
 

 

 

 

 

 
NYE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER 
 
Asker kommune har startet planleggingen med å 
rehabilitere gamle vann- og avløpsledninger på 
Gullhella. Denne informasjonen gis til deg som bor i 
planområdet. 
 
Følgende strekninger/veier som skal rehabiliteres er 
vist med blå streker på kartet over.  
 
Detaljplanleggingen av arbeidet starter i høst. Dette 
innebærer utarbeidelser av tekniske tegninger og 
konkurransegrunnlag for entreprenører. I 
forbindelse med dette vil det utover høsten 
gjennomføres diverse registreringsarbeider som  

 

Gravearbeider på Gullhella   

NABOINFORMASJON 
Nr 1, august 2015 

Planlagt fremdrift: 
 
Oppstart:  Vår 2016           
Ferdig:      Vår 2018 
 
Spørsmål, kommentarer og 
innspill kan rettes til Asker 
kommune: 
 
Siri-Kristin Rønnevik 
(66768905 / 47088292) 
sronnevi@asker.kommune.no 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
innmålingsarbeider, 
grunnundersøkelser og 
rørinspeksjon av private 
avløpsledninger etc..  
 
Eventuelle arbeider som direkte vil 
berøre grunneiere vil bli varslet om 
på forhånd.  
 
Anleggsmetode/utførelsesmetode er 
ikke valgt for de ulike strekningene. 
Det er sannsynlig at ledningene vil 
bli rehabilitert med flere 
anleggsmetoder som NoDig/gravefri 
metode og nye åpne grøfter med 
dybder på rundt 2-3 m.  
 
Det er uungåelig at det under 
anleggsperioden vil bli ulemper for 
oppsittere og naboer, og at det vil bli 
sår etter anleggsmaskinene i 
vegetasjonen. Selve ledningsanlegget 
som legges nå skal ha 100 års levetid.  
 
Vi vil gjennom planleggingen søke å 
finne løsninger for å minimalisere 
ulemper og negative konsekvenser, og 
mener selv at utfordringene skal kunne 
løses på en for alle akseptabel måte. 
Asker kommune har et selvpålagt krav 
om at alle skal ha adkomst til egen 
eiendom under 
anleggsgjennomføringen. Det vil om 
nødvendig anlegges provisorier for at 
alle også skal ha tilknytning til vann og 
kloakk til enhver tid.  
 
 
 
 

 
Når kommunen bytter sine vann- og 
avløpsledninger, ønsker vi å sikre at 
alle de private ledningene som er 
tilknyttet de aktuelle strekningene også 
er i orden. Vi krever derfor at 
grunneiere som har private 
avløpsledninger med feil og mangler 
utbedrer disse, samtidig eller ikke for 
lenge etter at vi har utbedret våre. For 
å avgjøre status vil vi utover høsten 
bekoste og utføre filming av de aktuelle 
private avløpsledningene. Dersom noen 
av disse etter vår mening ikke er i 
orden, vil vi varsle om dette. Vi gir 
også et tilskudd til utbedringen. 
Kommunens rett til å gi pålegg om 
utbedring gjelder ikke for 
vannledningen, men for de det gjelder 
vil vi alltid anbefale at denne utbedres 
samtidig med avløpet. 
 
Kontaktperson i Asker kommune som 
vil følge arbeidet, er listet på forsiden 
av dette skrivet. 


