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Historikk Gamle SARA

� Mekanisk renseprosess fra 1986 fram til kjemisk felling fra og med 2000

� Etablert uttak av fjernvarme i 1993, kommunal virksomhet

� Hell avløpssone overført i 1996

� Utvidet med en tredje linje i 1997, ny rist samme år

� Utvidelse av slamhåndteringen 1 2004

� Opprinnelige utslippstillatelse 14500 pe, utvidet flere ganger sist i 2007 – 19500 pe

� Etter 2010 viser prøveresultatene kapasitetsmangel hvor både organisk og hydraulisk 
belastning ligger betydelig over tillatelsen



HVORFOR BYGGE NYTT AVLØPSRENSEANLEGG

� Stor hydraulisk og organisk belastning, stor mengder i overløp under kraftige 
nedbørsmengder

� Tidvis uholdbare luktproblemer i Halsøen, luftbehandlingsanlegget er 
underdimensjonert og nedslitt

� Nedslitt mekanisk utstyr slamkonteinere – skruer - skraper – rister – presser – etc.

� Dagens tomt er kraftig innsnevret i forbindelse med etablering av ny E6 for noen år 
siden. Ny innregulert byggegrense går gjennom eks. bygg. Tomta har ikke plass til 
utvidelser. Utredning fra 2011 foreslår nytt separat bygg  mot nord, med rørføringer 
mellom byggene. Gravitasjonsproblemer/pumping

� Overløp havner nedstrøms E6 som er tørrlagt 2 ganger i døgnet, LUKT

� Dagens anlegg tilfredsstiller ikke forurensningsforskriftens krav – kap.14



FORARBEIDER OG UTREDNINGER 

� 2008: Utredning ang. lokalisering av nytt framtidsrettet SARA Norconsult

� 2011: Skisseprosjekt ang. utvidelse av  SARA Rambøll

� 2013: Utredning av 3 tomtealternativ Rambøll

� 2014: Resipientundersøkelse Aquakompetanse

� 2014: Dimensjonering av nytt ARA  Rambøll

� 2015: Grunnundersøkelser Sutterøygata 25 Rambøll

� Årlig dykkerundersøkelser av eksisterende utslipp Kommunal dykker

� Store forskjeller før/etter kjemisk felling i år 2000

� Omregulering av Sutterø-industriområde

� 2013-14 Utredning om lokal slamhåndtering/gassproduksjon Cowi



Grunnundersøkelser tomtFlyndra trives på diffusor

Resultater undersøkelser etc.

Klassifisering av resultater

Undersøkelsen viser svært gode 
resultater, bortsett fra punktet ved 
eks. diffusor. Her er tilstanden 
mellom Moderat og dårlig. Øvrige 
punkt karakteriseres som naturlig 
fjordtilstand, også nytt 
utslippspunkt.



Sutterø-industriområde i 1949 Sutterø-industriområde 2013



Diverse utredninger og styrende forberedelser



Oversikt over noen tillatelser



Anskaffelser – entrepriser – hvordan 

Oppdelt i 4 entrepriser: Konkurranse med forhandlinger

� E1 Prosessutstyr 
� E2 Bygg
� E3 Utslippsledninger
� E4 Veg- og ledningsarbeider

Prosjekterende Rambøll
Byggeledelse OPAK
Byggherrerådgiver Norconsult



DIMENSJONERING NYE SARA





PLANTEGNING SERVICEBYGG 1. OG 2. ETASJE



PLANTEGNING 1. ETASJE PROSESSBYGG



PLANTEGNING 2.ETASJE PROSESSBYGG



HYDRAULISK PROFIL GJENNOM ANLEGGET



NOEN TILLEGGSMOMENTER  

� Hele anlegget varmes opp av fjernvarme, både byggene og varmtvann

� I sentrale uteområder er det etablert snøsmelte-anlegg via fjernvarmeforsyningen

� Anlegget er utstyrt med total adgangskontroll. Ved hovedinngang kan det tas kontakt 
med enkeltpersoner vi mobil for evt. adkomst

� Anlegget kan styres utenfra via nettbrett eller PC, 

� Ventilasjonsanlegget er utstyrt med roterende varmegjenvinning og 
luktreduksjonsanlegg, herunder både fotox og kullfilter

� Servicebygget er utstyr med egen værstasjon som styrer forblending av sollys når dette 
er nødvendig

� Garderobesystemet er selvfølgelig utstyrt med ren og uren sone, i tillegg til både herre-
og damegarderober

� Anlegget er helautomatisk styrt - ????? AVVANNING?????  





Film



Takk for oppmerksomheten! 

og velkommen til de av dere som skal på 
befaring etter lunsj


