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Daglig leder skal i henhold til selskapsavtalens § 10 gi styret underretning om selskapets
virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver tredje måned. Lov om interkommunale
selskaper angir sammen med forarbeidene til loven hva styret bør få underretning om.
1. Økonomi

Driftsregnskap
Det er første året med full drift på nytt anlegg. Ved utgangen av mai ligger
vi 0,9 mill. over det periodiserte budsjettet.
Slammengdene og -utgiftene er noe høyere enn forutsatt.
Strømutgiftene er vesentlig høyere – som forutsatt.
Kjemikaliekostnader er noe høyere enn forutsatt.
Det har tatt tid å få det nye varmeanlegget på plass. Hittil har vi brukt mye
strøm til oppvarming. Nå ser alt ut til å være på plass til å få full utnytelse
av varmegjenvinning fra renset avløpsvann og blåseluft.
Vi har gjort tiltak for å få bedre kontroll over den luftmengde vi blåser inn i
biologisk trinn. Vi regner derfor med å kunne redusere luftmengden.
Dette forventes å medføre en nedgang i strømforbruket.
Vi har iverksatt tiltak for å teste ut nytt fellingskjemikalie. Uttesting vil skje i
løpet av sommeren. Det forventes at vi år en kraftig nedgang i
kjemikalieforbruket og at dette også vil føre til nedgang i slammengden.
Dette tiltaket er avgjørende for at vi skal klare å holde budsjettet.

1

8/17 Styrerapport 3 - 2017 - 16/00055-6 Styrerapport 3 - 2017 : Styrerapport 3 - 2017

Vi har også holdt igjen noen planlagte vedlikeholds- og utbedringstiltak.

Låneutgifter
Det er budsjettert med en rente på 2,5 % for 2017. Flytende rente er fra
22.5 satt ned med 0,15 %-poeng til: 1,56 % (116,9 mill.) og 1,66 % (14,9
mill.).
2. Driftsresultater

Oppfyllelse av rensekrav
Fosfor:
Vi har nå en ordinær utslippstillatelse igjen med krav om 90 % renseeffekt.
Resultat hittil er: 92,8 %
Dette inkluderer overløpsdrift
Vi planlegger 5 dagers vedlikeholdstopp i september. Disse dagers utslipp
vil regnes med i renseeffekten. Men vi ligger likevel godt an til å klare
rensekravet
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Organisk stoff:
Rensekravet gjelder fra 1.1.17. Vi skal enten klare en gitt renseeffekt i %,
eller ha en utløpskonsentrasjon under en gitt grense. Vi kan ha 3 prøver
pr. år som ikke klare rensekravet, forutsatt at utløpskonsentrasjonen er un
der det dobbelte av konsentrasjonskravet. Her tar vi 1 døgnblandprøve i
hver 14dagers-periode som analyseres mht. til KOF og BOF5.
Antall prøver hittil i år: 11
Antall prøver som har klart kravet: 11
Drift av nytt renseanlegg
Det nye anlegget fungere bra og gir gode driftsresultat.
Erfaringen er at det er vesentlig mer komplekst å drive og krever økt
driftsinnsats mht. ettersyn, spyling mv.
Vi har behov for å øke reservedelslageret. Styringssystemet har tatt tid å
få innregulert på en tilfredsstillende måte. Det samme gjelder også for
varmeanlegget.
Septikmottaket fungerer i all hovedsak bra.
Overløpsdrift – RA, pumpestasjoner
Overløpsdrift ved renseanlegget regnes inn i renseeffekten i henhold til
konsesjon. Vi har hatt 3,5 % i overløp hittil i år. Det er en nedgang i
forhold til i Januar, men er fortsatt høyt. Vi har fått trimmet inn anlegget
noe bedre mht. å redusere overløp. Overløpsvann går gjennom rister og
sand-/fettfang før utslipp. Mengden som går i overløp er tatt med i
beregningen av renseeffekt.
På P9 Kilen har vi hatt 81 timer overløp. Dette skyldes i hovedsak en
lengre vedlikeholdsstopp. Stoppen var avklart med fylkesmannen på
forhånd. På de andre 5 stasjonene har det totalt bare vært 17 timer
overløpsdrift i perioden.
Slam
Alle prøver viser analyseresultater innenfor angitte verdier i slamforskriften
Slam brukes i landbruket innenfor grensene angitt i klasse II.
Prøver hittil i år ligger også innenfor de strengere kravene til klasse I.
Vi har produsert 7.000 tonn slam hittil i år mot 6.400 og 6.700 tonn i
samme periode i 2014 og 2015.
Kjemikalieforbruk
Vi har brukt 1360 tonn fellingskjemikalier mot 1500 og 1300 tonn i 2014 og
2015.
Forhold til naboer / brukere
Det har ikke vært klager på lukt i perioden.
Spesielle hendelser
Åpen dag ble arrangert 20 mai. I underkant av 100 personer kom.
Aktiviteten ble arrangert pga. av nytt renseanlegg og vi ser ikke for oss at
dette blir en jevnlig aktivitet.
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3. HMS

Sykefravær
Sykefravær hittil i år: 1,1 %
Tall for inneværende kvartal er foreløpig og kan bli endret når kvartalet er omme.

Status HMS-arbeid
Registrerte avvik og uønskede hendelser:
Arbeidsmiljø: Ingen hendelser
Ytre miljø:
1 – uønsket overløpsdrift på RA
1 – overløp ved pumpestasjon
Andre:
2 – Klager på høy fart til og fra anlegget
(Forholdet er tatt opp med dem det gjelder.
Fartshump er bestilt)
4. Utvikling innen
fagområdet

Nytt fra myndighetene
Endringer i IKS-loven utsettes.
Foreslåtte endringer va begrunnet ut fra de IKS som driver i et marked og
som får en fordel av billige lån. Foreslåtte endringer ville bl.a. medført at
låneopptak ville blitt dyrere.
Nytt fra NORSK VANN
Samarbeid med kommunene.

5. Greve Biogass

Likviditeten og økonomien i selskapet er god. Det går mot et overskudd i
2017.
Arbeid med produksjonslinje 2 – slam, er noe forsinket. Anbudspriser var
høyere enn forutsatt og det må tas en ny runde med Enova vedr.
finansiering. Byggetiden er noe lengre enn forutsatt. Ferdigstillelse er
utsatt til februar 2019.

6. Referatsaker

P13 – Auli. Vi har hatt et møte med fylkesmannen om utslippet i mars.
Nærmere info på møtet.
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Lønnsoppgjør 2017
Årets oppgjør er et mellomoppgjør. For bedriftsavtalen er det gitt et beløp
på hhv. 975 og 8.700 avhengig av hvilken stillingskode man har. (totalt
1,25 %) I tillegg er det «avsatt» en pott til lokale forhandlinger. Denne
potten er ikke definert, men KS-bedrift gir en anbefaling om at det totale
oppgjøret ikke må overskride 2,4 %. Kommuneoppgjøret endte på 2,4 %.
Det legges til grunn at lokale forhandlinger i Tønsberg renseanlegg
gjennomføres innenfor denne rammen.
Vaktgodtgjørelse
Det siste året har vært meget spesielt for dem som har vært på vakt. Det
har vært svært mange alarmer og de fleste av dem har vært unødvendige
som følge av at vi har vært under ombygging og det har tatt tid å få luket
vekk de alarmene som man ikke trenger å bli vekket av. Det har i lange
perioder vært svært mange alarmer på nattestid. Dette er nå brakt i orden.
Men jeg har sagt at jeg ønsker, som et engangstilfelle, å gi de 6 på vakt
en påskjønnelse for den ekstrabelastningen som har vært.
Vaktgodtgjørelsen ligger pr. i dag på et noe lavere beløp enn for
kommunene, men avspaseringsordningen (3,5 dager pr. uke) er lik.
Ingen av kommunene har benyttet muligheten til å reforhandle
avspaseringsordning til 2,5 dager pr. uke etter at arbeidsmiljøloven gav
åpning for dette i 2016.

7. Oppfølging av
Vedtak

Fra representantskapet
 Endring av vedtektene
Arbeidet er ikke påbegynt. Avventer til de respektive kommuner er
kommet lengre i sammenslåingsprosessen.
Fra styret

8. STATUSNytt rensetrinn

Fremdrift
Det er avholdt overtagelsesforretning for alle entrepriser.
Økonomi
Det er foretatt sluttoppgjør på Elektro, ventilasjon og Varme/sanitær.
Det blir overskridelse, men størrelsen er foreløpig uavklart. Anslag på
rundt 5 mill. Sluttoppgjør med bygg (Atlant ) og maskin(Krüger Kaldnes) er
ikke avsluttet.
Venter tilbakemelding fra advokat i løpet av uka vedr. vår posisjon overfor
Krüger Kaldnes.
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NY SLAMUTLASTING - ALTERNATIVE LØSNINGER
Forslag til vedtak:
1. Alternativ 2 – Containerutlasting – legges til grunn for ny løsning
2. Det avsettes 2 mill. kr til detaljprosjektering og anbudsinnhenting i 2018
og 23 mill. kr til bygging i 2019.
3. Løsning for kaldtlager utredes nærmere.

Vedlegg:
1 – NOTAT slamutlasting dat. mai 2017

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
Ved overgang til slamlevering ved Greve biogass må det lages en ny løsning for uttransport
av slam.
Slamlinje 2 hos Greve biogass er blitt forsinket. Høyere anbudskostnader enn forutsatt
medfører at man ha en ny runde vedr. finansiering før det kan skrives kontrakt. Det blir også
noe lengre byggetid enn antatt. Slamlinje 2 er planlagt å stå ferdig i februar 2019.
Vi kan ikke begynne det fysiske arbeidet hos oss før slam fra Tjøme og Vårnes RA kan
kjøres direkte til Greve.
Etter ombygging av renseanlegget har vi mistet noe lagerplass. Det er behov for et nytt
kaldtlager.
COWI har laget et notat der kostnader og alternativer utredes.
FAKTAGRUNNLAG
Ny slamutlasting er vurdert i 2 alternativ:
Alt. 1 – Ny slamsilo – 24 mill. kr
- dagens silo og kalksilo rives
- 1 silo bygges på samme sted
Alternativt kan det bygges 2 separate siloer. Det gir bedre beredskap, men blir dyrere.
- kostnader for midlertidig løsning i byggeperioden er innarbeidet
- eksisterende skruer og slampumpe benyttes
- silostørrelse: 150 m3 (tilsvarende som i dag)
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- utlasting skjer med åpen port
Alt. 2 – Containerutlastning – 23 mill. kr
- dagens silo og kalksilo rives
- utlasting til 6 containere som alle står innendørs i et kaldt, men frostfritt bygg ( 10C)
- total kapasitet 150 m3
Kaldtlager – 7 mill. kr
Kaldtlager er tenkt plassert på nordsiden av bygget (mot bebyggelsen). Størrelse 6 x 30
meter og 4 m høyde (som dagens bygg). Byggematerialer og som for øvrig på anlegget.

VURDERINGER
Slamutlastning
Dagens slamsilo er 25 år gammel (1993). Det har vært stabil drift også de senere årene.
Men siloen er et svært sårbart element i driften og backupløsninger er tungvinte.
Ved langvarig driftsproblem må slam skues ut i åpen container som må transporteres bort
løpende. Det produseres ca. 50 tonn slam pr. dag, dvs. 3-4 containere pr. dag.
Slamsiloen var derfor uansett moden for utskifting.
Alt. 2- Containerutlastning – anses som den mest robuste og driftsvennlige løsningen.
Beredskapsmessig er den klart bedre. Motorer og skruer er kurante deler som kan skaffes
på kort varsel. Løsningen har 2 separate linjer, mens for slamsilo er det kun tatt med 1
slampumpe og 1 silo.
Det er ikke usannsynlig at det etter Essos opprydning på nabotomten kommer bebyggelse
sør før anlegget. Det vil da være en fordel med en innebygget løsning. Også i forhold til
dagens naboer er dette å foretrekke.
Transporten ved. Alt. 2 vil muligens bli noe billigere ved at transportør kan hente fulle
containere og slipper ventetid ved opplasting. Det benyttes lukkede containere uansett
løsning.
Kaldtlager
Utgangspunktet var et litt mindre bygg og tenkt bygget i tre. Konsulenten mente at det fort
blir like dyrt med tre som med stål. Overslaget er laget med bakgrunn i et stålbygg.
Kostnaden er en del høyere enn antatt og løsningen må bearbeides for å komme ned i pris.
Det fremmes derfor egen sak om dette senere.
ALTERNATIVE LØSNINGER
Sammen med Greve biogass er det vurdert en løsning med transport i semitrailer. Dette
forutsetter siloløsning. En semitrailer vil kunne ta større last og det blir dermed færre
transporter inn og ut fra anlegget.
Vår vurdering er at gevinsten ved færre transporter er minimal og vi har derfor ikke latt dette
bli styrende for hvilke alternativ vi ønsker å gå for.
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Det er vi som har ansvaret for transporten av slam opp til Greve biogass. Det diskuteres om
Greve skal ta denne del og lage et felles anbud for all slamtransport inn til anlegget.
Fordelen vil være at Greve får bedre oversikt over logistikken inn til anlegget og at omfanget
da blir så stort at det bl.a. kan settes krav til at transporten skal foregå med miljøvennlig
drivstoff. (Biogass) Det er ikke konkludert på dette ennå.
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1

Innledning

Tønsberg Renseanlegg IKS har engasjert COWI AS til å vurdere to forskjellige
alternative utlastingslager og transportmetoder
tillegg er det sett på en løsning for kaldt lager.
Alternativ

for avvannet slam (tørrslam).

I

1

I prinsipp som nåværende løsning med pumpe, rør, tø rrslamsilo og containere.
Dette alternativet i en litt annen utførelse er ogs å vurdert tidligere (O. K. Haugen
mai 2013)
Alternativ
2
Løsning med transportskruer
Kaldt

rett i containere.

lager.

I tillegg har det kommet inn et kaldt lager som vi er bedt å beskrive og
utarbeide en grovkalkyle for.

2

Forutsetninger

Kapasitet
Volum betraktning
Produsert slam volum : maksimalt 60 m³/ døgn, 7 dag er pr uke.
Avvannet slam produseres over 8 timer pr dag 5 dage r pr uke.
Dette gir et kapasitetsbehov på 10,5 m³/h.
Betraktet fra en TS belastning på sentrifugene.
Kapasitetsbehov på avvanning er satt til 1400 kgTS/ h pr. maskin.
Ved en av vanning opp til 25 % gir det 5 600 kg/ h pr maskin eller 5,6 m³/ h.
Med to maskiner i drift blir volumet 2 x 5,6 = 11,2 m³/ h.
Legger derfor ut kapasiteten
Lagervolum
Dagens lagervolum

på transportanlegget

på 150 m³ skal opprettholdes

t il 12 m³/ h.

elle r økes noe.

Alternativ
1, Ny silo.
Det legges opp til et silovolum på 150 m³ og to con tainere hver på 28 m³.
Teoretisk vil siloen ha et lagringsvolum

på 150/ 60 = 2,5 døgn. I tillegg kommer

containerne på 2 x 28 m³ eller effektivt
nesten ett døgn.

2 x 25 m³, noe som gir ytterligere

Alternativ

2, Containerutlasting.

Det legges opp til seks containere med et lagrings volum på 6 x 28 m³ eller
effektiv 6 x 25 m³, til sammen 150 m³ effektivt. De tte gir et lagrinsvolum på 2,5
døgn.
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Andre forutsetninger for begge alternativ.
- Dagens mottak for avvannet slam utgår.
- Dagens kalkbehandling av slam utgår.
- Alle fag inngår i denne vurderingen, frem til idr iftsatt anlegg.
- Transport av containere med vekt på i overkant av 30 tonn er akseptabelt,
eventuelt bil og henger

Kaldt lager.
Lageret er tenkt etablert på nordsiden av bygget. Bygget plasseres langs med
renseanlegget. Størrelsen skal være bredde: 6,1 m o g lengde: 30 m. Innvendig
takhøyde på ca.: 4 m. Dekket dimensjoneres for last ebil og truck kjøring samt
lagerreoler type pall. Lageret ventileres ikke utov er at det installeres rister i
vegger, for naturlig ventilasjon. Det legges opp ti l lys i tak og doble stikk med
på 16 A kurs. Byggematerialer som forøvrig på anleg get.

3

Beskrivelse av løsninger

3. 1

Løsning med ny slamsilo

Dagens silo og bygg bør byttes pga naturlig elde. Det er i tillegg betydelige
setningsskader i bygningsmassen. Det forutsettes de rfor at nytt bygg må
oppføres. Ny silo bør plasseres på samme sted som d agens silo.
For å få dette til må det etableres en midlertidig utlasting mens disse arbeidene
pågår. Arbeidene vil foregå over så vidt lang tid a t den midlertidige løsningen
må være i drift også under perioder med frost. Anle gget som etableres må
derfor dimensjoneres

iht dette.

Det må etableres en plate over dagens eksternslammo ttak som kan bære
vektene av containere. Dette gjøres enten ved bruk av prefabrikkerte elementer
eller det etableres en varig betong plate.
Det anbefales å benytte 3 stk containere slik at de t er lager plass til om lag et
døgns drift. Betongplaten dimensjoneres for denne l asten.
Utlasting foreslås med nytt røropplegg fra Schwing pumpen til en manifold ute
på vegg. Det etableres tre avgreninger med ventil o g slange til hver sin
container. Rørene må el traces (varmekabel) og isol eres. Containerne bestilles
med stuss for tilkobling

av slanger.

Konseptet baseres på flatbunnet tørrslamsilo som ma tes med eksisterende
Schwing pumpe. Denne er av nyere dato og forutsette s benyttet.
Tørrslamsiloen utstyres med veieceller for kontroll av fyllingsgrad. I tillegg
benyttes radar el tilsvarende som ekstra vakt mot o verfylling. I bunnen benyttes
det et utmatingssystem
av glidetypen, enten stangma ter eller oval glideramme.
Det åpnes for både sirkulær og rektangulær eller kv adratisk silo. En firkantet silo
vil fylle bygget på mest mulig fordelaktig måte. Si rkulær silo gir bedre styrke og
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lettere materialer kan benyttes,
hvor slammet sitter igjen.
Utmatingen

samtidig er det mi ndre sjanser får å få soner

forbindes til containere vha transport

skrue og teleskoper.

Containerne som er tette utrustes med fordelings sk rue eller skrape i toppen for
optimal fordeling av slammet. Disse instrumenteres slik at fordelingssystemet
kan reverseres ved behov og det kan meldes om full container. Nivåer i
container registreres av nivåvakter. På dekket unde r tørrslamsiloen
det ledeskinner for sikker plassering av containere .

installeres

Ved bruk av to containere kan den ene fylles mens d en andre transportere

til og

fra Taranrød. Det er i tillegg en ekstra container, da dette anses nødvendig for
den midlertidige driften.
Konsekvenser ved havari på utstyr:
-

Transport skrue under sentrifuger: Alt ute av dri ft
Schwing pumper: Alt ute av drift
Essensielle komponenter på silo: Alt ute av drift
Én container: Den andre i drift

Forutsetninger:
Eksisterende skrue og Schwing pumpe benyttes.
silo.

Nytt rør legges fra pumpe til

Dette alternativet kan eventuelt også bygges med 2 stk siloer a 75 m³, noe som
gir økt sikkerhet mot havari i siloen. Kostnadsmess ig vil dette bli noe dyrere enn
det alternativet som er vurdert i dette notatet.

3. 1 . 1 Bygg.
Bygget utvides ift slamsiloen slik at denne kan ins piseres og vedlikeholdes
utvendig.
Betongplate som fundamenteres
bruk av stålkjerne peler.

hensiktsmessig

ift gr unnen. Det er forutsatt

Renner med drenering og fall på platen slik at slam vann og vaskevann kan
dreneres. Fortrinnsvis plassering av renne ved bakr e del av containeren hvor det
kan sive ut slamvann hvis luken ikke stenges korrek t eller pakning er skadet.
Fall mot renne som er plassert på frostfritt sted.
Bygget tenkes som et stålbygg med kassetter i samme arkitektur som for
septikmottaket.
Trapp innvendig for tilgang til øvr e del av slamsilo og teknisk
utstyr plasseres langs denne.
Eksisterende dekke kan ikke benyttes da dette er fo r lite. Eksisterende søyler
kan sannsynligvis gjenbrukes, men det må etableres nye i tillegg.
Det er også tatt med plate for midlertidig oppstill ing av containere, se pkt 4.1.
Støpes denne kan den beholdes og det asfalteres inn til. Etableres denne ved
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bruk av prefabrikkerte elementer demonteres disse e tter bruk. Leie av telt og
anlegg for fyring er inkludert i kostnadsoppsettet.
Det er også tatt med kostnader for kantstein,

reasf altering og reparasjon,

samt

etablering av gressbakke.

3. 1 . 2 Elektro
Som føringsveier/

bæresystemer

for elkraft og telet ekniske anlegg benyttes

kabelbroer og armaturskinner.
Det legges kobberwire rundt nytt bygg som terminere s/sveises fast til
renseanleggets eksisterende ringjord. Utsatte leden de deler jordes i henhold til
elektriske forskrifter.
Det medregnes komplett opplegg for lys og stikk. Ly sarmaturer tilpasses ytre
miljø og det må tas hensyn til nødvendig tetthetsgr ad. Det monteres et utendørs
lysanlegg med armaturer
rømning.

på fasade. Etterlysende

Det skal leveres startere og frekvensomformere
dette. Det legges styrekabler

led esystem benyttes for

til silo, samt kursopplegg

til

til instrumentering.

Det medregnes datakabel/ethernetkabler

til frekvens omformere.

Det skal leveres branndetektorer
brannalarmanlegg.

som skal tilknytte s renseanleggets

Adgangskontroll

funksjon på dører o g signal lukket på porter,

med lukket/låst

kobles opp mot eksisterende

øvrige

anlegg.

Det er ikke tatt høyde for evt. flytting

av radio-/ teleantenner

på tak.

3. 1 . 3 Ventilasjon
Slamsiloen settes under undertrykk slik at ikke uøn skede gasser og lukter siver
ut av siloen. Videre ventileres (avtrekk) hver tele skop slik at både denne og
tilhørende container settes under et lite undertryk k.
Selve hallen benyttes det balansert ventilasjon
aggregat.

med varmegjenvinning

Det benyttes syrefaste kanaler for punktavsug

i tel eskop avtrekk i hallene, og

galvaniserte

i

kanaler for tilluft.

Luften ledes til luktreduksjonsanlegg.
Det ønskes å benytte eksisterende
kullfilter som kompletteres med nytt fotooksidasjon sanlegg.
Det forutsettes

at det er nok kapasitet på eksister ende kullfilter.
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3. 1 . 4 Varme og Sanitær
Det benyttes eksisterende varmerør til oppvarming a v hallen. Om nødvendig
tilføres det en ekstra varmetilførsel om behovet ti lsier det. Dette er inkludert.
Oppvarming via radiatorer eller gulvvarme.
Snøsmelteanlegg

legges utenfor portene til containe rne.

I kalkylen er det tatt med følgende sanitærutstyr;

1 stk servant og utslagsvask,

brann skap med brannslange som dekker hele området og 2 stk spyleposter
også dekker platene på utsiden av bygget. I tillegg er det med sluk og
slukrenner.

som

3. 1 . 5 Automasjon
Utarbeidelse

3. 2

av styringsunderlag,

hardware, skjermb ilder og programmering.

Løsning med utlasting til containere

Konsept med transportskruer fra eksisterende felles skrue under sentrifuger og
til hver container. Systemet er vist under. Dette e r et forholdsvis robust system
med mange muligheter. Ved havari vil følgende antal l containere være ute av
drift.
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Skrue under sentrifuger
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(SC0.1) : alle containere u te av drift.

Fordelings skrue SC 4.1 : 4 containere (Container 1 – Container 4)
Fordelings skrue SC 4.2 : 2 containere (Container 5 – Container 6)
Fordelings skrue SC 5.1 : 2 containere (Container 1 – Container 2)
Fordelings skrue SC 5.2 : 2 containere (Container 3 – Container 4)
Skruene dimensjoneres
(fyllingsgrad)

slik av hver etterfølgende

sk rue har noe mer kapasitet

enn foregående.

Det arrangeres gangbaner omkring skruene som også b enyttes som opplegg for
disse. Det søkes å ha fritt rom over skruene slik a t spiraler kan heises ut og inn
ved service evt. hele transportskruen.
Ved hver utløp til container benyttes det teleskop som tetter tilfredsstillende
containeren.

mot

Containerne arrangeres med fordelingssystem i toppe n enten skrue eller skrape.
Et nivåmålesystem benyttes for å registrere når con taineren er full. Det
installeres plater med ledeskinner og stoppere for hver container for slik at riktig
plassering oppnås.
Containere plasseres i nytt bygg med tre containere fra hver side.

3. 2. 1 Bygg
Nytt bygg plasseres over dagens ekstern slam mottak .
Betongplate

som fundamenteres

bruk av stålkjerne

hensiktsmessig

ift gr unnen. Det er forutsatt

peler.

Renner med drenering og fall på platen slik at slam vann og vaskevann kan
dreneres. Fortrinnsvis plassering av renne ved bakr e del av containeren hvor det
kan sive ut slamvann hvis luken ikke stenges korrek t eller pakning er skadet.
Det etableres en felles renne eller to renner en un der hver bakkant av container
rekkene.
Drenering fra port og ut av bygget til terreng.
Bygget tenkes som et stålbygg med trepanel som på septikbygget.
Det etableres porter for hver container,

samt på la ngvegg for uttak av skruer.

Eksisterende silobygg med utstyr rives og området r eetableres med asfaltert
dekke inklusive kantstein og reparasjon, etablering av gressbakke.
Eksisterende slammottak
detaljprosjektet.

fylles igjen eller fjernes, men dette må avgjøres i
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3.2.2

Elektro

Som føringsveier/bæresystemer
kabelbroer og armaturskinner.

for elkraft og telete kniske anlegg benyttes

Det legges kobberwire rundt nytt bygg som terminere s/sveises fast til
renseanleggets eksisterende ringjord. Utsatte leden de deler jordes i henhold til
elektriske forskrifter.
Det monteres en ny el. fordeling i bygget som skal forsyne generell elektro,
varme-/ventilasjon
og prosess elektro. Det tas høyd e for at det er kapasitet i
eksisterende hovedfordeling til utvidelsen.
Det medregnes komplett opplegg for lys og stikk. Ly sarmaturer tilpasses ytre
miljø og det må tas hensyn til nødvendig tetthetsgr ad. Det monteres et utendørs
lysanlegg med armaturer på fasade. Etterlysende led esystem benyttes for
rømning.
Det skal leveres startere og evt. frekvensomformere
til containere,
kursopplegg til dette. Det legges styrekabler til i nstrumentering.
Det medregnes datakabel/ethernetkabler
Det skal leveres branndetektorer
brannalarmanlegg.

samt

til frekvens omformere.

som skal tilknytte s renseanleggets

øvrige

Adgangskontroll med lukket/låst funksjon på dører o g signal lukket på porter,
kobles opp mot eksisterende anlegg.
Det er ikke tatt høyde for evt. flytting

3.2.3

av radio-/ teleantenner

på tak.

Ventilasjon

Transportskruer

og containere settes under undertry kk slik at ikke uønskede

gasser og lukter siver ut.
Kanalopplegget legges slik at traverskran og kanale r ikke kommer i konflikt.
lavbrekk utstyres med uttak for evt. kondensvann. Det benyttes syrefaste
materialer

i avtrekkskanaler.

Galvanisert spirorør i tilluftssystemet.

Selve hallen skal ha balansert ventilasjon

og varme gjenvinning

av avtrekket.

Luften ledes til luktreduksjonsanlegg.
Det ønskes å benytte eksisterende
kullfilter som kompletteres med nytt fotooksidasjon sanlegg.
Det forutsettes

3.2.4

at det er nok kapasitet på eksister ende kullfilter.

Varme og Sanitær

Oppvarmingen skal skje ved å koble seg på eksistere nde varmerør. Om
kapasiteten ikke er stor nok, er det aktuelt å till egge en ekstra varmetilførsel.
Dette er nkludert. Oppvarming via radiatorer eller gulvvarme.
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Det skal være snøsmelteanlegg
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rundt hele hallen.

I kalkylen er det tatt med følgende sanitærutstyr;
1 stk servant og utslagsvask,
brannskap med brannslange som dekker hele området o g 2 stk spyleposter for
renset avløpsvann som også dekker platene på utside n av bygget. I tillegg er
det 4 sluk og 11 meter med slukrenner.

3.2.5

Automasjon

Utarbeidelse

3.3

av styringsunderlag,

hardware, skjermb ilder og programmering.

Kaldt lager

Lageret er tenkt etablert på nord vest siden av byg get. Bygget plasseres langs
med renseanlegget.

3.3.1

Bygg

Størrelsen skal være bredde: 6,1 m og lengde: 30 m. Innvendig
ca.: 4 m. Dekket dimensjoneres
type pall.
Overbygget

for lastebil og truc k kjøring samt lagerreoler

utføres i stål med trekledning.

står over ett med eksisterende

takhøyde på

Vindus f eltene "kopieres"

slik at de

vindusfelt.

Det etableres en port for bil og en gang port for p ersonell.
Utvendig område settes i stand etter arbeidene er f erdig, med evt. drenering,
kantstein, asfaltering og sådd gressbakke.
Innvendig

3.3.2

innredning

er ikke inkludert

i kostnadene .

Elektro

Det legges opp til lys i tak og doble stikk med på 16 A kurs. Byggematerialer
som forøvrig på anlegget.

3.3.3

Ventilasjon

Det etableres ingen ventilasjon

3.3.4

utover rister i veg g for naturlig ventilasjon.

Varme og Sanitær

Det etableres ikke anlegg for varme eller sanitær i bygget.

3.3.5

Automasjon

Det legges ikke opp til noe automasjon
adgangskontroll.
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4

Gjennomføring

4. 1

Alternativ

av alternativene

1 med slamsilo til to containere.

- Dekke over eksisterende

slam mottak etableres.

- Containere anskaffes og nytt slam rør til disse etablerer.
- Overbygg med varme etableres og området rundt end res slik at til- og frakjøring av containere kan utføres.
- Når ovennevnte
rives.

er i drift, tas eksisterende

silo ut av drift og utstyr og bygg

- Nye peler, nytt dekk med overbygg etableres og si lo monteres på et tidspunkt
slik at denne kan heises på plass og man har tilgan g for kompletterende
arbeider. Bygget ferdigstilles.
- Alle fag gjør seg ferdig.
- Test og i gang kjøring av anlegget.
- Containere flyttes og midlertidig

slam rør rives.

- Utvendige arbeider ferdigstilles.

4. 2

Alternativ

2 med skruer og 6 containere.

Under bygging av dette anlegget må eksisterende
drift.

løs ning med slamsilo være i

Det nye bygget må derfor bygges i to etapper.
- Så mye som mulig av eksisterende

silobygg rives.

- 2/3 av nytt bygg etableres og utstyres fullt ut. Den midlertidige
dekkes inn på en egnet måte.

endeveggen

- Anlegget testes og igangsettes.
- Utvendige områder klargjøres for transport
- Når anlegget er i tilfredsstillende
Bygningskonstruksjonene

av con tainere.

drift, tas ek sisterende silo ut av drift og rives.

rives ned til litt under gr unn og kjøre dekke etableres.

- Siste tredjedel bygges.
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- Uteområdene

4. 3

11

ferdigstilles.

Kaldt lager

Området kan enkelt isoleres og vil ikke gripe inn i eksisterende
særlig grad.

konstruksjoner

i

- Fundamentering
- Kaldt lageret bygges og sammenføyes
- Uteområder

5

med eksistere nde bygningsmasse.

reetableres.

Kostnader

Det er utarbeidet

grovkalkyler

basert på erfaringst all.
Alternativ
Slamsilo

1

Alternativ
2
Containerutlasting

%

Kaldt

%

lager

Maskin

5 777 500,00

35

5 745 000,00

36

Bygg

8 662 000,00

52

7 499 400,00

47

Ventilasjon

960 000,00

6

960 000,00

6

-

-

Varme og sanitær

710 000,00

4

730 000,00

5

-

-

Elektro

316 975,00

2

579 500,00

4

Automasjon

190 000,00

1

400 000,00

3

16 616 475,00

100

15 913 900,00

100

4 594 200,00

100

1 661 647,50
2 492 471,25

10
15

1 591 390,00
2 387 085,00

10
15

663 000,00
870 000,00

14
19

SUM byggekostnader
Rigg
Uforutsett/usikkerhetsmargin

10 %
15 %

Antatt byggekostnad
Prosjektering
Byggeledelse/prosjektadm.
Totale

antatte

Kommentarer

10 %
5 %
kostnader

2 077 059,38
1 038 529,69
23 886 182,81

19 892 375,00
10
5

1 989 237,50
994 618,75

-

4 502 400,00

98

91 800,00
-

2
-

6 127 200,00
10
5

22 876 231,25

667 000,00
306 360,00

11
5

7 100 560,00

til oppsettet:

- Det er under alternativ
eksisterende

20 770 593,75

-

%

1 medtatt

rivekostnader

a v midlertidig

plate samt

slam bygg.

- Det er i alternativ
faser

tatt med riving av eksisteren de slam bygg samt bygging i to

- Det er for kaldtlager tatt med en høyere prosenta ndel til rigg og uforutsett.
Dette skyldes at det beregnes i hovedsak av bygge k ostnader der det ligge mest
rigg og drift.
Fredrikstad

22.05.2017

Jan –Vidar Markussen
COWI AS
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00039-1
Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
12.06.2017

BUDSJETTRAMMER 2018
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
Hensikten med saken er å få en foreløpig drøfting i styret om de største budsjettpostene slik
at styret kan gi signaler om ønskede endringer før endelig budsjett legges frem.
FAKTAGRUNNLAG
Budsjettrammene er utarbeidet på grunnlag av følgende hovedforutsetninger og
forventninger:













Bakgrunn i budsjett for 2017 og regnskap 2016
Rentesats på lån– 2,5 %
Bruk av fond (4 mill)
Strømpriser uendret, forbruk på pumpestasjoner og renseanlegg uendret fra budsjett
2017.
Slambehandling – uendret fra budsjett 2017
Kjemikalieforbruk – uendret fra budsjett 2017
Driftsfinansiert fornyelse RA – uendret (1 mill.)
Driftsfinansiert fornyelse av pumper P9 (2 mill) - utgår
Driftsfinansiert fornyelse av rørgalleri P12 (0,5 mill) – beholdes (utsatt i 2017)
Bilkjøp (0,4 mill)
Ombygging av fettkum (2,5 mill.)
Ombygging slamanlegg for tilpassing til levering til Greve biogass
2 mill. i 2018 (detaljprosjektering) og 23 mill. i 2019

Det er forutsatt full drift i renseanlegg og slambehandling hele året
Generell prisøkning på poster som ikke er omtalt spesielt: 2,0%
Lønnsøkning 2017 – 2018: 2,5 %
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Dagens rentenivå er på 1,56 % på nye lån (grønn rente) og 1,66 % på gamle. Som budsjett
benyttes det en rentesats på 2,5%.
VURDERINGER
I økonomiplanperioden er det lagt inn en besparelse på slam til Greve biogass på 1,5 mill pr.
år fra 2019 og 2 mill. fra 2020.
Bil
Vi ønsker å få alle våre biler (3 stk) over på gassmotor. Transporter m/plan og kran skulle
vært levert i februar. Den forventes levert innen St.Hans.
Dagens «kontorbil» er på leasingavtale som går ut i slutten av september.
Ny bil forutsettes på å gå på gass. Det tilbys også leasing for gassbiler, men på grunn av
usikkerhet ved salg er månedsprisen svært høy, anslagsvis 6000 pr mnd. i 4 år + innskudd.
Dette anses som uaktuelt. (dagens avtale er på 1224 pr. mnd. inkl. mva)
Aktuelle biler er (i prioritert rekkefølge):
1. Skoda Octavia G-Tec – 5 seters stv. 110 Hk
2. VW Caddy – 5 seters combi 110 Hk
3. VW caddy – 2 seters combi varebil 110 Hk
4. VW UP – 4 seters sedan 68 HK

kr 340.000 (uforpliktende tilbud)
kr 345.000 (prisliste)
kr 250.000 (prisliste)
kr 215.000 (prisliste)

Bruktmarkedet er svært begrenset. 3 år gamle VW- Up er regelmessig på Finn.no til 100–
120.000 kr. Ellers er det, med unntak av varebiler, stort sett tomt.
At VW Up er satt nederst skyldes at den er svært liten. Den fungerer greit som bybil, men er
lite egnet på lengre turer. (befaringer, besøk til andre etc.)
Gassbilene leveres som hybrid. Skoda har en full bensintank (50 liter) i tillegg til gasstank.
De øvrige har 15 liters bensintank i tillegg til gasstanken.
Selv om det forventes nedgang i kjemikalieforbruket, er det budsjettert med samme beløp
som i 2017.06.02
Kostnader til slamutlasting (egen sak) er foreslått finansiert ved lån.
ALTERNATIVE LØSNINGER
Muligheten til å bruke fond er falt bort. Dette medfører større variasjoner fra år til år vedr.
innkreving fra kommunene.
Det som særlig påvirker dette er innkreving av tilskudd fra kommunene til mindre
investeringstiltak. Hittil har vi praktisert at tiltak inntil 5-6 mill. kr har blitt finansiert via tilskudd
fra kommunene. Alternativt kan flere av disse prosjektene finansieres ved lån. Det vil gi
kommunene en jevnere innbetaling.
Eksempelvis kan ombygging av fettkum (2,5 mill.) finansieres ved lån.
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