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Forslag til vedtak: 

 

1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med 

en elektrokjel. 

2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk kokekar. 

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 

I desember 2016 ble det startet et forprosjekt for å avklare omfang og kostnader for å 

oppgradere fyrrom og dampleveranse til Ringerikskjøkken. Det er i dag en oljekjel som 

produserer damp til kokekar, kokegryte og roterende hurtigkjøler ved Ringerikskjøkken.  

Oljekjelen har ved flere anledninger stoppet ved langtidskoking av mat om natten, med den 

konsekvens at maten har blitt ødelagt. 

Fyrrommet, som ligger i 2.etg, har sprekker i gulvbelegg. En eventuell lekkasje vil derfor 

kunne renne gjennom etasjeskiller og ned i kjøkkenet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Den eksisterende oljekjelen ble anskaffet i 2012 i forbindelse med havari av daværende oljekjel. 

Den raskeste løsningen for å sette produksjonen i gang igjen i 2012 var å anskaffe og installere 

en brukt og overhalt oljekjel. 

Hønefoss rørleggerbedrift, som har utført vedlikehold på oljekjelen de seneste årene, har 

beskrevet tilstanden som relativt god, men det har vært problemer med driftsstans. 

Det ble utført vedlikehold på eksisterende kjele våren 2017 etter anbefalinger fra servicepart. 

Etter dette har kjelen fungert uten driftsavbrudd. 

Virksomheten ønsker å erstatte dagens oljekjel med en elektrisk kjel for å sikre en stabil og 

driftssikker matproduksjon. 
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Norconsult har utarbeidet en forprosjektrapport som beskriver tiltak og kostnader for å erstatte 

dagens oljefyrte dampkjel med en elektrokjel. I tillegg beskriver rapporten nødvendige tiltak på 

selve fyrrommet. Rapporten følger som vedlegg til saken. Rapporten viser også at det ikke vil 

være mulig å benytte utstyret som benytter damp i anslagsvis 50 dager, mens arbeidet på 

fyrrommet pågår. Ringerikskjøkkenet oppgir at de kan produsere opp deler av menyen i 

forkant, i tillegg til å benytte elektrisk kokegryte på 60 ltr under arbeidene med kjelen. 

 

Det er ønskelig å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere ved å installere en større 

elektrisk kokegryte. Ved bortfall av elektrokjel vil elektrisk kokekar sørge for at produksjonen 

kan videreføres, men med redusert volum. Ved bortfall av elektrokjel vil Ringerikskjøkken 

måtte tilpasse menyen, for å redusere koke/stekebehovet. 

En installasjon av elektrisk kokekar bør gjennomføres før kjelen skiftes ut, slik at produksjonen 

til en viss grad kan opprettholdes under arbeidene. Kort vurdering fra Norconsult om 

produksjonssikkerhet følger som vedlegg til saken. 

 

Dagens oljekjel kan erstattes av mer miljøvennlig alternativ, basert på flis eller pellets, men 

denne løsningen er ikke ønskelig fra virksomheten. 

Enova støtter ikke konvertering til elektrokjel, men gir tilskudd på opp til 45% av 

merkostnaden for konvertering til miljøvennlig alternativ eller maksimalt kr 1700 kr/KW for 

konvertering til fyrkjeler med flis, briketter eller pellets. Det er en forutsetning fra Enova om at 

søknad om økonomisk støtte til konvertering av oljekjeler til miljøvennlig alternativ, skal være 

sendt inn før beslutning om gjennomføring foreligger. Søknad om støtte til konvertering til 

miljøvennlig alternativ ble sendt inn 8.september 2017. Dette for å gjøre det mulig å velge et 

miljøvennlig alternativ til kjele, med støtte fra Enova. Søknaden om støtte fra Enova trekkes, 

dersom det vedtas å skifte ut oljekjelen med elektrokjel. 

Et miljøvennlig alternativ til elektrokjel er ikke utredet, men det er antatt at kostnadene for et 

kommunalt eid flisfyringsanlegg vil bli høyere enn for en tradisjonell elektrokjel. 

 

Alternativet til å etablere et kommunalt flisfyringsanlegg er et anlegg etablert og driftet av 

ekstern samarbeidspart. Ringerike kommune vil ved en slik løsning bare betale for «ferdig 

varme». Tilsvarende energikontrakter er tidliger inngått for Austjord, Hallingby, Sokna og 

Tyristrand etter egne anbudskonkurranser. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I Energi og klimaplan, sak 129/10, er det et hovedmål at det skal stimuleres til økt bruk av 

fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal 

fases ut.  

 

Regjeringen har sendt forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. januar 2020 på høring.  

Bakgrunnen for forslaget er klimaforliket fra 2012 hvor Stortinget ba regjeringen om å innføre 

forbud mot fyring med fossil olje. Vedtak i saken foreligger ikke pr. dags dato, men det antas 

at forbudet vil bli vedtatt. 
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Økonomiske forhold 

Rapport fra Norconsult konkluderer med et kostnadsestimat på kr 4 678 711,- inkludert 

merverdiavgift for å konvertere oljekjel til elektrokjel. Inkludert i kostnadsestimatet er en 

usikkerhetsramme på 25 %. 

 

For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere planlegges det å skifte ut en eksisterene 50 

ltr kokegryte med en større gryte. Behovet må kartlegges nærmere.  

 Nettpriser fra en leverandør av kokegryter til produksjonskjøkken, viser at en 300 ltr 

kokegryte koster i underkant av kr 700.000,- eksklusive merverdiavgift. I tillegg vil 

følgearbeider montasjearbeider, elektro, og VVS-arbeider etc. komme i tillegg. Et alternativ til 

økt produksjonssikkerhet er bruk av to elektrokjeler, i stedet for en.  

Anslått totalkostnad for økt produksjonssikkerhet på kr 2,3 millioner, men det er høy grad av 

usikkerhet rundt dette. 

 
Et miljøvennlig alternativ forventes å medføre behov for en høyere økonomisk avsetning, men 

alternativet er ikke utredet.  Merkostnadene med dette er ikke kjent, men må ses i sammenheng 

med eventuell støtte fra Enova. 

 
Behov for informasjon og høringer 

  

 

Alternative løsninger 

1. Alternativ vedtak 1 

a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for å etablere et ny 

miljøvennlig alternativ til kjel.  

b. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar i tillegg til etablering av ny kjel. 

c. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

2. Alterntivt vedtak 2 

a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for kjøp av ferdig 

varme til matproduksjonen, der eksterne tar ansvaret for drift og investering av 

kjele for dampproduksjonen. 

b. For å forebedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar i tillegg til etablering av ny kjel.  

c. Finansieringen for tiltak til å øke produksjonssikkerheten ytterligere, anslagsvis 

kr 2,3 millioner kroner, innarbeides i handlingsprogrammet for 2018. 
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Prinsipielle avklaringer 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer det som svært viktig at Ringerikskjøkkenet som produserer mat for 

institusjoner, omsorgsboliger og eksterne har en driftssikker produksjonslinje.  

Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig å gjennomføre utskiftning av oljekjelen og 

tiltak for forbedre produksjonssikkerheten nå. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 
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Diverse informasjon fra rådmannen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

Følgende informasjon vil bli gitt: 

1. Lovendring fra 1. oktober for pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

Hva betyr dette for Ringerike kommune? 

2. Nyetablert samarbeidsstilling med utviklingssenteret i Drammen. 

 

 

Vedlegg 

 Foilserie «Nyetablert samarbeidsstilling med utviklingssenteret i Drammen» 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Oppgradering av fyrrom  - Ringerikskjøkken  
 

Forslag til vedtak: 

1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med 

en elektrokjel. 

2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar. 

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 

I desember 2016 ble det startet et forprosjekt for å avklare omfang og kostnader for å 

oppgradere fyrrom og dampleveranse til Ringerikskjøkken. Det er i dag en oljekjel som 

produserer damp til kokekar, kokegryte og roterende hurtigkjøler ved Ringerikskjøkken.  

Oljekjelen har ved flere anledninger stoppet ved langtidskoking av mat om natten, med den 

konsekvens at maten har blitt ødelagt. 

Fyrrommet, som ligger i 2.etg, har sprekker i gulvbelegg. En eventuell lekkasje vil derfor 

kunne renne gjennom etasjeskiller og ned i kjøkkenet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Den eksisterende oljekjelen ble anskaffet i 2012 i forbindelse med havari av daværende oljekjel. 

Den raskeste løsningen for å sette produksjonen i gang igjen i 2012 var å anskaffe og installere 

en brukt og overhalt oljekjel. 

Hønefoss rørleggerbedrift, som har utført vedlikehold på oljekjelen de seneste årene, har 

beskrevet tilstanden som relativt god, men det har vært problemer med driftsstans. 

Det ble utført vedlikehold på eksisterende kjele våren 2017 etter anbefalinger fra servicepart. 

Etter dette har kjelen fungert uten driftsavbrudd. 

Virksomheten ønsker å erstatte dagens oljekjel med en elektrisk kjel for å sikre en stabil og 

driftssikker matproduksjon. 



- 

 

Norconsult har utarbeidet en forprosjektrapport som beskriver tiltak og kostnader for å erstatte 

dagens oljefyrte dampkjel med en elektrokjel. I tillegg beskriver rapporten nødvendige tiltak på 

selve fyrrommet. Rapporten følger som vedlegg til saken. Rapporten viser også at det ikke vil 

være mulig å benytte utstyret som benytter damp i anslagsvis 50 dager, mens arbeidet på 

fyrrommet pågår. Ringerikskjøkkenet oppgir at de kan produsere opp deler av menyen i 

forkant, i tillegg til å benytte elektrisk kokegryte på 60 ltr under arbeidene med kjelen. 

 

Det er ønskelig å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere ved å installere en større 

elektrisk kokegryte. Ved bortfall av elektrokjel vil elektrisk kokekar sørge for at produksjonen 

kan videreføres, men med redusert volum. Ved bortfall av elektrokjel vil Ringerikskjøkken 

måtte tilpasse menyen, for å redusere koke/stekebehovet. 

En installasjon av elektrisk kokekar bør gjennomføres før kjelen skiftes ut, slik at produksjonen 

til en viss grad kan opprettholdes under arbeidene. Kort vurdering fra Norconsult om 

prosuksjonssikkerhet følger som vedlegg til saken. 

 

Dagens oljekjel kan erstattes av mer miljøvennlig alternativ, basert på flis eller pellets, men 

denne løsningen er ikke ønskelig fra virksomheten. 

Enova støtter ikke konvertering til elektrokjel, men gir tilskudd på opp til 45% av 

merkostnaden for konvertering til miljøvennlig alternativ eller maksimalt kr 1700 kr/KW for 

konvertering til fyrkjeler med flis, briketter eller pellets. Det er en forutsetning fra Enova om at 

søknad om økonomisk støtte til konvertering av oljekjeler til miljøvennlig alternativ, skal være 

sendt inn før beslutning om gjennomføring foreligger. Søknad om støtte til konvertering til 

miljøvennlig alternativ ble sendt inn 8.september 2017. Dette for å gjøre det mulig å velge et 

miljøvennlig alternativ til kjele, med støtte fra Enova. Søknaden om støtte fra Enova trekkes, 

dersom det vedtas å skifte ut oljekjelen med elektrokjel. 

Et miljøvennlig alternativ til elektrokjel er ikke utredet, men det er antatt at kostnadene for et 

kommunalt eid flisfyringsanlegg vil bli høyere enn for en tradisjonell elektrokjel. 

 

Alternativet til å etablere et kommunalt flisfyringsanlegg er et anlegg etablert og driftet av 

ekstern samarbeidspart. Ringerike kommune vil ved en slik løsning bare betale for «ferdig 

varme». Tilsvarende energikontrakter er tidliger inngått for Austjord, Hallingby, Sokna og 

Tyristrand etter egne anbudskonkurranser. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I Energi og klimaplan, sak 129/10, er det et hovedmål at det skal stimuleres til økt bruk av 

fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal 

fases ut.  

 

Regjeringen har sendt forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. januar 2020 på høring.  

Bakgrunnen for forslaget er klimaforliket fra 2012 hvor Stortinget ba regjeringen om å innføre 

forbud mot fyring med fossil olje. Vedtak i saken foreligger ikke pr. dags dato, men det antas 

at forbudet vil bli vedtatt. 

 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 



- 

Rapport fra Norconsult konkluderer med et kostnadsestimat på kr 4 678 711,- inkludert 

merverdiavgift for å konvertere oljekjel til elektrokjel. Inkludert i kostnadsestimatet er en 

usikkerhetsramme på 25 %. 

 

For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere planlegges det å skifte ut en eksisterene 50 

ltr kokegryte med en større gryte. Behovet må kartlegges nærmere.  

 Nettpriser fra en leverandør av kokegryter til produksjonskjøkken, viser at en 300 ltr 

kokegryte koster i underkant av kr 700.000,- eksklusive merverdiavgift. I tillegg vil 

følgearbeider montasjearbeider, elektro, og VVS-arbeider etc. komme i tillegg. Et alternativ til 

økt produksjonssikkerhet er bruk av to elektrokjeler, i stedet for en.  

Anslått totalkostnad for økt produksjonssikkerhet på kr 2,3 millioner, men det er høy grad av 

usikkerhet rundt dette. 

 
Et miljøvennlig alternativ forventes å medføre behov for en høyere økonomisk avsetning, men 

alternativet er ikke utredet.  Merkostnadene med dette er ikke kjent, men må ses i sammenheng 

med eventuell støtte fra Enova. 

 
Behov for informasjon og høringer 

  

 

Alternative løsninger 

1. Alternativ vedtak 1 

a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for å etablere et ny 

miljøvennlig alternativ til kjel.  

b. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar i tillegg til etablering av ny kjel. 

c. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

2. Alterntivt vedtak 2 

a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for kjøp av ferdig 

varme til matproduksjonen, der eksterne tar ansvaret for drift og investering av 

kjele for dampproduksjonen. 

b. For å forebedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar i tillegg til etablering av ny kjel.  

c. Finansieringen for tiltak til å øke produksjonssikkerheten ytterligere, anslagsvis 

kr 2,3 millioner kroner, innarbeides i handlingsprogrammet for 2018. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer det som svært viktig at Ringerikskjøkkenet som produserer mat for 

institusjoner, omsorgsboliger og eksterne har en driftssikker produksjonslinje.  

Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig å gjennomføre utskiftning av oljekjelen og 

tiltak for forbedre produksjonssikkerheten nå. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 
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Sammendrag

Ringerikskjøkken er et kommunalt storkjøkken som la ger varm mat til kommunale institusjoner og
private personer. Damp brukes til oppvarming av gry ter og kokekar, samt rengjøring av utstyr.

Det er installert en oljefyrt dampkjel på Ringeriks kjøkken. Denne tripper daglig og gjør f.eks.
langtidskoking av mat utover ordinær arbeidstid van skelig. I tillegg må kjøkken personalet stadig vekk
sjekke manometre på damptilførsel for å sikre konti nuerlig matlaging.

Ringerikskjøkken ønsker derfor at eksisterende damp kjel, produsert i 1994 og kjøpt brukt og installert i
fyrrommet i 2010/201 1, erstattes med en elektrokjel . Dette er også en del av kommunens plan om
utfasing av fossilt brensel. At eksisterende kjel erstattes med bioolje fyrt kjel er ikke et alternat iv
Ringerikskjøkken ønsker.

I tillegg er gulvet i fyrrommet hvor kjelen står sl itt og oppsprukket og det er registrert vannlekkasj e ned
i etasjen under hvor kjøkkenet er plassert.

Norconsult AS har blitt bedt av Teknisk forvaltning Ringerike kommune om å lage en enkel utredning
som beskriver arbeidsomfang, tidsplan og kalkyle fo r å erstatte eksisterende kjel med en elektrokjel o g
i tillegg utbedre gulvet i fyrrommet.

Ringerikskjøkken har 3 forbrukere av damp som er ko kekar, kokegryte og roterende hurtigkjøler. De
har et totalt oppgitt dimensjonerende forbruk på ca . 600 kg damp pr. time. Den nye kjelen er planlagt
med ca. 20% ekstra kapasitet og vil kunne levere ca . 725 kg damp pr. time ved 10 bar(o)
leveringstrykk og da ha en elektrisk tilførsel på 5 00 kW gitt 98% kjelvirkningsgrad.

Oppgraderingen av fyrrommet på Ringerikskjøkken omf atter i hovedsak:

• Fjerning av eksisterende dampkjel, røykgassrør og fødevannssystem
• Utbedre gulv i fyrrommet
• Installere ny elektrokjel og nytt fødevannsystem
• Tilpasse eksisterende røranlegg til ny kjel og nyt t fødevannsystem
• Ny el. kabel fra lavspent hovedtavle til kontaktor -/betjeningsskap for ny kjel og fordeling

internt til nye pumper etc. i fyrrommet.

I tillegg må eksisterende inntakstrafo i bygget med kapasitet 630 kVA erstattes med en større trafo
med foreslått kapasitet 800 kVA.

Totalt samtidig elektrisk effektbehov på bygget vil kunne være 940 kW som er høyere enn ny trafo
kapasitet. Dette medfører at det installeres last r egulator i hovedtavle som begrenser eksisterende el
kjeles pådrag i de perioder det er nødvendig.

I perioden med installasjonsarbeider i fyrrommet bl ir damp ikke tilgjengelig.

Total estimert kostnad for installasjon og idriftse ttelse av nytt kjelanlegg er : kr. 4.679.000,-

Tid fra prosjektstart til start installasjonsarbeid er i fyrrom er : 20 uker

Tid for installasjonsarbeider (stopp av mat produks jonen) er : 10 uker

Total tid for prosjektgjennomføring er : 30 uk er
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Formål med rapporten
Ringerikskjøkken benytter damp til matlagingen. Den oljefyrte kjelen som leverer damp, har dårlig
driftsregularitet noe som medfører at langtidskokin g av mat utenom ordinær arbeidstid er utfordrende.

Ringerikskjøkken ønsker å erstatte eksisterende kje l som er fabrikkert i 1994 og kjøpt brukt og
installert i 2010/2011, med en elektrokjel. De ønsk er f.eks. ikke kjel fyrt med bio-olje som de mener
krever mer vedlikehold og oppfølging.

Denne rapporten beskriver nødvendige modifikasjoner , med tilhørende kostnader og tidsplaner, som
anbefales utført, i forbindelse med anskaffelse og installasjon av ny elektrokjel for dampproduksjon i
fyrrommet på Ringerikskjøkken.

Formålet med rapporten er at Ringerike Kommune ved Teknisk Forvaltning presenterer et
beslutningsgrunnlag for rådmann og kommunestyre sli k at de kan ta en investeringsbeslutning for
nødvendig oppgradering av fyrrommet på Ringerikskjø kken.
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Dagens driftssituasjon
Ringerikskjøkken med tilhørende fyrrom og damp prod uksjon ble satt i drift i 2003.

Personellet på Ringerikskjøkken jobber vanlig 5 dag ers uke mandag til fredag fra 08.00 til 16.00.

Kjelen startes mandag og stoppes tidlig fredag og s kal ha damp tilgjengelig for kjøkkenutstyret i hele
denne perioden. Ved oppstart mandag morgen må trykk et bygges opp i rørsystem, tar ca. 30 minutter.

Fyrrommet var opprinnelig utstyrt med en dampkjel f ra Loos med kapasitet 1250 kg damp/time ved 10
bar(o) trykk. Kjelen havarerte i 2010/2011 (ingen a v personalet vet helt sikker hvilket år). Kjelen bl e
erstattet med en brukt Kvikk 600 kjel produsert i 1 994 av Peder Halvorsen. Denne har en kapasitet på
600 kg/t damp v/ 10 bar (400 kW). Kjelen har en We ishaupt Monarch to-trinns brenner, type L3Z-A
med påstemplet maks kapasitet 70 kg/t (836 kWinnfyrt). Reguleringsområdet for brenneren er 25 – 100
% av maks kapasitet.

Kapasitet på eksisterende kjel er helt i grenseland i forhold til akkumulert dimensjonerende kapasitet
på dampkrevende utstyr i kjøkkenet. Tilhørende bren ner er overdimensjonert og vil med
dimensjonerende dampbehov operere i nedre lastområd e (25-50 %) i tillegg til mye start/stopp. Figur
under viser effektdekning for kjel basert på regule ringsområde for brenner (grønt område) gitt en
antatt forbruksprofil. I over 4000 av årets timer (blått område) må kjelen regulere med start/stopp.
Dette vil resultere i dårlig driftsøkonomi og mulig sotdannelse i kjel.

Dagens oljefyrte kjel tripper daglig og kjel må res tartes manuelt. Kokkene sjekker derfor stadig vekk
manometere på damptilførsel. Dette gjør langtidskok ing utover normal arbeidstid utfordrende da man
ikke har tiltro til kjelens tilgjengelighet. Spirax Sarco har tidligere vært på en rask befaring for å se på
problemet. De vurderte mulig årsak for tripping å v ære at nivåmåler/flottør ikke kommuniserer godt
nok (beveger seg tregt opp og ned) med automatikk s ystemet mht. høyt/lavt vann nivå i kjel. Det kan
igjen være forårsaket av tilsmussede elektroder, so m en av flere mulige årsaker.

Ringerikskjøkken har avtale med lokalt rørleggerfir ma i forhold til ett- og femårskontroller. Vi har ikke
fått tilgang til noen servicerapporter for eksister ende kjel.
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Designgrunnlag

Normal drift

Følgende kjøkken utstyr blir tilført damp fra dampk jelen:

Kokegryte

Denne startes opp om morgenen (07.30-08.00) med å s terilisere kokegryta. Deretter utfører man 2
kokinger per dag (eks. lapskaus og suppe med mengde avhengig av bestilling og logistikk). Det er
sterilisering mellom koking. Damp brukes til oppvar ming av gryta enten for matlaging eller for
oppvarming av vann for sterilisering. Det ble opply st under befaring at det kun er indirekte oppvarmin g
av kokegryte som benyttes, dvs. 100 % kondensatretu r.

Gryta er også konstruert for direkte dampinjeksjon i maten som produseres, men dette vil aldri bli
benyttet ihht. personalet på Ringerikskjøkken.

Kokekar

Dette startes kl. 0800 og man koker kjøtt fra 4 til 15 timer, avhengig av type. Først legges kjøtt in n, så
fylles karet med vann. Det er maksimalt 250 kg kjøt t per koking. Indirekte oppvarming, dvs. 100%
kondensatretur.

Kjøletrommel

Damp brukes til sterilisering. Dette ønskes utført etter arbeidstid pga. høyt støynivå. Damp tilføres
direkte gjennom dyser, dvs. ingen kondensatretur.

Dampbehov

Basert på tilgjengelig informasjon er følgende maks imale dampbehov og damptrykk identifisert:

• Gryte : ~ 352 kg damp/time (7 bar(a)) (varme opp vann til 100 oC på 15 min)
• Kokekar : ~ 150 kg damp/time (4 bar(a)) (oppvarmin g av mat i vannbad)
• Kjøletrommel : ~ 100 kg damp/time (4 bar(a)) (oppv arming av vaskevann)

Dampbehovet antas å kunne variere fra 0 – tre forbr ukere, med maksimalt dampbehov som beskrevet
over. Det er mest sannsynlig at kun gryte og kokeka r benyttes samtidig. 100% kondensatretur fra
gryte og kokekar, ingen kondensatretur fra kjøletro mmel.

Variasjon i dampbehov er

• Gryte (damp til kjelmantel rundt gryten) : 0 - 352 kg damp/time
• Kokekar : 0 - 150 kg damp/time
• Kjøletrommel : 0 eller 100 kg damp pr time.
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Kjøkkenets dampforbruk vil dermed variere fra 0 – 6 02 kg damp pr. time i perioden mandag morgen til
fredag formiddag med tilsvarende krav til kjelens d riftsområde. Vi har antatt at dampbehov vil ligge på
20% av maks kapasitet under kokeprosessen. Dette e r kun en antagelse og er ikke verifisert av
utstyrsleverandør.

En antatt driftsprofil for dampbehov over ei uke er vist i figuren under. Profilen er basert på
dimensjonerende behov for utstyr og samtaler med an satte på kjøkkenet ift. hvordan utstyret kjøres.

Figuren viser samtidig drift av kokekar og kokegryt e om morgenen, sterilisering av kokegryte midt på
dagen og sterilisering av kjøletrommel om ettermidd agen. Grunnlasten utgjør koking av kjøtt i
kokekaret, koketid vil avhenge av type kjøtt.

Påfølgende produsert effekt fra kjel er illustrert i figur under. Her er forutsatt ingen kondensatret ur fra
kjøletrommel og at all annen kondensatretur flashes av før eller i matevannstank.
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Effektprofilen er vist som en varighetskurve over å rets timer i figuren under. Det er antatt at kjøkk enet
er i full drift utenom tre uker om sommeren.

Varighetsdiagrammet viser at det er knappe 200 drif tstimer i året med fullt effektbehov. Nedre
effektbehov vil ligge på ca 20 kW, hvor vi har anta tt 20% av maksimalt effektbehov for respektivt utst yr
under selve kokeprosessen. Varighet på nedre effek tbehov vil avhenge av koketid på kokekaret, men
er i figuren vist til ca 3400 timer i året. I 4000 av årets timer er det ingen dampbehov.
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Dimensjonering av ny dampkjel
Det skal ikke tas høyde for fremtidig økning i prod uksjonen fra kjøkkenet ved dimensjonering av ny
kjel.

Ny kjel kan dimensjoneres basert på forskjellige fo rutsetninger;

• Akkumulert dimensjonerende behov for alt dampkreve nde utstyr (602 kg/t damp).
• Sterilisering av kjøletrommel vil ikke kjøres samt idig med sterilisering av kokegryte og

oppvarming av kokekar (502 kg/t damp).
• Ikke noe av utstyret kjøres på full effekt samtidi g, dvs. maks effektbehov vil bli under samtidig

sterilisering av kokegryte og drift av kokekar (382 kg/t damp).

Vi vil anbefale at kjel dimensjoneres iht. første k ulepunkt, da dette ikke vil medføre begrensninger i
produksjonen.

Kapasitet på ny kjel bør ligge på minimum 725 kg/t damp eller 490 kW v/ 10 bar(o) damp og tilført
matevann på 100 oC. Da har vi lagt inn en sikkerhet på 20 % i forho ld til akkumulert dimensjonerende
kapasitet på dampforbrukende utstyr.

For en elementkjel vil dette si ca. 500 kW tilført effekt, gitt en gjennomsnittlig momentanvirkningsgr ad
på 98 % over lastområdet.

En elementkjel har god regulering og vil normalt ku nne regulere ned mot ca 10 % av maks
effektbehov. Sett opp mot varighetsdiagrammet vil dette tilsi en relativt god effektdekning innfor
reguleringsområdet, men med noe start/stopp, se fig ur under.
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Elektrisk effektbehov

Dagens elektriske anlegg

Dagens elektriske anlegg har to hovedfordelinger i lavspent hovedtavle med hver sin forbruksmåler:

• 300 kW el. kjel tilkoplet byggets varmeanlegg
• Alle andre forbrukere som inkluderer kjølekompress orer, ventilasjonsaggregat, pumper,

belysning, kontorutstyr, etc.

Hver hovedfordeling er 415V/630A.

Effekt laster – dagens anlegg

Ringeriks-Kraft Nett har informert om følgende avle ste maksimale belastninger i perioden 2014-2017:

• 300 kW el.kjel : 168 kW (Januar 2016)
• Andre forbrukere : 164 kW (Juni 2014)
• Maksimal samtidig belastning for trafo : 260 kW ( Februar 2016)

Andre forbrukere har størst belastning om sommeren når det er varmt ute og størst kjølebehov, mens
kurs med elkjel har størst belastning i fyringsseso ngen om vinteren. Vi har fått oppgitt at maksimal
effekt for andre forbrukere er ca. 140 kW i fyrings sesongen.

I dag er det installert en trafo med overføringskap asitet 630 kVA og og Ringeriks-Kraft Nett har
presentert følgende estimat:

• Dagens trafo 630 kVA – 260 kW= 370 restkapasitet,

hvor vi forstår at de har antatt 1:1 forhold mellom kVA og kW.

Dimensjonerende effekt med installasjon av el. kje l for damp produksjon

Ny el. kjel for dampproduksjon vil ha et maksimalt effektforbruk på 500 kW.

Ringeriks-Kraft Nett og Teknisk forvaltning Ringeri ke kommune anbefaler at man benytter 260 kW
som samtidig akkumulert dimensjonerende effekt, for 300 kW el. kjel og andre forbrukere.

Dimensjonerende last blir dermed 760kW.

Kraft tilførsel

Ekstern kraft tilførsel til Ringerikskjøkken er via en 22kV/0,415kV transformator med overførings-
kapasitet 630 kVA.

Transformatoren er koplet til byggets lavspent hove dtavle via en skinneplate med kapasitet 1200 A.
Denne skinneplaten kan gi en maksimal overføringsef fekt på ca. 830 kVA til byggets forbrukere.

Ringeriks-Kraft Nett foreslår å erstatte eksisteren de trafo med en 800 kVA trafo som utnytter 1113 A
av skinnepakkens totale kapasitet.
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Det kan i neste fase vurderes om en 1000 kVA trafo som utnytter 1200 A i skinne-pakken og gir
maksimalt 860 kVA bør installeres. Vi har blitt inf ormert om at Ringeriks-Kraft Nett ønsker at det
installeres 800 kVA trafo og ikke 1000 kVA trafo so m kan gi ca. 860 kVA overførings-effekt, pga.
større tap i trafo.

Effekt regulering av eksisterende 300 kW el.kjel

Total teoretisk samtidig maksimal effekt i fyringss esongen kan oppsummeres til:

• Damp produksjon fra ny el. kjel : 500 kW
• 300 kW el. kjel for oppvarming av bygger : 300 kW
• Andre forbruker : 140 kW
• Total samtidig effekt belastning i fyringssesongen : 940 kW

Denne estimerte effekten overstiger trafo- og skinn epakke kapasitet. Vi foreslår derfor, ihht. Ringeri ke
kommune Teknisk forvaltnings ønske, å installere en effekt regulator i hovedtavlen. Ved høyt samtidig
forbruk begrenser effekt regulatoren uttaket til 30 0 kW el. kjel, slik at denne kjelen i eventuelt kor te
perioder ikke får tilført mer effekt enn tilgjengel ig (ca. 150 kW) når ny dampkjel og andre forbrukere får
tilført nødvendig effekt for normal produksjon.
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Forslag til modifikasjoner i fyrrom

Dampkjel inkl. matevannsystem

Dampkjel

Det installeres ny elementkjel for dampproduksjon m ed minimum kapasitet 725 kg damp/time ved 10
bar(o) leveringstrykk. Forslåtte elementkjel vil h a et tilført effektbehov på ca. 500 kW med oppgitte
kapasiteter.

Matevannsystem

Det installeres nytt matevannsystem med matevannsta nk, matevannspumpe og kjemikalidoserings-
system tilpasset vannkvalitet på vann inn til Ringe rikskjøkken og elementkjelens krav til vannkvalitet .

Ferskvann fra kommunalt nett tilføres for å erstatt e avdampning, kondensat drenering og damp for
bruk for vask av roterende kjøler.

Rørarbeider

Tilslutninger av rørsystemer må tilpasses nytt inst allert utstyr og omfatter bl.a.:

• Eksisterende damprør ut fra kjelen.
• Eksisterende matevann-/kondensat rør mellom ny mat evannstank/pumpe og kjel.
• Eksisterende kondensat retur rør fra kjøkken inn p å ny matevannstank.
• Eksisterende rør mellom dampkjel og matevannstank for oppvarming/temperaturvedlikehold

av matevann.
• Eksisterende rør fra sikkerhetsventiler på kjel og ut igjennom yttervegg i fyrrom.

Elektro

Eksisterende kabel mellom lavspent hovedtavle og fy rrommet fjernes .

Eksisterende kabler fra oljekjelens automatikk skap til utstyr og instrumentering fjernes.

Det blir lagt ny kabel mellom lavspent hovedtavle o g kontaktor-/betjeningsskap for ny elementkjel i
fyrrommet.

Det blir lagt nye kabler internt i fyrrommet fra ko ntaktor-/betjeningsskap til utstyr og instrumenteri ng
etc.
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Automasjon

Det blir installert ny automatikk for regulering, s tyring og overvåking av elementkjel og
matevannsystem med kjemikaliedosering inkludert kab ling av alle signaler i fyrrommet.

Automatikken kommer i et eget kontaktor-/betjenings skap som er en del av leveransen for
dampkjelen.

Et system for varsling på SMS til kjøkkenpersonalet ved utfall av kjel skal inkluderes.

Gulv i fyrrom

Opplysninger fra Ringerikskjøkken og Teknisk Forva ltning Ringerike kommune

Gulvbelegg i fyrrommet er skadet, og en periode med dårlig vedlikehold har ført til mye saltsøl.
Langvarige lekk gulvbelegg har ført salter ned i be tongen, og disse saltene kommer opp igjen. Det er
motfall mot sluk og vann samler seg på gulvet.

Observasjoner ved befaring 29-04-2017

Sveiseskjøter i gulvbelegg er sprukket og gulvbeleg g synes påvirket av varme og kontraksjonskrefter.
Det er standard gulvbelegg 1,5 mm (2 mm?) med oppbr ett langs vegger. Terskel ved dør er av stål og
ca. 2 cm. Det er videre dårlig fall mot sluk. Det e r observert mye saltavleiringer i området rundt og
under elektrokjele.
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Forslag til rehabiliteringsarbeidet

Gulvflaten i teknisk rom deles i fire soner.
Sone 1 omfatter området under beredere

Sone 2 omfatter området under El kjelle

Sone 3 omfatter området rett innenfor dør

Sone 4 omfatter øvrig gulvflate

Avgrensningen mellom soner kan gjøres enkelt ved å
helklebe tre- eller metallekter mot eksisterende
gulvbelegg.

Sonene bør være så små at de ikke stikker utenfor r ørkoblinger på tilknyttet utstyr,
men samtidig så store at det ikke blir problematisk å legge nytt belegg. Lektene må
være så høye at nytt gulvbelegg kan ha minst fem ce ntimeter oppkant.

I sone 1 -3 kan det vurderes om det skal etableres f uktføler. Innenfor sone 1 og 2 er
det ikke planlagt utbedringer. I sone 3 må det etab leres en utjevning fra gulv i sone 4
ned mot terskel ved dør. Det etableres jevnt fall

I Sone 4 fjernes gammelt gulvbelegg og eksisterende betong etasjeskille renses og
skrapes. Gulvet primes og måles for fukt. Deretter støpes sokler for det nye utstyret i
denne sonen.

Etter at sokler er støpt, så kan det etableres fall
på gulv ved hjelp av gulvavrettingsmasse. Det må
sikres at fallet er ca. 1 :1 00 på ferdig overflate m ot
sluket i senter av rommet. Dersom det er behov
for å skifte sluk eller fore opp sluket må dette
gjøres før gulvet har fått sitt nye fall. Dette gje lder
også for det andre sluket i rommet. Sluk nr. 2 kan

ha lokalt fall eller ligge i fallinjen da dette er ment å ta vann fra avløpsrør og ikke søl på
gulv.

Det kan legges et nytt gulvbelegg av PVC beregnet f or gangtrafikk som for en korridor
i sone 4. Dette gir et gulvbelegg det kan være muli g å arbeide videre med når utstyr
skal skiftes i sone 1 og 2.
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Fjerning av eksisterende kjel, røykgassrør og skor stein.

Fjerning av eksisterende kjel

Eksisterende kjel fjernes gjennom ytterdør i kjølem askin/aggregatrom eller igjennom
inntaksrist/kammer for byggets ventilasjonsanlegg ( gipsplatevegg fjernes temporært) og løftes ut fra
byggets andre etasje ved hjelp av stor truck.

Kjelen kan enten sendes til avfallsbehandling/gjenv inning eller bli gjenbrukt av leverandør av ny kjel .

Fjerning av eksisterende matevanns- og kjemikalied oserings system

Eksisterende matevanns- og kjemikalidoseringsysteme r fjernes

Fjerning av røykgassrør og skorstein

Røykgassrøret inne i fyrrommet fjernes.

Hvorvidt skorstein fjernes med tilhørende arbeider på taket, eller kun kappes og påmonteres en hatt
blir bestemt i neste fase av prosjektet.

Modifikasjon av tak ved fjerning av skorstein

Dersom hele skorsteinen fjernes må taket tettes der skorstein går igjennom taket.

Inntransport av nytt utstyr

Fyrrommet er plassert i byggets andre etasje. Det m å brukes stor truck for å løfte ny kjel inn gjennom
åpning i andre etasje for videre transport inne i b ygget til fyrrommet. Transport av kjel vil skje til fyrrom
via en stor gang fra rommet hvor kjøle- kompressore r/aggregater og byggets ventilasjonsaggregat er
plassert.

Følgende åpninger må passeres ved ut- / inntranspor t av gammel/ny kjel:

• Dør mellom fyrrom og gang : (b x h) = 1 49 x 20 2 cm
• Dør mellom gang og kjølemaskin/aggregat rom : (b x h) = 1 65 x 202 cm
• Bredde mellom kjøleaggregat og tank i kjølemaskin rom : (b x h) = 1 22 x - cm*
• Ytterdør fra kjølemaskin/aggregat rom : (b x h) = 1 32 x 202 cm**

o  Er bredden for liten* fjernes en tank midlertidig for transport av kjel.
o  Er bredden for liten** (etter at dører er tatt av) fjernes gipsvegg og ventilasjon-

inntaksrist og kjel transporteres inn/ut igjennom v entilasjon -inntakskammeret.
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Oppgradering av trafo og hovedtavle
Transformatoren er plassert i et eget rom med tilga ng via en ekstern dør fra utsiden.

Byggets lavspent hovedtavle er plassert i et rom ve d siden av trafo rommet.

Trafo og hovedtavle er koplet sammen via en skinnep akke som går igjennom vegg, mellom trafo rom
og rom hvor hovedtavle er plassert.

Inntakskabel til trafo til Ringerikskjøkken

Det er en 11kV tilførselskabel til trafo. Denne til førselskabelen har stor nok kapasitet for trafo
kapasitets oppgradering fra 630kVA til 800 kVA.

Oppgradering av transformator

Eksisterende 22kV/0,415kV trafo med overføringskapa sitet 630 kVA erstattes med en 22kV/0,415kV
trafo med overføringskapasitet 800 kVA. Dette foreg år ved at eksisterende trafo byttes med en trafo
Ringeriks-Kraft nett eller leverandør har på lager. Trafo vil bli frakoblet på kveld /natt pga. spenni ngsfri
tilførselskabel.

Skinnepakke mellom trafo og lavspent hovedtavle

Skinnepakken tåler 1200 A ihht. informasjon fra Rin geriks-Kraft Nett og gir da en maksimal
overføringseffekt på ca. 860 kVA. I dag utnyttes 87 6 A.

Ved å installere en 800 kVA trafo utnyttes 1113 A i hht. informasjon fra Ringeriks-Kraft Nett.

Det gjøres ingen endringer av skinnepakken.

Oppgradering av lavspent hovedtavle

Hovedtavlen må oppgraderes med et nytt kabinett med måler etc. for den nye elementkjelen.
Kabinettet plassere ved siden av kabinett for eksis terende hovedtavle.

I tillegg må eksisterende tavle oppgraderes for til kopling til det nye kabinettet og det må installere s last
regulator for eksisterende 300 kW el. kjel for å si kre at trafo og skinneplate ikke overbelastes.

Innfasing av damp/vann varmeveksler

På systemtegningene for byggets varmeanlegg er det vist en varmeveksler mellom dampkretsen og
varmeanlegget. Vi har fått oppgitt at denne veksler en ikke er i bruk.

Vi foreslår at man vurderer å benytte/installere da mp/varmtvann varmeveksler med nødvendig
regulering som sikrer nok damp til utstyret på kjøk kenet. Eksisterende 300 kW el. kjel vil da kun være i
drift når dampkjelen er stoppet. Denne løsningen fo rutsetter dagens driftsprofil.
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Fjerning av oljetank
Oljetanken for eksisterende oljekjel er nedgravd og plassering er uklar, men den antas plassert i
bakken i ved siden av bygget. Stuss for fylling av tank og tanklufting er ved vegg ved siden av dør ti l
trafo.

Tankens som er en glassfibertank, har et lagringsvo lum på 12000 liter. Tanken skal fjernes og
nødvendige arbeider blir da:

- Grave ned til og rundt tank slik at den kan løfte s opp av hullet.
- Tømming av oljerest.
- Fjerne påfylling- og lufterør
- Rengjøring/avgassing av tank.
- Fjerne tank og transportere den til godkjent depo ni for destruering.
- Fylle igjen gravehull med oppgravde og tilførte m asser.
- Asfaltere berørt areal.

Har det vært eventuell lekkasje fra tank og ut i gr unnen må eventuell forurenset jord deponeres som
forurenset masse.
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Kontraheringsstrategi og entrepriseinndeling
Det antas at Ringerike kommune, basert på sine ansk affelsesprosesser og rammeavtaler, etablerer
endelig kontraktstrategi.
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Fremdrift

Hovedplan

Hovedaktivitetene som i sekvens gir total gjennomfø ringstid fra oppstart av gjennomføringsprosjektet
til ny dampkjel er idriftsatt er:

• Etablere tekniske beskrivelser, kravspesifikasjone r og anbudsdokumentasjon 4 uker
• Leverandører utarbeider tilbud inkludert befaring 4 uker
• Tilbudsevaluering og kontraktstildeling 2 u ker
• Anskaffelse av ny dampkjel og annet mekanisk utsty r 1 0 uker
• Modifikasjon og oppgradering av fyrrom (inkl. opps tart og opplæring) 1 0 uker
• Total gjennomføringstid 30 uker

Anskaffelse av transformator og ny seksjon til hove dtavle skjer i parallell med anskaffelse av dampkje l
m.m.

Detaljplan – modifikasjonsarbeider i fyrrommet

Modifikasjonsarbeidene i fyrrommet utføres i sekven s som er:

• Fjerne kabler (el. og instrumentering) og eventuel le kabelbroer 2 dager
• Fjerne kjel-utstyr og nødvendige deler av røranleg get og røkgassrør 8 dager
• Oppgradere fyrromsgulv, støpe fundamenter, herding 1 2 dager
• Installere kjel-utstyr og tilpasse røranlegget til kjel-utstyret 1 7 dager
• Nye kabelbroer og trekke kabler til utstyr og inst rumentering 8 dager
• Trykktest, funksjonstest, opplæring og overtakelse 3 dager
• Total gjennomføringstid for modifikasjon av fyrromm et 50 dager

Antall dager som er et overslag basert på diskusjon er med rørlegger og elektriker etc., er
arbeidsdager (5 dager pr. uke). I parallell med mod ifikasjonsarbeidene i fyrrommet utføres skifte av
trafo, oppgradering av lavspent hovedtavle og fjern ing av nedgravd oljetank.

Produksjonsforstyrrelser for Ringerikskjøkken ved modifikasjon av
fyrrommet

I perioden hvor modifikasjonsarbeidene i fyrrommet pågår blir det ikke mulig å benytte utstyret som
benytter damp produsert fra dampkjelen.

I en periode ved innfasing av ny trafo vil all strø mtilførsel til Ringerikskjøkken være frakoblet.

I forbindelse med ombygging av hovedtavle vil all s trømtilførsel være frakoblet i ca. 2 dager. Dvs.
ingen strøm til kjølekompressorer og alt annet utst yr.
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Kostn ader

Investering

Total kostnad og kostnad for hovedaktiviteter er op psummert i tabellen under og dekker alle kostnader
fra oppstart av gjennomføringsprosjekt til idriftse ttelse og opplæring av personell er gjennomført.

Budsjett priser og leveringstid er innhentet fra ut styrsleverandør, elektro installatør, rørlegger og
spesialist på våtroms-gulv/bygningsfysikk basert en kel utstyrsspesifikasjon og befaring på
Ringerikskjøkken.

Prisnivå: April 2017 Kroner

Prosjektdata:

1 Felleskostnader 40 000

2 Bygning

2.1 Fyrromsgulv 99 000

2.2 Gjennomføringer for el. kabel til fyrrom 10 000

3 VVS

3.1 Anskaffelse ny kjel og matevannsanlegg med kjemi kaliedosering 773 000

3.2 Fjerne eksisternde / installere nytt: oljekjel, matevannssystem, rør (og røkgass-rør) 561 500

4 og 5 Elkraft og Tele og Automasjon

4.1 Oppgradering av lavspent hovedtavle 225 000

4.2 Kabling fra lavspent hovedtavle og inn i og inte rnt i fyrrom (og nødvendig kabel fjerning) 387 000

4.3 Skifte 630 kVA trafo til 800 kVA trafo 36 000

4.4 Demontere 630 kVA og installere 800 kVA trafo 101 000

6 Andre installasjoner

HUSKOSTNAD (1-6) - basiskostnad 2 232 500

7 Utendørs

7.1 Fjerne nedgravd 12000 liter oljetank 163 000

ENTREPRISEKOSTNAD (1-7) - basiskostnad 2 395 500

8 Generelle kostnader

8.1 Prosjektering, spesifikasjon, anbudsgrunnlag 10 % 239 550

8.2 Administrasjon, kontrahering, oppfølging 15 % 359 325

BYGGEKOSTNADER (1-8) 2 994 375

9 Spesielle kostnader

9.1 Mva. 25 % 748 594

PROSJEKTKOSTNAD - basiskostnad 3 742 969

Forventningstillegg / Margin 25 % 935 742

FORVENTNINGSVERDI / KOSTNADSRAMME 4 678 711
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Drift (dagens vs. fremtidens)

Totale driftskostnader for Ringerikskjøkken blir ik ke beskrevet i dette forprosjektet, men vi har sett litt
på forskjeller i brenselkostnader og antatte endrin ger i andre driftsutgifter mellom dagens situasjon og
fremtidens.

Kostnader fyringsolje : 2015-15665 L/ kr. 115 272 e ks. mva. gir 9,19 NOK/l (inkl. mva.)

: 2016-20477 L. kr. 132 016 eks. mva. gir 8,07 NOK /l inkl. mva.)

GCV = 36.000 MJ/m3 = 36 MJ/liter

2015 : 156.638 kWh ( n = 100%) gir 0,92 NOK/kWh (inkl. mva.)

2016 : 204.770 kWh ( n = 100%) gir 0,81 NOK/kWh (inkl. mva.)

Resulterende damppris for 2016 blir 0,95 NOK/kWh, b asert på en antatt årsvirkningsgrad for
eksisterende oljekjel på 85 %. Dampmengde produser t vil være ca. 175 000 kWh, som brukes som
grunnlag for beregninger av forventet elektrisitets kostnad for ny elementkjel.

Elektrisitetskostnader for Ringerikskjøkken ved ins tallasjon av den nye dampproduserende
elementkjelen, vil bestå av to ledd, kraftpris og n ettleie. Vi har videre forutsatt at gjennomsnittli g maks
effektuttak for tre måneder i perioden november-apr il til å være 330 kW for den nye elementkjelen.

Vi kjenner ikke til hvilken kraftavtale Ringerike k ommune har, men har her basert kraftpris på
historiske data 2016, Nordpool Spot, Sone Oslo. Vi har tatt et gjennomsnitt over året uten fordeling,
da dette er el til produksjon av prosessdamp.

Nettleien består av fastbeløp, effektledd og energi ledd. Vi har forutsatt at Ringerikskjøkken har
effektmåling og betaler effektledd. Priser er hent et fra Ringeriks-Kraft Nett sin hjemmeside og er
gyldig fra 01.01.2017.

• Fastbeløp kr. 6000 per år
• Effektledd

o  < 200 kW, 420 NOK/kW
o  200 – 1000 kW, 320 NOK/kW

• Energiledd
o  Vinter, 8,5 øre/kWh
o  Sommer, 7,5 øre/kWh

Kraftprisen vil da bli 1,07 NOK/kWh, fordelt mellom kraftpris på 0,24 NOK/kWh og nettleie 0,83
NOK/kWh. Den høye nettleien skyldes høy maks effek t fordelt på få kilowattimer.

Resulterende damppris blir da 1,07 NOK/kWh.

Selv om resulterende damppris er høyere for ny elem entkjel sammenlignet med eksisterende oljekjel
basert på energibehov for 2016, er det andre drifts messige faktorer som utligner kostnadsforskjellene.
Disse er;

• Generell drift og vedlikehold, lavere kostnader fo r elementkjel sammenlignet med
eksisterende oljekjel.

• Utfall av kjel, langt mer stabil drift for ny elem entkjel sammenlignet med eksisterende oljekjel.
• Periodisk kontroller, lavere kostnader for element kjel sammenlignet med eksisterende

oljekjel.
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Bioolje som alternativ
En mindre omfattende løsning enn å installere ny el kjel er å konvertere eksisterende kjel til bioolje.
Bruker man normert bioolje, vil konvertering i prak sis ikke innebære annet enn at man skifter ut til
bioolje og bruker eksisterende utstyr. Men eksiste rende brenner er ikke optimal i forhold til hverken
kjelstørrelse eller dimensjonerende effektbehov, så vi vil anbefale utskifting av eksisterende brenner .
Kjelens kapasitet er også begrenset i forhold til d imensjonerende effektbehov, men hvis man velger å
følge dagens driftsmønster med de begrensninger det te medfører kan man beholde kjelen. I og med
at kjelen har nådd en viss alder, ca 25 år, og at d et er registrert driftsproblemer på kjelen, vil vi
anbefale at det gjennomføres en tilstandskontroll o g en nærmere kartlegging av de problemer som
foreligger.

Alternativet er å skifte ut eksisterende kjel/brenn er med en ny kjel/brenner tilpasset normert bioolje
som brensel. Man kan likevel beholde eksisterende oljetank og tilførselsystem.
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Kjølemedier benyttet på Ringerikskjøkken
Det er oppgitt at følgende kjølemedier benyttes på Ringerikskjøkken:

• Kjølerom : 404A
• Fryserom : 404A
• Hurtigkjøl : 404A
• Aircondition : 407C
• Prosesskjøling : 407C

Dette er halokarboner (HFK) bygget opp av hydrogen, fluor og karbon.

R404A har en GWP (Global Warming Potential) verdi p å 3922, mens for R407C er tilsvarende verdi
1774. ODP (Ozone Depletion Potential) er 0 for beg ge. På grunn av R404A sin høye GWP-verdi er
denne under press for utskifting.

Skjerpingen av F-gass forordingen (EU 517/2014), so m enda ikke er implementert i Norge, sier blant
annet at;

• Mellom 2015 og 2025 fases det inn grenser for maks imal GWP for gass i mange kjøleanlegg
og luftkondisjoneringssystem. Reguleringen baseres på type anlegg, bruksområde, størrelse
mv.

• Forbud mot bruk av gass med GWP >2500 for service av de fleste større kuldeanlegg (mer
enn 40 GWP-tonn fylling) fra 2020.

Kulepunkt 2 innebærer i praksis et forbud mot å bru ke ny gass for service av kuldeanlegg > 40 GWP -
tonn installert gass fra 01.01.2020. Det vil imidl ertid være tillatt å etterfylle anleggene med gjenv unnet
gass frem til 01.01.2030. For Ringerikskjøkken vil dette altså gjelde for kjølerom og fryserom, med
forbehold om at vi ikke kjenner til mengden R 404A i disse systemene.
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Forutsetninger og antakelser
Følgende antagelser ligger til grunn for beskrevet arbeidsomfang, definerte kapasiteter, tidsplaner og
estimerte kostnader:

• Det er ikke andre dampforbrukere enn kokegryte, ko kekar og kjøletrommel.
o  Kokegryte har ikke samtidig oppvarming med damp ti l mantel og direkte innsprøyting

av sterilisert damp i maten som produseres.
• Tilstanden til rørsystem for damp, kondensat, etc. er ikke vurdert mht. korrosjon og

gjenværende levetid.
• Dampsystemet leverer i dag ikke damp til byggets v armesystem, selv om dette er vist på

systemtegning for varmeanlegget.
• Oljetanken er gravd ned ved siden av og ikke under bygget.
• Skorstein beholdes i høyde 1 – 1,5 meter over tak.

o  Hatt/lokk settes på toppen av avkappet skorstein
o  Dvs. ingen tetting av taket

• Eksisterende 630 kVA trafo L122 byttes ut med en n y 800 kVA trafo uten at trafo-rom
modifikasjoner er nødvendig

• Tid beregnet for utbedring av fyrromsgulv (og derm ed prosjektets gjennomføringstid) må
verifiseres på nytt når støpemateriale for fundamen t for utstyr er valgt.

• Alle oppgitte trykk på tegninger og i dokumenter e tc. antas å være overtrykk, og ikke absolutt
trykk, dersom ikke annet er spesifisert.

• For kostnadsestimatet antas at det ikke er lekkasj e fra nedgravd tank.
• Effekt regulator benyttes for eksisterende 300 kW elementkjel som produserer varme for til

byggets vameanlegg. Dette kan begrense varmeproduks jonen ved høyt dampproduksjon.



Hei ,

Med referanse til å forbedre produksjonssikkerheten, er vår forståelse at dere er opptatt av å
kunne produsere mat utenom ordinær arbeidstid med høy driftsregularitet .
Dvs. bruk av kokekaret som benyttes for langtidskoking av mat i opptil 13 – 15 timer .

- Problemer i ordinær arbeidstid ser vi bort ifra, da vi regner med at personalet ordner
eventuelle problemer når de er tilstede.

Vi tenker derfor at produksjonssikkerheten fokuserer på matlaging utenom normal arbeidstid .

2 alternativer for å øke produksjonssikkerheten kan være .

Alternativ 1
Installere 2 elektrokjeler med kapasitet 60% og 40% i forhold til en kjel. Dette vil øke drifts
sikkerheten noe i forhold til en elektrokjel .
Vi har ikke vurder t

- om det er plass til 2 kjeler
- tilknytning til eksisterende damp rørnett
- vannbehandlingssystem
- elektrisk kabling/tilknytning til lavspent tavle inkludert oppgradering av lavspent

hoved tavle

Alternativ 2
Erstatte eksisterende elektrisk kokekar med et nytt større kokekar .

Vi har ingen arrangemen tstegning som viser hvor mye større kokekar det er plass til å
installere .

- Det må avklares når man ser hva man har av plass og hva større kokekar krever av
plass for at man fremdeles kan ha en effektiv/arbeidsvennlig produksjon med større
kokekar.

Det er også viktig å definere samtidighet, dvs.om dette nye kokekaret vil bli benyttet samtidig
med utstyret som forsynes med damp eller kun når dette utstyret ikke er i bruk mht. elektrisk
effekt uttak .

Et større elektrisk kokekar vil derfor kunn e
- Påvirke stø rrelsen på ny trafo
- kreve at man erstatter dagens elektriske kabel med en større kabel
- oppgraderer lavspent hovedtavle

Med vennlig hilse n
Tor Finså s

Sivilingeniø r
Teknisk Drift / Byggautomatiserin g
Norconsul t

Tlf. 9301952 2



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3922-1   Arkiv:   

 

 

Diverse informasjon fra rådmannen  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Følgende informasjon vil bli gitt: 

1. Lovendring fra 1. oktober for pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

Hva betyr dette for Ringerike kommune? 

2. Nyetablert samarbeidsstilling med utviklingssenteret i Drammen. 

 

 

Vedlegg 

 Foilserie «Nyetablert samarbeidsstilling med utviklingssenteret i Drammen» 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samarbeid om kompetanseutvikling i hjemmetjenesten og sykehjem 
USHT, Ringeriksregionen og Midtfylket

Fag- og gjennomføringskoordinator- en ny funksjon

Jevnaker, Sigdal, Ringerike, Krødsherad, Hole og Modum kommune



Modell for samarbeid om 
kompetanseutvikling

USHT

Jevnaker

Sigdal

Ringerike *

Krødsherad

Hole

Modum

Fag og 
gjennomførings-

koordinator

Kompetanse-
nettverket**

Jevnaker, Sigdal, Ringerike, Krødsherad, Hole og Modum kommune

* Arbeidsgiveransvar

**Fag og gjennomføringskoordinator leder kompetansenettverket 

som består av representanter fra de seks kommunene og 
Samhandlingskoordinatoren. USHTs representant møter ved behov.

USHT 
styringsgruppe



Mandat for 
kompetansenettverket del 1
Mål for kompetansenettverket

Nettverket skal bidra til å sikre, videreføre og utvikle samarbeidet innenfor gjensidig kompetanseutvikling for helsepersonell i
kommunene i tett samarbeid med fag og gjennomføringskoordinatoren og USHT, Drammen kommune.

Mandat og myndighet

Kompetansenettverket er opprettet av Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen og utvides i 2017 til også å gjelde Midtfylket. 
Kompetansenettverket rapporterer til Helsesamarbeidet to ganger årlig.

Sammensetning

Kompetansenettverket består av en representant fra hver av de seks kommunene og Samhandlingskoordinatoren. Det er opptil 
enhver virksomhet å sørge for representasjon. Nettverket utvides til også å omfatte fag og gjennomføringskoordinatoren som faglig 
sett er knyttet til USHT. 

Fag og gjennomføringskoordinatoren leder nettverket. 

Kompetansenettverket velger sekretær for et år av gangen. Leder av nettverket er kontaktperson inn i Helsesamarbeidet for 
Ringeriksregionen og Midtfylket.

Leders oppgave er å samordne saker, utarbeide saksliste, innkalle til møter og er leder av disse.

Sekretær samarbeider med leder og utarbeider referater og sikrer distribusjon av disse til alle medlemmene i nettverket.

Jevnaker, Sigdal, Ringerike, Krødsherad, Hole og Modum kommune



Mandat for 
kompetansenettverket del 2
Arbeidsmetode

Nettverksrepresentantene  er det naturlige bindeleddet mellom den enkelte kommune og fag- og gjennomføringskoordinatoren. 

Nettverket skal ha minst fire møter årlig for å sikre kontinuitet i arbeidet. I oppstart med ny fag- og gjennomføringskoordinator kan 
det bli en økt møtehyppighet. Kompetansenettverket kan sammenkalles når Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen og Midtfylket eller 
et av medlemmene ber om dette.  Sakslisten sendes ut minimum en uke i forkant av møtet. Referatet sendes ut innen en uke etter 
møtet til alle medlemmene i nettverket.

Årlig handlingsplan skal utarbeides/ revideres i samarbeid med fag- og gjennomføringskoordinator, og skal godkjennes av 
Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen og Midtfylket. Nettverksgruppen utarbeider årsmelding innen februar.

Nettverket bringer prinsipielle og strategiske spørsmål fram til Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen og Midtfylket hvis dette blir 
aktuelt. Kompetansenettverkets mål og mandat evalueres årlig.
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Fag og 
gjennomføringskoordinators funksjonsbeskrivelse del 1

Rammebetingelser

Vise lojalitet til og arbeide ut fra de seks kommunenes strategiske mål i tett samarbeid med USHT

Bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, 
kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap, nye løsninger ut fra nasjonale 
satsningsområder og lokale behov i de seks kommunene

Kompetansenettverket er bindeleddet mellom de seks kommunene, fag og 
gjennomføringskoordinator og USHT. Samhandlingskoordinatoren er medlem i nettverket
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Fag og 
gjennomføringskoordinators funksjonsbeskrivelse del 2

Organisatorisk plassering

Personal ansvar
Ringerike kommune har arbeidsgiveransvaret. Koordinatoren er plassert under 
enhetsleder for interkommunalt samarbeid

Faglig ansvar
Det faglige ansvaret er tillagt USHT

Økonomisk ansvar
De seks kommunene deler på avlønning av 50% av stillingen ut i fra
kommunenes størrelse.
USHT bidrar til 50% av lønnsmidlene 
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Fag og 
gjennomføringskoordinators funksjonsbeskrivelse del 3

Ansvar og oppgaver

• Samhandle med fag- og gjennomføringsansvarlig i USHT herunder kartlegge, planlegge, gjennomføre 
og evaluere ulike kompetansetiltak for medarbeidere innen de seks kommunene

• Lede kompetansenettverket og samhandle med lederne Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen og 
Midtfylket slik mandatet beskriver

• Samhandle med kommunenes kompetanserepresentanter ut ifra den enkelte kommunes 
kompetansesystem og behov

• Koordinere og undervise ved besluttede opplæringstiltak

• ABC opplæringen: 
o Være gjennomføringsansvarlig for de ulike ABCene

o Planlegge og gjennomføre ABC seminarer sammen med USHT

 Delta og ved behov og lede aktuelle utviklingsprosjekter/prosesser

Jevnaker, Sigdal, Ringerike, Krødsherad, Hole og Modum kommune


	Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.10.2017
	Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd den 10.10.2017
	PS 27/17 Oppgradering av fyrrom  - Ringerikskjøkken
	Oppgradering av fyrrom  - Ringerikskjøkken
	Forprosjektrapport fra Norconsult
	Tiltak for å forbedre produksjonssikkerhet


	PS 28/17 Diverse informasjon fra rådmannen
	Diverse informasjon fra rådmannen
	Foilserie




