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RA2 Klubben 
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Forarbeid 

• Gruppe på 3-4 som reiste på synfaring for 
å ta med seg erfaringar frå andre 
avlaupsanlegg (gode og dårlige løysingar) 

• Interne diskusjonar / avklaringar  
– Kva er behovet?  
– Krav til rein/urein garderobe for 

avlaupsanlegg generelt 
– Kan vi få inn andre funksjonar? 

 



Prosjektering 

• Forarbeidet la grunnlaget for førespurnad 
av detaljprosjektering. 

• Asplan Viak vart valgt. 
• Prosjektet besto av 3 entrepriser. 

– Grunn 
– Bygg 
– Maskin 

 
 



 
• Dim: 4.000 pe, 50 l/s (pr. maskin) 
• Utsleppet enda på ca. kote -70m. 
• Totalsum 20,5 mill. 
• Bygg og maskin ca 13 mill. 
• Grunnflata på bygget er ca.150m2. 
  

Nøkkeltal RA2 



• Oppstart grunnarbeid april 2013 
• Oppstart bygg september 2013 
• Silmaskiner satt i drift april 2014 
• Driftsoperatør tilsett i november 2014 
• Driftsbil for avlaup levert i september 2015 
 

 
 

Milepelar 



Oversiktsteikning 
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Anlegget i grove trekkGrunnavtalar



Prosessbilde 
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Anlegget i grove trekkGrunnavtalar



 

Plan 1 etg 



 

Containerrom m/pumpestasjon 
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Skal kjøpe inn skap for oppbevaring



 

Verkstad 
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Skal kjøpe inn skap for oppbevaring



 

Garasje 
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Skal kjøpe inn skap for oppbevaring



 

Ventilasjon for rein sone 
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Skal kjøpe inn skap for oppbevaring



 

Ventilasjon for urein sone 
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Skal kjøpe inn skap for oppbevaring



Plan 2 etg 
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Driftsrom 36 m2



 

Inngangsparti 
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Skal kjøpe inn skap for oppbevaring



 

Driftsrom / Møterom 



 

Rein og urein garderobe 
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Dusjsluse til høgre.Lagt til rette med berøringsfrie vaskar, tørerullhaldarar og såpedispensara.



 

Silrom 
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Skal kjøpe inn skap for oppbevaring



 

Silrom vindu mot driftsrom 
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Skal kjøpe inn skap for oppbevaring



 

Fasader 
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Gjenstår rekkverk langs natursteinsmur.Materialval: Plasstøpt 1 etg med kebonykledning, har alt starta å gråne. 2 etg er polerte betongelement, larvikkitt. Materialval pga. avtale med staten.



 



 

Arbeidsbil 



 



• Rensing 
– Snittet ligg på 50% SS (frå 35% SS til 

70%SS). 
• Overløp 

– Det er ein del regnvatn i avløpssystemet ved 
store nedbørsmengder  viktig å separere! 

• Ventilasjon 
– Utfordring med lukt 

• Burde vurdert lagerrom, har heldigvis gode rom 
 

 

Driftserfaringer 
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Prøve 1 hadde 50% SS, nr. 2 gjekk i overløp og hadde så lite partiklar at den er godkjent.Framleis nytt anlegg for oss og det er nettopp ansatt person som skal drifte det.



Utsikt frå inngangsparti 
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Ligg som mange andre slike anlegg, fint til 



Takk for meg  
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