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Sunnmørsposten 11.07.2018
Sunnmørsposten 14.01.2019

Sunnmørsposten 15.06.2020



Hva er kloakk?

Innen vann og avløpssektoren; SPILLVANN og OVERVANN = AVLØPSVANN



Spillvann
- Husholdninger (dusj, toalett, kjøkken mv) 
- Offentlig forbruk (sykehus, barnehage, skole mv)
- Industri



Innen vann og avløpssektoren; SPILLVANN og OVERVANN = AVLØPSVANN





Ref bergen.kommune.no



Status avløpsrenseanlegg i gamle Ålesund kommune
bedreVANN – årlig nasjonal og kommunal statistikk som grunnlag for forbedring av vannbransjen





Status avløpsrenseanlegg i Ålesund som planlegges overført til nytt sekundærrenseanlegg på Kvasnes.

Anlegg Beskrivelse Anlegg Beskrivelse

RA3 Larsgården
Etablert 1989 kapasitet 8000 pe Primærrenseanlegg med

trommelsiler.

Avløp til Ellingsøyfjorden.

Tilfredsstiller ikke kravene 
til primærrensing.

RA5 Breivika
Etablert 1992 kapasitet 7000 pe Primærrenseanlegg -

mekanisk.

Avløp til Ellingsøyfjorden.

Tilfredsstiller ikke kravene 
til primærrensing.

RA4 Åse
Etablert 1992 kapasitet 25.000 pe Primærrenseanlegg med 

fosforfjerning.

Avløp til Borgundfjorden.

Tilfredsstiller kravene til 
primærrensing.

RA6 Flisnes
Etablert 2003 kapasitet 16.500 pe Primærrenseanlegg -

mekanisk.

Avløp til Storfjorden.

Tilfredsstiller kravene til 
primærrensing.



2016 – samarbeidet med Sula kommune startet opp.
2017 – utarbeidelse av skisseprosjekt.

Ålesund  bystyre 37/18, vedtak;

Ålesund bystyre går videre med samarbeidet med 
Sula kommune om etablering av et felles 
renseanlegg i fjell på Kvasneset.
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Det nye avløpsrenseanlegget på Kvasnes planlegges for å tilfredsstille kravene til sekundærrensing, men
hva betyr henholdsvis primær- og sekundærrensing av avløpsvann?

Figur hentet fra Norsk Vann rapport 256/2020 Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg.

SS: Mengde faste partikler i avløpsvannet.
BOF5 : Mål for mengde organisk materiale som brytes ned mikrobiologisk etter 5 dager.



Forprosjektet for nytt avløpsrenseanlegg på Kvasnes - arbeidsomfang

1. Oppdrag A Forprosjekt avløpsrenseanlegg
Nytt avløpsrenseanlegg for Sula og Ålesund kommune bestående av 
prosessanlegg, administrasjonsbygg, inntaks- og utslippsarrangement.

2. Oppdrag B Forprosjektering av overføringsledninger
Forprosjekt for overføringsledninger fra Sula og Ålesund kommune fram til 
felles tilknytningspunkt for inntaksledning til avløpsrenseanlegget, inkludert 
plan for overføring av eksisterende renseanlegg til nytt anlegg på Kvasnes.

Nytt avløpsrenseanlegg på Kvasnes vil være et høygradig renseanlegg 
med sekundærrensing.



Målsetting for prosjektarbeidet

Forprosjektet skal gi politisk og administrativt nivå tilstrekkelig kunnskap for å kunne ta en endelig 
avgjørelse om felles avløpsrenseanlegg skal realiseres på Kvasnes i Sula kommune. Dette skal 
inkludere de virkningene tiltaket er ventet å få for omgivelsene, både i anleggs- og driftsfasen. 
Det vurderes som viktig å øke kunnskapen om følgende tema:

• Økonomiske forhold – herunder byggekostnader og driftskostnader (livssykluskostnad).
• Aktuelle renseprosesser og mulig renseeffekt.
• Muligheter for energigjenvinning i prosessanlegget.

Innhenting av erfaringer fra tilsvarende prosjekter med bygging av avløpsrenseanlegg vil være en 
del av kunnskapsgrunnlaget.



Framdriftsplan for forprosjektet



Status i forprosjektet - overføringsledninger



Status for avløpsrensanlegget

- Prosjektering av anlegget i fjell pågår

- Utkast til daganlegg/administrasjonsbygg foreligger.

- Strømningsanalyser og simulering av utslipp i sjø smat 
kartlegging av naturtyper og sedimentforhold i sjø -
rapport kommer trolig innen utgangen av 2020.

- Arkeologiske utgravinger og geotekniske undersøkelser.
Rapport tidlig 2021.

- I tillegg vil KU-tema omtales i reguleringsplanen med 
konsekvenser for blant annet

- Landskapsvirkninger
- Landbruk og naturressurser
- Friluftslivsinteresser
- Barn og unge
- Teknisk infrastruktur
- ROS-analyse



Prosessbeskrivelse av et generelt sekundærrenseanlegg for avløpsvann



Utnyttelse av energien i avløpsslammet i et biogassanlegg vil;

• Redusere kommunens klimaavtrykk ved at en reduserer slammengden med 30%, og ved det tilsvarende 30% 
reduksjon av transportbehovet, samt at en bruker egen produsert energi til drift av anlegget. 
I beste fall kan anlegget bli selvforsynt.

• Hygienisert og utråtnet slam lukter mindre enn ubehandlet slam, og er lettere å få avsetning på.

• Et biogassanlegg er et lukket system, og det skal ikke slippe ut lukt fra dette.

• Anlegget vil gi økte investeringskostnader som vil ta om lag 10 år å tjene inn.
Driftskostnader for anlegget vil påløpe så lenge anlegget er i bruk.

Slamhåndtering



Tilsvarende anlegg – eksempel fra

Odderøya avløpsrenseanlegg i Kristiansand

• Fjellanlegg – satt i drift i 1993.

• Skjerpede rensekrav i 2007.

• Utvidet/ombygd til sekundærrensing fra 2014.

• Kostnad for utbygging/ombygging ca 530 mill kr.

• Er dimensjonert for å rense avløp fra ca 138.000 
innbyggere.



Odderøya avløpsrenseanlegg 
slik en ser i terrenget.



Odderøya avløpsrenseanlegg 
slik det er inne i fjellet.



Forbehandling Biologisk rensing og sedimentering

Deler av ventilasjonsanlegg
Pumpestasjon for renset avløpsvann som 
brukes i prosessen framfor rent drikkevann.



Luktproblematikk ved Odderøya RA

• «Kanalbyen» er en utvikling av tidligere 
havneområde til boligområde.

• Utbygger var svært lite begeistret over at 
renseanlegget er nær nabo.

• Det ble bruke mye ressurser i forprosjektet på å 
gjennomføre luktspredningsanalyser for å 
dokumenter situasjonen for utbyggerne.



Odderøya Kristiansand - luktbelastning ved 10 m og 20 m høy skorstein



Odderøya Kristiansand – skorstein med høyde 30 m ble valgt – i Bergen er det et «turmål».
Egne luktspredningsanalyser vil avklare dette for et anlegg på Kvasnes.

Odderøya avløpsrensanlegg Kristiansand Kvernevik avløpsrenseanlegg Bergen
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Hva kan situasjonen bli om vi ikke går videre med et felles 
avløpsrenseanlegg med Sula kommune?



Brev fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til 
fylkesmennene mars 2019



Brev fra Miljødirektoratet til fylkesmennene mai 2020



• Økt fokus på oppfyllelse av rensekrav -> EU, Miljødirektoratet, fylkesmannen.

• Strengere praksis med hensyn til dispensasjon fra rensekrav.

• «Riset bak speilet»;
Brev fra Miljødirektoratet 05.05.2020 til fylkesmennene vedrørende primærrensing og overholdelse av 
tidsfrister

Har Ålesund kommune en plan B med hensyn på anlegg for rensing av avløpsvann; 
antall anlegg, lokasjoner for disse i framtida, kostnader?





Takk for oppmerksomheten!
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