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1 Bakgrunn 

Nordre Follo RA utreder 3 alternative scenarier for renseanleggets fremtid: 

i) Nytt anlegg på ny lokasjon (delvis i fjell) 

ii) Utvidelse av eksisterende anlegg innenfor tomtegrensen 

iii) Nedleggelse av anlegget og overføring av avløpsvannet til Bekkelaget RA 

I den forbindelse er det viktig at dimensjoneringsgrunnlag og forutsetninger er 

det samme for alle alternativer. Dette notatet skal derfor være felles grunnlag 

for alle 3 alternativer. 

Underlagsmateriale for dette notatet er tidligere rapporter utarbeidet av 

AquateamCOWI og COWI, og dette inkluderer: 

› Kapasitetsvurdering av eksisterende renseanlegg utført i 2007-2008 

(Rusten og Paulsrud, 2008). 

› Kapasitetsvurderinger for perioden 2015 til 2040 (Storhaug og Rusten, 

2015). 

› Tiltak for å forlenge levetiden av eksisterende renseanlegg til 2030 

(Storhaug og Rusten, 2016). 

› Skisseprosjekt for nytt Nordre Follo renseanlegg plassert i fjell (Storhaug og 

Rusten, 2016). 

› Kritisk gjennomgang av Krüger Kaldnes sitt forslag til nytt renseanlegg 

(Rusten, 2018). 

› Konseptstudie for nytt Nordre Follo Renseanlegg (Rusten, Johannessen, 

Lidholm og Hey, 2018) 

I tillegg er det vurdert informasjon fra NFR’s Handlingsplan (2015) og 2 stk 

rapporter for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord: 

› Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre 

Follo utsettes ved å redusere fremmedvannmengdene? (Skoglund 2012) 

 

Oppdatert tallgrunnlag utover det som er benyttet i dokumentene beskrevet 

ovenfor er hentet fra renseanleggets rapporteringssystem i Gurusoft 

(https://nfra.report.gurusoft.no). 

Nedbørsdata for området er hentet fra NMBU’s meteorologiske målestasjon på 

Ås (https://www.nmbu.no/fakultet/realtek/laboratorier/bioklim/meteorologiske-

data). 
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2 Vekst og dimensjonerende år 

I forbindelse med tidligere konseptstudie utarbeidet høsten 2018 ble det 

besluttet at dimensjonerende år skulle være 2080. Dette ligger dermed også til 

grunn for dette notatet. 

 

Figur 1. Prognoser for tilknytning til Nordre Follo RA. 

Kurvene i figuren ovenfor er basert på data som finnes i bilag 1. Disse 

prognosene bygger igjen på NFR’s handlingsplan av 2015, hvor alternativ 1 

illustrerer en moderat økning i boligbyggingen, mens alternativ 2 tar høyde for 

mer ekspansiv boligbygging i Ski kommune. I denne handlingsplanen angis det 

at man anser alternativ 1 som det mest sannsynlige alternativet, og tidligere 

studier har tatt utgangspunkt i dette. Det er ikke mottatt signaler om at 

forutsetningene er endret i så måte, og det forutsettes derfor at alternativ 1 er 

fortsatt det mest sannsynlige scenario, og benyttes derfor som grunnlag for 

videre dimensjonering. 

Når befolkningsveksten fremskrives til 2080, tilsvarer dette er tilknytning til NFR 

på ca. 87 000 personer. Det er da forutsatt at befolkningsveksten i årene 2075 – 

2080 tilsvarer veksten i perioden 2070-2075. Dagens tilknytning er ca. 44 000 

personer, dvs. at økningen i belastning frem til år 2080 tilsvarer ca. 43 000 

personer. 
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3 Vannmengder 

Eksisterende renseanlegg er dimensjonert for følgende vannmengder: 

› Qmiddel = 14 400 m³/d 

› Qdim = 750 m³/t 

› Qmaksdim = 1 125 m³/t 

Skoglund (2012) viste at variasjon i tilført mengde avløpsvann i perioden 1991 

til 2011 samsvarte med variasjon i nedbørsmengdene. Tilsvarende mønster er 

fortsatt gjeldene, og data fra perioden 2010 -2018 er vist i figur 2.  

 

Figur 2. Midlere tilførte døgnvannmengder til NFR og årsnedbør 

Som man kan se av figur 2 varierer midlere døgnvannmengde (inkl. overløp) i 

denne perioden fra ca. 14 100 m³/d i 2015 til ca. 10 700 m³/d i 2018. I 

perioden 1991 til 2011 var høyeste midlere vannføring notert i 1992 på ca. 

14 200 m³/d.  

Som figur 2 videre viser har midlere døgnvannmengder en nedadgående trend i 

perioden 2015-2018. Om dette er en effekt av tiltak på avløpsnettet, eller en 

effekt av lavere nedbørsmengder i 2016-2018 er usikkert. I de to mest 

nedbørsrike årene (2014-2015) falt det i snitt ca. 1100 mm pr. år, mens det i 

perioden 2016-2018 har falt ca. 850 mm pr. år, noe som tilsvarer ca. 30 % 

høyere nedbør i 2014-2015 sammenlignet med 2016-2018. Tilsvarende midlere 

døgnvannmengder var i perioden 2014-2015 ca. 13800 m³/d og i perioden 

2016-2018 ca. 11500 m³/d, noe som tilsvarer ca. 20 % større vannmengder i 

2014-2015 enn i perioden 2016-2018. En grov vurdering av dette gir da at 
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reduksjonen i tilført vannmengde til NFR skyldes i hovedsak redusert nedbør, og 

i liten grad fremmedvannsreduserende tiltak på nettet i det aktuelle tidsrommet. 

Siden det er såpass markant forskjell mellom perioden 2014-2015 og perioden 

2016-2018, anbefales det videre at man tar utgangspunkt i perioden med størst 

nedbør, dvs. årene 2014-2015 velges som «dimensjonerende periode». 

I figuren nedenfor vises varighetskurven for midlere tilrenning (m³/d) basert på 

målte døgnverdier for tilførsel til NFR inkl. overløpsmengder. 

 

Figur 3. Varighetskurve for tilført vannmengde til NFR i perioden 2014-2015. 

I perioden 2014-2015 var midlere tilført døgnvannmengde ca. 13 750 m³/d. 

Med ca. 41 000 personer tilknyttet i 2015 tilsvarer det ca. 340 l/pe*d i midlere 

spesifikk tilført vannmengde.  

Basert på data vist i figur 3 vurderes tørrværsavrenning til anlegget å variere i 

størrelsesorden 7500-9000 m³/d, noe som stemmer ganske bra med tall som er 

benyttet i Handlingsplanen (2015).  Et fornuftig tall, som tar hensyn til at 

personer er fraværende i ferieperioder, kan være 8500 m³/d, som ved 

tørrværstilrenning tilsvarer ca. 210 l/pe*d med 41 000 personer tilknyttet.  

Det foreligger ambisjoner om å redusere fremmedvannmengdene både i 

Oppegård og Ski. I Handlingsplanen (2015) er det skissert to scenarier mht. 

dette i forbindelse med prognostisering av fremtidige vannmengder: 

NFR A forutsetter: 

- at befolkningsveksten og nyanleggene ikke medfører økte mengder 

fremmedvann.  

- at Oppegård og Ski reduserer 50 % av fremmedvannmengdene innen 2021.   
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- klimafaktor på 1.1 (10 %) 

NFR B forutsetter: 

- at befolkningsveksten og nyanleggene ikke medfører økte mengder 

fremmedvann.  

- ingen reduksjon i fremmedvannmengdene.   

- klimafaktor på 1.1 (10 %) 

Det er videre gjort en vurdering av fremmedvannmengdene fra de enkelte 

kommunene, basert på dette kan man vurdere hvilket utslag scenario A vil gi på 

de totale vannmengdene. Med utgangspunkt i tallene for andel fremmedvann i 

Handlingsplanen (2015) og en reduksjon på 50 % i Oppegård og Ski vil det 

resultere i at den totale vannmengden reduseres med ca. 20 %.  

Dersom man benytter tørrværstilrenning på 210 l/pe*d (tørrværsavrenning 

anslått ovenfor) i stedet for 180 l/pe*d («teoretisk» vannmengde i 

Handlingsplanen), vil det redusere andelen fremmedvannmengde, tilsvarende 

reduksjon i total vannmengde ca. 15 %. Det er usikkert om man vil nå disse 

målene, og et tredje scenario kan være at man oppnår halvparten av 

målsetningen på 50 % reduksjon av vannmengdene. I så tilfelle vil man 

redusere den totale vannmengden med 5 – 10 %, avhengig av hvilken 

tørrværsavrenning som benyttes. 

Økning i avløpsmengder som følge av våtere klima, med mer intense 

nedbørshendelser er hensyntatt ved klimafaktoren på 1,1 ovenfor, og tilsier at 

avløpsmengdene vil relativt sett økes med 10 %. For overvannsledninger settes 

tilsvarende klimafaktor til 1,5. I NFR’s rensedistrikt er det overveiende 

separatsystemer, og i Handlingsplanen (2015) ble derfor faktoren besluttet til 

1,1. Det må uansett understrekes at det er usikkerheter knyttet til denne 

klimafaktoren. 

En nærliggende konklusjon, etter en samlet overordnet vurdering av 

ovennevnte, inkludert usikkerhetene som er diskutert, kan være at effekten av 

tiltak for å redusere fremmedvann i ledningsnettet vil oppveies av økt nedbør / 

nedbørintensitet.  

Det foreslås derfor at fremtidige vannmengder, fra eksisterende befolkning/ 

ledningsanlegg, dimensjoneres ut i fra en spesifikk vannmengde på 340 l/pe*d, 

som tilsvarer midlere vannmengde beregnet ovenfor. Qdim settes som i tidligere 

rapporter til 1,3 × Qmidl, og dette gir: 

Qdim, eksist. = 340 l/pe*d × 44000 pe × 1,3 / (24 t/d × 1000 l/m³) ≈ 810 m³/t 

For ny tilknytning forutsettes det at dette etableres med utelukkende 

separatsystem, og det forutsettes derfor å benytte spesifikke vannmengder på 

210 l/pe*d, som tilsvarer anslått tørrværsituasjon. Med befolkningsvekst som 
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angitt ovenfor (43 000pe) og en maks. timefaktor (Kmaks) på 1,3, gir dette 

følgende beregning av fremtidig Qdim: 

����,���� = 810 �� �⁄ + ���� � ��∙� ∙����� ��⁄
�� � �⁄  ∙���� � ��⁄  ∙ 1,3�  ≈ 1300 �� �⁄    

 

 

For bestemmelse av økte vannmengder definert som Qmaksdim forutsettes det at 

Qmaksdim = 2 · Qdim. Dette gir følgende fremtidige vannmengder for Qmaksdim: 

��� !���,���� = 1300 �� �⁄ × 2 = 2600 �� �⁄    

Qmaksdim er den vannmengden som skal behandles i alle trinn i renseanlegget. 

Overskytende vannmengder vil gå i overløp. Det foreligger ikke noe faglig 

grunnlag for å si hva den maksimale vannmengden (Qmaks) til anlegget vil kunne 

bli i fremtiden. Imidlertid, Qmaks defineres som den vannmengden som minimum 

skal gjennomgå forbehandling, dvs. innløpsrister og sandfang. Dersom man 

forutsetter samme vannmengdefordeling som vist i figur 3 og at fremtidens 

midlere vannmengde er 1000 m³/t (tilsvarer Qdim / 1,3) vil fremtidig Qmaks kunne 

bli opp i ca. 3800 m³/t. Basert på samme vannmengdefordeling vil det tilføres 

vannmengder som overskyter Qmaksdim i ca. 1,5 % av tiden, og det vil ledes ca. i 

underkant av 1 % avløpsvann i overløp etter forbehandling. Basert på 

forutsetninger som nevnt ovenfor vil det tilsvare overløpsvannmengder på ca. 

80 000 m³/år. Med en gjennomsnittlig innløpskonsentrasjon for Tot-P på ca. 4,5 

mg Tot-P/l og en konsentrasjon ved overløpshendelser på ca. 1,5 mg Tot-P/l, 

samt en gjennomsnittlig utløpskonsentrasjon på det avløpsvannet som går 

igjennom renseanlegget på ca. 0,3 mg Tot-P/l vil dette gi en samlet renseeffekt 

for denne parameteren på ca. 93 % som et årlig gjennomsnitt. Dette anses som 

tilfredsstillende margin i forhold til utslippskravet som er 90 % som årlig 

gjennomsnitt.  

Dimensjonerende vannmengder oppsummeres dermed som følger: 

› Qmiddel = 24 000 m³/d 

› Qdim = 1300 m³/t 

› Qmaksdim = 2600 m³/t 

› Qmaks = 3800 m³/t 

Betydningen for dimensjonering av avløpsrenseanleggsalternativene er 

beskrevet ovenfor. For alternativet overføring til Bekkelaget RA betyr det at 

overføringsledningen skal dimensjoneres for 2600 m³/t (ca. 720 l/s).  
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For å ha en direkte sammenligning av utslippene til Bunnefjorden alternativene 

imellom, burde ideelt sett avløpsmengder mellom Qmaksdim og Qmaks vært renset i 

rist og sandfang. Dette anses imidlertid som en mindre aktuell løsning, og vi 

foreslår at dette ikke installeres slik man normalt gjør det for å tilfredsstille 

forbehandlingsfunksjonen i et renseanlegg. Vi anbefaler at man i stedet bygger 

inn en overløpssil, som holder silgods tilbake og overfører silgodset tilbake til 

pumpesumpen. Dermed vil man ikke få en avfallsfraksjon som må behandles på 

stedet. 

Et annet perspektiv kan være at man sikter seg mot at de samlede utslippene 

skal være de samme, hvor man på den ene siden renser lokalt (alt. i) og ii) ) og 

at man sammenligner utslippene til resipienten i disse alternativene med 

overløpsvann fra alt. iii). Vi illustrerer dette med et eksempel for parameteren 

fosfor (Tot-P): 

Vurderingen ovenfor med 4,5 mg Tot-P/l i gjennomsnittlig innløpskonsentrasjon 

og utslippskonsentrasjon i gjennomsnitt på 0,3 mg Tot-P/l, samt 140 000 m³/år 

overløpsvann med konsentrasjon på 1,5 mg Tot-P/l gir et samlet utslipp på ca. 

2800 kg Tot-P/år. Ved overpumping til Bekkelaget RA basert på 2600 m³/t 

(Qmaksdim) vil man i effekt ha redusert tilførsel til Bunnefjorden, da bidraget i det 

alternativet blir begrenset til overløpsandelen, som er grovt beregnet til ca. 220 

kg Tot-P/år. Dersom målsettingen er at de samme mengdene fosfor kan slippes 

til Bunnefjorden, vil man dermed kunne redusere overpumpingen til Bekkelaget 

RA. En grov vurdering ut i fra varighetskurven vist ovenfor tilsier at man da kan 

ligge i størrelsesorden Q = 2000 m³/t, som skal pumpes til Bekkelaget RA. Det 

vil si at en langt større andel avløpsvann vil går «urenset» (kun overløpssil) i 

resipienten. Det må understrekes at dette eksemplet er en grov vurdering, og 

gjelder kun for parameteren fosfor. Dersom dette perspektivet skal forfølges 

nærmere, må grundigere vurderinger/beregninger gjennomføres for å fastslå 

den aktuelle vannmengden det kan være aktuelt å pumpe til Bekkelaget RA.  

4 Stoffbelastninger 

Ved beregning av stoffbelastningen i 2080 i tabell 1 er det tatt utgangspunkt i 

midlere stoffbelastning i 2016-2018. Stoffbelastningen som følge av økningen i 

tilknytning fram til 2080 er beregnet med utgangspunkt i de spesifikke tallene 

som er gitt i Norsk Vanns veiledning i dimensjonering av avløpsrenseanlegg 

(Norsk Vann, 168/2009).  Videre er det forutsatt at forholdstallene mellom 

midlere stoffbelastninger og de forskjellige persentilene for respektive 

parametere vil være de samme i 2080 som de var i 2016-2018. Tabell 1 viser 

midlere, 60-persentil og 85-persentil for stoffbelastninger.   

Hvilken persentil man dimensjonerer for kan til en viss grad være avhengig av 

hva slags prosess som er valgt og hvilken evne denne har til å jevne ut 

belastningstopper.  Forsedimentering vil for eksempel ha et stort volum og kan 
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dermed utjevne korte perioder med svært høye tilførsler av suspendert stoff. 

Primærfiltrering (trommelfilter, Salsnes filter, etc.) vil ikke ha noen 

utjevningsfunksjon og en støtbelastning av suspendert stoff vil øyeblikkelig 

merkes som en toppbelastning på primærslamhåndteringen. 

Tabell 1. Dimensjonerende stoffbelastning og innløpskonsentrasjoner for 2080. 

 

 

  

Målt tilførsel 
2016-2018

Ny
tilknytn.

Qdim Qmaksdim

Middel Middel Middel 60-%til 85-%til
60-%til

stoffbelastn.

Midlere 

stoffbelastn.

60-%til

stoffbelastn.

60-%til

stoffbelastn.

kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d mg/l mg/l mg/l mg/l

SS 2787 3010 5797 6097 7065 254 242 195 98

VSS 2435 2630 5065 5327 6172 222 211 171 85

BOF5 1893 2580 4473 4733 5496 197 186 152 76

TKOF 5167 5160 10327 10863 12585 453 430 348 174

FKOF 1666 1664 3330 3503 4058 146 139 112 56

PKOF 3501 3496 6997 7360 8527 307 292 236 118

TN 496 516 1012 1041 1159 43 42 33 17

FTN 379 394 773 795 885 33 32 25 13

PTN 117 122 239 246 274 10,2 10,0 7,9 3,9

TP 57 77 134 139 158 5,8 5,6 4,5 2,2

Stoffbelastning - innløp 2080

Tilførsel 2080 Qmiddel

Konsentrasjoner - 2080

Parameter



 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A122072-project/Shared Documents/03 

Prosjektdokumenter/Dimensjoneringsforutsetninger/Notat_Dimensjoneringsgrunnlag_05022019.docx 

  

 SIDE 10/10 

BILAG 1 

Utvikling av tilknytning til Nordre Follo RA*.  

 

(*Det er tatt utgangspunkt i prognoser fra Handlingsplanen (2015), dvs. det er et lite 

avvik i forhold til oppgitt antall pe tilknyttet pr. 2018) 

År Oppegård Ski - alt. 1 Ski - alt. 2 Ås NFR - alt 1 NFR - alt 2
2018 9 600 28 542 30 877 7 200 45 342 47 677
2019 9 750 29 210 32 346 7 400 46 360 49 496
2020 9 900 29 668 33 588 7 600 47 168 51 088
2021 9 990 30 418 34 554 7 800 48 208 52 344
2022 10 080 31 167 35 520 8 000 49 247 53 600
2023 10 170 31 916 36 486 8 250 50 336 54 906
2024 10 260 32 666 37 452 8 500 51 426 56 212
2025 10 350 33 415 38 417 8 750 52 515 57 517
2026 10 440 34 165 39 383 9 000 53 605 58 823
2027 10 530 34 914 40 349 9 250 54 694 60 129
2028 10 620 35 664 41 315 9 500 55 784 61 435
2029 10 710 36 413 42 281 9 750 56 873 62 741
2030 10 800 37 162 43 246 10 000 57 962 64 046
2035 11 312 38 844 45 507 11 000 61 156 67 819
2040 12 000 40 526 47 768 12 000 64 526 71 768
2045 12 110 42 208 50 029 13 000 67 318 75 139
2050 12 220 43 890 52 290 14 000 70 110 78 510
2055 12 330 45 572 54 551 15 000 72 902 81 881
2060 12 440 47 253 56 812 16 000 75 693 85 252
2065 12 550 48 935 59 073 17 000 78 485 88 623
2070 12 650 50 617 61 333 18 000 81 267 91 983
2075 12 750 52 299 63 594 19 000 84 049 95 344
2080 12 850 53 981 65 855 20 000 86 831 98 126


