
                          

      Informasjon mars 2018 

 
Pumpestasjon Evja – forlengelse av overløpsledning 
- anleggstrafikk i Stenebråten  

 
Fredrikstad kommune skal forlenge overløpsledningen fra pumpestasjon Evja, som er plassert  
i Evja båthavn i Engelsviken. Adkomsten til anleggsområdet/båthavna er gjennom Stenebråten.  
Det må derfor tidvis påregnes en del trafikk på veien i anleggsperioden.  
 
Anleggsstart er rett over påske (3. april). Anlegget er planlagt ferdig 1. juli. 
 
Overløpsledningen fører avløpsvann (husholdningsvann fra vask, toalett etc.) fra pumpestasjonen ut  
i Lerviksundet når pumpene ikke har kapasitet til å pumpe avløpet som renner til stasjonen videre.  
Dette gjør seg særlig gjeldende i regnværsperioder. Overløpsledningen ender i dag på grunt vann og 
overløpsutslipp er til tider sjenerende for de som bruker området. Ny overløpsleding skal legges ut på 
dypere vann. Samtidig skal det også gjøres andre tiltak for å redusere 
overløpsfrekvensen/overløpsmengden. 
 
Det vil bli utført graving på land og i sjøen. Masser som graves opp fra sjøen skal tas på land, avvannes 
og fraktes videre på lastebil til deponi. I anleggsperioden blir det inn- og uttransport av masser, rør, 
betonglodd mm. Adkomsten til anleggsområdet/båthavna fra Engelvikenveien er gjennom Stenebråten. 
Det må påregnes tidvis en del trafikk på veien. Etter anleggsperioden blir veien befart og eventuelle  
skader blir utbedret. Under anleggsarbeidene blir veien feiet og utbedret dersom det er nødvendig.  
 
Vi håper på forståelse for at det i en periode vil bli økt trafikk i området, mens nødvendig arbeid 
med overløpsledning utføres. 

 
 
 
 



 
 
Sikkerhet i anleggsperioden 
Området blir sikret på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme 
og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.  
 

Kontakterpersoner 
Dersom det er spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med en av følgende: 

 
Prosjektledelse:  Fredrikstad kommune - Teknisk drift 

Roar Lie, tlf. 994 12 838 
e-post: roal@fredrikstad.kommune.no 

 
Byggeledelse: COWI AS 

Magnus Holmskau, tlf. 950 84 833 
e-post: mph@cowi..no 
 

Entreprenør:   Råde Graveservice AS 
Yngvar Olsen, tlf. 908 80 045 
e-post: yngvar@rgs.no 
 
 

Kartutsnitt 
                 

              
                         Stenebråten ned til Evja båthavn 
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