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Luktfritt tankanlegg
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For tre år siden klaget naboene til
Steinkjer tankanlegg på dårlig lukt
fra tankene i Bogen. Nå har Veidekke
Industri fått på plass et renseanlegg
som skal fjerne den sjenerende lukten
fra virksomheten på tankanlegget.

...med hjertet i Steinkjer

post@steinkjer-avisa.no

Maj-Lis Dalby (t.v.) og Lisbeth Austmo,
som er nærmeste naboer, fi
kk også
en befaring inne på området sammen
med driftsleder Kåre Rygh.

www.steinkjer-avisa.no
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Nyheter

Investert én million
STEINKJER: I 2010 leverte
beboerne i Steinvika
terrasse inn en klage på
lukt fra Steinkjer tankanlegg. Nå har Veidekke
Industri investert over
én million kroner på et
anlegg som skal redusere lukt fra tankene.
ØYVIND BONES
oyvind@steinkjer-avisa.no

Anlegget ble ferdig montert ved
Veidekke Industris deponi av
bitumen ved Steinkjer tankanlegg den 27. februar i år, og startet opp for første gang 7. mars.
Denne uka inviterte bedriften
til en befaring inne på anlegget,
der både beboere og andre interesserte fikk komme innenfor det
avsperrede området til Steinkjer
tankanlegg i Bogen.

Møtt med velvilje
Det satt naboene pris på, som ser
fram til en sommer uten lukten
av bitumen.
– Vi har blitt møtt med velvilje
fra Veidekke Industri etter at vi
sendte inn en klage, sier Maj-Lis
Dalby, leder i sameiet Steinvika
terrasse.
Etter at naboene klagde på
lukta ble det gjennomført luktprøver fra anlegget. Da ble det
konkludert med at noe må gjøres
med lukta, og at det er aktiviteten til Veidekke Industri som gir
størst luktplager.
Veidekke Industri, som bl.a.
holder til på Nordsileiret, er stor
på både asfalt, grus og pukk og
drift og vedlikehold. Siden 2009
har Veidekke Industri eid to av
tankene ved Steinkjer tankanlegg av Statoil, der det lagres
bitumen som brukes til produksjon av asfalt.

Viktig depot i regionen
– Asfalt består av 5-6 prosent
bitumen, og depotet i Bogen
leverer bitumen til hele regionen. Vårt depot er viktig for hele
regionen og nærheten til havna
er viktig, sier Lillian Uthus Mathisen, teknisk sjef i Veidekke
Industri AS.
Den mest sjenerende lukta
slippes ut i forbindelse med
påfylling av de to tankene fra
tankskip som legger til kaia i
Bogen.
Når tankene fylles blåses all
luft ut av tankene og det er denne
lukta som plager naboene mest.
Nå skal derimot et eget luftrenseanlegg fjerne mesteparten av
lufta.
– Vi har naboer til våre anlegg
overalt i landet, så vi prøver å
strekke oss langt for å imøtekomme de, sier Lillian Uthus.

Skreddersydd anlegg
Anlegget er levert av firmaet
Jimco Nor AS, som er spesialis-

ter på fjerning av fett og lukt fra
industribedrifter og institusjoner over hele verden.
– Vi har mer enn 250 installasjoner i Norge. De fleste anlegg
er levert til storkjøkken og matprodusenter, men vi har også
flere anlegg som fjernet lukt fra
tankanlegg, sier Terje Rustad i
Jimco Nor AS.
Det har etter hvert blitt en
nulltoleranse for lukt, også fra
matproduksjon.

Fjernet matlukt
– Vi har satt opp anlegg for mange storkjøkken, både Kims og
Maarud som produserer potetgull.
Også i Alvdal der det produseres
ost har vi satt opp et anlegg som
fjernet lukt – stopper det anlegget så lukter det ost i hele Alvdal,
forteller Terje Rustad.
Også operaen i Oslo står på
oppdragslisten til Jimco. Tre
anlegg er montert i operaen som
fjerner både fett og lukt.
– Det skal ikke lukte mat i operaen, så stopper anlegget får vi
raskt en telefon fra operasjefen.
Anleggene bryter også ned all
fett fra matproduksjonen, og hindrer at det blir et brunt fettlag på
den hvite marmoren, forteller
Terje Rustad.

Befaring
Hele området til Steinkjer tankanlegg er gjerdet inn og det er
adgang forbudt for alle uvedkommende. Etter en gjennomgang av
sikkerheten på området, ble derimot portene åpnet for naboene
som fikk en kort befaring inne på
tankanlegget.
– Det er strenge regler for ferdsel på området, men vi har fått
klarert at dere får inn på deler av
området, forteller John Gunnar
Valstad, som er terminalansvarlig ved Steinkjer tankanlegg.
Det er også gjennomført en
risikovurdering av anlegget,
både for de ansatte inne på området og for de nærmeste naboene,
som viser at naboene er ingenting å bekymre seg for.
– Vi sover godt om natta selv
om tankanlegget ligger nært
bebyggelse, sier Valstad.

BEFARING: Maj-Lis Dalby (t.v.) og Lisbet Austmo, som er nærmeste naboer til tankanlegget,

Fornøyde naboer
Etter orienteringen og befaringen håper naboene på en sommer uten sjenerende lukt.
– Det hørtes veldig overbevisende ut og blir 95 prosent av
lukta fjernet fra tankanlegget,
så er i hvert fall jeg fornøyd, sier
Maj-Lis Dalby etter orienteringen til Terje Rustad i Jimco.
Lukta fra tankanlegget har
lenge vært en samtaleevne blant
naboene til anlegget. Nå krysser
de fingrene for at lukta forsvinner med det nye anlegget.
– Jeg er optimist og tror dette
vil fjerne den verste lukten, sier
Maj-Lis Dalby, som regner med
det nye tiltaket blir tema når
sameiet inviterer til dugnad.

FJERNER LUKT: Driftsleder Kåre Rygh viser fram renseanlegget skal fjerne 95 prosent av lukta fra bitumendepotet i Bogen.

FREDAG26. APRIL2013

for å fjerne lukt

fikk en befaring inne på området av driftsleder Kåre Rygh, som her forklarer hvordan tankene fylles med bitumen.

BYENS BESTE UTSIKT: Få tankanlegg har så god utsikt som Steinkjer Tankanlegg – HENTES: Det er ved påfylling og tanking fra depotet at lukten av bitumen spres til
og som Lisbet Austmo og de andre beboerne i Steinvika terrasse.
nabolaget, forklarer Kåre Rygh til Lisbet Austmo og Maj-Lis Dalby
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