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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 

Berørte huseiere Marthe Martinsen 17.10.2018 

 
 

INFORMASJON ANG FREMDRIFT PÅ GRAVEARBEIDER I KRUSES GATE, 
RINGGATA, DOVREGATA, TORDENSKJOLDS GATE OG SIBBERNS VEI 

GENERELT 

Det er tidligere informert om at Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i 

deler av Kruses gate, deler av Ringgata, deler av Dovregata, Tordenskjolds gate og Sibberns 

vei. 

Hovedårsaken er gamle og dårlige vann- og avløpsledninger og omlegging til separatsystem. 

Det vil bli lagt ny asfalt langs berørte strekninger. 

FREMDRIFT 

Det er tidligere informert om at anlegget skulle ferdigstilles høsten 2018. Det er har dukket opp 

uforutsette forhold under bakken som vi ikke har vært kjent med og dato for ferdigstillelse er 

derfor forskjøvet. Det forventes at hele anlegget vil ferdigstilles innen sommerferien 2019.  

ULEMPER I ANLEGGSPERIODEN 

Anleggsarbeidet kan medføre stenging/innsnevring 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 eiendommer hvert. Det må påregnes støy fra anleggsmaskiner og anleggstrafikk.  

Det er ikke forekommet noe fjell i området foreløpig og det forventes at det kun blir graving og 

ikke sprenging. Det vil likevel forekomme en del rystelser som følge av grunnforholdene, som 

de fleste har merket.  

Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme. Arbeidet vil 

hovedsakelig pågå innenfor normal arbeidstid.  

Vi beklager for de ulempene et slikt prosjekt medfører og gjør vårt beste for å redusere disse til 

et minimum.  

SIKKERHET I ANLEGGSPERIODEN 

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

være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og 

anleggstrafikken.  
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KONTAKTPERSONER I ANLEGGSPERIODEN 

Prosjektleder/byggeleder:                        Sarpsborg kommune, Enhet Eiendom 

Jorunn Olsen, tlf: 95 25 31 38 

E-post: jorunn.olsen@sarpsborg.com 

 

 

Byggeleder/Prosjekterende:                     Sweco Norge AS 

Marthe Martinsen, tlf: 90 92 18 07 

E-post: marthe.martinsen@sweco.no 

 

 

Entreprenør:                                              Br Lie AS 

Dagfinn Lie, tlf: 91 56 01 35 

E-post: dagfinn@brodrlie.no 

 

 

Med vennlig hilsen  

Sweco Norge AS 

 

Marthe Martinsen  
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