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Investering Vann- og avløpsanlegg i Breivikvegen og Lille ringveg.
Sak 16/1351
Vedtak PS 72/16: Vann og avløp. ( kr. 4 000 000,-)
Gjøre ferdig vannledningen i Breivikvegen og Lille ringvei. Arbeidet lyses ut på anbud og iverksettes våren/
sommeren 2017. Lån tas opp i desember.

Det er et pågående arbeid med rehabilitering av van n- og avløpsanlegg i Breivikvegen i Kjøllefjord. Ar beidet går
over 2 år og skal være ferdig i november 2017. Det vil si at det er inngått kontrakt for hele Breivikv egen.
Fremdriften på anlegget viste seg å være raskere en n antatt, og det ble fra Teknisk etat ytret ønske o m å
vurdere å benytte en opsjon som kommunen har med en treprenøren og byggeledelse. Det ble anslått at en
sum på kr. 4 000 000,- ville gi oss mulighet til å fullføre Lille ringveg i 2017, eller prioritere del er av store ringveg
og lille ringveg etter behov.

Vedtak PS 72/16 sier klart at det er Breivikvegen o g Lille ringveg som skal tas i 2017, og det skal ly ses ut på
anbud.
Med dette forstår jeg at opsjon skal ikke benyttes.
Det er mulig noen har misforstått, men Breivikvegen blir gjort ferdig av Stein Kåre Røvik AS som vi ha r kontrakt
med. Fullføring av Breivikvegen er ikke benyttelse av opsjon.

Når det gjelder eventuell benyttelse av opsjon, så var den vurderingen tenkt gjort etter avslutting av
Breivikvegen i november 2017.
Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å vurdere o m å benytte seg av opsjon vil lønne seg, fordi en i kke vet
hva prisen på et anbud for Lille ringveg vil bli.
Den foreløpige beregningen på om opsjon lønner seg er følgende sammenligning:
Kirkevegen m.m. 2014 kostet ca. kr. 15 000,- pr. me ter anlegg (grøft).
Breivikvegen 2016-2017 ser ut til å komme på i ca. 13 000,- pr meter anlegg (grøft).
Anleggene er ikke direkte sammenlignbare, men det g ir en indikasjon på at kanskje det lønner seg å ben ytte
opsjon. Opsjon må aksepteres av begge parter.
I etterkant av nytt anbud kan vi beregne ganske nøy aktig om opsjon ville lønnet seg.

Gjennomføring av vedtak PS 72/16 bør utsettes til 2 018, og anbudets omfang bør være Lille ringveg + St ore
ringveg med en kostnadsramme på kr. 8 000 000,-, fo rdi:

1. Det er ikke gunstig med 2 entreprenører på samme an legg fordi det medfører helt sikkert større
ressursbruk fra kommunens side vedrørende prosjektl edelse, og det kan skape konflikt mellom
entreprenører der regningen for avvik til slutt kom mer til kommunen.

2. Kr. 4 000 000,- er ikke optimalt omfang. Mengdepris øker med reduksjon av omfang på anlegget, og
motsatt. Prosjekteringskostnader m.m. blir forholds messig dyrere pr. mengde anlegg ved mindre
anbud/ små anlegg.

Med bakgrunn i ovenstående bør ikke vedtak PS 72/16 gjennomføres i 2017, men eventuelt utsettes til 20 18.
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