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Nøkkeltall

• Dagens renseanlegg: 90 000 personer tilknyttet

– Mekanisk og kjemisk rensing

• Nye Odderøya: Inntil 140 000 personer tilknyttet

– Mekanisk, biologisk og kjemisk rensing

• Budsjett

– 418 millioner kroner

• Prognose

– 479 millioner kroner



Aktører

Entreprise Fag Kontrakt Kontraktssum 

ekskl MVA

E21 Fjell og betong NS 8405 198 578 688

E31 VVS NS 8407 18 785 935

E32 Luktreduksjon NS 8407 1 998 553

E41 Elektro NS 8405 16 991 173

E51 Driftskontroll NS 8405 7 900 317

E61 Maskin og prosess NS 8405 58 893 154

E62 Filteranlegg NS 8407 10 482 141

E63 Gassutstyr NS 8407 8 490 000

E64 Råtneanlegg NS 8407 10 957 849



Utbygging - milepæler

• 2012, april: Forprosjekt starter opp

• 2013, april: Forprosjektrapport

• 2013, mai: Detaljprosjektering starter opp

• 2014, oktober: Tunellarbeid/sprengning starter opp

• 2015, mai: Betongarbeid starter opp

• 2016, vår: Øvrige entrepriser starter opp

• 2018, mai: Planlagt igangkjøring av nytt anlegg

• 2019, mai: Driftsettelse av nytt anlegg



Sveis – milepæler 1:2

• Våren 2017: Byggherren etterlyser plan for testing av sveis, for å kunne 

kontrollere at kvaliteten på sveis er iht kontrakt

• August 2017: Entreprenøren starter opp kontroll av kvalitet på sveis: røntgen

• Oktober 2017: Byggherren engasjerer DNVGL (tidligere Det norske Veritas) for 

tredjeparts kontroll av utført sveisearbeid samt dokumentasjon for dette

• Oktober 2017: Røntgenrapporter fra entreprenøren avdekker 30 % underkjente 

sveis

• Desember 2017: DNVGLs rapporter avdekker avvik mellom 

kontrakt/spesifikasjoner og utført arbeid/dokumentasjon

– Visuelle inspeksjoner, videoinspeksjoner, samt krav i kontrakten, avdekker at samtlige 

sveis ikke dekker kravene i kontrakten

• Februar 2018: Byggherren krever at samtlige sveis skal utbedres – dvs gjøres om 

igjen



Sveis – milepæler 2:2

• Juni 2018: Kontrakten med entreprenøren heves, pga vesentlig mislighold. 

– Sveisereparasjoner iht entreprenørens fremdriftsplan skulle vært sluttført 100 % i juni 

2018. Ca 30-35 % er utført pr juni.

• November 2018: Byggherrens krav mot entreprenøren: estimert til 47,9 millioner 

kroner. Entreprenørens motkrav: 38,2 millioner. 

– Byggherren krever at entreprenøren dekker sveisereparasjonene.

– Byggherren krever dekket forsinkelseskostnader, med mere. Forsinkelsen er på 1-1,5 år.

– Entreprenørens motkrav er for sveisereparasjoner utført frem til kontrakt ble hevet, del av 

kontrakt som byggherren har holdt tilbake, plunder og heft med mere.

• Mars 2019: Sveisereparasjoner pågår fremdeles. Ferdigstilles april 2019.

– Kompleks tilkomst når reparasjonsarbeidet skal utføres i ferdig anlegg.

– Alle sveiser må kappes, før ny sveis og remontering.

– Mye materiell må byttes ut pga opprinnelig sveiseutførelse har ødelagt materialet.



Oppsummering – E61 – sveis 

• Kontrakten gir spesifikasjonene

– Krav om kvalitet på sveis og at hver enkelt sveis skal dokumenteres i henhold 

til hvem som har sveist og hvilken metode som er benyttet, med mer

• Leveransen har store mangler ved dokumentasjonen som skal vise at 

hver enkelt sveis er sveist etter riktig metode/prosedyre

• Utført sveisearbeid er ikke iht kravene i kontrakten

– Svært dårlig kvalitet på sveisearbeidet



• Foto under viser en buttskjøt med ujevn rot, manglende gjennomsveis og 

misfarging. Dette er forårsaket av upresis montasje og fugepreparering 

samt at kvalifiserte sveiseparametere (WPS) ikke er benyttet. I tillegg er 

det ikke brukt bakgass for å beskytte røret- og sveisens overflate mot 

påvirkning fra luften/oksygen. Tilsvarende sveiste forbindelser er påvist i 

hele prosessanlegget.                              



• Foto under viser et påstikk hvor temperaturen under sveising har vært 

høy, noe som gjenspeiles i fargen. Sveis og tilstøtende grunnmateriale er 

her ødelagt (utarmet på krom) og må kasseres. Slike eksempler finnes 

flere steder i røropplegget. At påstikket er feil utformet er også en grunn 

for reparasjon. Slaggen som ikke er fjernet ville ha ført til tilstopping av 

blåseluft i biobassengene.



• Foto viser sveis nr. 31 utvendig, og uakseptabel rotside.



• Foto under viser hvordan sveisens rotside skal se ut etter sveising når 

sveiseprosedyren er fulgt. 



Hva burde vi gjort bedre

• Søkt erfaringer fra andre liknende prosjekter tidlig i prosjektet

– Flere kommuner bygger ut store renseanlegg samtidig

• Kontroll av leveranse fortløpende under prosjektet

– Kontroll av sveis skal dokumenteres fortløpende

• Være skjerpet på første del av leveranser

– Gjelder alle fagområder

– Tidlig sette standard for hva som aksepteres

– Følge opp på byggeplass

• Krav til HMS-kort fra dag 1

Torleif Jacobsen, seksjonsleder avløp og miljø


