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Alvim renseanlegg – status og økonomisk ramme

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere: Bård Andersen

Kommunedirektørens innstilling:
1. Statusrapport legges til grunn for videre arbeid i prosjektet.

Økning av bevilgning og finansiering av dette innarbeides i handlingsplan og budsjett 
2023-2026

Vedlegg: 
Økonomirapport
Rapport for takoverbygg

Sammendrag:
Kommunedirektøren informerer om status for nytt renseanlegg på Alvim med 
transportstrekninger. 

Det er i budsjett og handlingsplan 2022-2025 bevilget og avsatt totalt 827 mill. kr til 
oppgradering av Alvim renseanlegg og tilførselsnettet inn til anlegget. Investeringen dekkes i 
all hovedsak innenfor selvkostområde avløp. Kalkylen er nå oppdatert med estimert generell 
prisvekst fram til 2025, noe som utgjør 95 mill. kr. Utover dette er det behov for en økning av 
rammen på 207 mill. kr, til 1.129 mill. kr.  

Dette har følgende hovedårsaker:
- Økte kostnader til prosjektorganisasjon fordelt på konsulent og byggherre.
- Ekstraordinære prisøkninger som følge av covid 19
- Endret bygningsvolum, økt lengde på utslippsledning og økt dimensjon på deler av 

transportsystemet

Økningen må innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2023-2026. Prisendringene endrer 
ikke grunnlaget for tidligere beslutning om å bygge anlegget alene og ikke sammen med 
Fredrikstad kommune.
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Det er utfordringer med grunnforhold både i transportstrekningene inn til Alvim og i området 
rundt renseanlegget som krever geotekniske undersøkelser og omfattende sikringstiltak når 
undersøkelsene er ferdigstilt. 

Norconsult AS er valgt som konsulentselskap og skal prosjektere og stå for byggeledelse av 
renseanlegget.

Videre oppsummerer rapporten hva som er gjort fram til nå, hvilke planlagte entrepriser som 
er satt opp, og hvilken type prosjektorganisasjon som er vurdert. 

Utredning:

Dette er første statusrapport om prosjektet nytt renseanlegg med transportstrekninger til 
bystyret etter vedtaket bystyresak 119/20 den 10.12.2020. I saken «Nytt avløpsrenseanlegg 
på Alvim eller felles med Fredrikstad på Øra» vedtok bystyret at «Sarpsborg kommune 
realiserer et nytt avløpsrenseanlegg gjennom en videreutvikling av dagens anlegg på Alvim». 
Prosjektets omfang både økonomisk, i volum og tid tilsier at det bør legges fram 
statusrapporter en til to ganger i året for bystyret. 

Arbeidet med prosjektering ble igangsatt våren 2021. 

Det er planlagt at prosjektet oppdaterer sine kalkyler halvårlig etter hvert som prosjekteringen 
gjennomføres og tilbudene fra entreprisekonkurranser kommer inn. I forbindelse med 
oppdaterte kalkyler vil prosjektet legge fram statusrapport for bystyret, det vil som hovedregel 
si februar og august. Om det skulle oppstå spesielle hendelser eller annen viktig informasjon 
som bør gis imellom planlagte rapporter vil dette legges fram ekstraordinært.

Oppstart 
Bakgrunnen for saken var at Alvim renseanlegg ikke klarte å nå nye krav fra 01.01.21 på 
rensing av avløpsvannet som forutsatt for utslippstillatelse fra Statsforvalteren. 
Statsforvalteren har gitt Sarpsborg kommune utsatt frist til 01.07.2025 med å oppfylle 
kravene, forutsatt at framdriftsplanen med oppgradering av renseanlegget følges.

Våren 2021 ble det utarbeidet konkurransegrunnlag for konsulentanskaffelse for Alvim 
renseanlegg med transportstrekninger inn til anlegget. 

I juni 2021 ble det etter forutgående konsulentkonkurranse inngått kontrakt med Norconsult 
AS. Norconsult skal prosjektere og stå for byggeledelse på renseanlegget.

Etter sommerferien 2021 startet arbeidet med å etablere prosjektorganisasjonene, gå 
gjennom forutsetninger i forprosjektet, innhente og verifisere informasjon og grunnlagsdata, 
og starte opp prosjekteringen. Innhenting av grunnlagsdata foregår parallelt med dagens 
prosjektering. 

Det er igangsatt supplerende grunnundersøkelser i Gatedalen og i området rundt Alvim 
renseanlegg. Dette for å kunne bekrefte forutsetningene i forprosjektet og for å få nok data til 
å kunne prosjektere videre. 

Organisering
Det er en stor prosjektorganisasjon som arbeider for at et nytt renseanlegg med 
transportetapper skal komme på plass. I forbindelse med entreprisekonkurransen ble det 
foretatt en vurdering av hvor mange timer hvert fagfelt ville anslå at de må benytte for å 
prosjektere Alvim renseanlegg med transportetappene. Ut fra de innhentede 
timetallsestimatene og tilbud i konkurransen er budsjettet for konsulent oppjustert med 27 
mill. kr. Det er innarbeidet i ny kostnadskalkyle for prosjektet.
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Det var i forprosjektet ikke lagt inn kostnader for byggherrens organisasjon. For å få dekket 
inn lønn, bistand fra uavhengige konsulenter og øvrige kostnader som byggherren har, 
foreslås det avsatt 25 mill. kr. Dette er innarbeidet i ny kostnadskalkyle for prosjektet.

Geotekniske utfordringer 
Området ved Gatedalsbekken er geoteknisk utfordrende. Gatedalsbekken har en lav 
sikkerhet mot skred, og ut fra den kunnskapen kommunen har vil det være behov for tiltak før 
området kan benyttes. Bekken ligger i grenseskillet mellom Sarpsborg og Fredrikstad 
kommune, som gjør at man må forholde seg til begge kommuner når tiltak skal søkes om. 
Hvilke tiltak som er aktuelle er fortsatt under prosjektering. Svar på grunnundersøkelsene 
foreligger ikke, og disse vil kunne påvirke valg av VA-trase og framdrift av hele prosjektet. 

Rundt Alvim renseanlegg er det foretatt supplerende undersøkelser for å bekrefte resultatene 
fra innledende undersøkelser av området foretatt i forprosjektfasen. Svarene på supplerende 
grunnundersøkelser er ventet i løpet av våren 2022.

Det iverksettes også supplerende grunnundersøkelser rundt Brevikbekken pumpestasjon.

Eksisterende VA-transportanlegg kartlegges i størst mulig grad, da en stor del av rørtraseene 
ikke ligger i kartgrunnlaget pr. i dag. 

Kart med VA-trasser

For å få til dette legges alle VA-ledninger og kjent infrastruktur inn i en 3D-modell og det 
prosjekteres i modellen. Det samme gjøres med renseanlegget. Hele bygget og 
prosessanlegget visualiseres og prosjekteres i 3D.
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Planlagte entrepriser 
I forbindelse med prosjektering og 3D tegning av prosessbygget er det kommet frem at 
bygningsarealene fra forprosjektet var noe knappe, og størrelsen på bygget er derfor økt. 

Sarpsborg kommune har lyst ut første entreprise for utførelse, på MBR anlegg (membran). 
Det er planlagt at denne entreprisen skal være ferdigforhandlet i begynnelsen av mars 2022. 

Totalt er det det per nå planlagt å lyse ut 22 entrepriser for bygg og transportetappene. Etter 
hvert som tilbudene kommer inn vil kostnadsestimatet for prosjektet som er utarbeidet bli 
sikrere.

Tilbudsunderlag for nytt gassanlegg og forberedende arbeider er under utarbeidelse og er 
planlagt utlyst våren 2022.

Oversikt over entrepriser som er planlagt utlyst.
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Nytt mellomlager for slam:
Det er i forprosjektet nevnt behov for nytt mellomlager for slam. I dag blir slammet 
mellomlagret i Gatedalen frem til det er godkjent og kan distribueres ut på kornåkrer i 
kommunen. Mellomlageret i Gatedalen er for lite når det nye renseanlegget er ferdig, og i 
utvidelsen av Gatedalen er det ikke plass til å opprettholde dagens mellomlager for slam. Det 
vil i detaljprosjekteringen utarbeides en ytelsesspesifikasjon for et nytt mellomlager for slam. 
Nytt mellomlager for slam er ikke hensyntatt i kalkylene i forprosjektet og det er ikke bevilget 
noen midler til dette. Det er ikke avklart hvor et nytt slamlager kan ligge og det må skaffes en 
tomt til dette. Sak om nytt slamlager vil bli lagt frem som egen sak på et senere tidspunkt.   

Tak over luftebasseng:
Det er i forprosjektet lagt inn en opsjon for tak over luftebassengene i det nye biotrinnet.
I tidlig fase av detaljprosjekteringen er det utført en helse, miljø og sikkerhetsgjennomgang 
for å kunne vurdere behovet for tak over luftebassengene. Notatet er vedlagt saken. Helse, 
miljø og sikkerhetsgjennomgangen viser tydelig at luftebassenger med tak er å foretrekke. 
Opsjonen er derfor tatt inn som en del av prosjektkostnadene og innarbeidet i den videre 
prosjekteringen. Dersom det ikke bygges tak, må det legges ned varmesløyfer rundt 
bassengene for å forhindre is vinterstid. Dette medfører økte driftskostnader. Etablering av 
tak gir mulighet til å sette inn traverskraner for heising av utstyr på en helse-, miljø- og 
sikkerhetsmessig måte.

Garasjeanlegg:
Dagens garasjeanlegg på Alvim renseanlegg har for få plasser, er av eldre dato og i enkel 
utførelse.  Det er ønskelig å få en bedre plassering og et garasjeanlegg som rommer 
anleggets bilpark. Det vil være mest lønnsomt å bygge garasjeanlegget som en del av 
prosjektet når utomhusarealene på Alvim bearbeides. Garasjeanlegget har ikke vært en del 
av forprosjektet, men er viktig for driften, og da særlig transport til pumpestasjoner for 
vedlikehold og tilsyn. 

For å få til en god logistikk på tomten under byggeprosjektet må det etableres en ny ringvei 
inne på tomten. Det må også opparbeides riggplass på jordene. Opparbeidelse blir gjort på 
en slik måte at de jordarealer som ikke trengs permanent vil settes tilbake til den stand de 
var før riggplassen ble opparbeidet. Dette var ikke hensyntatt i forprosjektet og er foreløpig 
anslått til 22 mill. kr. 

Framdrift
Prosjektet ligger i henhold til planen så langt, men det er en stram framdrift for å bli klar til 
01.07.2025. Regulering, grunneieravtaler og grunnundersøkelser er de største 
usikkerhetsmomentene i prosjektet som kan påvirke framdriften. 

I januar 2022 ble det varslet oppstart av reguleringsplan for området rundt Alvim 
renseanlegg. Frist for innspill er februar 2022. Arbeidet med reguleringsplanen og de innspill 
som eventuelt kommer vil kunne påvirke framdriften. Reguleringen vil også avklare forhold 
mot BaneNor (jernbanen), Viken fylkeskommune (RV109) og andre berørte aktører.

En del av arealet hvor Alvim renseanlegg skal utvides er på Viken fylkeskommune sin tomt. 
Det er satt i gang dialog om erverv av denne med Viken fylkeskommune. Det er av 
avgjørende betydning for framdriften at denne avtalen kommer på plass. Dersom kommunen 
ikke får på plass denne avtalen vil byggingen og ferdigstillelsesdatoen bli forsinket. 
Alternativt må da anlegget legges på jordet lenger vest, men det er ikke ønskelig. Det 
aktuelle arealet er det første området som må være tilgjengelig i starten av byggeperioden. 
Grunnen er at det skal flyttes en gasstank til det aktuelle området før utvidelse av 
prosessbygget kan starte. 
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Viken fylkeskommune sin tom vist som gult område.

Arbeidet med søknaden om ny utslippstillatelse er igangsatt og vil kunne gi nye premisser 
inn i prosjektet. Dette er en tidkrevende prosess og godkjent utslippstillatelse må være klar 
når anlegget står klart i 2025.

Det er i prosjektet utarbeidet en mulig kuttliste, og det jobbes videre med denne. 
Kommunedirektøren vurderer fortløpende mulige tiltak som kan redusere totalkostnadene for 
prosjektet.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:

Det er i budsjett og handlingsplan 2022-2025 bevilget og avsatt totalt 827 mill. kr til 
oppgradering av Alvim renseanlegg og tilførselsnettet inn til anlegget. Investeringen dekkes i 
all hovedsak innenfor selvkostområde avløp.   

Tallene som ble oppgitt i sak til bystyret 10.12.2020, for å gjennomføre felles løsning med 
Fredrikstad eller en utvidelse av dagens anlegg på Alvim var oppgitt i priser som gjaldt 2. 
kvartal 2020. Kalkylen er nå blitt oppdatert til priser pr desember 2021, samt at det er 
budsjettert med 95,5 mill. kr i ytterligere prisstigning frem til prosjektet er ferdigstilt. 

Prisendringene endrer ikke grunnlaget for beslutningen om å bygge anlegget alene og ikke 
sammen med Fredrikstad kommune.  Det er et faktum at prisstigningen har vært unormalt 
høy i perioden, med ca. 10 % økning på grunn av Covid19. Enkelte varer har hatt en markant 
økning. 
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Deler av utgiftsøkningen skyldes behov for økt bygningsvolum/fotavtrykk, samt økt lengde på 
utslippsledning og økt dimensjon på deler av transportsystemet.  Dette er på grunn av nye 
mengderegistreringer. 

Nye beregninger viser at anlegget med 85 % sannsynlighet kan realiseres innenfor en utgift 
på 1 129 mill.kr (P85) ut fra de rammebetingelser som er kjent i dag. Estimatet inneholder da 
en usikkerhetsavsetning på 56 mill. kr. Kommunedirektøren anbefaler at utgiftsrammen 
oppjusteres med 302 mill. kr ved neste rullering av handlingsplan og budsjett. 

 

Miljø:

Etter vedtak om utvidelse av Alvim renseanlegg, med forutsetninger fra forprosjektet, vedtok 
bystyret i juni 2021 ny klima- og energiplan. Klima- og energiplanen legges til grunn for 
videre arbeid og gjennomføres i størst mulig grad ut fra forutsetningene i forprosjektet.

Utslippstillatelse:
Sentralt i prosjektet står arbeidet med rensing av avløpsvannet og oppfyllelse for ny 
utslippstillatelse fra Statsforvalter. Avløpsvannet renses blant annet for fosfor og nitrogen.
Arbeidet med søknad for ny utslippstillatelse er under arbeid. Det forventes strengere krav til 
rensing enn hva som er minimumskravene i forurensningsforskriften. Resipienten (bekk, elv, 
innsjø, hav, myr som mottar utslipp av forurensninger) til Sarpsborg kommune er ikke i god 
forfatning; det gjelder både Glomma og Ytre Oslofjord. Det er kravene til fosfor og organisk 
materiale som forventes vil bli strengere. Basert på dialog med statsforvalteren forventer 
kommunedirektøren at krav til rensning av nitrogen blir lik minimumskravet i forskriften. 
Fremtidige rensekrav vil ikke bare omhandle renseanlegget, men hele kommunens 
avløpssystem. Dette inkluderer også ledningsnettet i avløpssystemet. Handlingsprogrammet 
mot fremmedvann og utskifting av ledningsnettet, vedtatt av Bystyret i mars i 2021 vil bli en 
viktig del av søknaden.

8,5 % 14.01.2022

Kode Beskrivelse Uspesifisert Grunnkalkyle
Kostnad ekskl. 

mva
P Prosessanlegg Alvim 40 289 368 471 965 232 512 254 600
P1 Felleskostnader 0 82 243 580 82 243 580 19,1 %
P2 Bygning 18 448 029 204 926 619 223 374 648
P3 VVS 1 880 750 17 278 155 19 158 905
P4 Elektro 3 000 370 18 039 800 21 040 170
P5 Automasjon og styring 858 750 7 299 875 8 158 625
P6 Maskin, prosess 10 647 776 99 568 002 110 215 778
P7 Energi 3 078 858 22 087 250 25 166 108
P8 Utomhusanlegg 2 374 835 19 801 950 22 176 785
P9 Riving 0 720 000 720 000
F Fremføringsanlegg Alvim 14 172 111 166 786 330 180 958 441

F1 Felleskostnader 0 25 065 223 25 065 223 16,1 %
F2 Pumpestasjoner og kummer 1 528 400 15 284 000 16 812 400
F3 Grøfter 8 016 744 80 167 440 88 184 184
F4 Ledningsanlegg 2 904 055 29 040 548 31 944 602
F5 Kryssinger Glomma og vei/bane 1 722 912 17 229 120 18 952 032

Entreprisekostnader - basiskalkyle 54 461 479 638 751 562 693 213 041
A8 Generelle kostnader 167 200 000 24,1 %

Byggekostnader - basiskalkyle 860 413 041
A9 Spesielle kostnader

Tomt 750 000
Finansiering 0
Øvrige spes. kostnader 2 030 000

A10 Mva. - ikke medtatt
Prosjektkostnad - basiskalkyle - ekskl. mva 863 193 041

A11 Forventet tillegg, reserver 113 954 309 13,2 %

Prosjektkostnad - P50 - ekskl. mva 977 147 350
A12 Usikkerhetsavsetning, marginer 56 265 726 6,5 %

Kostnadsramme - P85 - ekskl. mva. 1 033 413 076
13 Prisregulering til utførelse 95 539 794

1-13 Kostnadsramme - P85 - inkl. pris regulering 1 128 952 870
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Solceller og mikrokraftverk:
Arbeidet med etablering av mikrokraftverk og utnyttelse av solenergi er inne i prosjektet og 
det arbeides med å optimalisere dette.

Fjernvarme:
Østfold Energi har meldt fra at de per nå ikke finner det økonomisk lønnsomt å etablere 
forbindelse mellom Alvim renseanlegg og sitt fjernvarmenett. De henter i dag ut spillvarme 
fra Borregaard og har ledig kapasitet her. Området rundt Alvim renseanlegg ligger utenfor 
konsesjonsområdet som Østfold Energi har. 

Det er interessenter som har meldt ønske om fjernvarme fra Alvim renseanlegg, blant annet 
Nortura og Østfold korn.

Alvim renseanlegg er i dag ikke rustet for å drive et nærvarmeanlegg med tanke på 
oppfølging mot eksterne kunder. Det vil bli startet et eget prosjekt hvor man ser på 
utnyttelsen av fjernvarme/nærvarme ved Alvim renseanlegg. Det vil eventuelt bli lagt frem en 
egen politisk sak på dette.

En andel av den termiske varmen som kan hentes ut av avløpsvannet, vil bli benyttet internt 
på Alvim til oppvarming av bygninger og prosesser. Denne andelen utgjør 10 til 15 % av 
tilgjengelig energi.

Biogass:
Alvim renseanlegg produserer biogass og vil i størst mulig grad utnytte dette til eget bruk. 
Dette vil medføre at vi kan bruke det til energi og reservekraft og gjør at vi får ned 
driftskostnadene, som igjen vil bidra positiv på de kommunale gebyrene til innbyggerne.

Folkehelse:

Et renseanlegg som oppfyller kravene til rensing, vil komme befolkningen til gode ved at det 
blir renere vann i Glomma og i Ytre Oslofjord og dermed økt attraktivitet for friluftsliv og 
bading. Renseanlegget vil også være med på å bedre økosystemet i Oslofjorden.

I mars i 2021 ble det av Klima- og miljødepartementet lagt fram «Helhetlig tiltaksplan for en 
ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Her beskrives mål og tiltak. Viktige tiltak i planen 
er å redusere utslipp av organisk materiale og næringssalter fra kommunalt avløp og avløp 
fra spredt bebyggelse. Det nye renseanlegget på Alvim er et meget godt tiltak i så måte.

For Sarpsborg vil det være viktig at også kommuner nord langs Glomma gjennomfører tiltak 
som bedrer tilstanden i Glomma og Oslofjorden. Sarpsborg kommune har Glomma som 
hovedkilde til vannproduksjon, og forbedringer i Glomma vil sikre kvaliteten på drikkevannet i 
kommunen. Med det nye renseanlegget på Alvim og med de mål som er satt til dette, 
forventes det at også renseanlegg oppstrøms blir underlagt og gjennomfører tilsvarende 
tiltak.


