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FORORD  

Asplan Viak har vært engasjert av Flakstad kommune til å utarbeide et forprosjekt som 

omhandler utredning av avløpsløsning for Ramberg i Lofoten, med utgangspunkt i 

nåværende offentlig avløpsnett. Dagens avløp har tilrenning til Sandneset og urenset utslipp 

til sjø. Ingrid Verbaan har vært kontaktperson for oppdraget. 

Sigrid Anita Bjørck har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

Lofoten,  

 

Sigrid A. Bjørck      Leif Sverre Aune 
Oppdragsleder      Kvalitetssikrer  
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1 INNLEDNING 

Tettstedet Ramberg på Flakstadøya i Lofoten har i dag store utfordringer med et 

avløpsanlegg som ikke fungerer. På grunn av flere feil og mangler på hovedavløpsnettet går 

avløpsvann urenset i overløp ut i havneområdet og strandsonen rundt Sandneset boligfelt. 

Dette gir både luktproblemer og synlig avløpsvann i de aktuelle områdene. 

Miljøtilstanden i Ramberg havn er moderat (tilstandsklasse III, ifølge SALT-rapporten nr.1013 

‘Miljøundersøkelse i Ramberg havn’ 1.6.2016 Akvaplan NIVA) og for å nå Vannforskriftens 

miljømål om god kjemisk og godt økologisk tilstand innen 2021, er det nødvendig med tiltak. 

Ett av disse tiltakene vil være å stanse direkteutslipp av avløp i havnebassenget. 

Flakstad kommune ved Ingrid Verbaan har engasjert Asplan Viak AS for å utrede forslag til 

utbedring av avløpsforholdene for Ramberg. Kommunen har i sin utlysning bedt om en 

helthetlig, miljømessig og funksjonell tankegang for valg av løsning for avløpsløsning for 

Ramberg, hvor det sees på ulike robuste og klimatilpassende løsninger for å bedre 

kloakkeringen for Ramberg.  

Cowi har i 2014 kartlagt avløpsforholdene på Ramberg og utarbeidet en rapport levert i 2015. 

Denne rapporten benyttes som grunnlag for videre kartlegging. Før Flakstad kommune gjør 

et valg av løsning for Ramberg, vil man se på flere ulike alternativer og måle disse opp mot 

hverandre. Det skal både sees på samfunnsmessige og tekniske løsninger.  

Foto 1 Flyfoto av tettstedet Ramberg. Kilde: Asplan Viak kartet. 
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1.1  Eksisterende avløpsledningstrase 

Flakstad kommune har lite dokumentasjon på eksisterende offentlig avløpsanlegg. Det finnes 

enda ikke digitalt register eller kart over avløpsanlegget, og GeoLofoten har gjennomført 

innmålinger av ledningsnettet. Det jobbes med å få dette på plass. Eksisterende oversikt 

over stikkledninger med tilknytning til offentlig anlegg, slamavskiller eller direkteutslipp synes 

også å være mangelfull. Digitalt ledningskart er en forutsetning for å kunne gjøre nødvendig 

prosjektering av ledningsnettet og det er således av betydning at dette kommer på plass. 

Det er blant annet blitt foretatt et innkjøp av PE-rør SDR17 levert av Bulia Plast i 2010, som 

ligger lagret på kommunal tomt. En rekke betonglodd er lagret på samme område, og man 

antar at disse er bestilt for å forlenge eksisterende utslippsledning på Sandneset ut i sjø. 

Asplan Viak har blitt bedt om å gjøre en vurdering av om disse kan benyttes. 

Cowi foretok under kartleggingen i 2014 innmåling av kummer og nedmål på ledningsdybder 

i kummene. I samme undersøkelse ble det foretatt en kartlegging av de to 

avløpspumpestasjonene som er tilknyttet avløpsanlegget i området og utarbeidet en plan og 

profiltegning som viser hovedavløpsnettet (figur 1). Asplan Viak har utført befaringer av 

pumpestasjonene og befaring av ledningstraseer. Det er ikke foretatt nye innmålinger i dette 

forprosjektet, og eksisterende høydegrunnlag og innmålinger avløpsanleggets /antatt 

ledningsbeliggenhet utført av Cowi i 2014 er lagt til grunn for utredningen. Det er derfor viktig 

at det fortas nye innmålinger og registreringer i detaljeringsfasen.  

 

Figur 1 Utsnitt av Cowis Plan- og profiltegning for avløpssituasjonen på Ramberg, datert 12.02.2015. Utsnittet er 
ikke i målestokk. 

Avløpsløsningen består i utgangspunktet av en kombinasjon av selvfallsledninger og 

pumpeledninger. Selvfallsledningene er i PVC i dimensjon Ø160 og Ø110. Pumpeledninger 

er i PE med dimensjon Ø110. Avløpetraseens totale lengde er på nesten 800 meter. 

Ledningenes beliggenhet er antatt ut i fra kummenes plassering og synlige spor i terreng, 
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samt noe lokalkunnskap hos oppdragsgiver. Fall på ledningene varierer, og er antatt jevn 

mellom hver kum. I Cowis rapport er det på en strekning på 90 meter antatt et fall på bare 

5‰ på selvfallsledningen, faktisk fall er ikke kjent. Det anbefales at det ukjente punktet i 

ledningsnettet lokaliseres og innmåles. Dette kan alternativt gjøres ved hjelp av sonde og 

logger.  

Hovedavløpsledningen er lagt ut i sjø, men avsluttes i fjæresonen, etter at sjøledningen gikk 

tett for noe tid tilbake.  

1.2  Eksisterende avløpspumpestasjoner 

Hovedavløpsledningene er tilknyttet to ulike avløpspumpestasjoner, PS1 og PS2, som begge 

er ute av drift. Stasjonene ble begge etablert i 2000, og er av prefabrikkerte stasjoner 

bestående av overbygg og sump, og med to tørroppstilte pumper med sugeledning i hver 

stasjon av typen Pumpex. Pumpestasjonene er levert av rørleggerfirmaet K.Lund fra 

Trondheim.  

Driftsstansen på pumpene skyldes at pumpene har blitt ødelagt fordi det har vært med 

steiner inn i pumpesumpa. Når pumpa trekker opp steiner har de stanset. Fordi det er 

tørroppstilte pumper, er de avhengige av vakuum. Ved stans tømmes magasinet som sørger 

for vakuum i sugeslangen mellom pumpa og bunn sump, og pumpene blir stående å pumpe 

uten at de klarer å suge med seg avløpsvannet fra sumpa. Dermed reduseres ikke volumet i 

pumpesumpa og pumpene blir stående å arbeide til det går varmgang i de. Over tid har dette 

gjort at pumpene har havarert.  

Det er ikke helt klart hvilket år pumpene stanset, men det antas å være flere år siden de 

fungerte. At pumpestasjonene har stått i lengre tid uten å være virksom, og vært utsatt for 

manglende tilsyn og vedlikehold, vil ha bidratt til at innvendig utstyr er utsatt for korrosjon og 

annen påkjenning over tid. Man har ikke kunnskap om en eventuell driftskontroll tilknyttet 

stasjonene, sumpdiameter, høyder, som bunn i sump, innløp og utløp, teoretisk stoppnivå og 

dimensjon innvendig ledningsanlegg, utover de begrensede registeringer som Cowi har gjort. 

Gjennomgang av datablader for eksisterende pumper viser at PS1 har en motor på 2 kW, 

men krever ikke mer enn 0,4 kW, basert på eksisterende personekvivalent-grunnlag. Pumpe 

i PS2 har også motor på 2 kW, og har ikke rom for kapasitetsøkning. Med alt avløpsvannet 

som ledes til PS2, ved pumping og selvfall, oppfattes det som noe underlig at PS2 ikke har 

større pumper enn PS1.  

1.3  Eksisterende utslipp til sjø 

I en normal driftssituasjon, og med pumper i normal drift, ville det kun være ett utslipp til sjø 

ved Sandneset, hvor avløpsvannet går urenset ut i sjø. Når avløpspumpene ikke er i drift 

inntrer nødoverløpene, og avløpsvannet renner direkte ut i Havnebassenget og 

grunnvannsområdet Leira, i tillegg til det som på selvfall er tilknyttet hovedutslippet på 

Sandneset. Utslippet i havnebassenget kan sees under kaikanten ved fiskemottaket, og 

utslippet på Sandneset kan sees i fjæra på Sandneset, hvor utslippsledningen er kuttet i 

strandsonen. Utslippsledningen er kappet av i dette punktet fordi ledningen var tettet til og 

avløp oversvømmet oppstrøms kum og kjellere på Sandneset.  
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Figur 2 Utsnitt fra Cowis plantegning - opprinnelig avløpssituasjon med pumper i PS1 og PS2 i drift. Alt 

avløpsvann føres i retning utslippsledning på Sandneset, og overløp er ikke i drift. (Skisse er ikke i målestokk.) 

 

Figur 3 Begge pumper er ute av drift, slik driftssituasjonen er pr i dag. Alt avløp med tilrenning til innløpskummene 

S1 og S6 går i overløp i indre havn og i Leira. Skisse er ikke i målestokk 

 

 

Figur 4 Utsnitt fra Cowis plantegning - opprinnelig avløpssituasjon videre mot utslippsledning med PS2 i drift. 
Figur er ikke i målestokk. 
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Figur 5 Utsnitt fra Cowis plantegning – pumper er ute av drift, slik driftssituasjonen er pr i dag. Utslippsledning får 
kun tilrenning fra høybrekket ved Sandneset og ut i sjø. Resterende avløp går i overløp.  

2 BEREGNINGSGRUNNLAG 

Det er i Cowis beregninger lagt til grunn totalt 100 boliger, og har beregnet 3,5 

personekvivalenter/bolig.  

I forbindelse med dette forprosjektet var det ønskelig at det ble gjennomført en ny beregning 

av dimensjoneringen av pumpestasjonene, for å finne ut om pumpene og pumpeledningene 

hadde korrekt dimensjon. Ettersom det mangler digitalt kartgrunnlag som viser 

ledningsinfrastruktur, mottok Asplan Viak et avløpsgebyrregister for å få korrekt informasjon 

om antall tilknyttede boliger til avløpsnettet. Gjennomgang av avløpsgebyrregister viser avvik 

mellom forventet tilknyttede boliger og faktisk gebyrbelagte abonnenter.  

Cowi har i sin rapport lagt til grunn at det er 65 boliger med tilrenning til PS1 og ytterligere 35 

tilknyttet PS2. De har videre lagt til grunn 3.5 personer bolig for sine utredninger. 

Opplysninger mottatt fra Flakstad kommune viser et faktisk snitt pr bolig på 2,9. Man har 

derfor i møte med kommunen blitt enige om at det videre i utredningen legge til grunn en del 

antakelser når det gjelder beregning av personekvivalenter. Ved en opptelling av antall 

boliger innenfor det som vil være naturlige avløpssoner for PS1 og PS2 er det til sammen 

funnet 98 boliger basert på telling av antall boligeiendommer i eiendomsregisteret. Ettersom 

Cowis rapport fra 2014 har benyttet 65 + 35 boliger, er det i denne rapporten antatt at disse 

tallene er kvalitetssikret av Flakstad kommune. Vi har derfor valgt å bruke disse tallene 

videre. Flakstad kommune ser for seg en boligutbygging med tilrenning til PS1 på 20 boliger, 

og for PS2 12 boliger (tre firemannsboliger). For næringstomtene / lagerbygg ved kaia 

beregnes det en økning på 100 nye arbeidsplasser. 

For skolen og barnehage beregnes det 86 elever og lærere, hvor halvparten antas å bo 

utenfor avløpssonene. Det er ikke forventet bedrifter med stort vannforbruk, og det regnes 

derfor ikke med flere næringsbedrifter i grunnlaget utover de 100. 

Dette gir følgende dimensjonering for personekvivalenter for avløpsanlegget 
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PS1 (65+20) boliger * 2,9 pe/bolig 247 pe 

PS2 35+12 boliger * 2,9 pe/bolig  
+ skole/barnehage 43/3 * 8/24 * 2,9 
+ næring 100/3 *8/24 * 2,9 

183 pe 

Totalt  430 pe 

 

Avløpsanlegget dimensjoneres for en samlet belastning på 430 personekvivalenter ved full 

utbygging basert på kommunens egne utviklingsestimater. 

3 UTSLIPPSTILLATELSE 

Utslippstillatelse for Flakstad kommune, hvor Ramberg inngår, ble gitt av Fylkesmannen i 

Nordland, og gjelder fra 10.12.1997 (behandlingsdato hos Fylkesmannen) og fram til 

31.12.2003. Tillatelsen var gitt basert på opplysninger i kommunens søknad av 20.10.1997, 

og forutsetter at kommunen oppfyller de krav til rensing som er gitt i rundskriv 91/1 av 

Statens Forurensningstilsyn. Videre er det knyttet en liste med vilkår og med tidsfrister til 

tillatelsen, med krav om slamavskiller som rensemetode for avløpsvann som føres til sjø. Det 

var i tillegg gitt et oppfølgingskrav om at revidert hovedplan for avløp skulle legges fram 

senest 01.07.2003. 

Siden den gang er kommunen er blitt forurensningsmyndighet, og saksbehandler sine egne 

utslippstillatelser, inkludert utslipp fra kommunaltekniske avløpsanlegg. Størrelsen på antall 

personekvivalenter og områdets følsomhet på Ramberg legger føringer for tiltak som skal 

legges til grunn for utslippstillatelsen for anlegget. 

Intensjonen i lovverket er slik at det ved fornying av avløpsnettet forutsetter at man forholder 

seg til nye avløpsbestemmelser og kapittel 13 i forurensningsforskriften, og utbedrer 

anlegget i henhold til gjeldende lovverk.   

Senioringeniør Hege Rasmussen hos Fylkesmannens miljøvernavdeling uttaler følgende om 

rensekrav og utslippsdybde: 

«Kravene til utslippssted i forurensningsforskriften § 13-9 sier bla at det «skal lokaliseres og 

utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter 

unngås»».  

I utgangspunktet er det rensekravene i forurensningsforskriften § 13-7, utslipp til normalt eller 

følsomt område, som gjelder. Kommunen kan bestemme å fravike dette jf. § 13-5, men 

dersom kravene settes lempeligere må dette begrunnes faglig. Intensjonen med denne 

bestemmelsen var at det skulle kunne settes strengere krav om nødvendig. 

3.1 Utslippsledning 

Utslipp til sjø fra en slamavskiller fra en enkeltstående bolig skal plasseres minimum to meter 

under lavest lavvann. Når det er snakk om et samlet utslipp for mer enn 50 

personekvivalenter, må forurensingsforskriften §13-7 følges og utslippet skal ikke forsøple 

sjø og sjøbunn. For å unngå at utslippet forurenser sjø, må utslippet ikke slippes ut slik at det 
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legger seg i overflaten av sjøvannet. Tettheten til ferskvann er mindre enn tettheten til 

sjøvann, og spillvannet vil dermed stige mot overflaten. Dersom målet er at utslippet ikke 

skal nå overflatevannet, bør utslippet plasseres på 20 meters dyp. Området utenfor Ramberg 

er svært langgrunt (se figur 6). Det er ca. 3 km fra det dagens utslippsledning går ut i sjø og 

til ledningen når 20 meters dyp (se figur 7). 

 

Figur 6 Utsnitt av sjøkart utenfor Ramberg, som viser at området er langgrunt 

Skal utslippet ledes til -20 meter vil trykket fra sjøvannet, samt trykktapet i ledningen, bli så 

stort at det vil være nødvendig å pumpe spillvannet til sjø. Siden resipienten er forholdsvis 

god og det ikke er et absolutt krav om utslipp på så stort dyp, bør det vurderes om renset 

avløp kan slippes ut på mindre enn 20 meter. Utslippsledningen vil ved utslipp på bare -10 

meter bli mellom 600 -1000 meter. Beregninger viser at avløpet da likevel må pumpes til sjø. 

Beregningen støttes av eksisterende forhold hvor avløpsledningen har gått tett, enten fordi 

ledningen slammes ned eller gror til med alger og skjell. Ved jevn avløpsstrøm og gode 

fallforhold på ledningen skal ikke dette skje. 

Legging av sjøledning er søknadspliktig og det må søkes godkjenning hos Kystverket. Trase 

på 3 km vil krysse høyspent sjøkabel, noe som normalt ikke godkjennes. Det kan dermed 

fastslås at en utslippsledning ikke vil være mulig å rekke ut til 20 meters dyp. Dersom det 

skal gjøres godkjente beregninger av utslippet videre, bør strømningsforholdene i det 

aktuelle området registreres. Det er kjent at området har sterk tidevannsstrøm hvor 

vannmassene fra bunnen ledes opp til overflaten. Et utslipp kan derfor potensielt skylle 

tilbake på Stranden mellom Justneset og Sandneset.  

Fordi avløpsvannet må pumpes på sjøen og fordi det er grunn sjøvannsstand utenfor 

Ramberg bør det vurderes to ulike tiltak for utslippet på Ramberg 

a) Etablering av spredergrøfter etter slamavskiller 

b) Bruk av prefabrikkert renseanlegg som mulig renseløsning.  

Spredergrøfter fordeler avløpsvannet over et filtermedium hvor naturlige bakterier bryter ned 

avfallstoffene i avløpsvannet. Fordelen med spredergrøfter er at utslippet kan ledes til to 
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meter under laveste lavvann. Ulempen med spredergrøfter er at de er svært plasskrevende 

og at filtermedia må skiftes ut ca. hvert 20 år for at rensegraden skal opprettholdes. 

Fordelen med de prefabrikkerte renseanleggene er at de er enkle å installere, de har lave 

driftskostnader og god rensegrad. Sammenlignet med slamavskiller med spredergrøfter er 

det plassbesparende og de har ingen kjent utløpsdato. Sammenlignet med spredergrøftene 

krever renseanleggene jevnlig tilsyn. 

 

Figur 7 Skisse viser utslippsledning, som vil bli ca. 3 km lang hvis den skal oppnå et dyp på 20 meter. Plassering 
er omtrentlig for å oppnå 20 meter, og trase vil kunne bli en annen om 10-15 meter er tilstrekkelig.  

 

3.2 Dimensjonering av slamavskiller 

Ut i fra bestemmelsen i forurensningsforskriften og tidligere pålegg fra Fylkesmannen må det 

etableres en slamavskiller på utslippet.  

Det er totalt 430 pe som vil bli tilknyttet slamavskilleren i framtiden. Ved bruk av VA-miljøblad 

nr. 48 kan slamavskiller dimensjoneres. Ved bruk av 430 pe, vannforbruk på 150 l/pr/døgn 

og slamproduksjon på 200 l/pe/døgn vil dimensjoneringen gi et behov for slamavskiller på 

min 120 m3. Dette er en meget omfattende slamavskiller som må deles opp i minimum 4 

ulike tanker.  

Dersom vi ser bort fra den teoretiske antall pe, og kun tar for oss 100 boliger med 2,9 

personer pr bolig vil samme dimensjonering gi behov for slamavskiller på 90 m3. Dette er en 

slamavskiller som kun vil bestå av 3 tanker.  
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3.3 Sandfilteranlegg 

Som videre behandling etter et slamavskilleranlegg er et sandfilteranlegg velprøvd metode. 

Her renses vannet biologisk ved vertikal strømning i et begrenset filter tilført rensemedium, 

og ledes om nødvendig til resipient. Metoden er forholdsvis arealkrevende 25-50 m2 pr 

husstand), og må vedlikeholdes med regelmessig utskifting av filtermasser, spesielt med 

tanke på fosforbinding, for å oppnå lang levetid.  

Med tilgjengelig areal i Leira bør det stedlige massers infiltrasjonsegenskaper for 

sandfilteranlegg/spredegrøfter utredes videre, da alternativet er pumping av avløpsvannet. 

Velges det et minirenseanlegg med 90– 97% rensing av BOF kan det være tilstrekkelig med 

utslippsledning til minimum to meter under laveste lavvann.  

4 FORNYING AVLØPSPUMPESTASJONER 

Avløpspumpestasjonene må fornyes slik at avløpet kan håndteres på en forsvarlig måte.  

Det er tre mulige løsninger for utbedring av pumpestasjonene: 

a) Det benyttes tørroppstilte pumper som i dag 

b) Det benyttes sideoppstilte pumper 

c) Det benyttes dykkede pumper 

Den mest kostnadseffektive løsningen vil være å erstatte eksisterende tørroppstilte pumper 

med tilsvarende, selv om disse er mye mer energikrevende enn sideoppstilte som har 

tilløpstrykk eller dykkede pumper. 

Sideoppstilte pumper vil kreve en total ombygging av pumpestasjonene, noe som er 

kostnadsdrivende. Selv om sideoppstilte pumper bruker mindre energi, kan det ikke 

forsvares å bygge om pumpestasjonen i en så stor grad. 

Dykkede pumper er også her mulig å benytte, men vil også kreve en større ombygging av 

stasjonen. Dykkede pumper er mindre hygieniske å betjene og mange kommune ønsker 

derfor tørroppstilte pumper. Ved små avløpsmenger er det ofte større driftsproblemer med 

tørrroppstilte pumper med sugetrykk og i fremtiden vil det anbefales at Flakstad kommune 

investerer i stasjoner med dykkede pumper. Fordi overgang til dykkende pumper vil kreve en 

større ombygging av stasjonen, ser man bort i fra dette ved vurdering av eksisterende 

pumpestasjoner. Dersom stasjonene mangler vakuumanlegg må dette skaffes. 

For begge pumpestasjoner anbefales det Flakstad kommune å inngå en serviceavtale med 

pumpeleverandøren, slik at årlig vedlikehold utføres uavhengig av belastning hos øvrige 

mannskaper i kommunen. 

4.1.1 PS1 

Tilrenning blir lik eksisterende, men skal ta høyde for avløp fra utbygging av 20 nye boliger. 

Eksisterende sump og overbygning i PS1 kan benyttes for å sette stasjonen i drift igjen.. 
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Innløpkum i forkant av stasjonen må byttes ut. Denne kummen må ha steinsamler, 

stengeventil på innløpet til stasjonen, og nødøverløp med tilbakeslagsventil som hindrer 

inntrenging av sjøvann i pumpestasjonene. 

Steinsamler er nødvendig for å forhindre at det kommer steiner inn i pumpesumpa. Steinen 

ødelegger pumpene og er medvirkende årsak til at pumpene ikke fungerer i dag. 

Stengeventil på innløpet gjør det mulig å arbeide i pumpestasjonene uten at pumpesump 

fylles med avløpsvann, ved behov for utbedringer av sump eller annet utstyr. Det er viktig at 

nødoverløpet får påmontert tilbakeslagsventil da sjøvann vil skape et korrosivt miljø i 

stasjonen. Ved inntrenging av sjøvann vil pumpene også arbeide mer enn de skal og øke 

energiutgifter betydelig. Nødoverløp i innløpskummen må heves i forhold til dagens nivå. 

Endelig nivå bestemmes av laveste kjeller tilkoblet gjeldene avløpsledning, og må innmåles i 

detaljfasen.  

Nye pumper dimensjoneres for 250 personekvivalenter. 

4.1.2 PS2 

Ved valg av alternativ 2 vil alt avløpsvann renne til denne stasjonen, ved full utbygging totalt 

430 personekvivalenter. Eksisterende sump og overbygning i PS2 kan benyttes for å sette 

stasjonen i drift igjen. Som for PS1 betyr at det vil være mindre investeringer å erstatte 

eksisterende tørroppstilte pumper med tilsvarende. Innløpskum i forkant av stasjonen må 

byttes ut tilsvarende PS1.  

5 ALTERNATIVE MODELLER FOR AVLØPSANLEGGET 

Dersom dagens ledningsanlegg virket etter intensjonen skulle det vært ett utslippspunkt i sjø, 

et stykke ut fra land. På grunn av at pumpene på de to pumpestasjonene er ute av drift, går 

avløpsvann med tilrenning til disse i overløp, det vil si at det er tre ulike utslipp av urenset 

avløpsvann, som medfører både forsøpling og lukt. 

Det finnes flere måter å løse avløpssituasjonen på. Dette notatet tar for seg 5 ulike 

alternativer: 

- Tilbakeføring til opprinnelig avløpssituasjon 

- Samlet avløputslipp ved Leira via slamavskiller og ny PS på Sandneset  

- Samlet avløputslipp ved Leira via minirenseanlegg og ny PS på Sandneset 

- Oppdeling i to avløpsutslipp med utslippsledning på Sandneset og Leira 

- Oppdeling i tre avløpsutslipp 

- Pålegge hver enkelt bolig installasjon av slamavskiller med godkjent avskiller og 

utslipp. 

5.1  Alternativ 1: Tilbakeføring til opprinnelig avløpssituasjon 

Et alternativ er å gjenopprette driftssituasjonen for avløp slik situasjonen var når 

pumpestasjonene PS1 og PS2 var i drift, og etablere en utslippsledning til sjø. Dette betyr 

oppgradering av dagens to avløpspumpestasjoner og behov for en renseenhet før 

utslippspunktet på Sandneset, samt utslippsledning til sjø.  
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Med utbygging av nye boligarealer og næringsvirksomhet må det ses på eksisterende 

ledningers kapasitet og egnethet, i forhold til framtidig utbygging. Ettersom det er usikkerhet i 

grunnlagsmaterialet har ikke dette blitt ferdigstilt i forprosjektet. 

 

Figur 8 Utsnitt fra Cowis Plan- og profiltegning -  Alternativ 1: Tilbakeføring til opprinnelig avløpssituasjon, men 
med forlengelse av utslippsledning, og med rensing før utslipp. Tegning er ikke i målestokk. 

Ut i fra vår kjennskap til omfang av slamavskilleren, er det svært begrenset plass til en 

slamavskiller som er dimensjonert for 430 pe på Sandneset. Slamavskilleren vil minimum 

være 15 m lang og 10 meter bred fordelt på 4 tanker, og det er ikke plass til spredergrøfter 

før utslippet ledes til sjø. Som rensetrinn for det aktuelle området anbefales et renseanlegg. 

Løsningen er illustrert i figur 8. 

5.2 Alternativ 2 A:  
 Samlet avløputslipp ved Leira via slamavskiller og ny PS  

En annen metode for å få samlet avløpet til ett utslipp, er å sette PS1 i stand, og 

opprettholde pumpeledningen og selvfallsledningen fra S1/PS1 fram til S6/PS2.  

På Sandneset etableres det er ny avløpspumpestasjon nedstrøms boligfeltet, og det legges 

en ny pumpeledning herfra og over høybrekket, hvor det bygges ny avløpskum, og 

utløpsledningen tilkobles eksisterende selvfallsledningen mot S9 og fram mot S6. Herfra 

ledes alt avløpsvannet, ved selvfall eller via pumping fra PS2 fram til en slamavskiller med 

sandfiltergrøfter (alternativ 2A) eller et minirenseanlegg (alternativ 2B) med utslipp mot Leira, 

som vist i figur 9. 

Prinsippet er illustrert i figur 9, med ulike forslag til plassering av sandfiltergrøfter. 



  NOTAT 
Side 16 av 34 

Flakstad Kommune  Asplan Viak AS 
 

 

Figur 9 Utsnitt fra Cowis plan- og profiltegning: - Som opprinnelig mellom PS1 og S4 og fra høybrekk før 
Sandneset. Etablering av ny PS nedstrøms utslippsledning, og pumping via ny pumpeledning over høybrekket 

mot PS2. Deretter selvfall eller pumping til minirenseanlegg /slamavskiller med spredegrøfter på Leira. 

Fordelen med denne løsningen er at det er tilstrekkelig areal for slamavskiller i dette 

området. Ved bruk av spredergrøfter, vil vi få en ekstrapolering av utslippet, slik at utslippet i 

mindre grad vil forurense sjø og sjøbunn. Kravet til utslippet kan da modereres til 2 meter 

under laveste lavvann. Det vil derfor, over tid, være store besparelser for kommunen med 

dette alternativet. 

5.1  Alternativ 2 B:  
Samlet avløputslipp ved Leira via minirenseanlegg og ny PS  

Ettersom renseanordning i figur 9 ikke er plassert på kommunal grunn, kan det dukke opp 

utfordringer med denne plasseringen. En mindre plasskrevende renseløsning kan derfor 

være installasjon av et minirenseanlegg. Utslippet fra renseanlegget vil kunne tillates tilført 

sjøen 2 meter under laveste lavvann. Ulempen med minirenseanlegget framfor en 

slamavskiller er at den har behov for strøm, men forbruket er svært lavt og vil trolig oppveie 

kostnader for ev. erverv av grunn og kostnader for etablering av sandfiltergrøfter.  

5.2  Alternativ 3: 
 Oppdeling i to avløputslipp, med utslippsledning på Sandneset 

Ved å etablere avløpsrensing ut mot Leira (se Figur 7) er det mulig med selvfall fra 

høybrekket ved Sandneset mot Næringsparken ved Leira, og kun ha pumping fra PS1. PS2 

må eventuelt pumpe avløpsvann videre til renseenheten. Høyden på innløpssiden av 

renseenheten vil avgjøre om selvfall er mulig, og dette må vurderes i en detaljprosjektering. 

Alt tilkoblet avløp mellom S1 og S9, alternativt også boliger tilkoblet dagens pumpeledning 

mellom høybrekk ved Sandneset og S9, vil ha tilrenning til dette renseanlegget.  
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Figur 10 Utsnitt fra Cowis plan- og profiltegning - Oppdeling i to avløpssoner, med slamavskillere/minirenseanlegg 
(RA) for hver av sonene, spredegrøfter og forlenget utslippsledning. RA er kun en illustrasjon, og størrelse er 
overdrevent. Endelig plassering og utforming fastsettes i detaljprosjekteringen. 

Antall tilkoblede boliger fram mot utslippsledningen ved Sandneset blir nå redusert. Ved full 

utbygging vil dimensjon for slamavskilleren i området reduseres fra min 134 m3 til 20 m3. Det 

vil da kun være behov for 1 tank på ca 4,1 * 2 meter. Slamavskillerens utslipp vil fremdeles 

måtte ledes til sjø som er så dyp at avløpsvannet ikke forurenser sjø eller sjøbunn. Det 

teoretiske høyden for avløpet vil da være ca 15 meters dyp. Dette vil kreve pumping av 

avløpsvannet. Et alternativ til slamavskiller kan være at det etableres et minirenseanlegg på 

eiendommen, slik at utslippet kan ledes til sjø 2 meter under laveste lavvann.  

Løsningen er illustrert ovenfor i figur 10. 

Tilvarende reduseres dimensjonering for utslippet på Leira med ca 70 pe. Ny dimensjonering 

for slamavskiller viser da at minimum volum endres til 113 m3. Dette er fremdeles en 

omfattende slamavskiller i areal og det anbefales derfor at minirenseanlegg vurderes som 

alternativ løsning.  

Denne løsningen har ikke behov for noen ekstra pumpestasjon, og ansees dersom som mer 

klimatilpasset enn alternativ 2.  

5.3  Alternativ 4: Oppdeling i tre avløpsutslipp 

En fjerde alternativ som det er sett på er muligheten til å sette PS1 ut av drift, og kun basere 

avløpet på selvfall, da med unntak av et eventuell behov for pumping til renseenheter ved 

Leira fra PS2. Sett i et perspektiv hvor vi ønsker å gjøre avløpsløsningen robust og 

klimatilpasset, vil dette være et godt alternativ. Dette betyr imidlertid at det må etableres tre 

ulike renseenheter og utslippspunkt. 
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Disponibelt areal for etablering av slamavskiller og/eller minirenseanlegg er en utfordring på 

alle tre lokaliteter, av ulike årsaker. Ved PS1 ser det ikke ut til å være mulig å finne ledig 

areal egnet til å etablere slamavskiller på. Det må i tillegg anlegges egen utslippsledning, da 

arealkravende spredegrøfter heller ikke er mulig. Det er derfor nødvendig med et 

renseanlegg som kan ha utslipp rett mot havnebassenget. Renseanlegget bør etableres 

eiendommen som tilhører fiskebruket. Eiendommen har ikke gårds- og bruksnummer i 

matrikkelen, og derfor ingen grunneier. Følgelig kan det bli problematisk med bygging på 

arealet.  

Ulempen med alternativet er at det krever innkjøp og drift av 3 anlegg. Dette alternativet er 

således det mest kostnadskrevende alternativet som kapittelet om kostnader også viser.  

Løsningen er illustrert i figur 11. 

Figur 11 Utsnitt fra Cowis plan- og profiltegning – Ingen pumping av avløpsvann, og med all avløp på selvfall, som 
medfører tilrenning til tre ulike renseenheter (RA) før utslipp. RA er kun en illustrasjon, og størrelse er 

overdrevent. Endelig plassering og utforming fastsettes i detaljprosjekteringen.  

5.4 Alternativ 5: Gjenoppretting av slamavskillere for hver husstand 

Et alternativ til offentlige avløpsanlegg med minirenseanlegg, er å gå tilbake at hver bolig har 

sin egen slamavskiller.  Kravet er da en 4 m3 - 3-kammers slamavskiller, med 

tømmefrekvens annet hvert år og med utslippsledning til sjø til minimum to meter under 

laveste lavvann. Slamavskilleren skal oppfylle kravene til tetthet og rensegrad i henhold til 

NS-EN 12566-1. 

Det er ikke kjent om hver eksisterende slamavskiller ble koblet ut i forbindelse med 

etablering av felles offentlig avløpsledning, men man tar utgangspunkt i dette da etablering 

av offentlig slamavskiller var et krav i utslippstillatelsen, med kort etableringstidsfrist. Vedtak 

om etablering av offentlig avløpsanlegg, men påfølgende økning i avløpsgebyrer medførte 
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protestaksjoner. Man antar at få av de private utkoblede slamavskillerne er godkjent etter 

dagens krav. 

Dersom Flakstad kommune fratrer sin rolle som avløpsansvarlig, og ikke lenger tilbyr sine 

innbyggere utslipp via kommunale avløpsledninger, vil forurensningsforskriften tre i kraft for 

fullt. Dette betyr at samtlige boliger må ha sine utslipp godkjent i henhold til 

forurensningsforskriften. Eksisterende anlegg vil måtte godkjennes etter nye forskrifter. 

Kostnader med godkjening av eksisterende slamavskillere, etablering av nye slamavskillere 

og istandsetting av utslippsledning for private anlegg, må bekostes av den enkelte 

anleggseier, det vil si hver husstand (eventuelt felles anlegg for to eller flere husstander).  

Å pålegge hver huseier betydelige utgifter til avløpsrensing synes ikke å være en tilrådelig 

lokalpolitisk løsning, da reduksjon i gebyrkostnader med stor sannsynlighet vil være 

ubetydelig i forhold til de private etableringskostnadene. Dette vises videre i kapittel 7. I 

tillegg antas det å bli en rekke utslippspunkt som vil gi en uestetisk effekt langs hele 

stranden, og potensielt nye områder med luktproblematikk og lokal forurensning.  

6 KOSTNADSOVERSLAG FOR DE ULIKE 

LØSNINGSALTERNATIVENE 

Alle oppgitte kostnadstall i rapporten er eks mva. 

Sammenstilling av kostnader er vist i tabell 1. Alternativ 5 er ikke med i rapporten, kun i 

teksten, da det ikke synes rådelig å sammenligne priser for ett anlegg med priser for hele 

Ramberg. Det gjøres oppmerksom på at kostnader for den enkelte bolig kan variere og at 

ulike anlegg kan ha ulik pris. Det er kun innhentet pris på ett anlegg i denne utredningen.   

6.1 Fornying ledningsanlegg 

Deler av selvfallsledningsnettet mot Sandneset er av dimensjon Ø110. Denne må 

oppgraderes om alt avløpsvann ledes til Sandneset, totalt ca 65 meter. Antatt kostnad er satt 

til NOK 362.000,-. 

Det må legges ny pumpeledning fra ny avløpspumpestasjon nedstrøms boliger ved 

Sandneset om Alternativ 2 velges. Dette betyr at det må legges inn en pumpeledning antatt 

dim Ø 75 PE fra ny PS fram til området etter første høybrekk, hvor det må etableres en kum 

og en tilkobling til eksisterende nett. Med traselengde satt til 225 meter er kostander for 

etablering av pumpeledning og kum anslått til kr 675 000,-. 

6.2 Ombygging PS1 og PS2 

Kostnader for å bygge om hver av de to eksisterende pumpestasjonene vil være ca NOK 

95.000,- for levering to pumper og frekvensomformer, og ombygging på anslagsvis NOK 

25.000,-. I tillegg tilkommer ny automatikk på rundt NOK 130.000,-. Man tar da utgangspunkt 

i at resterende del av anlegget kan benyttes videre. Totalt fornying anslås til NOK 250.000,- 

pr stasjon. For innløpskummer og steinfeller anslås en utskiftingskostnad på NOK 80.000,-. 
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Dette betyr en fornyingskostnad pr stasjon inklusiv innløpsløsning på NOK 330.000,- 

6.3 Ny PS Sandneset 

Ved etablering av ny PS på Sandneset vil det ikke være behov for å fornye selvfallsledning 

på Ø110, med mindre det tilkobles betydelig flere husstander til denne. 

Kostnader for etablering av pumpestasjon anslås til NOK 1 000 000,-. 

6.4  Minirenseanlegg 

Det finnes flere ulike typer minirenseanlegg på markedet. Det er i dette prosjektet innhentet 

beskrivelse og kostnadsoverslag på to ulike anlegg, som man mener kan være relevante for 

Ramberg. 

Begge minirenseanleggene vil kreve strømtilførsel og et enkelt overvåkingssystem. Ønsket 

overvåkingsnivå må kartlegges før kostnader kan anslås. Kostnader for fremføring av strøm 

er ikke medtatt i kostnadsoverslaget, da vi ikke har tilstrekkelig kildedata for strømførende 

ledningsanlegg til å vite hvor mange meter ledningsanlegg som må etableres.  

For begge anleggene gjelder at det ikke er behov for ekstrapolering men det må etableres en 

utslippsledning. Denne er estimert til kr 260 000 I beskrivelsen av dette tiltaket bør 

ledningene som kommunen har lagret siden 2010 benyttes. 

6.4.1  Zapf  

Kostander for et minirenseanlegg av typen Klaro (Zapf) for opptil 430 personekvivalenter er 

anslått til ca kr 1 mill. I tillegg tilkommer frakt, anslått til 100 000 (4 billaster, alt. båt). Slike 

anlegg monteres av leverandør. Alle tanker kan leveres i betong og det skal normalt ikke 

være behov for tiltak mot oppdrift/forankring. Total kostnadsoverslag inkl montering er NOK 

1 250 000,- eks mva.Leverandør oppgir årlige driftskostnadr til kr 800 pr abonnent. 

6.4.2 Klargester BioDisc  

Et annet alternativ er Klargester BioDisc som er mindre arealkravende. Dette kan i første 

omgang dimensjoneres for 300 personekvivalenter, ved at det etableres en fordelingstank på 

60 m3 i forkant til NOK 150.000,-. Kostnader for anlegg levert Ramberg for inntil 300 

personekvivalenter er fra leverandøren anslått til NOK 800.000,-.  Med fordelingstank 

montert kan anlegget lett utvides til 430 personekvivalenter eller mer i etterkant. 

Tilleggskostnader for dette er oppgitt til NOK 360.000,- levert på stedet. 

Anlegget er laget av glassfiberarmert polyester, og det må etableres forankringsanlegg i 

betong. Kostnader anslås til NOK 50.000,-, men er avhengig av hvilken oppdrift/kotehøyde 

anlegget skal dimensjoneres for.  

Oppsummert er Klargester for 300 personekvivalenter kostnadsberegnet til 1.050.000,-. 

Anlegg fullt utbygget vil medføre en økning på ca NOK 400.000,-.  

En vannmåler, som vil vise tilrenningsmengde, vil også være med på å avgjøre når anlegget 

må utvides, og vil koste rundt NOK 20.000,- Intern tilsynsbehov er satt til en gang pr 14 dag. 
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Årlige eksterne servicekostander er beregnet til NOK 6000,- ved 300 personekvivalenter og 

NOK 10.000,- ved full utbygging. 

6.5  Slamavskilleranlegg 

For et slamavskilleranlegg for 430 personekvivalenter på 120 m3 må det for selve 

tankanlegget beregnes en kostnad på kr ca 460 000,-, og for pumpekum (til spredegrøfter) 

ca 100 000,-. I tillegg vil det tilkomme frakt anslått til kr 60 000,-. Dersom det velges tanker i 

materialet GUP (glassfiberarmertumettapolyester) eller tilsvarende må disse sikres mot 

oppdrift. For forankringsplater med armering, fester og forankringsband er kostnaden anslått 

til kr 140 000, og eksterne masser kr 40 000. Montering vil kunne utføres av valgt ekstern 

entreprenør og er anslått til NOK 60.000,-. 

Totalt kostnadsanslag for slamavskilleranlegg med tanker i GUP (glassfiberarmert-

umettapolyester) og med forankring er på NOK 800 000,-. Utgifter til spredergrøfter eller 

utslippsledning vil tilkomme. 

Med full belastning med 430 personekvivalenter er anlegget på 120 m3 beregnet på årlig 

tømming. Med lavere belastning vil anlegget kunne stå lengre før tømming trenger å utføres.  

Dersom man ønsker et anlegg for 430 personekvivalenter med tømming annet hvert år, må 

anlegget utvides fra 120 m3 til 220 m3, til NOK 670 000, samt økte kostnader til 

fundamentering, frakt og eksterne masser. Man anslår at tømmekostnader, anslått for et 

anlegg på 120 m3 til kr 50.000,- pr år ikke vil overstige merkostnader til et anlegg 

dimensjonert for lavere tømmefrekvens før etter 10 år. Ettersom det er begrenset med areal 

på Ramberg, anbefales et anlegg som er dimensjonert for tømming 1 x pr år. Det er dette 

som er benyttet videre i kostnadsoverslagene.  

Ett renseanlegg vil være mer økonomisk fordelaktig (Alternativ 2) framfor to, både når det 

gjelder selve etableringen og ved framtidig drift av anleggene. 

6.6  Ledningsanlegg Næringsparken 

I forbindelse med etablering av slamavskiller eller minirenseanlegg må det legges ny 

pumpeledning og trekkerør for elektro fram til anlegget, samt selvfallsledninger ut til 

spredergrøftene. Kostnader er beregnet til 350.000,-, og inkluderer reetablering av berørt vei. 

Det tas da høyde for at overløpet går tilbake til eksisterende overvannsledning DN600. 

Eventuelle miljøundersøkelser eller andre grunnundersøkelser er ikke medtatt. 

6.7  Spredergrøfter 

Dersom det velges et slamavskilleranlegg, som har lavere rensegrad enn et 

minirenseanlegg, må dette etterfølges av spredergrøfter, som ekstrapolering, før utslipp. 

Kostnader for spredergrøfter anslås til NOK 250 000,- men dette må detaljprosjekters for å 

kunne få eksakt omfang, og prisen er heftet med stor usikkerhet. 

Dersom det velges er minirenseanlegg bortfaller denne kostnaden. 
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Etter minirenseanlegg kan også være utslippsledning til minimum to meter under laveste 

lavvann, med estimert kostand til NOK 260.000,- avhengig av utslippspunkt.  

6.8 Installasjon av slamavskiller for den enkelte bolig 

Alternativ 5 gir hver enkelt huseier ansvar for sitt eget utslipp. Dette vil gi besparelser for 

kommunen som ikke behøver å gjennomføre noen av tiltakene som er beskrevet ovenfor. 

Kommunen finansierer sine investeringer i VA-sektoren gjennom gebyr. Det kan derfor 

beregnes hvor mye det øvrige tiltakene vil koste innbyggerne i gebyr. Dette tallet kan 

sammenlignes med tallene for installasjon av slamavskiller. Forenklet beregning er vist 

nedenfor: 

Dersom vi antar at kommunen bruker 101 millioner på utbedring av avløpssituasjonen, vil 

disse utgiftene måtte dekkes opp over VA-gebyrene. Dersom vi kun ser på investeringen på 

10 millioner og fordeler dette på de antatt 100 abonnentene vil hver abonnent måtte betale 

100 000 kr i samlet VA gebyr.  

Ved krav om installasjon om godkjent slamavskiller som oppfyller kravene til tetthet og 

tilbakeholdelse av partikler, vil det koste hver enkelt huseier min 25 000 kr i innkjøp for 

slamavskilleren (eks mva). I tillegg kommer frakt til kai i Svolvær, ca. 10 000 kr, frakt fra 

Svolvær til Ramberg på bil, samt graving og etablering av slamavskiller. Til sammen er dette 

erfaringsmessig ca. 100 000,-. Dersom det i tillegg skal etableres utslippsledning til sjø, kan 

det påbeløpe inntil 200 000,- avhengig av avstand fra bolig til sjø. Kostnaden for den enkelte 

boligeier kan derfor bli inntil 300 000,- Enkelte boliger vil ha en høyere kostnad. Deling av 

slamavskiller mellom flere boliger kan gi en redusert kostnad. En eksakt kostnadsanalyse av 

dette må gjøres for hver enkelt bolig, og er svært tidkrevende, det er derfor valgt å kun gjøre 

et overslag. Dersom hver enkelt boligeier har en kostnad på mellom 200 000 og 300 000 vil 

dette være mer kostbart enn kommunale avgifter på 100 000. 

  

                                                
1 10 millioner er valgt fordi det omfatter hvilket som helst av de skisserte alternativene, med ytterligere 
usikkerhetsmargin.  
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Tabell 1. Kostnadsberegning 

Alternativ 1  
PS 1              330 000  

PS 2              330 000  

Oppgradering ledningsnett              362 000  

Renseanlegg           1 300 000  

Grøftekostnad renseanlegg              260 000  

Utlippsledning til sjø (500 m)         500 000 

Forankring renseanlegg              240 000  

Vei                60 000  

Delsum           3 082 000  

Uforutsett              500 000  

Rigg og drift              582 300  

Sum           4 119 300  

  

Alternativ 2A - slamavskiller 

PS1              330 000  

PS2              330 000  

Ny pumpeledning              675 000  

Nytt ledningsanlegg           2 500 000  

Kum                20 000  

Slamavskiller               800 000  

Spredergrøfter              250 000  

Grøftekostnader slamavskiller              510 000  

Forankring av slamavskiller 360 000 

Utslipp til sjø              260 000  

PS3           1 000 000  

Vei              350 000  

Delsum           7 385 000  

Uforutsett              700 000  

Rigg og drift           1 212 750  

Sum           9 297 750  

  

Alternativ 2B - renseanlegg 

PS1              330 000  

PS2              330 000  

Ny pumpeledning              675 000  

Nytt ledningsanlegg           2 500 000  

Kum                20 000  

Renseanlegg           1 300 000  

Grøftekostand renseanlegg              260 000  

Forankring av renseanlegg              260 000  

Oppdriftssikring              200 000  

Utslipp til sjø              260 000  

PS3           1 000 000  
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Vei              350 000  

Delsum           7 485 000  

Uforutsett              700 000  

Rigg og drift           1 227 750  

Sum           9 412 750  

  

Alternativ 3  
PS1              330 000  

PS2              330 000  

Nytt ledningsanlegg           2 250 000  

Renseanlegg 1           1 100 000  

Renseanlegg 2              350 000  

Grøftekostand renseanlegg 1 260 000 

Grøftekostand renseanlegg 2 40 000 

Forankring av renseanlegg 480 000 

Vei              350 000  

Utslipp til sjø              500 000  

Delsum           5 990 000  

Uforutsett              600 000  

Rigg og drift              988 500  

Sum           7 578 500  

  

Alternativ 4  
Renseanlegg 1 1 100 000 

Renseanlegg 2 1 500 000 

Renseanlegg 3 500 000 

Grøftekostand renseanlegg 1 260 000 

Grøftekostand renseanlegg 2 260 000 

Grøftekostand renseanlegg 3 45 000 

Forankring av renseanlegg 720 000 

Utslippsledninger 780 000 

Delsum 5 165 000 

Uforutsett           1 200 000  

Rigg og drift              954 750  

Sum           7 319 750  

  

Alternativt pumping til 10 meters dyp 

Pumpestasjon           1 000 000  

Utslippsledning              960 000  

Sum           1 960 000  

Alternativt pumping til 20 meters dyp 

Pumpestasjon           1 000 000  

Utslippsledning           2 900 000  

Sum           3 900 000  
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Tallene som er benyttet i kostnadsoverslaget er til dels innhentet fra ulike leverandører, til 

dels basert på erfaringstall og delvis estimert ut fra volum. Faktisk kostnad er ikke absolutt og 

kostnadsestimatet vil bli mer sikkert for hver detaljering som utføres. Priser i markedet vil til 

enhver tid bero på markedssituasjon og generelle konjunkturer. Kostnadene må derfor ses 

på som veiledende.  

7 LIVSLØPSANALYSE 

Som en del av utredningen for å forbedre på avløpsnettet på tettstedet Ramberg i Flakstad 

kommune i Lofoten, er det gjennomført en livsløpsanalyse (LCA) for å styrke opp om den 

miljømessige beskrivelsen av de ulike valgte alternativene som blir undersøkt. Dette skal gi 

en enda mer holistisk oversikt over utfordringer og muligheter med de ulike alternativene. 

LCA er et standardisert verktøy som er brukt for å vurdere miljøaspekter gjennom hele 

livsløpet til et produkt eller system. Når man gjør dette tar man utgangspunkt i utvinning av 

råmaterialer, produksjon og driftsfasen til produkter, resirkulering av materialer, og til slutt 

avfallshåndteringen til et produkt eller produkter tilknyttet et system. På den måten 

muliggjøres en helhetlig forståelse av miljøpåvirkningene, som kan brukes til å gjennomføre 

de mest optimale tiltakene hvis man ønsker å forbedre et system eller produkt.  

Analysen er hovedsakelig blitt gjort i LCA-verktøyet SimaPro2 med bruk av Ecoinvent 

databasen, samt i et egenutviklet Asplan Viak-verktøy brukt for å beregne utslipp fra 

utskiftningen av rør, kalt DIVA. Den komplette LCA-analysen ligger som vedlegg til denne 

rapporten. I den komplette analysen kan man lese mer generelt om hva livsløpsanalyse er, 

og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for denne spesifikke analysen. Videre 

presenteres kun resultatene fra analysen. 

7.1 Resultater 

7.1.1 Samlede resultater 

Total miljøpåvirkning for de fem ulike alternativene til utbedring av avløpsnettet i Ramberg er 

presentert i Tabell 2. Resultatene gjelder for klimagassutslippene gjennom hele livsløpet til et 

system med levetid på 50 år, og inkluderer produksjon og bruk av anlegget. Vedlikehold av 

systemene er ikke inkludert i beregningene, men det vil være behov for å skifte ut pumpene 

en gang i løpet av levetiden til anlegget.  

Som vist i figuren, ser vi at Alternativ 2b har det største klimafotavtrykket på 246 tonn CO2 

ekv, hvor hovedsakelig utbygging av renseanlegg, samt pumper og pumpestasjon har de 

mest dominerende bidragene. For de pumpestasjonene, skyldes en stor andel av bidraget 

energibruken tilknyttet produksjonen av pumpene på 2 kW i pumpestasjonen. Mye av 

grunnen til dette er fordi pumpen produsert i Europa og derfor modellert med Europeisk 

elektrisitetsmiks, samt forbruket av elektrisitet i bruksfasen. For renseanleggene er det 

                                                
2SimaPro: Kobling SimaPro hjemmeside  

https://network.simapro.com/asplanviak/?gclid=Cj0KCQiAhrbTBRCFARIsACY7MW0LVSbxeG4ZM_EdvUDfp3TCLtIBPQBOKpT_H_gUpbiM0D3N669f-KUaAh2QEALw_wcB
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utslipp knyttet til elektrisitetsforbruket til pumpene i driftsfasen som har det mest 

dominerende bidraget, og står for ca. 70 % av det totale fotavtrykket til renseanlegget.  

Alternativ 2a har det laveste fotavtrykket av de fem ulike alternativene, på 120 tonn CO2 

ekv, der utbygging av pumpestasjoner bidrar mest til klimafotavtrykket. Det er påfallende lavt 

klimafotavtrykk fra dette alternativet, og mye av grunnen til det er grunnet slamavskiller 

istedenfor minirenseanlegg i systemet, og dermed en ekskludering av energibruk.  

Alternativ 3, med et utslipp på 204 tonn CO2 ekv, er det alternativet hvor det er størst behov 

for utskifting eller utbygging av rør, med to utslippsledninger på 600 og 400 meter, og to 

pumpeledninger på 170 og 200 meter. Tilknyttet renseanleggene i alternativ 3 er det 

hovedsakelig energibruk i bruksfasen og bruk av glassfiberarmert polyester til tanken som 

står for majoriteten av klimafotavtrykket til komponenten. Produksjon av glassfiberarmert 

polyester foregår på globalt basis, noe som fører til at elektrisitetsmiksen har en større andel 

fossile brensler inkludert.   

Blant de ulike alternativene er det interessant å se at bruken av betong til forankring og lodd 

har lave bidrag sammenlignet med de andre komponentkategoriene.  

 

Tabell 2: Samlede utslipp fra de uavhengige alternativene. Enhet i tonn CO2 ekv.  

  Betong Pumper og pumpestasjon Renseanlegg Rør Totalt (tonn 

CO2ekv) 

Alt. 1 0,25 54,06 149,43 6,18 210 

Alt. 2a 2,67 65,98 24,40 27,26 120 

Alt. 2b 3,36 65,98 149,43 27,26 246 

Alt. 3 4,45 11,92 45,21 32,25 204 

Alt. 4 3,24 11,92 121,79 8,93 146 
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Tabell 3 viser en oversikt over primær energibruk tilknyttet de ulike alternativene. Ikke 

overraskende er det Alternativ 2b som har høyest forbruk av energi på 11 109 GJ, hvor 

omtrent hele bidraget kommer fra renseanleggene, samt et annet betydelig bidrag fra 

pumper og pumpestasjoner. Alternativ 1 og 2b er nesten identiske, bortsett fra bidraget fra 

rør og betongbruk i alternativ 1 som er noe mindre.  

Alternativ 2a har det laveste forbruket av primær energi, på 3 474 GJ i løpet av livsløpet til 

systemet. Hovedbidraget kommer fra bruken av pumper og driftsoppstart av pumpestasjoner 

men dette er betydelig redusert sammenlignet med Alternativ 2b. Mye av grunnen til dette er 

at det ikke er dimensjonert for renseanlegg til alternativ 2a, og at det kun er behov for mindre 

pumper (0,4 kW) til den nye pumpestasjonen, ved siden av driften av PS1 og PS2. 

 

Tabell 3: Primær energibruk for de ulike uavhengige alternativene. Enhet i Gigajoule (GJ). 

  Betong Pumper og 

pumpestasjon 

Renseanlegg Rør Totalt 

Alt. 1 2,5 2 627,7 8 047,9 46,4 10 725 

Alt. 2a 24,1 2 920,0 418,2 111,4 3 474 

Alt. 2b 29,6 2 920,0 8 047,9 111,4 11 109 

Alt. 3  43,1 292,3 9 050,8 111,4 9 498 

Alt. 4 34,4 292,3 6 819,0 336,3 7 482 

 
 

 

 

Tabell 4: Totale klimagassutslipp per alternativ og per komponent inkludert i inventaret. Tonn CO2 ekv. 

Livssyklusutslipp, tonn 

CO2 ekv. 

Alternativ 

1 

Alternativ  

2a 

Alternativ 

 2b 

Alternativ  

3 

Alternativ 

 4 

Vannpumpe, 2 kW 51,48 51,48 51,48 
  

Vannpumpe, 0,4 kW 2,57 2,57 2,57 
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Belastningslodd - 

armert betong 

0,16 0,98 0,98 2,67 2,99 

Endeforankring 

utslippsledning 

0,08 0,08 0,08 0,17 0,25 

Minirenseanlegg, 430 Pe 131,39 
 

131,39 
  

Minirenseanlegg, 175 Pe 
    

97,84 

Utjevningstank 60 m3 18,04 
 

18,04 
  

Utslippsledning DN110 1,23 2,96 2,96 1,97 2,96 

Utskifting rør DN160 

PVC 

4,95 
    

Utskifting rør DN110 PE 
 

13,51 13,51 13,51 
 

Utskifting rør DN75 PE 
 

10,79 10,79 10,79 
 

Slamavskiller 
 

24,40 
   

Innløpskum 
 

1,61 1,61 1,61 
 

Prefabrikkert 

pumpestasjon 

 
11,92 11,92 11,92 11,92 

Spillvannskum 
  

0,69 
  

Minirenseanlegg, 70 Pe 
   

23,95 23,95 

Minirenseanlegg, 350 Pe 
   

131,39 
 

Utslippsledning DN160 
   

5,97 5,97 

Totalt 209,92 120,31 246,03 203,95 146,88 

 

7.1.2 Bruk av «no-dig»-metoder 

Nedenfor, i Figur 12, vises et eksempel på hvilke klimagassreduksjoner det er mulig å oppnå 

ved bruk av andre utbyggingsmetoder for rørutbygging. Dette eksempelet tar for seg 

utbygging av rør tilsvarende 170 meter med DN75 PE100 SDR17. Som figuren viser, kan det 

være mulig å oppnå en reduksjon på nesten 86 % ved bruk av strømpemetoden 

sammenlignet med vanlig utskifting hvor grøften åpnes. Mye av reduksjonen kommer av at 

behovet for transport, forbruket av pukk eller asfalt, og gravemaskiner ikke er nødvendig ved 

bruk av strømpemetoden.  

 

Figur 12: Ulike utskiftningsmetoder for rør og relatert klimapåvirkning. 
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Som eksempel, ved bruk av rørutblokking eller strømpemetoden på utskiftning av rør for 

Alternativ 3, kan vi oppnå reduksjoner i klimafotavtrykk, og i beste fall redusere de totale 

utslippene med 10 %. Mye av grunnen til dette ligger i at behovet for transport, asfalt og pukk 

fjernes ved bruk av strømpemetoden. For alternativ 2a vil besparingspotensialet 

sannsynligvis være enda høyere, da utslippene fra rør har en større andel.  

 

Figur 13: Sammenligning av utslipp fra Alternativ 3 ved bruk av ulike utskiftningsmetoder for rør. Enhet tonn CO2 

ekv.  

7.2 Oppsummering 

På bakgrunn av livsløpsanalysen tyder det på at alternativ 2a og 4 er de mest fordelaktige 

systemene ut fra et klimaperspektiv. For alternativ 2a ligger mye av grunnen til dette i liten 

bruk av minirenseanlegg, og dermed redusert energibruk i bruksfasen, sammenlignet med 

alternativene med høyest bidrag. For alternativ 4 er renseanleggene modellert kun for 70 og 

175 personekvivalenter, noe som gir redusert materialbehov og –forbruk sammenlignet med 

de større anleggene for 430, 350 og 300 personekvivalenter brukt i de andre alternativene. 

Samtidig er det et fokus på arealbruk knyttet til utredningen i Ramberg, og dette kan være en 

betydelig utfordring å løse for alternativ 2a grunnet et potensielt behov for sandfilteranlegg og 

dermed et arealbruk som ikke er mulig å oppnå i prosjekterende område. 

Selv om analysen kan gi en oversikt over hvilke alternativer som er fordelaktig å vurdere fra 

et klimaperspektiv, vil det alltid foreligge en viss usikkerhet i datagrunnlaget. Dette kommer 

av at LCA-metoden er iterativ, og hele tiden i en prosess hvor mer data gir mer detaljerte 

resultater. I tillegg har det blitt lagt til bunns flere antagelser for å kunne gjennomføre 

analysen, for eksempel knyttet til transportdistanse, levetid, materialbruk, og energiforbruk. 

For å gi et bedre sammenligningsgrunnlag, bør derfor disse forutsetningene adresseres 

videre som en del av prosessen med å gjøre analysen mer robust. Blant annet er ikke 

energiforbruk ved produksjon av tanker til renseanlegg, pumper og slamavskillere inkludert 

da vi ikke har kunnet oppdrive data på dette. Med tanke på at disse tankene produseres i 

Tyskland, vil en Europeisk strømmiks ligge til grunn for disse beregningene, noe som vil igjen 

bidra til økte utslipp.  
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Når det gjelder avfallshåndtering bør dette inkluderes for å gi et enda mer detaljert og 

helhetlig bilde av systemene. I tillegg kan man også vurdere om sekundære materialer og 

lavtemperatur betong vil ha betydning på de totale utslippene tilknyttet systemene, og kan 

undersøkes som et videre scenario.  

Likevel tyder det på at analysen viser et sammenligningsgrunnlag som er i samme 

størrelsesorden mellom de ulike alternativene, da de samme forutsetningene og antagelsene 

legger grunnlaget for modelleringen av systemene. Dette betyr at selv om det er usikkerhet 

knyttet til mengden utslipp innenfor de ulike alternativene, kan det fortsatt tyde på at 

alternativene har samme plassering i forhold til hverandre når man sammenligner dem i 

fremtiden.  

8 DISKUSJON AV AVLØPSLØSNINGER FOR RAMBERG 

Alle løsningene som er presentert i kapitel 5 er gjennomførbare, og de har alle sine fordeler 

og ulemper, noe som forsterkes i livsløpsanalysen i kapittel 7.  

Alternativ 1 krever etablering av en renseenhet tett på bebyggelsen på Sandneset. For å 

redusere omfanget av tiltaket bør det velges minirenseanlegg og ikke slamavskiller. 

Utslippspunktet på Sandneset er noe utsatt for bølgeslag og dette kan bidra til å gi noe økte 

kostnader for utslippsledningen. Tiltaket har sine fordeler i at det ikke er behov for betydlige 

utbedringer i eksisterende VA-nett og gir derfor en mer kostnadseffektiv løsning enn de 

øvrige. Sett ut ifra LCA-analysen skiller det seg ikke ut spesielt bra eller dårlig, men som 

nevnt ovenfor er det renseanleggets spesifikasjoner som gir de store utslagene i analysen, 

og derfor blir det liten forskjell på alle alternativene.  

Alternativ 2A vil være svært arealkrevende. Dersom vi regner 25m2 per bolig tilknyttet 

anlegget, vil sandfiltergrøftene kreve 2500 m2. Alternativ 2B ansees derfor som det beste 

alternativet av alternativ 2A og alternativ 2B. Alternativ 2 krever etablering av en tredje 

pumpestasjon. Dette blir en liten pumpestasjon som kun vil serve avløpsvannet fra 

Sandneset, men dette har både en etablerings og en driftskostnad. Livsløpsanalysen viser 

også at dette blir det alternativet som er minst gunstig sett ut i fra et miljøperspektiv. For å 

unngå etablering av den nye pumpestasjonen er det derfor valgt å se på alternativ 3. Det 

ansees som mer robust og klimatilpasset å ha færre pumpestasjoner i avløpsnettet, da 

pumpestasjoner er sårbare installasjoner som forbruker strøm. Alternativ 3 ansees derfor 

som en bedre løsning enn alternativ 2. Bidraget av CO2-ekvivalenter er tilsvarende det vi har 

fra alternativ 1, og likestiller det miljømessige bidraget med alternativ 1. 

Ettersom pumpestasjoner gjør avløpsnettet mindre klimarobust er alternativ 4 vurdert. Det 

vurderes her om samtlige pumpestasjoner kan settes ut av drift. Dette gir svært gunstig 

utslag for LCA i kapittel 7, og bidraget av CO2-ekvivalenter synker betydelig. Forslaget er 

marginalt rimeligere enn alternativ 3 vurdert i kroner, men kan ha skjulte kostnader som ikke 

er med i kostnadsoverslaget da det tredje minirenseanlegget er plassert ved dagens 

pumpestasjon. Det er usikkerhet rundt eierforholdet til eiendommen som ikke er priset i 

kostnadsoverslaget og det er usikkert om det vil være mulig å ha renseanlegget plassert her.  

Alternativ 5 kan ved første øyekast virke som det rimeligste alternativet, både for kommunen 

og den enkelte, men beregningen gjort i kapittel 6.8 viser at dette ikke nødvendigvis er det 
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rimeligste alternativet for innbyggerne på Ramberg. Det vil også medføre en ikke ubetydelig 

mengde saksbehandling for Flakstad kommune som vil måtte sende og følge opp inntil 100 

pålegg om installasjon av godkjent avløpsløsning. I tillegg kan man risikere at man får inntil 

100 enkeltutslipp til sjø. Ved feil på anlegg vil det bli en betydelig jobb å lokalisere anlegg 

med feil, pålegg om utbedring og føre tilsyn med anleggene. Denne løsningen frarådes.  

Uansett valg av løsning er det noen felles konklusjoner som omfatter alle løsningene foreslått 

i kapittel 4. Uansett hvilken løsning som velges er det viktig at Flakstad kommune tar en 

gjennomgang av hvilke boliger som er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Det er særlig 

behov for opprydding av avløp fra Haraldmarka, skolen og tilkoblede avløp fra området ved 

Flakstadveien, som i dag har utslipp til Justnesvika. Det må tilstrebes tilkobles avløp på 

selvfall mot PS2 og Næringsparken dersom dette er mulig, og ikke mot avløpet ved 

Sandneset, for å unngå unødig pumping. Dette er viktig både for dimensjonering av ny 

pumpestasjonen, og med tanke på framtidige driftsutgifter for samme stasjon. 

8.1  Eksisterende rørlager for sjøledning 

Lagrede rør Ø160 PE må sjekkes for å se om de er egnet for å bruke til å forlenge 

utløpsledningen; rørene har ligget utendørs siden 2010 og kan det være påført skader. Rør 

som er deformert og ikke egnet for sveising eller rør som er sprukket må forkastes, mens 

resterende rør bør kunne benyttes. Det samme gjelder betonglodd.  

 

Foto 2 Rørene er ikke forskriftsmessig lagret/sikret mot skader. Foto. Sigrid A. Bjørck, Asplan Viak 

Tall hentet ut fra faktura for rørlagret viser at det er levert 204 meter med rør.  Til bruk som 

nødoverløp bør dette være tilstrekkelig for å oppnå mer enn 2 meters dybde, dersom 

tilstanden er god. Til bruk som del av en lengre utslippsledning, må man ved inngåelse av 

avtale med utførende entreprenør sikre seg at de er kjent med rørenes tilstand, og godtar at 

disse benyttes som en del av entreprisen. Dette må utredes nærmere i detaljfasen. 
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8.2  Utfordringer med etablering av slamavskiller/minirenseanlegg på 
Sandneset 

Alternativ 1 omfatter hele avløpet tilkoblet utslippsledning ved Sandneset, totalt 430 

personekvivalenter etter utbygging. Alternativ 3 omfatter, i tillegg til avløpsrenseanlegg på 

næringsparken, avløpet på Sandneset tilkoblet utslippsledning ved Sandneset med ca 70 

personekvivalenter. Dette gir to ulike utfordringer med hensyn på 

slamavskiller/minirenseanlegg: Området oppstrøms utslippsledningen er relativt flatt, ligger 

på kote 2-4, har lite vegetasjon, mye sand og med fjell i dagen. Dette vil gi høye 

anleggskostnader for graving og sprenging av areal for plassering av slamavskilleren. I 

tillegg vil slamavskilleren ha utfordringer med oppdrift ettersom sjøvannsstanden presser 

grunnvannet/markvannet høyt opp. Et alternativ til dette er at slamavskiller(ne) legges høyt i 

terrenget. Dette vil medføre at deler av anlegget blir liggende over bakken, og anlegget må 

overfylles og tilsåes. Denne løsningen vil være estetisk lite tiltalende, men kan medføre at 

etableringskostnadene reduseres betydelig. Legges anlegget lavt i terrenget, vil dette 

medføre større anleggskostnader for sprenging av groper/grøfter og det må tas hensyn til 

oppdrift. Uansett alternativ må det estetiske hensynet, sammen med økonomi, tas med i 

totalvurderingen.  

8.3  Alt avløp samlet til en renseenhet ved Næringsparken 

Alternativ 2, der alt avløpsvann ledes til ett avløpsrenseanlegg, ved pumping fra PS1 i sør og 

fra ny pumpestasjon ved Sandneset, forutsatt bruk av sandfiltergrøfter. Ny pumpestasjon vil 

kunne benytte eksisterende utløpsledning som nødoverløp. Nødoverløpet bør imidlertid 

spyles rent, og eventuelt forlenges slik at det går lengre ut i havnebassenget.  

Egnet plassering av et renseanlegget ved Næringsparken må ikke være i konflikt med andre 

brukerinteresser. Det er derfor viktig at man har god oversikt over utviklingsplaner for 

området, og at valg av renseløsning og krav til areal kartlegges før endelig plassering 

avgjøres. Ved valg av renseenhet i betong vil oppdrift være et mindre utfordring enn med 

tanker i GUP eller plastmaterialer, men betong er mindre bestandig for saltvannserosjon. 

Ny PS ved Sandneset 

Ved valg av alternativ 2 må det etableres en helt ny avløpspumpestasjon med overbygg 

nedstrøms nederste tilkoblede bolig på Sandneset, og sammen med ny pumpeledning vil 

denne føre avløpsvannet over høybrekket til eksisterende selvfallsledning. 

9 FORSLAG TIL VALG AV AVLØPSLØSNING PÅ RAMBERG 

Løsningen 1 vil gi færrest pumpestasjoner og eller rensestasjoner, og således også gi 

laveste vedlikeholdskostnad, men den mangler nødvendig areal for gjennomføring og legger 

opp til at et av hovedservicepunktene for kommunens avløpshåndtering blir i boligfeltet på 

Sandneset.  

Løsning 1 vil også gi behov for en rekke gravarbeider i veiarealet til Sandneset. Dette får vi 

også i løsning 2. Løsning 2 vil være den beste med hensyn på fremtidig drifting av anlegget, 

mens løsning 3 vil kunne gi lavere pumpekostnader og således være mer klimarobust.  
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Løsning 4 ansees som lite gustig, da det må opprettet et tredje rensepunkt, men vil gi lavere 

kostnader til pumping, da man kanskje kan legge ned de to eksisterende pumpestasjonene. 

Dette må det gjøre ytterligere undersøkelser for å finne ut.  

Løsning 5 ansees som det minst egnede løsningen, da denne vil være mer kostbar og kreve 

mye fra hver enkelt innbygger, samt mye oppfølging på saksbehandlingssiden.  

Målet er uansett å hindre forurensing fra avløpsvann til sjø, strand og ev. vassdrag, og å 

sørge for å rense avløpet innenfor gjeldene regelverk, med en kostnadseffektiv investerings- 

og driftsramme. Alternativ 3 framstår som det mest fordelaktige valg av avløpsløsning. Valg 

av renseenhet må gjøres ut i fra en helhetlig vurdering, og det bør vurderes om trinnvis 

utbygging, der det legges til rette for enkel utvidelse av anlegget, er en mulighet. 

Det anbefales at det gjøres en grov detaljprosjektering av alternativ 1 og alternativ 3 hvor det 

gjøres nærmere undersøkelser av hvilke areal renseanleggene vil ha behov for. Den grove 

detaljprosjekteringen bør munne ut i et nytt revidert kostnadsforslag. Kostnadsforslagene 

samt resultatet fra grov-prosjekteringen legges frem for kommunen slik at det kan fattes 

endelig vedtak om hvilken av løsningene det vil være korrekt å vedta som fremtidig løsning 

for Flakstad kommune.  

10 OPPRYDDING I EKSISTERENDE AVLØP SOM IKKE ER 

TILKNYTTET HOVEDAVLØPSLEDNING 

I oppdraget inngår vurdering av eksisterende ledningsnett, og mulighet for tilknytning til 

hovedavløpsledning. Området er svært flatt, og selvfall blir utfordrende. I første omgang må 

det må gjøres en kartlegging av tilkoblede stikkledninger og foretas innmåling i kummer, 

helst i et digitalt kartsystem, fortrinnsvis et som også kan kobles opp mot gebyr- og 

faktureringssystemer. Som dimensjoneringen viser er det store kostander ved 

overdimensjonering av anleggene, og det anbefales at det gjøres en kartlegging av antall 

abonnenter før detaljprosjektering gjennomføres. 

Det bør også ses på om noen enkeltutslipp kan bestå, dersom pumping er eneste alternativ 

til dette. Kommunen bør tilse at det er tilstrekkelig rensing av disse, og følge opp med pålegg 

der renseløsning ikke finnes eller er utilstrekkelig. 

En viktig faktor er å separere overvann; taknedløp kan kobles fra avløpsledninger og 

håndteres lokalt, med utkast på bakken. Eventuelle bekkeløp som er ført i kulverter til avløp 

kan åpnes og frakobles avløpsledninger. Spesielt viktig er det å få separert overvann fra 

spillvann der dette føres til avløpspumpestasjoner, slik at energikostnader holdes nede. 

Dette gjelder også abonnenter som allerede er tilknyttet de offentlige avløpsledningene. 

Separering av ledningsnettet vil også redusere mengden sand, stein og grus som føres til 

pumpestasjonene og således være kostnadsbesparende for drift av pumpestasjonene.  
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Figur 14 Sanering av utslipp, og tilkobling til hovedavløpsledning. Ny trase er antatt, og endelig trase må skje 
basert på innmålinger for å se om det er mulig å oppnå selvfall. Overvann bør separeres ut i størst mulig grad før 
tilkobling til spillvannsanlegg.
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 LIVSLØPSANALYSE AV AVLØPSNETT RAMBERG 

1.1 Innledning  

Som en del av utredningen for å forbedre på avløpsnettet på tettstedet Ramberg i Flakstad 

kommune i Lofoten, er det gjennomført en livsløpsanalyse for å styrke opp om den 

miljømessige beskrivelsen av de ulike valgte alternativene som blir undersøkt. Dette skal gi 

en enda mer holistisk oversikt over utfordringer og muligheter med de ulike alternativene. 

1.2 Metode 

Dette kapitlet tar for seg en generell beskrivelse av metoden tilknyttet livsløpsanalyser (LCA). 

Beskrivelsen prøver å gi en oversikt over metodens rammeverk og modelleringsprinsipper. 

Ved ønske om å dykke dypere ned i metodens prinsipper anbefales det å lese nærmere i 

tilknyttede standarder, samt relevant litteratur (Baumann & Tillman, 2004; ISO, 2006).  

LCA er et standardisert verktøy som er brukt for å vurdere miljøaspekter gjennom hele 

livsløpet til et produkt eller system. Når man gjør dette tar man utgangspunkt i utvinning av 

råmaterialer, produksjon og driftsfasen til produkter, resirkulering av materialer, og til slutt 

avfallshåndteringen til et produkt eller produkter tilknyttet et system. På den måten 

muliggjøres en helhetlig forståelse av miljøpåvirkningene, som kan brukes til å gjennomføre 

de mest optimale tiltakene hvis man ønsker å forbedre et system eller produkt.  

Når vi gjennomfører en LCA tar vi utgangspunkt i fire essensielle steg som er forventet å 

vurdere, nemlig mål- og omfangsfasen (goal and scope), inventaranalysen, 

konsekvensutredningen (impact assessment), og tolkningsfasen (Figur 15). Disse fasene 

legger grunnlaget for analysen. Samtidig er det viktig å understreke at LCA er en iterativ 

analysemetode, hvor hver enkelt fase henger sammen og forutsetningene endres 

kontinuerlig.  

 

 

Figur 15: De fire fasene i livsløpsanalyse (ISO, 2006) 
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Ved bruk av LCA som måte for å analysere miljøpåvirkningene til et produkt eller system, har 

vi muligheten til å analysere påvirkningen innenfor flere ulike kategorier. Den kanskje mest 

kjente påvirkningskategorien, heter global oppvarmingspotensial (GWP), og beskriver 

påvirkningen på klimaendringer, med enhet kg CO2-ekvivalenter. I denne analysen, vil denne 

kategorien og primær energibruk være de eneste påvirkningskategoriene som inkluderes. 

Andre kategorier som beskriver miljøpåvirkninger er for eksempel landlig 

forsursingspotensial (enheter SO2-ekv), som beskriver endring i surhet i jorda på grunn av 

utslipp, og påvirkning på eutrofiering i ferskvann (enheter fosfor-ekvivalenter til ferskvann) 

som beskriver påvirkning på økt næringsinnhold i ferskvann, som igjen påvirker 

algeoppblomstring og fiskearter.  

1.2.1 Forutsetninger for livsløpsanalysen 

I dette kapitlet vil ulike forutsetninger for analysen beskrives, noe som vil gi grunnlaget for 

sammenligningen mellom de fire ulike alternativene til utbedring av avløpsnettet i Ramberg.   

Systemgrense 

For de ulike alternativene er det hovedsakelig fokusert på påvirkningen fra materialbruk i 

systemet over en levetid på 50 år, noe som betyr at avhendingsprosesser ikke er inkludert. 

Samtidig er levetiden såpass lang at det kan være noe utfordrende å ta i bruk konvensjonelle 

metoder vi har i dag for å beskrive hva som skjer med materialer og komponenter i fremtiden 

da nye teknologier og metoder kan være utviklet. Hovedsakelig vil systemgrensene til 

modellene derfor inkludere utvinning av råmaterialer, prosessering og produksjon av 

komponenter i produksjonsfasen, samt drift av systemet. Videre vil det for de komponentene 

det har vært tilgjengelig informasjon på, inkluderes transportdistanser og energibruk knyttet 

til produksjonen av komponentene. For transport, er det modellert med lastebiler i Euro 

klasse 6 standard. Tilknyttet elektrisitetsbruk til produksjon av produkter, er det modellert 

med Europeisk elektrisitetsmiks, og for bruksfasen er nordisk elektrisitetsmiks brukt. Den 

nordiske elmiksen baserer seg på et gjennomsnitt av utslipp mellom 2012 og 2016, på 87 kg 

CO2 ekv/kWh.  

Funksjonell enhet: 

Den funksjonelle enheten til de ulike alternativene tar utgangspunkt i det respektive 

anleggets drift i løpet av en levetid på 50 år. Dette betyr blant annet at pumpene har behov 

for å skiftes ut en gang i løpet av systemenes levetid. For komponenter med levetid over 50 

år inkluderes likevel hele komponenten, da det vil være behov for tilsvarende 

materialmengder i 50 år som for 100 år.  

Modelleringen av systemet: 

I løpet av analysen vil hovedfokuset ligge på utslipp av klimagasser og bruk av primærenergi 

gjennom livsløpet til alternativene. Det er tatt utgangspunkt i disse påvirkningskategoriene 

fordi disse har det beste grunnlagsdataene og vil gi de mest korrekte resultatet for denne 

analysen utført for dette prosjektet. I løpet av modelleringen av systemene har innsamlingen 

av data hovedsakelig basert seg på funn av datablad og miljøvaredeklarasjoner (EPD) 

knyttet til de ulike komponentene, samt kommunikasjon med relevante leverandører og 

fagpersoner med direkte kjennskap til enten komponenter eller systemet som helhet. Det er 
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også i noen tilfeller tatt interne avgjørelser i samråd med prosjektleder der vi så det som 

nødvendig grunnet tidsbegrensninger.   

Analysen er hovedsakelig blitt gjort i LCA-verktøyet SimaPro3 med bruk av Ecoinvent 

databasen, samt i et egenutviklet Asplan Viak-verktøy brukt for å beregne utslipp fra 

utskiftningen av rør, kalt DIVA. DIVA gir en grundig oversikt over muligheter for å redusere 

utslipp ved bruk av ulike utskiftingsmetoder for rør. Ecoinvent har livssyklusdata på blant 

annet energiforsyning, utvinning av ressurser, materialforsyning og transporttjenester. Denne 

dataen er kombinert med data på material- og energibruk for de ulike komponentene i 

avløpssystemet for å kunne få oversikt over livssyklusutslippene til de ulike alternativene.  

Systembeskrivelse 

Avløpsnettet i Ramberg skal utbedres, og klimaeffekten undersøkes mellom fire ulike 

alternativer til utbedring av systemet. For de ulike alternativene vil det være behov for 

forskjellige komponenter og systemer, men på et generelt grunnlag gjelder utbedringen 

utskifting av pumper, utslippsledninger, og renseanlegg.  

Nedenfor presenteres en oversikt over de ulike komponentene som er inkludert for de 

respektive alternativene med levetid inkludert (Tabell 1-5). Det er disse komponentene som 

er relevant for utbedringen av avløpsnettet i Ramberg, og oversikten vil være til hjelp for å 

bygge inventaret til analysen for de ulike alternativene. 

Tabell 5: Komponentoversikt over alternativ 1 

Alternativ 1 

Komponent Antall Levetid 

Pumper til PS1 og PS2 (2 per pumpestasjon i 25 år) 8 stk 25 år 

Minirenseanlegg, 430 Pe 1 stk 50 år 

Forankring av minirenseanlegg 1 stk 100 år 

Utjevningstank, 60 m3 1 stk 50 år 

DN110 Utslippsledning PE100 SDR17 250 meter 100 år 

Belastningslodd 50 stk x 16,3 kg 100 år 

Endeforankring utslippsledning 1 stk x 770 kg 100 år 

DN160 selvfallsledning, PVC 65 meter 100 år 

 

Tabell 6: Komponentoversikt over alternativ 2a 

Alternativ 2a 

Komponent Antall Levetid 

Slamavskiller, 120 m3 1 stk 50 

Pumper til PS1 og PS2 (2 per pumpestasjon i 25 år) 8 stk 25 år 

Belastningslodd 300 stk x 16,3 kg 100 år 

Prefabrikkert pumpestasjon (inkl. 2 pumper) 1 stk 50 år 

Endeforankring utslippsledning 1 stk x 770 kg 100 år 

DN110 Utslippsledning PE100 SDR17 600 meter 100 år 

                                                
3SimaPro: Kobling SimaPro hjemmeside  

https://network.simapro.com/asplanviak/?gclid=Cj0KCQiAhrbTBRCFARIsACY7MW0LVSbxeG4ZM_EdvUDfp3TCLtIBPQBOKpT_H_gUpbiM0D3N669f-KUaAh2QEALw_wcB
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Innløpskum 2 stk 100 år 

DN75 pumpeledning PE100 SDR17 170 meter 100 år 

DN110 pumpeledning PE100 SDR17 200 meter 100 år 

 

Tabell 7: Komponentoversikt over alternativ 2b 

Alternativ 2b 

Komponent Antall Levetid 

Pumper til PS1 og PS2 (2 per pumpestasjon i 25 år) 8 stk 25 år 

Belastningslodd 300 stk x 16,3 kg 100 år 

Endeforankring utslippsledning 1 stk x 770 kg 100 år 

Prefabrikkert pumpestasjon (inkl. 2 pumper) 1 stk 50 år 

Minirenseanlegg, 430 Pe 1 stk 50 år 

Utjevningstank, 60 m3 1 stk 50 år 

Innløpskum 2 stk 100 år 

Spillvannskum 1 stk 100 år 

DN110 Utslippsledning PE100 SDR17 600 meter 100 år 

DN75 pumpeledning PE100 SDR17 170 meter 100 år 

DN110 pumpeledning PE100 SDR17 200 meter 100 år 

 

Tabell 8: Komponentoversikt over alternativ 3 

Alternativ 3 

Komponent Antall Levetid 

Prefabrikkert pumpestasjon (inkl. 2 pumper per 25 år) 1 stk 50 år 

Pumper til PS1 (2 per pumpestasjon i 25 år) 4 stk 25 år 

Belastningslodd 145 stk x 70 kg 100 år 

Belastningslodd 193 stk x 16,3 kg 100 år 

Endeforankring utslippsledning 2 stk x 770 kg 100 år 

Minirenseanlegg, 70 Pe 1 stk 50 år 

Minirenseanlegg, 350 Pe 1 stk 50 år 

Innløpskum 2 stk 100 år 

DN160 Utslippsledning PE100 SDR17 600 meter 100 år 

DN110 Utslippsledning PE100 SDR17 400 meter 100 år 

DN75 pumpeledning PE100 SDR17 170 meter 100 år 

DN110 pumpeledning PE100 SDR17 200 meter 100 år 
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Tabell 9: Komponentoversikt over alternativ 4. 

Alternativ 4 

Komponent Antall Levetid 

Belastningslodd 145 stk x 70 kg 100 år 

Belastningslodd 293 stk x 16,3 kg 100 år 

Minirenseanlegg, 175 Pe 2 stk 50 år 

Minirenseanlegg, 70 Pe 1 stk 50 år 

DN110 Utslippsledning 400 + 200 meter 100 år 

Prefabrikkert pumpestasjon 1 stk 50 år 

Endeforankring utslippsledning 3 stk x 770 kg 100 år 

DN160 Utslippsledning PE100 SDR17 600 meter 100 år 

 

Som vist i de ulike tabellene, inkluderes levetid per komponent. Disse levetidene er enten 

antatt på bakgrunn av kommunikasjon med leverandører eller fagpersoner, eller fra en 

relevant studie (Slagstad & Brattebø, 2014).  

De følgende punktene nedenfor beskriver ulike forutsetninger og antagelser gjort til 

modelleringen av analyse: 

 Selvfallsledninger på land: Tilknyttet rørutskiftning modelleres rørene som PVC rør, 

med dimensjoner Ø160 eller Ø110. Modelleres i DIVA-verktøy. Levetid på 100 år. 

 Pumpeledning: Rørdata er DN110 PE100 SDR17, og modelleres i DIVA-verktøy. 

Levetid på 100 år. 

 Utslippsledning: Antas at ledningene er enten på Ø110 eller Ø160 i PE materiale. 

Masse på rør antas til 2,19 kg/m for Ø110 og 4,42 kg/m for Ø160, på bakgrunn av 

samtaler med fagperson og teknisk data fra DIVA. Levetid på 100 år.  

 Minirenseanlegg: Minirenseanlegg er modellert i fire ulike størrelser på bakgrunn av 

personekvivalenter, nemlig Pe 300, 150, 70. Datagrunnlag er hentet fra Tekniske 

spesifikasjoner fra Rense og Miljøteknikk AS (Rense og Miljøteknikk, n.d.). 

Minirenseanlegg for 430 og 350 Pe er skalert lineært på bakgrunn av denne dataen. I 

all hovedsak består renseanlegget av en tank av glassfiberarmert polyestermateriale, 

en motor og en slamreturpumpe. I databladet er det også en oversikt over 

dimensjoner på tanken, effekt på slamreturpumpe og motor i renseanlegget. 

Energiforbruket til pumpene er antatt på bakgrunn av leverandørinformasjon4. I tillegg 

er det et forankringsbehov med armert betong, og et utgravingsbehov med hjelp av 

gravemaskin. Levetid på 50 år for minirenseanlegg er antatt etter samtale med 

leverandør. Minirenseanlegget er produsert i Tyskland, noe som gir et transportbehov 

på omtrent 2400 km til Lofoten.  

 Pumpe: Tatt utgangspunkt i en EPD utarbeidet av en leverandør av ulike pumper til 

avløpsnett og andre formål (Sulzer, 2013). Slamreturpumpe er også antatt å ha lik 

materialkomposisjon som denne EPD’en. Levetiden er oppskalert til 25 år etter 

samtale med annen leverandør5, og grunnet lav driftstid i året. Pumpen er produsert i 

Sverige som gir en transportdistanse på ca. 600 km. Elektrisitetsmiks ved produksjon 

                                                
4 Informasjon fra leverandør -  smsas.no - minirenseanlegg   
5 Telefonsamtale med ansatt i Xylem 

https://smsas.no/topas-pluss-minirenseanlegg-5-50-pe/?gclid=Cj0KCQiA-qDTBRD-ARIsAJ_10yJZ2zkEXwU3KwlRytXCjtQmP0IIN7ivjRMDl6nUP1VfLXw5KyBYLvUaAjerEALw_wcB
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av pumpen er likevel modellert som Europeisk, og i løpet av bruksfasen som Nordisk 

elektrisitetsmiks. Pumpene blir enten brukt i minirenseanlegg, i gamle 

pumpestasjoner eller nye prefabrikkerte pumpestasjoner. Effekten varierer fra 0,4 kW 

i den nye pumpestasjonen, og 0,4 -  2 kW i de gamle pumpestasjonene. Pumpene er 

i bruk 10 minutter i timen, som er bestemt etter samtale med prosjektleder.  

 Belastningslodd i armert betong: 2% av volum til betong antas å være stål. 

Mengder er gitt i komponentoversikt presentert ovenfor. Levetid på 100 år.  

 Gravemaskin: Ren Ecoinvent prosess, “Excavation hydraulic digger”, Europeisk 

standard. Utgravingsbehovet antas å være 2,5 ganger respektiv komponentens 

volum, med unntak av pumpestasjonen hvor dimensjonene på graving er gitt ut fra 

overbyggets areal. Antagelser tatt i samråd med prosjektleder.  

 Prefabrikkert pumpestasjon: På bakgrunn av kommunikasjon med leverandører og 

fagpersoner, er det tatt utgangspunkt i en rekke forutsetninger for modellering av 

pumpestasjonen. Produktbladet til Flygt (Flygt, n.d.) gir oversikt over 

hovedkomponenter og dimensjon på standard overbygg. I tillegg modelleres 

pumpestasjonen med 2 x 0,4 kWs pumper, en tank i glassfiber på 1600 kg og 200 kg 

med stål til rør og annet, noe som er informasjon delt fra en leverandør av 

prefabrikkerte pumpestasjoner. I tillegg er det en dybde på 3 meter i pumperommet, 

noe som setter forutsetningene for utgravingsbehov. Overbygget er modellert som en 

standard overbygg med dimensjonene gitt i produktbladet. Levetid på systemet er 

antatt å være 50 år, noe som betyr at pumpene må skiftes ut en gang i løpet av 

pumpestasjonens levetid. Det er ikke inkludert transport av komponenter tilknyttet 

pumpestasjonen grunnet mangelfull informasjon på hvor de ulike produktene er 

produsert. Det er heller ikke inkludert behov for vedlikehold på pumper eller andre 

relaterte komponenter i pumpestasjonen.  

 Slamavskiller, 120 m3: Modellert som tank i glassfiberarmert polyester med levetid 

på 50 år. Tanken er produsert i Tyskland med transportdistanse på 2400 km. 

Beregningsgrunnlag hentet ut fra produktblad, hvor det er gjort lineære antagelser på 

tankens vekt (Vestfold Plastindustri AS, 2014).  

 Kummer: Modellert i betong med diameter Ø1200, og 3 meters dybde for 

spillvannskummer og 3,5 meters dybde for innløpskummer. Dimensjoner valgt i 

samtale med prosjektleder. 

 Motor: Modellert med utgangspunkt i EPD fra ABB (ABB, n.d.), og brukes i 

renseanleggene. Motoren er tilpasset effektbehovet til de ulike renseanleggenes 

størrelse hvor motorens material- og energibehov endres lineært basert på effekten til 

motoren. Antar en levetid på 50 år, på grunn av få driftstimer i løpet av et år.   

 Utjevningstank, 60 m3: Utjevningstanken er modellert som 100% glassfiberarmert 

polyestertank, samme forhold på tank-størrelse som for minirenseanleggene. 

 Endeforankring: Lodd modelleres i ren betong, på bakgrunn av informasjon fra 

leverandør6. Endeforankring har levetid på 100 år.  

  

                                                
6 Skjeveland, og endeforanrking: Kobling endeforankring  

http://www.skjeveland.no/skjaeveland/6-belastningslodd/capone-endeforankring/endeforankring
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1.3 Resultater 

1.3.1 Samlede resultater 

Total miljøpåvirkning for de fem ulike alternativene til utbedring av avløpsnettet i Ramberg er 

presentert i Tabell 2. Resultatene gjelder for klimagassutslippene gjennom hele livsløpet til et 

system med levetid på 50 år, og inkluderer produksjon og bruk av anlegget. Vedlikehold av 

systemene er ikke inkludert i beregningene, men det vil være behov for å skifte ut pumpene 

en gang i løpet av levetiden til anlegget.  

Som vist i figuren, ser vi at Alternativ 2b har det største klimafotavtrykket på 246 tonn CO2 

ekv, hvor hovedsakelig utbygging av renseanlegg, samt pumper og pumpestasjon har de 

mest dominerende bidragene. For de pumpestasjonene, skyldes en stor andel av bidraget 

energibruken tilknyttet produksjonen av pumpene på 2 kW i pumpestasjonen. Mye av 

grunnen til dette er fordi pumpen produsert i Europa og derfor modellert med Europeisk 

elektrisitetsmiks, samt forbruket av elektrisitet i bruksfasen. For renseanleggene er det 

utslipp knyttet til elektrisitetsforbruket til pumpene i driftsfasen som har det mest 

dominerende bidraget, og står for ca. 70 % av det totale fotavtrykket til renseanlegget.  

Alternativ 2a har det laveste fotavtrykket av de fem ulike alternativene, på 120 tonn CO2 

ekv, der utbygging av pumpestasjoner bidrar mest til klimafotavtrykket. Det er påfallende lavt 

klimafotavtrykk fra dette alternativet, og mye av grunnen til det er grunnet slamavskiller 

istedenfor minirenseanlegg i systemet, og dermed en ekskludering av energibruk.  

Alternativ 3, med et utslipp på 204 tonn CO2 ekv, er det alternativet hvor det er størst behov 

for utskifting eller utbygging av rør, med to utslippsledninger på 600 og 400 meter, og to 

pumpeledninger på 170 og 200 meter. Tilknyttet renseanleggene i alternativ 3 er det 

hovedsakelig energibruk i bruksfasen og bruk av glassfiberarmert polyester til tanken som 

står for majoriteten av klimafotavtrykket til komponenten. Produksjon av glassfiberarmert 

polyester foregår på globalt basis, noe som fører til at elektrisitetsmiksen har en større andel 

fossile brensler inkludert.   

Blant de ulike alternativene er det interessant å se at bruken av betong til forankring og lodd 

har lave bidrag sammenlignet med de andre komponentkategoriene.  
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Tabell 10: Samlede utslipp fra de uavhengige alternativene. Enhet i tonn CO2 ekv.  

  Betong Pumper og pumpestasjon Renseanlegg Rør Totalt (tonn 

CO2ekv) 

Alt. 1 0,25 54,06 149,43 6,18 210 

Alt. 2a 2,67 65,98 24,40 27,26 120 

Alt. 2b 3,36 65,98 149,43 27,26 246 

Alt. 3 4,45 11,92 45,21 32,25 204 

Alt. 4 3,24 11,92 121,79 8,93 146 

 
 

Tabell 3 viser en oversikt over primær energibruk tilknyttet de ulike alternativene. Ikke 

overraskende er det Alternativ 2b som har høyest forbruk av energi på 11 109 GJ, hvor 

omtrent hele bidraget kommer fra renseanleggene, samt et annet betydelig bidrag fra 

pumper og pumpestasjoner. Alternativ 1 og 2b er nesten identiske, bortsett fra bidraget fra 

rør og betongbruk i alternativ 1 som er noe mindre.  

Alternativ 2a har det laveste forbruket av primær energi, på 3 474 GJ i løpet av livsløpet til 

systemet. Hovedbidraget kommer fra bruken av pumper og driftsoppstart av pumpestasjoner 

men dette er betydelig redusert sammenlignet med Alternativ 2b. Mye av grunnen til dette er 

at det ikke er dimensjonert for renseanlegg til alternativ 2a, og at det kun er behov for mindre 

pumper (0,4 kW) til den nye pumpestasjonen, ved siden av driften av PS1 og PS2. 
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Tabell 11: Primær energibruk for de ulike uavhengige alternativene. Enhet i Gigajoule (GJ). 

  Betong Pumper og 

pumpestasjon 

Renseanlegg Rør Totalt 

Alt. 1 2,5 2 627,7 8 047,9 46,4 10 725 

Alt. 2a 24,1 2 920,0 418,2 111,4 3 474 

Alt. 2b 29,6 2 920,0 8 047,9 111,4 11 109 

Alt. 3  43,1 292,3 9 050,8 111,4 9 498 

Alt. 4 34,4 292,3 6 819,0 336,3 7 482 

 
 

 

 

Tabell 12: Totale klimagassutslipp per alternativ og per komponent inkludert i inventaret. Tonn CO2 ekv. 

Livssyklusutslipp, tonn 

CO2 ekv. 

Alternativ 

1 

Alternativ  

2a 

Alternativ 

 2b 

Alternativ  

3 

Alternativ 

 4 

Vannpumpe, 2 kW 51,48 51,48 51,48 
  

Vannpumpe, 0,4 kW 2,57 2,57 2,57 
  

Belastningslodd - 

armert betong 

0,16 0,98 0,98 2,67 2,99 

Endeforankring 

utslippsledning 

0,08 0,08 0,08 0,17 0,25 

Minirenseanlegg, 430 Pe 131,39 
 

131,39 
  

Minirenseanlegg, 175 Pe 
    

97,84 

Utjevningstank 60 m3 18,04 
 

18,04 
  

Utslippsledning DN110 1,23 2,96 2,96 1,97 2,96 

Utskifting rør DN160 

PVC 

4,95 
    

Utskifting rør DN110 PE 
 

13,51 13,51 13,51 
 

Utskifting rør DN75 PE 
 

10,79 10,79 10,79 
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Slamavskiller 
 

24,40 
   

Innløpskum 
 

1,61 1,61 1,61 
 

Prefabrikkert 

pumpestasjon 

 
11,92 11,92 11,92 11,92 

Spillvannskum 
  

0,69 
  

Minirenseanlegg, 70 Pe 
   

23,95 23,95 

Minirenseanlegg, 350 Pe 
   

131,39 
 

Utslippsledning DN160 
   

5,97 5,97 

Totalt 209,92 120,31 246,03 203,95 146,88 

 

1.3.2 Bruk av «no-dig»-metoder 

Nedenfor i Figur 12, vises et eksempel på hvilke klimagassreduksjoner det er mulig å oppnå 

ved bruk av andre utbyggingsmetoder for rørutbygging. Dette eksempelet tar for seg 

utbygging av rør tilsvarende 170 meter med DN75 PE100 SDR17. Som figuren viser, kan det 

være mulig å oppnå en reduksjon på nesten 86 % ved bruk av strømpemetoden 

sammenlignet med vanlig utskifting hvor grøften åpnes. Mye av reduksjonen kommer av at 

behovet for transport, forbruket av pukk eller asfalt, og gravemaskiner ikke er nødvendig ved 

bruk av strømpemetoden.  

 

Figur 16: Ulike utskiftningsmetoder for rør og relatert klimapåvirkning. 

 

Som eksempel, ved bruk av rørutblokking eller strømpemetoden på utskiftning av rør for 

Alternativ 3, kan vi oppnå reduksjoner i klimafotavtrykk, og i beste fall redusere de totale 

utslippene med 10 %. Mye av grunnen til dette ligger i at behovet for transport, asfalt og pukk 

fjernes ved bruk av strømpemetoden. For alternativ 2a vil besparingspotensialet 

sannsynligvis være enda høyere, da utslippene fra rør har en større andel.  
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Figur 17: Sammenligning av utslipp fra Alternativ 3 ved bruk av ulike utskiftningsmetoder for rør. Enhet tonn CO2 
ekv.  
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1.4 Oppsummering 

På bakgrunn av livsløpsanalysen tyder det på at alternativ 2a og 4 er de mest fordelaktige 

systemene ut fra et klimaperspektiv. For alternativ 2a ligger mye av grunnen til dette i liten 

bruk av minirenseanlegg, og dermed redusert energibruk i bruksfasen, sammenlignet med 

alternativene med høyest bidrag. For alternativ 4 er renseanleggene modellert kun for 70 og 

175 personekvivalenter, noe som gir redusert materialbehov og –forbruk sammenlignet med 

de større anleggene for 430, 350 og 300 personekvivalenter brukt i de andre alternativene. 

Samtidig er det et fokus på arealbruk knyttet til utredningen i Ramberg, og dette kan være en 

betydelig utfordring å løse for alternativ 2a grunnet et potensielt behov for sandfilteranlegg og 

dermed et arealbruk som ikke er mulig å oppnå i prosjekterende område. 

Selv om analysen kan gi en oversikt over hvilke alternativer som er fordelaktig å vurdere fra 

et klimaperspektiv, vil det alltid foreligge en viss usikkerhet i datagrunnlaget. Dette kommer 

av at LCA-metoden er iterativ, og hele tiden i en prosess hvor mer data gir mer detaljerte 

resultater. I tillegg har det blitt lagt til bunns flere antagelser for å kunne gjennomføre 

analysen, for eksempel knyttet til transportdistanse, levetid, materialbruk, og energiforbruk. 

For å gi et bedre sammenligningsgrunnlag, bør derfor disse forutsetningene adresseres 

videre som en del av prosessen med å gjøre analysen mer robust. Blant annet er ikke 

energiforbruk ved produksjon av tanker til renseanlegg, pumper og slamavskillere inkludert 

da vi ikke har kunnet oppdrive data på dette. Med tanke på at disse tankene produseres i 

Tyskland, vil en Europeisk strømmiks ligge til grunn for disse beregningene, noe som vil igjen 

bidra til økte utslipp.  

Når det gjelder avfallshåndtering bør dette inkluderes for å gi et enda mer detaljert og 

helhetlig bilde av systemene. I tillegg kan man også vurdere om sekundære materialer og 

lavtemperatur betong vil ha betydning på de totale utslippene tilknyttet systemene, og kan 

undersøkes som et videre scenario.  

Likevel tyder det på at analysen viser et sammenligningsgrunnlag som er i samme 

størrelsesorden mellom de ulike alternativene, da de samme forutsetningene og antagelsene 

legger grunnlaget for modelleringen av systemene. Dette betyr at selv om det er usikkerhet 

knyttet til mengden utslipp innenfor de ulike alternativene, kan det fortsatt tyde på at 

alternativene har samme plassering i forhold til hverandre når man sammenligner dem i 

fremtiden.  
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 VEDLEGG 

Tabell 13: Komponentoversikt og materialforbruk. Merk kolonne 2 - mengde. I noen tilfeller må denne skaleres 

riktig knyttet opp mot ønsket funksjonell enhet.  

 

Belastningslodd - 

armert betong 

1 kg 100 år   Betong 0,98 kg 

Belastningslodd - 

armert betong 

        Forsterket stål 0,02 kg 

Endeforankring til 

utslippsledning 

770 kg 100 år   Betongblokk 770,00 kg 

Gravemaskin 1 m3 Ikke relevant   Hydraulisk graving 1,00 m3 

Innløpskum 1 stk     Betong 4,84 m3 

Innløpskum         Hydraulisk graving 15,83 m3 

Vannpumpe, 1 kW 1 kW 10 år Produksjon av 

vannpumpe 

Støpejern 25,35 kg 

Vannpumpe, 1 kW         Kromstål 7,48 kg 

Vannpumpe, 1 kW         Kobber 1,32 kg 

Vannpumpe, 1 kW         Syntetisk gummi 0,63 kg 

Vannpumpe, 1 kW         Lett drivstoffolje 0,45 kg 

Vannpumpe, 1 kW         Transport av produkt 5,91 tkm 

Vannpumpe, 1 kW         Elektrisitetsbruk - 

Europeisk miks 

6 611,11 kWh 

Vannpumpe, 1 kW         Varme fra Naturgass 90,86 kWh 

Vannpumpe, 1 kW       Bruk og 

vedlikehold av 

vannpumpe 

Støpejern 3,83 kg 

Vannpumpe, 1 kW         Kromstål 1,13 kg 

Vannpumpe, 1 kW         Kobber 0,20 kg 

Vannpumpe, 1 kW         Syntetisk gummi 0,10 kg 

Vannpumpe, 1 kW         Lett drivstoffolje 0,88 kg 

Vannpumpe, 1 kW         Transport av produkt 21,14 tkm 

Vannpumpe, 1 kW         Elektrisitetsbruk - 

NORDEL miks 

36 500,00 kWh 

Minirenseanlegg, 70 Pe 1 stk 50 år   Glassfiber  1 660,00 kg 

Minirenseanlegg, 70 Pe         Transport av produkt 3 840,00 tkm 

Minirenseanlegg, 70 Pe         Betong 2,56 m3 

Minirenseanlegg, 70 Pe         Motor 180,00 W 

Minirenseanlegg, 70 Pe         Vannpumpe 250,00 W 

Minirenseanlegg, 70 Pe         Gravemaskin 90,58 m3 

Minirenseanlegg, 70 Pe         Elektrisitetsbruk 

NORDEL miks 

175 

200,00 

kWh 

Minirenseanlegg, 175 Pe 1 stk 50 år   Glassfiber  3 300,00 kg 

Minirenseanlegg, 175 Pe         Transport av produkt 7 920,00 tkm 

Minirenseanlegg, 175 Pe         Betong 3,80 m3 

Minirenseanlegg, 175 Pe         Motor 370,00 W 

Minirenseanlegg, 175 Pe         Vannpumpe 250,00 W 

Minirenseanlegg, 175 Pe         Gravemaskin 134,42 m3 

Minirenseanlegg, 175 Pe         Elektrisitetsbruk 

NORDEL miks 

375 

428,57 

kWh 

Minirenseanlegg, 300 Pe 1 stk 50 år   Glassfiber  5 500,00 kg 

Minirenseanlegg, 300 Pe         Transport av produkt 13 200,00 tkm 

Minirenseanlegg, 300 Pe         Betong 6,66 m3 

Minirenseanlegg, 300 Pe         Motor 2 x 370 W 

Minirenseanlegg, 300 Pe         Vannpumpe 250,00 W 

Minirenseanlegg, 300 Pe         Gravemaskin 235,74 m3 

Minirenseanlegg, 300 Pe         Elektrisitetsbruk 

NORDEL miks 

750 

857,14 

kWh 
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Minirenseanlegg, 350 Pe 1 stk 50 år   Glassfiber  6 416,67 kg 

Minirenseanlegg, 350 Pe         Transport av produkt 15 400,00 tkm 

Minirenseanlegg, 350 Pe         Betong 1,33 m3 

Minirenseanlegg, 350 Pe         Motor 863,33 W 

Minirenseanlegg, 350 Pe         Vannpumpe 203,49 W 

Minirenseanlegg, 350 Pe         Gravemaskin 275,03 m3 

Minirenseanlegg, 350 Pe         Elektrisitetsbruk 

NORDEL miks 

876 

000,00 

kWh 

Minirenseanlegg, 430 Pe 1 stk 50 år   Glassfiber  7 883,33 kg 

Minirenseanlegg, 430 Pe         Transport av produkt 18 920,00 tkm 

Minirenseanlegg, 430 Pe         Betong 1,64 m3 

Minirenseanlegg, 430 Pe         Motor 1 060,67 W 

Minirenseanlegg, 430 Pe         Vannpumpe 250,00 W 

Minirenseanlegg, 430 Pe         Gravemaskin 337,89 m3 

Minirenseanlegg, 430 Pe         Elektrisitetsbruk 

NORDEL miks 

1 076 

228,57 

kWh 

Motor 1 kW 25 år   Forsterket stål 5,01 kg 

Motor        Lavlegert stål 1,44 kg 

Motor        Støpejern 3,07 kg 

Motor        Resirkulert aluminium 0,01 kg 

Motor        Kobber 1,28 kg 

Motor      Med bruk kun 

1460 timer i året, 

vil dette være 

levetiden.  

Polyetylen, lav tetthet 0,04 kg 

Motor         Alkydmaling 0,04 kg 

Motor         Elektrisitetsbruk - 

Europeisk miks 

8,35 kWh 

Motor         Varme fra Naturgass 3,12 kWh 

Prefabrikkert 

pumpestasjon 

1 stk 50 år   Vannpumpe, 0.4 kW 4,00 stk 

Prefabrikkert 

pumpestasjon 

        Overbygg i tre 2,47 m2 

Prefabrikkert 

pumpestasjon 

        Glassfiber  1 600,00 kg 

Prefabrikkert 

pumpestasjon 

        Stål, lavlegert 200,00 kg 

Prefabrikkert 

pumpestasjon 

        Elektrisitet NORDEL 58 400,00 kWh 

Slamavskiller, 120 m3 1 stk 50 år   Glassfiber  5 400,00 kg 

Slamavskiller, 120 m3         Transport av produkt 12 960,00 tkm 

Slamavskiller, 120 m3         Gravemaskin 313,50 m3 

Spillvannskum 1 stk 100 år   Betong 4,14 m3 

Spillvannskum         Gravemaskin 13,56 m3 

Utjevningstank 60 m3 60 m3 50 år   Glassfiber 3 862,40 kg 

Utjevningstank 60 m3         Transport 9 269,76 tkm 

Utjevningstank 60 m3         Betong 3,80 m3 

Utjevningstank 60 m3         Gravemaskin 150,00 m3 

Utslippsledning DN110 1 m 110 år   Polyetylen 2,19 kg 

Utslippsledning DN110         Ekstrudering av rør 2,19 kg 

Utslippsledning DN160 1 m 100 år   Polyetylen 4,42 kg 

Utslippsledning DN160         Ekstrudering av rør 4,42 kg 

 

  

 

 


