
Bærekraftige ”No-Dig” 

løsninger i LILLESAND OG 

GRIMSTAD KOMMUNER

I både Lillesand og Grimstad saneres det VA-

anlegg for mange millioner kroner i året. For å 

imøtekomme stadig økende krav til 

kostnadseffektive bærekraftige løsninger, og 

med hensyn til bla. miljø og trafikk, brukes nå 

innovativ metodikk. ”No-Dig” løsninger for VA-

sanering øker kraftig i omfang.

Rosenberg II – Lillesand kommune
Kommunen har i 2009 - 2010 sanert all infrastruktur i et
boligområde sør for sentrum. På en del strekninger og
gjennom private hager ble det benyttet strømpeforinger
og utblokking. En strekning med eksisterende 9” betong
mufferør ble blokket ut og trukket med tre nye ledninger.
En 110 mm. vannledning, en 160 mm. spillvannsledning
og en 200 mm. overvannsledning. Alle tre ledninger i PE
100 m/beskyttelseskappe (se bilde øverst til høyre).
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Fjære og Ågre – Grimstad kommune
Høsten 2010 fornyet kommunen et 600 m. langt
vannledningsstrekk med eksisterende 100 mm.
asbestsementrør. Ledningen ble blokket ut og erstattet
med en 250 mm. PE 100 SDR 11 ledning m/kappe.
Strekningen gikk langs en smal trafikkert fylkesvei, tett
forbi en kirke og gjennom et område med fortidsminner.
Total anleggstid var 2 uker. Dette resulterte i minimale
trafikk- og støyforstyrrelser. Kommunen sparte ca. 2,8
mill. kr. sammenlignet med tradisjonell oppgraving.

Vinteren 2011 starter kommunen på nok et
utblokkingsprosjekt. Ca. 600 m. eksisterende
vannledning i 200 mm. asbestsementrør, og tilsvarende
lengde spillvann i 8” betong, skal erstattes av
henholdsvis 355 mm. og 250 mm. PE 100 rør.
Kommunen forventer også her å spare betydelige
summer sett i forhold til tradisjonell oppgraving.

Planlegging og gjennomføring
Anleggene ble prosjektert av Aquapartner A/S som også 
har gjennomført anskaffelsesprosessene og bistått med 
byggeledelse. Spesialentreprenører har vært firmaene 
Båsum A/S (Rosenberg II og Ågre) og Sandum A/S 
(Fjære). I Grimstad har kommunens egen anleggs-
avdeling utført de tradisjonelle va-arbeidene tilknyttet 
utblokkingen. 
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