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Saneringsprosjekt Tårnveien, Sentralholtet og Parallellen 
 
Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/00026-34 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
Ås, 19.05.2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
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HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg:  
Ingen 
         
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Saneringsprosjektet Sentralholtet/Tårnveien og Parallellen vil bli satt i gang i løpet av 
mai 2015. Prosjektet vil i sin helhet bli dekket av investeringsmidler. 
 
Fakta i saken: 
Saneringsprosjektet Sentralholtet/Tårnveien står øverst på den kommunale 
tiltaksplanen for avløp for perioden 2013-2018. Sak om tiltaksplan for kommunal 
vannforsyning vil bli fremlagt for HTM med det første. Prosjektet 
Sentralholtet/Tårnveien vil stå øverst på lista for tiltak innen vannforsyning også.  
 
Kommunalteknisk avdeling har prosjektert arbeidet i egenregi. Vi tok også med en 
del av Parallellen i dette prosjektet fordi avløpet fra nedre del av Parallellen renner til 
Sentralholtet. I tiltaksplanen er Parallellen tenkt å tilhøre prosjektet 
Dysterlia/Dysterskogen, men vi har altså valgt å ta nedre del av Parallellen med i 
dette prosjektet.  
 
Etter anbudsrunde i mars 2014, fikk vi inn tilbud fra seks entreprenører. Tune 
Graveservice AS ble tildelt kontrakt med bakgrunn i laveste pris. Kontrakten ble 
inngått 30. april 2014 og forventet oppstart for prosjektet er i slutten av mai 2014. 
Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2015.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vi har gjennomført minimalt med VA-prosjekter i 2013, og har derfor overført noen 
bevilgede midler til 2014.  
 

 Overført fra 2013 Bevilgning 2014 Bevilgning 2015 Totalt 

Vann      2 812 000     5 000 000       6 000 000   13 812 000 

Avløp     5 584 000     5 000 000       6 000 000   16 584 000 

 
Prosjektet vil koste ca kr. 16 mill. Beløpet vil fordele seg 50/50 mellom vann og 
avløp. Tabellen ovenfor viser at prosjektet vil dekkes av overførte/bevilgede 
investeringsmidler. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Prosjektet kan dekkes opp innenfor allerede gitte økonomiske rammer.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
 
 


