
 

 

 

Informasjon vedrørende utskifting av vannledning Ryggveien 

 
 

Randaberg kommune skal skifte ut vannledningen i deler av Ryggveien.  

Vedlagt kartskisse viser hvor gravearbeidene skal utføres. 

 

Ny vannledning vil bli lagt i ny trasé i veien. Veibanen får ny asfalt etter gravearbeidene 

er ferdige. 

 

Vannledningen som går fra hver enkelt boligeiendom og ut til det kommunale anlegget 

kalles stikkledninger. Stikkledningene er private anlegg som eies og vedlikeholdes av 

huseier. Randaberg kommune ved entreprenør vil koble stikkledningene til ny 

vannledning. 

Dette innebære at vi noen plasser må inn på enkelte tomter for å hente denne. Dette 

gjelder i hovedsak de som har eiendommer på sørsiden av Ryggveien.  

 

Ryggveien vil under anleggsperioden bli steng der hvor det graves. Det innebærer at vi 

må åpne for biltrafikk via undergangen under E39. Det vil også etter hvert bli åpnet for 

biltrafikk fra Europris og opp til Ryggveien, denne veien vil bli rustet opp med nytt 

gruslag.  

 

Har noen behov for å kjøre større biler inn og som ikke går under E39, kan de ta kontakt 

med undertegnede.  

 

Arbeidene starter ved E39 (v.Ryggveien 40) 

 

Det vil i anleggstiden være maskiner og utstyr i området deres, og vi vil sammen med 

entreprenør ha fokus på sikkerhet, støy og støv. Området det arbeides i skal være 

avstengt med gjerder. Når arbeidene foregår ved deres bolig kan innkjørsel være 

utilgjengelig, og vi må sammen se på alternative adkomster og parkering for deres 

bolig.  

 

Utførende entreprenør er Byberg Maskin AS  

Arbeidene er planlagt utført i perioden august/september 2018 til vår 2019. 

 

Vi ville satt stor pris på om dere som har en e-post kan sende en mail til 

Post@bybergmaskin.no Dette for at entreprenør og kommunen lettere kan kunne 

formidle informasjon til dere som bor i dette området.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Randaberg kommune, Postboks 40, 4096 Randaberg 
Tlf. 5141 4100 / Fax. 5141 9696 
Epost post@randaberg.kommune.no 
Org.nr. 934 945 514 

Sammen skaper vi 

den grønne landsbyen 
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