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   Alternativ 3. Overføring av avløpsvann fra Tretten renseanlegg til Lillehammer 
renseanlegg 

I dette alternativet er det forutsatt at den søndre delen av eksisterende renseanlegg bygges om til 
pumpestasjon for overføring til Lillehammer renseanlegg. Dette gjør det mulig å foreta bygging av 
pumpestasjon med tilhørende anleggsdeler mens eksisterende renseanlegg er i drift. 

For å redusere risikoen for driftsproblemer er det forutsatt at rist-/silgods og evt. flyteslam tas ut før 
overpumping til Lillehammer. Det er forutsatt å benytte eksisterende ettersedimenteringsbasseng for 
full utjevning av vannmengde. 

Kfr. beskrivelse av tiltak i kap. 6.3 og forslag til løsning som vist på tegn. nr.  5171527- 301, 321 og 
322. 

Den nordre delen av eksisterende renseanlegg blir overflødig. Kostnader for riving er inkludert. 

Under bygging av Øyertunnellen ble det lagt med en avløpsledning for evt. senere bruk. Det 
forutsettes at denne ledningen kan benyttes i framtidig anlegg. 

Eksisterende avløpssystem fra Øyertunnellen og til Lillehammer grense er gjennomgått og vurdert 
mhp. kapasitet. Ved vektstasjonen på sydsiden av tunnellen må det bygges ny pumpestasjon. Videre 
sydover er det inkludert kapasitetsøkning i eksisterende pumpestasjoner fram til pumpestasjon Pk 9 
Mosåa. Ved å utnytte utjevningsbassenget ved Pk 10 Midtskog forutsettes det at kapasitetsøkning i de 
siste pumpestasjonene ikke er nødvendig.  

Eksisterende ledningsanlegg er også gjennomgått. Det synes å være behov for omlegging av 
ledninger i forbindelse med pumpestasjon Pk 6 Øyer bru og Pk 7 Langvik, tilsammen ca. 1,9 km. 

Det er foreløpig utført kostnadsoverslag ihht. kap. 6 for investeringskostnader fram til Lillehammer 
grense.  

Evt. nye krav om kostnadsdekning for tiltak ved Lillehammer RA, overføringsanlegg og behandling i 
renseanlegget pga. belastningsøkningen etter overføring av avløpsvann fra Tretten renseanlegg, er 
ikke inkludert. Dette må avklares med Lillehammer kommune. 
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Tabell 12. Alternativ 3. Kostnadsoverslag 

Pumpestasjon: Beskrivelse: Delsum: Sum: 

Pk 1 Tretten renseanlegg Maskin/prosess inkl. el.installasjon og PLS 8 000  

 Bygningstekniske arbeider nybygg 6 500  

 Garderobe over eksist. sed.basseng 600  

 Riving av eksist. renseanlegg 2 000  

 Utvendige ledningsanlegg 500  

 VVS inkl. luktrensing 1 100  

 Elektro inkl. oppgradering driftskontroll  1.200 19 900 

Pk 2 Vekt Ny pumpestasjon  1 200 

Pk 3 Tolstad Utskifting av pumper mm  300 

Pk 4 Oddvang Utskifting av pumper mm  300 

Pk 5 Myreng Utskifting av pumper mm  300 

Pk 6 Øyer bru Utskifting av pumper mm 340  

 Omlegging pumpeledning 2 810  

 Omlegging selvfallsledning 1 250 4 400 

Pk 7 Langvik Utskifting av pumper mm 340  

 Omlegging pumpeledning 1 860  

 Omlegging selvfallsledning 700 2 900 

Pk 8 Driftsstasjon Utskifting av pumper mm  400 

Pk 9 Mosåa Utskifting av pumper mm  0 

Pk 10 Midtskog Utskifting av pumper mm  0 

Pk 11 Andersstugua Utskifting av pumper mm  0 

Nutriox Teknisk opplegg i alle pumpestasjoner  4 400 

Entreprisesum   34 100 

Adm, prosj. byggeledelse 15%  5 100 

Uforutsette kostnader 20%  6 800 

Sum investeringskostnad   46 000 

 

 

 

 

 

 

 

 


