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Sammendrag 

Forprosjektet har blitt gjennomført innenfor et begrenset honorar og tid. Dette 

har medført at oppgavene og aktivitetene har blitt prioritert ift viktighet. Det er 

også lagt inn forutsetninger og begrensninger som det er viktig at man tar 

hensyn til i det videre arbeidet. 

Forutsetninger er at det fremover arbeides med å redusere innlekking til 

avløpsnettet og at det kun tilknyttes separate systemer. Det er videre forutsatt 

at andelen septik holdes på samme nivå som i dag. 

Det er forutsatt prosessvalg som i mulighetsstudien. Dette er i praksis samme 

prosess som dagens anlegg, bortsett fra at forseparasjon er basert på filtrering, 

ikke sedimentering som dagens anlegg har. Det er videre satt av plass til 

ytterligere filtrering etter den biologiske prosessen for uttak av biologisk slam. 

Dette er for å kunne ta ut en større andel plantetilgjengelig fosfor i slammet. 

Det er listet en del forutsetninger i prosjektdefinisjonen som er essensielle. 

Spesielt bør en merke seg at tomteerverv og reguleringstekniske forhold ikke 

har blitt behandlet i dette forprosjektet. 

Følgende begrensninger er lagt til grunn for arbeidet: 

› Sanering av eksisterende anlegg er ikke med. 

› Anskaffelsesstrategi for detalj- og byggefase er ikke vurdert 

› Kostnadsberegningen er begrenset til de elementene som er definert og 

usikkerhetsanalyse er ikke gjennomført. 

› Det er kun økonomi som er lagt til grunn for vurderinger.Dersom 

eierkommunene har andre kriterier for valg må dette hensyntas. 

› Det er ikke gjennomført interessentanalyser. 

Det tekniske nivået for anlegget er basert på dagens "standard" i VA bransjen og 

er beskrevet i kapittel 6. 

Det er benyttet forskjellige metoder for utarbeidelse av investeringskostnader, 

disse er beskrevet i kapittel 7. 

Det er gjennomført en vurdering av driftskostnader. I og med at byggherren 

skal sammenligne flere alternativer, har vi beskrevet dagens anlegg, rehabilitert 

anlegg og kostnadene for et helt nytt anlegg. Denne tilnærmingen er 

grunnleggende riktig, men det er utfordrende mhp. tallfesting, og bør diskuteres 

nærmere. 

Basert på de forutsetninger som er utført er Nåverdien for total prosjektkostnad 

for nytt anlegg i bergrom estimert til:  1 103 870 000 NOK. 
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1 Innledning 
Nordre Follo RA (heretter kalt NFRA) ble opprinnelig bygget i 1972, da som et 

rent mekanisk renseanlegg og har senere gjennomgått flere utvidelser og 

oppgraderinger. Anlegget er ett av en håndfull renseanlegg i Norge som har krav 

til nitrogenfjerning, og det forutsettes at dette kravet vil videreføres.  

Anlegget er lokalisert i et pressområde i «Stor-Oslo» regionen hvor det må 

forventes betydelig befolkningsvekst fremover. Frem til ca. år 2080 kan det 

grovt forventes en dobling av befolkningen, noe som igjen vil medføre om lag 

dobbelt så høy belastning til avløpsrenseanlegget.  

Dagens anlegg er i tillegg preget av tidens tann, og det vil være behov for 

betydelige oppgraderinger i fremtiden, dersom anlegget skal bestå.  

Som en konsekvens av dette har styret i NFRA har bedt administrasjonen om å 

se nærmere på følgende alternativer for anleggets fremtid: 

1. Etablering av nytt anlegg i fjell 

2. Rehabilitering og utvidelse av eksisterende anlegg 

3. Nedleggelse og overføring av avløpsvannet til Bekkelaget RA 

Denne rapporten omhandler alternativ 1 – Etablering av nytt anlegg i fjell, og 

arbeidet som er utført av COWI er nærmere definert i Vedlegg 1 – 10-NOT-PL-

101 Prosjektdefinisjon (prosjektnotat nr. 1).  
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2 Dimensjoneringsgrunnlag 
Underlagsmateriale benyttet for utarbeidelse av grunnlag for dimensjoneringen 

er hentet fra tidligere rapporter utarbeidet av Aquateam COWI og COWI AS, 

samt NFRA’s egen handlingsplan. I tillegg er data hentet ut fra anleggets eget 

rapporteringssystem (Gurusoft) og nedbørsdata er hentet fra NMBU’s 

meteorologiske målestasjon på Ås. I det etterfølgende gjengis hovedpunktene 

fra dette arbeidet. For mer detaljert informasjon se Vedlegg 2 –Prosjektnotat nr. 

2 Dimensjoneringsgrunnlag (dok. nr. 20-NOT-RIM-201). 

Dagens tilknytning til renseanlegget er ca. 44 000 personer. NFRA har besluttet 

at et nytt anlegg skal være dimensjonert for år 2080. Økning i belastning frem 

til år 2080 er beregnet til ca. 43 000 personer. Når befolkningsveksten 

fremskrives til 2080, tilsvarer dette er tilknytning til NFR på ca. 87 000 

personer. 

Eksisterende renseanlegg er dimensjonert for følgende vannmengder: 

› Qmiddel = 14 400 m³/d 

› Qdim = 750 m³/t 

› Qmaksdim = 1 125 m³/t 

Som for svært mange renseanlegg i Norge er tilførselen av avløpsvann sterkt 

preget av nedbørshendelser også på NFRA. Sammenligner man nedbørsdata 

med vannmengdedata til renseanlegget, ser man en klar trend om at dette 

henger sammen. I de senere årene var perioden 2014-2015 spesielt nedbørsrik, 

og dette ga også høyere vannmengder til anlegget – sammenlignet med 

periodene både før og etter. Tall fra disse årene ble derfor besluttet benyttet 

som grunnlag, og i figuren nedenfor ser man varighetsdiagram for tilførte 

vannmengder for perioden 2014-2015. 

 

Figur 1. Varighetskurve for tilført vannmengde til NFR i perioden 2014-2015. 
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I perioden 2014-2015 var midlere tilført døgnvannmengde ca. 13 750 m³/d. 

Med ca. 41 000 personer tilknyttet i 2015 tilsvarer det ca. 340 l/pe*d i midlere 

spesifikk tilført vannmengde. 

Vedrørende fremmedvann konkluderes det med at effekten av tiltak for å 

redusere dette i ledningsnettet vil oppveies av økt nedbør / nedbørintensitet. 

Dvs. forventet klimautvikling med spesielt økt nedbørintensitet vil veie opp 

separeringstiltak og opprydding i ledningsnettet, og det foreslås derfor at 

fremtidige vannmengder (fra eksisterende befolkning/ ledningsanlegg) 

dimensjoneres ut i fra en spesifikk vannmengde på 340 l/pe*d, som tilsvarer 

midlere vannmengde beregnet ovenfor. 

Qdim settes som i tidligere rapporter til 1,3 × Qmidl, og dette gir: 

Qdim, eksist. = 340 l/pe*d × 44000 pe × 1,3 / (24 t/d × 1000 l/m³) ≈ 810 m³/t 

For ny tilknytning forutsettes det at dette etableres med utelukkende 

separatsystem, og det forutsettes derfor å benytte spesifikke vannmengder på 

210 l/pe*d, som tilsvarer anslått tørrværsituasjon. Med befolkningsvekst som 

angitt ovenfor (43 000pe) og en maks. timefaktor (Kmaks) på 1,3, gir dette 

følgende beregning av fremtidig Qdim: 

����,���� = 810 �� �⁄ + ���� � ��∙� ∙����� ��⁄
�� � �⁄  ∙���� � ��⁄  ∙ 1,3�  ≈ 1300 �� �⁄    

For bestemmelse av økte vannmengder definert som Qmaksdim forutsettes det at 

Qmaksdim = 2 · Qdim. Dette gir følgende fremtidige vannmengder for Qmaksdim: 

��� !���,���� = 1300 �� �⁄ × 2 = 2600 �� �⁄    

Qmaksdim er den vannmengden som skal behandles i alle trinn i renseanlegget. 

Overskytende vannmengder vil gå i overløp. Det foreligger ikke noe faglig 

grunnlag for å si hva den maksimale vannmengden (Qmaks) til anlegget vil kunne 

bli i fremtiden. Imidlertid, Qmaks defineres som den vannmengden som minimum 

skal gjennomgå forbehandling, dvs. innløpsrister og sandfang. Dersom man 

forutsetter samme vannmengdefordeling som vist i figur 3 og at fremtidens 

midlere vannmengde er 1000 m³/t (tilsvarer Qdim / 1,3) vil fremtidig Qmaks kunne 

bli opp i ca. 3800 m³/t.  

Basert på samme vannmengdefordeling vil det tilføres vannmengder som 

overskyter Qmaksdim i ca. 1,5 % av tiden, og det vil ledes ca. i underkant av 1 % 

avløpsvann i overløp etter forbehandling. Basert på forutsetninger som nevnt 

ovenfor vil det tilsvare overløpsvannmengder på ca. 80 000 m³/år. Med en 

gjennomsnittlig innløpskonsentrasjon for Tot-P på ca. 4,5 mg Tot-P/l og en 

konsentrasjon ved overløpshendelser på ca. 1,5 mg Tot-P/l, samt en 

gjennomsnittlig utløpskonsentrasjon på det avløpsvannet som går igjennom 

renseanlegget på ca. 0,3 mg Tot-P/l vil dette gi en samlet renseeffekt for denne 

parameteren på ca. 93 % som et årlig gjennomsnitt. Dette anses som 

tilfredsstillende margin i forhold til utslippskravet som er 90 % som årlig 

gjennomsnitt. 
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Dimensjonerende vannmengder oppsummeres dermed som følger: 

› Qmiddel = 24 000 m³/d 

› Qdim = 1300 m³/t 

› Qmaksdim = 2600 m³/t 

› Qmaks = 3800 m³/t 

Utover vannmengder må også stoffbelastninger for en rekke parametere 

defineres som grunnlag for dimensjonering av de ulike enhetsprosessene i et 

avløpsrenseanlegg. Dette omfatter i første omgang suspendert stoff (SS), 

organisk stoff (BOF5 og KOF), nitrogen (N) og fosfor (P). Basert på datagrunnlag 

som beskrevet ovenfor er dimensjonerende stoffbelastning knyttet til disse 

parameterne oppsummert i tabell 1 nedenfor. 

Tabell 1. Dimensjonerende stoffbelastning og innløpskonsentrasjoner i tilført avløpsvann for 2080. 

 
(Forklaring til parameterne: SS=Suspendert stoff, VSS=Flyktig suspendert stoff, BOF5=5-døgns biokjemisk oksygenforbruk, TKOF=Total kjemisk 
oksygenforbruk, FKOF=Filtrert kjemisk oksygenforbruk, PKOF=Partikulært kjemisk oksygenforbruk, TN=Total nitrogen, FTN=Filtrert total nitrogen, 
PTN=Partikulært total nitrogen, TP=Total fosfor) 

 
I tillegg til stoffmengder tilført med avløpsvannet vil anlegget også i fremtiden 

motta betydelige mengder med septik. Septik forutsettes tilført 

slambehandlingen direkte (dvs. ikke til vannbehandlingen), og i denne 

forbindelse er innholdet av tørrstoff (TS) og flyktig tørrstoff (VS) av størst 

interesse. Dimensjonerende tilførsler av disse parameterne er vist i tabell 2. 

Tabell 2.  Dimensjonerende tilførsler av septikslam i 2080. 

 

Septikslam-

konsentrasjon 

Septikslammengder 

v/Qmiddel 

(16,4 m³/d) 

v/Qdim 

(25 m³/d) 

v/Qmaksdim 

(40 m³/d) 

v/Qmaks 

(60 m³/d) 

kg/m³ kg/d kg/d kg/d kg/d 

Tørrstoff (TS) 30 492 750 1200 1800 

Flyktig tørrstoff (VS) 24 394 600 960 1440 

 

 

Målt tilførsel 
2016-2018

Ny
tilknytn.

Qdim Qmaksdim

Middel Middel Middel 60-%til 85-%til
60-%til

stoffbelastn.

Midlere 

stoffbelastn.

60-%til

stoffbelastn.

60-%til

stoffbelastn.

kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d mg/l mg/l mg/l mg/l

SS 2787 3010 5797 6097 7065 254 242 195 98

VSS 2435 2630 5065 5327 6172 222 211 171 85

BOF5 1893 2580 4473 4733 5496 197 186 152 76

TKOF 5167 5160 10327 10863 12585 453 430 348 174

FKOF 1666 1664 3330 3503 4058 146 139 112 56

PKOF 3501 3496 6997 7360 8527 307 292 236 118

TN 496 516 1012 1041 1159 43 42 33 17

FTN 379 394 773 795 885 33 32 25 13

PTN 117 122 239 246 274 10,2 10,0 7,9 3,9

TP 57 77 134 139 158 5,8 5,6 4,5 2,2

Stoffbelastning - innløp 2080

Tilførsel 2080 Qmiddel

Konsentrasjoner - 2080

Parameter
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3 Prosessvalg 
Et forenklet flytskjema for valgt prosessløsning er vist i figur 2 nedenfor.  

Vannbehandlingsdelen av anlegget består av forbehandling (ikke vist i 

flytskjema), primærfiltrering, biologisk nitrogenfjerning i MBBR-prosess med 

kombinert for- og etter-denitrifisering, kjemisk felling av fosfor, flokkulering og 

flotasjon som sluttseparasjonstrinn. 

 

Figur 2. Forenklet flytskjema av valgt prosessløsning. 

Ved bruk av roterende båndfilter til primærfiltrering vil primærslammet ha 

tilstrekkelig høyt tørrstoffinnhold til at man slipper å fortykke dette slammet. 

Septikslam pluss blandingen av biologisk og kjemisk slam må imidlertid 

fortykkes, før alt slammet føres til termofile råtnetanker.  Ferdig stabilisert slam 

avvannes, og rejektvannet fra avvanningen går til et eget rensetrinn med 

anammox-prosess for å redusere nitrogeninnholdet i rejektvannet.  Slamvann 

fra fortykking og ferdig renset rejektvann føres enten tilbake til innløpet av det 

biologiske rensetrinnet, eller foran primærfiltreringen.  De fleste partiklene i 

slamvann og rejektvann vil sannsynligvis være så små at de vil passere 

primærfiltreringen.  Vi har derfor tatt utgangspunkt i at disse returstrømmene 

går til innløpet av det biologiske rensetrinnet.  

Innenfor stiplede røde rektangler i figur 2 er det vist at renseanlegget skal være 

forberedt for å kunne skille kjemisk slam fra primærslam og biologisk slam.  

Dette er med tanke på at fosforen i primærslam og biologisk slam da vil være 

mye mer tilgjengelig for plantene når slammet spres på jordbruksarealer.  Dette 

betyr at det må settes av plass til nye enhetsprosesser i både vanndelen og 

slamdelen, og at man må ta hensyn til disse enhetsprosesser i den hydrauliske 

profilen i vanndelen av anlegget.  

Oppdeling av enhetsprosesser i antall parallelle linjer og etterfølgende trinn er 

gjort rede for i kap. 4. 
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4 Dimensjonering 
Som det kommer frem av Vedlegg 1 – Prosjektnotat nr 1 - Prosjektdefinisjon 

(dok. nr. 10-NOT-PL-101) er det gjennom en tidligere konseptstudie anbefalt at 

NFRA bygges ut med følgende prosesskonfigurasjon: 

› Forseparasjon i finsiler 

› Vannbehandlingsteknologi basert på MBBR for biologisk nitrogenfjerning. 

› Sluttseparasjon i flotasjonstrinn.  

› Som slambehandling er det anbefalt å bygge ut det nye anlegget med 

termofil utråtning.  

Forut for forseparasjon i finsiler vil det være tradisjonell forbehandling i form av 

innløpsrister og sand-/fettfang, og disse er dimensjonert som følger: 

Tabell 2. Nøkkeltall for rister og sandfang. 

Rister 

Antall i parallell 3 (derav 1 i reserve – 50 % redundans) 

Kapasitet per rist 1.900 m³/h 

Riståpning 3-6 mm 

Luftede sandfang med fettfangsone 

Antall i parallell 2 

Fettfangsoner 2 x 36 m² = 72 m² 

Sandfangvolum (eks. fettfangsone) 2 x 110 m³ = 220 m³  

Antatt totalvolum (sandfang + fettfang) 2 x 182 m³ = 364 m³  

 

Det forutsettes at forseparasjon i finsiler skjer ved bruk av båndfilter, og 

følgende nøkkeltall gjelder for denne installasjonen: 

Tabell 3. Nøkkeltall for primærrensing med roterende båndfilter. 

Lysåpning i filter 350 mikron 

Antall filtre 6 

Dykket filterdukareal 6 x 2,2 m² = 13,2 m²  

Filtreringshastighet ved Qmiddel 76 m³/m²-t 

Filtreringshastighet ved Qdim 98 m³/m²-t 

Filtreringshastighet ved Qmaksdim 197 m³/m²-t 

 

Båndfiltrene plasseres i 2 linjer, med 3 filtre på hver side.  Forbehandlet 

avløpsvann kommer inn i en kanal i midten. 

Biologisk nitrogenfjerning i MBBR er forutsatt med kombinert for- og etter-

denitrifisering, hvor bassenglinjen er delt opp i totalt 7 reaktorer. I design av 

MBBR’en er det lagt opp til effektiv biofilmoverflate på 650 m²/m³ og nøkkeltall 

for dette rensetrinnet er som følger: 
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Tabell 4. Nøkkeltall for MBBR-prosess med kombinert for- og etter-denitrifisering. 

 

 

 

 

Kjemisk felling og flotasjon for fjerning av fosfor og sluttseparasjon skjer i 

flokkuleringsbassenger og i flotasjonstrinnet, og nøkkeltall for disse 

enhetsprosessene er som følger: 

Tabell 5. Nøkkeltall for kjemisk felling og flotasjon. 

Flokkulering:  

Antall linjer i parallell 4 

Antall trinn i hver linje 2 

Vått volum 222 m³  

Vanndyp 2,5 m 

Hydraulisk oppholdstid ved Qdim >10 min 

Flotasjon:  

Antall linjer i parallell 4 

Samlet areal 285 m² 

  

Vanndyp 2,5 m 

Overflatebelastning ved Qdim 5,0 m/h 

Overflatebelastning ved Qmaksdim 10,0 m/h 

 

Beregnet dimensjonerende slammengde til fortykking er i underkant av 400 

m³/d. Dette fortykkes til ca. 6 % i maskinelle fortykkermaskiner, hvor forventet 

fortykket slam produksjon er ca. 160 m³/d. I slamstrengen vil det være 

nødvendig med forskjellige buffervolumer, og disse er vurdert til følgende: 

Bufferbasseng Volum (m³) 

Råslam, inkl. septik (slamlager 1) 400 

Fortykket slam - fjellanlegg (slamlager 2) 120 

Fortykket slam – daganlegg (slamlager 3) 70  

Utråtnet slam (slamlager 4) 180 

 

Råtnetankene i slambehandlingen bygges ut med volum 1200 m³ hver (2 stk), 

slik at man evt. kan legge om til mesofil drift skulle det være ønskelig på et 

senere tidspunkt. 

Antall parallelle linjer 4 

Antall trinn i hver linje 7 

Vanndyp alle reaktorer 6,5 m 

Diffusordyp 6,3 m 

Totalt reaktorvolum 7.980 m³ 

Totalt bulkvolum av biofilmbærere 4.683 m³ 
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5 Anleggsutforming 
Avløpsrenseanlegg som plasseres i fjell har normalt også noen funksjoner 

lokalisert ute i et såkalt «daganlegg». Dette er normalt typisk bygningsdeler 

knyttet til administrasjonsfunksjoner, som f.eks. kontorer, kantine/spiserom og 

garderober. I tillegg er det fleste fjellanlegg som også har slambehandling med 

tilhørende biogassproduksjon plassert i forbindelse med daganlegget pga. 

eksplosjonsfare. 

For NFRA er dette også grunnleggende prinsipper, hvor vannbehandlingen er i 

hovedsak plassert i fjell, mens administrasjon og slambehandling/ biogassanlegg 

er en del av daganlegget. Det er utarbeidet en rom- og funksjonsplan (vedlegg 

6) som viser detaljert hvilke rom og funksjoner som er plassert henholdsvis i 

fjellanlegget og i daganlegget. 

Fjellanlegget plasseres i Seierstenåsen, vest for Midtåsen. Adkomst fra hovedvei 

er gunstig. Det er videre et forholdsvis stort flatere område og tilgang til 

fjellskråninger for påhugg. Grunnforholdene er ikke kartlagt. NFRA har engasjert 

NGI som en underleverandør til COWI til å utføre grove ingeniørgeologiske 

vurderinger. Anlegget i bergrom var opprinnelig tenkt plassert i Midtåsen. Etter 

en vurdering av tilgjengelig underlag ble denne åsen forkastet som aktuell. 

Dette skyldes kraftige knusningssoner, langsgående sprekker og fare for 

manglende overdekning. Anlegget er derfor foreslått plassert vest for Midtåsen i 

Seierstenåsen. 

 

Figur 3. Situasjonsplan for nytt NFRA i fjell. 

Anlegget plasseres i fjellet slik at det er kort avstand til utslippstunnelen. Det 

legges opp til at avløpsvannet hentes fra utløpstunnelen om lag på kote +27 og 

pumpes til innløpsristene, for deretter å renne med gravitasjon tilbake til 

utløpstunnelen. Påhugg på utløpstunnelen og utslipp av renset avløpsvann 

planlegges lokalisert i umiddelbar tilknytning, slik at evt. nødoverløp fra 
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innløpspumpestasjonen vil kunne renne direkte tilbake til eksisterende 

utløpstunnel. Dette kommer frem av tegning FA A20 0201 i vedlegg 4. 

En grov hydraulisk profil er estimert noe som gir at avløpsvannet skal pumpes til 

om lag kote +36. Påhugget til fjellanlegget plasseres i fjellsiden mot Midtåsen, 

om lag på kote +50, som det kommer frem av situasjonsplan (tegning TR A20 

0002) i vedlegg 4. 

Det etableres to tunneler til anlegget; en adkomstunnel (ATU) som fortrinnsvis 

skal benyttes for biltransport inn/ut av fjellet. Den andre tunnelen (mediatunnel 

– MTU) knytter fjellanlegget direkte sammen med daganlegget, med 

personaltrafikk og føringsveier for infrastruktur (el. kabler, ventilasjon og 

prosessrør) som primærfunksjon. Påhuggene til begge tunneler, samt 

daganlegget er forutsatt å ligge utenfor naturvernområdet.  

Til daganlegget hører, foruten administrasjonsdelen og diverse 

prosessfunksjoner, også frittstående råtnetanker, gassklokke og gassfakkel. En 

opparbeidet plass for mellomlagring av slam er også medtatt. Illustrasjon av 

hvordan daganlegget kan se ut i ses i figur 7 nedenfor.  

 

Figur 4. Daganlegget med råtnetanker. 

Situasjonsplan som viser ny lokasjon i forhold til eksisterende anlegg, samt 

adkomstvei fra Gamle Mossevei (RV 59) er vist i vedlegg 4 (tegning TR A20 

0001).  



 

 

     
 16  NFRA - NYTT ANLEGG I FJELL 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A122072-project/Shared Documents/03 Prosjektdokumenter/Rapporter_Notater/Rapport_Fjellanlegg_Rev_V-02.docx 

6 Tekniske forutsetninger 

6.1 Maskin 
Det er lagt til grunn maskiner av normalt god kvalitet fra anerkjente 

produsenter, som f.eks. Huber, Nordic Water, Kaeser, Xylem, Stafsjö, osv. Disse 

produsentene tilfredsstiller krav til materialkvaliteter, energieffektivitet, 

overflatekvalitet og reservedelshold som det er normalt å forlange ved 

anskaffelser i VA-bransjen. 

Alle rør er tilpasset væsken som skal transporteres, typisk vil det være rustfritt 

stål (AISI304) i rør som transporterer vann og syrefast stål (AISI316) i rør som 

transporterer slam. Rør som transporterer kjemikalier er tilpasset det aktuelle 

kjemikalie. Sekundærstål er forutsatt montert iht. SSG standard. 

Maskiner og andre komponenter som trenger ettersyn og vedlikehold vil bli 

montert slik at det er ergonomisk optimalt. Det er videre lagt opp til at det skal 

sikres god adgang rundt komponenter, slik at f.eks. minimumsavstand til vegg 

er 800 mm. 

Systemet er bygget med akseptabelt nivå mhp. redundans. Det er ikke lagt opp 

til 100 % redundans på alle komponenter. Noen vitale komponenter som f.eks. 

innløpspumpestasjon har 100 % redundans, mens andre komponenter legges 

opp til at skal ha «lager-redundans» fremfor «installert-redundans». Erfaringer 

tilsier at en del komponenter «står i hjel» ved installert redundans, og mindre 

kritiske elementer erstattes derfor med lager-redundans. 

Alle maskinkomponenter som er medtatt i dette prosjektet kommer frem av 

P&ID skjemaer i vedlegg 6. 

 

6.2 Berg- og bygningsteknisk 

6.2.1 Prosessanlegget under dagen. 
 

Fjellrommene vil ha flater av sprøyte betong i heng(tak) og sider. 

Opp mot heng monteres det tunnelduk for å fange opp og lede bort eventuelle 

innlekkasjer. 

I grunn etableres drenssystem. Alle nivåer etableres med tilførte masser. 

Overflater tilpasses bruk og vil være asfalt, betong flater, kantstein mot 

avgrensede grusfelter.  

For de bygningsmessige konstruksjoner benyttes det hovedsakelig vanntett 

lavvarme betong. Frittstående tekniske rom kan alternativt mures. Krav til 
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bestandighet er etter dagens krav iht. aktuelle standarder. Betongkvalitet 

dimensjoneres for mekanisk og miljø belastning tilpasset prosess og drift. 

 

I tillegg til et bestandig grunnmateriale som betong er det tatt med 

overflatebehandling på dekker, i tekniske rom, i bassenger på vegger osv. 

Den ekstra overflatebehandlingen skal tilpasses bruken i området den påføres, 

underlette renhold og eksempelvis tåle høytrykksspyling, samt "lyse opp" i 

mørke omgivelser. 

 

Utsparinger og gjenstøpning i vanntette bassenger bør begrenses så mye som 

mulig. Det er viktig å ha samtidig prosjektering for å planlegge vanntette 

utførelser slik at elementer fra andre fag som skal ha dette kan støpes direkte 

inn i betongen. 

Kvalitetene som velges for montasjeelementer som: rekkverk, oppheng av 

VVS/EL, fjellbolter, kraner, luker, dører rister skal være av bestandige materialer 

som syrefast, rustfritt, galvanisert, kompositt, malt etc.  

Materialene og overflatebehandlingen skal tilfredsstille "høy" og "veldig høy" 

korrosivitetsklasse. 

 

Arbeidsstilling ved service, vedlikehold og utbytting av komponenter er viktig. 

Maskinfundamenter med høyde på ca. 60 cm etableres, der det er mulig, for å 

gjøre drift og vedlikehold mer ergonomisk. 

Alt teknisk utstyr monteres på betongsokler ca. 10-20 cm høye.  
Installasjonene vil da komme opp fra gulvet slik at vann og søl ikke kommer i 
direkte kontakt. 
 
Utstikkende hjørner på vegger, fundamenter fases med trekantlekt. 

6.2.2 Prosessanlegget i dagen. 
 

I alle fundamenter grunnkonstruksjoner, tekniske rom i underetasje, 

råtnetanker og bærende betongkonstruksjoner benyttes det lavvarme betong, 

vanntett eller normal. Vegger isoleres etter behov og forblendes. 

Krav til bestandighet følger dagens krav iht. aktuelle standarder.  

Betongkvalitet dimensjoneres for mekanisk og miljøbelastning tilpasset prosess 

og drift. 

 

I tillegg til et bestandig grunnmateriale som betong er det tatt med 

overflatebehandling på dekker, i tekniske rom, i kummer på vegger osv. 

Den ekstra overflatebehandlingen skal tilpasses bruken i området den påføres, 

underlette renhold og eksempelvis tåle høytrykksspyling, samt "lyse opp" i 

mørke omgivelser. 

 

Utsparinger og gjenstøpning i vanntette konstruksjoner bør begrenses så mye 

som mulig. Det er viktig å ha samtidig prosjektering for å planlegge vanntette 

utførelser slik at elementer fra andre fag som skal ha dette kan støpes direkte 

inn i betongen. 
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Kvalitetene som velges for montasje elementer som: rekkverk, oppheng av 

VVS/EL, kraner, luker, dører rister skal være av bestandige materialer som 

syrefast, rustfritt, galvanisert, kompositt, malt etc.  

Materialene og overflatebehandlingen skal tilfredsstille "høy" og "veldig høy" 

korrosivitetsklasse. 

 

Arbeidsstilling ved service vedlikehold og utbytting av komponenter er viktig. 

Maskinfundamenter med høyde på ca. 60 cm etableres, der det er mulig, for å 

gjøre drift og vedlikehold mer ergonomisk. 

Alt teknisk utstyr monteres på betongsokler ca. 10-20cm høye.  
Installasjonene vil da komme opp fra gulvet slik at vann og søl ikke kommer i 
direkte kontakt. 
 
Utstikkende hjørner på vegger, fundamenter fases med trekantlekt. 

6.2.3 Administrasjonsdelen 
Administrasjonsdelen i daganlegget settes opp i isolert og kledd stenderverk 

over prosessdelen. Taket over hele daganlegget bygges opp av gitterdragere av 

tre og stål, noe som gir mulighet for føringsveier for teknisk og prosess. Taket 

bør forberedes for montasje av Solceller, da dette teller positivt i et 

miljøregnskap.  

6.2.4 Dimensjoneringsunderlag for Prosjekteringen 
 
Laster på konstruksjoner i henhold til NS-EN 1991 
Nyttelaster på dekker skal plasseres i Kategori C5 ref. tabell 6.2 i NS-EN 1991 
 
I anlegget vil det være behov for lagring av materiell. Arealer for lagring skal 
plasseres i kategori E2 
Ref. tabell 6.3 i NS-EN 1991 
 
I anlegget benyttes gaffeltrucker i stor utstrekning. Gaffeltruck skal plasseres i 
kategori FL3 
Ref. tabell 6.5 og 6.6 i NS-EN 1991 
 
I anlegget vil det også være trafikkerte arealer. Trafikkerte arealer skal være i 
kategori G 
Ref. tabell 6.7 i NS-EN 1991 
 
Alle bassenger og renner skal dimensjoneres for høyeste mulige vannstand. 
Vannstanden oppgis i prosessdimensjoneringen. 
 

6.3 VVS 
Dette avsnittet inkluderer forutsetninger og anbefalinger knyttet til 

oppbyggingen av VVS-tekniske installasjoner. De VVS-tekniske anleggene 

utformes og dimensjoneres på en slik måte at de tilfredsstiller de krav som både 

offentlige myndigheter, byggherre og brukerne stiller til innemiljø, påvirkning på 

ytre miljø, funksjonalitet, driftsforhold og kostnader.  
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Det velges utstyr og løsninger som oppfyller lydkrav gitt i byggeforskriftene. 

Kravene gjelder summen av lydtrykknivå, Lp fra alle tekniske installasjoner. JMF 

NS 8175:2012. Utendørs gjelder lydklasse C. For industrilokaler gjelder krav gitt 

i "forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.  

Alle VVS-tekniske anlegg skal på SD-anlegg og kunne styres og overvåkes 

sentralt. Systembilder og nødvendig programvare for de enkelte delsystem er 

medtatt, deriblant tidsstyringsprogram, rapporteringsprogram, historikk/logg 

etc. All kommunikasjon mellom bruker og system vil foregå på norsk. 

6.3.1 Sanitær 
Spillvann føres i rustfrie ledninger og bunnledninger i PP til ulike pumpekummer 

i anlegget. Det er medtatt nødvendig antall pumpesumper.  

Det blir to ulike separate systemer for vann i anlegget: 

• Sanitær. Dette er rent vann fra offentlig nett som føres frem til 

tappesteder som krever rent vann, her under servanter, toaletter, 

nøddusjer, dusjer o.l. 

• Brutt vann. Skal forsyne de tappesteder som er utsatt for tilbakeslag av 

helseskadelige bakterier og virus. Brutt vannforsyning vil tilfredsstille 

krav til væskekategori 5. Brutt vann skal i hovedsak forsyne spyleposter 

og maskiner som skal ha varmtvann, i tillegg noe maskinutstyr og 

prosess.   

I sanitæranlegget benyttes utstyr og komponenter av alminnelig god standard 

og i tråd med retningslinjer fra oppdragsgiver. I denne posten inngår alt utstyr 

for komplett sanitæranlegg. Herunder også brannskap, nøddusjer, spyleposter, 

VVB beredere, samt utstyr i adm.  bygg som for eksempel oppvaskmaskin og 

minikjøkken.  

6.3.2 Varme 
Varmeanlegget leverer varme til prosess og til ventilasjonsanlegg og 

oppvarming av arealer der det er behov for varmetilskudd for opprettholdelse av 

krav til romlufttemperatur.  

Samlet effektbehov i anlegget besørges av gjenvinning av varme fra nye 

blåsemaskiner, og kjeler. I tillegg til gasskjel, som benytter stedlig produsert 

gass, installeres det elektrokjel og oljekjel basert på bioolje.  

I varmeanlegget benyttes utstyr og komponenter av alminnelig god standard og 

i tråd med retningslinjer fra oppdragsgiver. Alle røropplegg skal utføres som 

skjult anlegg der dette er mulig. På alle hovedkurser og opplegg, samt 

fordelingskurser, skal det være avstengningsventiler med inspeksjonsmulighet. 

Det monteres vakuumutskiller i varmeanlegget.  
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Alle rør og rørdeler installeres for trykklasse PN6. Alle rør som monteres skjult 

trykkprøves, om nødvendigvis seksjonsvis. 

Det benyttes stålrør som varmeledninger i hovedføringer. Uttaksledninger vil bli 

en kombinasjon av PEX (rør i rør) i vegger og blanke stålrør for åpen montasje.  

For dimensjoner opp til DN 50 brukes gjengefittings, større dimensjoner sveises. 

For utvendige rør benyttes pre-isolerte kulvertrør. 

Det legges opp til et mengderegulert varmeanlegg, og pumper 

kapasitetsreguleres med frekvensomformere for mengderegulering. Dette gir 

sirkulasjon av den til enhver tid korrekte vannmengde og er gunstig mht. 

pumpeenergi. I anlegget installeres løsninger som gir: 

› God utnyttelse av valgt oppvarmingssystem og optimal utnyttelse av 

installert effekt og varmegjenvinning 

› God utnyttelse av reguleringsutstyr 

› Lavest mulig energiforbruk 

› Enkel drift 

› Minimal støy 

 

6.3.3 Trykkluft 
Det installeres to stk. trykkluftanlegg, for henholdsvis fjell- og daganlegg. 

Anleggene installeres iht. NS-EN-ISO 7396-1:2016, samt relevante lover, 

forskrifter, norske og europeiske standarder.  

Alle rør legges i syrefast stål. Bolter, rørhengere og klammer vil ha samme 

materialkvalitet som produktet som leveres.  

Luftkjølte kompressorer (skrue) vil være turtallsregulert og med 

varmegjenvinning.  

6.3.4  
Det installeres to stk. trykkluftanlegg, for henholdsvis fjell- og daganlegg. 

Anleggene installeres iht. NS-EN-ISO 7396-1:2016, samt relevante lover, 

forskrifter, norske og europeiske standarder.  

Alle rør legges i syrefast stål. Bolter, rørhengere og klammer vil ha samme 

materialkvalitet som produktet som leveres.  

Luftkjølte kompressorer (skrue) vil være turtallsregulert og med 

varmegjenvinning.  
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6.3.5 Ventilasjon 
Prosess: 

Ventilasjon i prosessdelen er bygd opp av et tilluftsystem, "rent" avtrekk og 

"urent" avtrekk med luktreduksjon. Nytt luftinntak går vi adkomstunnel, ca. 200 

meter. Her blir tilluften forvarmet. Luften fordeles videre med hjelpevifter rundt i 

anlegget. Ved ekstrabehov for ventilering og/eller kjøling er det medtatt mindre 

separate ventilasjonsaggregater.  

Avtrekksluft fra områder med begrenset lukt og forurensning føres direkte ut i 

tunnel. Forurenset luft renses i anlegg for luktreduksjon før det føres ut i kanaler 

og blåses ut. 

Fra tunnel trekkes luften av med avtrekksvifter for transport ut via avkastsjakt/-

tårn. 

Systemene for Tilluft og "rent" avtrekk er det medregnet kanaler og utstyr utført 

i galvanisert/lakkert utførelse. I det "urene" systemet er det medregnet kanaler 

og utstyr i syrefaste materialer.  

Tilførsel av tilluft/friskluft er på gangsoner og eller i områder hvor personalet 

oppholder seg. Luften tilføres fra tak med lav hastighet, for ikke å skape mere 

bevegelse i luften enn nødvendig. Denne løsningen vil gi god kontroll på 

forurensninger i anlegget. Luften trekkes fra ved gulv eller over bassenger. 

Spesielle forurensede områder har ekstra punktavsug så nær luktkilden som 

mulig.  

Avtrekk fra prosess med fare for luktspredning gjøres i tett samarbeid med 

maskin/prosess. Dette for å stenge inne lukt og trekke av forurenset luft og 

dermed hindre luktspredning.  

Nye kanalsystem inneholder alle nødvendige deler som tillufts-/avtrekkspunkter, 

reguleringsspjeld, brannspjeld, vifte. lydfeller, isolasjon etc.  

I områder hvor det er fare for drypp fra fjell vil kanaler få ekstra beskyttelse.  

Administrasjonsbygg:  

Det er medtatt komplett balansert behovstyrt ventilasjonsanlegg med 

varmegjenvinning av kontorer og garderober iht. til dagens forskrifter og krav. 

Det er medregnet en grunnkjøling på ventilasjon i disse arealene. 

 

6.4 Elektro  
Beskrivelsen for elkraft, tele og automatisering nedenfor viser hva som er lagt til 

grunn for forprosjekteringen og kalkylen. 
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6.4.1 ELKRAFT 
Basisinstallasjon for elkraft (41) 

Systemer for kabelføring (411) 

Det skal benyttes kabelstiger i varmforsinket utførelse, de monteres på 

mediebjelker i tunneler og i fjellhall. Mediebjelker er felles for ventilasjon og 

elektro. I fjellhallene monteres kabelstiger på gulvmonterte "pendler". Pendler 

monteres på sokkel.  

For kabler som enkeltvis føres fra kabelstige til prosessenheter/komponenter 

skal det benyttes stålrør i rustfri kvalitet.  

Systemer for jording (412) 

I forbindelse med ny nettstasjon for fjellanlegget skal det etableres 2 stk 

jordspyd i selve nettstasjon (borehull). Borehullene fylles med elektrodemasse. 

For daganlegget etableres ringjord med tverrforbindelser. Det legges følgejord 

ved alle føringsveier for høyspentkabler.  

I nettstasjonene etableres det jordskinner for tilkobling av følgejord og for 

ledende konstruksjoner inne nettstasjonene. I lavspent hovedfordelingsrom 

etableres hovedjordskinne. Det legges jordleder mellom jordskinne i nettstasjon 

og hovedjordskinne. Fra hovedjordskinne legges det jordleder på føringsveier for 

utjevningsforbindelse til utsatte ledende anleggsdeler og andre ledende deler.  

Høyspent (42) 

Det må etableres to nettstasjoner, en for fjellanlegget og en for daganlegget. 

Det er forutsatt at høyspentkabler legges i OPI-kanal i adkomsttunnel. Utførelse 

må avklares med Hafslund i en senere fase. 

Lavspent forsyning (43) 

System for hovedfordeling (432) 

Det skal etableres hovedfordelinger for 230/400V TN-S i tavlerom i fjell- og 

daganlegg. 

Det skal være minimum 30% reserveplass og -kapasitet. Hovedfordelingene skal 
være konstruert for automatisk innkobling av reservekraft, se kapitel 46 
Reservekraft. 
 
Hovedbrytere i hovedfordelinger skal være utstyrt med elektroniske regulerbare 
vern for overstrøms- og kortslutningsutløsning, overspenningsvern og 
jordfeilvarsling på alle avganger. 
 
Alarmsignal for jordfeil og utløst overspenningsvern skal overføres til overordnet 
styringssystem. Alle hovedfordelinger skal utstyres med et 
multiinstrument/nettanalysator. 

Alle kabler skal være i halogenfri utførelse. 
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Elkraftfordeling til alminnelig forbruk (433) 

Det monteres fordeling for lys, stikkontakter osv for bygningsinstallasjoner. 

Kursopplegg for lys og stikk utføres hovedsakelig som åpent anlegg, delvis 

forlagt på kabelstiger eller i stålrør på betong og øvrige bygningskonstruksjoner.  

 

I administrasjonsbygg legges skjult anlegg med kabelbroer over himling og 

installasjonskanaler på vegg. 

 

Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner (434) 

Fordelinger for VVS vil bli forsynt fra hovedfordelingene. Fordelinger og 

frekvensomformere leveres og monteres av VVS-entreprenøren. 

Bygningsautomatisering i administrasjonsbygget er tatt med i kalkylen. 

Det leveres kursopplegg for alle VVS installasjoner.  

Elkraftfordeling til virksomhet (435) 

Frekvensomformere 
Frekvensomformere monteres ute i prosessanlegget. Frekvensomformere skal 
tilkobles bus for drift og overvåking. Alle kabler mellom underfordelinger og 
frekvensomformere, og mellom frekvensomformere og motorer skal være EMC-
skjermet (type IFSI-kabel eller tilsvarende). 
 
 
 
Sikkerhetsbrytere 
Det skal for alle motordrifter og øvrig utstyr som krever mekanisk vedlikehold, 
installeres sikkerhetsbryter i hovedstrømkrets. Sikkerhetsbryter skal ha 
signalkontakt for varsel om sikker frakobling til overordnet styringssystem. 

 

Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner (434) 

Fordelinger for VVS vil bli forsynt fra hovedfordelingene. Fordelinger og 

frekvensomformere leveres og monteres av VVS-entreprenøren. 

Bygningsautomatisering i administrasjonsbygget er tatt med i kalkylen. 

Det leveres kursopplegg for alle VVS installasjoner.  

Elkraftfordeling til virksomhet (435) 

Fordelinger for prosessanlegg og frekvensomformere leveres av 

elektroentreprenør. 

Lys (44) 

Belysningsutstyr (442) 

Som belysningsutstyr i prosessområder og tekniske rom benyttes LED-armaturer 

i industriell utførelse med minimum kapslingsgrad IP66. I tilkomstveier 
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monteres armaturene på kabelstige over mediabjelker. I haller monters de på 

undersiden av kabelstiger på gulvmonterte "pendler". I administrasjonsbygget er 

det tatt med kostnader for innfelte og nedhengte LED-armaturer. 

Valg av armaturer gjøres under detaljprosjektering av belysningsanlegget. 

Nødlysutstyr (443)  

Det er beregnet et sentralisert nødlysanlegg bestående av markerings- og 

ledelys i henhold til NS-EN 1838 Anvendt belysning-nødbelysning. Armaturene 

skal være med LED-lyskilde.  

Reservekraft (46) 

Elkraftaggregat (461) 

Det er tatt med to reservekraftaggregater. Hovedfordelingene er forberedt for 

omkobling til reservekraft ved nettutfall. 

Avbruddsfri kraftforsyning (462) 

Behovet for avbruddsfri kraftforsyning til bygningsinstallasjoner er ikke avklart. I 

kalkylen er det tatt med en sum for å dekke kostnadene til flere mindre UPSer. 

74 Utendørs elektro 

Det er kalkulert med 15 lysmaster til området rundt daganlegget, inkl. 

slamdeponi. Det er i tillegg tatt med veibelysning for 500m vei, det er forutsatt 

at det er 40m mellom hver lysmast. 

6.4.2 TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG  
Integrert kommunikasjon (52) 

Kabling for IKT (521) 

Det skal etableres et strukturert kablingsnett for IKT som skal kunne benyttes til 

bla. datanett, bygningsautomatisering og kameraovervåkning. Kabelen er 

kategori 6 sambandsklasse EA som termineres i RJ45 uttak ute i 

anlegget/bygget.  

Alarm- og signalsystemer (54) 

Brannalarm (542) 

 
Det er beregnet et automatisk adresserbart brannalarmanlegg i henhold til NS 
3960. Detektorteknologi vurderes ut fra hvert enkelt rom/områdes spesifikke 
bruksområde, det vil si at det sannsynligvis vil være en kombinasjon av 
aspirasjon-, linje og punktdeteksjon, flammedeteksjon vil også vurderes. 
Anlegget skal være direktekoblet mot brannvesenet. 
 
I hovedfordelingsrommene monteres brannslukkeanlegg med inertgass fra 
flaskebank eller tilsvarende. Det er ikke forskriftsfestet å ha et slikt anlegg, men 
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vi mener at det er fornuftig å ha det med for å ivareta driftssikkerheten ved 
anlegget. 
 

Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm (543) 

Det er tatt med adgangskontroll for 3 dører i fjellanlegget og 7 dører i 

daganlegget. Det er mulighet for registering av lukket og låst på andre 

utvendige dører. Det er tatt med innbruddsalarm i daganlegget. 

6.5 Driftskontroll 
Nettverk 
Nettverket for prosess bygges i en fiberring på en slik måte at driftssikkerheten 
opprettholdes ved for eksempel et brudd på nettverksswitch eller fiberkabel. 
 
For styring av frekvensomformere skal det lages en «drop» fra nettverksringen 
slik at disse kan integreres mot PLS. Henholdsvis via for eksempel standard 
protokoller slik som Profibus eller Profinet. 
 
 
PLS 
Topologien for PLS-systemet bygges opp slik at man får redundans. Dette kan 
oppnås på flere måter:. 
 
Man kan dele anlegget opp i flere parallelle linjer med hver sin autonome PLS, 
og få en slags redundans eller reserveløsning for hverandre. 
 
Man kan sette inn PLSer med redundante CPUer og bruke remote IO ute i 
prosessen. 
 
Man kan også tenke seg en blanding av dette, ved å bruke redundante CPUer i 
hver linjedeling. 
 
Dette må ses videre på i et detaljprosjekt, som går i dybden på dette. Vi 
kalkulerer en gjennomsnittlig IO-pris som dekker de fleste alternativer. 
 
Alle IO-kort som benyttes skal ha «Hot swap» funksjon. Det vil si at dersom et 
IO-kort blir defekt skal det kunne skiftes uten strømbrudd og uten stopp av 
programmet. 
 
 
Toppsystem/Scada 
Scadasystemet bygges opp med 2 redundante servere. Disse bør plasseres i 
hver sin del av anlegget, gjerne i to forskjellige bygg, for sikrest mulig 
redundans mot brann, hærverk etc. 
 
Det beregnes et minimum på 3 klienter som kan logges på samtidig. 
 
Tynnklienter kan også leveres som panel-PCer og monteres i tavlefront i tillegg, 
eventuelt "ekte" operatørpaneler i PLS-familien. Dette må ses videre på i et 
detaljprosjekt. 

 

6.6 Utomhus / vei 
Mellomlagringsplass for slam opparbeides som asfaltert dekke, med fall til sluk. 

Slukvann samles opp og pumpes til avløpsrenseanlegget. Det inngår min. 80 
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mm asfaltdekke og forsterkningslag/bærelag i kult/pukk min 600 mm 

tilstrekkelig for kjøring med containerbiler og hjullaster.  

Adkomstvei til anlegget anlegges på samme måte som mellomlagringsplass. 

Langs veien inngår grøft på hver side med drenering til terreng. Autovern 

inngår. Eksisterende bekk føres i kulvert i korrugert stål under adkomstveien. 

Foran bygget er det lagt opp til at parkeringsplasser kan etableres, og 

inn/uttransport fra porter. Plassen foran bygget opparbeides i hele byggets 

lengde og 30 m mot sør-øst (parallelt med bygget). Mot bygg og terreng 

avsluttes asfaltdekke med kantstein. Pullerter ved porter og dører inngår. 

Det legges ikke opp til beplantning / grøntareal i forbindelse med daganlegget. 
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7 Kostnader 

7.1 Investeringskostnader 
 
Generelt: 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn beregning av investeringskostnader: 

› Prisnivå juni 2019 

› Prisstigning i byggetiden er ikke inkludert 

› I sammenstillingen er det medtatt generelle byggherrekostnader 

(prosjektledelse, byggeledelse og øvrige administrasjonskostnader for 

byggherre) basert på 5 % av entreprisekostnader 

› Prosjekteringskostnader er stipulert til 12 % av entreprisekostnad 

› Finansieringskostnader og grunnerverv er ikke medtatt 

› Usikkerhetsanalyse er ikke gjennomført (gjøres av NFRA) 

› Alle priser er eks. mva. 

› Det er ikke medtatt møbler og inventar 

 

Bygg: 

Underlag for kalkylen baserer seg på gjennomførte sammenlignbare prosjekter 

som har kommet til utførelse den senere tid. 

Fra disse prosjektene er det laget et nødvendig antall nøkkelpriser per m³, m² 

etter "top down" prinsippet.   

Nøkkelprisene gjenspeiler totalkostnader for et nødvendig utvalg komplette 

bygningselementer. 

   

 

Eksempelvis inkluderer en kubikkmeter betong også; armering, forskaling, 

innstøpninger, utsparinger, boringer, fugetettinger osv. For andre elementer 

som for eksempel, tunnelduk, er nøkkelprisen laget på samme måte og 

inkluderer per kvadratmeter: oppheng, duk, skjøter, gjennomføringer, takrenne 

og nedløp. 

 

I tillegg er det hentet inn enhetspriser fra leverandører. Prisen som kalkylen 

gjenspeiler er produsert, levert og montert. 

 

Tekniske fag: 

Som for bygg baseres prisene i stor grad på erfaringspriser fra tilsvarende 

prosjekter gjennomført de senere år. I større grad enn for bygg har kalkylene 

for de tekniske fagene benyttet «bottom-up» prinsippet, hvor 

enkeltkomponenter er identifisert og priset separat. Det er utarbeidet 

intelligente flytskjemaer slik at det er sammenheng mellom det som er vist av 

komponenter på flytskjema og utstyrslister. 

Totale investeringskostnader kommer frem av tabell 6. 
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Tabell 6. Investeringskostnad for nytt anlegg i fjell. 

 

Investeringskostnadene i tabellen ovenfor er med alt utstyr installert for en 

kapasitet tilsvarende år 2080. En etappevis installasjon av teknisk utstyr vil 

redusere investeringskostnaden på nåværende tidspunkt.  

7.2 Driftskostnader 
Driftskostnader defineres i dette prosjektet som summen av f.eks. 

kjemikaliekostnader, energikostnader, lønnskostnader osv. Tradisjonelt 

beregnes dette ut i fra forventet forbruk i en fremtidig situasjon. Dette gir et 

lineært forhold mellom nåsituasjonen, hvor man har kjente driftskostnader, og 

den fremtidige situasjonen hvor man fremskriver dagens situasjon med en 

forventning om prisstigning og at det relative forbruket pr. f.eks. m³ renset 

avløpsvann er det samme.  

Internasjonal litteratur og erfaringstall fra norske renseanlegg tilsier at dette 

ikke er lineært, men at den spesifikke driftskostnaden avtar med økende 

vannmengder eller økt tilknytning. I figur 5 nedenfor gjengis flere modeller som 

er hentet fra internasjonal litteratur. Det man ser av kurvene er «effekt av 

skala», dvs. jo større anleggene er jo lavere spesifikk driftskostnad kan man 

forvente. Felles for dem alle er at reduksjonen i spesifikk driftskostnad ikke er 

lineær, men at den flater ut. Dette kan eksemplifiseres ved at det er ofte ikke-

lineære forhold mellom størrelse på anleggene og antall ansatte 

(lønnskostnader). 

Kostnadselement NOK

Bygg og berg    336 000 000 

Utomhus      18 000 000 

Prosess/maskin/VA    181 000 000 

VVS      43 100 000 

Elektro      49 800 000 

Automasjon        9 300 000 

Sum    637 200 000 

BHs prosjektadministrasjon (PL; BL; KU; etc) (10%)      63 700 000 

Prosjektering (10%)      63 700 000 

Sum    764 600 000 

Usikkerhetsmargin  NFRA 

Investeringskostnader 764 600 000
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Figur 5. Ulike modeller hentet fra internasjonal litteratur som viser spesifikk driftskostnad 

som funksjon av antall pe tilknyttet avløpsrenseanlegget. 

Dette understøttes av tall fra norske renseanlegg hvor man ser samme trend. I 

figur 6 vises spesifikke driftskostnader (kr pr. m³ renset avløpsvann) som 

funksjon av anleggsstørrelse (pe tilknyttet) for anlegg som har 

nitrogenfjerningstrinn. 

 

Figur 6. Spesifikk driftskostnad i norske kroner (NOK) pr m³ renset avløpsvann for 4 

norske anlegg med nitrogenrensing (fra venstre; NFRA, NRA, Bekkelaget RA og 

VEAS) 

Eksisterende anlegg håndterer avløpsvann for om lag 44 000 personer (PE). 

Rene driftsutgifter er opplyst å være mellom 5 og 6 kr/ m³ renset avløpsvann. 

Dette er rene driftsutgifter eksklusive avskrivninger og kapitalkostnader. 

Inntekter er heller ikke medregnet.  
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I bedre VANN sin rapport over kommunale vann- og avløpstjenester 2017 er det 

opplyst kostnader for noen anlegg. Tas disse tallene inn for de to anleggene 

havner NRA på 3,10 per m³ og NFRA på 5 kr/ m³ ved 5 mill m³ /år. Disse 

tallene er benyttet i figuren ovenfor. 

Bakgrunnen for tallene i begge figurer ovenfor er ikke eksakt vitenskap, og det 

er beheftet med usikkerheter, og samtidig er det variasjoner man må ta hensyn 

til. Tallene er imidlertid basert på erfaringer fra en rekke anlegg i drift, og viser 

helt tydelig at spesifikk driftskostnad går ned når anleggsstørrelsen øker. 

Dagens anlegg er bygget i 1972, og er for så vidt greit vedlikeholdt, men er i 

generelt behov for oppgradering. I tillegg er anlegget bygget om og utvidet i 

forskjellige sammenhenger, noe som har gitt en anleggsutforming med mange 

bygninger spredt over et stort areal. Dette medfører at daglig drift nødvendigvis 

må være mer ressurskrevende enn et nytt anlegg bygget etter moderne 

retningslinjer og standarder. Sammenlignet med et nytt anlegg må det derfor 

forventes høyere driftskostnader knyttet til bl.a. energiforbruk, reinvesterings-

behov, vedlikehold og personellressurser. I figur 7 illustreres hvordan dette kan 

gi utslag på driftskostnadene. 

 

Figur 7. Driftskostnader som funksjon av pe tilknyttet – med effekt av rehabilitering og 

forventet forskjell mellom rehabilitert anlegg og nytt anlegg, samt effekt av 

økning i antall pe fra 43 000 til 87 000 pe. 

Figur 7 viser samtidig også at det må forventes at man har en viss variasjon, 

hvor den sorte stiplede linjen viser «normalen», den røde linje høye 

driftskostnader og den blå linjen viser lave driftskostnader. 

Anlegg i fjell må kunne forventes å ha lave energikostnader sammenlignet med 

frittstående bygg, pga. redusert behov for oppvarming. Nye bygninger må i 

tillegg forventes å ha langt lavere energikostnader sammenlignet med eldre 

bygninger pga. strengere krav til energieffektivitet. Et anlegg i bergrom vil ha en 
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jevn omgivelsestemperatur på rundt 8 oC året rundt. I Enovas bygningsstatistikk 

fra 2011 oppgis industribygg å ha et energibehov på fra 237 til 322 kWh/ m² x 

år, mens et fjellanlegg er oppgitt å ha et energibehov på 145 kWh/ m². Tatt i 

betraktning at mye av bygningsmassen på eksisterende tomt fortsatt vil være 

relativt gammel, kan man regne en differanse på ca. 150 kWh/ m² x år, mellom 

nytt fjellanlegg og et oppgradert anlegg på Høyungsletta. Dette gir følgende 

energibesparelse i favør av et fjellanlegg: 

2500 [m²] x 150 [kWh/ m²x år] = 375 000 kWh/ år ≈ ca. 375 000 kr/år. 

Pr m³ vann blir dette 375 000 kr / 4 mill m³ = 0,09 kr / m³. 

Forutsetninger for rehabilitering av anlegget er at utstyr som blir 10 år eller 

eldre på byggetidspunktet skal skiftes ut. Dette medfører at det utstyres som 

ikke byttes vil ha en sannsynlig snittalder på 5 år. Ift. til et anlegg med bare 

nytt utstyr vil et rehabilitert anlegg ha noe høyere vedlikeholdsbehov i form av 

rent vedlikehold og reinvestering. Dersom man forutsetter at dette utgjør 10 % 

av driftskostnaden utgjør dette om lag 0,3 kr/m³ for et anlegg på 87 000 pe 

(forutsatt at tallene i figur 7 er korrekte). 

Uhensiktsmessig anleggsutforming og økt vedlikeholdsbehov gir også utslag i 

økt behov for personellressurser da operasjoner blir både mer tidkrevende og 

det er generelt økt antall vedlikeholdsoperasjoner. Dersom man sier at dette 

utgjør ett årsverk, og et årsverk utgjør ca. 800 000 kr/år, gir dette utslag i økt 

driftskostnad på 0,2 kr/m³ for et rehabilitert anlegg på eksisterende tomt 

sammenlignet med nytt anlegg i fjell. 

Totalt utgjør disse regneeksemplene en potensiell forskjell i driftskostnader på 

0,6 kr/m³ mellom nytt anlegg og rehabilitert anlegg på eksisterende tomt. 

Ovenfor er det gitt noen eksempler på potensielle forskjeller i driftskostnader 

mellom nytt anlegg og rehabilitert anlegg på eksisterende tomt. I en 

sammenligning mellom alternativer vil det være svært viktig å ta hensyn til 

dette. 

Figur 7 er tatt utgangspunkt i regresjonslikningen i figur 6 (Y = 2782·x-0,59), det 

er lagt til et variasjonsområde (grønt felt). Som nevnt ovenfor ligger 

driftskostnaden ved dagens anlegg på i størrelsesorden 5 til 6 kr/m³, avhengig 

av den årlige vannmengden (som varierer noe). Dersom man forutsetter at man 

har relativt høye driftskostnader i dag og at 5 kr/m³ er «normalen» bør det 

forventes at man ved rehabilitering kan komme ned på normalen, slik det er 

illustrert – dvs. rehabilitering av eksisterende anlegg vil «dra» driftskostnadene 

ned til normalen, mens nytt anlegg vil «dra» driftskostnaden ned under 

normalen sammenlignet med rehabilitert anlegg. Ved en økning i tilknytning opp 

til 87 000 pe vil denne regresjonslikningen gi en spesifikk driftskostnad på ca. 

3,4 kr/m³ for rehabilitert anlegg på eksisterende tomt. En konservativ 

tilnærming er å benytte differansen som er beregnet ovenfor (det er 

sannsynligvis ytterligere momenter som bidrar til å øke differansen), noe som 

gir en spesifikk driftskostnad for nytt anlegg i fjell på 2,8 kr/m³. 
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Med en gjennomsnittlig vannmengde i perioden fra nå til år 2080 på 800 m³/t 

gir dette årlige driftskostnader for nytt anlegg i fjell på: 

2,8 kr/m³ x 800 m³/t x 8760 t/år = 19 620 000 kr/år = ca. 20 mill kr/år 

7.3 Årskostnader  
Følgende forutsetninger er lagt til grunn beregning av årskostnad: 

› Nedskrivingstid på 40 år for bygningsteknisk (inkl. berg) 

› Nedskrivningstid på 20 år for tekniske installasjoner 

› Kalkulasjonsrente på 4 % 

 

Dette gir følgende beregning for årskostnad: 

 

*Fremtidig gjennomsnittlige vannmengde er beregnet til 1000 m³/t. Dagens 

belastning ligger i størrelsesorden 600 m³/t. Grunnlag for beregning av 

driftskostnad er snittet av nåværende og fremtidig belastning, dvs. 800 m³/t. 

Bygg/berg/utomhus 424 780 000      
Tekniske fag       339 820 000 
Delsum 764 600 000    

Vannmengde (Qmidl. - m³/t) 800
Enhetspris pr. m³ renset avløpsvann 2,80
Driftskostnader - RA 19 620 000
Delsum 19 620 000

Drift/vedlikehold - RA 19 620 000
Kapitalkostnad 46 470 000
SUM årskostnader 66 090 000

Investeringskostnader (NOK)

Driftskostnader (NOK) pr. år*

Årskostnader (NOK pr. år)
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8 Videre arbeid 
Det videre arbeidet vil avhenge av om byggherren beslutter at dette alternativet 

skal videreføres. I så fall vil det videre arbeidet bl.a. bestå av følgende 

aktiviteter: 

› Verifisering av forprosjektet, omarbeiding, komplettering 

› Planarbeid 

› Ytterligere geologiske og geotekniske undersøkelser 

› Anleggsgjennomføringsplan 

› Anskaffelsesstrategi 

› Detaljfase 

› Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag 

› kontrahering 

› Prosjektering etter kontrahering 

› Byggefase 

› Test og igangkjøringsfase. 


