
  

Nye VA-ledninger og utbedring av veg i Gunstadskogen  

Informasjon til berørte 

Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen er planlagt rehabilitert i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene vil 
utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene starter i mai/juni 2020. Frist for ferdigstillelse inkl. asfaltering er i løpet av sommeren 2021. 
Planlagt trase er vist i rødt i skissen over og riggområdet på den gamle lekeplassen er vist med rosa/lilla. Oppdatert informasjon om prosjektet vil 
legges ut på kommunens hjemmeside (https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/pagaende-prosjekter/). Har du spørsmål kan du 
ringe sentralbord 61 28 30 00, eller kontakte prosjektleder Janne Trøstaker på tlf. 48497773  / jat@ringebu.kommune.no  



Bakgrunn for arbeidene 
Utløsende årsak til rehabilitering i 
Gunstadskogen er bruk av bark i 
omfyllingsmassene rundt rørene da 
ledningene ble lagt. Bark-grøftene 
skaper skader på rør og setninger i 
grunnen ettersom barken brytes ned. 
Konsekvensen er også at vegbanen blir 
ujevn.  

 
Fremdrift på arbeidene 
Oppstartsdato er planlagt etter midten 
av mai 2020. Arbeidene inkl. 
asfaltering er planlagt ferdig iløpet av 
sommeren 2021.  
 
Nye vannledninger, 
spillvannsledninger og 
overvannsledninger 
I dag er det felleskummer for 
spillvann (kloakk) og overvann. 
Dette medfører en risiko for at 
overvann kan komme inn på 
spillvannsnettet og tilsvarende 
spillvann inn på overvannsnettet. 
Spillvannet ledes i dag til Ringebu 
renseanlegg på Tollmoen, mens 
overvannet ledes til et skogholt ved 
Brændvegen.  

 

Private stikkledninger 
En stikkledning er den private vann- 
og avløpsledningen som går fra 
husvegg til felles vann- og 
avløpsledning. Stikkledning er 
huseiers ansvar. I kartet som viser 
planlagt trase for utbedring, er 
stikkledningene også inntegnet.  
 
Vi anbefaler alle å skifte 
stikkledningen sin nå som 
hovedledningen skal skiftes ut. I 
avtale med entreprenør om utførelse 
av arbeidene vil vi be om at det 
oppgis meterpris på utskifte av 
privat stikkledning.  
Du vil bli kontaktet nærmere i 
forbindelse med eventuell utskifte av 
stikkledningen din.  
 
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.  
 
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. 
Lekeplassen vil bli avskoget og 
benyttet til riggplass under 
anleggsperioden. Når arbeidene er 
ferdige vil lekeplassen bli planert og 
gjort klar til å benyttes som lekeplass 
igjen. 
 
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 fredag klokken [07.00 – 17.00]. 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. 
 
Rettigheter til grunnen 
Hovedledningsanlegget går i vegen. 
Dersom noen grunneiere berøres av 
arbeider på hovedledningsanlegget blir 
disse kontaktet.   


