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Faggruppe for avløpsrensing Møre og Romsdal



Nytt båndsilanlegg i Fræna kommune, RA Bud

Faggruppe for avløpsrensing Møre og Romsdal

Investeringskostnad ca. 15 mill.
Byggestart apr. 2017, ferdigstillelse feb. 2018



Dimensjoneringsgrunnlag

Rensekrav og forurensningsmyndighet

Krav er gitt av forurensningsforskriften §13-8: 

Utslippet skal ikke forsøple sjø og sjøbunn og minst etterkomme

• 20 % reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi, eller

• Ikke overstige 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi

Kommunen er forurensningsmyndighet. 

Anlegg PE-belasting
Dagens / 

dimensjonerende

Vannmengder Tilførsel avløpsvann

RA Bud 800 / 1500 Qdim: 30 l/s Bud sentrum. Trykkavløp og 
selvfall

RA Eidem 4300 / 8000 Qdim: 80 l/s Elnesvågen, Sylte, Malme. 
Trykkavløp og selvfall



Forskriftskrav



Forskriftskrav ved utslipp til god sjøresipient



Valg av renseprosess

Fordeler og ulemper

Mulige tilleggsfunksjoner ble 
tillagt stor vekt: 
- Personaldel, møterom
- Offentlig HCWC
- Bobiltømming
- Lagerplass

Silanlegg eller slamavskiller?



Valg av renseprosess

Plasstøpt slamavskiller på 330 m3 
(sedimentering) ble vurdert, men ikke 
valgt på grunn av erfaringer med 
luktproblemer ved slamtømming. 

Tømming ble vurdert til å pågå i 2-3 
dager. 

Ønske om å unngå konflikt med handel 
og turistnæring. 



Prosess - flytskjema

Pumpesump

Båndsiler

Slamcontainer
Urenset 
Avløp inn >

Renset 
avløpsvann 
til sjø >

Luktfjerning

Prøvetaker utløp
Prøvetaker innløp



Prosess - maskintegninger



Prosess - Siler

Siler type SF2000 (RA Bud) fra 
Salsnes Filter AS

Nytt
• Skrape istedenfor luftkniv og 

blåsing 
• Vannspyling av silduk
• Skal gi lavere energibruk og 

reduksjon av aerosoler 

- Skrapa er i PE-materiale
- Skrapa trenger trykkluft for å «kjøres ut» fra 

duken for rengjøring med vann. Automatisert.



Prosess - Containere

Spesifikasjoner container

• Lukket/tett med massefordelingssystem (MFS), Kanstad Mek.

• Størrelse 6 m3, netto slamlagringsvolum 5,5 m3.

• Beregnet for transport med liftdumper-lastebil

• Fullmelderfunksjon inkl. avlesning

• Eget styreskap for MFS tilrettelagt for tilkobling til SD-anlegg  

• Containervogn i stål med el-motor og eget styreskap



Ventilasjon

• Undertrykk i romventilasjon i prosessdel

• Luktfjerning i 2 trinn: fotooksidasjon og 

aktivt kull, type Clairs FOKF500

3 separate systemer

Romventilasjon personal (1) og prosess (2)

Prosessavtrekk m/luktfjerning container, sump og siler (3)



RA Bud – tegninger, VA-plan



RA Bud – tegninger, Fasader

Tilleggsfunksjoner
- 2 stk. offentlige HCWC toalett
- Bobil tømmestasjon



RA Bud – tegninger, Plan 

Plan 1 Plan 2



RA Bud - Ren og Uren sone

Krav i arbeidsmiljøloven og 
arbeidsplass-forskriften

• Uren og ren sone
• Garderobe
• Dusj



RA Bud – tegninger, Snitt



3D modell, Solibri



3D modell, Solibri



3D modell, Solibri



Byggeprosessen

Asplan Viak bistår Fræna kommune med prosjektering (alle fag) og byggeledelse 
av RA Bud. 

Søknadsprosess

• Utslippstillatelse, økt pe-belastning og ny utslippsledning (350m, -15 m)

• Fræna kommune, forurensningsforskriften

• Molde og Romsdal havn IKS, Havne og Farvannsloven

• NTNU Vitenskapsmuseet, Marinarkeologisk uttalelse Sjøbunn 

• Reguleringssak, omregulering reguleringsplan (formål flyttet plassering 20-30 
meter)

• Byggesøknad – Bygg og VA-anlegg

• Samtykke fra Arbeidstilsynet for arbeidsplass 



Byggeprosessen

Erfaringer fra byggeprosess

• Mange bygningstekniske detaljer å tenke på. Silanlegg kan fort bli kompliserte 
bygg!

• Blir fort trangt og lite plass i sil- og containerhall. Mye store skap og utstyr som 
skal inn.  

• Mye skal inn på et lite areal, mange fag – oppstår lett kollisjoner mellom fag

• Arkitekttegnet bygg (Vatne Arkitekter), forsøkt tilpasset eksisterende miljø

• Litt utfordringer på tegningssida fra Asplan Viak AS. Sen tegningsleveranse i 
starten, laget for få detaljer.

• Utfordrende for entreprenør med komprimert byggeplass. Mange besøkende 
til Bud, Ergan, fuglefjellet og Bjørnsund i sommersesongen.

• God og tett dialog mellom byggherre og entreprenør er viktig!  



Entrepriser

Entrepriser RA Bud (delte entrepriser)

E01 Grunn- og bygningsmessige arbeider (inkl. 
bygningselektro) – Romsdal Bygg AS 
(Hovedentrepr.)

E02 Maskin (prosessanlegg) - Salsnes Filter AS

E03 SD-anlegg - Lillebakk Engineering AS 

E04 Utslippsledning - G. Øye AS

Vi kontraherte E02 Maskin først for å kunne tilpasse 
bygget til valgt prosessanlegg.  



Anskaffelsen

• Anskaffelsesforskriften

• Åpen tilbudskonkurranse med forhandlinger

• Krav: Båndsil

• 3 tilbud hvorav 1 var en trommelsil

• Klage til kommunen – og så til KOFA

�Klagen avvist

Evaluering av øvrige tilbud

Svært like:

• Teknologier

• Kvalitet

• Pris



RA Bud - bilder



Nytt båndsilanlegg i Fræna kommune, RA Eidem

Faggruppe for avløpsrensing Møre og Romsdal

Investeringskostnad ca. 20 mill.
Byggestart des. 2017, ferdigstillelse nov. 2018



RA Eidem – Ren og Uren sone


