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Hovlandveien – VA anlegg 
Utskifting av vannledning, nye avløpsledninger 

 



Generelt 
Færder kommune, Teknikk og Miljø, skal 

legge ny vannledning fra Tenvikveien 

v/Stangebykrysset og inn Hovlandveien, 

samt nye avløpsledninger i Hovlandveien 

for å tilrettelegge for tilknytting til offentlig 

nett. Se kartutsnitt på baksiden av 

brosjyren som viser omfang av arbeidene.  

Hovedårsaken er å skifte ut eksisterende 

vannledning, denne er av dårlig 

beskaffenhet og liten dimensjon. 

 

Begrepsforklaringer 
Spillvann  

Vann fra sanitærutstyr og innretninger.  

Husholdningsvann fra vask, toalett, etc. 

Overvann 

Regn- og smeltevann, takvann, vann  

fra utesluk. 

Private stikkledninger  

Vann- og avløpsledninger fra bolig/ 

eiendom til og med tilknytningspunkt  

på kommunale ledninger. 

 

Anleggsstart og framdrift 
Arbeidene starter i slutten av september 

2020. 

Arbeidene vil starte i Tenvikveien, for å 

koble til eksisterende kommunal 

vannledning. 

Anlegget vil bevege seg inn Hovlandveien 

og foregå i veien til bekkelukking under 

veibanen. 

Deler av bekkelukkingen under 

Hovlandveien skal utskiftes for å øke 

kapasiteten. 

Deretter fortsetter arbeidene opp 

Hovlandveien til utenfor nr 5. I denne 

delen må det påregnes noe 

sprengingsarbeider. 

Fra området rundt nr. 5 skal vi foreta styrt 

boring under jordet, til innkjøring ved nr. 

18. Her skal det nedsettes ny vannkum i 

veien. 

Anleggsarbeidene forventes ferdigstilt 

februar/mars 2021. Væravhengige 

arbeider, som oppussing og asfaltering, 

forventes ferdig før mai 2021. Det tas 

forbehold om endringer i framdriftsplan da 

det kan dukke opp uforutsette forhold på 

og under bakken som vi ikke er kjent med. 

 

Tilstandsregistrering av 
eiendommer og veier  
Det er foretatt tilstandsregistrering av 

eiendommer nærmest anleggsområdet. 

Det er også montert / vil monteres 

setningsbolter i boliger som grenser til 

anlegget. 

Berørte veier vil inspiseres på forhånd. 

 

Ulemper i anleggsperioden 

Hovlandveien fra nord vil bli stengt i 

anleggsperioden, bommen mot Brattås vil 

være åpen. 

Det tilstrebes effektiv anleggsdrift og god 

kommunikasjon med berørte innbyggere 

for å redusere tid med blokkerte 

adkomster i anleggsperioden. 

Det legges til rette for at myke traffikanter 
skal benytte en midlertidig gang- og 
sykkelvei, denne blir lagt utenfor 
anleggsområdet. 
  



Adkomst med bil til enkelte eiendommer 

kan i perioder bli stengt. Berørte 

eiendommer vil bli kontaktet i forkant.  

Det vil bli anleggstrafikk og støy fra 

anleggsmaskiner i anleggsperioden. 

I forbindelse med omlegging av 

eksisterende vannledning vil en del boliger 

i området få midlertidig vannforsyning i 

lengre perioder. Berørte eiendommer vil bli 

kontaktet i forkant. 

Korte avbrudd på vannforsyningen og 

variasjoner i vanntrykket kan forekomme i 

forbindelse med midlertidig vannforsyning, 

omkoblinger og lignende. 

 

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. 

 

Private stikkledninger 
Når kommunen oppgraderer og separerer 

kommunale ledninger har det ingen 

hensikt dersom det ikke gjennomføres 

tilsvarende separering av private 

stikkledninger. Med hjemmel i 

forurensingslovens § 22 kreves det at 

huseiere utfører separering av 

stikkledninger for avløp. Huseiere som 

allerede har foretatt separering får ikke 

pålegg om dette. Er den private 

spillvannsledningen av dårlig kvalitet gis 

det pålegg av kommunen om å legge om 

til ny ledning. Et eventuelt pålegg må 

utføres innen fastsatt frist. 

Dersom boligens avløp ledes gjennom 

septiktank må denne kobles ut i henhold  

til forurensingslovens § 26, samt pålegg 

fra fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Kostnader 
Kommunen legger private stikkledninger  

ut av offentlig vei, monterer ny utvendig 

stoppekran for vann, og kobler 

eksisterende stikkledninger for vann og 

avløp til kommunens ledningsnett uten 

kostnad for huseier. Øvrig arbeid med 

private stikkledninger bekostes av huseier. 

Kommunen anbefaler at dette utføres så 

raskt som mulig etter at nye kommunale 

vann og avløpsledninger er etablert. 

Arbeidene skal meldes og utføres av 

godkjent rørlegger/entreprenør. 

Entreprenøren for hovedlednings-

arbeidene kan gi pristilbud og kan om 

ønskelig utføre arbeidene. I så fall blir det 

en avtale mellom huseier og entreprenør. 

Huseier kan også velge å benytte en 

annen godkjent aktør. 

 

Kontaktpersoner i 
anleggsperioden 

 

Prosjektledelse 

Færder kommune, Teknikk og Miljø  

Emil Rommetveit, tlf 409 20 594  

e-post : 

emil.rommetveit@faerder.kommune.no 

Byggeledelse 

VA Consult  

Frode Strange, tlf 476 62 811 

e-post: fs@vaconsult.no 

Entreprenør 

Seim Maskin AS 

Anleggsleder: Thor Magnus Hansen,      

tlf: 902 38 091 e-post : 

thor@seimmaskin.no 

Stikkledninger 

Færder kommune, Teknikk og Miljø  

Agnes Bergsagel, tlf 970 24 633 

e-post: 

agnes.irene.bergsagel@faerder.kommune

.no  
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Strekninger for nye vann og avløpsledninger 
 


