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FINANSIERING AV PROSJEKT VANN OG AVLØP SPONEVIKA - 
GRANSTADVEIEN  
 
 
Rådmannens innstilling 
 

1. Prosjektet vedtas innenfor en kostnadsramme på 9,2 mill kr. 
 

2. Kostnaden finansieres av tidligere bevilgninger på til sammen 2 186 000 kr, forslag 
til nye investeringer i budsjett 2020 med 5 000 000 kr og fullfinansiering med 
1 964 000 kr i budsjett 2021. 

 
3. Det inngås kontrakt med Maskinentreprenør Lobben & Skinstad AS om utførelse 

av anlegget. 
 
 
 
Vedlegg 
 
Kart over anleggsområde. 
 
Kortversjon  
 
 

  
Det er gjennomført anbudskonkurranse på prosjektet Vann og Avløp Sponevika – 
Granstadveien.  
 
Prosjektet har en kostnadsramme på 9,2 mill kr, og trenger budsjettvedtak som 
binder opp investeringsbudsjettet i 2020 og 2021. 
 
Konkurransen ble vunnet av Maskinentreprenør Lobben & Skinstad AS.  
 

 



Bakgrunn 
 
Saken gjelder fullfinansiering av prosjektet Vann og Avløp Sponevika – Granstadveien. 
Prosjektet vil starte november 2019 og ferdigstilles 2021. Prosjektets totalkostnad er 
beregnet til 9.200.000 kr.  
 
Kostnaden er planlagt finansiert av tidligere bevilgninger på til sammen 2 186 000 kr, 
forslag til nye investeringer i budsjett 2020 med 5 000 000 kr og fullfinansiering med 
1 964 000 kr i budsjett 2021. 
 
Oppsplittet er forslaget vist under beløp i kr: 
 

Vedtak Prosjekt Prosjektnavn Finansiering Kostnad 

 
 

VA Sponevika - 
Granstadveien  9 200 000 

0104/18 062011 Vannledning Heggenåsen 50 000 
 0103/18 

062035 
Kloakknett østsiden av 
Bergsjø 336 000 

 0106/18 062105 Kloakknett Heggen 900 000 
 0106/18 

062099 
Vannledningsanlegg 
Heggen 900 000 

 Anleggsliste bud. 2020 

 
Vann anleggsliste 2020 2 500 000 

 Anleggsliste bud. 2020 

 
Kloakk anleggsliste 2020 2 550 000 

      

Anleggsliste bud. 2021 

 
Finansieringsbehov 2021 1 964 000 

 Totalt   9 200 000 9 200 000 
 

Saksopplysninger 
 
Vann og avløp Sponevika Granstadveien er første etappe for utskifting av vannledninger 
og etablering av nytt kloakknett i området fra Sponevika til Vikerkleiva.  
 
Anlegget kobles sammen med eksisterende ledninger ved ca. Vikerkleiva 55. For å 
fullføre strekningen er det planlagt tre etapper.  
 
Andre etappe blir å fullføre hovedledningene opp til Vikerkleiva. Tredje etappe blir å 
legge flere sideledninger for at flere eiendommer skal bli koblet til. 
 
I 2014 ble Øya pumpestasjon bygget i Vikersund, og overføringsledninger ble lagt i 
Bergsjø mot Elvika renseanlegg i Geithus. Ledningene ble underveis ført i land i Sponevika 
og Hervika. 
 
 I 2018 ble pumpestasjon for avløp oppført og tilkoblet i Sponevika.  
 



Når første etappe av prosjektet Vann og Avløp Sponevika – Granstadveien er 
gjennomført, vil eiendommene på strekningen få mulighet til tilkobling til kommunalt 
kloakknett.  
 
Dette inkluderer også Heggen kirke og Vikersund hoppsenter. 
Den eksisterende vannledningen er en av to hovedforsyninger til Vikersund. Ledningen 
ble lagt på 1950-tallet. Den er av støpejern, og har gjennom årene hatt mange lekkasjer.  
 
Den nye vannledningen legges med en større dimensjon (280mm PVC). Dette vil gjøre 
vannforsyningen til Vikersundområdet tryggere. Kapasiteten øker og gjør det mulig å ta 
ut tilstrekkelige mengder slokkevann for brannvesenet. I forbindelse med nybygging er 
det nå krav om 50 liter pr. sekund slokkevann, og dette har vært vanskelig å tilfredsstille i 
Vikersundområdet.  
 
Det er mange eldre private kloakkanlegg for enkelthus på strekningen. Mange av disse 
renser ikke avløpet godt nok. Anlegget vil redusere utslippet til bekker i området 
betydelig.  
 
I første etappe tilkobles de eiendommer som ligger i rimelig nærhet til hovedtaseén, og 
hvor pumpestasjon eller horisontalboring ikke er nødvendig for å bli koblet til. 
 
I første etappe er det planlagt at ca. 25 boliger, Vikersund hoppsenter og Heggen kirke 
skal tilkobles. Dette inkluderer noen nye boliger hvor oppføring vil komme i gang når 
anlegget er på plass. Dette vil gi tilkoblingsgebyrer tilbake til Modum kommune og bedre 
de årlige inntektene fra drift av avløpsnettet. 
 
Kommunalteknisk avdeling har utarbeidet tekniske planer, tegninger og 
konkurransegrunnlag for en totalentreprise i egen regi, uten bruk av innleide tjenester.  
 
Den åpne tilbudskonkurransen ble lyst ut på Doffin 11.09.2019. Tilbudsåpningen var 
14.10.2019. Det kom inn 5 tilbud, ingen tilbud ble avvist. Høyeste tilbudssum var kr. 
14.750.500 +mva. Tildelingskriteriet var laveste pris. Konkurransens vinner ble 
Maskinentreprenør Lobben & Skinstad AS med en tilbudssum på kr 7.057.627. 
 
Kommunalteknisk avdeling har også utarbeidet grunnavtaler med berørte grunneiere, og 
disse er undertegnet av grunneier og ordfører. Berørte grunneiere får erstatning per 
meter ledningstrase og pr. kum på eiendommen. Det blir også gitt erstatninger for 
avlingstap på jordbruksområder, samt erstatning for gjenstander, trær mv. som kommer 
i veien for anlegget. 
 
Prosjektets kostnader er beregnet til 9 200 000 kr og fremkommer slik i kr: 

Tilbudssum fra konkurranse 7 057 627 

Uforutsette forhold ved grunnen og antatte tillegg  1 255 763 

Erstatninger til grunneiere 220 550 

Intern prosjektarbeid og byggeledelse 666 060 



Total kostnad 9 200 000 

 
 
Drøftinger 
 
Prosjektet tar i bruk tidligere investeringer i form av sjøledning i Bergsjø og pumpestasjon 
i Sponevika.  
 
Vannforsyning: 
Prosjektet vil bidra til en forbedret forsyning av drikkevann til Vikersundområdet og 
bedrede muligheter for uttak av slokkevann. Tilstrekkelige mengder slokkevann er i dag 
et krav ved alle byggetillatelser. 
 
Kloakknett: 
Eiendommer som ligger i nær tilknytning til anlegget, må nå tilkobles offentlig kloakknett. 
Dette fjerner behovet for private renseløsninger. Det er forurensing i alle bekker i 
området som skyldes utslipp fra private avløpsanlegg. Prosjektet vil redusere utslipp til 
bekker og terreng, og videre til Bergsjø.  
 
Konklusjon 
 
Prosjektet forbedrer vannforsyningen til Vikersund og gir god avløpshåndtering for 
området rundt Heggen. Dette vil være av stor betydning for Vikersund hoppsenter og all 
virksomhet i området. Det er også en betydelig miljøgevinst ved å gjennomføre tiltaket. 
 
Oppdraget tildeles Lobben og Skinstad, som har levert det beste tilbudet. Prosjektet 
finansieres ved tidligere avsatte prosjektmidler og kommende midler fra anleggsliste 
2020 og 2021. 
 
 
 
 
 


