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Preparing
the world for
urban living
Pöyrys eksperter innen vannbehandling har til sammen over 100 års erfaring innen vann og vannrensing. Vår ekspertise innebefatter
blant annet optimalisering av vann- og avløpsrenseanlegg, biologiske renseprosesser for nitrogenfangst, slamhåndtering, anaerobe
fellingsprosesser samt industriell avløpsrensing. Ved siden av konseptstudier og konkret prosjektering, gjør vi også byggeledelse.
Vi tar også på oss leveranser av nøkkelferdige renseanlegg til industrien.
Pöyry er lokalisert i Sarpsborg med avdelingene Mekanisk & Prosess, Elektro & Automasjon samt Vann- Miljø & Infrastruktur.
Ved siden av tradisjonelle konsulenttjenester som forstudier, prosjektledelse og utarbeidelse av teknisk underlag, går vi dypere og
spesifiserer alle nødvendige detaljer for å sikre investeringen uten overskridelser i tid og kroner.
Vi har ekspertene som utarbeider det entydige underlaget - Hos oss blir ingenting overlatt til tilfeldighetene.
Pöyry er et internasjonalt rådgivnings og engineeringselskap. Vi betjener våre kunder gjennom globale kompetansesentre og fra våre
lokale kontorer. Vi tilbyr strategisk rådgivning og engineeringtjenester basert på solid kompetanse og gjennomføringsevne.
Våre fokusområder er innen kraftproduksjon (bl. a. vannkraft), -transformasjon og distribusjon i el-nettet, kjemisk industri og bio-raffinering,
gruve- og smelteverksindustri, infrastruktur, vei, vann og avløp samt treforedling.

Hunskinnveien 96, 1711 Sarpsborg
Tlf. 69 97 34 00 Faks 69 97 34 99

www.poyry.com
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veas@veas.nu – www.veas.nu
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Pentair Valves & Controls er en av verdens ledende produsenter av ventiler, aktuatorer og kontrollenheter.
Vi tilbyr markedsledende produkter, tjenester og løsninger for selv de mest krevende applikasjoner innen VA,
olje og gass, kraft, gruvedrift, kjemisk, næringsmiddel, bygg og anlegg.
Gjennom vår portefølje av pålitelige merkevarer, leverer vi komplette ventilløsninger som gir vital infrastruktur
til lokalsamfunn over hele verden. Gjennom partnerskap med våre kunder bidrar vi til sikker og kontinuerlig
drift, minimere nedetid og forlenge livssyklusen. Sammen bidrar vi til å skape en mer bærekraftig morgendag.

Pentair Valves & Controls Norway
Ringeriksveien 241, 1340 Skui
Tlf. 67 15 15 00 • Faks: 67 15 15 15
pvcnorway@pentair.com
www.pentair.com/valves
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Interkommunalt samarbeid
løser utfordringene
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VEAS – Vestfjorden Avløpsselskap, ble etablert i 1976, som et inter
kommunalt samarbeid mellom Oslo, Bærum og Asker kommuner, for å
prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg og transportsystem.
VEAS-anlegget ble satt i drift i 1982. Anlegget ligger i fjell på Bjerkås i
Asker kommune.
VEAS renser også vann for deler av Røyken og Nesodden kommuner.

«VEAS renser vann som bidrag til en renere Oslofjord.
Vi fører næringsstoffer tilbake til kretsløpet og produserer
ren energi.»

Et løft for fremtiden
VEAS gjennomfører for tiden en omfattende
rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg.
Frem til 2019 skal det gjøres arbeid for omtrent
1,2 milliarder kroner. Dernest er det behov for en
fysisk utvidelse av anlegget i fjellet, VEAS II, som vil ha
behov for nye investeringer.

I denne brosjyren vil vi kort presentere noen av
prosjektene som pågår eller planlegges. Samtidig vil vi
fortelle om våre ambisjoner og om noen av forvent
ningene til leverandørene vi skal samarbeide med.
Vi takker annonsørene, som er en del av VEAS
nåværende leverandører, for å ha bidratt til denne
presentasjonen!

administrerende direk tør
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«Etter hvert som rammebetingelsene endres, må også
VEAS endre seg. Vi må ligge i forkant av utviklingen,
slik at vi kan tilpasse anlegg og prosess for kommende
generasjoners behov og forventninger.»

Verdibygger med visjoner
Vi opplever stadig sterkere forventninger om at fjord
og strender skal være rene – folk ved fjorden skal
kunne bade når som helst og hvor som helst.
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VEAS skal forvalte og utvikle infrastruktur, slik at
oppdraget vårt kan løses på en robust, bærekraftig og
tidsmessig måte – også for kommende generasjoner.
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Visjon
VEAS skal bli verdensledende på å utnytte
avløpsvann som en ressurs, til gode for både
miljø og samfunn.
veas
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Som en offentlig bedrift, forholder VEAS seg
til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Ved siden av pris, legger vi ofte også vekt på
ulike andre sider ved leverandør ogleveranse,
alt etter type anskaffelse; kompetanse,
kvalitet, miljø, leveringsevne mv.
8 |
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Store anskaffelser
En rekke prosjekter/investeringer med en samlet verdi
på om lag 1,2 mrd. kroner skal gjennomføres i perioden
fram til 2019. Noen av prosjektene gjennomføres
gjennom rammeavtaler, andre som egne entrepriser,
eller i en kombinasjon.

Ved siden av dette kommer rammeavtaler på levering
av varer og tjenester for den daglige driften. B
 udsjettet
for drift og vedlikehold er på 220–250 millioner
kroner årlig, eksklusive avskrivninger.

En rekke rammeavtaler og enkeltleveranser vil bli
kunngjort i årene som kommer. Leveransene vil
omfatte hele spekteret: fra rådgivning til prosess, bygg
og maskin.
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VEAS i tall
VEAS renser avløpsvann fra mer enn 600 000 personer ved
indre Oslofjord.
Vannet blir transportert via en tunnel som strekker seg fra
Fagerlia i øst, helt ut til renseanlegget på Bjerkås i Asker
kommune, til sammen 42 km.

VEAS har om lag 70 ansatte.
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Et av resultatene av rensingen, er VEAS-jord. Om lag 40 000
tonn VEAS-jord blir brukt på korndyrkingsarealer hvert år.

Bry/Tinagent

En normal dag behandler VEAS mellom 2500 og 3000 liter
pr. sekund. Når det regner eller snøen smelter, kan anlegget
behandle opp til 11 000 liter pr. sekund.

VEAS’
kjernevirksomhet
Se mer om VEAS-prosessen på veas.nu.
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VANN
– en renere Oslofjord
VEAS behandler årlig 100–110 mill. m³ avløpsvann, og
renseanlegget kan ta hånd om inntil 11.000 liter per
sekund. VEAS-konseptet for nitrogenfjerning omfatter

kjemisk forbehandling, biologisk nitrogenfjerning i
biofilmprosess og ammoniakkstripping. Oppholdstiden
for vannet i anlegget er 3–4 timer.
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GJØDSEL
– bedre jordsmonn
I tillegg til effektiv vannrensing, medvirker VEAS til
at næringsstoffer og organisk stoff bringes tilbake
til kretsløpet gjennom produksjon av stabilisert,
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 ygienisert og kalktilsatt avløpsslam – VEAS-jord og
h
ammoniumnitrat.
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ENERGI – biogass,
strøm og varme
Slammet som skilles ut i vannrenseprosessen, er en
energiressurs. I de store råtnetankene, med oppholds
tid på over 20 dager, brytes slammet ned. I denne
prosessen dannes store mengder biogass. Biogassen
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brukes til å produsere strøm og varme. Det urensede
avløpsvannet er også en energiressurs. Varme fra
vannet i den 42 km lange tunellen utnyttes til fjernvarmeproduksjon.
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Infrastruktur i endring
Samtidig med oppgradering av eksisterende
infrastruktur, skal vi forberede oss på å møte ytterligere vekst, endringer i klima og nye forventninger og
krav. Det blir lagt til rette for å kunne utvide anlegget,
både i fjell og i dagen.

I 2030 forventer vi å håndtere 50 % økt tilførsel.
De nye anleggene skal bygges for fremtiden. Vi har
ambisjoner om å tenke nytt for å skape positive
miljømessige ringvirkninger.

Alltid utvikling
Fra starten hadde VEAS krav om å fjerne fosfor. Senere kom det
krav om å fjerne nitrogen. I løpet av 1990-tallet ble det gjort
et omfattende utviklingsarbeid, hånd i hånd med ombyggingen
av anlegget, for å etablere biologisk nitrogenfjerning innenfor
arealet av det eksisterende anlegget.
Resultatet ble VEAS-konseptet for nitrogenfjerning – en svært
kompakt prosessløsning.

Et løft for
leverandørbransjen?
Slik VEAS ser det, må leverandørene henge med i den
internasjonale konkurransen. Dette krever kompetanse
og vilje til å utvikle seg.

Vi ønsker å være en aktiv og krevende kunde som
gjennomfører utvikling for å nå våre mål.

VEAS vil utvikle de løsningene vi selv trenger – i
samarbeid med leverandører og rådgivere.
veas
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HMS har høy prioritet
Det er krevende å gjennomføre tunge prosjekter
samtidig med daglig drift, både for våre egne ansatte
og våre leverandører. Alle skal gå hjem like friske og
hele som da de kom. Hver dag.
Prosjektene skal gjennomføres uten skade på personer,
og med et godt arbeidsmiljø for de som jobber på
byggeplassen og VEAS.
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Vi forventer den samme innstillingen hos våre
leverandører. Dette får vi til ved gode rutiner, gode
holdninger, praktiske verktøy og ikke minst: god
kommunikasjon og koordinering av HMS i alle faser av
prosjektene.
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Miljøbedriften
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Vi vurderer at livssyklusanalyse, LCA, er et godt
verktøy for å måle egen miljøprestasjon, både for
å sette krav til løsninger og leverandører og for
å sammenlikne løsninger og leverandører på en
forutsigbar måte.
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VEAS mål er å være CO²-nøytral eller bedre i 2030.
Vi vil legge stadig sterkere vekt på miljø, både i egen
drift og ved anskaffelser.
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Vannhuset
– arena for kompetanse
utvikling og innovasjon
Vi vil at VEAS skal bidra til fremtidens renseteknologi
og -metoder, og derved bidra til å definere hva som
er mulig.
Vi ønsker å dele engasjement og kunnskap med andre
ildsjeler fra inn- og utland, og skape en arena for
nyskaping, utvikling og innovasjon. Dette kaller vi
Vannhuset.
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Innovasjonsarbeidet skal ta utgangspunkt i
utfordringene som er aktuelle for VEAS, men
resultatene kan gjerne ha nytteverdi ut over vår
virksomhet, indre Oslofjord og Norge.
Det vil være naturlig å samarbeide med både
leverandører og akademiske miljø. Rent fysisk
ser vi for oss at Vannhuset vil være tilknyttet
kontorer, anlegg og laboratorium – med nærhet til
utfordringene.
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Store prosjekter
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Slamstrengen

Slambehandlingskapasiteten skal over tid økes med
50 %. Prosjektet omfatter foravvanning, termofil
utråtning og sluttavvanning. Første fase omfatter
foravvanning og termofil utråtning, dvs. utråtning
ved minst 55 °C. Fase 2 omfatter sluttavvanning og
rejektvannsbehandling.
I dag skjer hygieniseringen av slammet i kammer
filterpressene. Ved å flytte hygieniseringen til råtne

KUNNSKAPEN BAK
FREMTIDENS
RENSEANLEGG
COWI – Et ledende fagmiljø innen
prosjektering av avløpsrenseanlegg.
COWI bistår VEAS med kunnskap innenfor
VA-prosess, maskinteknikk, slambehandling,
biogass, elektro og automasjon, konstruksjon
og byggteknikk, laserscanning,
3D-modellering og prosjektoppfølging.
www.cowi.no

DRIVKRAFTEN BAK DINE 360° LØSNINGER
COWI er en ledende konsulentgruppe som skaper verdier for kunder, mennesker
og samfunn gjennom vår 360° tilnærming. Vi takler utfordringer med en rekke
ulike utgangspunkt for å skape samstemte løsninger for våre kunder.

anlegget, vil pressene få økt kapasitet, men det vil
likevel være behov for ytterligere kapasitet.
I 2014 ble det installert fem nye foravvanningsmaskiner. Ombygging til termofil utråtning omfatter
etablering av nye varmevekslere, pumper, rør, ventiler
og måleutstyr, samt nytt elektrorom med tilhørende
tavler og styresystem. Arbeidene er planlagt ferdig i
løpet av 2015.

| 25
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Ristgodshåndtering
og transporttunnel

prosjekt

Gammelt utstyr for behandling og intern transport av
rist- og silgods skal byttes ut med utstyr som sikrer
en effektiv og stabil drift og et godt arbeidsmiljø.
Fjellentreprisen hadde byggestart i september 2014

og ble ferdigstilt i begynnelsen av januar 2015.
Prosessentreprisen har planlagt byggestart i februar
2015, med forventning om ferdigstillelse i løpet av
dette året.

Etablert 1992

Alt innen sikring av fjell/mur og tuneller.
Tørrsprøyting – Våtsprøyting med rigg.

prosjekt

Tunnel- og fjellsikring
VEAS-anlegget og transporttunnelen krever løpende kontroll og sikring
med tilhørende større og mindre fjellarbeid.

Din leverandør av:
Hydraulikkslanger • Industrislanger
Kuplinger • Transmisjoner • Olje
Verktøy • Kärcher rengjøringsmaskiner
Holmestrandsveien 92, 3036 Drammen • Tlf: 32 80 22 22 • Faks: 32 80 22 30 • post@finntek.no • www.finntek.no
24 timers service!

Fagkunnskap - Kvalitet - Personlig service
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Betongrehabilitering
av bassengene

For å få nødvendig erfaringsgrunnlag for gjennom
føring av betongrehabilitering, ble det gjennomført

to pilotprosjekter i prosesshall 8 i til sammen åtte
bassenger. Pilotene ble avsluttet i 2014.
Etter anbudskonkurranse ble det inngått kontrakt for
de rehabilitering av de resterende 40 bassengene.
Dette omfattende arbeidet skal foregå parallelt med
driften og forventes sluttført i 2018. Samtidig med
betongrehabiliteringen vil andre kritiske komponenter
bli kontrollert og renovert i prosesshallene.
Bry/Tinagent

Seks av åtte prosesshaller har kjemisk og biologisk
rensetrinn. Det biologiske rensetrinnet i hver
prosesshall består av åtte basseng, hvorav fire
nitrifikasjonsbasseng og fire denitrifikasjonsbasseng.
Det er til sammen 48 NIT-/DEN-basseng i seks
prosesshaller.
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prosjekt

Prosesshall 5 og 6
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I seks av de åtte prosesshallene er det biologisk
nitrogenfjerning. Nå planlegges det for å etablere
nitrogenfjerning også i de to hallene som ikke ble

bygd om på 90-tallet. Etter en prosjekteringsfase er
det forventet oppstart for ombyggingen i 2018.
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Biogass

VEAS produserer årlig 11–12 mill. Nm³ biogass. I dag
benyttes biogassen internt, til produksjon av strøm
og varme.
I løpet av prosjektperioden vil vi bygge et gassrense
anlegg for å oppgradere mye av biogassen til driv
stofformål. Med et oppgraderingsanlegg på plass, vil
biogassen kunne prioriteres til eksterne formål, hvor

gassen totalt sett vil ha den største positive miljø
effekten.
Det legges til rette for en produksjon av oppgradert
biogass på mer enn 60 GWh/år, noe som eksempelvis
kan drive opptil 180 busser som ellers ville kjørt på
diesel.

Norconsult
- en komplett tverrfaglig rådgiver med bredt sammensatte fagmiljøer

Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere innen samfunnsplanlegging og
prosjektering. Vi har bistått ved et betydelig antall
avløpsrenseanlegg og vært en verdifull medspiller i
realiseringen av større investerings- og utbyggingsprosjekter.
VEAS er Norges største avløpsrenseanlegg og vi i
Norconsult er stolte av å få bidra med vår spisskompetanse. Våre ansatte har bistått med utredninger innen
blant annet maskin- og prosessteknikk, byggeteknikk,
elektroteknikk og VVS-installasjoner, ingeniørgeologi,
SHA, miljøoppfølgingprogram og branntekniske
forhold.

www.norconsult.no
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Din lokale elektriker og rørlegger
i Asker og Bærum
Vi yter komplette tjenester til både bolig og næringseiendom
Ta kontakt med oss
Telefon avdeling Asker/Bærum: 6677 90 50
eller epost: asker@bravida.no
Lokal aktør - nasjonal leverandør av elektro, rør og ventilasjon

www.bravida.no

FULL KONTROLL MED LENEL ADGANGS-KONTROLL
OG BESØKSSYSTEM FRA STANLEY SECURITY
Vi er stolte over å få være med å sikre Norges største vannrenseanlegg.
Neste 4 til 6 år skal det investeres betydelig beløp for å utvide anlegget ytterligere.
VEAS renser kloakk og avløpsvann fra over 600.000 innbyggere og sikrer at du og jeg kan
nyte en ren Oslofjord. Stanley Security er landsdekkende med 300 ansatte og Norges ledende
leverandør av elektroniske sikkerhetsløsninger innen adgangskontroll, innbruddsalarm,
kameraovervåking, varesikring og brannalarm.

www.stanleysecurity.no I Tlf: 05010

Annonse VEAS_02.02.15.indd 2

09.02.15 12:53

Røropplegg i syrefast/rustfritt inkl.
pumpemontering og betongfundamenter levert
av BB. Lakk & Mek. Verksted AS

Alt røropplegg,betongfundamenter og
pumpemontering i bilde er levert
av BB. Lakk & Mek. Verksted AS

Røropplegg i syrefast/rustfritt inkl. pumpemontering og betongfundamenter
levert av BB. Lakk & Mek. Verksted AS.

Som leverandør av tjenester til VEAS gjennom 30 år har vi bidratt med blant annet
- industrirørlegging
- mekanisk vedlikehold
- montering av pumper, maskiner og kammerﬁlterpresser
- snekker- og betongarbeider
Vi utfører oppdrag for ﬂere renseanlegg i Østlandsområdet, og med 12 ansatte og gode
samarbeidspartnere er du sikret tjenester av høy kvalitet.

Mjøndalen Industriområde, Postboks 3, 3051 Mjøndalen • Tlf. 32 23 10 40
www.bb-lakkogmek.no
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Goodtech.
Processleverantör
för Turn Key lösningar.
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Bryn Byggklima AS hjelper deg - løsningen ligger i luften.
Våre 130 dyktige medarbeidere har den nødvendige kompetansen.
Vår ettermarkedsavdeling tilbyr en tverrfaglig forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV) av klimaanlegg og øvrige byggtekniske installasjoner.

www.brynbk.no

Landets største leverandør
av slanger, slangetilbehør og
sveiseprodukter.
Du skaffer deg raskt og enkelt produkter og tjenester fra:
Tomtegata 80 - 3012 Drammen
Tlf.: 32 20 24 60 - Faks: 32 20 24 61
E-post: drammen@tess.no - www.tess.no

Goodtech Environment AB

Telefon: +358 18 23100
Gamla Godbyvägen 2, AX-22100 Mariehamn, Åland
office@goodtech.fi www.goodtech.fi

Analyse, Temperatur, Trykk, Mengde, Nivå

Leverandør av måleinstrumenter
til vann- og avløpsindustrien
www.no.endress.com

A complete spectrum
of wastewater treatment equipment

Alfa Laval offers a complete spectrum of equipment and knowhow for
wastewater treatment. Visit on our website www.alfalaval.com

ALDRUM G3

ALDEC G3

Ledende i Norge
innen bergteknikk
Multiconsult har er et av Norges største og ledende
fagmiljø innen ingeniørgeologi, sprengningsteknikk
og måletjenester.
Flere av våre ca. 50 medarbeiderne har betydelig
erfaring fra prosjektering av tunneler og bergrom,
samt med oppfølging av arbeider i byggefasen.
Vi har spisskompetanse til å løse problemstillinger
tilknyttet de fleste bergarbeider over og under jord:
Store samferdselsprosjekt, bygg- og anleggsprosjekter, vannkraftutbygging, olje- og gassanlegg
i berg og ressursutvinning i gruver og massetak.

prosjekt, fra undersøkelser og anbudsprosess – til
oppfølging under bygging og etterkontroll.
Vår kompetanse er også nyttig i og etter driftsfasen
av prosjekter, ved vedlikehold, utvidelser eller avslutninger av anlegg. Vi har kompetanse og utstyr
for god dokumentasjon av bygningstilstand før og
etter sprengningsarbeider.
Siden 2006 har vi bistått VEAS med ingeniørgeologisk prosjektering og oppfølging ved både
utvidelse og vedlikehold av eksisterende anlegg
på Slemmestad.

Multiconsult bistår med faglige vurderinger av
bergarbeider gjennom hele gjennomføringen av et
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Bilfinger Industrial Services Norway
er en tverrfaglig leverandør av
industrielt vedlikehold, prosjektledelse
& engineering, fabrikasjon/montasje,
industrimuring og rådgivning til
prosessindustri, offentlig virksomhet og
energiprodusenter i Norge.
Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av
våre leveranser og vår konkurransekraft.
Vi ønsker å skape verdier for våre kunder
ved kostnadseffektive løsninger og økt
tilgjengelighet på produksjonsutstyr.
Selskapet har hovedkontor i Porsgrunn, en
omsetning på 1,8 milliarder kroner og har
nå mer enn 1300 ansatte i Norge.

www.IS-norway.bilfinger.com

BILFINGER INDUSTRIAL
SERVICES NORWAY AS
DIN VEDLIKEHOLDSOG PROSJEKTPARTNER

BMO Entreprenør vil i perioden 2012–2018 rehabilitere 48 DEN- og NIT-bassenger for VEAS.
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Dette innebærer fjerning av ﬁltermasser, utskiftning av dyser og membraner, vannmeisling av
ødelagt betong, sprøytemørtling, påføring av polyurea, forsterking av innfesting av dysedekker
og tilbakefylling av ﬁltermasser.

