
 

 

 

       Dato 23.05.19 

 
Informasjon om forestående gravearbeider og omlegging av 
kommunalt nett i Gamle Isevei, Myraveien og Haralds gate 
 
 

Det vil bli holdt informasjonsmøte om prosjektet på Skjeberg Rådhus, møterom Oscar 
Torp, bruk inngang mot Skjeberg hallen 
torsdag den 13.06.2019 kl.18:00 – ca.20:00 
 
Velkommen 

 
 
Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i deler av Gamle Isevei, 
Myraveien og Haraldsgt. 
Intensjonen med prosjektet er å separere avløpet.   
 
I tillegg vil det bli anlagt ny kommunal vannledning. Under anleggsperioden vil berørte 
eiendommer bli tilknyttet en midlertidig vannforsyning. 
 
Alle berørte veier skal bygges opp på nytt i full bredde. 
 

Forventet dato for oppstart 
Arbeidene vil bli utført av entreprenørfirma Leif Grimsrud AS. Oppstart av arbeidene 
forventes uke 31/32 2019, med ferdigstillelse høsten 2020.   
 

Kommunens ytelser på privat stikkledning 
For å unngå senere oppgraving i veien, vil Sarpsborg kommune legge ny stikkledning ut av 
vei/grøftetrasé, normalt ca. 1 meter inn på privat eiendom. Det presiseres at selv om 
kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar 
for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. den enkelte huseier. 
 
Den private stikkledningen avsluttes med stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan for 
vannledning, samt kontroll/spylekum for henholdsvis spillvann og overvann som avsluttes i 
bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdplass vil kummer og 
stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt betonglokk. 
 
Det er den enkelte eiers ansvar å opplyse om beliggenhet av eventuelle private kabler, 
oljetanker og annet som kan skades ved graving på privat eiendom. 
Hekker og gjerder som krysses vil bli istandsatt, men huseier må påregne skjøtsel/vanning 
av plen, planter, flikking på gjerder osv. Planter som skades erstattes med nye planter i 
«normal ungplantestørrelse». 
 
Dersom de private stikkledninger inn til huset ikke er separert vil huseier få et pålegg om å 

separere. Grunneier kan kontakte vår entreprenør for å få en pris. Entreprenør vil gi et 

skriftlig tilbud til grunneier.  



 
 

 

 
Graving i nyasfaltert vei 
Alle som planlegger gravearbeid i de veiene som er planlagt asfaltert, må snarest varsle 
Sarpsborg kommune v/ Jorunn Olsen om dette. 
Sarpsborg kommune har en sperrefrist for graving på 3 år etter at de sluttfører sine 
anleggsarbeider. 
 
Vegetasjon 
Beskjæring/fjerning av vegetasjon som vokser ut i veiarealet må utføres av grunneier. 
Det skal være minst 2,5m fri høyde over fortau og i full bredde. I vei arealet er det 4,75m fri 
høyde og full bredde. 
 
Sikkerhet i anleggsperioden 

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å 

være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, 

ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene. 

 

Ulemper i anleggstiden 
Anleggsarbeidet kan medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. 

Omkjøring vil bli skiltet. I perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved 

eiendommene. Utfordringene rundt dette vil vi ta opp med berørte etter hvert som de 

oppstår. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes.  

 
Det vil kunne forekomme avbrudd i vannforsyningen ved omkobling av vannledninger. 
Eventuelt lengre avbrudd i vannforsyning vil bli varslet. 
 
Kommunen beklager ulemper som oppstår som følge av arbeidene og vil gjøre sitt beste for 
å redusere disse til et minimum. 
 

Kontaktinformasjon 
Prosjektleder: Sarpsborg kommune, Enhet  Eiendom 

Jorunn Olsen 
tlf.: 95253138  
e-post: Jorunn.olsen@sarpsborg.com 

 
Byggeleder:   Norconsult AS  

Tommy-Andre Olsen 
tlf: 47277091 
e-post: tommy-andre.olsen@norconsult.com 

 
 
Entreprenør:  Leif Grimsrud AS 

Stian Klausen 
tlf.: 92013428 
e-post: stian@leifgrimsrud.no 

 
 
Med hilsen  

Jorunn Olsen 

Vedlegg: 
Kart over traseen. 
Info om separering 


