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Hardanger Lift – Foreløpig VA-plan - Rossnos
1. Innledning
På oppdrag fra Hardanger Lift AS har Asplan Viak AS utført en innledende vurdering av
mulige avløpsløsninger for en planlagt toppstasjon for en pendelbane fra Odda til fjellet
Rossnos sørøst for Odda. Planene omfatter bl.a. restaurant og toalettanlegg.
Nordplan AS i Nordfjordeid utfører planarbeidene for prosjektet. Oddvin Myklebust har
vært vår kontaktperson i prosjektet.
I Asplan Viak AS har følgende personer bistått:
Prosjektleder/notat:

Knut Robert Robertsen

Ledningsanlegg:

Per Helge Tomren og Magne Kløve

Resipient/nedbørfelt:

Tove Wahl Robertsen

KS:

Ine Hovi

2. Bakgrunnsdata fra Nordplan (regulering, prosjekt 18326)
Årlig estimat for besøkende:

110 000 personer

Bygg med kapasitet på:

450 personer

Stipulert maks. vannforbruk:

2,8 m3/t, 14 t/d, 40 m3/døgn (høysesong juni - august) .
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Det er tatt utgangspunkt i erfaringsdata fra Loen Skylift, som åpnet i mai 2017:
Årlige besøkstall, gjennomsnitt:

110 000 personer

Inntil 80 % besøk i juni-juli:

88 000 personer, 1 470 personer/d, maks. 3 200/d.

Det er foreløpig stipulert et maks. vannforbruk på 40 m3/d, som tilsvarer 27 l/person (1 470
personer) og 12,5 l/person (3 200 personer ved maks. døgnbelastning).
40 m3/d tilsvarer 0,46 l/s over 24 t, og 0,9 l/s forutsatt en åpningstid på 14 t på toppstasjon.

Figur 1: Oversiktskart over Odda og fjellet Rossnos.
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3. Naturgrunnlag
Naturgrunnlaget er beskrevet i SWECO-rapport 10224124-003, mulighetsstudium grunnvannsuttak. Toppen av Rossnos ligger 1407 moh. Utdrag fra rapporten:
«Berggrunnen består av kvartsitt/kvartsskifer (skyvedekke) med antatt mektighet på ca 150
m over fyllitt, med underliggende grunnfjell av granittisk gneis/øyegneis.
NGU`s løsmassekart viser bart fjell. Lokalt er det noe morenemasser over berggrunnen,
med antatt mektighet på inntil 0,5 – 1 m».
Berggrunnskart i Figur 2 indikerer imidlertid at øvre del av fyllittlaget ligger på ca kote
1100 moh, noe som indikerer en tykkelse på kvartsitten/skyvedekke på opp mot 300 m.
Dette samsvarer også med flere kildeutslag på rundt kote 1070 – 1100 moh nord for
Rossnos (bekkesystemer med avrenning mot Freimselva). Det er naturlig at kildeutslagene
kommer i overgangen mellom kvartsitten og tette lag med fyllitt.

Figur 2: Berggrunnskart over Rossnos-området.
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4. Vannforsyning
Vannforsyning planlegges basert på etablering av anslagsvis 5 borebrønner i fjell, i hht.
SWECO-rapport 10224124-003. Det er foreslått 210 – 215 m lange brønner boret med 45
graders vinkel mot øst, se Figur 3. Brønnene vil da bli boret ned mot fyllitt-laget som av
antas å ligge på ca 150 meters dyp (utdrag fra SWECO-rapport). Berggrunnskartet
indikerer imidlertid at kvartsitt-tykkelsen kan være inntil 300 m.
Foreløpig anslått vanngiverevne er 200 – 600 l/t pr brønn ut fra statistikk fra brønner
etablert i tilsvarende bergarter. Et snitt på 400 l/t/brønn tilsvarer 48 m3/d. Det er planlagt
etablert en utjevningstank som dekker det maksimale døgnforbruket.
Som supplerende vannforsyning er det innledningsvis diskutert oppsamling av takvann for
bruk i vannklosetter/vaskeservanter, samt resirkulert renset avløpsvann til bruk i toaletter.
Se kommentarer under beskrivelsen av renseanlegg.

Figur 3: Figur 10 fra SWECO`s rapport om grunnvannsforsyning, som viser berggrunnens sprekkemønster og
planer om etablering av 5 borebrønner i fjell, med skråboring mot øst.
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5. Avløpsløsninger
Avløpsløsninger er beskrevet under pkt. 6.7 i rapport 18326 fra Nordplan, Detaljreguleringer for Hardanger Lift, datert 26/1-2022.
Alternative avløpsløsninger er diskutert i flere digitale møter mellom Oddvin Myklebust og
Knut Robert Robertsen, i perioden desember 2021 – februar 2022.
Basert på lokalt naturgrunnlag, eksisterende planer og samtaler med Nordplan er det
utført en innledende vurdering av følgende avløpsløsninger:
1. Renseanlegg i toppstasjonen, boring for utslippsledning mot nord, infiltrasjon av
renset avløpsvann i morenemasser, med diffus avrenning til Freimselva.
2. Boring for avløpsledning mot vest, tilknytning til kommunalt avløpsnett.

Alternativ 1
Alternativ 1 baseres på etablering av et renseanlegg etablert i toppstasjonen, med overføringsledning for renset avløpsvann mot nord og utslipp via et etterpoleringsanlegg i
stedlige morenemasser til vassdraget Freimselva. Et utslipp på inntil 40 m3 avløpsvann pr
døgn er foreløpig beregnet til å tilsvare i størrelsesorden 267 pe à 150 l/døgn. Alternativ 1
medfører behov for en søknad om utslippstillatelse basert på kapittel 13 i forurensningsforskriften.
Nordplan AS ved Oddvin Myklebust har vært i kontakt med et sveitsisk firma som leverer
renseanlegg til større alpine destinasjoner og store cruiseskip, med navn Martin Systems.
Oversendt dokumentasjon og digitalt møte med firmaet tilsier at dette er et renseanlegg
etter MBR-prinsippet (Membran Bio Reaktor). En av referansene er Glacier Paradise i Sveits
med 1 million besøkende pr år. Tilsvarende renseanlegg blir nå installert ved Titlis i
Engelberg i Sveits, som er en tilsvarende destinasjon.
Foreløpig dokumentasjon tilsier at renseanlegget tilfredsstiller rensekrav på 90 – 95 % for
fosfor og organisk materiale, se egne vedlegg til notatet. Renseanlegget har også et
membranfilter, som medfører svært lave utslipp av tarmbakterier. Til sammenligning er
minimum utslippskrav i forurensningsforskriftens kapittel 13 satt til 90 % renseeffekt for
fosfor. Rensekrav må imidlertid også vurderes opp mot lokale resipienter og
brukerinteresser knyttet til disse.
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Renseanlegget omfatter følgende komponenter og rensetrinn:
1. Fettavskiller. Vaskevann fra kjøkken ledes via fettutskiller. Fett samles opp i egne
containere, og fraktes ned med gondolen eller helikopter. Leveres til godkjent
mottak.
2. Utjevningstanker. Sanitæravløp fra toppstasjonen og vann fra fettutskiller samles
opp i store utjevningstanker, som sørger for døgnutjevning og stabil drift videre
gjennom renseanlegget. Tankene fungerer også som en sikkerhet i tilfelle teknisk
feil på MBR-anlegget. Avløpsvannet pumpes videre til silanlegg.
3. Silanlegg for fjerning av avløpssøppel. Avløpssøppel samles opp i avfallsposer og
leveres kommunal renovasjonsordning.
4. Bioreaktor med innblåsing av luft og tilsetting av fellingskjemikalier. Omsetning og
nedbrytning av organisk materiale, og utfelling av fosfor, partikler og tungt
nedbrytbart organisk materiale til slam.
5. Slammet avvannes i en sentrifuge, før det samles opp i en egen container, for
videre frakt med gondol eller helikopter. Foreløpig beregning tilsier et slamvolum
på ca 60 l/d ved full belastning på toppstasjonen.
6. Renset avløpsvann fra bioreaktor ledes via en finmasket membran, for fjerning av
små partikler/suspendert stoff, smittestoffer og tarmbakterier.
7. UV-lamper. Etter membranfilter passerer renset avløpsvann et UV-anlegg for
fjerning av restinnhold av smittestoff og tarmbakterier.
8. En delstrøm fra utløpet av renseanlegget resirkuleres, og benyttes til spylevann i
toalettene, for å redusere vannforbruket på toppstasjonen.
Avfallsproduktene som avløpssøppel, fett og slam transporteres ned til Odda med gondol
eller helikopter, for videretransport til godkjent mottak.
Renset avløpsvann ledes videre til etterpoleringsanlegg i morenemasser, nord for toppstasjonen, for fjerning av reststoffer i avløpsvannet. Vannet filtreres gjennom stedlige
morenemasser, før diffus avrenning til Freimselva. Dette forslaget er foreløpig basert på
geologisk kartgrunnlag, se Figur 6. Befaring og grunnundersøkelser må gjennomføres.
Avløpsvannet vil da være tilnærmet rent for bakterier og smittestoffer, og ha svært lave
restkonsentrasjoner av fosfor (foreløpig anslått til mellom 0,1 – 0,5 mg P/l). Vannet vil
fortsatt inneholde en del nitrogenforbindelser som nitrat, ammonium og nitritt.
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Overføringsledning fra toppstasjon til infiltrasjonsanlegg
Figur 4 og 5 viser en mulig boring gjennom fjell over en avstand på ca 1 300 m, fra Rossnos på kote 1400 moh og ned til et flatere område på ca kote 1 020 moh, se stiplet strek.
I dette området kan det ut fra topografisk og geologisk kartgrunnlag være morenemasser
med muligheter for etablering av et etterpoleringsfilter (svart sirkel i Figur 4 og Figur 6). I
et etterpoleringsanlegg vil renset avløpsvann filtrere gjennom stedlige morenemasser og
ut mot to bekkeløp som renner ned mot Freimselva.

Figur 4: Alternativ 1 med utslipp av renset avløpsvann mot nord. Stiplet linje viser boring gjennom fjell for
etablering av ledning for renset avløpsvann . Svart sirkel viser områder som kan egne seg til etablering av et
infiltrasjonsanlegg i morenemasser for etterpolering (tilleggsrensing) av avløpsvannet, før diffust utslipp til
Freimselvas sørlige bekkeløp.
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Figur 5: Skisse av borehull, alternativ 1 med boring på ca 1 300 m lengde, fra kote 1400 moh til kote 1020 moh.
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Figur 6: Løsmassekart fra NGU. Grønn farge er morenemasser. Svart sirkel samsvarer med sirkel i figur 4, som
indikerer mulig område for infiltrasjon av renset avløpsvann.
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Freimselva - nedbørfelt
Freimselvas nedbørfelt strekker seg fra fjellområdet mellom Rossnos og Møyfallsnuten, og
ned til Sørfjorden ved Odda. Beregning av nedbørfelt og vannføring i Freimselva er basert
på NVE’s database NEVINA.
Nedbørfeltet til Freimselva på tre lokaliteter er vist i Figur 7 - Figur 9. Nedbørfeltparametre
og beregnet avrenning er vist i Tabell 1. Nedbørfeltet består i hovedsak av snaufjell over
kote 900 moh og skog under kote 900 moh. Ca 70 % av nedbørfeltet ligger over 900 moh.
Nedenfor kote 140 moh er det bebyggelse.
Totalt nedbørfelt er på 8,8 km2, med en gjennomsnittlig årlig avrenning på 26 mill. m3.
Lavvannføring er beregnet til 2 500 m3/d. Ifølge kraftselskapet inntrer lavvannføring i
hovedsak i vinterhalvåret.
Tabell 1: Nedbørfeltparametre og beregnet avrenning for Freimselva. Se figurene 7 – 9.

Parameter

Freimselva, sørlige
bekkesystem

Freimselva etter samløp

Freimselva, utløp til

søndre + midtre løp

Sørfjorden

Nedbørfelt areal (km2)

6,4

6,9

8,8

Avrenning (l/s*km2)

101,7

100,6

94,9

Lavvannføring (l/s)

651

694

835

Avrenning/d (m3)

56 246

59 962

72 144

Avrenning/år (m3)

20 629 790

21 886 130

26 332 560

Lavvannføring

3,1

3,2

3,3

Lavvannføring (l/s)

19,8

22

29

Lavvannføring/d (m3)

1 711

1 901

2 506

(l/s*km )
2

Freimselva – brukerinteresser
Freimsstølen ligger ved Freimselvas midtre bekkeløp, på kote 900 moh. Det antas at vannforsyning til stølen baseres på lokale oppkommer eller det midtre bekkeløpet, og at det
ikke er noen brukerinteresser knyttet til det sørlige bekkeløpet.
Nedre deler av Freimselva er regulert. Freim kraftverk har en inntaksdam i Freimselva på
kote 260, og et kraftverk med utløp til Freimselva på kote 55.
Det er stier på begge sider av Freimselva, fra fjorden og opp til fjellet. Det må påregnes at
disse brukes både av lokalbefolkning og av turister.
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Figur 7: Nedbørfelt for Freimselvas sørlige bekkesystem.

Figur 8: Nedbørfelt for Freimselva etter samløp mellom søndre og midtre bekkeløp.
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Figur 9: Freimselva ved utløp til Sørfjorden nord for Odda sentrum.

Freimselva – miljømål, karakterisering og klassifisering
Freimselva er registrert i vann-nett.no som to vannforekomster, Freimselva bekkefelt,
vannforekomstID 048-143-R (Figur 10) og Freimselva nedstrøms inntak Freim kraftverk,
vannforekomstID 048-141-R (Figur 11). Inntaksdam til kraftverket ligger på kote 260 moh.
Begge vannforekomstene er karakterisert som små, svært kalkfattige, i klimasone middels,
nasjonal vanntype R202d.
I Freimselva bekkefelt er økologisk miljømål svært god og kjemisk miljømål god.
Økologisk tilstand er svært god med lav presisjon.
I Freimselva nedstrøms inntak Freim kraftverk er økologisk og kjemisk miljømål god.
Økologisk tilstand er god med lav presisjon. Det er registrert påvirkning i liten grad av
diffus avrenning fra spredt bebyggelse og hydrologiske endringer med minstevannføring.
Det er ikke registrert analyseresultater fra prøvetaking i Freimselva i vann-nett.no eller på
vannmiljo.miljodirektoratet.no. Vannkvaliteten i elva kan derfor foreløpig ikke klassifiseres.
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Freimselva – dokumentasjon av resipientegenskaper
For å kunne vurdere om Freimselva har tilstrekkelig resipientkapasitet for renset avløpsvann fra toppstasjonen, er det behov for å dokumentere nåværende vannkvalitet og
tilstandsklasse i elva, iht. bestemmelser i vannforskriften.
Dette innebærer at det tas ut månedlige vannprøver fra elva i perioden mai – oktober, og
at det tas ut prøver av begroingsalger i perioden august/september.
Prøvene foreslås tatt ut på to lokaliteter, i inntaksdammen til kraftverket og nedstrøms
bebyggelsen rett før utløp til fjorden.
Vannprøvene analyseres på følgende parametre:
Tot P, løst P, tot N, TOC, fargetall, kalsium og pH. (tas på 1 liters plastflaske).
E Coli, Intestinale enterokokker og Clostridium perfringens. (tas på egen steril flaske).
Prøveflasker fås ved kontakt til Ullensvang kommune eller egnet laboratorium.
Bruksanvisning fra laboratoriet for uttak av vannprøver må følges.

Figur 10: Freimselva bekkefelt. Fra vann-nett.no. Inntaksdam til Freim kraftverk vist med rød strek.
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Figur 11: Nedre deler av Freimselva. Inntaksdam til Freim kraftverk på kote 260 moh er vist med rød strek, utløp
fra Freim kraftverk på kote 55 moh er vist med svart strek.

Alternativ 2
Alternativ 2 omfatter en mulig tilknytning til kommunalt avløpsnett i Odda. Det nærmeste
punktet for tilknytning til kommunalt avløpsnett er i dag ved Vasstun, se svart sirkel i Figur
12 og Figur 13.
Som for alternativ 2 må det bores fra Rossnos og vestover mot Sandvinvatnet, men det
etableres ingen avløpsrenseanlegg oppe på toppstasjonen. Urenset avløpsvann må føres
ned i avløpsledning til en pumpestasjon, for overføring i en pumpeledning til kommunal
avløpsledning ved Vasstun.
Boreprofil, trasè og detaljer for borehull med avløpsledning vil bli utarbeidet senere,
dersom dette alternativet skal utredes videre.
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Figur 12: Nærmeste punkt for tilknytning til kommunal avløpsledning er ved Vasstun, i nordlige ende av
Sandvinvatnet, se svart sirkel.
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Mulig tilknytningspunkt

Figur 13: Nærmeste tilknytningspunkt til kommunal avløpsledning er ved Vasstun, ved utløpet av Sandvinvatnet.
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6. Innledende vurdering av boringer og kapasitet
avløpsledning
Borehull
I Nordplan`s dialog med borefirma er det vurdert å kjernebore hull med diameter 76 mm. I
et slikt borehull er planen å trekke inn DN63 eller DN50 PE-ledning for avløpsvann, samt å
bore et tilsvarende hull for fremføring av el-kraft til det nye anlegget.
Dette er et forslag til løsning som det må jobbes mer med i samarbeide med borefirma.
En annen løsning som er vurdert er å bore et pilothull på 76 mm, som deretter utvides ved
boring til en diameter på 150 mm.

Kapasitet
En innledende vurdering tilsier at PE-ledninger DN63 og DN50 har kapasitet til en
dimensjonerende avløpsvannmengde på 40 m3/d, forutsatt døgnutjevning.

Ledningsanlegg med pumper
Vi har foreløpig følgende anbefalinger angående ledningsanlegget:
• Det må være kontrollert påslipp av spillvann til ledningen i borehullet slik at det blir
delstrøm i ledningen. Dette kan gjøres i et påslippspunkt hvor ledninga har større
dimensjon og med vinkel som er mindre enn 75 grader med horisontal-planet.
Overgangen må bør være hydraulisk godt utformet.
• Borehullet må ikke ha mer enn 75 grader vinkel med horisontalplanet og det må
være drenert slik at grunnvann ikke klemmer sammen ledningen med utvendig trykk.
• Etablering av et fordrøyningsvolum i tilfelle problemer med pumpene.
• Tilrettelegging for bruk av en renseplugg.

• Dersom urenset avløpsvann skal transporteres i avløpsledning ned fra Rossnos, må
det benyttes kvernpumper og utjevningstank. Til dette kan det benyttes pumper som
kverner avløpsvannet, i praksis en tradisjonell prefabrikkert stasjon med to
kvernpumper.

asplanviak.no

17

7. Foreløpig oppsummering
Det er utarbeidet en innledende VA-plan, for å vurdere alternative vann- og avløpsløsninger for en toppstasjon på Rossnos. Tidligere vurderinger utført av SWECO tilsier at
det vil kunne være mulig med lokal vannforsyning basert inntil 5 borebrønner i fjell på
Rossnos.
Lokal vannforsyning kan evt. suppleres med oppsamling av takvann, for bruk til toaletter,
servanter og annet forbruksvann, alternativt også med noe gjenbruk av renset avløpsvann
fra et MBR-anlegg (ref. leverandør Martin Systems).
Det er innledningsvis sett på muligheter for etablering av et høygradig renseanlegg for
avløpsvann, lokalisert i toppstasjonen. I alternativ 1 er det sett på muligheter for boring
mot nord, med utslipp til et infiltrasjonsanlegg i morenemasser, og videre med diffust
utslipp til Freimselva. Alternativ 2 omfatter bruk av oppsamlingstanker og kvernpumper i
toppstasjonen, for overføring av urenset avløpsvann mot vest, og deretter nordover til
Vasstun for tilknytning til kommunalt avløpsnett.

Avløp - alternativ 1
Forutsetter lokalt renseanlegg (MBR-anlegg) i toppstasjon med utslipp til infiltrasjonsanlegg for etterpolering / tilleggsrensing av avløpsvann, nord for Rossnos, med diffus
avrenning til Freimselva. Leverandør av denne type renseanlegg mener det er mulig med
resirkulering av renset avløpsvann til f.eks. toaletter. Et annen mulighet kan også være
oppsamling av takvann i tett tank, for bruk til toaletter og vaskeservanter. Begge disse
tiltakene vil medføre redusert vannforbruk og redusert uttak av grunnvann fra berggrunnen.
Kostnadsoverslag for innkjøp og drift av renseanlegg må innhentes. Renseanlegget er
kompakt og relativt teknisk komplisert, og vil kreve jevnlig driftstilsyn og vedlikehold.
Løsningen forutsetter transport av slam, fett og avløpssøppel ned til Odda, og videre til
godkjent deponi. Transport må skje via gondolbanen eller helikopter.
Et MBR-anlegg er et teknisk renseanlegg med mange anleggskomponenter som vil kreve
jevnlig tilsyn, drift og service. Leveransen av renseanlegg må omfatte utdanning av
personell til drift av anlegget, en driftsavtale med leverandøren av renseanlegget, samt
reservedeler til renseanlegget som lagres lett tilgjengelig.
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Det må tilrettelegges for å kunne ta ut representative døgnblandprøver av innløp og utløp
på renseanlegget.
Det må søkes om utslippstillatelse til Ullensvang kommune for denne løsningen, basert på
et diffust utslipp til Freimselva. Vannføringen i vassdraget vurderes foreløpig som tilstrekkelig for et lokalt utslipp på rundt kote 1 000 moh, via et lokalt infiltrasjonsbasseng i
stedlige morenemasser. Som grunnlag for en utslippssøknad må vassdraget prøvetas i
perioden mai – oktober, for å dokumentere nåværende vannkvalitet, og for å kunne
vurdere utslippets påvirkning på vassdraget, ihht. krav i Vannforskriften.
Det vil være behov for å gjennomføre grunnundersøkelser med gravemaskin for å vurdere
morenemassenes egnethet til infiltrasjon av renset av avløpsvann, og for å kunne detaljprosjektere et slikt anlegg.
Innledende vurdering utført av boreentreprenør tilsier at det vil være mulig å gjennomføre
en boring på 1 300 m mot nord, fra kote 1 400 moh og ned til ca kote 1 020 moh. Det er
behov for gjennomføring av en mer detaljerte vurdering av boremetode og borediameter,
dersom det skal jobbes videre med dette alternativet.

Alternativ 2
Omfatter en boring ned mot Sandvinvatnet, og en pumpestasjon med pumpeledning
videre til kommunalt avløpsnett ved Vasstun. Her er det behov for en nærmere vurdering
av alternative trasèer for boring.
Alternativet medfører etablering av en utjevningstank for avløpsvann på Rossnos,
kombinert med bruk av kvernpumper. Fettavskiller må fortsatt benyttes, men et MBRanlegg kan utgå med denne løsningen. Det blir viktig med lukt-reduserende tiltak, slik at
det ikke blir sjenerende lukt fra avløpsledningen. Det må utredes videre om det er
tilstrekkelig med kjerneboring på 76 mm, eller om det er behov for en etterfølgende
utvidelse av borehullet.
Boretrasè må utredes nærmere av boreentreprenør.
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Vedlegg 1
Prinsipptegning av MBR-anlegg fra Martin Systems

Prinsippskisse av MBR-anlegg fra Martin systems.

asplanviak.no

20

Flytskjema for et renseanlegg av typen MBR, for destinasjonen Matterhorn.
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Vedlegg 2
Boreprofil fra Nordplan, alternativ 1.
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