LARVIK KOMMUNE
INFORMASJON TIL HUSEIERE OG ANDRE BERØRTE

REHABILITERING VANN OG NYTT AVLØPSANLEGG
«Kjerringvik Nord, etappe 1»
Anleggsnavn:

Kjerringvik Nord, etappe 1

Byggherre:

Larvik kommune

Prosjektleder:

Guro J. Berby, tlf.: 40 47 02 14
e-post: guro.j.berby@larvik.kommune.no

Byggeleder:

Jan Egil Juvet (OPV Consulting AS), tlf.: 93 01 82 40
e-post: je@opvc.no

Stikkledninger:

Robert Hove, tlf. 33 17 10 00, rørleggerkontrollør
e-post: robert.hove@larvik.kommune.no

Entreprenør:

Haakon Skuggedal AS, Kontaktperson Jo Eivind Bergundhaugen
tlf.: 90 53 10 21
e-post: jo@skuggedal.com

Startdato:

oktober 2021

Planlagt sluttdato:

juni 2022

Generell informasjon om anlegget:
Kjerringvik nord er et kommunalt prosjekt som består nytt avløpsanlegg fra Svinevika til Kjerringvik,
og etablering av ny og flytting av eksisterende vannledningen på strekningen. Det skal etableres en
kommunal pumpestasjon i Svinevika som vil pumpe til den eksisterende pumpestasjonen i Kjerringvik
v/ båthavnen. Dette avløpssystemet vil bidra til å gjøre det mulig å knytte en del av boligbebyggelsen
nord for Kjerringvik og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til kommunalt avløpsnett. Ca.
15 boliger og ca. 200 hytter vil på lengre sikt kunne bli tilknyttet det kommunale avløpsnettet i dette
prosjektet. Avløpsvannet transporteres i overføringssystemene via Ula, Bjønnes, Hølen og til Lillevik
renseanlegg.

Anleggsområdet ligger i et eksisterende bolig- og hytteområde, som består av blandet bebyggelse,
samt 2 populære badestrender.
Prosjektet omfatter i hovedsak:














Ca. 1350 meter komplette hovedgrøfter med varierende bredder og høyder.
Ca. 9 stk. komplette vannkummer.
Ca. 17 stk. komplette spillvannskummer.
Ca. 12 stk. komplette overvannskummer.
Nedsetting og opparbeidelse av kommunal pumpestasjon m/tilhørende toalettdel.
Opparbeiding av ny parkeringsplass, samt grøntarealet i Svinevika.
1 stk. buffertank i tilknytning til kommunal pumpestasjon.
Etablering av utløpsledning OV til sjø i Svinevika ca. 100 m.
Levering/legging av ny sjøledning i Kjerringvik ca. 85 m.
Reetablering/opparbeidelse av vei i forbindelse med graving av grøfter, ca. 1350 m.
Alle arbeider og leveranser vedrørende tilknytning til eksisterende kommunale ledninger.
Alle arbeider og leveranser vedrørende tilknytning til eksisterende private ledninger.
Andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet.

Byggestart antas uke 35/36, 2021 og arbeider inkl. oppussingsarbeider skal være avsluttet senest
innen uke 22, 2022.
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