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Søbyholmen renseanlegg vedtas bygget nytt iht fremstilling i saksfremlegget og
dagens anlegg rives.
Det bevilges kr 15 mill for 2019 til finansiering av den andel av kostnader som tilfaller
i 2019 for nytt renseanlegg på Søbyholmen. Resterende kostnader bevilges i 2020investeringsbudsjettet i den nye, felles kommunen.
Det bevilges kr 2 mill for 2019 til finansiering av nødvendige kostnader for å
ferdigstille prosjektet med Krakken vann og avløp.
Finansiering innarbeides i budsjettrevisjon nr. 1/19.
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Bakgrunn for saken:
Sitat fra Hovedplan Vann og avløp, vedtatt i kst 25.04.17: «Søbyholmen renseanlegg er det
største renseanlegget i Re kommune, og anlegget renser avløpsvann fra Brekkeåsen,
Rånerudåsen, Sørby, Kirkevoll og deler av Svinevoll. Anleggets kapasitet er ikke fullt
utnyttet, men for at anlegget skal kunne motta og rense avløpsvann fra Krakken og resten av
Svinevoll, må anlegget oppgraderes. Det foreligger også et pålegg fra arbeidstilsynet om å få
på plass tilfredsstillende garderobeforhold på renseanlegget.»
I planens handlingsdel er det satt av 2 mill til oppgradering av Søbyholmen rensanlegg og 4
mill til overføring av avløpsvann fra Krakken til Søbyholmen.
Etter at midlene ble bevilget til Søbyholmen renseanlegg ble det foretatt en nærmere
detaljert vurdering av de elementene som måtte oppgraderes for å tilfredsstille den daglige
driften og de krav som er til utslippstillatelse og arbeidsforhold på anlegget. Dessverre

begynte kostnadene å eskalere desto grundigere vi så på anlegget. Dagens anlegg har sin
opprinnelse fra 1972 med ombygging i 1984 og det er ikke foretatt større ombygginger og
utbedringer i nyere tid. Store, kostnadskrevende deler som ventilasjon, elektrisk anlegg,
bygningsmessige mangler med mer var så forfallent at dersom vi så på disse kostnadene i
noen år fremover ble det betydelige summer.
Anlegget har generelt også utfordringer ved driften fordi anlegget må settes i overløp når det
er, eller forventes store nedbørsmengder. Da går kloakken direkte ut i elven uten at det er
innom rister på veien som fjerner større partikler. Det er heller ikke noen vaktordning på
vann og avløp og derfor ubemannet alle hverdager mellom 15.00 – 07.00 til neste virkedag
og ingen bemanning i helgene. Om man ikke setter anlegget i overløp vil det flyte kloakk
gjennom anlegget og det vil ødelegge hele den biologiske prosessen for minst en uke og opp
til 6 uker om bakteriekulturen blir feil.
Det foreligger også løpende krav fra arbeidstilsynet om utbedring av oppholdsrom, ren og
skitten sone, og spiserom som har ligget noen år.
Utfordringen fremover er at nedbørsmengdene øker og selv om en tar tak i
overvannsproblematikken, vil det ta lang tid om det noen gang er mulig å fjerne alt overvann
som i dag kommer inn på renseanlegget.
Som følge av gjennomgangen av de kostnadsmessige utfordringer Søbyholmen renseanlegg
hadde ble det utarbeidet et internt notat om temaet, som finnes som vedlegg i saken.
Konklusjonen var at det var såpass mange kostnadskrevende anleggsdeler som måtte
bygges i de nærmeste årene at det ble stilt spørsmål ved om det var formålstjenlig å
oppgradere det gamle anlegget eller om det ble like dyrt/billig å bygge nytt. Som følge av at
det var såpass mange kostnadskrevende forhold som måtte tas tak i ble foretatt en grundig
utredning av hva som ville være den beste løsningen for fremtiden.
Krakken renseanlegg vil bli lagt ned og erstattet med en pumpestasjon for å pumpe
avløpsvannet videre til Svinevoll og deretter videre til Søbyholmen renseanlegg. Parallelt
med dette prosjektet foregår i dag gravearbeider for å tilknytte boligfeltene i området vann fra
Vestfold vann. Dette for å erstatte vannforsyningen fra borebrønnene som leverer et godt,
men ekstremt hardt vann. Vannet reduserer levetiden på vaskemaskiner, oppvaskmaskiner
og varmtvannsberedere. Det er en synergieffekt i disse tiltakene ved at eksisterende bygg for
renseanlegget på Krakken kan bygges om til å både inneholde pumpestasjon for avløp i
tillegg til nødvendig trykkøkningsstasjon for å pumpe vannet opp til boligfeltene. Det vil være
behov for ytterligere 2 mill kroner til denne ombyggingen for å finansiere prosjektene.
Aktuelle lover og forskrifter:
Forurensningsloven, forurensningsforskriften
Faktaopplysninger:
Søbyholmen renseanlegg:
Det ble i økonomibudsjettet i tertialen i 2018 bevilget kr 400.000,- for innleie av
konsulentfirma som skulle foreta en nærmere objektiv vurdering av hva som ville bli den
kostnadsmessige beste løsningen. Det ble sendt ut tilbudsgrunnlag til et utvalg av
konsulentfirma som hadde erfaring med renseanlegg, hvorpå Asplan Viak AS ble valgt. De
har utarbeidet en rapport basert på følgende forutsetninger:
 Alternativ 1 – Nytt Søbyholmen renseanlegg
 Alternativ 2 – Overføring til Tønsberg renseanlegg
 Alternativ 3 – Rehabilitering av eksisterende Søbyholmen renseanlegg
Krakken vann og avløp:

Prosjektet med fremføring av vann fra Vestfold vann til Krakken-området samt overføring av
avløpsvann til Søbyholmen renseanlegg er hjemlet i Re sin Hovedplan for vann og avløp.
Prosjektet er godt i gang, men det er nødvendig med ytterligere 2 mill kroner for å
fullfinansiere prosjektet.
Vurderinger Søbyholmen renseanlegg:
Nedenfor følger en nærmere beskrivelse fra rapporten om de tre alternativene Asplan Viak
har utredet:
Alternativ 1 – Nytt Søbyholmen renseanlegg:
Forutsetning for dette anlegget er at det bygges på samme tomt som eksisterende anlegg.
Det er lagt opp til et kompakt renseanlegg med kjemisk og biologisk rensing. En forutsetning
for valget av løsning og plassering er at eksisterende anlegg skal kunne driftes under hele
byggeperioden. I byggeperioden vil det være nødvendig å kjøre bort slam. Når det nye
anlegget er i drift rives det gamle.
Det settes også opp et bygg med servicefunksjoner som inkluderer det som er pålagt av
arbeidstilsynet samt garasje med plass til mobilt nødstrømsaggregat.
Løsningen vil gjøre det mulig å ha eksisterende anlegg i drift i byggeperioden samt at den gir
fleksibilitet i forhold til at tilbyder både kan tilby et plasstøpt anlegg eller prefabrikkert.
Nedenfor vises eksisterende anlegg til venstre og planlagt nytt anlegg på samme tomt til
høyre:

Alternativ 2 – Overføring til Tønsberg renseanlegg
Et annet alternativ er å overføre avløpsvannet fra Søbyholmen rensenalegg til Tønsberg
renseanlegg på Vallø i Tønsberg. Asplan Viak har vurdert kostnad og trase for overføring fra
Søbyholmen renseanlegg via Svinevoll og frem til Revetal pumpestasjon. Det er antatt at
Revetal pumpestasjon har tilstrekkelig kapasitet, samt at ledningsnettet fram til Tønsberg
renseanlegg har tilstrekkelig kapasitet. I følge Tønsberg renseanlegg vil deres renseanlegg
kunne ta imot disse spillvannsmengdene, men det er en del formaliteter som må på plass før
det kan realiseres. Det vil også påløpe driftskostnader hos Tønsberg renseanlegg for de
avløpsmengdene som skal renses som vil påløpe Re kommune.
Det er gjort en overordnet vurdering av trasevalg, muligheter og løsninger. For noen av
strekningsdelene vil det være lite fall og potensielt fare for bløte masser, slik at en nærmere
prosjektering og vurdering må utføres i detaljprosjekt dersom dette alternativet skal
gjennomføres. Det vil også måtte kartlegges om eksisterende ledningsnett og
pumpestasjoner fra Revetal må oppgraderes for den økte tilrenningen, samt fjerne overvann
fra nettet. Det vil sannsynligvis være mulig å bruke styrt boring på lengre strekninger.

Overføringssystemet vil bli på ca 8.7km med tre nye pumpestasjoner. Traseen går stort sett
gjennom tettbygd område, men langs vei. Det vil bli nødvendig med to elvekryssinger til
sammen.

Alternativ 3 – Rehabilitering av eksisterende Søbyholmen renseanlegg
Eksisterende anlegg har en renseprosess som er robust og som i utgangspunktet fungerer
bra. Utfordringen med eksisterende anlegg er følgende;
- For dårlig kapasitet på innløpsrist og for dårlig fall inn til anlegget
- Alt maskinteknisk utstyr er utdatert
- Elektro og VVS er utdatert
- Overbygg må totalrehabiliteres (med asbestsanering)
- Brakker med ren og skitten sone mangler, dette er krevd utbedret av Arbeidstilsynet.
Fordelen med rehabilitering vil være at man kan utnytte eksisterende bassenger, men det vil
være en utfordring med rensing og drift i byggeperioden spesielt som følge av at

bygningsmassen består av asbestmateriale med tilhørende fare for mannskap ved
innånding. For dette alternativet foreslås det at linjeinndelingen beholdes, men med noe
ombygging av forbehandling og slambehandlingen samt at det biologiske trinnet bygges om
til mer moderne renseteknologi. Det er antatt at man viderefører de service- og
personalfunksjonene som finnes i dag innenfor eksisterende bygningsareal, men layout må
trolig endres.
Nedenfor er oppsummert de tiltak som forutsettes ved rehabilitering:

Økonomiske konsekvenser Søbyholmen renseanlegg:
Asplan Viak har beregnet kostnader for investeringer og driftskostnader samt beregnet
nåverdi og årskostnader for de ulike alternativene. Disse blir presentert nedenfor.
Investeringskostnader og budsjett:
Asplan Viak har beregnet investeringskostnader for hvert alternativ. For estimering av
budsjettkostnad er følgende påslag er tatt med:
- Diverse uspesifisert: 10-20 % for hver entreprise/delprosjekt
- Rigg og drift: 10-20 % for hver entreprise/delprosjekt
- Prisstigning før byggestart: 2 %
- Usikkerhet/uforutsett: 20 %, se for øvrig egen kommentar til dette under hvert alternativ.
- Prosjektering: 10 %
- Prosjektledelse og byggeledelse: 5 %
- Byggherrekostnader: 5 %
Alternativ 1 – nytt renseanlegg
Det er beregnet kostnad for nytt renseanlegg som skissert, med utgangspunkt i erfaringstall
fra tilsvarende anlegg og innhentede priser. Det er også skissert et servicebygg, total
estimert kostnad for denne er lagt til på slutten. Den største usikkerheten i kostnadsestimatet
ligger i grunnarbeidene. Det er tatt med kostnad for spunting og massestabilisering, men
ettersom det ikke er gjort en geoteknisk vurdering er det en risiko knyttet til denne.
Administrasjonens vurdering av usikkerheten rundt dette alternativet er at løsningen anses
for å ha mindre usikkerheter med kostnader eller fremdrift i forhold til de to andre
alternativene, dog er det lagt til grunn i prisoppsettet usikkerheter i forhold til ekstra
grunnarbeider som spunting og ekstra sikring.
Alternativ 2 – overføring til Tønsberg RA
Det er beregnet kostnad for overføringssystemet basert på løsning som beskrevet. For
pumpestasjonene er det tatt inn en rund sum pr. pumpestasjon for prefabrikkert
pumpestasjon og grunnarbeider (3 stk).
Det er kun sett på kostnader for overføringssystem fram til Revetal pumpestasjon. Det er
ikke vurdert kostnader som vil komme som en konsekvens av overføringen, altså nedstrøms
Revetal pumpestasjon. Potensielle kostnader kan være;
- Oppgradering/utvidelse Revetal pumpestasjon
- Økt behov for fjerning av fremmedvann
- Eventuelle kapasitetsøkninger på ledninger fram til Tønsberg RA
- Ombygginger/utvidelser ved Tønsberg RA

Det er ikke mulig å estimere kostnadene for overstående på nåværende tidspunkt, da det må
utredes
nærmere hvilke tiltak som faktisk er nødvendig. Administrasjonens vurdering av usikkerheten
rundt dette alternativet er at den er mer sårbar i forhold til alternativ 1 da det er vesentlig flere
usikkerhetsmomenter som kan slå negativt ut på både tidsmessig fremdrift og potensielt økte
kostnader i forhold til planlagt.
Alternativ 3 – rehabilitering renseanlegg
For rehabilitering av renseanlegget er det forutsatt at hele overbygget rives, og det settes
opp et nytt overbygg. Funksjonene i renseanlegget blir som i dag, det vil si uten ren og
skitten sone og øvrige tilleggsfasiliteter som er satt i det nye servicebygget for alternativ 1.
Det er lagt inn en kostnad forbetongrehabilitering, men det er stor usikkerhet knyttet til denne
– da det vil kreve utvidet kartlegging av nødvendig rehabilitering. Det er også lagt inn
kostnad for ekstra plunder og heft i forbindelse med drift av anlegget i ombyggingsperioden.
Administrasjonens vurdering av usikkerheten rundt dette alternativet er at den fremstår som
mer usikkert kostnadsmessig enn alternativ 1, da det i et såpass gammelt bygg kan oppstå
vesentlige tillegg i kostnader for utbedringer som må gjøres men som ikke i dag er kjent.
Sammenstilling av investeringskostnadene:

Investeringskostnaden for overføringsalternativet er betydelig høyere enn
investeringskostnaden for å bygge nytt eller beholde renseanlegget.
Investeringen vil bli finansiuert ved låneopptak og mva.refusjon. Endelig finansiering for 2019
innarbeides i budsjettrevisjon nr. 1/19.
Driftskostnader Søbyholmen renseanlegg:
Asplan Viak har vurdert driftskostnader for hvert alternativ. De har lagt følgende
forutsetninger er lagt til grunn;
- Bemanning RA – 1 årsverk

- Bemanning overføring – 0,3 årsverk
- Vannmengde for beregning av kjemikalieforbruk og overføring: 140 000 m³/h
- Drift og vedlikehold av maskin og prosess; 2 % av investeringskostnad
- Drift og vedlikehold ledningsanlegg; 0,25 % av investeringskostnad
- Drift og vedlikehold av bygg; 2 % av investeringskostnad
Sammenstilling av driftskostnadene:

Nåverdi og årskostnad:
Asplan Viak har foretatt beregninger av årskostnad, og benytter 40 års nedskrivning av
ledningsanlegget, 40 års nedskrivningstid på bygg samt 20 års nedskrivningstid på maskinog prosess, elektro og automasjon og VVS.
For beregning av nåverdi, regner Asplan Viak fram til 2040 (når alt teknisk utstyr er
nedskrevet). I 2040 sitter man da med en restverdi for investeringene på bygg og
ledningsanlegg som man tar hensyn til. For beregning av nåverdi brukes kun
investeringskostnaden (se rad 6 i tabell 11). Det antas at investeringen gjøres i dag. Det er
benyttet 4 % rente for beregning av nåverdi (i henhold til rundskriv fra Finansdepartementet
vedrørende kalkulasjonsrente for samfunnsøkonomiske analyser).

Asplan Viak konkluderer som følger:
Basert på de samlede vurderingene i denne utredningen, med den nye informasjonen
vedrørende ledningsnettet i Tønsberg kommune, synes det beste alternativet være å
beholde Søbyholmen renseanlegg.
Andre forhold som har innvirkning på valg av løsning:
I tillegg til og som supplement til de vurderinger som Asplan Viak har gjort i sin rapport er det
ut ifra administrasjonens syn viktig å belyse følgende utfordringer:
Overvannsmengder i eksisterende ledningsnett i Re og Tønsberg:
Alternativ 2 – overføring til Tønsberg renseanlegg forutsetter at kapasiteten fra Revetal og
inn til Tønsberg renseanlegg via Tønsberg både kommunens ledningsnett og Tønsberg
renseanlegg sitt ledningsnett har tilstrekkelig kapasitet. Her foreligger det imidlertid
utfordringer i alle strekninger som følge av innlekking av overvann i ledningssystemet. Dette
medfører i dagens situasjon at avløp avlastes i overløp ved kraftig nedbør medfører
forurensning i bekk og sjø. I Tønsberg kommune sin utslippstillatelse fra Fylkesmannen er

det gitt pålegg om utarbeiding av tiltaksplan for reduksjon av overvann innen 01.01.19.
Videre stilles det krav til maksimal 2% overløpsdrift i løpet av året. Tønsberg arbeider
systematisk med å fjerne overvann fra ledningsnettet, men et slikt arbeid er veldig
tidkrevende og ressurskrevende. En dedikert person er ansatt for å lede dette arbeidet. Det
forventes imidlertid at det vil ta mange år før overvannsmengdene er brakt ned på et lavt
nivå. For Tønsberg sin del ligger inne eksisterende premisser for tilknytning av Vear-området
innen 2020, som per i dag går til Stokke/Sandefjord. Utbygging av næringsarealer på Ås med
tilhørende store påslipp av avløpsvann vil også skape press på avløpsnettet. I tillegg kommer
andre utbyggingsområder i stort omfang som skaper enda mer press. Tønsberg vil følgelig
ha utfordringer nok de nærmeste årene med å fjerne overvann fra ledningsnettet for å skape
rom for de ovennevnte tilknytningene. For Re sin del vil tilknytning av boliger som følge av
«Plan for opprydding i spredt avløp» (fremmes i egen sak senere) også gi nye tilknytninger til
ledningsnettet som allerede i dag går til Tønsberg, slik at det er viktig å skape plass for dette
også.
Som følge av de utfordringer med hensyn til overvann som Tønsberg har vil det forverre
situasjonen ytterligere dersom Søbyholmen renseanlegg også blir tilknyttet med sine inntil
2000 pe med tillegg av mye overvann. Tilknytning av Søbyholmen renseanlegg til Tønsbergs
og Tønsberg renseanleggs ledningsnett vurderes derfor å være ugunstig.
Tidsaspekt:
Det er vurdert at det er flere tidskritiske investeringer som må gjennomføres på Søbyholmen
renseanlegg de nærmeste 1-3 årene. Dette er investeringer som ikke egentlig kan avventes,
og som utgjør flere millioner kroner. Dette gjør at det må tas en avgjørelse raskt for å avklare
om det skal bygges nytt renseanlegg eller om det skal rehabiliteres. Likeledes er alternativet
med tilknytning til Tønsberg renseanlegg lite gunstig, siden byggeperioden på et slikt anlegg
med 8,7 km ledning og 3 pumpestasjoner etter administrasjonens syn og erfaring vil ta
vesentlig lenger tid enn å bygge nytt renseanlegg. Ved å bygge nytt kan de tidskritiske
investeringene i all hovedsak spares, mens ved tilknytning til Tønsberg renseanlegg vil det
måtte investeres noen millioner kroner for å holde det gamle anlegget i gang inntil
ledningsanlegg er bygget.
Forholdet til samtidighet for utbygging i «plan for spredt avløp»:
I tilknytning til pålegg fra Vanndirektivet om opprydding i spredt avløp arbeider vi med å
utarbeide en helhetlig plan for dette. Denne vil bli presentert i egen sak senere. I denne
saken vil det ventelig bli foreslått anlagt nye avløpsledninger i kommunen der dette
hensiktsmessig. Sett i forhold til alternativ 2 – tilknytning til Tønsberg renseanlegg i denne
saken om Søbyholmen renseanlegg vil det derfor bli noe synergieffekter av at prosjekter
foreslått i «Plan for spredt avløp» kan sammenfalle med det som er foreslått av trasevalg i
alternativ 2. Disse prosjektene vil uansett ta noe tid før de kan bli realisert samt at
synergieffekten ikke vil bli så stor at den vil ha avgjørende betydning for valg av endelig
løsning.
Vurderinger Krakken vann og avløp:
Det blir lagt både ny hovedvannledning og ny spillvannsledning opp til Krakken. På
vannsiden gir dette et stort positivt løft for Krakken-området ved at området får drikkevann fra
Vestfold vann. Brannvanndekningen i området vil også bli vesentlig bedre. Vi får i tillegg
positivt effekt på reduserte driftskostnader for avløp ved at det blir billigere å drifte en
kommunal pumpestasjon for avløp enn ett renseanlegg. For å få både vann og avløp
ferdigstilt i år er det avgjørende at det bevilges mer midler til ferdigstillelsen i 2019. Det er
vesentlig mer kostnadseffektivt å bygge om Krakken renseanlegg til både trykkøkning for
vann og pumpestasjon for avløp i ett prosjekt, enn å dele det opp over 2 år. Dette fordi det
ikke er mulig på en kostnadseffektiv måte å bygge bare trykkøkningsstasjonen i bygget
samtidig med at renseanlegget skal være i drift. Ved å bygge trykkøkningsstasjonen også i
2019 vil vi spare midler på svært nødvendige vedlikeholdskostnader på eksisterende
grunnvannspumper og utstyr, som vi ellers ikke kan avvente med. Det er derfor gode
kostnadsmessige argumenter for å bevilge 2 mill ekstra på budsjettet i 2019 for å

fullfinansiere prosjektet. Kostnadsøkningen skyldes blant annet at det ikke var påregnet
bygging av trykkøkningsstasjon fordi det var antatt at det ikke trengtes. Under
detaljprosjekteringen fremkom nye opplysninger om at trykket på Vestfold vann sin ledning
var lavere enn opprinnelig forutsatt, som gjør det nødvendig å bygge en trykkøkningsstasjon
samt oppdimensjonere hovedvannledningen.
Miljøkonsekvenser:
Søbyholmen renseanlegg:
Asplan Viak har vurdert forhold omkring miljø og energi, og beskrevet følgende viktige
punkter som skal tas hensyn til i videre prosjektering:
 Resipientforhold
 Energisparende maskinelt utstyr og prosess
 Fosforgjenvinning
 Energiøkonomisering av daglig drift
 Fornybare energikilder, gjenbruk av energi
Krakken vann og avløp:
Krakken renseanlegg har i dag god rensing av avløpsvannet. Ved overføring til Søbyholmen
renseanlegg via pumpestasjon vil rensingen bli minst like god som i dag.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Administrasjonen i Tønsberg kommune støtter forslaget om å bygge nytt renseanlegg på
Søbyholmen og Krakken vann og avløp. Administrasjonen har vært med i hele prosessen og
går god for at dette er den beste løsningen. Investeringene som er nødvendige er derfor
kjent for Tønsberg og den andelen av kostnader som vil tilfalle budsjettet for 2020 vil derfor
søkes videreført i investeringsbudsjettet for det som vil bli den nye felles kommunen.
Konklusjon/anbefaling:
Det er foretatt en grundig vurdering av hva som bør gjøres med Søbyholmen renseanlegg.
Asplan Viak konkluderer med at den beste løsningen vil være å bygge nytt renseanlegg på
samme sted som dagens anlegg, noe administrasjonen støtter. Total investeringskostnad for
dette alternativet er 46,5 mill kroner. Det anbefales å bevilge kr 15 mill for 2019 for å starte
opp arbeidene, med forventet ferdigstillelse første halvdel av 2020. Nødvendig bevilgning for
2020 søkes bevilget i investeringsbudsjettet for den nye, felles kommunen. For å ferdigstille
Krakken vann og avløp i 2019 er det nødvendig med 2 mill i ekstra bevilgning i
investeringsbudsjettet for 2019. Prosjektet vil gi en svært ønsket forbedring av vannkvaliteten
for Krakken inklusiv bedre brannvannsdekning, og reduserte driftskostnader på avløp.
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