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Klargjøring for storinnrykk på Ringerike –  
utvidelse av Monserud renseanlegg

   
Av Cathrine Lyche

Cathrine Lyche er utdannet sivilingeniør innen bygg fra NTH. Hun er ansatt i Asplan Viak AS, 
og er engasjert av Ringerike kommune som prosjektleder for utvidelsen av Monserud 
renseanlegg.

Innlegg på fagtreff i Norsk vannforening 26. mai 
2016.

Saken
Ringerike kommune forventet i sin kommune-
plan fra 2014 en vesentlig økning av innbygger-
tallet i årene fremover. I etterkant er det bevilget 
26 milliarder kroner til ny Ringeriksbane og E16 
med mål om byggestart i 2019 og åpning for tra-
fikk i 2024. Det vil antagelig bidra til en vesentlig 
høyere befolkningsvekst enn det Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) og dermed også kommunen har 
trodd så langt.

Monserud renseanlegg ligger ved Storelva 
nær E16 rett sør for Hønefoss. Renseanlegget ble 

bygget på 70-tallet, og er utvidet og ombygget i 
flere omganger – sist på 90-tallet. Det har i dag 
kapasitet på 24 000 pe og har mekanisk-kjemisk 
renseprosess med for- og ettersedimentering. 
Anlegget har full slambehandling og behandler 
i tillegg til eget slam også uavvannet slam fra 
øvrige renseanlegg i kommunen samt Hade-
landskommunene. 

Omfang
Anlegget nærmer seg kapasitetsbegrensningen og 
har problemer med slambehandlingen. For å 
være klar for befolkningsveksten i Hønefoss med 
omegn, vil kommunen bygge et nytt renseanlegg 
rett ved siden av det eksisterende anlegget. Det 
eksisterende og det nye skal drives parallelt og 
uavhengig av hverandre, noe som også forenkler 
byggeperioden, da dagens anlegg kan driftes nor-
malt det aller meste av byggetiden. 

Det nye anlegget skal få en kapasitet på 
24 000 pe i første byggetrinn, og skal være tilrette-
lagt for utvidelse i et byggetrinn 2 til en samlet 
kapasitet på 36 000 pe. I tillegg skal eksisterende 
renseanlegg utvides med et biotrinn og tiltak på 
slambehandlingen. Totalt sett kan de to anleg-
gene på Monserud rense avløpsvann fra 48 000 
pe etter denne utbyggingen, men ved behov rela-
tivt enkelt bygges ut til 60 000 pe med bygge-
trinn 2.Bilde av dagens renseanlegg (Monserud RA)
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Illustrasjonsplan (SG arkitekter)

Monserudveien 75, 3511 Hønefoss
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S-07

Dato:	 30.01.16

S-07  Illustrasjon

Utvidelse av Monserud Renseanlegg Mål:	 1:83,33

Kontr.:	 PBE
Tegn.:	 PBE

Nabovarsel/Søknad
Gnr/Bnr: 44/3

Stenseth Grimsrud arkitekter AS

Ringerike Kommune

Tilbygg til eksisterende
anelgg. Biologisk
rensetrinn.

Utvidelse av
Monserud
renseanlegg med
nytt renseanlegg.

Lukkede råtnetanker

Lukket slamsilo

Nye vei, parkering og
kjørearealer rundt det
nye anlegget.

Eksisterende vei.

Eksisterende Monserud
renseanlegg.

Eks. administrasjonsbygning.

Eks. septikkmottak.

Ny Gasstank

Eks. teknisk anlegg.

E-16

Eks. siloer

Ny gasstank Eks. silo.

Fakkel

Fasade syd og vest (SG arkitekter)
Monserudveien 75, 3511 Hønefoss
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S-05

Dato:	 30.01.16

S-05  Fasade Syd og Vest

Utvidelse av Monserud Renseanlegg Mål:	 1:200

Kontr.:	 PBE
Tegn.:	 PBE

Nabovarsel/Søknad
Gnr/Bnr: 44/3

Stenseth Grimsrud arkitekter AS

Ringerike Kommune
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Fasade mot syd (bak råtnetanker)1:200

Fasade mot vest (mot eks. anlegg)1:200

Fasade mot syd1:200
Illustrasjon  sett fra E-16. - Fremst tilbygg med biotrinn til eksisterende renseanlegg. Bak - nordre del av utvidelsen med nytt renseanlegg.

Terreng, fasader og høydedata for eksisterende bygg er basert på 3D SOSI underlag.
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Valgt løsning
COWI AS har utarbeidet forprosjektet, som ble 
vedtatt i kommunestyret i juni 2014. Prosjekt-
leder ble engasjert høsten 2014, og COWI (med 
Grunnteknikk og SG arkitekter som underleve-
randører) vant vinteren 2015 konkurransen om 
detaljprosjektering av anlegget. 

Siden de 2 renseanleggene skal drives paral-
lelt i fremtiden, har kommunen ønsket å bruke 
de gode erfaringene man har med dagens anlegg, 
og forbedre det som ikke fungerer optimalt. 
Følg ende renseprosess er derfor valgt for det nye 
renseanlegget:
•Forbehandling med rister og luftet sand-/

fettfang
•Forsedimentering (tilsvarende som på 

 eksisterende renseanlegg)
•Biologiske reaktorer med MBBR (Moving 

Bed Bio Reactor) hvor biomassen vokser på 
plastelementer som holdes svevende i 
 reaktorene ved hjelp av lufting

•Tilsetting av fellingskjemikalium foran 
 flokkuleringsbasseng før avløpet ledes inn i 
konvensjonelle sedimenteringsbasseng, 
 tilsvarende det som er på eksisterende 
 renseanlegg

•Full slambehandling med utråtning  
(termofil prosess)

•Utnyttelse av gassen i gassturbin 

Driftskontrollsystemet skal bygges som et 
DCS-system. Den gamle driftskontrollen i det 
gamle anlegget skal også bygges om til samme 
system. 

Utslippstillatelse
Søknad om utslippstillatelse ble sendt i mars 
2016, og er på høring nå. Denne inneholder 
omfattende dokumentasjon basert på liste fra 
Fylkesmannen i Buskerud om opplysninger som 
skulle være med. Blant annet skulle det vurderes 
hvilke effekter tap fra avløpsnettet og utslipp fra 
renseanlegget ville ha for økologisk tilstand i 
Stor elva; nærmere bestemt beregning av konsen-
trasjonsendring for næringssalter, organisk stoff 
og bakterier på månedsnivå over en periode på 
30 år! 

Fylkesmannen har muntlig uttrykt tilfreds-
het med at avløpet vil renses som normalt i 
anleggsperioden. Det nye anlegget er designet 
for 95 % reduksjon av fosfor, men Fylkesman-
nens krav er ennå ikke kjent. Det er likevel 
bestemt å bygge det nye anlegget med avsatt 
plass for et eventuelt fremtidig krav om bakte-
riefjerning.

Forenklet flytskjema (COWI)
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Entrepriseopplegg  
og byggeledelse
Prosjektet skal bygges med følgende 10-delte 
entrepriser:
Entrepriser Monserud RA

B1 - Bygningsmessige arbeider  
        (inkl. grunn- og utomhusarbeider)

M1 - Utstyr for avvanning

M2 - Biologisk trinn

M3 - Prosessutstyr 

M4 - Pumper, rør, ventiler, mengdemålere mm

M5 - Gassturbiner

V1 - Varme og sanitær

V2 - Ventilasjon

E1 - Elektroinstallasjoner

E2 - Styring/Automasjon

Alle entreprisene, med unntak av det biolo-
giske trinnet, skal detaljprosjekteres og dermed 
være rene utførelsesentrepriser. M2 vil bli kon-
trahert som en totalentreprise.

Asplan Viak skal ha byggeledelsen i prosjektet. 
For å kunne takle såpass mange delte entre-
priser, er det etablert en byggelederorganisasjon 

med en koordinerende byggeleder som har 
ansvar for B1, samt å koordinere egne bygge-
ledere for maskin/prosess, VVS og elektro/styring. 

Kostnadsramme og status
Utvidelsen av Monserud renseanlegg har en kost-
nadsramme på 318 mill. kr. Entreprisen for byg-
ningsmessige arbeider har en kontraktsverdi på 
ca. 120 mill. kr og det var OBAS AS som nylig ble 
tildelt denne kontrakten. De andre entreprisene 
er ikke kontrahert ennå, men vil bli det i løpet av 
høst 2016 og vinter/vår 2017. 

Byggestart er i slutten av oktober 2016, og 
OBAS vil bygge i ca. 1 år før de neste entre-
prisene skal begynne sitt arbeid. Planlagt igang-
kjøring av anlegget er våren 2019. 

Hvor lenge holder det?
Så blir spørsmålet: Hvor stort innrykk blir det av 
nye innbyggere på Ringerike? Hvilken effekt får 
Ringeriksbanen og ny E16, og hvor lang tid vil 
det ta før kommunen utvider Monserud rense-
anlegg med byggetrinn 2? Og når er kapasiteten 
der også sprengt? Driftsleder Jan Kasa på Mon-
serud renseanlegg mener i alle fall at det blir etter 
at han er pensjonist! 
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