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Forslag til vedtak: 
 

1. Prosjekt 0155 Flattum-Hov tilføres kr 1,8 mill. fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA 
Hønefoss: 
023000.651000.353.0155 debet kr 1 800 000,-. 
023000.651000.190.0199 kredit kr 1 800 000,-. 
 

2. Fra prosjekt 0173 Elvekryssing Tippen overføres kr 100 000 til prosjekt 0438 
Pottemakerbakken: 
023000.651000.190.0438 debet kr 100 000,-. 
023000.651000.345.0173 kredit kr 100 000,-. 
Resterende av ubrukte midler for prosjekt 0173, kr 1 741 000, frigjøres. 
 

3. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Krokenveien etappe 1 overføres til prosjekt 
0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 
023000.651000.190.0199 debet kr 350 000,-. 
023000.651000.345.0184 kredit kr 350 000,-. 
 

4. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0495 Hønengata avløp overføres til prosjekt 
0155 Flattum-Hov: 
023000.651000.353.0155 debet kr 590 000,-. 
023000.651000.353.0186 kredit kr 590 000,-. 
 

5. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Hønengata vann overføres til prosjekt 0155 
Flattum-Hov: 
023000.651000.345.0155 debet kr 670 000,-. 
023000.651000.345.0495 kredit kr 670 000,-. 

 
6. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0193 Ramsrud/Kjeldbergsvingene vann, kr 

108 788, frigjøres. 
 



7. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0400 Ramsrud/Kjeldbergsvingene avløp, kr 
83 638, frigjøres. 

 
8. Prosjekt 0233 Øvre Hønengata tilføres kr 100 000 fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter 

VA Hønefoss: 
023000.651000.345.0233 debet kr 50 000,-. 
023000.651000.353.0233 debet kr 50 000,-. 
023000.651000.190.0199 kredit kr 100 000,-. 

 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Følgende investeringsprosjekter innenfor vei, vann og avløp avsluttes økonomisk i 2012: 
 

• 0173 Elvekryssing Tippen 
• 0184 Krokenveien etappe 1 
• 0186/0495 Hønengata 
• 0193/0400 Ramsrud/Kjeldbergsvingene 

 
Følgende investeringsprosjekter har behov for tilleggsbevilgninger: 
 

• 0155 Flattum/Hov 
• 0233 Øvre Hønengata 

 
Beskrivelse av saken 
  
0155 Flattum-Hov – separering av avløp og utskifting av vannledninger 
 
I forlengelsen av prosjektet i Hønengata separeres avløpet i bekkelukkingen fra Hovsmarka 
til Flattum. Prosjektet er et fellesprosjekt med Hønefoss Fjernvarme AS. Anlegget ble startet 
opp våren 2012, og er forventet avsluttet våren 2013. 
 
Prosjektet hadde inneværende år en bevilgning på kr 6,7 mill. Prosjektet har imidlertid fått 
en større kostnad enn beregnet. Dette skyldes flere årsaker. Anbudssummen var høyere enn 
forventet. Flere kabeletater, som egentlig skulle være med, trakk seg ut av prosjektet før 
oppstart. Dette førte til at kommunen selv måtte ta en større andel av felleskostnadene. 
Videre har prosjektet blitt utvidet ved at flere vannledninger og –kummer langs anlegget har 
blitt skiftet ut. Dette for å bedre driftssikkerheten på vannettet, og for å forhindre senere 
graving i samme område. Til sist har det på grunn av høyt vanninnhold i massene i grøfta 
vært nødvendig å skifte ut store deler av disse, for å få en tilfredstillende kvalitet på 
ledningsgrøftene og veien. Samlet sett er nå beregnet kostnad for prosjektet kr 9,75 mill. 
 
Det foreslås at prosjektet får tilført kr 1,8 mill. fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA 
Hønefoss. Dette prosjektet har en gjenstående bevilgning på kr 7,6 mill. I tillegg foreslås det 
at gjenstående bevilgning på prosjekt 0186/0495 Hønengata overføres til prosjektet. 
 
0173 Elvekryssing Tippen 
 



Prosjekt 0173 elvekryssing Tippen. Anlegget er ferdigstilt og ettårsbefaring er gjennomført. 
 
Prosjektet står i rest med kr 2 241 309. I forbindelse med ferdigstillelsen og ettårsbefaring er 
det noen arbeider som gjenstår. Dette er tredjepartskontroll fra Veritas på linjeføring/kontroll 
lager i brukar. Dette er arbeider som er kalkulert til kr 100 000.  Det skal settes opp lys 
mellom brukar for å lyse mer opp slik at man unngår mørke kroker og skadeverk som 
tagging og forsøpling. Dette blir montert nå i november. Kalkulert til kr 40 000. 
 
Det kan bli noe etterarbeid/utbedring i forbindelse med kontrollen fra Veritas og det foreslå 
derfor å sette av kr 200 000 for dekning av kostnader forbundet med dette. Det er i det senere 
også kommet en del tagging/grafitti på selve gangbruene og muren mellom gangbroene og 
det foreslås å bruke kr 60 000 på fjerning av tagging/grafitti for rengjøre anlegget samt 
påføre antigrafitti på de stedene som taggingen/grafittien blir fjernet. 
 
I pottemakerbakken er det ikke kalkulert med kostnader for vann og avløp da vi ikke skal ha 
slike anlegg der. Det har under graving dukket opp gamle kummer og avløpsledninger fra 
lokalene i brukaret til Bybroa. Ved tv kjøring av disse ledningene viser det seg at disse er så 
dårlige at de må skiftes i sin helhet. I forbindelse med dette har vi vært nødt til å sette ned 
ekstra sluk for å ivareta overvann. Det foreslås derfor å overføre kr 100 000 fra 0173 
elvekryssing til Pottemakerbakken for dekning av va-kostnader. 
 
Totalt kostnader for kr 400 000,- beholdes på prosjektet. Kr 100 000 overføres til prosjekt 
0438 Pottemakerbakken, og det frigjøres kr 1 741 000 fra prosjektet. 
 
0184 Krokenveien etappe 1 – utskifting av vannledning/ ny overvannsledning 
 
I forbindelse med at Hønefoss fjernvarme AS la fjernvarmerør i Krokenveien ble 
eksisterende vannledning skiftet ut. I tillegg ble det lagt overvannsledning på deler av 
strekket for å forberede fremtidig separering av bekkelukking fra Haldenjordet. Prosjektet er 
nå avsluttet. 
 
Prosjektet ble opprinnelig kostnadsberegnet til kr 3,7 mill. ekskl. mva. På grunn av 
vanskelige grunnforhold og ekstra tiltak for trafikkavvikling ble prosjektet gitt en 
tilleggsbevilgning på kr 1,0 mill. i 2012. Sluttoppgjør er foreløpig ikke mottatt, men 
beregnet totalkostnad er kr 4,35 mill ekskl. mva. Det foreslås at gjenstående bevilgning på kr 
350 000 overføres til prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss. 
 
0186/0495 Hønengata – utskifting av vann- og avløpsledninger 
 
I forbindelse med at Statens vegvesen oppgraderte nedre del av Hønengata ble det vann- og 
avløpsledninger skiftet ut i veien. I tillegg ble det lagt til rette for separering av bekkelukking 
av bekk fra Hovsmarka. Hønefoss Fjernvarme AS, Ringeriks-Kraft Nett AS og Hadeland og 
Ringerike Bredbånd AS var også deltagere i prosjektet. 
 
Prosjektet hadde opprinnelig en bevilgning på kr 18,0 mill. ekskl. mva., fordelt likt mellom 
vann- og avløpsmidler. Underveis i prosjektet ble det besluttet å forlenge prosjektet fra 
jernbanebrua til Krokenveien. Kommunens anlegg ble forlenget til Flattumveien sammen 
med fjenrvarmeanlegget og kabeletatenes anlegg. Prosjektet fikk i den forbindelse en 
tilleggsbevilgning på kr 2,2 mill. ekskl. mva. fra Hovedplan avløp. 



 
Ved prosjektets avslutning er totalkostnaden beregnet til kr 18,94 mill. ekskl. mva. 
Gjenstående beløp for avløp og vann, henholdsvis kr 590 000 og kr 670 000, foreslås 
overført til prosjekt 0155 Sanering Flattum-Hov, som er en fortsettelse av dette prosjektet. 
 
0193/0400 Ramsrud kjeldbergsvingene 
 
Statens vegvesen har nå ferdigstilt RV7 ved Ramsrud. I den forbindelse ble kommunen 
pålagt å legge om en del va-ledninger som følge av veganlegget. Dette er blitt gjort og 
Teknisk drift har nå gått ferdigbefaring av va-anlegget. Sluttoppgjør til Statens vegvesen er 
utbetalt og etter utbetalingene står det på prosjekt 0193 igjen kr 108 788 og på prosjekt 0400 
kr 83 638. 
 
Ledige midler på prosjekt 0193 kr 108 788 og prosjekt 0400 kr 83 638 kan frigjøres. 
 
0233 Øvre Hønengata – utskifting av vann- og avløpsledninger 
 
Det har blitt prosjektert nytt vann- og avløpsanlegg i øvre del av Hønengata. Dette i 
forbindelse med at Buskerud fylkeskommune har planlagt oppgradering av gata. Prosjektet 
ble opprinnelig gitt en bevilgning på kr 300 000. Prosjekteringen har imidlertid blitt mer 
omfattende enn antatt, slik at kostnaden for prosjekteringen har blitt kr 400 000. Det foreslås 
at prosjektet tilføres kr 100 000 fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss. Tidspunkt 
for oppstart av anlegget avhenger av klarsignal fra fylkeskommunen og vegvesenet. 
 
Økonomiske forhold 
 
Det er dekning for de omdisponeringer som gjøres for ovenstående investeringsmidler. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen vil anbefale at de foreslåtte omdisponeringene for avsluttede og pågående 
prosjekter gjennomføres. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 14.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
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