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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.  

For å kunne løse regionens behov for rensing av avløpsvann har man vurdert 

følgende konseptuelt forskjellige løsninger: 

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 tar for seg alternativ 2, med en utvidelse av det eksisterende 

anlegget innenfor renseanlegget eiendom på Vinterbro. 

Det er benyttet forskjellige metoder for utarbeidelse av investeringskostnader, 

disse er beskrevet i kapittel 7. Driftskostnader er vurdert som i tidligere 

forprosjekt for NFRA.  
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2 Dimensjoneringsgrunnlag 
Dimensjoneringsgrunnlag er utarbeidet i eget dokument, og i det etterfølgende 

gjengis hovedpunkter fra dette. 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.  

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 ifra en spesifikk vannmengde på 340 l/pe*d, som tilsvarer 

midlere vannmengde beregnet ovenfor. 

Qdim settes som i tidligere rapporter til 1,3 × Qmiddel, 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 
Etter en omfattende vurdering av tilgjengelig teknologi ble det konkludert med 

at rensekonseptet i eksisterende anlegg kan videreføres som i nytt anlegg, med 

unntak av dagens sandfang. Dette er tenkt laget som et luftet Hartman sand- og 

fettfang i det nye anlegget. Av eksisterende prosessanlegg, er det i denne 

rapporten forutsatt at eksisterende innløpsrister med tilhørende bygg og 

bygningskropp til eksisterende nitrogenrensetrinn (Nitro) beholdes.  

Kapasiteten er illustrert i figur 2, som viser vannbalansen for ombygd anlegg. 

 

Figur 2 Vannbalanse for ombygd anlegg år 2080 
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4 Dimensjonering 
Basert på en omfattende vurdering av tilgjengelig teknologi ble følgende 

prosesskonfigurasjon valgt:  

› Forseparasjon ved sedimentasjon 

› Vannbehandlingsteknologi basert på MBBR for biologisk nitrogenfjerning 

› Sluttseparasjon i flotasjonstrinn  

› Slambehandling med termofil utråtning 

Eksisterende innløpsrister er oppgitt å ha tilstrekkelig kapasitet og vil derfor 

beholdes uendret i det nye anlegget.  

Sand- og fettfang er dimensjonert som følger: 

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  

Tabell 2 Nøkkeltall for sand- og fettfang 

 

NFRA ønsker forseparasjon med sedimentering. Følgende tall er benyttet: 

Forsedimentering 

Antall linjer 3  

Lengde per linje 33 m 

Bredde per linje 5,5 m 

Tabell 3 Nøkkeltall for forseparasjon 

 

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

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

MBBR, økes bassengdyp i forhold til eksisterende for å få selvfall og kapasitet: 

 

 

 

 

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

flokkuleringsbassenger og i flotasjonstrinnet, og nøkkeltall for disse 

enhetsprosessene er som følger: 

Nytt nitrogenrensetrinn 

 Antall parallelle linjer 2 

Antall trinn i hver linje 7 

Vanndyp alle reaktorer 6,5 m 

Diffusordyp 6,3 m 



 

 

 
NFRA – NYTT ANLEGG PÅ EKSISTERENDE TOMT 13

https://cowi.sharepoint.com/sites/A131574-project/Shared Documents/03 Prosjektdokumenter/Sluttrapport/NFRA - Nytt anlegg på eksisterende tomt_rev_V-03_271120.docx

Tabell 4. 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 netto areal i flotasjonsbasseng 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 – (slamlager 2 og 3) 190 

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. 



 

 

     
 14  NFRA - NYTT ANLEGG PÅ EKSISTERENDE TOMT 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A131574-project/Shared Documents/03 Prosjektdokumenter/Sluttrapport/NFRA - Nytt anlegg på eksisterende tomt_rev_V-03_271120.docx 

5 Anleggsutforming 
To nye bygningskropper for lokalisering av prosesstrinn må bygges på ledige 

arealer på tomten for å unngå at eksisterende anlegg må stenges ned i lengere 

periode for ombygging. Dette er et kombinert bygg for nitrogenrensetrinn og 

flotasjon og bygg for forbehandling og slambehandling. Administrasjonsbygg 

rives og bygges nytt på samme plass.   

Kjøremønstret på området endres, ved at det etableres veg langs østsiden av 

eksisterende nitrogenrensetrinn og søndre innkjøringsveg stenges og reetableres 

lenger mot sør 

 

Figur 3 Skisse på ny anleggsutforming. Rød farge er nye bygninger og tanker, grønn er rør 

i bakken og blå er høybro  
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For å illustrere hvordan bygningskropper og tanker / høybro vil kunne se ut, ble 

dette modellert inn i terrengmodell. Figur 4 er utsnitt av modell og gir et 

inntrykk av proporsjoner i forhold til eksisterende bygningsmasse.  

 

Figur 4 Utsnitt av modell med nye bygg og råtnetanker. 

 

Funksjoner og forslag til utforming for de ulike nye byggene er beskrevet i 

etterfølgende kapitler    

 

5.1 Sørbygg, forbehandling og slambehandling  
Bygget vil ha tre etasjer og pumpesump for avløpsvann som har passert 

innløpsristene. Bygget vil ha et foravtrykk på 45 m x 40 m = 1.800 m². 

Det legges nytt rør fra etter eksisterende innløpsrister i ny kjøreveg på østsiden 

av eksisterende nitro. Her settes det ned kummer for enkelt å spyle innløpet ved 

behov. I samme trasé legges driftsoverløp fra etter sand- og fettfang. Dette er 

for å håndtere innkommende mengde avløpsvann over 2600 m³/h, som skal gå 

gjennom sand- og fettfang, men ikke etterfølgende rensetrinn. 
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5.1.1 Funksjoner bakkeplan (1. etg) 
Nordre fasade er tegnet inn med flere porter og dører for inn- og uttransport av 

kjemikalier og containere for slam og ristegods. Polymerberedere for sentrifuger 

og fortykkermaskiner er plassert i samme rom. Innløpspumpestasjon er plassert 

i samme rom / under som nytt septikmottak og sandvasker 

Mot vest er det utvendig tilkomst for trafo og nødstrømsaggregat. 

Søndre del er avsatt til bassenger og korridorer for rør og gangareal.   

 

Figur 5 Planskisse 1. etg Sørbygg 

 

Se også vedlegg 2 for tegninger i A3 format. 
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5.1.2 Funksjoner 2. etg 
I 2. etasje er det rom for fortykkermaskiner og for varmevekslere til slam for 

råslam / utråtnet slam. Utsparing for sjakter fra sentrifuger er plassert mot 

nord, og det er satt av plass for å kunne sette inn en transportør for å sende 

slammet direkte ut på slamlagringsplassen (ikke vis i skisse). 

Resterende areal er bunn av sand- og fettfang, bunn av forsedimentering og 

fettkum / dekanter kum plassert i N-Ø hjørne. 

 

Figur 6 Planskisse 2. etg i Sørbygg 
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5.1.3 Funksjoner 3. etg 
Her er det planlagt både faste og avtagbare dekker over bassenger og renner. 

Over disse faste dekkene er det plassert rom for kjeler og turbiner og rom for 

ventilasjon og brutt vann.  

Øvrige rom i bygningen er kontrollrom og driftslaboratorium, samt rom for 

sentrifuger til utråtnet slam og rom for kompressorer (instrumentluft) og 

blåsemaskiner for sand- og fettfang. 

 

 

 

Figur 7 Planskisse 3. etg i Sørbygg 
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For å illustrer renner og overløp, er planskisse for 3. etg vist i figur 8. 

Avløpsvannet fra innløpspumpestasjonen kommer in i sjakt mellom innløp til 

sand- og fettfang og har utløp mot overløpskant i motsatt ende, hvor 

avløpsvannet renner mot forsedimenteringen.  

En overløpsrenne er plassert mot øst, for å håndtere større vannmengde enn 

forsedimenteringen kan håndtere. 

Utløpsrenne etter forsedimenteringen er forbundet med rør på høybro, for så å 

blå ledet mot nytt nitrogenrensetrinn. 

 

Figur 8 Planskisse 3. etg, renner 
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5.2 Nytt bygg for nitrogenrensing og flotasjon 

Nytt bygg vil ha et fotavtrykk på 85 m x 21 m = 1 785 m².  

Bygget for nitrogenrensing vil prosessteknisk bygges likt som eksisterende, men 

med større hydraulisk kapasitet. Det bygges en gangbro mellom ny og gammel 

nitrogenrensing for enkel personforflytning.  

Etterfølgende skisser har ikke med inndeling av bassenger i eksisterende 

nitrogenrensing.  

5.2.1 Funksjoner bakkeplan (1. etg.) 
Polymerbereder for flotasjon, med tilhørende lager, plasseres i tilsvarende 

trapperom for eksisterende nitro. Pumpekjeller til flotasjon får tilkomst herfra.  

 

 

Figur 9 Planskisse ny nitro og flotasjon, med eksisterende for sammenligning – 1 etg. 
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5.2.2 Funksjoner 2. etg 
Her vil nytt utløpsrør fra eksisterende nitro legges over i fordelingsrenne 

flotasjon. På topp dekke over flotasjon, plasseres dispergeringsvannstanker med 

tilhørende pumper. Utsparing lages i dekke for heisverk til polymerbereder.  

 

Figur 10 Planskisse ny nitro og flotasjon, med eksisterende for sammenligning – 2 etg. 

5.2.3 Funksjoner 3. etg 
Arealet over flotasjon vil det bygges rom for blåsemaskiner til 

nitrogenrensetrinnene, ventilasjon, varmepumpe og varmevekslere renset 

avløpsvann, kontrollrom og tavlerom. 

Rør for å lede vann fra høybro og inn til ny nitro til eksisterende nitro er ikke 

synlig i skisse, men vil gå inn til eksisterende fordelingskum. 

  

 

Figur 11 Planskisse ny nitro og flotasjon, med eksisterende for sammenligning - 3 etg. 
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5.3 Administrasjonsbygg 
NFRA ønsker å beholde administrasjonsbygg på samme sted på tomten. Bygget 

har store setninger og det er derfor beregnet at bygget rives og at det peles og 

bygges et nytt bygg med samme fotavtrykk.  

Bygget får flere etasjer for å kunne inkludere flere funksjoner enn dagens 

administrasjonsbygg. 

Bygget er beregnet til 10,6 m x 21 m ≈ 220 m². 

 

5.3.1 Funksjoner 1. etasje    
Hovedinngang til bygget er plassert mot vest (ren side). I inngangsparti er det 

tatt med heis for universell utforming. 

Herre- og damegarderober er plassert i hhv. nord og syd, med to 

gjestegarderober mellom. Garderober har utgang mot uren side, hvor det også 

er utgang for bygget og trapp opp til kontrollrom.  

 

 

Figur 12 Planskisse 1. etasje Administrasjonsbygg 
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5.3.2 Funksjoner 2. etasje 
Kontrollrom er tegnet med møtebord og te-kjøkken (uren sone). Det er sluse for 

å skifte (sko)tøy for personforflytning mellom kontordel og kontrollrom. 

 

 

Figur 13 Planskisse 2. etasje Administrasjonsbygg 

 

5.3.3 Funksjoner 3. etasje 
Etasjen er tenkt benyttet hovedsakelig som møte- og spiserom. Det er tegnet 

inn en utvendig terrasse (ikke synlig i 3D-modell).  

 

Figur 14 Planskisse 3. etasje Administrasjonsbygg 
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6 Gjennomføringsplan 
Utbyggingen er tenkt gjennomført i faser, da behovet for fornyelse / utvidelse av 

de ulike prosesstrinnene ikke sammenfaller. For å minimere nedetid av 

eksisterende renseanlegg og å kunne fordele nødvendige investeringer over tid, 

er gjennomføringsplanen delt inn i 4 hovedfaser.  

6.1 Fase 1 – Nytt bygg nitro og administrasjon 
Dagens nitrogenrenseanlegg begrenser rensekapasiteten på NFR noe som bidrar 

til stadige overløp. Anleggets forventede levetid på 20 år er utløpt, og det er et 

sterkt behov for rehabilitering. En rehabilitering vil ikke kunne gjennomføres 

samtidig som rensekravene overholdes. Det er derfor nødvendig å bygge et nytt 

nitrogenrenseanlegg med økt kapasitet. Dette anlegget bør settes i drift snarest 

mulig. 

Rør i bakken til og fra eksisterende nitro må legges om for å kunne få bygget 

bunnplate for ny nitro og flotasjon. Samtidig legges utløpsrør for fremtidig 

flotasjon til eksisterende utløpsrør ved forsedimentering. Rør legges også for 

slam fra ny flotasjon til eksisterende slambehandling. Søndre innkjøringsveg til 

anlegget bygges ny lenger mot syd. 

Innløpspumper i eksisterende nitro erstattes midlertidig med nye, som senere 

flyttes til ny innløpspumpestasjon i Sørbygget. Blåsemaskiner for ny nitro 

plasseres midlertidig på dekket. 

Når bygg for nytt nitrogenrensetrinn er reist, etableres en brakkerigg for å 

midlertidig erstatte funksjoner i administrasjonsbygget. Eksisterende 

administrasjonsbygg rives og bygges nytt. Dette er illustrert i figur 15 nedenfor, 

hvor rød skravur og røde linjer angir de aktuelle tiltak som gjennomføres i denne 

fasen 

 

Figur 15. Tiltak i fase 1 – Nytt bygg nitro og administrasjon. 
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Begge linjer i ny nitro innredes og settes i drift. Eksisterende nitro settes ut av 

drift og konserveres for fremtidig rehabilitering. Nytt administrasjonsbygg tas i 

bruk. 

6.2 Fase 2 – Ny flotasjon 
Overbygg for flotasjon etableres og innredes. Flotasjon startes opp og slam 

pumpes til eksisterende slambehandling.  

 

Figur 16. Tiltak i fase 2 – Overbygg og innredning av flotasjonsdelen av nybygget. 

 

6.3 Fase 3 – Sørbygg og råtnetanker 
Sørbygg, råtnetanker, gassklokke og høybro bygges. Samtidig legges rør for 

avløpsvann fra innløp etter rister til ny innløpspumpestasjon og fra Sørbygget til 

ny nitro.  

Prosessavsnitt i sørbygg og slambehandling innredes og settes i drift.  
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Figur 17. Tiltak i fase 3 –Nytt sørbygg, råtnetanker, gassklokke og høybro, samt 

overføringsledninger fra innløp til sørbygg og fra sørbygg til ny nitro.  

 

6.4 Fase 4 – Rehabilitering eksisterende nitro  
Begge linjer i eksisterende nitro renoveres. Rejektvannsrenseanlegg etableres 

på et tilgjengelig areal i Sørbygget. 

 

Figur 18. Tiltak i fase 4 – Renovering av eksisterende nitro og bygging av nytt 

rejektvannsrenseanlegg. 
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7 Tekniske forutsetninger 

7.1 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. 

 

7.2 Bygningsteknisk 

7.2.1 Prosessanlegg 
 

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. 
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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. 

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. 

7.2.2 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. 

 

7.3 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 
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offentlige myndigheter, byggherre og brukerne stiller til innemiljø, påvirkning på 

ytre miljø, funksjonalitet, driftsforhold og kostnader.  

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. 

7.3.1 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.  

7.3.2 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.  

Prosessvarme og varme til bygg vil i hovedsak være basert på egenprodusert 

biogass som brennes i gassturbiner og gasskjele. Gasskjelen skal også kunne 

brenne diesel som en nødløsning ved bortfall av biogass. Utstrakt bruk av 

energigjenvinning og bruk av varmepumper skal være et supplement til fyring 

av biogass.  
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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.  

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 

 

7.3.3 Trykkluft 
Anlegget 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.  

7.3.4 Ventilasjon 
Prosess: 

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

"urent" avtrekk med luktreduksjon. Luften fordeles videre med hjelpevifter rundt 

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

mindre separate ventilasjonsaggregater.  
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Avtrekksluft fra områder med begrenset lukt og forurensning føres direkte ut. 

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

blåses ut. 

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.  

Administrasjonsbygg:  

Det er medtatt komplett balansert behovsstyrt ventilasjonsanlegg med 

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

Det er medregnet en grunnkjøling på ventilasjon i disse arealene. 

 

7.4 Elektro  

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

grunn for forprosjekteringen og kalkylen. 

7.4.1 ELKRAFT 

Basisinstallasjon for elkraft (41) 

Systemer for kabelføring (411) 

Det skal benyttes kabelstiger i varmforsinket utførelse. For kabler som enkeltvis 

føres fra kabelstige til prosessenheter/komponenter skal det benyttes stålrør i 

rustfri kvalitet. Det forutsettes at eksisterende føringsveier kan benyttes der det 

ikke gjøres store endringer. I nybyggene er det tatt med komplette føringsveier. 
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Systemer for jording (412) 

Det legges følgejord ved alle føringsveier for høyspentkabler.  

I lavspent hovedfordelingsrom etableres hovedjordskinne. Det etableres ny 

jordelektrode i form av ringjord med tverrforbindelser, samt jordspyd i hvert 

hjørne på nybyggene.  

Fra hovedjordskinne legges det jordleder på føringsveier for 

utjevningsforbindelse til utsatte ledende anleggsdeler og andre ledende deler. 

 

Høyspent (42) 

Anlegget forsynes i dag av to nettstasjoner en 230V IT og en 400V TN-S. Disse 

har ikke kapasitet til å forsyne anlegget etter utvidelse og rehabilitering. Endelig 

løsning for nye nettstasjoner er ikke avklart.  

På dette stadiet ser det hensiktsmessig ut å etablere totalt 2stk nye 

nettstasjoner. En ny nettstasjon for en ny treviklingstrafo som erstatter 

eksisterende 230V IT, samt forsyner deler av ny bygningsmasse med 400V TN-

S, og en ny nettstasjon for 400V TN-S forsyning.  

 

Lavspent forsyning (43) 

System for hovedfordeling (432) 

Det etableres en ny hovedfordeling i nytt flotasjonsbygg for 230/400V TN-S. 

Denne forsyner de byggene (Flotasjon og Administrasjon).  

Eksisterende hovedfordeling for 230V og 400V forutsettes beholdt der de er 

(med mindre ombygginger), men med ny forsyning fra ny nettstasjon i nytt 

flotasjonsbygg.  

Det etableres i tillegg ny hovedfordeling i «sørbygget» som forsyner dette 

bygget med 400V TN-S.  

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 
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vern for overstrøms- og kortslutningsutløsning, overspenningsvern og 

jordfeilvarsling på alle avganger. 

 

Alarmsignal for jordfeil og utløst overspenningsvern skal overføres til overordnet 

styringssystem. Hovedfordelingen skal utstyres med 

multiinstrument/nettanalysator. 

Alle kabler skal være i halogenfri utførelse. 

Elkraftfordeling til alminnelig forbruk (433) 

I de nye byggene monteres det fordeling for lys, stikkontakter osv for 

bygningsinstallasjoner. Kursopplegg for lys og stikk utføres hovedsakelig som 

åpent anlegg, forlagt på kabelstiger eller i stålrør på betong og øvrige 

bygningskonstruksjoner. I eksisterende bygg forutsettes det at fordelinger og 

kursopplegg beholdes med mindre ombygginger. 

I nytt 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) 

Fordelinger for prosessanlegg og frekvensomformere leveres av 

elektroentreprenør.  

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. 

Lys (44) 

Belysningsutstyr (442) 

Mye av belysningsutstyret i prosessområdene og tekniske rom er i god stand. 
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Det er forutsatt at armaturene må skiftes noen steder pga ombygging og at de 

eldste lysrørsarmaturene skiftes til nye LED-armaturer i industriell utførelse.  

Som nytt belysningsutstyr i prosessområder og tekniske rom benyttes LED-

armaturer i industriell utførelse med minimum kapslingsgrad IP66. I 

administrasjonsbygget er det tatt med kostnader for innfelte og nedhengte LED-

armaturer. 

Valg av armaturer gjøres under detaljprosjektering av belysningsanlegget. 

Nødlysutstyr (443) 

Eksisterende ledesystem er desentralisert og uten mulighet for selvtest. For å 

gjøre driften enklere er det tatt med et komplett nytt sentralisert anlegg (med 

selvtest) med 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 2 reservekraftaggregater à 300kVA. Hovedfordelingene er 

forberedt for omkobling til reservekraft ved nettutfall. 

Avbruddsfri kraftforsyning (462) 

Behovet for avbruddsfri kraftforsyning 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 for veibelysning for 500m vei, det er forutsatt 

at det er 40m mellom hver lysmast. Inkl. området rundt slamdeponi. 

7.4.2 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.  

Det er tatt med kostnader for flytting av eksisterende sentral fra gammelt til 

midlertidig nytt administrasjonsbygg. 

Alarm- og signalsystemer (54) 



 

 

 
NFRA – NYTT ANLEGG PÅ EKSISTERENDE TOMT 35

https://cowi.sharepoint.com/sites/A131574-project/Shared Documents/03 Prosjektdokumenter/Sluttrapport/NFRA - Nytt anlegg på eksisterende tomt_rev_V-03_271120.docx

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 

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 5 dører i de rehabiliterte byggene og 8 dører 

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

utvendige dører.  

7.5 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. 
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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. 
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8  Kostnader 
Følgende begrensninger er lagt til grunn for arbeidet: 

› Gjenbruk av eksisterende anlegg nord for innløpsrister er ikke bestemt 

›  

› Geotekniske undersøkelser er ikke gjennomført, men eksisterende grunnlag 

er vurdert  

› Eventuelle forurensinger i grunn er ikke hensyntatt 

› Anskaffelsesstrategi for detalj- og byggefase er ikke vurdert 

› Kostnadsberegningen er begrenset til de elementene som er definert 

› Et mindre område sørøst på tomten bør utredes nærmere mht. 

reguleringstekniske forhold  

›  Det er ikke gjennomført interessentanalyser 

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

› Prisnivå juni 2020  

› Prisstigning i byggetiden er ikke inkludert 

› I sammenstillingen er det medtatt generelle byggherrekostnader 

(prosjektledelse, byggeledelse og øvrige administrasjonskostnader for 

byggherre) basert på 10 % av entreprisekostnader 

› Prosjekteringskostnader er stipulert til 10 % av entreprisekostnad 

› Finansieringskostnader og grunnerverv er ikke medtatt 

› Usikkerhetsanalyse er ikke gjennomført 

› Alle priser er eks. mva. 
 

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.  

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.  

Totale investeringskostnader kommer frem av tabell 5. 
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Tabell 5. Investeringskostnad for nytt anlegg på eksisterende tomt 

 

Investeringskostnadene i tabellen ovenfor er med alt utstyr installert for en 

kapasitet tilsvarende år 2080.  

Kostnader fordelt på faser er vist i tabell 6. 

Tabell 6 Kostnader fordelt per fase 

 

Hvordan kostnadene kan forventes fordelt over tid illustreres i figur 19, hvor 

hovedaktiviteter er definert med estimerte kostnader for hver fase. 

Kostnadselement NOK
Bygg 339 000 000 
Prosess/maskin/VA 175 200 000 

VVS 64 100 000   

Elektro 47 000 000   
Automasjon 9 400 000    
Sum  634 700 000 
BHs prosjektadministrasjon (PL; BL; KU; etc) (10%)    63 500 000 
Prosjektering (10%)    63 500 000 
Sum  761 700 000 
Usikkerhetsmargin  NFRA 
Investeringskostnader 761 700 000

Kostnadselement FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
Bygg 106 600 000    28 000 000    193 600 000    10 000 000    
Prosess/maskin/VA 39 700 000      10 000 000    84 300 000      41 300 000    

VVS 14 200 000      7 100 000      34 300 000      8 500 000      

Elektro 10 700 000      2 700 000      22 600 000      11 100 000    
Automasjon 2 100 000        500 000         4 500 000        2 200 000      
Sum     173 300 000     48 300 000     339 300 000     73 100 000 
BHs prosjektadministrasjon (PL; BL; KU; etc) (10%)       17 300 000       4 800 000       33 900 000       7 300 000 
Prosjektering (10%)       17 300 000       4 800 000       33 900 000       7 300 000 
Sum     207 900 000     57 900 000     407 100 000     87 700 000 
Usikkerhetsmargin  NFRA  NFRA  NFRA  NFRA 
Investeringskostnader 207 900 000  57 900 000  407 100 000  87 600 000  
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Figur 19. Kostnader fordelt pr fase vist i Gantt diagram. 

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

kjemikaliekostnader, energikostnader, lønnskostnader osv. Tradisjonelt 

beregnes dette ut ifra 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.  

Som en forenkling er det forutsatt at driftskostnader for et utvidet anlegg vil 

ligge på samme nivå som det nåværende. Kostnadene ved økt tilknytning vil bli 

kompensert ved opprydding i ledningsnettet (mindre fremmedvann), mer 

moderne utstyr og høyere grad av automatisering – og er ivaretatt i 

prisstigningsprognosen. Nordre Follo RA hadde siste år en reell årskostnad på 

20,4 millioner. 

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

› Nedskrivingstid på 40 år for bygningsteknisk  

› Nedskrivningstid på 20 år for tekniske installasjoner 
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› Kalkulasjonsrente på 4 % 

Dette gir følgende beregning for årskostnad: 

 

Bygg/utomhus 406 830 000       
Tekniske fag        354 870 000 
Delsum 761 700 000     

Driftskostnader - RA 20 400 000
Delsum 20 400 000

Drift/vedlikehold - RA 20 400 000
Kapitalkostnad 46 670 000
SUM årskostnader 67 070 000

Investeringskostnader (NOK)

Driftskostnader (NOK) pr. år

Årskostnader (NOK pr. år)
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9 Videre arbeid 
Det videre arbeidet vil avhenge av de beslutninger byggherren tar og de føringer 

som gis. Slik vi ser prosjektet nå 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. 


