
Møtereferat fra informasjonsmøte om prosjekt: Sanering Hvitsten etappe VI 

 

Sted: Grendehuset 

Dato: 14.08.2018 

Informasjon om prosjektet ble gitt av følgende: 

Vestby Kommune:   VA ansvarlig Arne Kristian Sogn, prosjektleder Ishtiag Ahmed. 

    Telefon Vestby Kommune: 64 98 01 00 

Hafslund Nett:    Prosjektleder Tommy Lyse 

    Telefon Hafslund Nett: 22 43 58 00 

Jørgensen & Jørgensen: Lene Jørgensen og Thomas Jørgensen 

    Telefon Jørgensen&Jørgensen: 69 36 03 30 

Hvitsten Vel:   Axel Heyl, Eddy Kobbel 

    Telefon - mail Eddy: 918 41 115, mail: e.kobbel@online.no 

Referent:   Eddy Kobbel 

 

Arne Kristian Sogn fra Vestby Kommune presenterte prosjektet og følgende viktige punkter ble 

notert: 

 Oppstart vil bli i mnd skiftet september oktober 2018 og vil pågå ut 2019. 

 Gravelengde i dette prosjekt vil være ca 800 meter. 

 Graving av grøfter til rør og kabler vil være på venstre siden av Hvitstenveien mot Vestby fra 

parkeringsplassen. 

 Rigg for spise og skiftebrakke? Mulig plass er sag tomta, men må avklares med Knalstad 

Gård. OBS må ikke settes i veien for skiløype! 

 Det vil bli redusert bredde på Hvitstenveien i de områder gravearbeider pågår, Hvitstenveien 

kan også bli stengt på kveldstid når det må graves over veien inn til de hus som ligger på 

høyre siden av Hvitstenveien. Det samme vil skje ved kryssing over til hus på venstre side av 

Hvitstenveien fra nordenden av parkeringsplassen og mot Hvitsten torg. 

 Kostnader med gravearbeider for kryssing av Hvitstenveien blir betalt av Vestby Kommune. 

 Eksisterende vannrør fra hovedrør og til det enkelte hus, må skiftes ut hvis de ikke er 

godkjent for 10 kg trykk.  

 Den enkelte huseier er ansvarlig for tilkobling av avløpsrør til Vestby Kommune sitt 

hovednett. 

 Kostnader med tilkobling skal være rimeligste takst slik avtalen tilsier mellom Vestby 

Kommune og Hvitsten Vannverk. Arne Kristian Sogn sjekker hva denne pris er pr dato.  

 Vestby Kommune vil komme med et pålegg om at det enkelte hus skal være tilknyttet i 

utgangen av 2019. For de som har eget renseanlegg må utløpet fra renseanlegget være 

tilknyttet hovednettet. 



 På grunn av gravearbeidene vil eksisterende veilys bli erstattet med nytt veilys der 

gravearbeider blir utført. 

 Viktig å søke om innregulering av gangvei på venstre side av Hvitstenveien fra 

parkeringsplassen og mot Vestby. 

Hafslund nett ved Prosjektleder Tommy Lyse orienterte om følgende vedrørende strømforsyningen 

i dette prosjektet. 

 Når gravearbeidene starter vil eksisterende strømstolper måtte fjernes det vil da bli lagt ut 

provisorisk kabel/strømforsyning mens prosjektet pågår. 

 Det gamle strømforsyningsnett som i dag er luftstrekk vil bli demontert og nytt 

strømforsyningsnett vil bli lagt i bakken. 

 Hafslund Nett tilbyr den enkelte huseier og legge ny hoved kabel inn til det enkelte hus, men 

gravearbeider og rør for kabel må den enkelte huseier koste selv fram til koblingsskapet til 

Hafslund nett.  Disse arbeider kan gjøres samtidig som eventuelle gravearbeider med nye VA 

– rør gjøres og koordineres av grave entreprenør. Rør for El skal ha en dimisjon på 110 m/m 

og være rødt.  

  

Fibernett: 

 Det er ikke avtalt noe med noen nettleverandør for området. 

 Vestby Kommune legger rør for fiberkabel i hoved grøft for VA, men den enkelte huseier må 

selv koste rør for fiber fram til eget hus fra hovednett/rør. 

 Siden det fremdeles ikke er avtalt noe med noen nett leverandør står det de enkelte huseiere 

fritt til å innhente tilbud på dette. Men dette må samordnes for hele området!   

 

Jørgensen & Jørgensen Grave entreprenør: 

 Firmaet har hoved entreprise for gravearbeider og rørlegging for Vestby Kommune. 

 Firmaet kan også utføre gravearbeider og rørlegging fra hovednett og inn til det enkelte hus. 

Den enkelte huseier har ingen pålegg fra Vestby Kommune om å bruke dette firmaet til disse 

arbeider. 

 Det kan være en fordel å bruke firmaet på grunn av at de er i området og ikke minst de har 

bygge anmeldt arbeider for hele området. Hvis andre firmaer blir brukt koster dette mer en 

6000 tusen kroner å bygge anmelde (det var det vi betalte i Strandveien for 5 år siden). 

 Viktig at den enkelte huseier lager en skisse av hvor vann og avløp går ut fra huset i dag, 

dette bør gjøres før 15 september. Disse kan brukes til å innhente tilbud fra Jørgensen eller 

fra andre entreprenører på gravearbeider som må gjøres. 

 Som nevnt før eksisterende vannrør som ikke holder et trykk på 10 kg må skiftes ut med nytt 

som tåler dette trykk. 

 Ved behov for fyllmasse på din eiendom, kontakt Thomas Jørgensen om dette. 

Hvitsten Vel:   

 Vil kalle inn til et nytt møte i slutten av september begynnelsen av oktober. Dette for 

samordning av eventuelle arbeider med EL arbeider og Fiber. Men viktig da at den enkelte 

huseier har gjort seg opp en mening om hva han ønsker installert av dette. 

 Kontaktpersoner for Hvitsten Vel i dette prosjekt er Axel Heil og Eddy Kobbel 


