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Omprioritering av midler fra sanering VA-Roseringen til Sanering VAMorkelvegen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Vi har de siste to årene fått økende problemer med avløpsnettet i Morkelvegen / Kremlevegen.
Avløpsnettet ble etablert i 1982 og består av betongrør. Området er flatt slik at ledningene er lagt med
minimalt med fall. På den tiden disse ledningene ble etablert var det vanlig å bruke sand som
omfyllingsmasse på rørene. Vi ser at etter alle disse årene er sanden blitt vaska vekk slik at vi har fått
områder med motfall og med det får vi problemer med tett kloakk. Kloakken kommer dermed ut i
nærmeste bekk til vi oppdager problemet og får spylt ledningsnettet. I tillegg har vi problemer med at
det vokser røtter inn i ledningsnettet. Da blir ledningsnettet tett og det kan være svært vanskelig å få
åpnet uten spesialutstyr. Det er ett hus i området som flere ganger har fått tilbakeslag av kloakk i
kjelleren på grunn av at røtter har tettet kommunal spillvannsledning. I tillegg har vi store problemer
med høyt grunnvannsnivå i området. Dette medfører at grunnvann står høyere enn
spillvannsledningene. Betongrørene er vanskelig å få 100 % tett og det lekker derfor grunnvann inn i
kloakkrørene. Dette fremmedvannet bruker opp kapasitet både på ledningsnett pumpestasjoner og
renseanlegg. Særlig ved renseanlegget er det meningsløst å bruke energi og kjemikalier på å rense
rent vann.
Miljøfaglig vurdering
Det er svært viktig at kloakkrør er tett, både for utlekking og innlekking, slik at vi får renset kloakken på
en ordentlig måte.
Folkehelsevurdering
Det er svært viktig at avløpet fungerer som det skal. I denne saken er det spesielt viktig at problem
med tilbakeslag av kloakk i privat kjeller blir fjernet.
Vurdering
Sanering av vann- og avløpsledninger pågår i kommunen hvert år. I 2022 er det etter 4-årsplanen
Roseringen som står for tur. På grunn av at vi har fått en del problemer med kloakkrørene i
Morkelvegen som står oppført i handlingsprogrammet for sanering av vann- og avløpsledninger i 2024,
ønsker vi å omprioritere slik at vi får orden på problemene i Morkelvegen så raskt som mulig. Det er
ikke tilsvarende store problemer med drift av ledningsnettet i Roseringen. Vi bytter derfor rekkefølge på

sanering av disse to prosjektene. Samtidig justerer vi lengden på området som skal saneres slik at
størrelsen på budsjettet beholdes.
Kommunedirektørens tilråding
Bevilgning gitt til prosjekt 6227 Sanering vann Roseringen omprioritere til prosjekt 6415 Sanering vann
Morkelvegen kr 1 557 000,-. Bevilgning gitt til prosjekt 6228 Sanering avløp Roseringen omprioriteres
til prosjekt 6416 Sanering avløp Morkelvegen kr 2 336 000,-.
Følgende budsjettkorrigering gjennomføres:
02305.614.345.6227
09101.614.870.6227
02306.617.353.6228
09101.617.870.6228
02305.614.345.6415
09101.614.870.6415
02306.617.353.6416
09101.617.870.6416

Sanering vann Roseringen
Bruk av lånemidler, Roseringen
Sanering avløp Roseringen
Bruk av lånemidler, Roseringen
Sanering vann Morkelvegen
Bruk av lånemidler, Morkelvegen
Sanering avløp Morkelvegen
Bruk av lånemidler, Morkelvegen

Beløp
-1.557.000
1.557.000
-2.336.000
2.336.000
1.557.000
-1.557.000
2.336.000
-2.336.000

