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Trykkøkning Nøtterøyveien 
Beredskapstiltak for vannforsyning mellom Færder og Tønsberg 

 



Generelt 
Færder kommune, Teknikk og Miljø, 

bygger i samarbeid med Bydrift i Tønsberg 

kommune en ny stasjon for trykkøkning og 

trykkreduksjon på ledningsnettet som 

binder de to kommunene sammen i 

Kvernhusveien. Se kartutsnitt på baksiden 

av brosjyren som viser omfang av 

arbeidene.  

Hensikten er å styrke vannforsyningen på 

tvers av kommunegrensen ved svikt i 

vannforsyningen fra Vestfold Vann. 

Ledningsnettene i de begge kommunene 

har i dag en forbindelse via Kvernhusveien 

men for store forskjeller i vanntrykk gjør at 

den ikke brukes. 

 

Begrepsforklaringer 
Spillvann  

Vann fra sanitærutstyr og innretninger.  

Husholdningsvann fra vask, toalett, etc. 

Overvann 

Regn- og smeltevann, takvann, vann  

fra utesluk. 

Private stikkledninger  

Vann- og avløpsledninger fra bolig/ 

eiendom til og med tilknytningspunkt  

på kommunale ledninger. 

 

Anleggsstart og framdrift 
Forberedende arbeid startet i desember 

2017 og selve bygningsarbeidene starter i 

februar 2018. 

Forberedende arbeid har bestått i å 

tilrettelegge for tilkobling av vann-, 

spillvanns- og overvannsledninger til og fra 

stasjonen. I den forbindelse er det etablert 

en ny vannkum i Kvernhusveien samt en 

overvannskum inne på grøntområdet. Det 

er i tillegg etablert kabelgrøft fra trafoen i 

Kvernhusveien 10C og frem til stasjonen. 

Bygningsarbeidene samt innvendige 

arbeider med maskinelle og elektriske 

installasjoner vil pågå februar til juni 2018. 

 
Hele anlegget inkludert asfaltering og 

oppussing av grøntområde forventes 

ferdigstilt sommeren 2018. Det tas 

forbehold om endringer i framdriftsplan da 

det kan dukke opp uforutsette forhold på 

og under bakken som vi ikke er kjent med. 

 

Ulemper i anleggsperioden 

Kvernhusveien vil i hovedsak være åpen 

for to-veis trafikk i anleggsperioden, så 

langt dette lar seg gjennomføre. 

Passasjen forbi arbeidsplassen vil være 

smalere enn normalt, myke trafikkanter 

oppfordres derfor til å bevege seg med 

forsiktighet, om mulig velge annen vei. 

Omkjøring for biltrafikk via Grindstukrysset 

er skiltet. 

Arbeidene berører ikke gang- og 

sykkelveien langs Nøtterøyveien, denne vil 

være åpen til en hver tid. 

Det vil bli anleggstrafikk og støy fra 

anleggsmaskiner i anleggsperioden. 

Ingen private stikkledninger berøres av 

arbeidene. 

Sikkerhet i anleggsperioden 

Entreprenøren vil sikre området på 

forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres 

likevel til å være ekstra oppmerksomme 

og orientere barn om faremomenter ved 

anleggsområdet og anleggstrafikken. 

 

Kontaktpersoner i 
anleggsperioden 

 

Prosjekt- og byggeledelse 

Færder kommune, Teknikk og miljø  

Åsa Frantz, tlf 409 19 136  

e-post: asa.frantz@faerder.kommune.no 
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Berørt område 

 


