dette stedet. Ut fra erfaringene med bygging av 
VA-anlegg Bålerud, kan det bli aktuelt at anlegget mellom tunnel-endepunkt og Ljanstunnelen 
utføres som fullprofilboring. 
 
Eksisterende Ljanstunnel ligger på ca. kote + 25, 1 km nedstrøms forutsatt tilkoblingspunkt 
ved adkomstbygget, og ca. kote + 34,5 ca. 600 m oppstrøms tilkoblingspunktet. Ved lineær 
interpolering ligger da tunnelen på ca. kote + 31 i tilkoblingspunktet. 
 
Ved pumpeløsning fra NFRA i fjelltunnel, ender ledningen på ca. kote 45 på vestsiden av 
Gjersjøelva, se avsnitt 9.2.2. Det anlegges en såkalt dykkerledning for å overføre 
avløpsvannet fra utløserkummen i ny tunnel til eksisterende Ljanstunnel. 
 
Ved pumpeløsning fra NFRA i sjøledning, pumpes avløpsvannet direkte til Ljanstunnelen, 
se avsnitt 9.2.3. 
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Ved selvfallsløsning Fra NFRA, tilpasses fallet på tunnelen slik at ledningen i tunnelen 
ender opp på ca. kote 16 i endepunktet, dvs. samme høyde som eksisterende vei. I 
tunnelpåhugget bygges pumpestasjon som løfter avløpsvannet opp i Ljanstunnelen. 
 
NB. Ut fra høydeforholdene, kan det det kan bygges en ren selvfallsløsning mellom NFRA og 

Ljanstunnelen, men dette stiller store krav til jevnt, lite fall i tunnelen og overføringsledningen 

vil normalt ikke tilføres en vannmengde som gir selvrensning. Løsningen er ikke anbefalt. Se 

også avsnitt 7. 

 

4.3 Ved Bekkelaget ved sjøledning fra NFRA 

Det er sannsynligvis mest aktuelt å føre en sjøledning fra Sjødalstrand i land til innløpet til det 
eksisterende renseanlegget, og bygge en pumpestasjon for tilbakepumping av renset 
avløpsvann til Bunnefjorden ved ilandføringspunktet. Pumpestasjonen kobles til eksisterende Ø 
1600 mm utløpsledning og pumper avløpsvannet tilbake til Bunnefjorden.  

 

Figur 4.3-1 Situasjonsplan Bekkelaget 

Anm.: Ovenstående løsning beskrevet i avsnitt 4.3 og 4.4 er ikke avklart eller diskutert med 
Oslo kommune – vann- og avløpsetaten. Den illustrerer nødvendig funksjonalitet og ikke den 
endelige plassering av stasjoner og ledningstraseer. 

4.4 Tilbakepumping av renset avløpsvann ved leveranse til Ljanstunnelen 

Ved andre overføringsalternativ enn sjøledning til Bekkelaget, blir anleggsarbeidene på 
Bekkelaget redusert ved at det bare skal bygges anlegg for tilbakepumping av renset 
avløpsvann. På figuren er det da bare Ø 630 mm PE-ledning til Bunnefjorden som skal bygges. 

Anm.: Kostnaden for tilbakeføring av renset avløpsvann til Bunnefjorden er inkludert i alle 
alternativ. 
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5 Undersjøisk tilstand indre Oslofjord 

Utdrag av artikkel publisert av NGU 22. mai 2006: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"DYPVANNSDEPONI: I bassenget ved Malmøykalven er det registrert både undersjøiske ras, 

skipsvrak og en lang forkastningssone på fjordbunnen." 

Forurensede bunnsedimenter fra Oslo havn deponeres nå på 60-70 meters dyp ved 

Malmøykalven. Undersøkelsene i dette bassenget har blant annet avdekket en lang 

forkastningssone, hvor berggrunnen har forskjøvet seg kraftig. 

Her finner vi også pockmarks; dype groper hvor væske har strømmet opp gjennom fjordbunnen. I 

tillegg er det i dette området spor etter undersjøiske ras og vrakrester fra skip. 

Dette er sjøbunnsforhold som er vurdert ved planleggingen, for eksempel ved at deponiet er 

plassert utenfor selve forkastningssonen. 

- NGU har ingen motforestilling til løsningen med dypvannsdeponi som sådan, men slike forhold 

må vi kjenne til før vi gjør inngrep i naturen under vann; altså før vi bygger kaier, fundamenterer 

bruer, lager tunneler eller deponerer forurensede mudringsmasser - akkurat på samme måte som 

vi er vant til å kartlegge og ta hensyn til arealkonflikter på landjorda, fastslår forsker Aivo Lepland" 

 

En sjøledning mellom NFRA og Bekkelaget vil legges i området som omtales.  

6 Begroing i lange avløpspumpeledninger 

Pumpeledninger for avløpsvann vil begro innvendig over tid. Omfanget er avhengig av vannets 
hastighet/skjærkraft. 

Under er gjengitt målinger fra Hias IKS sin avløpspumpestasjon/pumpeledning i Brumunddal. 
Stasjonen ble startet 25.09.2017 og kontrollert 03.11.2017 
 
Ledningsdata:  
Lengde: 15300 m 
Statisk høydeforskjell: 7 m 
Ledning: Ø560 mm PE100 SDR11, innvendig dim: 458 mm 
Vannmengde: 220 l/s, dvs. en hastighet på 1,33 m/s og en skjærkraft på 5,42 N/m².  
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Tabell 6-1  Resultater fra testmålinger 

Avløpsmengde, 

l/s 
Hz Mengde Trykk Vannhastighet, m/s/skjærkraft, N/m² 

Ved igangkjøring 25.09.2017 

160 34,7 159,9 3,2  0,97 / 2,88 

220 44,8 219,9 5,2  1,33 / 5,42 

Testet 01.11.17 

220 46,6 219,6 5,9  1,33 7 5,42 

Etter pluggkjøring 03.11.17 

160 34,7 160 3,1  0,97 / 2,88 

220 45 220 5,2  1,33 7 5,42 

  
Dette gir en ruhet før pluggkjøring på 0,38 mm 
Ruhet etter pluggkjøring er på 0,20 mm 
 
Erfaring etter test og etter pluggkjøring: 
-På 36 dager har friksjonstap i Ø560 mm ledning steget med ca.0,7 bar ved en 
 avløpsmengde på 220l/s. 
-Etter pluggkjøring så er vi på samme trykket, som da vi kjørte i gang anlegget. 
 
Det er altså et behov for å bygge stasjoner for pluggkjøring på overføringsanlegget. 

7 Kryssing av eksisterende brønner 

På figur 7-1 er vist registrerte brønner som kan bli berørt av nye tunnel-/ledningsanlegg på 
land. Som det fremgår, er det et betydelig antall brønner mellom NFRA og Mastemyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-1 Eksisterende brønner i området mellom NFRA og Mastemyr 
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8 Driftstekniske vurderinger 

8.1.1 Overføring via Ljanstunnelen 

Utløpet fra NFRA ligger på ca. kote + 37,5. Ljanstunnelen ligger på ca. kote + 31 i 
tilkoblingspunktet og leveransepunktet på Bekkelaget ligger på ca. kote +5. 

Det er altså mulig å overføre avløpsvann med selvfall. Problemet er imidlertid at nødvendige 
dimensjon er så stor at det ikke er mulig å opprettholde en god gjennomstrømning på grunn 
av at gjennomsnittlig avløpsmengde er 150 l/s mens dimensjonerende avløpsmengde er 720 
l/s.  

For overføringsalternativet i tunnel til Ljanstunnelen vil en selvfallsledning ligge med ca. 0,6‰ 
fall. Innvendig diameter blir 1100 mm for å kunne transportere 720 l/s. Det er vanskelig å 
legge et rør i en tunnel med 0,6‰ fall, og den normale avløpsmengden på 150 l/s vil medføre 
delfylling, sedimentering i svanker og driftsproblemer på dykkerledningen i endepunktet mot 
Ljanstunnelen. 

For overføring til Ljanstunnelen er det derfor anbefalt at avløpsvannet pumpes. 

8.1.2 Overføringsledning i sjøen 

Trase og rørklasse 

Det er vurdert at sjøledninger bør legges i dyprenna i Bunnefjorden på grunn av fare for at 
ledningen ikke blir liggende stabilt i de bratte bunnforholdene i Bunnefjorden. På grunn av 
strekk-kreftene som oppstår ved senkning til 150 m, bør det benyttes SDR 9 rør. 

Selvfallsledning 
Nødvendig dimensjon for overføring til Bekkelaget eller Mastemyr med selvfall, blir da Ø1200 
mm PE SDR9 som med en veggtykkelse på 133 mm som sveiseteknisk "ligger i grenseland". 
"Normalhastigheten" i denne ledningen ved avløpsmengder mindre enn 200 l/s, blir mindre 
enn 0,28 m/s og skjærkraften blir mindre enn 0,19 N/m². Vannhastigheten ved 
dimensjonerende avløpsmengde blir 1,03 m/s og skjærkraften 2,3 N/m², dvs. nær 
minstekravet til selvrensning.  

Det er derfor nødvendig å pumpe avløpsvannet, og for å overføre avløpsvann med nødvendig 
hastighet. Dette er også nødvendig for å dra luft over topp-punkter på ledningen. 

8.1.3 Behov for pumpemagasin 

Som angitt i avsnitt 7.1.1 og 7.1.2, bør avløpsvannet pumpes ved overføring til Bekkelaget. 
For å sikre en god drift og redusere faren for driftsproblemer, må det anlegges et 
pumpemagasin på i størrelsesorden 5 000 m³, slik at det kan opprettholdes en god 
skjærkraft/utskifting av avløpsvannet i ledningen i hvert "pumpestøt" (volum er avhengig av 
endelig valg av ledningsdimensjon). 

8.2 Driftstekniske forhold sjøledning 

Dersom det bare legges 1 ledning, må dette være en Ø900 mm PE100 SDR9-ledning. Mindre 
ledning medfører løftehøyder opp mot 150 mvs for ny pumpestasjon på NFRA for 
Bekkelagsalternativet og 115 mvs for Sandbukta-alternativet. Dette legger også føringer for 
rørklasse for nytt rør i eksisterende tunnel og gir ikke reservekapasitet til uforutsatte 
avløpsmengder. 
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Under er vist lengdeprofil for sjøalternativene. Mindre høybrekk må i tillegg antas å 
forekomme. 

 

Figur 8.2-1   Lengdeprofil NFRA-Bekkelaget  

 

 

Figur 8.2-2  Lengdeprofil NFRA-Sandbukta - Ljanstunnelen 

Med Ø 900 mm pE100 SDR 9, er det problematisk å opprettholde selvrensning/fjerning av luft 
i ledningen med de avløpsmengdene som normalt vil forekomme på kort sikt – normal 
gjennomsnittlig avløpsmengde er i størrelsesorden 200 l/s. 
 

Det er vurdert at kombinasjonen 1xØ710mm PE100 SDR9 + 1xØ630 mm PE100 SDR9 er et 
egnet alternativ driftsmessig.  
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9 De ulike alternativene 

9.1 Oversikt 

Det er vurdert totalt 7 alternative løsninger for overføring av avløpsvann fra NFRA til 
Bekkelaget. Disse er: 

Tabell 9.1-1 Oversikt over alternative overføringsløsninger 

Alternativ- 

betegnelse 
Hovedgrep Kort beskrivelse 

ALT 1 
Sjøledning i Gjersjøen fra 
NFRA til Vassbonn 

Alternativet er ikke aktuelt fordi Gjersjøen er vannkilde og øket risiko for 
forurensning kan ikke aksepteres 

ALT 2 
Ledning i Gamle Mossevei 
fra NFRA til Gjersjø bru 

Medfører anleggsvirksomhet tett på Gjersjøen. Alternativet er ikke aktuelt 
fordi Gjersjøen er vannkilde og øket risiko for forurensning kan ikke 
aksepteres. 

ALT 3 
Pumpeledning i boret tunnel 
TBM, 5 m dia 

5 m er nødvendig diameter for å få plass til maskiner ved må fylle opp 2,5 
m ved siden av røret. Dette medfører begrenset arbeidshøyde. 
Kostnad betydelig høyere enn sprengt tunnel. Anleggstid 5-6 år. 1 års 
riggetid. Er ikke kostnadsberegnet. 

ALT 4 
Gravitasjonsledning i tunnel 
fra NFRA til Mastemyr 

Ø1100 mm GRP-rør. 
Alternativet med gravitasjonsledning, ALT 4, er kostnadsmessig nærmest 
identisk med ALT 5: 
- samme tunneltverrsnitt og lengde  
- samme ledningstype 
- 1 pumpestasjon 
- større krav til fallforhold en ALT 5 
- fare for utslipp av 3 000 m³ råkloakk til 
  Gjersjøelva ved driftsuhell 
NB. < 1‰ fall tilgjengelig mellom NFRA og Ljanstunnelen 
 
Blir ikke kostnadsberegnet. ALT 5 velges foran ALT 4 

ALT 5 
Pumpeledning i tunnel fra 
NFRA til Mastemyr 

Ø 800 mm PE100 SDR 13,6, Di=ca.682 mm, eller Ø700 mm GRP-rør,  
8,7 km. Pumpeledning i sprengt tunnel, ca.25 m², med avrettet bunnprofil. 
Pumpestasjon NFRA. Fullprofilboring i endepunkt mot Ljanstunnelen 

Råkloakk renner tilbake til eksisterende tunnel ved driftsuhell og tilføres 
Bunnefjorden i forlenget utløpsledning. 
Tverrslag på Svartskog rasteplass. 
Kan drives på 3 stuffer, anleggstid 2 år 

ALT 6 
Pumpeledning i eksist. 
utløps-tunnel via Sjøstrand 
og Sandbukta til Mastemyr 

Ø 800 mm PE100 SDR 11, Di=654 mm, ledning i eksist. utløpstunnel, 3,1 
km. 1 x Ø 710 mm PE100 SDR 9 + 1 x Ø630 mm PE100 SDR 9 
sjøledning Sjøstrand – Sandbukta, 8,3 km og boring Sandbukta – 
Mastemyr, 1,25 km 
Pumpestasjon NFRA. 

Råkloakk renner i eksisterende tunnel på utsiden av ny ledning ved 
driftsuhell og tilføres Bunnefjorden i forlenget utløpsledning. 

ALT 7 
Pumpeledning i eksist. 
utløps-tunnel via Sjøstrand 
til Bekkelaget 

Ø 800 mm PE100 SDR 11, Di=654 mm, ledning i eksist. utløpstunnel, 3,1 
km. 

1 x Ø 710 mm PE100 SDR 9 + 1 x Ø630 mm PE100 SDR 9 sjøledning 
Sjøstrand – Bekkelaget, 15,3 km.  

Pumpestasjon NFRA 

Ilandføringsanlegg Bekkelaget – tilkobling til eksist. innløp Bekkelaget RA 

Råkloakk renner i eksisterende tunnel på utsiden av ny ledning ved 
driftsuhell og tilføres Bunnefjorden i forlenget utløpsledning. 
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9.2 Beskrivelse av alternativene 

9.2.1 Generelt  

ALT 1 - ALT 4 er ikke beskrevet eller kostnadsberegnet fordi alternativene ikke er aktuelle på 
grunn av klausuleringsbestemmelser, erfaringsmessig åpenbart er for dyrt eller er en 
funksjonsmessig dårligere løsning enn en nærmest identisk anleggsteknisk løsning med 
noenlunde samme pris. 

Kostnadene for de 3 alternativene som er vurdert er basert på erfaringer fra tilsvarende 
anlegg og beregnet på skisseprosjektnivå. 

9.2.2 ALT 5 – pumpeledning i tunnel NFRA - Mastemyr 

Alternativet består av: 

- en ny pumpestasjon på NFRA sitt område. Det er antatt at pumpene vil pumpe fra et 
  vannspeil på ca. kote + 40. 
- en 9 km lang pumpeledning Ø 800 mm PE 100 SDR 11 i tunnel fra NFRA til 
  Gjersjøelva ved Mastemyr 
- ledningsanlegg fra pumpeledningens endepunkt til Ljanstunnelen 
- endepunktsløsning Mastemyr fra endepunkt pumpeledning til innløp Ljanstunnelen 

Avløpsmengdene vil i de første årene variere fra ca. 100 l/s til 720 l/s, men i 320 dager av 
året er avløpsmengden mindre enn 230 l/s. For å oppnå selvrensning, må det transporteres 
ca. 350 l/s i ledningen. Avløpsvannet må derfor pumpes fra et utjevningsbasseng. 

Pumpestasjonen bygges med 3 pumper hvorav 2 i parallell kan pumpe 720 l/s. Stasjonen 
skal ha reservestrømaggregat og maskinrenset rist som fører partikulært stoff fra 
overløpsvann tilbake til pumpesumpen. Stasjonen utstyres med kontorarbeidsplass, 
ventilasjon med luktfjerning og dusj/wc. Installert pumpeeffekt med 2 pumper i drift er ca. 
750 kW. 

Avløpsvannet pumpes i en Ø 800 mm PE 100 SDR 11-ledning med indre diameter ca. 656 
mm. Andre rørtyper med noenlunde samme indre diameter kan benyttes, men PE-røret anses 
egnet for oppgaven. Det korroderer ikke og tåler ytre påkjenninger fra f. eks. nedfall fra 
tunneltaket. Ledningen må forankres i hver ende og "låses" i posisjon for hver 50 m for å ta 
opp termiske krefter på grunn av variasjon i avløpsvannets temperatur. 

Ledningstunnelen blir sprengt med et tverrsnitt på ca. 5x5 m. Fra påhugg syd for 
Fålesloraåsen føres tunnelen mot Midtåsen hvor den krysser eksisterende utløpstunnel. med 
forsiktig sprengning er det grunn til å anta at den nye tunnelen må ligge ca. 6 m over 
tunneltaket i eksisterende tunnel, dvs. på ca. kote + 39. For at endepunktet ikke skal ligge for 
høyt, legges tunnelen med det lite motfall fra NFRA til Mastemyr. Endepunktet kan da ligge på 
ca. kote 41, altså bare litt høyere enn vannspeilet i pumpesumpen. Her legges et 
svingekammer slik at dykkerledningen som legges mellom svingekammeret og endepunktet 
på kote +31 i Ljanstunnelen kan "flushes" ved behov. 

Bunnen i tunnelen må avrettes slik at det er uproblematisk å kjøre inn maskiner for 
vedlikehold  og fjerning av nedfall i tunnelen.  
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Ledningen legges på en gruspute i den ene siden av tunnelen hvor det er oversprengt slik at 
bunnprofilet er lavere på denne siden. Grusputen transporterer også drensvann til lavpunktet 
hvor det pumpes ut av tunnelen til overvannssystemet. 

I tunnelen må det legges til rette for kommunikasjon med mannskaper når disse arbeider i 
tunnelen. 

 

Figur 9.2.2-1 Kartskisse ALT 5 - ny tunnel er rød, stiplet 

Endepunktsløsning Mastemyr består av ledning fra svingekammer i enden av tunnelen, 
ledning opphengt i ny bru over Gjersjøelva og ledning fra ny bru til Ljanstunnelen – eventuelt 
boring under Gamle Mossevei. 

9.2.3 ALT 6 – pumpeledning NFRA-Sjødalstrand-Sandbukta-Mastemyr 

Alternativet består av: 

-  ny pumpestasjon på NFRA sitt område. Det er antatt at pumpene vil pumpe fra et 
   vannspeil på ca. kote + 40. 
-  3 km lang ledning i eksisterende avløpstunnel fra NFRA til Sjøstrand, Ø 900mm  
 PE 100 SDR9 
-  7 km lang sjøledning Sjøstrand – Sandbukta og 1,2 km ledning i tunnel Sandbukta-
 Mastemyr, 2x710 mm PE100 SDR9 
-  endepunktsløsning Mastemyr fra endepunkt pumpeledning til innløp Ljanstunnelen 

Avløpsmengdene vil i de første årene variere fra ca. 100 l/s til 720 l/s, men i 320 dager av 
året er avløpsmengden mindre enn 230 l/s. For å oppnå selvrensning, må det transporteres 
ca. 225 l/s i hver av sjøledningene. Avløpsvannet må derfor pumpes fra et utjevningsbasseng. 

Pumpestasjonen bygges som for ALT 5. Dersom ikke endepunktet heves vesentlig over 
Ljanstunnelens bunn-nivå, vil ca. 300 l/s kunne overføres med selvfall. Vannets hastighet i 
ledningen er da for liten for selvrensning, og avløpsvannet må derfor i likhet med ALT 5 
pumpes fra utjevningsbassenget på NFRA. Installert pumpeeffekt med 2 pumper i drift er ca. 
850 kW. 
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Overføringsledningen legges i eksisterende avløpstunnel fra NFRA til Sjøstrand. Videre 
legges den på 100 -150 m dyp fra Sjødalstrand til Sandbukta og føres herfra i tunnel til 
Mastemyr. Total lengde er ca. 11,2 km. 

Endepunktsløsning Mastemyr er i hovedsak lik løsning som for ALT 5, men siden ledningen 
kommer opp fra sjøen anlegges ikke dykkerledning/svingekammer. 

 

Figur 9.2.3-1 Kartskisse ALT 6 – sjøledninger er røde, stiplede 

 

9.2.4 ALT 7 – pumpeledning NFRA-Sjødalstrand-Bekkelaget 

Alternativet består av: 

-  ny pumpestasjon på NFRA sitt område. Det er antatt at pumpene vil pumpe fra et 
   vannspeil i et utjevningsmagasin på ca. kote + 40. 
-  3 km lang ledning i eksisterende avløpstunnel fra NFRA til Sjøstrand, Ø 900mm  
 PE 100  SDR9 
 -  + 14,5 km lang  sjøledning Sjøstrand – Bekkelaget 2 x Ø 800 mm PE100 SDR 9 
-  endepunktsløsning for ilandføring og tilkobling til eksisterende anlegg på Bekkelaget 

Avløpsmengdene vil i de første årene variere fra ca. 100 l/s til 720 l/s, men i 320 dager av 
året er avløpsmengden mindre enn 230 l/s. For å oppnå selvrensning, må det transporteres 
ca. 300 l/s i hver av sjøledningene. Avløpsvannet må derfor pumpes fra et utjevningsbasseng. 

Pumpestasjonen bygges som for ALT 5 for å kunne overføre 720 l/s. Dersom ikke 
endepunktet heves høyere enn eksisterende innløp til Bekkelaget RA, vil ca. 400 l/s kunne 
overføres med selvfall dersom pumpestasjonen skulle være ute av drift. Installert effekt med 2 
pumper i drift er ca. 750 kW. 

Overføringsledningen, legges i eksisterende avløpstunnel fra NFRA til Sjøstrand. Videre 
legges den på 100 -150 m dyp fra Sjødalstrand til Bekkelaget til Mastemyr hvor den kobles til 
eksisterende anlegg, se figur 4.3-1 side 6. Total ledningslengde er ca. 17,5 km.  
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Figur 9.2.4-1 Kartskisse ALT 7 – sjøledninger er røde, stiplede 

 

9.3 Sammenstilling av anleggskostnader 

I tabellen under er sammenlignbare, avrundede anleggskostnader for de 3 aktuelle 
alternativene sammenstilt. En mer detaljert kostnadsberegning er vedlagt i Bilag A. 
Kostnadene er basert på erfaringstall fra tidligere prosjekter. 

Tabell 9.3-1 Sammenstilling av sammenlignbare anleggskostnader- 

Anleggsdel 
Anleggskostnad, mill. kr 

ALT 5 ALT 6 ALT 7 

Pumpestasjon NFRA 45 45 45 

Utjevningsmagasin, 1000 m³  10 10 10 

Rørtunnel NFRA-Mastemyr 475     

Tverrslag Svartskog 30     

Rør i eksist. tunnel fra NFRA   85 85 

Sjøledning Sjødalstrand-Sandbukta   220   

Sjøledning Sjødalstrand-Bekkelaget     400 

Endeløsning Mastemyr 30 30   

Rørtunnel Sandbukta-Mastemyr   75   

Landanlegg Bekkelaget 70 70 90 

Tilbakeføring av 250 l/s renset avløpsvann 75 75 75 

Total sum alternativet 735 610 705 

Anleggskostnadene er vist grafisk på figur 9.3-1. 
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  Figur 5.3-1 Anleggskostnad for de aktuelle alternativene 

Dersom tilbakeføring av vann til Bunnefjorden ikke skal belastes NFRA reduseres kostnaden 
for ALT 5 og ALT 6 med 145 mill. kr. og ALT 7 med 100 mill. kr. 

9.4 Mulige kostnadsdrivere 

Alternativkostnadene er ikke underkastet en usikkerhetsanalyse. I tabellen under er mulige 
kostnadsdrivere for de 3 alternativene vurdert. 

Tabell 5.4-1 Vurdering av kostnadsdrivere 

Anlegg ALT  Kostnadsdrivere 

 

Sjøledning 

ALT 6, ALT 7 Krysser eksisterende kabler og ledninger. Ansvar for skade og reparasjon. 
 
Høydebrekk krever minimumsvannmengde for å hindre luft i topp-punkt. Kan 
kreve større basseng i NFRA-området 

Ilandføringsanlegg kan bli betydelig dyrere enn beregnet på grunn av stedlige 

interesser som ikke er kartlagt. 

Ledn. i eksist. 

tunnel fra NFRA 

ALT 6, ALT 7 Kav til forankring pga. termiske krefter kan medføre betydelig kostnadsøkning. 

Arbeidet i tunellen med NFRA i drift krever SHA-tiltak 

Endeløsning 
Mastemyr 

ALT 5, Alt 6 Tunnel kan sannsynligvis ikke drives fra Gjersjøelva. medfører fullprofilboring 

Passering av 
brønner 

ALT 5 Erstatningsansvar ved nedsatt brønnfunksjon. Her gjelder "først til Mølla"-
prinsippet 

Tverrslag Svartskog ALT  5 Det kan foreligge områdeinteresser som ikke er kartlagt 

Fiskeri og sjøbruk ALT 6, ALT 7 Signaler om innsigelser til sjøledninger 

Øket krav til 
tilbakeføring av 
renset avløpsvann 

ALT 5, ALT 6, 

ALT 7 

Krav om tilbakeføring av mer enn 250 l/s og lengere ledning øker kostnadene 

Øket behov for 
fjellsikring 

ALT 5 Fjellkvaliteten kan medføre øket behov for sikring 
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Basert på ovenstående vurderinger er det grunn til å anta en betydelig usikkerhet i de 
beregnede, sammenlignbare kostnadene. Det er vurdert at den største usikkerheten er knyttet 
til sjøledningsalternativene ALT 6 og ALT 7. 

10 Valg av alternativ 

Valg av alternativ innebærer her at det anbefales løsning for overføring av avløpsvann fra 
NFRA til Bekkelaget dersom overføring er en foretrukket løsning fremfor å bygge nytt 

renseanlegg. 

Nytt overføringsanlegg i fjell er det dyreste alternativet, og ca. 20% dyrere enn ALT 6. Ut fra 
en vurdering av mulige kostnadsdrivere, er den reelle kostnadsforskjellen betydelig mindre. 

Overføringsanlegg i fjell, ALT 5, er anbefalt som løsning for overføring til Bekkelaget. Dette 
begrunnes som følger: 

› sjøledningene blir liggende på 100 – 150 m dyp på lenge strekninger i et sjøområde med 
betydelige friluftsinteresser og sjøbruksinteresser  

› Sjøledningene får høydebrekk som krever betydelige driftstiltak for å unngå luftansamling 
i toppunkt og sedimentering av partikler/innvendig begroing. Driftstiltakene er betydelig 
mindre i ALT 5. 

› Sjøledningene krysser eksisterende kabler og ledninger 

› Dersom en av pumpeledningene skulle havarere –på grunn av nødankring, undersjøisk 
ras eller annen ytre påvirkning – vil det kunne ta mer enn 6 mnd. å reparere ledningen. I 
denne perioden vil da overløpsvann fra renne ut i Bunnefjorden ved nedbør. 

 Dersom begge pumpeledningene skulle havarere –på grunn av nødankring, 
 undersjøisk ras eller annen ytre påvirkning – vil alt avløpsvann fra 
 medlemskommunene renne urenset ut i Bunnefjorden i reparasjonsperioden 

› Selv om sannsynligheten for havari er liten, er konsekvensene så store at sjøledning ikke 
anbefales. 

› Tunnelalternativet – ALT 5 – kan også ved behov utnyttes til annen infrastruktur 

› Fjelltunnelen har adkomst for utbedring av skade på overføringsledningen 
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Bilag A    Kostnadsberegninger 

1. Pumpestasjon NFR-området. Skiller ikke på alternativene. 

 

I tillegg må det anlegges et utjevningsmagasin for å jevne ut variasjoner i tilført avløpsmengde – 

kostnad stipulert til 10 000 000 kr. 

2. Tunnel NFR – Mastemyr – 25 m², 9000 m 

 

Enhetspris: 473 515 625/8700 = 54 427 kr/m 

3. Tverrslag Svartskog – 25 m², 500 m 

 

 

 

 

Anleggsdel Enhetspris kr/m Anleggskostnad, kr

Fra NGI/tunneldriv 17 000 153 000 000            
Rør 4 000 36 000 000              
Legging/Forankring 4 000 36 000 000              
Avretting såle 1 000 9 000 000                
Gruspute inkl. transport 3 000 27 000 000              
Tillegg for endepktavslutning (2) 5 000 000 10 000 000              
Samband, el, vvs 500 4 500 000                
Uspesifisert 40 177 083              
Rigg 25% 78 919 271              
Sum 394 596 354        
BHs prosjektadministrasjon (PL; BL; KU; etc) (10%) 39 459 635              
Prosjektering, 10% 39 459 635              
Totalt 473 515 625        

Anleggsdel Enhetspris kr/m Anleggskostnad, kr

Fra NGI/tunneldriv 17 000 8 500 000                

Avretting såle 1 000 500 000                   

Gruspute inkl. transport 3 000 1 500 000                

Tillegg for endepktavslutning 10 000 5 000 000                

Div. uspes. Samband, el 500 250 000                   

Uspesifisert 2 296 875                

Rigg 25% 4 511 719                

Sum 22 558 594           

BHs prosjektadministrasjon (PL; BL; KU; etc) (10%) 2 255 859                

Prosjektering, 10% 2 255 859                

Totalt 27 070 313           
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4. Anlegg Mastemyr – kryssing av Gjersjøelva 

 

 

5. Ledning i eksist. tunnel NFRA-Sjødalstrand – Ø 800mm PE100 SDR 9, 3000 m 

 

Enhetspris for anlegget blir da: 28 136 kr/m 

6. Sjøledning Sjødalstrand – Bekkelaget - 1 x Ø710+1x630 mm PE 100 SDR9, 15330m 

 

Enhetspris for anlegget blir da: 26 142 kr/m 

7. Mottaksanlegg og tilbakeføringsanlegg Bekkelaget – Bunnefjorden ALT 7 

 

Anleggsdel Enhetspris, kr Anleggskostnad

Svingekammer 2 000 000 2 000 000                
Rør i ny bru, 50m 20 000 1 000 000                
Ny bru, L=10 m 250 000 2 500 000                
Boring - 100 m 100 000 10 000 000              
Tilkobling eksist. tunnel 2 000 000 2 000 000                
Uspesifisert 2 552 083                
Rigg 25% 5 013 021                
Sum 25 065 104           
BHs prosjektadministrasjon (PL; BL; KU; etc) (10%) 2 506 510                
Prosjektering, 10% 2 506 510                
Totalt 30 078 125           

Anleggsdel Enhetspris, kr/m - RS Anleggskostnad, kr

PE-ledning levert 7 000 21 000 000              
Legging av rør i tunnel 5 000 15 000 000              
Rørdeler, lev. + mont. 1 000 3 000 000                
Kum Sjødalstrand 10 000 000 10 000 000              
Uspesifisert 9 391 667                
Rigg 20% 11 678 333              
Sum 70 070 000           
BHs prosjektadministrasjon (PL; BL; KU; etc) (10%) 7 007 000                
Prosjektering, 10% 7 007 000                
Totalt 84 084 000           
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8. Tilbakeføringsanlegg Bekkelaget – Bunnefjorden ALT 5 og ALT6 

 

9. Sjøledning for tilbakeføring av 250 l/s fra Bekkelaget til Bunnefjorden 

 7 500 m Ø 630 mm sjøledning a kr. 9 900= 74 250 000 kr 

 

10. Sjøledning Sjødalstrand - Sandbukta Ø 710 mm/Ø630 PE100 SDR 9, 7 000 m

 

 

 

11. Rør i tunnel Sandbukta – Mastemyr, 1200 m 

 Regner samme enhetspris som for rør i tunnel NFRA-Mastemyr + tillegg for 2 rør i 

 tunnel kr 10 000 pr m 

 1200 m a kr. 64 42712 = 77 312 400 kr 

 Sum Sandbukta – Mastemyr: 77 312 400 kr 
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Bilag B Lengdeprofil NFRA – Mastemyr 

 

 

 



 

 

Bilag C Hydrauliske parametere for ledninger se kart neste side for strekningsdefinisjon 
 

ALT 
 

Dimensjon Indre 
diameter, 

mm 

Dim. 
avløpsm. 

l/s 

Median-
tilrenning, 

l/s 

Midlere 
tilrenning, 

l/s 

Vannhastighet, m/s Skjærspenning, 
N/m² ved Q= 

Lednings-
lengde 

m 

Frikjsjons-
tap  
mvs 
v/Qdim 

Statisk 
l-høyde  

mvs 

Grenseverdi for 
selvrensning 

Lednings-
volum, 

m³  

 
Vekt, 
Kg/m 

Dim. Median Middel Dim. Median Middel l/s m/s N/m²  

 

 

7 

  b-d 

1xØ900 mm 
PE100, SDR9 

700 720 130 150 1,87 0,34 0,39 9,49 0,32 0,43 15330 72 -32 400 1,04 2,54 7 118 260 

1xØ800 PE100 
SDR9 

622 720 130 150 2,37 0,43 0,49 15,66 0,53 0,70 15330 134 -32 325 1,07 2,73 5 620 205 

2xØ800 mm 
PE100 SDR9 

622 360 65 75 1,18 0,21 0,25 3,95 0,14 0,18 15330 34 

 

-32 310 1,02 251 11 240 205x2 

622 360 65 75 1,18 0,21 0,25 3,95 0,14 0,18 15330 
2xØ710 mm 
PE100 SDR9 

552 360 65 75 1,50 0,27 0,31 6,54 0,22 0,29 15330 63 

 

-32 275 1,15 2,52 8 854 162x2 

 552 360 65 75 1,50 0,27 0,31 6,54 0,22 0,29 15330 

                    

 

 

   6 

  b-c 

1xØ900 mm 
PE100, SDR9 

700 720 130 150 1,87 0,34 0,39 9,49 0,32 0,43 8314 40 -6,5 400 1,04 2,54 4 848 260 

1xØ800 PE100 
SDR9 

622 720 130 150 2,37 0,43 0,49 15,66 0,46 8314 8314 73 -6,5 325 1,07 2,73 3 827 205 

2xØ800 mm 
PE100 SDR9 

622 360 65 75 1,18 0,21 0,25 3,95 0,14 0,18 8314 
18 

-6,5 750 1,07 2,73 7 654 205x2 

622 360 65 75 1,18 0,21 0,25 3,95 0,14 0,18 8314 
2xØ710 mm 
PE100 SDR9 

552 360 65 75 1,50 0,27 0,31 6,54 0,22 0,29 8314 
34 

-6,5 275 1,15 2,52 6 030 162x2 

552 360 65 75 1,50 0,27 0,31 6,54 0,22 0,29 8314 

                    

     

   5 

 a-e 

1xØ710 mm 
PE100 SDR 13,6 

605 720 130 150 2,50 0,45 0,52 17,61 0,59 0,78 8700 104 5 300 1,04 2,65 2640 110 

1xØ800 mm 
PE100 SDR13,6 

682 720 130 150 1,97 0,35 0,41 10,60 0,36 0,48 8700 56 5 275 1,04 2,66 2428 134 

Ø700 mm GRP 700 720 130 150 1,87 0,34 0,39 9,49 0,32 0,43 8700 48 5 400 1,04 2,54 3340 66 
 

7  
b-d 

1xØ630 mm 
PE100 SDR9 490 305 130 150 1,61 0,59 0,79 6,16 1,23 1,63 15330 84 -32    2882 127 

1xØ710 mm 
PE100 SDR9 552 415   1,73   7,37   15330 84 -32    3663 162 

6 b-c 

1xØ630 mm 
PE100 SDR9 490 305 130 150 1,61 0,59 0,79 6,16 1,23 1,63 8314 46 -6,5    1563 127 

1xØ710 mm 
PE100 SDR9 552 415   1,73   7,37   8314 46 -6,5    1209 162 

6+7 
a-b 

1xØ800 PE100 
SDR11 654 720   2,14   10,77 0,38 0,50 3150 22     954 170 

6+7 
a-b 

1xØ900 mm 
PE100, SDR11 736 720   1,69   6,56 0,23 0,31 3150 12      215 

6 c-f-
g 

Boring 
m/Ø800mm 
PE100 SDR11  

654 720   2,14   10,77 0,38 0,5 1224 9     410 170 

5 e-f-
g 

Boring 
m/Ø800mm 
PE100 SDR11 

654 720   2,14   10,77 0,38 0,5 400 3     134 170 
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Kart for angivelse av henvisninger til strekninger for alternativene 

  

 


