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Emne: Batterifabrikk Støleheia Oppdragsgiver: Kristiansand kommune 

Dato: 22.01.2021   

Skrevet av: Tor Albert Oveland   

Batterifabrikk Støleheia - kjølevann fra Otra 

1 BAKGRUNN 

Kristiansand kommune vil tilby tomt for etablering av batterifabrikk på Støleheia. Aprova er engasjert av 
Kristiansand kommune for å utrede hvordan tilførsel av kjølevann kan løses.  

Dette notatet utdyper systemløsning og trase for kjølevann fra Otra. Utnyttelse av energien i kjølevannet inngår 
ikke i våre vurderinger.  

Det er lagt til grunn et kjølevannbehov på 500 m3/t, som tilsvarer 139 l/s. 

2 SYSTEMLØSNING 

Kjølevann hentes fra Otra. Det tas inn i inntaksbygg / pumpestasjon, og pumpes i to trinn til fabrikkområdet. Der 
etableres det ventilkammer og sikkerhetsbasseng.  

 

Det foreslås 3 ledninger, med mulighet for å skifte retning på vannføring i alle tre. En ledning fører vann til 
området, en fører vann i retur til elva, og den tredje er reserve. Dette gir høyere sikkerhet for brudd, og mulighet 
for å rengjøre / pluggkjøre en av ledningene mens de andre to er i drift. 

Ventilkammer og sikkerhetsbasseng plasseres på næringsområdet. Sikkerhetsbasseng vil delvis fungere som 
utjevningsbasseng, men hovedhensikten er å ha tilgjengelig vannreserve ved feil eller havari på 
tilførselsanlegget fra elva. 

Inntaksbygg / pumpestasjon plasseres ved elvebredden ved Mørevollen. Vannet går gjennom grovfilter før det 
pumpes til fabrikkområdet.  

Pumpestasjon nr 2 som løfter vannet videre mot fabrikkområdet plasseres omtrent midtveis på traseen.  

Det etableres løsning for nødstrøm ved strømutfall ved begge stasjonene. 
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3 TRASE OG LEDNINGER 

3.1 Oversikt 

Ledningstrase er vist i figur under. Inntaket plasseres i Otra ved Mørevollen / Dalane. Ledninger føres på land 
og går videre i Fv 3920 og i Ravnåsveien mot fabrikkområdet. Fra Ravnåsveien går traseen i terrenget, og langs 
ytterkant av området som i foreløpige reguleringsskisser kalles "Næringsområde 3". 
 

  

Lengdeprofil for traseen er skissert i figuren på neste side. 
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3.2 Ledningsvalg 

Det er gjort hydrauliske beregninger for å bestemme dimensjon på ledningene.  

Det er forutsatt å bruke PE-ledninger. Ettersom trykket i ledningene ut fra høydeforskjellen vil overstige 125 
mVS på deler av strekningen, er det lagt til grunn veggtykkelse SDR 9. Endelig valg av material, dimensjon og 
veggtykkelse må tas i den videre prosjekteringen. 

Anbefalte ledninger fra pumpestasjon 1 til fabrikkområdet er ø450 PE100 SDR9. Ettersom det legges opp til 
mulighet for å alternere på ledningene for vedlikehold, legges alle tre ledningene med samme dimensjon. 

Beregningene viser at ved 139 l/s vil friksjonstapet i tilførselsledningen være mellom 10 og 15 mVS, avhengig 
av ruhet i ledningen. Hastigheten i ø450 PE100 SDR9 er ca 1.45 m/s ved 139 l/s. 

For inntaks- og utslippsledningene legges det til grunn å bruke ø500 PE100 SDR17.   

Lengdeprofil for traseen sammen med hydraulisk profil, eller trykklinje, er vist i neste figur. Her er det forutsatt 
ruhet i ledninger på 0.1 mm. 
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4 BYGG 

4.1 Inntaksbygg / Pumpestasjon 1 

Inntaksbygg / Pumpestasjon plasseres i nærheten av Otra, i kanten av dyrka mark, med atkomstvei. Berørt 
eiendom er gnr/bnr 27/1. 

 

4.2 Pumpestasjon 2 

Inntaksbygg / Pumpestasjon plasseres i et stykke oppover langs Ravnåsveien. Berørte eiendommer er gnr/bnr 
27/1 og 25/1. 
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4.3 Strømforsyning i stasjonene 

Strømbehovet til pumpestasjonene vil være i størrelsesorden 2-400 kW. Det gir et strømtrekk på opp mot 600 A. 
Det må regnes med etablering av egen nettstasjon for pumpestasjonene. Det er forutsatt at strøm kan hentes 
fra høgspent-nett i nærheten. Alternativt kan det vurderes å legge med strømforsyning i traseen. 

Pumpestasjonene bør utstyres med fast nødstrømsaggregat tilpasset nødvendig strømbehov. 

4.4 Sikkerhetsbasseng 

Volum for sikkerhetsbasseng foreslås til 12 000 m3, dette gir lokal lagring av kjølevann i 24 timer, og kan komme 
til anvendelse ved feil eller havari på tilførselsanlegget fra elva. 

En kostnadseffektiv løsning vil være å bruke prefabrikkerte elementer, og etablere 2 sylinderformede tanker på 
6 000 m3. Aktuelle mål for hvert basseng: Diameter 32 m, høyde 8 m. 

4.5 Ventilkammer  

Ventilkammer kan etableres ved sikkerhetsbasseng, og vil bestå blant annet av ventilsystem for å fordele 
vannet og tilrettelegging for pluggkjøring ved rengjøring av ledninger. 
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5 FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSVURDERINGENE 

5.1 Tillatelser rundt bruk av Otra som kjølevann – mengde, kvalitet og temperatur 

En sentral forutsetning for kostnadsanslaget er at det gis tillatelse fra myndighetene til inntak og utslipp av 
kjølevann til Otra. Returvannets kvalitet og temperatur, samt mengde kjølevann som tas inn og sendes ut er nok 
avgjørende for hvor omfattende tiltak som må settes inn. Tiltak rundt kvalitet og temperatur på kjølevannet som 
sendes ut i elva, samt andre miljømessige forhold rundt inntak og utslipp av kjølevann er ikke tatt med i 
kostnadsanslaget. 

Driftsmessige hensyn rundt bruk av elvevannet som kjølevann er ikke vurdert inngående, ettersom dette ligger 
utenfor våre kompetanseområder. Dette må utredes nærmere i den videre planleggingen. 

5.2 Trase 

Ved å legge traseen i eksisterende veier vil det være få konflikter med hensyn til natur og miljø. På deler av 
traseen kan eksisterende VA-anlegg skiftes ut og oppgraderes, og det gis også muligheter for forbedring av 
overbygning og standard på veien. Tilleggskostnader rundt eventuell utvidelse av vei, samt utskifting av VA er 
imidlertid ikke tatt med i kostnadsanslaget. 

Trasevalget gir også mulighet for å legge med ordinære VA-ledninger. 

I den videre planleggingen kan det ses nærmere på alternative traseer, som i større grad går i terreng og 
eventuelt i vassdrag, for å redusere traselengden. Dette kan gi kostnadsbesparelser, men er i større grad 
avhengig av at det ikke påløper større kostnader til avbøtende tiltak for blant annet natur, miljø, landbruk og 
kulturminner. 

5.3 Bygg 

5.3.1 Pumpestasjon 

Det forutsettes at valgt område for etablering er egnet til formålet og at det oppnås byggetillatelse. Det er ikke 
medtatt kostnader til eventuelle spesielle tiltak som må gjøres på grunn av vanskelige grunnforhold.  

I og med at eventuelle krav til partikkelinnhold i kjølevannet ikke er kjent, er det vanskelig å si noe om 
elvevannet må behandles noe mer enn forutsatt før det kan leveres til batterifabrikken. Det er i kalkylen for 
pumpestasjonen kun tatt med grovfilter.  

Det forutsettes at det er ledig kapasitet på strømnettet i nærheten. Skulle det ikke være tilfellet, vil kostnad til 
fremføring av strøm kunne øke. Det vil også være noe usikkerhet rundt strømbehov, særlig knyttet opp mot 
hvilken løsning som velges for pumpeoppsett. 

5.3.2 Ventilkammer 

Det er brukt kvadratmeterpris for tilsvarende bygg som underlag for kalkylen. Prisen forutsetter en ferdig planert 
tomt og lett tilgjengelig strømforsyning. Plassering av ventilkammer samordnes med sikkerhetsbasseng. 

5.3.3 Sikkerhetsbasseng 

Grunnlag for kalkylen er at det velges en løsning av prefabrikkerte elementer. Det er ikke medtatt noen form for 
forblending. Hvis det ønskes en eller annen form for arkitektonisk utrykk på bassengene må dette ses nærmere 
på i videre planlegging. 

Prisen forutsetter en ferdig planert tomt for basseng. 
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6 KOSTNADSANSLAG 

Det understrekes at usikkerhetsnivået vil være forholdsvis stort på dette stadiet, sannsynligvis ±30-50%. 

I budsjettkostnaden er det lagt inn påslag for rigg og drift, uforutsette kostnader / reserve, prosjektering og 
byggeledelse. Samlet påslag fra enhetspriser for de ulike postene i kalkulasjonen til budsjettkostnad er ca 46%. 

Øvrige kostnader, blant annet til grunnerverv, finanskostnad og prisstigning, er ikke tatt med.  
Alle priser er ekskl. mva.  

Samlet kostnadsanslag: 
 

Element Budsjettkostnad 
ekskl. mva. 

Ledningsanlegg kjølevann 46.9 mill kr 

Inntaksbygg / pumpestasjon 1 17.5 mill kr 

Pumpestasjon 2 17.5 mill kr 

Ventilkammer og sikkerhetsbasseng på fabrikkområdet 33.6 mill kr 

Sum budsjettkostnad kjølevann 115.5 mill kr 
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