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FORORD
Storfjord kommune har gitt Asplan Viak AS i oppdrag å utarbeide forprosjekt for rensing av
avløpsvann fra Skibotn. Det har tidligere i 2011 blitt utarbeidet et forprosjekt basert på
lokaliteter og renseløsning. Storfjord kommune ønsker nå å revidere dette med nye
lokaliteter og forutsetninger.

Storfjord kommune har i dag et kloakkrenseanlegg med maskinrenset rist og
gravitasjonsutslipp til sjø. Anlegget ligger mellom Skibotn camping og småbåthavna. Det
eksisterende anlegget er utslitt og defekt og forutsettes sanert. Hovedutslippsledningen fra
1973 antas å ha for dårlig kvalitet til å kunne benyttes som fremtidig utslippsledning.

Trond Arne Hoe har vært kontaktperson for oppdraget. Bente Størseth Møller, Anne Lise
Sæther og Geir Peder Pedersen har også deltatt i arbeidet.

Knut Trøbak har vært oppdragsleder for Asplan Viak.

Trondheim, 17.02.2017

Knut Trøbak Bente Størseth Møller

Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1 GENERELT

1.1 Bakgrunn
Storfjord kommune har gitt Asplan Viak i oppdrag å revidere forprosjektet «Skibotn
avløpsrenseanlegg». Dette forprosjektet ble utarbeidet av Asplan Viak i 2010 og sist revidert
01.02.2011.

Storfjord kommune har gitt Asplan Viak i oppdrag å lage et forprosjekt med vurdering av
renseprosess og lokalitet for Skibotn renseanlegg.

Avløp fra Skibotn blir i dag ført urenset til Storfjorden. Forprosjektet skal vurdere ulike
løsninger for å tilfredsstille dagens rensekrav.
I tillegg skal det gjøres en vurdering av egnet sted for lokalisering av nytt
kloakkrenseanlegg/slamavskiller. Det skal utredes minimum to alternativer.

Det nye renseanlegget må tilpasses bebyggelsen i det aktuelle området og ikke medføre lukt
eller andre skjemmende aktiviteter for nærmiljøet. I tidligere forprosjekt fra 2011 var
Steinbruddet vurdert som lokalitet. Steinbruddet er ikke aktuelt lenger da det er brukt til
massedeponi.

Følgende lokalisering og løsninger er vurdert i dette forprosjekt:

Alt 1: Sentrum ved campingplass, Silanlegg

Alt 2: Røykeneselva, Slamavskiller

Alt 3: Kvalberg, Slamavskiller

Alt  4: Fylling Skibotn kai

Akvaplan Niva har gjennomført resipientundersøkelser for å avklare egnet utslippssted.
Akvaplan Niva har kommet med følgende vurdering før prosjektoppstart.

”En sannsynlig viktig drivkraft for strømsystemet i området er avrenning fra Skibotnelva,
og det er sannsynlig å anta at det vil være variasjoner i strømsystemet og lagdelingen av
vannmassene avhengig av mengden vann som kommer ut fra elva. ”

1.2 Utslippstillatelse
Renseanlegget i Skibotn vil bli planlagt og bygd etter krav om passende rensing. Anleggets
størrelse tilsier at det må utarbeides søknad om utslipp fra anlegget til lokal
miljøvernmyndighet. I ny avløpsforskrift er kommunen selv forurensningsmyndighet for
anlegg av typen Skibotn RA.
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1.3 Mål
Forprosjektet skal være et beslutningsgrunnlag for å:

 Vurdere alternativer for plassering av renseanlegg i Skibotn

 Drøfte ulike løsninger og anbefale den mest hensiktsmessige teknologi

 Avklare dimensjoneringskriterier for nytt renseanlegg

 Gi oversikt over investerings- og driftskostnader

 Være grunnlag for senere detaljprosjektering
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2 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER

2.1 Systemløsning
Nytt renseanlegg skal planlegges for avløp fra Skibotn-området.

Anlegget skal dimensjoneres for framtidig etablering av boliger, handel og noe industri i
Skibotn sentrum.

Figur Systemskisse

2.2 Eksisterende avløpssystem
Eksisterende avløpssystem består av selvfallsledninger, pumpeledning og 3 pumpestasjoner
P1, P2 og P3 som overfører avløp til eksisterende renseanlegg i Skibotn. P1 pumper inn på
selvfallsledning. P2 pumper mot renseanlegget ca. 400 m til ledningen igjen går med selvfall.
På grunn av lukt i hus i tilknytning til ledning som P3 pumpet inn på er P3 ikke i drift. I
Skibotn består avløpsnettet av separatledninger og ikke fellesledninger. Storfjord kommune
opplyser at det nok kan tenkes at taknedløp kan være koblet inn på avløpsrørene. Det er
antydet at det trolig kommer mye fremmedvann inn ved snøsmelting og ved nedbør.
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2.3 Dimensjonerende avløpsmengder fra Skibotn
Midlere spillvannsmengde fra fremtidige boligområder er 150 l/pe d. Områder med
eksisterende bebyggelse dimensjoneres med 200 l/ pe d.

Midlere infiltrasjonsvannmengde fremtidige boligområder er 100 l/pe d. Områder med
eksisterende bebyggelse dimensjoneres med 150 l/ pe. Dette vil bli justert i forbindelse med
avløpsmengdemåling i eksisterende renseanlegg.

Qdim = fmaks* kmaks *Q midl + Q inf

kmaks er maks timefaktor, fig 1 i TA 550

fmaks er maks døgn, tabell 1.3 i TA 550

Qselvrens = Qmidl * fmin * alfa

Alfa = 1+23(pe)0,5 for 200<pe<3000

1,43 for pe > 3000

Nedenfor er det vist en oversikt over eksisterende og fremtidig spillvannsmengder.

Eks. pe er antall personekvivalenter beregnet med bakgrunn i opplysninger fra Storfjord
kommune. Etter opplysning fra Storfjord kommune er det benyttet 3 personer pr hus som
dimensjonerende. Det vises for øvrig til tidligere utarbeidet dimensjoneringsnotat fra 2007 og
2011.

Antall pe blir 1750 for Skibotn renseanlegg og Q maks blir 20 l/s.
Det medfører at renseanlegg (i form av enten silanlegg eller en slamavskiller ) skal
dimensjoneres for 20 l/s.

Tillegg/reserve pe er tillegg for institusjoner, bedrifter mv. og reserve for framtidig utbygging.
Dimensjonerende antall personekvivalenter (dim. pe) er sum av eks. pe og tillegg/reserve

I perioden 2007-2011 skulle det vært gjennomført avløpsmålinger for å avdekke (stadfeste)
hvor store overvannsmengder som blir tilført ledningsnettet og videre til et renseanlegg. Vi
har ikke fått opplysninger som tilsier at det er utført. Målinger vil gi en pekepinn på «riktige
vannmengder». Det igjen kan gi lavere kostnader i form av mindre volum på slamavskillere,
mindre vannmengder som pumpes, lavere pumpekostnader og kostnader for drift av
silanlegg.

Tabell 1: Dimensjonerende pe og spillvannsproduksjon

Situasjon
Antall
pe Q inf Q midl f maks f min k maks Q maks Q midl m inf Q maks m inf

Dagens 717.53 1.25 1.66 2 0,5 2.5 8.30 2.91 9.55

Reserve 1006.63 1.75 2.33 2 0,4 1.9 8.85 4.08 10.60

Fremtid 1724.15 2.99 3.99 2 0,4 1.9 17.16 6.98 20.15
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2.4 Rensekrav, prøvetaking og forurensningsmyndighet

2.5 Rensekrav
Rensekrav er gitt av forurensningsforskriften § 13-8:

13-8. Utslipp til mindre følsomt område
Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til
kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme

a) 20% reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av det
som blir tilført renseanlegget.

b) 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi.
c) Sil med lysåpning på maks. 1mm eller
d) Slamavskiller utformet i samsvar med §13-11.

Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må
etterkomme kravet i bokstav a eller b.

2.6 Prøvetaking
Den ansvarlige for renseanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann
dersom renseanlegget omfattes av kravene i § 13-7, § 13-8 bokstav a eller b. Når prøver tas,
skal tilført vannmengde måles og registreres.

Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk,
mengdeproporsjonalt eller et tidsproporsjonalt prøvetakingssystem. Prøvene skal tas med
jevne mellomrom gjennom året. Prøvetakingstidspunktet skal være i henhold til en tidsplan
oppsatt på forhånd i virksomhetens internkontroll. Prøvene skal konserveres og oppbevares i
samsvar med Norsk Standard eller annen anerkjent laboratoriepraksis.

Det skal tas døgnblandprøver når prøven skal analyseres for BOF5 . Det skal tas døgn- eller
ukeblandprøver når prøven skal analyseres for SS eller tot-P. Det skal minst tas følgende
antall prøver:

a) 6 prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe.

b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 1000 pe.

Dersom prøvetakingen av utløpsvannet er lokalisert slik at prøven ikke inkluderer avløpsvann
som går i overløp i eller ved renseanlegget, skal overløpsbidraget måles, registreres og
medregnes i rensegraden.

Prøvene skal tas ut som døgn- eller ukeblandprøver med et automatisk mengdeproporsjonalt
eller et tidsproporsjonalt prøve-takingssystem og analyseres ved akkreditert
laboratorium. Tilført avløpsmengde skal måles og det skal korrigeres for eventuell
overløpsdrift.

Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene følges.
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3 VURDERING AV UTSLIPSSTED

3.1 Akvaplan Niva
Akvaplan Niva har vært engasjert til å vurdere optimal lokalisering av utslippssted for
renseanlegget. De har kartlagt strømforhold og andre fysiske forhold i resipienten. Dette er
gjort ved å gjennomføre et måleprogram for fysiske forhold som strøm, saltholdighet og
temperatur i området. Det er satt ut strømmålere i ulike dyp på de foreslåtte utslippsstedene,
eksisterende lokalitet og eventuelt ny lokalitet nord for Skibotn havn.

3.2 Utdrag fra rapport fra Akvaplan Niva
Her følger et utdrag fra foreløpig rapport fra Akvaplan Niva, datert 02.10.07.Akvaplan Niva
har gjort miljøundersøkelser, strømmålinger, saltmålinger osv i sjø utenfor dagens
kloakkutslipp og nordover til sjøområdet som ligger utenfor Hottiberget.

Stasjoner resipientundersøkelse 2007.
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Totalt organisk karbon (TOC)

TOC tilstand i resipienten

Tabellen viser at det er meget god miljøtilstand i sjøresipienten med hensyn til TOC (total
organisk karbon). Selv like utenfor dagens kloakkutslipp er tilstanden meget god/god.

3.3 Konklusjoner utslippssted i fjorden
 God tilstand i resipienten mht TOC
 Homogent område horisontalt
 Homogene vannmasser i vinterperioden med hensyn til temperatur. Sprangsjikt i

saltholdighet på ca 4 – 5 m
 Kraftig sprangsjikt i sommerperioden med hensyn til både temperatur og

saltholdighet, ca 8 – 10 m
 Erfaringsmessig og ut fra de hydrografiske karakteristikker bør et utslipp lokaliseres

på minimum 30 m
 Vannmassene er styrt av tidevannet i området
 Deler av vannmassene vil vaske frem og tilbake langs land, spesielt på stasjon 2,

men også på stasjon 8
 Likevel, på stasjon 8 vil hovedtransporten være ut fjorden langs land
 Deler av utslippet kan følge tidevannet innover mot kaianlegget i Skibotn

KORNSTØRRELSE TOTAL ORGANISK KARBON
PR ØV E % < 0 ,063  mm A ndel f inst o f f  (g ) % > 0 .063  mm % TOC TOC mg/g Norm. TOC*

Sk ibotn St 1 14,40 0,144 85,60 0,47 4,70 20,11
Sk ibotn St 2 43,63 0,4363 56,37 0,48 4,80 14,95
Sk ibotn St 5 60,38 0,6038 39,62 0,48 4,80 11,93
Sk ibotn St 8 25,73 0,2573 74,27 0,36 3,60 16,97

ave rage  value 36,04 63,97 0,45 15,99
m in. value 14,40 39,62 0,36 11,93
m ax. value 60,38 85,60 0,48 20,11
s t. dev 20,20 20,20 0,06 3,44
* Normalisert  To tal Organisk Karbon viser verd ier som er ko rrigert  fo r sed iment et s innho ld  av f insto f f ,

et ter følgende f o rmel:

Norm.TOC = målt  TOC + 18  X  (1-F) hvor F er andel f insto f f  ( A ure et .al., 1993)

>4134-4127-3420-27<20
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2
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2
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Akvaplan Niva anbefaler med bakgrunn i dette

 å lokalisere utslippspunktet på minimum 30 m dyp så langt nord som praktisk og
økonomisk mulig.
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4 ALTERNATIVER FOR PLASSERING

4.1 Generelt
Det er vurdert fire alternative plassering for renseanlegget.

Skisse som viser alternative plasseringer av renseanlegg
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4.2 Alternativ 1 - nord for campingplass
Alternativ 1 ligger nord for campingplassen. Her krysser hovedkloakken E6 og går ut i sjøen
ved det gamle silhuset. Det ligger ved innkjøringen til campingplassen. Etablering av et
renseanlegg må ta hensyn til omkringliggende bebyggelse, spesielt med tanke på lukt.
Plassering ligger åpent i landskapet og et renseanlegg vil vises godt. Det har tidligere vært et
ønske om å utvide småbåthavnen. Det kan også være behov å utvide eksisterende fylling for
å etablere et renseanlegg her.

Alternativ 1 Sentrum nord for campingplass medfører følgende anlegg:

 Pumpestasjon for utslippsledning for slamavskiller
 Overløpsledning fra pumpestasjon, ca 530m til 10m dybde
 Utslippsledning, ca 600m til 30m dybde
 Landledning ca 10m
 Kummer, 2 stk
 Grunnarbeider og utgravinger for pumpestasjon og renseanlegg (silanlegg eller

slamavskiller).

Skisse som viser utslippsledning og overløpsledning ved plassering av renseanlegg nord for campingplass
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Bildet under viser aktuelt område for å etablere en ny pumpestasjon og
slamavskiller/silanlegg. Eller pumpestasjon for å overføre avløp til enten
Røykenesalva, Kvalberg eller Skitbotn kai. Området er flatt og ligger på nedsiden av
E6. Dagens innkjørsel er nord for campingplass.

Bilde som viser området ved eks utslippspunkt nord for campingplass

4.3 Alternativ 2 - Røykeneselva
Denne lokaliteten ligger ca 2km nord for Skibotn. Aktuell tomt er på sørsiden av
Røykeneselva og østsiden av E6. Tomta er relativt trang, og det er ca 30m (skissert ved
befaring i 2008) mellom E6 og landskapsvernområdet. Tomta ligger på oversiden av E6 og
har stor overhøyde mot sjø, slik at utslipp fra renseanlegg kan gravitere ut til sjøen. Det er
ingen nærliggende naboer men det er mange turister som stanser og overnatter ved
avkjørsel.

På grunn av landskapsvernområde må det sannsynligvis forhandles med Fylkesmannen om
å ta i bruk deler av verneområdet for å kunne etablere et renseanlegg her.

På grunn av at elva kan gi omrøring i vannmassene bør utslippsledning legges sør for elva
og ut på 30m dybde.

Alternativ 2 Røykeneselva medfører følgende anlegg:
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 Pumpestasjon ved eks. silhus nord for campingplass for overføring av avløp til
slamavskiller eller silanlegg

 Pumpeledning i sjø, ca 1980m
 Utslippsledning, ca 300m
 Overløpsledning fra pumpestasjon, ca 530m
 Landledning ca 50 m
 Boring gjennom E6, ca 40m
 Kummer, 2 stk
 Grunnarbeider og utgravinger for pumpestasjon og renseanlegg (silanlegg eller

slamavskiller)

Skisse som viser utslippsledning ved plassering av renseanlegg sør for Røykeneselva
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Bilde som viser aktuell tomt sør for Røykeneselva

Bildet over viser aktuell tomt sør for Røykenselva. Gjerdet som vises bak oppe på skråning
er grensen mot landskapsverneområdet. Hvis tomta skal benyttes må det graves ut masser
fra skråning for å få tilpasset området.

4.4 Alternativ 3 - Kvalberg
Kvalberg ligger ca. 1,7km nord for Skibotn. Tomta ligger på oversiden av E6 i skrått terreng.
Området er stort nok enten man benytter silanlegg eller slamavskiler. Det vil ikke være behov
å benytte areal innenfor landskapsvernområdet. Det er ingen nærliggende naboer til tomta.
Det vil være overhøyde nok slik at utslipp vil gravitere til sjø.

Avfallsservice har ønske om flere høydenivåer for å få mest mulig selvfall i forbindelse med
slamavvanning. Dette vil kreve noe uttak av masser som igjen vil føre til en
skjæringsskråning i terrenget. Et anlegg her vil bli lett synlig fra E6. Ingen naturlig skjerming.
Ved området i dag er det en eksisterende traktorveg  inn til området med avkjørsel fra E6.
Denne foreslår vi kan opparbeides som adkomst.

Alternativ 3 Kvalberg medfører følgende anlegg:

 Pumpestasjon ved eks. silhus nord for campingplass for overføring av avløp til
slamavskiller eller silanlegg

 Pumpeledning i sjø, ca 1410m
 Utslippsledning, ca 300mm
 Overløpsledning fra pumpestasjon, ca 530 m
 Landledning ca 80 m
 Boring gjennom E6, ca 40m
 Kummer, 2 stk
 Grunnarbeider og utgravinger for pumpestasjon og renseanlegg (silanlegg eller

slamavskiller)
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Skisse som viser utslippsledning ved plassering av renseanlegg på Kvalberg

Bilde som viser aktuell tomt på Kvalberg

Området er litt bratt og det må tas ut masser for å etablere renseanlegg. På grunn av krav til
fall må avkjørsel legges et stykke unne renseanlegget.

Skissen på neste side viser forslag til adkomstveg fra E6 til renseanlegg på Kvalberg.
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Skisse forslag til plassering av renseanlegg med adkomst og avkjørsel fra E6.

4.5 Alternativ 4 – Nord på fylling , Skibotn kai
Området ligger nord på fylling ved Skibotn kai, ca. 750m nord for dagens utslipp.

Her er en utfylling hvor der er god plass. Det må føres frem avløpsledninger til anlegget.
Ledningene kan gå i gang og sykkelveg videre i fyllingen. Alternativt kan det legges
sjøledning fra eksisterende utslipp. Løsning med sjøledning er benyttet i kostnadsberegning.
Det må etableres en pumpestasjon for å føre avløp til Skibotn kai. Det kan være aktuelt å
fylle ut mere for å få nok plass. Ved en eventuell utfylling kan man komme i konflikt med et
gammelt kvennaust, og det er derfor usikkert hva vernemyndigheter vil godta.

Alternativ 4 Nord på fylling, Skibotn kai medfører følgende anlegg:

 Pumpestasjon ved campingplass for overføring av avløp til slamavskiller eller
silanlegg

 Pumpeledning i sjø, ca 800m
 Utslippsledning, 300m
 Overløpsledning, ca 530m
 Landledning ca 20m
 Kummer, 2 stk
 Grunnarbeider og utgravinger for pumpestasjon og renseanlegg (silanlegg eller

slamavskiller).
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Skisse som viser utslippsledning ved plassering av renseanlegg i Skibotn kai

Det var lite kartgrunnlag fra fyllingsområdet, men vi har klart å utarbeide en 3d-modell av
området, vist under

Skisse som viser fyllingsområdet med adkomst til Skibotn kaii

Til området er det adkomst fra E6, og det er anlagt en adkomstveg inn til eks. bygg. Området
er et utfyllingsområdet. Kommunen opplyser om at vannforsyning og strøm er det tilrettelagt
for.
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Bilder over viser fyllingsområdet. De er hentet fra Google maps og Norge i bilder. Det kan
godt være at de ikke er helt oppdatert.

Når det gjelder adkomst så har vi som redegjort foran vurdert at dagens adkomstveg kan
benyttes og evt. forlenges og tilpasses inne på tomta.

Skisse som viser plassering av renseanleg i Skibotn kai

I mottatt kartunderlag er ikke utfylling vist. Hele området på nordsiden av ekisterende bygg er
utfylt som landområdet. Her vurdere vi plassering av renseanlegget.
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5 VALG AV RENSEPROSESS

5.1 Generelt
Følgende prosesser vurderes innledningsvis som aktuelle for nærmere vurdering:

Alt. 1: Tradisjonell slamavskiller
Alt. 2: Silanlegg

1. Slamavskiller velges dersom en ønsker et relativt rimelig og enkelt anlegg med lite
tilsynsbehov for å oppfylle rensekrav gjeldende fra 2007 og tilførte
fremmedvannsmengder er forutsigbare og moderate. Rense-effekten for
slamavskillere av denne størrelse er ikke dokumentert, men vi vurderer det som
meget sannsynlig at den er god nok i forhold til kravene i overskuelig framtid.
Mulighetene for å oppgradere denne typen anlegg vil være små, og
slamtømmingskostnadene er sannsynligvis store (avhenger av gebyr-regulativ).

2. Silanlegg velges dersom det satses på en aktiv driftsoppfølging av anlegget og
fremmedvannsmengder tilført anlegget er store og forventes å være det i overskuelig
framtid. Dette alternativet er mest fleksibelt, har best potensial mht. rense-effekt og
sannsynligvis de laveste slamhåndteringskostnadene (avhenger av gebyr-regulativ
m.m.)

Asplan Viak legger derfor opp til at det i forprosjektet vurderes om det skal velges
slamavskiller eller silanlegg for Skibotn hoved-kloakkanlegg.

5.2 Alternativ - Slamavskiller

5.2.1 Dimensjonering
Dimensjonering av slamavskillere er regulert av SFTs veileder TA-515 fra 1977. I tillegg til
anvisninger i TA-515, anvendes følgende tilleggskrav basert på praktiske undersøkelser av
slamflukt, jfr. NORVAR-rapporter nr. 33/1994 og nr. 70/1996:

 Gjennomstrømningshastighet i den del av tverrsnittet som ikke er avsatt til flyteslam-
lag og slamlager bør ikke overstige 0,4 cm/s ved maksimal tilført avløpsmengde
(Qmaksdim)

 Maksimalt tilført avløpsmengde (Qmaksdim) bør ikke gi kortere oppholdstid enn 3 – 4
timer. Markert slamflukt er observert ved oppholdstid 2 timer.

Tilleggskravene innebærer en volummessig oppdimensjonering i tilfeller med dårlig
ledningsnett (fellesledninger) som medfører høy hydraulisk belastning i forhold til pe-
belastningen.
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5.2.2 Rammebetingelser for anleggsutforming
Vi har lagt til grunn følgende rammebetingelser for alternativet med en slamavskiller:

 Slamavskilleren bygges i plasstøpt betong av hensyn til størrelse, geometri, nivå-
forhold og plassering.

 Det bør inkluderes et lite overbygg med opplegg for luktfjerning (ozonering, kullfilter),
samt kummer for prøvetaking oppstrøms og nedstrøms.

 Slamavskilleren bør ha et nødoverløp.

 Utslippsledningen fra slamavskilleren skal i utgangspunktet baseres på gravitasjon
dersom høydeforholdene tilsier dette.

 Tømmefrekvens: 2 gang per år.
(I forprosjekt fra 2007/2011 ble det beregnet med 4 tømminger pr år)

 Tømming med bil med avvanningsutstyr.

 Gjennomstrømningshastighet i den del av tverrsnittet som ikke er avsatt til
flyteslamlag og slamlager bør ikke overstige 0,4 cm/s ved maksimal tilført
vannmengde (Qdim).

 Maksimalt tilført vannmengde (Qdim) bør ikke gi kortere oppholdstid enn 3 – 4 timer.
Ved oppholdstid på 2 timer oppstår markert slamflukt ved fullt slamlager.

Vi legger til grunn følgende anleggsutforming:

 2 parallelle linjer slik at en linje kan holdes i drift mens den andre utkobles for
slamtømming. Alternativt en tank som er dimensjonert for framtidig situasjon.

 Tanker utføres nedgravd i plasstøpt betong av hensyn til størrelse og geometri.

 Anlegget utrustes med overbygg og utrustning for luktfjerning, automatisk prøvetaking
og vannføringsmåling. Luktfjerning med kullfilter.

 Avløpet graviteres gjennom anlegget og til utslipp. Der det ikke oppnås gravitasjon
må det etableres pumpestasjon på utslipssledningen.

 Areal og adkomst
Anlegget må tilpasses dimensjonererende kjøretøy (slamsugebil), størrelse ca 11m.
Her er utforming av avkjørsel med svingradius, oppstillingsplass, mulighet for å snu.
Nødvendig areal ca 100m2.
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5.2.3 Dimensjonering slamavskiller
Dimensjonering ihht. TA-515 og tilleggskrav gir tank med følgende dimensjoner for selve
slamtankene:

Dimensjoneringskriterier:

- Antall personer i Skibotn: 1750 pe (i framtidig situasjon)
- Slamavskiller, klasse B
- Spesifikk tilrenning: 250 l/pe,d
- Antall tømmeringer: 2 ganger

Storfjord kommune ser for seg 2 tømminger pr år. I forprosjektet pr. 2007/2010 var
det beregnet med 4 ganger.

- Antall linjer: 2
Vi vil også vurdere 1 linjer. Konsekvens av det er en større tank.

Det gir følgende dimensjoner for slamtanker i to linjer:

Våtvolum (m3) Vanndyp
(m)

Brutto volum
(m3)

Utvendige mål
L x B x  H (m)1. kammer 2. kammer 3. kammer Sum

136 27 27 190 3,0 313 10 x 8 x 4,1

Dimensjoner for slamtanker for en slamavskiller:

Våtvolum (m3) Vanndyp
(m)

Brutto volum
(m3)

Utvendige mål
L x B x  H (m)1. kammer 2. kammer 3. kammer Sum

271 53 53 377 3,0 590 12x 12 x 4,1

Bruttovolum inkluderer fri klaring 0,5m mellom vannflate og UK dekke samt volum av selve
betongkonstruksjonen.

Figurer på neste side viser en slamflukt ved fra ca 21-22 l/s for to linjer og fra 23 l/s for en
linje. Det vil si tilnærmet lik vannføring.

Løsning med en slamavsskiller kontra to er ikke stor. En tank er vil ikke være så mye større
enn to linjer. Utgraving av byggegrop for de to løsningene vil det ikke være så stor forskjell
på. Ved to linjer vil det være større betongkostnad enn ved en tank, med flere betongvegger
og armatur. En utfordring med to separate tanker kan være å styre vannstrøm inn i tankene.
Ved bypass rundt hver tank vil det kreve større areal rundt i byggegropa.
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Figur som viser slamflukt fra ca 21-22 l/s ved to linjer

Figur som viser slamflukt fra ca 23 l/s ved en tank
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5.2.4 Forventa renseeffekt
Det foreligger lite dokumentasjon av renseeffekten for store, konvensjonelle slamavskillere.
Resultater for mindre anlegg tilsier at et godt utformet og drevet anlegg vil tilfredsstille
rensekravet angitt i kap.1.

Det er tvilsomt om anleggstypen vil kunne tilfredsstille strengere rensekrav, for eksempel
primærrensing.

5.2.5 Illustrasjon av anleggstypen
Eksempel på anleggstypen er vist på figur 2 og 3.

Figur  Prinsipp utforming plasstøpt slamavskiller

Figur  Eksempel på plasstøpt slamavskiller (Skåla, Molde)
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Figur Prinsipp - snitt / høyder slamavskiller

Nedenfor er vist typiske tankutforminger ihht TA-515
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5.3 Alternativ - Silanlegg

5.3.1 Renseprinsipp
Et skråstilt, kontinuerlig silbånd holder tilbake partikler i avløpsvannet og bringer silgodset
opp til toppen av båndet.  Derfra faller silgodset ned i en hydraulisk presse eller skrue for
avvanning og transport via transportrør til oppsamlingsenheten, ofte en kontainer.
Avløpsvannet passerer gjennom silduken og føres ut gjennom utslippsrøret på baksiden av
duken.

Aktuelle typer vil bla være fra de norske produsentene Salsnes Filter eller Sobye Miljøfilter.

For å holde silduken ren benytter Salsnes luft- og vannspyling mens Sobye benytter børste
og vannspyling.  Begge sil-konseptene er innkapslet for å unngå luktproblemer og kloakksøl.

Silene har integrert avvanningsutstyr for slam, slik at slam leveres direkte til kontainer med
tørrstoffinnhold på 20-25%.  Kontainer kjøres bort med bil og tømmes ca hver 14. dag.

5.3.2 Anleggsutforming
Følgende utforming legges til grunn:

 Pumpestasjon på innløp for å føre avløpet opp i sil. Sump med integrert overløp med
registrering driftstid.

 Pumpe- og silkapasitet ca 20 l/s.

 Silmaskiner plassert på nivå over containere for å redusere slamtransport. Erfaring
har vist at utstyr for slamtransport ofte representerer flaskehalser i prosessen og har
høye vedlikeholdskostnader.

 Det avsettes plass til 2 silmaskiner, hver med kapasitet ca 20 l/s.

 Renset avløpsvann graviteres ut fra anlegget.

 Anlegget automatiseres og driftsovervåkes.

 Bygg i 2 etasjer med grunnflate ca. 60 m2 og personaldel med garderobe og
driftsrom, uten inndeling i rein og skitten sone.
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Figur  Eksempel på silanlegg

Figur  Eksempel på silanlegg (RA1 Eide)
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5.3.3 Forventet renseeffekt
Anleggstypen tilfredsstiller normalt rensekrav angitt i kap.2.4 med god margin. Anlegg kan
enkelt utvides for økt belastning ut over 1750 pr.

Resultater fra primærrens-prosjektet, jf. TA-2088 viser at anleggstypen også vil kunne
tilfredsstille primærrensekravet.
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6 KOSTNADER

6.1 Generelt
Investeringskostnader er beregnet for komplett anlegg inkludert omlegging av landledninger
og legging av ny utslippsledning. Beregnede entreprisekostnader er tillagt 15% uforutsett og
15 % til planlegging, administrasjon og byggeledelse. I tidligere forprosjekt var disse
kostnadene angitt til 10%. Ettersom det er stor grad av usikkerhet har vi økt denne. For
riggkostnader har vi forutsatt 10% av entreprisekostnad.

Ved kostnadsberegninger for slamavskiller er det tatt utgangspunkt i 2 linjer.

Priser for silanlegg er basert på erfaringspriser for anbud og tilsvarende anlegg utført i blant
annet i Møre og Romsdal, Bergen, Trøndelag de siste år, samt budsjettpriser fra
leverandører. For slamavskiller er utført egen kostnadsberegning.

I oppsettet vist under er det for slamavskillere antatt 2 linjer.

6.2 Alternativ 1 - kostnader nord for campingplass

6.2.1 Investeringskostnader slamavskiller
SLAMAVSKILLER 2x313 m3

Kostnad, kr
Rigg, 10% 630 000
Kummer 60 000
Landledninger 30 000
Utslippsledning, 180mm PE 900 000
Overløpsledning, 250 PE 795 000
Pumpestasjon m overløp 1 000 000
Grunnarbeid 500 000
Betongarbeid 2 400 000
Overbygg med luktfjerning, felles for PS 500 000
Etablere adkomstveg 120 000

Sum entreprisekostnader 6 900 000
Uforutsett, 15% 1 035 000
Prosjektering, byggeledelse, gebyrer, 15% 1 035 000

Sum budsjettkostnader 9 000 000
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6.2.2 Investeringskostnader silanlegg
Silanlegg 2 x 20 l/s

Kostnad, kr
Rigg. 10% 930 000
Grunnarbeid silanlegg 700 000
Bygg inkl VVS og luktreduksjon 2 400 000
Maskin, elektro,automasjon, strøm 2 500 000
Landledninger 30 000
Utslippsledning, 180 PE 900 000
Sjøledning fra eks silhus, 180 PE
Pumpestasjon ved eks. silhus 1 000 000
Grunnarbeid pumpestasjon 500 000
Overløpsledning, 250 PE 795 000
Boring E6
Vannledning ø63mm PE fra Skibotn, i sjø
Etablere adkomst, parkering og tomt 500 000
Etablere strømforsyning fra Skibotn 50 000

Sum entreprisekostnader 10 300 000
Uforutsett, 15% 1 545 000
Prosjektering, byggeledelse, gebyrer, 15% 1 545 000

Sum budsjettkostnader 13 400 000

6.2.3 Årskostnader

Alt 1: Nord for campingplass – årskostnader for slamavskiller og silanlegg
Kostnader  (kr/år) Slamavskiller Silanlegg

Driftskostnader 410 000 550 000

Kapitalkostnader 720 000 1 080 000

Årskostnader 1 130 000 1 630 000
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6.3 Alternativ 2 - kostnader Røykeneselva

6.3.1 Investeringskostnader slamavskiller
SLAMAVSKILLER 2x313 m3

Rigg, 10% 1 000 000
Kummer 90 000
Landledninger 150 000
Utslippsledning 450 000
Pumpeledning  i sjø, 180 PE 2 970 000
Pumpestasjon v eks silanlegg 1 000 000
Grunnarbeid ps og slamavskiller 1 000 000
Overløpsledning, 250 PE 795 000
Boring E6, 2 stk 600 000
Betongarbeid 2 400 000
Overbygg med luktfjerning 500 000
Etablere adkomstveg 180 000

Sum entreprisekostnader 11 100 000
Uforutsett, 15% 1 665 000
Prosjektering, byggeledelse, gebyrer, 15% 1 665 000

Sum budsjettkostnader 14 400 000

6.3.2 Investeringskostnader silanlegg
Silanlegg 2 x 20 l/s

Kostnad, kr
Rigg. 10% 1 300 000
Grunnarbeid silanlegg 700 000
Bygg inkl VVS og luktreduksjon 2 400 000
Maskin, elektro,automasjon, strøm 2 500 000
Landledninger 150 000
Utslippsledning, 180 PE 450 000
Sjøledning fra eks silhus, 180 PE 2 970 000
Pumpestasjon ved eks. silhus 1 000 000
Grunnarbeid pumpestasjon 500 000
Overløpsledning, 250 PE 795 000
Boring E6 600 000
Vannledning ø63mm PE fra Skibotn, i sjø 600 000
Etablere adkomst, parkering og tomt 500 000
Etablere strømforsyning fra Skibotn 500 000

Sum entreprisekostnader 15 000 000
Uforutsett, 15% 2 250 000
Prosjektering, byggeledelse, gebyrer, 15% 2 250 000

Sum budsjettkostnader 19 500 000
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6.3.3 Årskostnader

Alt 2: Røykeneselva – årskostnader for slamavskiller og silanlegg
Kostnader  (kr/år) Slamavskiller Silanlegg

Driftskostnader 420 000 560 000

Kapitalkostnader 1 160 000 1 560 000

Årskostnader 1 580 000 2 120 000

6.4 Alternativ 3 - kostnader Kvalberg

6.4.1 Investeringskostnader slamavskiller
SLAMAVSKILLER 2x313 m3

Rigg, 10% 960 000
Kummer 90 000
Landledninger 240 000
Utslippsledning 450 000
Pumpeledning  i sjø, 180 PE 2 115 000
Pumpestasjon v eks silanlegg 1 000 000
Grunnarbeid ps og slamavskiller 1 200 000
Overløpsledning, 250 PE 795 000
Boring E6, 2 stk 600 000
Betongarbeid 2 400 000
Overbygg med luktfjerning 500 000
Etablere adkomstveg 240 000

Sum entreprisekostnader 10 600 000
Uforutsett, 15% 1 590 000
Prosjektering, byggeledelse, gebyrer, 15% 1 590 000

Sum budsjettkostnader 13 800 000
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6.4.2 Investeringskostnader silanlegg
Silanlegg 2 x 20 l/s

Kostnad, kr
Rigg. 10% 1 200 000
Grunnarbeid silanlegg 700 000
Bygg inkl VVS og luktreduksjon 2 400 000
Maskin, elektro,automasjon, strøm 2 500 000
Landledninger 240 000
Utslippsledning, 180 PE 450 000
Sjøledning fra eks silhus, 180 PE 2 115 000
Pumpestasjon ved eks. silhus 1 000 000
Grunnarbeid pumpestasjon 500 000
Overløpsledning, 250 PE 795 000
Boring E6 600 000
Vannledning ø63mm PE fra Skibotn, i sjø 500 000
Etablere adkomst, parkering og tomt 500 000
Etablere strømforsyning fra Skibotn 400 000

Sum entreprisekostnader 13 900 000
Uforutsett, 15% 2 085 000
Prosjektering, byggeledelse, gebyrer, 15% 2 085 000

Sum budsjettkostnader 18 100 000

6.4.3 Årskostnader

Alt 3: Kvalberg – årskostnader for slamavskiller og silanlegg
Kostnader (kr/år) Slamavskiller Silanlegg

Driftskostnader 410 000 550 000

Kapitalkostnader 1 110 000 1 560 000

Årskostnader 1 520 000 2 110 000
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6.5 Alternativ 4 - kostnader Fylling Skibotn kai

6.5.1 Investeringskostnader slamavskiller
SLAMAVSKILLER 2x313 m3

Rigg, 10% 770 000
Kummer 60 000
Landledninger 150 000
Utslippsledning 450 000
Pumpeledning  i sjø, 180 PE 1 200 000
Pumpestasjon v eks silanlegg 1 000 000
Grunnarbeid ps og slamavskiller 1 000 000
Overløpsledning, 250 PE 795 000
Betongarbeid 2 400 000
Overbygg med luktfjerning 500 000
Etablere adkomstveg 150 000

Sum entreprisekostnader 8 500 000
Uforutsett, 15% 1 275 000
Prosjektering, byggeledelse, gebyrer, 15% 1 275 000

Sum budsjettkostnader 11 100 000

6.5.2 Investeringskostnader silanlegg
Silanlegg 2 x 20 l/s

Kostnad, kr
Rigg. 10% 1 000 000
Grunnarbeid silanlegg 700 000
Bygg inkl VVS og luktreduksjon 2 400 000
Maskin, elektro,automasjon, strøm 2 500 000
Landledninger 150 000
Utslippsledning, 180 PE 360 000
Sjøledning fra eks silhus, 180 PE 1 200 000
Pumpestasjon ved eks. silhus 1 000 000
Grunnarbeid pumpestasjon 500 000
Overløpsledning, 250 PE 795 000
Boring E6
Vannledning ø63mm PE fra Skibotn, i sjø 50 000
Etablere adkomst, parkering og tomt 500 000
Etablere strømforsyning fra Skibotn 50 000

Sum entreprisekostnader 11 200 000
Uforutsett, 15% 1 680 000
Prosjektering, byggeledelse, gebyrer, 15% 1 680 000

Sum budsjettkostnader 14 600 000
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6.5.3 Årskostnader

Alt 4: Fylling, Skibotn kai – årskostnader for slamavskiller og silanlegg
Kostnader  (kr/år) Slamavskiller Silanlegg

Driftskostnader 410 000 550 000

Kapitalkostnader 890 000 1 170 000

Årskostnader 1 300 000 1 720 000

6.6 Sammenstilling av kostnader

6.6.1 Investeringskostnader
Investeringskostnader

Slamavskiller Silanlegg

Alt 1: Nord for campingplass 9 000 000 13 400 000

Alt 2: Røykeneselva 14 400 000 19 500 000

Alt 3: Kvalberg 13 800 000 18 100 000

Alt 4: Fylling Skibotn kai 11 100 000 14 600 000

6.6.2 Årskostnader
Årskostnader

Slamavskiller Silanlegg

Alt 1: Nord for campingplass 1 130 000 1 630 000

Alt 2: Røykeneselva 1 580 000 2 120 000

Alt 3: Kvalberg 1 520 000 2 110 000

Alt 4: Fylling Skibotn kai 1 300 000 1 720 000

6.7 Slamavskiller - en eller to linjer
En tank vil ha større volum enn to tanker. To tanker vil ha flere betongvegger, mer armatur.
Videre ser vi for oss at bypass rundt hver tank vil gi større areal og dermed større
byggegrop.  Det antas at utbygging av en tank vil ha ca. 10% lavere budsjettkostnad enn ved
to linjer.
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7 SLAMAVSKILLER ELLER SILANLEGG

7.1 Sammenligning
I oversikten nedenfor har vi satt opp de viktigste egenskapene med tanke på en
sammenligning av slamavskiller og silanlegg.

Egenskap mv Slamavskiller Silanlegg

Tilfredsstillelse av gjeldende
rensekrav

Korrekt utformet og drevet anlegg
vil tilfredsstille gjeldende krav.

Korrekt utformet og drevet anlegg
vil tilfredsstille gjeldende krav.

Mulighet for bedre rensing Anlegget vil neppe kunne opp-
graderes til primærrensing.

Potensiale for primærrensing uten
større ombygging.

Mulighet for økt kapasitet Kan øke kapasiteten betydelig (pe)
dersom reduksjon av
fremmedvann.

Anlegg kan uten større ombygging
oppgraderes til økt kapasitet, minst
2.500 pe.

Strømforbruk Lavt Høyt

Behov for tilsyn og vedlikehold. Lavt Høyt

Slamhåndtering Tømming 1 gang per år med mobil
avvanning. Anlegget genererer lite
vei-transport.

Kontinuerlig slamuttak til container
som borttransporteres hver 14.
dag. Anlegget genererer
regelmessig veitransport.

Lukt Normalt ikke luktproblemer knyttet
til slamavskillere som tømmes årlig
eller oftere. Eget luktfjernings-
anlegg bør likevel installeres. Ved
tømming vil det være betydelig lukt
ved anlegget.

Eget luktfjerningsanlegg for
prosessluft. Ikke lukt fra containere
dersom de ikke tømmes for
sjelden.

Plassering, bygg/arkitektur Plasseres i hovedsak ned under
bakken. Eventuell overstikkende
del kan bygges inn bak
mur/tilfylling. Overbygg med
eventuelt luktfjerningsutstyr bør
inkluderes.

Må ha parkerings og snuplass i
nærheten for lastebil med henger
for slamavvanning

Prosessbygg 2 etg. grunnflate ca
60 m2.  Bygg tilpasses maritimt
miljø.

Må ha adkomst for kontainerbil.

Prøvetaking, dokumentasjon av
rensegrad

Vanskelig, både pga oppholdstid
og installasjon av målere og
prøvetakingsutstyr.

Kurant.

Kostnader lave høye

Framtidsrettet løsning Levetid avhengig av miljø og
bestandighet. Bygget riktig bør det
kunne forventes lang levetid > 30
år. Eventuell gassdannelse vil
kunne redusere levetiden.

Levetid avhengig av miljø og
bestandighet, samt vedlikehold.
Bygget riktig bør det kunne
forventes levetid > 30 år. Et
silanlegg vil framstå som en mer
«moderne» løsning.
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7.2 Vurdert på de fire lokalitetene

Lokalitet Slamavskiller Silanlegg

Ved eks silanlegg nord for
campingplass

Felles for begge alternativ:
Må ha pumpestasjon for
utløpsledning
Adkomst må opparbeides

Pluss
 Vil kunne plasseres over sjønivå
 Allerede eksisterende lokalitet,

mindre motstand hos naboer?
 Kommunalt eid tomt
 Ikke behov for strøm

Minus
 Nært til boliger, luktulemper ved

tømming
 Kostnader evt. til utfylling for

plassbehov.
 Utfordrende å etablere anlegg for

Avfallsservice for avvanning på
grunn av krav til høydeforskjeller
for containere.

Pluss
 Allerede eksisterende lokalitet,

mindre motstand hos naboer?
 Kommunalt eid tomt
 Kort avstand til eksisterende

strømnett.

Minus
 Kostnader for utfylling for

plassbehov.
 Høyt strømforbruk

Ved Røykeneselva

Felles for begge alternativ:
Pumpestasjon og lang
pumpeledning i sjøen. Utfordring
med å få selvrens i pumpeledning.

Det må etableres strøm for begge
løsninger. Nettstasjon, høyspent
og lavspent.

Pluss
 Plass for tømmebil
 Ingen boliger veldig nært
 Ikke behov for strøm

Minus
 Nær landskapsvernområdet. Må

kanskje ta areal fra området for å
få plass. Usikkert om Fylkesmann
vil godkjenne det.

 Turister overnatter ved
eksisterende avkjørsel nær
lokalitet.

 Visuelt synbart.

Pluss
 God plass for tømmebil
 Ingen boliger veldig nært.

Minus
 Nær landskapsvernområdet. Må

kanskje ta areal fra området for å
få plass. Usikkert om Fylkesmann
vil godkjenne det.

 Visuelt synbart
 Krever mer strøm enn

slamavskiller
 Må legges strømkabel
 Høyt strømforbruk
 Må legge vannledning

Ved Kvalberg

Felles for begge alternativ:
Pumpestasjon og lang
pumpeledning i sjøen. Utfordring
med å få selvrens i pumpeledning
Det må etableres strøm for begge
løsninger. Nettstasjon, høyspent
og lavspent.

Pluss
 Plass for tømmebil
 Ingen boliger veldig nært
 Ikke behov for strøm

Minus
 Kostnader knyttet til utsprenging

av tomt, større enn ved silanlegg
 Krever grunnavtale

Pluss
 Kan arkitektonisk tilpasses eks

stedlig forhold..
 God plass for tømmebil

Minus
 Må legge strømkabel
 Netteier må ta stilling om det er

nok strøm.
 Høyt strømforbruk
 Må legge vannledning

Ved fylling Skibotn kai

Felles for begge alternativ:
Pumpestasjon og lang
pumpeledning i sjøen. Utfordring
med å få selvrens i pumpeledning.

Pluss
 Plass for tømmebil
 Ingen boliger veldig nært
 Godt skjermet mot omgivelsene

Minus
 Kostnader knyttet til utsprenging

av tomt, større enn ved silanlegg
 Krever grunnavtale

Pluss
 God plass for tømmebil
 Tilrettelagt med strøm i nærheten
 Godt skjermet mot omgivelsene

Minus
 Netteier må ta stilling om det er

nok strøm.
 Høyt strømforbruk
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8 SAMLOKALISERING MED AVFALLSERVICE
Det har vært et ønske om samlokalisering med Avfallsservice. På samme måte som i 2010
har vi vært i kontakt med Avfallsservice ved revisjon av forprosjektet i 2017. De har et ønske
om samlokalisering av anlegg for avvanning av slam og nytt renseanlegg for Skibotn og
Storfjord.

Avfallservice avvanner ca. 400 slamavskiller fra vanlige husholdninger pr. år. Når
slamavskiller avvannes kan rejektvann føres direkte tilbake til slamavskiller. Husholdninger
har etter hvert funnet ut at de ikke ønsker rejektvannet tilbakeført til slamavskiller. Selv om
de i utgangspunktet ikke kan nekte.

I den forbindelse har de i dag et mobilt rense/avvanningsanlegg i Tyttebærvika. Da det ikke
er oppstillingsplass i Storfjord må anlegget plasseres i Birtavarre. Når slamavskillere i
Storfjord skal tømmes må det mobile anlegget plasseres i Birtavarre. Kjøring til Birtavarre
medfører transport tid og kostnader, samt nøye planlegging for å unngå for mange
kjøreturer.

Avfallservice ønsker derfor at det legges til rette et areal ved siden av renseanlegget hvor de
kan stå med mobil renseanlegg og tank. Rejektvannet fra mobilt renseanlegg kan slipps
direkte på utslippsledningen.

Det er behov for plass til mobilt renseanlegg, ca 7 x 2,5 m + tanker, ca 7 x 2,5 m, plass
mellom tankene og oppstillingsplass for bil. Om flere biler kommer samtidig er det behov
totalt for et areal på ca. 400 m2.

Når slam som ikke er avvannet tømmes over på oppsamlingstanke, eller over til mobilt
renseanlegg kan det forekomme noe lukt. Slamtømming foregår ca. 1 måned pr. år.

Figur: Eksempel på plassering
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Figur: eksempel på utforming fra Kåfjord, fra Avfallsservice

Prinsippet for løsning på et komplett avvanningssystem for mekanisk avvanning av slam.
Hovedkomponentet i systemet er fra Masko Zoll. Systemet leveres i tre ulike systemer:

- Innstallert i container
- Montert på stålramme
- Stasjonært anlegg i bygg

For Skibotn er løsning installert i container som er aktuell. Se vedlegg der datablad er
vedlagt.
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9 VURDERING AV LØSNINGER OG LOKALITET
Resipienten utenfor Skibotn er god og vil tåle utslipp fra kloakkanlegg, både for løsning med
slamavskiller og silanlegg. Alt avløp samles i Skibotn til eksisterende utslipp nord for
campingplassen.

Det er vurdert 4 lokaliteter som hver seg har fordeler og ulemper.

De nærmeste lokaliteten er nord for campingplass og Skibotn kai. I områdene ved
campingplassen er det en del bebyggelse og nærmest er campingplassen som har høy grad
av utnytting generelt gjennom året. En slamavskiller avgir lukt i tømmeperiodene. Det
anbefales derfor ikke å anlegge slamavskiller her.

Sil eller slamavskiller ved de andre stedene må det etableres en pumpestasjon og
sjøledninger for overføring av avløp til renseanlegget. For silanlegg vil det kreve både strøm
og vannforsyning. Ved campingplassen og Skibotn kai oppgir kommunen at både vann og
strøm er tilgjengelig i nærheten. Vil kreve noen etableringskostnader. Ved campingplassen
kan et silanlegg være aktuelt.

Området ved Skibotn kai er godt skjermet med lite bebyggelse rundt. Her er det aktuelt både
både med slamavskiller eller silanlegg.

Plassering sør for Røykeneselva kan være krevende. Det vil føre til inngrep i verneområdet.
Det er ikke sikkert at man få tillatelse til dette. Området er visuelt fra vegen. Rent
kostnadsmessig vil denne alternativet være det dyreste både for slamavskiller eller silanlegg.
Det må legges sjøledninger for overføring fra pumpestasjon ved eks silanlegg til
renseanlegget. Blant annet må det legges strømkabler og vannforsyning ved et silanlegg.
Renseanlegg ved Røykeneselva vil være et kostbart alternativ.

Kvalberg ligger også et stykke unna. Området er litt mer skjermet enn Røykenes. Her vil et
anlegg kreve noe mer utgraving av masser enn de andre. Det vil også her bli store kostnader
for overføring/sjøledninger, vannforsyning og strøm.

Plassering av renseanlegg langt unna sentrum vil gi større etableringskostnader enn ved å
plassere anlegget mer sentralt.

Store variasjoner i tilrenning vil vanskeliggjøre dimensjoneringen av slamavskiller. Store
variasjoner i vannmengder kan føre til slamflukt og at forutsatt rensegrad ikke oppnås.

Storfjord skal som tidligere redegjort ha foretatt kontrollmålinger av avrenning opp mot
teoretiske (fra forprosjekt i 2010). Dette for å finne omfang av fremmedvann. Vi har ikke
mottatt resultater av disse målingene. Det er derfor knyttet noe usikkerhet rundt det å velge
slamavskiller. Dersom det viser seg at overvann er en betydelig del av avløpsmengden, kan
det vurderes å bygge et ekstra kammer for å hindre slamflukt i perioder med stor
vanntilførsel. Pumping inn på slamavskiller fra pumpestasjon ved eksisterende renseanlegg,
vil medføre nøye avpassing av slamavskiller og pumpekapasitet.

Et annet moment ved å finne graden av fremmedvann er om mulig etablere tiltak på
ledningsnettet. Det vil gi en riktigere vannmengde som igjen fører til mindre slamavskillere /
silanlegg og lavere kostnader.


