
Naboinformasjon 

 
 
 

Planlagt anleggsarbeidet i forbindelse med kryssing av vann- og avløpsledninger under Jernbanen. 
  
Leif Grimsrud AS har holdt på en stund i området og skal nå begynne med i Statsminister Kolstads vei 
til Vestengveien (markert med 2 blå firkanter i kartet nedenfor).  

 
 
• Hjersings vei  
• Fasanveien  
• Statsminister Kolstads vei  
• Måkeveien  
• Høkveien  
• Terneveien  
• Vestengveien  
• Einar Grimms vei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I uke 4 skal vi begynne å grave i Statsminister koldstads vei og Vestengveien. Jobben vi skal gjøre her 
er å presse to vann- og avløpsledninger under jernbanen. Vi må derfor lage to groper på hver side 
hvor vi benytter oss av spunt pga. dype grøfter.  
 
Varigheten på denne arbeidsoperasjonen vil vare i ca. 7 uker. Hvis vi ikke støter på noen hindringer, 
vil vi bli ferdig med kryssing av jernbanen i uke 11. Videre vil prosjektet fortsette med tradisjonell 
graving. 
 
Som ved normalt anleggsarbeid, vil det bli en del tungtransport til og fra anleggsplassen. 
Normalt er våre arbeidstider fra kl 0700 – 1600, mens ved utførelse av pressing av ledninger vil 
arbeidstider være kl. 0700 – 1900.  
               
Ulemper i anleggstiden 
I forbindelse med spunting og pressing av ledninger, vil det forårsake støy og rystelser i området. Vi 
vil med dette sette ut støy- og rystelsesmålere for å registrere at vi ikke går over kravene.  
 
I forbindelse med arbeidene vil Statsminister Kolstads vei bli stengt for gjennomkjøring. Omkjøring vil 
bli skiltet. I Vestengveien vil berørte beboere få en midlertidig forbi-/omkjøring av anleggsområdet 
frem mot deres eiendommer. 
 
Det vil kunne forekomme avbrudd i vannforsyningen ved omkobling av vannledninger. 
Eventuelt lengre avbrudd i vannforsyning vil bli varslet. 
 
Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig for alle, men ber om forståelse for at 
noen ulemper i anleggsperioden ikke er til å unngå. 
Vi setter pris på interesse for det vi driver med, og tar gjerne imot spørsmål og andre henvendelser til 
telefon 926 50 446. 
Det ligger informasjon om prosjektet på kommunens nettside: https://www.sarpsborg.com/brevikva 
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Leif Grimsrud AS 
Ole Fredrik Herrebrøden 

Anleggsleder 
926 50 446 
 
Sarpsborg kommune  
Haakon Bjørnevaagen 
Prosjektleder VVA 
Virksomhet utbygging 

 
Mobil: 915 95 974 
E-post: haakon.bjornevaagen@sarpsborg.com 
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