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KOSTNADSØKNING PÅ VANN- OG AVLØPSPROSJEKT SKEI – VOLD.  
 
Det har over flere år vært arbeidet med nytt ledningsnett for vann og avløp mellom Skei og Vold. I 

tillegg etableres det pumpestasjoner for å kunne forsyne Skei med vann fra bygda. Dette som følge av 

stor økning i antall fritidsboliger i Skei-området. Prosjektet vil også være en viktig del av 

reservevannforsyningen for hele bygda, da vann fra Skei kan forsyne bygda om noe ekstraordinært 

skulle oppstå.  

 

Prosjektet består av mange delprosjekter, og ble påstartet i 2015. Bevilgningene til prosjektet er gjort 

over flere år, og beløper seg totalt på 94,5 mill. kr. Når prosjektet nå nærmer seg slutten ser vi at det 

på grunn av kostnadsøkning vil bli ca. 6-7 mill. kr høyere utgifter enn det som er bevilget.  

 

Årsakene til kostnadsøkningen er flere. 

Mye har blitt vesentlig dyrere på grunn av covid. Etter at koronaen kom gikk priser på materiell 

vesentlig opp. Samtidig opplevde vi press i entreprenørmarkedet på et par anlegg, der vi fikk få tilbud 

og med tilhørende høye priser. Anbudssummene ble dermed en del høyere enn det vi hadde 

budsjettert med. Underveis i prosjektet ble dimensjoner på vannledninger og pumper 

oppdimensjonert noe for å legge til rette for å pumpe større vannmengder oppover til Skei.  

I slike store prosjekter dukker også alltid opp uforutsette ting som medfører tilleggskostnader. 

 

Nøyaktig hvor stor kostnadsøkningen blir er litt usikkert på nåværende tidspunkt, men 

administrasjonen ser det som viktig at dette varsles politisk nå. Prosjektet er ikke helt ferdigstilt enda, 

og det er avregninger, diskusjoner om tillegg etc. som må avklares. Mer nøyaktige beregninger vil en 

komme tilbake til i forbindelse med rapportering for første tertial.  

 

Kommunestyret bevilger årlige rammer til utbygging av vann og avløp. Planutvalget er gitt delegert 

myndighet til å fordele rammen til de enkelte prosjektene som gjennomføres i løpet av året. 

Administrasjonen mener at kostnadsøkningen i prosjektet må dekkes av rammen til VA-investeringer 

slik at det ikke er nødvendig å bevilge ekstra midler inneværende år. Konsekvensen kan være at det er 

andre prosjekter som skyves noe fremover i tid, men dette vil ikke ha kritisk betydning for daglig drift. 


