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Sammendrag 

Tretten renseanlegg ble bygget i 1978/79 og satt i drift høsten 1980. Renseanlegget er et 
biologisk/kjemisk renseanlegg og ble bygget for å behandle avløpsvann fra Tretten tettsted og 
Felleskjerningen A/L.  

Drift ved Felleskjerningen opphørte i 2003. Avløpsvann fra Tine Meieriet Tretten ble tilknyttet Tretten 
renseanlegg i 2008. Det ble bygget ny overføringsledning under Lågen for Tine og omkringliggende 
boligbebyggelse (Tretten vest). Den nye tilknytningen medførte mer enn en fordobling av belastningen 
på renseanlegget. Det har senere skjedd en betydelig økning av produksjonen ved Tine og dermed 
også av utslippet fra Tine. I enkelte døgn står Tine for opp til ca.70% av forurensningsmengdene som 
tilføres renseanlegget. Den høye belastningen på renseanlegget inkludert det store og variable 
innslaget av prosessavløp fra Tine, medfører store utfordringer i driften av renseanlegget. Tine er for 
tiden i gang med ombygging av sitt eget forrenseanlegg. Dette arbeidet er ikke avsluttet. Effekten av 
tiltakene er så langt ikke kjent.  

Tretten renseanlegg er gammelt og nedslitt. Det er behov for en omfattende oppgradering både mhp. 
tekniske installasjoner og byggtekniske anlegg. Renseanlegget oppfyller heller ikke dagens krav til 
arbeidsmiljø verken når det gjelder innemiljø eller mhp. sanitærløsninger. 

I dette forprosjektet vurderes aktuelle løsninger for Tretten renseanlegg. Følgende alternativer er 
behandlet i forprosjektet: 

- Alternativ 1: Ombygging og utvidelse av eksisterende renseanlegg 
- Alternativ 2: Nytt renseanlegg til erstatning for eksisterende renseanlegg 
- Alternativ 3: Overføring av avløpsvann fra Tretten renseanlegg til Lillehammer renseanlegg 
- Alternativ 4: Oppgradering og rehabilitering av Tretten renseanlegg ekskl. prosessavløp fra Tine.  

                    (Tine oppgraderer forrenseanlegget til komplett renseanlegg med separat utslipp.) 

Tilførselen av prosessavløp fra Tine til Tretten renseanlegg er regulert gjennom en påslippsavtale 
mellom Tine og Øyer kommune, inngått i 2008. Det anbefales at Øyer kommune reforhandler 
påslippsavtalen med Tine. I den nye avtalen legges det til grunn at Tine oppgraderer  og drifter 
forrenseanlegget slik at prosessavløpet som videreføres til Tretten renseanlegg gir en stabil og 
forutsigbar oppfyllelse av kravene til mengde og sammensetning i påslippsavtalen.  Det må treffes 
foranstaltninger ved forrenseanlegget for å oppnå nødvendig sikkerhet i systemet slik at støtutslipp av 
urenset eller for dårlig renset prosessavløp avverges.  

Alternativ 1 omfatter ombygging, rehabilitering og utvidelse av eksisterende renseanlegg. Utførelsen 
med rehabilitering/ombygging vil være krevende siden arbeidene må utføres mens eksisterende 
renseanlegg holdes i drift i hele byggeperioden. Det forutsettes utvidelse av eksisterende renseanlegg 
mot syd med et nytt sedimenteringsbasseng og ny personaldel og utvidelse mot nord med 
forbehandling og slambassenger.  

I alternativ 2 er det forutsatt bygget nytt komplett renseanlegg ved siden av eksisterende renseanlegg. 
I et nytt renseanlegg ligger det til rette for å benytte nye tekniske løsninger som kan tilpasses 
belastningene på anlegget. Det nye renseanlegget kan bygges ferdig mens eksisterende anlegg 
holdes i drift fram til omkobling skjer. Det forutsettes at eksisterende renseanlegg rives etter at det nye 
er ferdig.  

I alternativ 3 vurderes overføring av alt avløpsvann fra Tretten til Lillehammer renseanlegg. Lengde fra 
Tretten renseanlegg til Lillehammer renseanlegg er ca. 33 km, her av ca. 21 km i Øyer kommune.  På 
strekningen er det 18 pumpestasjoner, her av 11 i Øyer. Ved Tretten renseanlegg bygges ny 
pumpestasjon for overføring til Lillehammer, inklusive siler/rister for uttak av ristgods og opplegg for 
uttak av flyteslam. Eksisterende sedimenteringsbasseng benyttes for utjevning av vannmengden. 
Overflødig del av eksisterende renseanlegg rives. 
Det forutsettes at eksisterende avløpsledning i Øyertunellen og eksisterende ledninger videre sydover 
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benyttes, men med kapasitetsøkning på noen strekninger. Eksisterende pumpestasjoner benyttes 
også, men med kapasitetsøkning i mange av stasjonene. 
Det vil være betydelig fare for luktutvikling i så lange overføringssystemer. Det er derfor forutsatt 
etablert opplegg for tilsetting av lukthemmende kjemikalie (Nutriox) i pumpestasjonene. 

I alternativ 4 er det vurdert ombygging/rehabilitering av Tretten renseanlegg tilsvarende som i 
alternativ 1, men under den forutsetning at prosessavløp fra Tine ikke overføres til Tretten 
renseanlegg.  
Denne løsningen vil kun være aktuell dersom en skulle finne det mest formålstjenlig at 
forrenseanlegget ved Tine ble oppgradert til et komplett eget renseanlegg med separat utslipp i 
Lågen. Det antas i dette forprosjektet at denne løsningen er lite aktuell.  

Bygging av avløpsrenseanlegg og andre VA-tekniske anlegg er kostnadskrevende. Det er utført 
kostnadsoverslag for de nevnte alternativer.  Det er tatt med påslag for uforutsette kostnader og 
kostnader for administrasjon, prosjektering og byggeledelse. Kostnadene er ekskl. MVA. 

Alternativ: Investeringskostnad 
(mill. kr) 

Årskostnad 
(1000 kr) 

1. Ombygging/utvidelse eksist. ra. 68,5 7.320 

2. Nytt renseanlegg 74,5 7.190 

3. Overføring til Lillehammer ra. 46,0 5.160 

4. Opprusting eksist. ra. ekskl. Tine 24,5 3.770 

 

Som tabellen ovenfor viser vil årskostnaden for alternativ 2 med bygging av nytt renseanlegg være 
lavere enn ombygging og utvidelse av eksisterende renseanlegg. Dvs. at alternativ 2 bør velges 
framfor alternativ 1 siden en da kan bygge et anlegget som prosessmessig er bedre tilpasset 
belastningen fra Tine. Alternativ 4 anses som lite sannsynlig og vurderes ikke videre i forprosjektet. 

Valget vil da stå mellom alternativ 2 og 3. Dersom en kun legger vekt på kostnadsberegningene så 
bør alternativ 3 velges framfor alternativ 2. 

Det er imidlertid usikkerhet til i hvilken grad de alternative løsningene vil løse problemene som en 
sliter med i dag og hvilken løsning som totalt sett er best framover. Det er pekt på at usikkerheten er 
størst vedrørende alternativ 3. Dette er særlig knyttet til faren for luktutvikling i overføringssystemet og 
spørsmålet om hvorvidt en med kjente metoder kan bekjempe luktutviklingen og hindre at lukt blir til 
sjenanse for personer i omgivelsene.  

Ovennevnte forhold tilsier at en bør vente med å treffe valg av løsning for Tretten renseanlegg til en 
har større trygghet for valg av alternativ. Følgende avklaringer er av særlig betydning: 

1. Tine fullfører arbeidet med ombygging av forrenseanlegget.  
2. Det dokumenteres i en prøveperiode at forrenseanlegget fungerer godt med stabilt/forutsigbart  

påslipp til Tretten renseanlegg. 
3. Arbeidet med ny påslippsavtale igangsettes som grunnlag for forhandlinger med Tine 
4. Avklaring av økonomiske betingelser fra Lillehammer kommune ved evt. overføring til 

Lillehammer renseanlegg. 
5. Nærmere vurdering av luktproblematikken ved overføring til Lillehammer. Øyer kommune 

vurderer et opplegg for gjennomføring av prøvepumping og måling av luktutvikling i 
avløpssystemet, evt. også effekten ved bruk av lukthemmende kjemikalie (Nutriox). Dette 
legges til grunn for en risikovurdering av alternativ 3. Dette vil også gi bedre grunnlag for å 
vurdere driftskostnadene ved denne løsningen. 
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Det kan ta noe tid før tilfredsstillende avklaring foreligger. Hvor lang tid som skal avsettes vurderes 
fortløpende. Målet er å få fattet en beslutning for valg av løsning for Tretten renseanlegg så snart som 
mulig, men ikke før en har tilfredsstillende sikkerhet for valget.   


