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GENERELT 

Fredrikstad kommune - Teknisk drift skal legge nye vann- og avløpsledninger  
i Konvallstien, Krokveien og deler av Torpebergveien. Se kartutsnitt på baksiden av 
brosjyren. Hovedårsaken er gamle og dårlige vann- og avløpsledninger og omlegging  

til separatsystem. Etterpå blir det lagt ny asfalt langs strekningen.  
 
FREMDRIFT 
Arbeidene starter nederst i Torpebergveien i oktober og vil pågå i ca. ett år.  
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 
Det vil bli foretatt tilstandsregistrering av eiendommer på berørte strekninger.  
Dette gjennomføres i form av foto både innvendig og utvendig. Aktuelle huseiere kontaktes 
av en representant fra ProsjektForum AS for å avtale tid for registrering.  

 
FRA FELLESSYSTEM TIL SEPARATSYSTEM 
De gamle kommunale avløpsledningene er i til dels dårlig forfatning og er bygd som 
fellessystem. Det betyr at spillvannet transporteres i samme ledning som overvannet  til 
renseanlegget ved FREVAR. 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 rensing av overvannet i tillegg til  
at spillvannet ikke trenger å gå til overløp («renne over») i perioder med ekstremt mye 
nedbør. 
 

Begrepsforklaringer: 
Spillvann:  Vann fra sanitærutstyr, gulvsluk og innretninger. 

Husholdningsvann fra vask, toalett etc. 
 

Overvann:  Regn- og smeltevann, takvann, vann fra utesluk og utvendig drenering. 
 
Private   Vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med tilknytningspunkt 
stikkledninger: på kommunale ledninger. 
 

ULEMPER I ANLEGGSPERIODEN 
Stenging av veier der arbeidet pågår. Omkjøringer blir skiltet. I korte perioder blir det ikke 
mulig å parkere biler ved eiendommene. Dette tas opp med berørte etter hvert. 
Anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner. Rystelser etter grøftesprengninger kan 
påregnes på deler av strekningen.  
 
Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme. 
Arbeidet vil hovedsakelig pågå innenfor normal arbeidstid. 
 
Dersom renovasjonsbilen ikke kommer frem som følge av anleggsarbeidet, og det er  
behov for tømming, må huseier/beboer sørge for at avfallsdunken trilles til nærmest 
kjørbare vei på tømmedagen. 
 
 
 

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 har det ingen hensikt 
dersom det ikke gjennomføres tilsvarende separering av private stikkledninger.  
Med hjemmel i forurensningslovens § 22 kreves det at huseiere utfører separering av 
stikkledninger for avløp. Huseiere som allerede har foretatt separering får ikke pålegg  
om dette. Er spillvannsledningen av dårlig kvalitet gis det pålegg om å legge ny ledning.  
Et eventuelt pålegg må utføres innen ett år. 
 
Takvann skal ledes til terreng/gate og behandles på egen eiendom, såfremt dette ikke er  
til sjenanse eller ulempe for andre. 
 
Dersom boligens avløp ledes gjennom septiktank, må denne kobles ut i henhold til 
forurensningslovens § 26, samt pålegg fra fylkesmannens miljøvernavdeling. 

 
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. 
Kommunen anbefaler at dette utføres så raskt som mulig, og helst samtidig med 
anleggsarbeidene.   
 
Arbeider med private stikkledninger skal meldes til kommunen og utføres av godkjent 
rørlegger/entreprenør. Entreprenøren for hovedledningsarbeidene kan gi pristilbud og  
kan om ønskelig utføre arbeidene. I så fall blir det en avtale mellom huseier og entreprenør. 
Huseier kan også velge å benytte en annen godkjent aktør. 

 
KONTAKTPERSONER I ANLEGGSPERIODEN 

 
Prosjektledelse:  Fredrikstad kommune - Teknisk drift 

Oddbjørn Eng, tlf. 950 40 110 
e-post: oden@fredrikstad.kommune.no 

 
Byggeledelse:  Svendsen & Co AS 

Nils Petter Nicolaysen, tlf. 970 39 970 
e-post: nilspetter@svendsenco..no 
 

Entreprenør:   Eivind Engseth 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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