Adresse:
Cap Clara Renseanlegg
Mekvorpvegen 16
6411 Molde
Molde kommune

Bakgrunn for prosjektet
RA1 Cap Clara tar imot avløp fra ca. 7.000 personer (pe) pluss avløp fra virksomheter, tilsvarende
1.200 pe, til sammen ca. 8.200 pe.
I tillegg kommer fortetting og utbygging frem mot år 2040, som vil gi en merbelastning tilsvarende
ca. 5.000 pe
2.2 Dimensjonering av renseanlegget

RA1 Cap Clara - varighetskurver for behandlet
vannmengde fordelt på år
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Tabell beregning av Qdim og Qmaksdim
År

2014

2015

2016

Qmiddel

Aritmetisk middel

l/s

35

50

47

Qdim

Median

l/s

24

37

32

Qmaksdim

Overskrides 5 %
av tiden

l/s

83

90

100

Avløpsnettet har betydelige innslag av fellessystem, og dette ser ut til å fange opp en høy andel av
snøsmelting og nedbør som gir et betydelig bidrag til de totale avløpsmengder. Basert på målt midlere
avløpsmengde og beregnet avløpsmengder ser en at en vesentlig del av den totale avløpsmengden
kommer fra fremmedvann eller nedbør som snø eller regn.
Spillvannnsmengder vil øke fram mot år 2030. Nye boligfelt og utbyggingsområder etableres
imidlertid med separatsystem, og det er i tillegg planlagt utbedringer av eksisterende ledningsanlegg
som vil redusere tilførselen av fremmedvann og overvann. Samlet sett forventes derfor ikke tilført
avløpsmengde til Cap Clara å øke betydelig, men det er noe usikkerhet knyttet til måledataene lagt til
grunn for beregningene av Qdim og Qmaksdim.
Tabell under angir av Qdim og Qmaksdim som skal legges til grunn for dimensjonering av RA1 Cap Clara.
Tabell Qdim og Qmaksdim
Qdim
Qmaksdim

Flytskjema som viser prosess:

Median
Overskrides 5 % av tiden

l/s

50

l/s

120

Prosjektet er inndelt i fem utførelsesentrepriser;
- E01 Silmaskiner og røropplegg (prosessanlegg), Sobye Miljøfilter AS
- E02 Grunn og bygningsmessige arbeider, Romsdal bygg AS (hovedentreprenør)
- E03 Elektro, Elmo teknikk AS
- E04 Røranlegg, Hustadgruppen AS
- E05 Luftbehandlingsanlegg, Klima Energi og ventilasjon AS (KEV)
- Driftskontroll - Automasjon i egen avtale med Ingeniørfirma Paul Jørgensen

Anlegget har også blitt teknisk bedømt av norsk akkreditering i mars og vi fikk godkjent
prøvepunktene til akkreditert prøvetaking

Når prosjektet nå nesten er ferdig og vi har ferdigstilt uteområdet, har vi klart å holde oss innenfor
den totale kostnadsrammen som vi hadde for prosjektet på 60.900.000.-

