
 

LARVIK KOMMUNE 
INFORMASJON TIL HUSEIERE OG ANDRE BERØRTE 
 

REHABILITERING VANN OG NYTT AVLØPSANLEGG 
«Skisaker/Sundby» 
 
Anleggsnavn:  Skisaker/Sundby 

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:         Kaare Mortensen AS, kontaktperson Jørgen Bjørnø Andersen 
   Tlf.: 95 29 95 18 

e-post: jorgen@kaare-mortensen.as 

 

Startdato:  oktober 2021 

Planlagt sluttdato: juni 2022 

 
 
 

Generell informasjon om anlegget: 
Prosjektet Skisaker/Sundby er et samarbeid mellom kommunen og beboerne i området, for å få dem 
koblet til kommunalt avløpsnett. Terrenget i området gir store utfordringer ved en utførelse av vanlig 
avløpsnett, derfor har valget falt på trykkavløpsnett med en kostnadsfordeling mellom et privat VA-
lag og kommunen. Entreprenøren må detaljprosjekterte trykkavløpsløsningen.  

Anleggsområdet ligger i et jordbruks- og turistområde. Det må tas hensyn til våronn og hytteturismen 
i anleggsperioden. 

Hovedhensikten er å sanere asbestsement vannledningen ved blokking. 
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Prosjektet omfatter i hovedsak: 

 Detaljprosjektering av trykkavløpsløsningen.  
 Ca. 300 meter komplett hovedgrøfter med varierende bredde og høyde 
 Levering/legging/blokking av ca. 1 725 meter med asbestsement vannledning. 
 Levering/legging av ca. 1 600 meter med hovedledning trykkavløp 
 5 stk. komplette vannkummer 
 2 stk. komplette stikkledningskummer 
 3 stk. komplette spillvannskummer 
 Opsjon på levering/legging av ca. 1 750 meter med privat trykkavløps stikkledning 
 Opsjon på levering/nedsetting av 32 stk. private pumpestasjoner med kvernpumper 
 Nedsetting av kommunal pumpestasjon 
 1 stk. buffertank i tilknytning til kommunal pumpestasjon 
 Bytte kulvert under Skisakerveien 
 Alle arbeider og leveranser vedrørende tilknytninger 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 38/40, 2021 og arbeider inkl. oppussingsarbeider skal være avsluttet senest 
innen uke 26, 2022 

 

  



Kartutsnitt: 

 


