20222023
Østbyveien VA-anlegg
Trafikkavvikling i anleggsperioden

Generelt

Færder kommune ved drift og anlegg skal
separere avløpsledningen samt bytte vannledning
i tilknytning til Østbyveien. Se kartutsnitt på
baksiden av brosjyren som viser omfang av
arbeidene. Gravearbeidene vil for det meste
foregå på jordet melom Fossåsveien og
Østbyveien.
Hovedårsaken er å separere eksisterende felles
avløpsledning(spillvann og overvann) for
området. Dagens fellesledning for avløp vil
erstattes av en spillvannsledning og en
overvannsledning. Eksisterende vannledning vil
også skiftes ut.

Anleggsstart og framdrift

Arbeidene startet opp i oktober 2022.
Man starter anleggsarbeidene i syd av
anleggsbeltet og vil arbeide seg nordover mot
Tillas vei.
Hele anlegget inkludert asfaltering forventes
ferdigstilt innen sommerferien 2023. Det tas
forbehold om endringer i framdriftsplan da det kan
dukke opp uforutsette forhold på og under bakken
som vi ikke er kjent med.

Ulemper i anleggsperioden

Det vil foregå anleggstrafikk i Fossåsveien og
Tillas vei vi i anleggsperioden.
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.
Gangsti over jordet mellom Fossåsveien og
Østbyveien vil bli stengt i anleggsperioden.

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. Det oppfordres at myke
trafikanter holder god avstand til lastebiler og
anleggsmaskiner og sørger for øyekontakt med
sjåførene før eventuell passering.
Det vil foregå graving og inn-/utkjøring av masser
med store lastebiler i hele anleggsperioden. Det
er gitt instruks til entreprenør at inn-/utkjøring av
masser samt leveranse av utstyr, så langt det lar
seg gjøre, ikke skal gjennomføres rundt
skolestart(08:00-09:00)

Kontaktpersoner i anleggsperioden
Entreprenør
Marthinsen & Duvholt AS
Prosjektleder
Tommy Skoglund, tlf.: 904 70 460
E-post : tommy@mogd.no
Byggeledelse
VA consult, Sandefjord AS
Frode Strange, tlf.: 476 62 811
E-post: fs@vaconsult.no
Prosjektledelse
Færder kommune, Drift og anlegg
John Erik Christensen, tlf.: 908 80 283
E-post : john.erik.christensen@faerder.kommune.no

Anleggsområdets søndre del

Anleggsområdets nordre del

