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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Forslag til avtale om fordeling av kostnader vedrørende bygging av nytt høydebasseng
for vann godkjennes.
2. Enhetsleder ingeniørvesenet gis fullmakt til å signere avtale innefor de økonomiske
rammer som er gitt i hovedplan vann.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har inngått utbyggingsavtale med Repstad eiendom AS av 8.6.10. I denne er
de avtalt at utbygger skal bygge et høydebasseng for vannforsyning som skal dekke det nye
utbyggingsområdet med ca 420 personer. Søgne kommune har i hovedplan vann som er vedtatt
i kommunestyret 31.5.12 vedtatt at kapasiteten i dette nye bassenget skal økes for å dekke
eksisterende bebyggelse med ca 735 personer i Vedderheia området. Bassengevolumet er
beregnet til å bli 800 m3.
Administrasjonen har vært i forhandlinger med utbygger om fordeling av kostnader med
hensyn på denne kapasitetsøkningen/volumøkningen av bassenget. Det er oppnådd enighet om
at Søgne kommune dekker 60 % av de kostnadene som omfatter selve bygging av
høydebassenget. Repstad eiendom AS må sørge for, samt bekoste tomt og klargjøring av
denne, vegatkomst, ledningsanlegg opp til bassenget, samt ny trykkøkningsstasjon for det nye
feltet.
Saksutredning:
I hovedplan vann er det avsatt til sammen kr 1.500.000 i 2012/2013. Dette for å sikre
kommunens andel av reservevann i nytt høydebasseng for eksisterende bebyggelse i
Vedderheia.
I utbyggingsavtale med Repstad eiendom AS er det sagt følgende i pkt. 3.4 om høydebasseng:
”For å sikre en tilfredsstillende, stabil vannforsyning for området, skal det bygges et
vannbasseng i henhold til reguleringsplan, og etter avtale med, og i henhold til spesifikasjoner
gitt av ingeniørvesenet. Bassenget skal være bygd og i drift senest ved innflytning av den

50. boligen i boligfeltet”
Prognose på kostnader sier at kommunens andel blir 1.700.000,- eks. mva, men her ligger det
inne rund kr 200.000 uforutsett/reserve. Kommunes andel anslås til å bli rundt de vedtatte kr
1.500.000. Eventuelle høyere/mindre kostnader til prosjektet justeres innefor vedtatte
investeringsrammer for vannforsyning som ingeniørvesenet har fått tildelt i hovedplan vann og
i gebyrvedtak.
Til saken er forslag til avtale med vedlegg vedlagt. Administrasjonen ber om politisk
godkjenning av denne avtalen før denne signeres av partene og bestilling iverksettes.
Rådmannens merknader:
Anbefaler at avtalen godkjennes og at enhetsleder gis fullmakt til å signere avtalen som et
supplement til eksisterende utbyggingsavtale.
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Tekst
Møtets hensikt:
I forbindelsemedutbyggingenav boligområdetVedderheiaNord såer deti
rekkefølgebestemmelsene
sattkrav om etableringav høydebasseng
for utbyggingen
innenforplanområdet.I denforbindelsehardetvært gjennomførtsamtalermellom
RepstadEiendomAS (RE) og Søgnekommune(SK) for å vurdereenutvidelseav
kapasitetenfor å bedre vannforsyningenfor heleVedderheiaog andrenærliggende
områder.Det er i gjennomsamtaleneoppnåddenighetom å byggeet bassengmed
kapasitetpå800m3og utrustningi henholdtil kommunaleretningslinjer.
Referatfra dettemøteter mentsomenoppsumme
ring av hvaparteneer enigeom hva
gjelderfordeling av kostnaderog andreoppgaver.Intensjonener at parteneved
signeringav referatetgjensidigforplikter segtil å gjennomføreprosjektet.
Det tasforbeholdom politisk godkjenning.
Følgendedokumenter danner grunnlag for avtalen.
Dimensjoneringsgrunnlagutarbeidetav APROVA AS datert10.05.12med
bassengstørrelse
800m3leggestil grunn(vedlegges).
Tekniskplanfor området(vedlegges)
Utbyggingsavtalefor VedderheiaNord datert8.6.2010(vedleggesikke)
Reguleringsplaninkl. bestemmelser
for VedderheiaNord (vedleggesikke)
Gjennomføring av prosjektet.
Det forutsettesat byggingenav høydebassenget
gjennomføresettersammemodellsom
byggetrinn1 og byggetrinn2 vedutbyggingen. Det vil si at Søgnekommuneformelt
stårsombyggherreog utbyggerRepstadEiendomAS forestårselveprosjekt
gjennomføringen.Det formelleomkringdetteer avtalti utbyggingsavtalen.
Det er avtaltat beggeparterskalbidra mednødvendigprosjektledelseog oppfølging i
forbindelsemedgjennomføringen.Kostnaderfor internprosjektledelsefra RE og SK
dekkesav parteneselvog er ikke endel av kostnadsfordelingen.
Kostnadsfordeling.
Grunnlagfor kostnadsfordelingen
er basertpåantallpersoneri området.
Vedderheia
Veddertoppen
Skytterveien
VedderheiaNord
SUM

66 abonnenter
82 abonnenter
116 abonnenter
168 abonnenter
432 abonnenter

189personer
256personer
300personer
420personer
1155personer

Avrundetutgjørdenneteoretiskefordelingenfølgendeandelav kostnadenefor
høydebassenget.
Søgnekommune
(735pers/1155pers)
60 % andel
RepstadEiendom AS
(420pers/1155pers)
40 % andel

Ansvarlig/frist

Det er enighetom at ovennevntefordelingskallegges til grunnfor fordelingenav
kostnadenefor høydebassenget
.
Følgendeskal belastespartene med 100% andel:
Søgnekommune:
1. Driftsovervåkningog omprogramering.
2. Evt. endringer/ justeringerav dagensanleggnårhøydebasseng
driftssettes.
RepstadEiendomAS:
1. Utrustningfor trykkøkningsstasjonfor øvredel av VedderheiaNord
2. Opparbeidelseav adkomstveiog tomt for høydebasseng,
3. Komplett ledningsanleggfrem til høydebasseng
(iht. tekniskplan) anslåtttil kr 500000,4. Tomtegrunn
1.5

Budsjett.
Følgendebudsjetter foreløpiggjeldendefor prosjektet:
VedderheiaNord - Høydebasseng

30.05.2012

BUDSJETT
Postnr

Beskrivelse

Totalsum

AndelSK

AndelRE

0

Kommentarer

1

Tomtegrunn

2

Opparbeidelseav adkomstveiogtomt

3

Ledningsanlegg
frem til høydebasseng

4

Høydebasseng
800m3

1 400000

840000

560000

5

Ventilkammerog utrustning

800000

480000

320000

60/40

6

Trykkøkningsstasjon

200000

200000

RE100%

7

Provisoriskstrøm

100000

60 000

8

Driftsovervåkning,omprogramering

50000

50 000

9

Admkostnader/prosjektering5 %av entreprisekost.

125000

75 000

50 000

60/40

10

Uforutsett /reserve15 %av entreprisekost.

375000

225000

150000

60/40

3 450000

1 730000

1 720000

862500

432500

430000

4 312500

2 162500

2 150000

400000

RE100 %
0

400000

0

RE100%
RE100%

40 000

60/40

60/40
SK100 %

11
SUMeks.mva
Mva.
SUMinkl. mva

1.6

Fremdrift.
Det er enighetom at bassengetskalbyggesi løpetav inneværendeår, 2012.
Forberedelserfor innhentingav pristilbudigangsettessårasktsommulig. APROVA AS
besomå foreståutarbeidelseav tilbudsbeskrivelserog utlysningav tilbud.

Søgneden……………

Søgnekommune
Ingeniørvesenet
Paal Kristensen

RepstadEiendomAS
Utbygger
Ole JohanBueklev
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Høydebasseng Vedderheia
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Tor-Albert Oveland

Oppdragsgiver:
Oppdragsnr:

Premisser for bassengutforming
1

Repstad Eiendom AS
1081

Vedderheia

BAKGRUNN

I forbindelse med sikring av vannforsyningen på Vedderheia skal det bygges nytt basseng.
Bassengområdet er befart i november 2011.
Dette notatet sammenfatter anbefaling for utforming ut fra krav til funksjon og drift som Søgne kommune har
satt.

2

PLASSERING, NIVÅ, TRYKK OG VOLUM

2.1 Trykksoner og systemløsning
Vedderhei-området vil etter ferdigstilling av feltet som nå er under utbygging ha abonnenter mellom kote 60 og
kote 125. Trykksoneinndeling bør være:
Ut fra TS Vedderheia: Kote 135, forsyner abonnenter fra kote 60 til 105
Ut fra ny TS i basseng: Kote 170, forsyner abonnenter fra kote 105 til 125, men kan forsyne helt opp til kote
145.
Prinsipielt bør trykksoneinndelingen se slik ut:
HB Vedderheia
Nivå vannspeil fullt basseng:
kote 135
Trykk kote 170
Hus kote 105-125
(kan forsyne til kote 145)

Trykk kote 135
Hus kote 60-105

TS
Vedderheia
Trykk
kote 70

Behov for ringledning i øverste trykksone må avklares ut fra brannvannskrav. Dersom det skal bygges
leilighetsbygg med brannvannskrav 50 l/s, må det enten legges DN200 ledning, eller ringledning DN 150.
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2.2 Flytskjema ventilkammer basseng
Figuren under viser anbefalt prinsipp for ledninger inn og ut basseng. Det forutsettes at trykkøker bygges i
ventilkammeret til bassenget.
Det er separat innløps- og utløpsledning fra bassenget, og trykkøker til de øverste boligene tar vann fra
utløpsledningen. Dermed er utskifting av vann sikret.

Fra TS
Vedderheia

Trykkøkning for
boliger over kote 105

Vannmåler
Overløpsledning

Tilbakeslagsventil
Stengeventil
Tappeledning

Basseng
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2.3 Plassering
Bassenget plasseres på bakkenivå kote 130. Skissen under viser forslag til plassering og atkomst opp til
basseng fra det øvrige veianlegget, utarbeidet av ViaNova.

2.4 Volum
Høydebasseng er et viktig element i et vannforsyningssystem som skal dekke følgende funksjoner:
Utjevne variasjoner i forbruket over døgnet (utjevningsvolum)
Inneholde vann til brannslukking (brannvannsvolum)
Sikre forsyningen ved en driftsstopp på hovedtilførselen (sikkerhetsvolum)
Utjevningsvolumet i et ordinært døgn vil være avhengig av lekkasjemengden og industriforbruket. For
Vedderheia antas utjevningsvolumet å være ca 25 % av et midlere døgnforbruk. Videre antas forbruk 150 l/pd
og faktor til maks døgn på 2.5. I følge kommunen er befolkningsmengde for Vedderheia etter utbygging 1155
personer.
Brannreserven inkluderes i sikkerhetsvolumet fordi det er svært liten sannsynlighet for at en brann oppstår
samtidig med at bassengene er tomme som følge av et brudd i hovedforsyningen. Sikkerhetsvolumet må
vurderes ut fra bl.a. sannsynlighet for brudd i hovedtilførselen, antall kilder og mulig fleksibilitet, tidsforbruk for
reparasjon av brudd, beredskap ved strømbrudd, parallelle hovedledninger, grad av overvåking etc.
Tabellen under viser beregnet volumbehov med 24 og 36 timers sikkerhetsvolum:
Antall
tilknyttet

Forbruk
middeldøgn

Forbruk
maksdøgn

Utjevnings volum

Antall
timer
sikkerhet

3

personer

m³/d

m³/d

m

1155

173

433

108

Nødve ndig
volum
basseng
3

timer

m

24
36

541
758

3

Økning fra 24 timer til 36 timers sikkerhetsvolum innebærer ca 200 m .
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UTFORMING BASSENG OG VENTILKAM MER BYGNINGSMESSIG
Bassenget kan etableres som prefabrikkert basseng. Lavest mulig høyde bør tilstrebes.
Det er ønskelig å ha ventilkammer inn mot bassengvegg. Ventilkammer skal føres opp over bassengtaket
slik at leider opp og nedstigningsluke i topp basseng blir innebygd.
Basseng og ventilkammer skal ha royal-impregnert kledning. Ventilkammer skal isoleres min. 15 cm.
Ventilkammer innvendig skal bestå av plater med vaskbar overflate, type Elitex el tilsv.
Dør skal være i galvanisert stål, med lås tilpasset kommunens standard.
Gulv ventilkammer skal ligge 2.5 m under bunnplate basseng. Det legges gitterrist i dørnivå.
Atkomst til rørkjeller med leider, som også går videre til topp basseng.

4

ARMATUR I BASSENG OG VENTILKAMMER
Det kan benyttes armatur i støpejern i ventilkammer. Rør skal være i rustfritt stål.
Det skal være sprutsikker varmeovn, avfukter og tilstrekkelig belysning.
Spyleslange kobles til trykkøker i basseng
Gjennomsiktig nivårør for visuell kontroll av bassengnivå.
Øvrig armatur tilhørende ledningsanlegg er vist i flytskjema for basseng.

5

LEDNINGSDIMENSJONER
Lavtrykksledning inn basseng: VL 225
Høytrykksledning ut basseng: VL 225 dersom grenledning, VL 160 dersom ringledning.
Overløpsledning fra basseng: ø250.
Tappeledning fra basseng DN 100 kjøres inn på overløpsledning
Overløpsledning føres til egnet utslippsområde.

6

STYRING AV BASSENG

Eksisterende stasjon TS Vedderheia skal pumpe mot bassenget. Det må opprettes kommunikasjon mellom
bassenget og TS Vedderheia.
Nivå basseng overføres til trykkøker.
Ved fullt basseng stanser pumper i TS Vedderheia, og ved lavt nivå starter pumpene. Disse to nivåene skal
være justerbare.
Firma Siv. Ing. R. Østerhus AS har avtale med Søgne kommune om overvåkningsanlegg.

7

TRYKKØKER I BASSENG

Intern trykkøker skal være turtallsregulert og settes opp til å kunne gi 22 l/s mot kote 170. Med bassengnivå
kote 130 – 135 vil nødvendig løftehøyde være 35 mVS. Driftspunkt for pumpene samlet (forutsatt 2 stk pumper)
vil dermed være 22 l/s mot 35 mVS.
Dette er under forutsetning av at kapasitetskrav brannvann for høytrykksone blir 20 l/s.
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KOSTNADSVURDERING BA SSENG
3

3

Det er beregnet volum for 24 og 36 timers sikkerhetsvolum til hhv 541 m og 758 m .
Volumforskjellen er ca 40%, dette vil også være arealforskjellen på bunnplata og tak, forutsatt samme høyde
(5 m).
Veggareal vil imidlertid kun ha forskjell på ca 18 %.
3

3

Dermed kan det teoretisk antas en kostnadsøkning på utvidelsen fra 541 m til 758 m på ca 25-30 %.
Dette stemmer godt mot anbudspriser ekskl mva for nylige basseng. Disse har ligget rundt følgende
(bassengbygg med trekledning ekskl isolasjon):

Volum 600 m
1.1 mill kr

3

Volum 800 m

3

1.4 mill kr

Ventilkammerbygg med armatur og trykkøkningsstasjon koster sannsynligvis rundt 1 mill kr.
Ut over dette kommer kostnader til grunnarbeid, driftsovervåkning (inkl ombygging styring av eksisterende
trykkøker Vedderheia), samt administrative kostnader.
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