INFORMASJON:
Sørum Kommune vil
informere om sanering
av vannledning og
etablering av ny
vannkum i Skogvegen,
se kart på baksiden av
brosjyren.

SKOGVEGEN- ØSTBY
ANLEGG
Informasjon til berørte

Anleggstart:
uke 10 i 2019

Kontaktpersoner i anleggsperioden:

Prosjektleder:
Marek Sumislawski
Sørum Kommune
e-mail: msumi@sorum.kommune.no

Entreprenør:
Gisle Lund/Odd E. Bråten
Sørum Kommune
e-mail: gisle.lund@sorum.kommune.no

Ved akutt hendelser kan kontaktes på vakt tlf. 482 85 000.

Kommunens anleggsstart og fremdrift

Anleggsarbeidene går ut på å sanere vannledning i Skogvegen/Heimlyvegen/Østbyvegen (se
oversiktskart på bak siden av brosjyren). I etappen nr.1 arbeidene starter i uke 10 ved vegkryss
Skogvegen/Heimlyvegen og slutter ved hus nr.13, 18. Gravearbeidet vil trolig vare til sommer/høst
periode. Asfaltering utføres etter gravearbeidet blir ferdig.
Inspeksjon og tilstandsvurdering Når grøfta er åpen og stikkledningen avdekket og frakoblet,
vil stikkledningen bli undersøkt. Hvis du ønsker å se stikkledningen mens grøfta er åpen, kan du
henvende deg til anleggsmannskapet. Det blir utarbeidet en tilstandsrapport fra inspeksjonen.
Sammen med arkivopplysningene, vil tilstandsrapporten gi grunnlag for kommunens vurdering av
eventuelle pålegg om utbedring. Alle eksisterende stikkledninger for vann vil bli tetthetsprøvd mens
grøfta er åpen. Hvis det oppdages utette ledninger, vil eier få pålegg om reparasjon. Det vil som
regel være besparende å skifte en gammel vannledning samtidig med avløpsledningen, når grøfta
er åpen.
Anleggsgjennomføring
Godkjent stikkledning vil bli tilkoblet den nye hovedledning, og grøfta fylt igjen. Huseiere som blir
pålagt å utbedre sin private stikkledning, eller selv ønsker å utbedre den, må få utført dette av
godkjent foretak (eksempelvis rørlegger eller entreprenør) i god tid før asfaltering skjer.
Sikkerhet i anleggsperioden Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte.
Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om
faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk
knyttet til arbeidene.
Ulemper for huseierne
I forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende, kan det
forekomme kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket Anleggsarbeidet kan
medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. Omkjøring vil i så fall 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. Arbeidet vil
hovedsakelig pågå mandag til torsdag klokken [07.00 – 15.00] og fredag [07.00 – 12.00]. Noe
lengre arbeidstid kan påregnes i perioder. Eventuelle skader på terreng, gjerder, beplantning og
annet vil bli utbedret når arbeidene er avsluttet, eller så snart været tillater det.
Fordeler for huseierne
Kommunen vil kartlegge tilstanden på de private stikkledningene gjennom rørinspeksjon, for å få
en samlet oversikt over anleggene i området. Det gir den enkelte huseier mulighet til å få kartlagt
tilstanden på sitt eget anlegg og eventuelt få utbedret dette samtidig som det pågår
anleggsvirksomhet. Kommunen vil dekke kostnadene for inspeksjonen, forutsatt at stakepunktet
er tilgjengelig.
Rettigheter til grunnen
Kommunen vil kontakte alle grunneiere som blir direkte berørt ved at ledninger må legges over
deres eiendom.

Kartutsnitt med inntegnet ledningstrase:

