
VA-anlegg Arktiske strøk
Mehamn og Skjånes,
Gamvik kommune

Mehamn og Skjånes vannverk, Gamvik 
kommune. Utskifting av 2640 lm vann- og 
avløpsledninger 2003 - 2006.

Gamle støpejerns- og betongledninger 
med lekkasjer og begroing / tæring ble 
erstattet med nye ledninger av PE og PVC.

Gamle ledninger til besvær
Kommunen har i sine hovedplaner som mål å skifte ut 
gamle va-ledninger. Disse ble lagt på 1950- og 60-tallet 
og en har problemer med lekkasjer, begroing, tæring og 
sprukne rør.

De aktuelle strekningene i dette prosjektet er 
hovedledninger og distribusjon som skapte store 
driftsproblemer og dårlig økonomi. De gamle ledningene 
ble på grunn av sin beskaffenhet flaskehalser i systemet. 
Ledningsnettet skal etter ferdigstillelse av dette prosjekt 
bestå av kun nyere PE- og PVC-ledninger.

Planmessig renovering
Aquapartner AS har bistått Gamvik kommune med 
revisjon av handlingsplanene i kommunens hovedplaner 
for vann og avløp. Et viktig satsingsområde for årene 
framover blir å fortsatt skifte ut alt av gamle ledninger. 

Skjånes VA 2005
Som et av flere prosjekt i kommunens VA-
investeringsplan for 2005 ble utskifting av den 
gjenværende, gamle støpejernsledningen på Skjånes 
prioritert.

Planlegging
Anlegget ble prosjektert og planlagt av Aquapartner AS 
med beskrivelser og DAK-tegninger. Bygge-, 
prosjektledelse og økonomisk oppfølging ble også
ivaretatt av Aquapartner A/S som har arbeidet for 
Gamvik kommune de siste ti årene.

Gjennomføring
Prosjektet ble satt ut på anbud etter prekvalifisering blant 
entreprenører i Finnmark. I alt 6 entreprenører ble 
invitert til å delta, men kun to lokale firma deltok i 
konkurransen.

Firma Karlstad Maskin & Transport AS i Mehamn ble 
engasjert for jobben. Arbeidene startet høsten 2005 og 
stod ferdig før jul. Det oppstod ingen uforutsette 
problemer underveis. Den nye ledningen ligger i 
skråningen nedenfor fylkesveien til bygda.  Anlegget 
skapte derfor ingen større trafikale problemer.

Været var bra under anleggsperioden. Det kom litt lett 
sne de første par ukene, men sneen forsvant igjen slik at 
området kunne planeres etter at ledning og kummer var 
på plass. Til våren 2006 skal etterarbeider utføres.

Erfaring
Etter ferdigstillelsen opplever folk i bygda større trykk 
og ”mer vann” i kranene. Dette gjelder særlig skolen og 
den øverst liggende bebyggelsen. Skjånes er fornøyd!
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