


VA Kong Haakons veg
Informasjonsmøte
Storstova mandag 23.august 2021



Agenda
• Generell info
• Prosjektorganisasjonen
• Byggesaken
• Fremdrift
• Konsekvenser og omkjøring
• Endring av faser
• Diverse informasjon
• Avslutning



Generell info
• Dette informasjonsmøtet 

gjelder kun del-prosjekt 3 av 
flomsikring på Rosseland

• Andre henvendelser rettes til:
Post@time.kommune.no

• Disponible i foaje etterpå for 
spørsmål

mailto:Post@time.kommune.no


Prosjektorganisasjonen
Byggherre: Time kommune
v/Plan og utbyggingsavd.
Prosjektleder: Arvid Vistnes
Byggeleder: Jan Sørheim
Rådgiver VA: Arild Salte
Grunneierkontakt: Kirsti Eiane
Ansvarlig arbeidsvarsling:

Karl Eirik Time Nilsen
Miljørådgiver: Vegard Thorset Våge
HMS koordinator: Linda Karin Øie

www.time.kommune.no

Utf. entreprenør: Grunn-service AS
Anleggsleder: Stig Håland
Driftsleder: Kåre Vigre

http://www.time.kommune.no


Anleggsområdet

• Oppstart ved Frøylandvatnet i fuglefredningsområdet
• Krysser fv 506, Arne Garborgs veg
• Etablere ny pumpestasjon for spillvann ved Nyland barnehage
• Påkoblingspunkt for overvannsledning ved tennishallen
• Etablering av fortau på østsiden langs Jæren friskole





Byggesaken

• Hva er det vi skal bygge?
• Nabovarsel
• Merknader er vurdert
• Teknisk komplisert
• Rørledninger er i drift
• Restriksjoner på utslipp
• Omkjøringsveier







Fremdrift
• Oppstart mandag 16.august
• Krysse hovedkloakk fra Lye 

og Kverneland
• Ferdig i rundkjøringen til jul
• Ferdigstillelse av 

rundkjøringen vil være 
inkludert asfaltering

• Fase 4, 5 og 6 er utfordrende
• Ferdigstillelse av gateløp vil 

følge etter som en hale.



Faseplaner

• Totalt 12 faser
• Faseplanene ligger på 

hjemmesiden
• Egen skiltplan for hver fase
• Noen faser overlapper
• Vil kunne bli justert underveis
• Gi tilbakemeldinger underveis



Konsekvenser og omkjøring
• Alle som bor og kjører gjennom 

området vil merke anlegget
• Eksisterende 

omkjøringsmuligheter
• Nye midlertidige veier
• Mange alternativ er vurdert
• Flere virkemidler i bakhold
• Nødetater blir automatisk 

varslet via skiltplan som 
godkjennes



Omkjøringsvei ved Aarbakke gartneri



Overgang til neste fase

• Blir varslet på:
• Mobil (tekstmelding)
• Hjemmesiden
• Facebook

• Personer skal veilede 
skolebarn og andre på 
strategiske steder

• Skiltplan endres

Nå gjelder - Fase 0



Diverse informasjon
• Beplantning langs gateløp
• Trær ved rosselandsbanen
• Furu ved tennishallen
• Beplantning i 

fuglefredningsområdet
• Den løsning som er valgt for 

flomsikring er nøye vurdert.
• De aller fleste dokumentene 

er tilgjengelige for innsyn. 
Kontakt arkivet.



Takk for oppmerksomheten
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