
Rehabilitering av 
vannledningsnettet 
fra Minnesund til 
Odalsveien/ langs  
Østsidavegen 



Eidsvoll kommune sammen 
med Nordby Maskin AS skal 
foreta rehabilitering av 
vannledningsnettet fra 
Minnesund til Odalsveien, en 
strekning på inntil 10 km. 
Eksisterende vannledning er i 
all hovedsak 200 mm 
asbestledning lagt på 1960-
tallet. Enkelte deler av 
traséen er rehabilitert i nyere 
tid med 225 mm PVC, men 
det tas utgangspunkt i å 
oppdimensjonere dette 
315PE og 400PE.  

 



Utførelse 
Rehabiliteringen av eksisterende 
hovedvannledning vil foregå ved graving av 
ny trasé og cracking/utblokking av 
eksisterende ledning. På grunn av 
terrengets varierende og bratte utforming 
er området befart og det konkluderes med 
følgende:  

• 5970 m crackes/utblokkes i eksisterende trasé 

• 3240 m ny trasé graves 

Trasé for private stikkledninger vurderes 
fortløpende og er skjønnsmessig plassert. 



Provisorisk system 

Hvordan man ivaretar vannforsyning i 
anleggsperioden er en betydelig viktig 
oppgave i prosjektet. Vi ser for oss en løsning 
der man etablerer et godt provisorisk system 
iht fremdriftsplan og faseplan som ivaretar 
berørte beboere og kommunens forpliktelser 
på en god måte. Ledningen etableres i 
utgangspunktet som en 63mm PE 
vannledning, da vår erfaring tilsier at dette 
tradisjonelt er tilstrekkelig, stikkledninger 
tilkobles denne og kobles over på ny ledning 
når denne er driftsklar. Andre løsninger som 
Isovarm ledning vurderes ved tettsteder 
dersom klima tilsier dette. 

 



Nordby Maskin AS – 
Kompetanse VA 
• 170 ansatte 

• 20% av ansatte er i administrasjon og 
prosjektering 

• Sentral godkjenning i både prosjektering og 
utførelse av VA-anlegg.  

• Sivilingeniører: 4 stk  

• Ingeniører: 7 stk 

• ADK: 10 stk 

• Sveisesertifikat PE-rør: 6 stk 

• Nordby Maskin har 27 års erfaring i VA arbeid 

• Vi har eget utstyr for utblokking av ledninger 

• Vi utfører nesten alle arbeider med egne ressurser 
bortsett fra styrt boring.  

• Vi har kort kommunikasjonsvei mellom 
prosjektering og utførelse, kan utføre raske 
avklaringer ved behov.  
 



Fremdriften 

• Oppstart 
anleggsarbeider 
07.01.2019 

• Ledningsanlegg 
drifts klar 
20.12.2019 



Faseinndelinger  

Fase 1-3 

Fase 3-5 
Fase 4-6 

Fase 6-8 

Fase 8-10 Fase 10-11 

Fase 10-11 



Fase 1 

• Graving 07.01.2019 – 08.03.2019 
Graving er valgt som metode da terrenget er flatt og består av dyrket 
mark, og det er få eller ingen nærliggende bygninger som blir påvirket 

• Cracking 07.01.2019 – 22.01.2019 
Cracking er valgt som metode da terrengutformingen er bratt og 

graving av grøft er ugunstig 

 



Fase 2 
• Cracking  

23.01.2019 – 05.03.2019 
Cracking er valgt som metode da 

terrengutformingen er bratt og graving av grøft er 
ugunstig 



Fase 3 
• Cracking  

06.03.2019 – 24.04.2019 
Cracking er valgt som metode da 
terrengutformingen er  

bratt og graving av grøft er ugunstig 



Fase 4 
• Cracking & Graving 

25.04.2019 – 21.06.2019 
Graving langs vei er valgt for å 

optimalisere ledningstraséen, og 
cracking av eksisterende ledning under 

elv/bekk er ugunstig.  



Fase 5 
• Graving 

11.03.2019 – 14.06.2019 
Graving langs vei er valgt for å optimalisere ledningstraséen, og er 

gunstig da terrenget er flatt og består av dyrket mark. Dette 
forenkler også arbeidet da eksisterende ledningsnett kan driftes som 

normalt under anleggsperioden. 

Dersom det påvises fjell eller andre hindringer langs ny trasé er 
cracking av eksisterende trasé det mest hensiktsmessige å 
gjennomføre. 



Fase 6 
• Graving 

17.06.2019 – 24.09.2019 
Graving er valgt som metode for å optimalisere traséen langs vei. 
Dette forenkler også arbeidet da eksisterende ledningsnett kan 
driftes som normalt under anleggsperioden 

Dersom det påvises fjell eller andre hindringer langs ny trasé er 
cracking av eksisterende trasé det mest hensiktsmessige å 
gjennomføre. 



Fase 7 
•Cracking 
24.06.2019 – 16.08.2019 
Cracking er valgt som metode da terrengutformingen 
er bratt og graving av grøft er ugunstig. Det er påvist 
fjell i dagen langs eksisterende vei. Dette 
underbygger at graving ikke er aktuelt. 



Fase 8 
•Cracking 
19.08.2019 – 27.09.2019 
Cracking er valgt som metode da 
terrengutformingen er bratt og graving av 
grøft er ugunstig.  



Fase 9 
•Cracking 
30.09.2019 – 08.11.2019 
Cracking er valgt som metode da 
terrengutformingen er bratt og det er 
påvist fjell i dagen ved befaring. 



Fase 10 
•Cracking 
11.11.2019 – 20.12.2019 
Cracking er valgt som metode da 
terrengutformingen er bratt og graving av 
grøft er ugunstig.  



Fase 11 
•Graving 
25.09.2019 – 20.12.2019 
Graving er valgt som metode for å 
optimalisere traséen langs vei. Dette 
forenkler også arbeidet da eksisterende 
ledningsnett kan driftes som normalt under 
anleggsperioden 



Reetablering og 
oppynting av berørte 
områder 

Ca 20.04.2020-10.07.2020 



Arkeologisk undersøkelse 
De nye traser som skal graves skal undersøkes for kulturminnevern. 

Nordby Maskin AS har dialog med Akershus fylkeskommune.   

De har gjort vurdering på hele traseen. 

Enkelte steder vil det være behov for å ha arkeologiske registreringer. 

På grunn av at området ligger i et gammelt kulturlandskap, med spor etter forhistorisk 
bosetting og graver.  

Det kan føre til endring i fase rekkefølge. Det kan også føre liten forsinkelse på traser som 
skal graves.  



Kontaktinformasjon 

• Prosjektleder Nordby Maskin AS: Rimante Johnsen  
• Tlf: 919 002 46 

• Epost: rimante@nordbymaskin.no 

• Sentralbordet Nordby Maskin AS  
• Tlf: 639 300 40/ Vakt tlf: 954 867 60 

• Epost: post@nordbymaskin.no 

• Prosjektleder Eidsvoll Kommune: Kurt Magne Heitmann  
• Epost: Kurt.Magne.Heitmann@eidsvoll.kommune.no 

mailto:Kurt.Magne.Heitmann@eidsvoll.kommune.no

