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Planlagte anleggsarbeider i forbindelse med utskifting av vann og avløpsledninger. 
  
Vi i Leif Grimsrud AS har fått i oppdrag av Sarpsborg Kommune med å skifte ut vann og 
avløpsledninger i følgende veier: 
 
 

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

 
Vi starter arbeidene nå i mai, og regner med å holde på frem til og med september neste år. 
 

Som ved alt anleggsarbeid, vil det bli en del tungtransport til og fra anleggsplassen. 
Normalt er våre arbeidstider fra kl 0700 – 1600. 
 
Det er ikke planlagt sprengning i prosjektet, men om vi støter på fjell må det sprenges. Sprengningen 
varsles med sirene og det vil bli vaktposter i området under selve sprengningen.  
 
Vi vet av erfaring at anleggsplasser ofte er spennende og tiltrekkende for barn. Men, anleggsplassen 
er en livsfarlig lekeplass. Vi vil gjøre vårt for å sikre anleggsplassen på best mulig måte med både 
skilting og gjerder.  
               
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 
 

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. 
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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. 

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, betong ring og betong lokk. På kjørearealer/gårdplass vil 
kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt lokk. 
 
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». Innkjøringer settes tilbake i den stand det er før vi starter. 
 
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.  
 
Halden 29.04.2021 
 
Leif Grimsrud AS 
Ole Fredrik Herrebrøden 

Anleggsleder 
 
Sarpsborg kommune  
Jorunn Olsen 
Prosjektleder VVA 
Virksomhet utbygging 

 
Mobil: 952 53 138 
E-post: jorunn.olsen@sarpsborg.com 
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