
 

LARVIK KOMMUNE 
INFORMASJON TIL HUSEIERE OG ANDRE BERØRTE 
 

NYTT VANN OG AVLØPSANLEGG 
 «Fagerliveien – Sportsveien VVA» 
 
Generell informasjon om anlegget: 
Anleggsnavn:                 Fagerliveien – Sportsveien VVA 
Byggherre:                     Larvik kommune 
Prosjektleder:                Tore A. Garshol, tlf. 33 17 10 00, e-post:  
                                         tore.garshol@larvik.kommune.no 
Stikkledninger:              Robert Hove, tlf. 33 17 10 00, e-post:                          
                                         robert.hove@larvik.kommune.no 
Entreprenør:                  Entr. Haakon Skuggedal 
                                         post@skuggedal.com 
Byggeleder:                    Peder Vidnes, e-post:  
                                         pv@vaconsult.no 
Startdato:                       Uke 1, 2020 
Planlagt sluttdato:        23.06.2020 
 
Prosjektet Fagerliveien - Sportsveien VVA omfatter oppgradering av eksisterende vei, vann-og 
avløpsanlegg. Nye fortau skal etableres i området, som et viktig trafikksikkerhetstiltak på skoleveien 
til elever på Fagerli skole. Eksisterende gatelegeme og gatelysanlegg skal fornyes. Det skal utføres 
utskifting av gamle rør for vann og avløp, separering av avløpsledninger og utkobling av septiktanker. 
 
Arbeidene omfatter i hovedsak: 
- ca. 1225 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde 
- levering/legging av ca. 955 m selvfallsledning overvann 
- levering/legging av ca. 970 m selvfallsledning spillvann 
- levering/legging av ca. 1555 m vannledninger 
- 20 stk. komplette spillvannskummer 
- 18 stk. komplette overvannskummer 
- 8 stk. komplette vannkummer 
- reetablering av berørte veiarealer og fortau 
- nytt kommunalt veglysanlegg 
- arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger 
- arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende private ledninger 
 
Entreprenørfirma Haakon Skuggedal vil starte tilrigging i ukene før jul/nyttår 2019, mens selve 
gravearbeidene starter opp rett over nyttår. Arbeidene vil starte med traseene som er markert med 
gule og blå rektangler på kartutsnittet på neste side. Trafikken i rundkjøringen 
(Nansetgata/Frøystadeveien/Gamle Kongevei/Fagerliveien) vil i oppstartsfasen bli berørt av 
gravearbeidene. 
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Arbeidene i hele prosjektområdet skal etter planen være komplett ferdig utført i løpet av 
vår/sommer 2020. 
 

Kartutsnitt/oversiktstegninger over VA-anlegg, vei- og fortausoppbygging og lysmastplan 
finnes nedenfor (se neste sider):



 

Denne delen av VA-

anlegget utgår 

Oversiktstegning over planlagt 

Vann- og Avløpsanlegg 



 

Planlagt vei- og fortaus-utforming 



 

Lysmastplan 


