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Generelt  
Fredrikstad kommune - Teknisk drift skal legge nye vann- og avløpsledninger fra 
Stabburveien ved McDonald´s/Dahles Auto, over næringsområdet ved Bilbutikk1 og inn  
i Høiendal. Se kartutsnitt på baksiden av brosjyren. Årsaken er gamle og dårlige vann- og 
avløpsledninger.  

Fremdrift 
Arbeidene starter ved McDonald´s/Dahles Auto i løpet av mai og vil pågå i ca. 6-7 måneder. 
Entreprenøren jobber seg fremover i etapper og fyller igjen veien og gjør den fortløpende 
kjørbar. Det tas forbehold om endringer i fremdriften, da det kan dukke opp uforutsette 
forhold både over og under bakken som vi ikke er kjent med. Arbeidene vil hovedsakelig 
pågå innenfor normal arbeidstid.  
 

Tilstandsregistrering av eiendommer 
Det er foretatt tilstandsregistrering av eiendommer langs den berørte strekningen.  
Dette er gjennomført i form av foto både innvendig og utvendig.  

 
Ulemper i anleggsperioden 

 Anleggsarbeidene vil føre til midlertidige omkjøringsveier som blir skiltet.  
Trafikkavvikling til og fra eiendommer skal opprettholdes.   

 Enkelte eiendommer i Høiendal vil ikke ha mulighet for oppstilling av bil på 
eiendommen i en periode på 2-4 dager. I denne perioden etablerer vi midlertidige  
p-plasser ved Würth. Her blir det også tilrettelagt for å lade el-biler. P-plasser er vist på 
kartutsnittet på baksiden av brosjyren.  

 Anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner må påregnes.  

 Rystelser etter grøftesprengninger kan påregnes på deler av strekningen. 

 Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme.  
 

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 behjelpelig 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.  
 
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. 
 
Stikkledninger:  Private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med  
  tilknytningspunkt på kommunale ledninger. 
 
 
 

 

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. Ved dette arbeidet vil entreprenøren utføre en rørinspeksjon med 

kamera for å dokumentere stikkledningens tilstand frem til grunnmur.  

 
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 - Prosjektutvikling 
Glenn Sakshaug, 977 18 100 
e-post: glesak@fredrikstad.kommune.no 

 
Byggeledelse:  WSP AS  

Maylén Skofterud, tlf. 911 89 421 
e-post: maylen.skofterud@wsp.com 

 
Entreprenør:   Leif Grimsrud AS  

Ole Fredrik Herrebrøden, tlf. 926 50 446 
e-post: olefredrik@leifgrimsrud.no  

 
Stikkledninger:  Fredrikstad kommune – Vann og avløp 

Knut Martin Anshuus, tlf. 915 87 481 
e-post: knutans@fredrikstad.kommune.no 
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