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Nytt renseanlegg i Hokksund



Litt historie

• Hokksund renseanlegg bygget på 1970 tallet

• Bygget som et mekanisk/kjemisk anlegg, og hovedvekt på 
fosforfjerning. 

• Betong og lite fleksible løsninger…





Prosesshistorikk

• Forprosjekt nytt anlegg eller rehab gammelt, ferdig 2018

• Mulighetsstudie regionalt anlegg 2019
– Drammen, Lier, Øvre og Nedre Eiker, Svelvik, Røyken og Hurum 

• Konseptvalgsutredning 2020
– Drammen, Asker, Lier og Øvre Eiker

• Beslutning om å bygge eget anlegg lokalt høsten 2020
– Kostnader, tidspress fra myndigheter, kosteffektive og oversiktlige 

løsninger 



Hva må til, hvordan skal vi tenke?

• Behov for å tenke nytt

– Plassbesparende og kompakte løsninger

– Mulighet for enklere bytte av maskiner og utstyr

– Mulighet for fremtidig utvidelse eller andre rensekrav

– Moderne energieffektivt industribygg

– Modulbaserte løsninger

– Gjennomtenkte løsninger og plassering av utstyr –
muliggjør service og utskifting

– Medvirkning under prosjektering

Samspillsentreprise!



Rammer og ønsker



Veien til målet, samspill

• Vi har valgt samspillsentreprise fordi vi har mer tro på at det er bedre 
å finne løsninger og prosjektere anlegget sammen med de som faktisk 
skal bygge anlegget enn en vanlig tradisjonell entreprise. 

• I konkurransegrunnlaget har vi lagt hovedvekt på løsningsforslag og 
erfaring fra tilsvarende prosjekter. 



Veien til målet, samspill

• Konkurransegrunnlaget for nytt anlegg hadde frist for siste og beste 
tilbud 3/12. Vært en runde med forhandlinger mellom første 
innlevering og SBT.

• Det har kommet inn gode og interessante tilbud fra flere store og 
kjente leverandører. 

• Gjennomgang av disse tilbudene 10/12-21



Veien til målet, samspill

• En kommune bygger kanskje et renseanlegg per generasjon, 
leverandørene bygger anlegg hele tiden. 

• Samspill gir en unik mulighet til å kunne finne gode løsninger 
og gir et minimum av endringer og konflikter i byggefasen

Øvre Eikers visjon står seg meget godt i denne prosessen !

Takk for meg


