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GENERELT 

Fredrikstad kommune - Teknisk drift skal legge nye vann- og avløpsledninger i Bydalen.  
Følgende gater og veier er berørt: Lahellemoveien, Lars Amundsens vei, Albert Torps vei, 
Losjeveien, Nikolaigata, Aksel Jacobsens vei, Bydalsveien, Stenhammerveien, Kapellstien, 
Kapellveien. Se kartutsnitt på baksiden. Vann- og avløpsledningene er gamle og dårlige 
vann- og avløpsledninger og det blir nytt separatsystem. Etterpå blir det asfaltert.    
 
FREMDRIFT 
Arbeidene starter i løpet av oktober og skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020.  
Det vil bli arbeidet med to lag samtidig i anleggsperioden. Man starter etter planen   
i krysset Bydalsveien/Lahellemoveien og i Stenhammerveien. Det tas forbehold om 
endringer i fremdriftsplan, da det kan dukke opp uforutsette forhold både over og under 
bakken som vi ikke er kjent med. 
 

TILSTANDSREGISTRERING AV EIENDOMMER 
Kommunen har engasjert et eksternt firma (Multiconsult AS) som vil registrere tilstanden  
på eiendommen ved foto både innvendig og utvendig. Aktuelle huseiere kontaktes av en 
representant fra Multiconsult for å avtale tid for registrering.  

 
FRA FELLESSYSTEM TIL SEPARATSYSTEM 
De gamle kommunale avløpsledningene er i dårlig forfatning og er bygd som fellessystem. 
Det betyr at overvannet transporteres i samme ledning som spillvannet til renseanlegget. 
Dette er både unødvendig og kostbart.  Avløpsledningene byttes derfor ut med to separate 
ledninger - en for spillvann og en for overvann (separatsystem). Spillvannet transporteres til 
FREVAR for rensing, mens overvannet føres til nærmeste bekk, elv eller sjø. Slik unngås 
unødvendig pumping av overvannet i tillegg til at vi unngår overløp («kloakken renner 
over») i perioder med nedbør. 
 

BEGREPSFORKLARINGER 
Spillvann:  Alt vann som kommer innenfra huset (bad, kjøkken, vaskerom). 
 
Overvann:  Regnvann, vann fra tak, snø som smelter, vann fra utesluk og utvendig  
                           drenering. 
 
Private   Vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med tilknytningspunkt 
stikkledninger: på kommunal ledning. 
 

ULEMPER I ANLEGGSPERIODEN 

 Veier stenges der arbeidet pågår. Omkjøringer blir skiltet.  

 Anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner. 

 I korte perioder blir det ikke mulig å parkere biler ved eiendommene. Dette tas opp med 
berørte etter hvert.  

 Fjellboring og rystelser etter grøftesprengninger på deler av strekningen.  

 Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme.  
 

Arbeidene vil hovedsakelig pågå innenfor normal arbeidstid. 
 
RENOVASJON 
Dersom renovasjonsbilen ikke kommer frem som følge av anleggsarbeidet må 
huseier/beboer sørge for at avfallsdunkene trilles til nærmest kjørbare vei på tømmedagen. 
Entreprenør kan være behjelpelog for de som ikke klarer dette selv.  

 

SIKKERHET I ANLEGGSPERIODEN 
Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til  
å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet  
og anleggstrafikken. 
 

PRIVATE STIKKLEDNINGER 

Når kommunen oppgraderer og separerer kommunale ledninger må huseier også 
oppgradere sine ledninger (forurensningslovens § 22). Huseiere med utett spillvannsledning 
(betong/tegl) og/eller drenering koblet inn på spillvannsledningen vil få pålegg om å legge 
nye tette ledninger.  
 
Før kommunen gir et pålegg vil huseier motta et varsel om pålegg, slik at huseier får 
anledning til å uttale seg før avgjørelsen tas. Fristen for å utføre et pålegg er ett år.  
 
Dersom boligen har septiktank må denne kobles ut (forurensningslovens § 26).  
 
TAKVANN 
Takvann skal ledes til terreng og håndteres på egen eiendom (infiltreres/fordrøyes). 
Overvann (herunder takvann) skal ikke være til sjenanse eller ulempe for andre  
(naboloven § 2) og skal ikke ledes til offentlig vei (vegloven § 57). 

 
KOSTNADER 
Kommunen legger private stikkledninger ut av offentlig vei, monterer ny utvendig 
stoppekran, spyle- og stakekum og kobler stikkledningene til kommunens ledningsnett  
uten kostnad for huseier.  
 
Øvrig arbeid med private stikkledninger bekostes av huseier. Entreprenøren for 
hovedledningsarbeidene kan gi pristilbud og kan om ønskelig utføre arbeidene.  
Dette blir en avtale mellom huseier og entreprenør. Huseier kan også velge å benytte en 
annen godkjent aktør (rørlegger/entreprenør). Arbeider med private stikkledninger skal 
meldes til kommunen og utføres av godkjent rørlegger/entreprenør.  

 
KONTAKTPERSONER I ANLEGGSPERIODEN 
 
Prosjektledelse:  Fredrikstad kommune - Teknisk drift 

Hiwa Mamand, tlf. 69 36 14 89 / 907 37 093 
e-post: hiwmam@fredrikstad.kommune.no 

 
Byggeledelse:  Pöyry Norway AS  

Lasse Nilsen, tlf. 995 23 851  
e-post: lasse.nilsen@poyry.com 
 

Entreprenør:   Eivind Engseth Entreprenør AS 
    Christian Taflin, tlf. 976 04 190  

e-post: christian@eivindengseth.no 
 
Stikkledninger:  Fredrikstad kommune - Teknisk drift 

Per Helge Ludviksen, tlf. 971 34 499 
e-post: pehl@fredrikstad.kommune.no 
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