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1. Sammendrag 

En løsning der man utvider dagens eksisterende renseanlegg på Vinterbro for å kunne dekke fremtidige 

behov synes å være den beste løsningen utfra økonomiske så vel som miljømessige kriterier. En trinnvis 

utvidelse av dagens anlegg vil raskt kunne gi økt kapasitet og sørge for at utslippstillatelsen blir oppfylt 

selv ved en raskt økende befolkning i området. Utvidelsen vil kunne skje innenfor renseanleggets tomt 

uten vesentlige endringer i reguleringsplan og eller miljøskadelige inngrep. En trinnvis utbygging vil gi 

stor fleksibilitet med hensyn til endrede miljøkrav og utnyttelse av ny teknologi. Ved bygging av anlegg i 

fjell eller ved overføring til et fjellanlegg er man i større grad låst for fremtiden.  

Usikkerheten og risikoen ved utvidelsesalternativet er betydelig lavere enn ved fjellanlegg eller 

overføringsalternativet, gjenspeilet i standardavviket i usikkerhetsanalysen [7].  

Alternativ Summert nåverdi 

2020-2080 

P85 Standard. avvik 

Fjellanlegg 1569 930 9,5% 

Overføring 2322 914 11,9% 

Utvidelse 1468 836 6,3% 

Tall i mill.kr basert på 2019 kostnad. (Se bilag 3). 

Forslag til vedtak: 

1. Nordre Follo kommune og Ås kommune vedtar at fremtidig løsning på regionens rensing av 

avløpsvann baseres på en trinnvis utvidelse av dagens renseanlegg på Vinterbro. 

2. Nordre Follo kommune og Ås kommune stiller økonomisk garanti for den nødvendige 

lånerammen for gjennomføring av punkt 1. 

2. Innledning 

Arbeidet med utredning av fremtidig løsning for regionens avløpsvann har vært initiert av Fylkesmannen 

for Oslo og Akershus 7.12.2015. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært vurdert 3 konseptuelt forskjellige løsninger for fremtidig rensing av avløpsvann fra Nordre 

Follo kommune og Ås kommune. Hvert konsept er behandlet i separate rapporter utarbeidet av Cowi AS: 

1. Nytt anlegg i fjell (Fjellanlegg) [1] 

2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg (Overføring) [2] 

3. Utvidelse av eksisterende anlegg (Utvidelse) [3] 

Rapportene har vært gjenstand for uavhengig 3. parts evaluering av Sweco AS og Norconsult AS.  
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3. Dimensjoneringsgrunnlag 

 

I henhold til pålegget fra Fylkesmannen ble det besluttet at dimensjonerende år skulle være 2080.  
 
 
 

 
 
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. 
43000 personer. 
 
En mer omfattende utredning av dimensjoneringsgrunnlaget med beregning av vannmengder og 
stoffbelastninger er gitt i [6].  
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3. Fjellanlegg 

Et forenklet flytskjema for valgt prosessløsning er vist i figur nedenfor. Vannbehandlingsdelen av 
anlegget består av forbehandling (ikke vist i flytskjema), primærfiltrering, biologisk nitrogenfjerning i 
MBBR-prosess med kombinert for- og etter-denitrifisering, kjemisk felling av fosfor, flokkulering og 
flotasjon som sluttseparasjonstrinn. 

I grove trekk er konseptet likt med dagens Nordre Follo renseanlegg, med unntak av at 

forsedimenteringen er erstattet med en mindre plasskrevende filterløsning. Dessuten er det lagt inn en 

mulighet for å ta ut biologisk slam etter nitrogenfjerningsprosessen. 

 

Vannbehandlingen tenkes lagt i fjell mens administrasjonsbygg, gassbehandling og råtnetårn plasseres i 

friluft. 
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Anlegget tenkes plassert i fjell vest for dagens anlegg med tilknytning til eksisterende avløptunell mot 

Sjødalstrand. Det mest aktuelle området er vest for Midtåsen med adkomstvei over Seiersten fra Gamle 

Mossevei ved Hjulet. 

 

Nominelle investeringskostnadene er vist i tabellen under. I denne tabellen er ikke tomtekostnader 

inkludert eller inntekter fra salg av renseanleggets eksisterende eiendom på Vinterbro. Erverv av nytt 

tomteareal for uteanlegg og adkomstvei er anslått til ca. 30 millioner kroner. Inntekt fra salg av 

eksisterende eiendom på Vinterbro er satt til 10 millioner kroner (se Bilag 2). 

 

Nominelle investeringskostnader inkludert erverv av ny tomt og salg av eksisterende tomt: 784.6 mill. kr. 
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3.1  Driftskostnader - fjellanlegg 

Driftskostnadene ved fjellanlegg antas å bli det samme som for utvidelse av eksisterende anlegg. 

Bemanningen vil bli det samme. Det vil bli noe mer kostnader relatert til ventilasjon, men disse 

kostnadene antas å bli kompensert av mindre kostnader til oppvarming.  

Dagens renseanlegg hadde netto driftsutgifter på 20.4 mill. kr i 2019. I dette beløpet er det inkludert en 

salgsinntekt for mottak av septik på 3.7 mill. kr. I det videre arbeidet tas det utgangspunkt i 

driftskostnadene fra 2019. Det antas at drift av et utvidet anlegg vil koste det samme som det 

nåværende. Kostnadene ved øket volum vil bli kompensert ved mer moderne utstyr og høyere grad av 

automatisering. 

Driftsutgifter (år 2020): 20.4 mill. kr. 

 

4. Overføring til Bekkelaget 

I overføringsalternativet vil alt avløpsvann som nå behandles ved Nordre Follo renseanlegg overføres i 

ubehandlet form til Bekkelaget renseanlegg som eies av Oslo kommune og driftes av Bekkelaget vann 

AS (Bevas). Bekkelaget renseanlegg er i sluttfasen av en større utvidelsesprosjekt til en kostnad av 2.74 

mrd. kroner. Beregnede driftskostnader er basert på tilbud fra Oslo kommune [5].  
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En tabell over tenkte overføringsmuligheter er gitt under. De 4 første alternativene ansees som ikke 

aktuelle og er ikke kostnadsberegnet. Alternativene, 5, 6 og 7 er utredet og kostnadsberegnet i detalj i 

[2]. Av disse 3 alternativene er det alternativ 5 som ansees som den mest realistiske utfra driftstekniske 

forhold, miljørisiko og økonomisk risiko. 

 

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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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 

Sammenstilling av sammenlignbare anleggskostnader 

I tillegg kommer følgende poster: 

Tomteerverv: 5 mill. kr  

Salgsinntekt fra eksisterende tomt: -10 mill. kr (se bilag 2) 
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4.1 Forpliktelser overfor ansatte 

Ved overføring av avløpsvannet til Bekkelaget og nedleggelse av Nordre Follo renseanlegg vil det bli 

kostnader i forbindelse med avvikling av ansettelsesforhold. Jussen på dette området er sammensatt og 

det er vanskelig å si eksakt hva kostnadene vil beløpe seg til. Et grovt estimat er å anta et beløp på 

størrelse med et års lønnsutgifter, eller ca 10 mill. kr. Beløpet blir å betrakte som en engangskostnad 

som avskrives ved første driftsår.  

Total investeringskostnad for overføring til Bekkelaget: 740 mill. kr. 

 

4.2 Driftskostnader - overføring til Bekkelaget 

Driftsutgiftene ved overføring til Bekkelaget renseanlegg er basert på tilbud fra Oslo kommune VAV og 

projiserte avløpsmengder i årene 2028 og frem mot 2080. Kostnadene tar utgangspunkt i en andel 

(37%) av den prisen pr. kubikkmeter som abonnentene i Oslo betaler. For 2020 vil prisen per 

kubikkmeter være 6.89 kr. Denne prisen vil kunne øke når kapitalkostnadene for det nye fjellanlegget på 

Bekkelaget blir inkludert i abonnementsprisen. Driftskostnadene for overføringsalternativet vil i 

motsetning til Fjellanlegg og Utvidelse, være volumavhengig ettersom man betaler per kubikkmeter. For 

beregning av driftskostnader, er volummengdene fra dimensjoneringsgrunnlaget [6] benyttet. I tillegg til 

de rene volumkostnadene, vil drift av en større pumpestasjon inngå i regnskapet. Kostnadene for drift av 

pumpestasjonen er estimert til 1 mill. kr årlig.  Det er vanlig ved driftsavtaler av denne typen at det 

innarbeides klausuler om prisendringer ved kostnadsøkninger hos leverandøren av tjenesten.  

Driftsutgifter (år 2020): 37.3 mill. kr 
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5. Utvidelse av eksisterende anlegg 

Et forprosjekt utført av Cowi AS [3] viser at det er mulig å bygge et nytt renseanlegg innenfor Nordre 

Follo renseanlegg sin eksisterende tomt på Vinterbro.  

 

De forskjellige prosessavsnittene ved dagens anlegg har varierende kapasitet og noen deler av anlegget 

vil kunne møte befolkningsutviklingen helt frem mot 2040 mens andre deler av anlegget allerede  

nærmer seg maksimal kapasitet. Utvidelsesalternativet innebærer en trinnvis utbygging der de 

forskjellige del-prosessene skiftes ut etter behov. 
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Eksempelvis bør bygging av nytt nitrogenrenseanlegg iverksettes snarest ettersom tilstanden på 

anlegget er dårlig og fordi kapasiteten er maksimalt utnyttet ved dagens belastning.  

Planen for trinnvis utbygging er vist under. 

 

 

 

Nominelle investeringskostnader basert på tall for år 2020: 762 mill. kr 

Her må det bemerkes at investeringskostnadene vil bli spredt over en periode på 20 år og at den 

økonomiske belastning i form av avløpsgebyrer de første årene, vil bli mye mindre ved 

utvidelsessalternativet enn ved fjellanlegg eller overføring (Se seksjon 7. Sammenligning av løsninger).  
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5.1 Driftskostnader - Utvidelse 

Dagens renseanlegg hadde netto driftsutgifter på 20.4 mill. kr i 2019. Beløpet antas å bli det samme i 

2020.  I dette beløpet er det inkludert en salgsinntekt for mottak av septik på 3.7 mill. kr. Det antas at drift 

av et utvidet anlegg vil koste det samme som det nåværende. Kostnadene ved øket volum vil bli 

kompensert ved mer moderne utstyr og høyere grad av automatisering. 

Driftskostnader ved utvidelse av eksisterende anlegg (år 2020): 20.4 mill. kr 

 

6. Eksisterende gjeld 

Ved utgangen av år 2020 vil Nordre Follo renseanlegg ha en nettogjeld på ca 40 mill. kr*). Om lag 25% 

av denne gjelden er av eldre dato og vil være nedbetalt i løpet av 10 år. Den resterende gjelden er av 

nyere dato og skal nedbetales i løpet av 30 år. For disse lånene kan man anta 2.5% rente. Avdragene 

beregnes som følger: 

Eldre lån (10 mill/10 år nedbetaling): Avdrag:   1.000.000 kr 

Nyere lån: (30 mill/30 år nedbetaling): Avdrag: 1.000.000 kr 

Totale årlige avdrag:         2.000.000 kr 

Denne kapitalkostnaden kommer i tillegg investeringskostnadene uavhengig av løsning som velges. 

*) Beregnet april 2020. 

 

7. Sammenligning av nåverdi for alternative løsninger 

En sammenligning av årlige kostnader (nåverdi) for de forskjellige løsningene er gitt i kurven under.  
 
Forutsetninger for beregningene: 
Totale investeringsbeløp for de tre alternativene er relativt like:  
 
Utvidelse:  762 mill NOK  
Fjellanlegg:  785 mill NOK  
Overføring:  740 mill NOK  
 
For fjellanlegg og overføring er det forutsatt at disse anleggene tas i drift i 2028. Frem til da påløper kun 
"vanlige" driftskostnader på anlegget, anslått til ca. 20,4 mill NOK pr år. 
 
For utvidelsesalternativet forutsettes det at nytt nitro-bygg og adm-bygg tas i bruk i 2025 (fase 1), 
flotasjonstrinn tas i bruk i 2028 (fase 2), nytt sørbygg tas i bruk i 2035 (fase 3) og rehabilitering av 
eksisterende nitro-bygg tas i bruk i 2040 (fase 4). 
 
Det regnes prisstigning på 2,5 %, regnet fra år 2020 i alle alternativer. Dette gjelder driftskostnader og 
investeringskostnader. Diskonteringsrenten er satt til 4,0 %, også regnet fra år 2020.  
 
Det er videre forutsatt at re-investeringer av tekniske installasjoner gjennomføres hvert 20 år, hvor man 
har benyttet 60 % av opprinnelig investeringskostnad. 
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Tallunderlaget for årlige kostnader (nåverdi) for perioden 2025 til 2045 er gitt i tabellen under. 
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Som man ser av beregningene er nåverdien for de årlige kostnadene for overføringsalternativet mer enn 

dobbelt så høye som utvidelsesalternativet frem mot 2035. Etter 2035 er fjellanlegg og 

utvidelsesalternativet forholdsvis like i årlige kostnader mens overføringsalternativet blir 10 til 15 millioner 

dyrere. Dette vil slå tilsvarende ut på avløpsgebyrene som vil bli belastet innbyggerne.   

Akkumulert over 60 år fra 2020 til 2080 blir nåverdien av gebyrbelastningen av overføringsalternativet 

853 millioner dyrere for innbyggerne enn utvidelse av eksisterende anlegg. 

 

8. Ikke-økonomiske forhold 

8.1 Miljøinngrep 
Utvidelse av eksisterende renseanlegg innebærer ingen miljøinngrep utenfor anleggets nåværende 

tomteareal.  

Den foreslåtte plassering av fjellanlegg vil ligge vest for midtåsen med adkomst over Seiersten. 

Adkomsten til fjellanlegget vil kunne gå over et område som tidligere har vært benyttet for plassering av 

anleggsbrakker, i dag regulert til herberge og bevertningssted. Administrasjonsbygningen og de 

utendørs prosessanleggene vil kunne bli liggende delvis i friområde og delvis i LNRF. Anleggsperioden 

vil gi støy og miljøbelastning i forbindelse med sprengningsarbeider og bortkjøring av sprengstein. 

Brønnvann vil kunne bli ødelagt for hyttene i området over fjellanlegget. 

Overføringsalternativet vil gi begrensede miljøinngrep, men anleggsperioden vil gi støy og 

miljøbelastning i forbindelse med sprengning og bortkjøring av sprengstein. Tunellen vil kunne skade 

grunnvannet og eventuelle brønner i området over tunellen. Overføringsalternativet innebærer en 

returledning for dypvannsutslipp Bunnefjorden. En slik rørledning vill båndlegge store områder fiske med 

aktive redskaper. 

 

8.2 Transport av slam 
Dagens anlegg mottar 13000 kubikkmeter med septik og eksternt slam fra nærområdet og tilliggende 

kommuner. Et lokalt mottak for slam og septik gir en miljøgevinst i form av kortere transport i tillegg til at 

man unngår tungtransport i allerede belastede områder. Således er det en miljømessig fordel at man 

beholder et lokalt renseanlegg. 

  

8.3 Lokalt kompetansesenter 
Nordre Follo renseanlegg er et lokalt kompetansesenter innenfor avløpsrensing, slambehandling og 

biogassproduksjon og biogassutnyttelse. Anlegget har i samarbeid med lokale firmaer utviklet avansert 

teknologi som har bidratt til økt aktivitet i det lokale næringsliv. Anlegget er et eksempel på hvordan 

sirkulær økonomi kan fungere i praksis og hvordan avfall kan foredles til en verdifull ressurs.  

Nordre Follo renseanlegg har samarbeid med NMBU og bidrar med utstyr og råmaterialer for forskning 

innenfor fremtidsrettet renseteknologi og utnyttelse av slam til gjødsel og jordforbedring. Med et åpent 

anlegg, er det lett tilgjengelig for studenter, forskere og skoleklasser som ønsker å lære om hvordan 

renseteknologi fungerer.  

Ved overføring til Bekkelaget vil all lokal kompetanse forsvinne og muligheter for lokal utvikling av 

fremtidsrettet renseteknologi vil bli vanskelig. 
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8.4 Endringer i rammebetingelser og teknologiutvikling 
Ved en trinnvis utvidelse av eksisterende anlegg vil man kunne ha fleksibilitet til å møte endrede 

rensekrav og man vil kunne tilpasse nye delprosesser til den til enhver tid beste teknologi. Ved 

fjellanlegg (både Bekkelaget og lokalt) vil det være bundet av de eksisterende arealer og konstruksjoner.  

Ved utvidelse av dagens anlegg vil det bli fristilt et større område nord på tomten som vil kunne benyttes 

til videregående behandling tilpasset skjerpede krav (mikroplast, medisinrester og andre miljøgifter). I 

tillegg vil en trinnvis utvidelse også kunne tilpasses endringer i fremtidig vannmengde med langt større 

treffsikkerhet enn de øvrige alternativene. Ved overføring til Bekkelaget vil man miste råderetten over 

den ressursen som avløpsvannet representerer for all fremtid.  

 

8.5 Overholdelse av rensekrav og utslippstillatelse 
Dagens nitrogenrenseanlegg som ble bygget i 1997, er en flaskehals i renseprosessen og er allerede 

ved grensen for forventet levetid. Det er et påtrengende behov å få dette anlegget erstattet med et nytt 

anlegg med bedre kapasitet. Hvis man går for utvidelsesalternativet vil et nytt nitrogenrenseanlegg 

kunne stå ferdig i 2025 mens overføringsalternativet og nytt fjellanlegg tidligst vil kunne være operativt i 

2028. Utvidelsesalternativet vil gi mindre sjanse for alvorlig havari og påfølgende brudd med 

utslippstillatelsen enn overføringsalternativet eller fjellanlegg. Et nytt nitrogenrenseanlegg vil også gi 

betydelig redusert overløp til Bunnefjorden.  

 

8.6 Sårbarhet og beredskap 
Beredskapsmessig vil det kunne være fordelaktig å ha flere mindre anlegg enn et stort anlegg. Et havari 

på et mindre anlegg gir mindre skade enn et havari på stort anlegg («ha alle eggene i samme kurv».) 

Ved en overføring til Bekkelaget frasier man seg råderetten og innflytelse. Hvis man skulle være uenig i 

filosofien vedrørende sikkerhet, miljøpåvirkning eller beredskap, har man mindre påvirkningsmuligheter.   

De 3 alternative løsningene representerer anlegg som vil kunne bli utsatt for sabotasje og skadeverk. 

Risikoen for en slik hendelse er ansett for å være liten, og det er ikke gitt noen vekt i sammenligningen 

av konseptene.  
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BILAG 2 Tomteverdi og tomtekostnader 

Salgspris for eksisterende eiendom på Vinterbro anslås til 10 millioner. Det bemerkes her at 
byggegrensen fra Europavei E6 og E18 er 100 meter. Fra Fylkesvei 156 er byggegrensen 50 meter. 
Plasseringen av dagens bygningsmasse er historisk betinget og deler av bygningsmassen er ikke i tråd 
med dagens byggebestemmelser. En fremtidig kommersiell utnyttelse av tomtearealet blir således 
usikker. En eventuell fremtidig utnyttelse vil også innebære betydelige saneringskostnader.  
 
Tomten vil kunne bli frigitt for det åpne markedet hvis man velger Fjellanlegg eller Overføring. Hvis man 
velger Fjellanlegg vil man pådra seg betydelige tomtekostnader for ny adkomstvei og nødvendige 
utearealer. Ved Overføring vil behovet for erhverv av nye arealer være begrenset.  
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BILAG 3 Sammendrag av usikkerhetsanalyse 
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