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Fra kommuneplanen 2015 – 2030 utarbeidet i 2014…





Dagens renseanlegg på Monserud 
– kap 24.000 pe

• Bygget på 70-tallet – utvidet og ombygget i flere omganger – sist på 90-tallet

• Mekanisk-kjemisk renseprosess med for- og ettersedimentering

• Full slambehandling – tar også i mot uavvannet slam fra HRA og øvrige RA i 

kommunen



Ringerike kommune:

Kommunestyresak 89/14 den 26.06.2014

NYTT RENSEANLEGG – MONSERUD

Sammendrag fra saksfremlegget: 

Monserud renseanlegg nærmer seg kapasitetsbegrensningen og har 

problemer med slambehandlingen. For å møte planlagte 

utbyggingsprosjekter og økt befolkningsvekst i Hønefoss med omegn 

må dagens anlegg enten utvides eller det må bygges et nytt 

renseanlegg. Rådmannen har gjennomført et forprosjekt som gir en 

anbefaling på å utvide eksisterende renseanlegg med et biotrinn og 

tiltak på slambehandlingen. Forprosjektrapporten gir også en 

anbefaling om å bygge et nytt renseanlegg ved siden av det 

eksisterende anlegget med en kapasitet på 24000 pe i første 

byggetrinn med en mulig utvidelse senere i et byggetrinn 2 til en 

samlet kapasitet på 36000 pe.



Prosjektets formål nå er dermed å:

• Installere foravvannere på det eksisterende renseanlegget

• Komplettere det eksisterende renseanlegget med et biotrinn –

kapasitet 24.000 pe

• Gjennomføre det som i forprosjektet omtales som byggetrinn 1 for det 

nye renseanlegget – et selvstendig, nytt kjemisk-biologisk 

renseanlegg med tilsvarende renseprosess som det eksisterende 

med kapasitet for 24.000 pe og med utvidelsesmulighet til 36.000 pe.
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Valgt renseprosessløsning

• Forbehandling med rister og luftet sand-/ fettfang.

• Forsedimentering tilsvarende som på eksisterende renseanlegg.

• Biologiske reaktorer med MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) hvor 

biomassen vokser på plastelementer som holdes svevende i 

reaktorene ved hjelp av lufting eller omrøring.

• Tilsetting av fellingskjemikalium foran flokkuleringsbasseng før 

avløpet ledes inn i konvensjonelle sedimenteringsbasseng, 

tilsvarende det de har på eksisterende renseanlegg.

• Full slambehandling med utråtning (termofil prosess)

• Utnyttelse av gassen i gassturbin 
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Økonomi – fra forprosjektet i 2014…



Søknad om utslippstillatelse



Beskjed fra Fylkesmannen i Buskerud

Blant annet….



Status mai 2016

• Forprosjekt vedtatt juni 2014

• Prosjektleder engasjert oktober 2014

• COWI kontrahert som PRO februar 2015 – detaljprosjektering pågår

• Rammetillatelse ble gitt av kommunen i april 2016

• Søknad om utslippstillatelse ble innsendt til Fylkesmannen i Buskerud

• Entreprise B1(bygg/grunnarbeider/utvendig VA) og M3 (prosessutstyr) har 

tilbudsfrist 1. juni

• Byggestart planlagt til oktober 2016 

• Øvrige entrepriser skal kontraheres 1. halvår 2017 (start nå)



Fremdrift



• 2014: Kapasitet 24.000 pe, utnyttelse 21.000 pe til Monserud

• 2019: Kapasitet 48.000 pe (dersom ikke eks ra stenges for rehab)

• Kommunesammenslåing – avløp fra Hole?

• Byggetrinn 2: 60.000 pe – når?

Hvor lenge holder det – hvor mye storinnrykk blir det?

?




