
 

LARVIK KOMMUNE 
INFORMASJON TIL HUSEIERE OG ANDRE BERØRTE 
 

NYTT VANN OG AVLØPSANLEGG 
 «Stavern torg – Rådhusgaten VA» 
 
Generell informasjon om anlegget: 
Anleggsnavn:                 Stavern torg – Rådhusgaten VA 
Byggherre:                      Larvik kommune 
Prosjektleder:                Tore Andreas Garshol, tlf. 33 17 10 00, e-post:  
                                         tore.garshol@larvik.kommune.no 
Stikkledninger:              Robert Hove, tlf. 33 17 10 00, e-post:                          
                                         robert.hove@larvik.kommune.no 
Entreprenør:                  H & K Sandnes AS 
                                         kjetil@hk-sandnes.no 
Byggeleder:                    Jan Oscar Kvitberg, e-post:  
                                         jan.oscar.kvitberg@ramboll.no 
Startdato:                       September 2019 
Planlagt sluttdato:        30.april 2021. 
 
Vann og avløpsanlegget i sentrale deler av Stavern skal saneres og oppgraderes.  

Arbeidene omfatter i hovedsak: 

- ca. 2280 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde (inkl. 

sandfangsgrøfter) 

- levering/legging av ca. 1760 m spillvannsledninger 

- levering/legging av ca. 2106 m overvannsledninger  

- levering/legging av ca. 1755 m vannledninger 

- 74 stk. komplette avløpskummer 

- 20 stk. komplette vannkummer 

- 50 stk. komplette sandfang 

- 5 stk. komplett hjelpesluk 

- Spunting av grøfter  

- Arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger  

- Arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende private ledninger 

- Reetablering av eksisterende veger  

- Oppgradering av enkelte veglegemer 
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Planlagt oppstart er i september 2019. Arbeidene vil i første omgang hovedsakelig finne sted langs 
traseen som går fra Tollbodgaten og videre langs Helgeroveien. Som en følge av arbeidene, vil deler 
av veibanen på Helgeroveien bli redusert til 1 kjørebane. Trafikken på Helgeroveien kan da bli 
regulert med trafikklys i perioder.  
 
Arbeidene i hele prosjektområdet skal etter planen være komplett ferdig utført innen utgangen av 
april 2021. 
 
Stavern og omliggende områder er populære ferieområder, spesielt i sommerhalvåret. Fremdriften 

legges opp slik at man i mest mulig grad unngår gravearbeider på de mest travle og trafikkutsatte 

traseene i sommermånedene. 

 

Oversiktstegninger og kartutsnitt for VA og vei følger under: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 
 



 

 

 

 



Tegnforklaring: 

 



 



 



 
Det vil bli etablert 3 nye fortau i Stavern i forbindelse med VA-prosjektet Stavern torg – Rådhusgaten. Ett vil ligge i Sogneprest Herlofsens gate og 2 i 

Rådhusgaten, se områder markert med gule rektangler på kartutsnittet over samt kartutsnittet under. Fortauene blir etablert for å ivareta myke trafikanter 

ved å skille de ulike trafikkgruppene fysisk. Ved å etablere trygg veiinfrastruktur for brukere i alle aldre, legger man ytterligere til rette for økt folkehelse. Det 

er også ønskelig med en klar og tydelig gatestruktur. 



 

 



 



Kartutsnittet over viser deler av Fjerdingen med kartlag for reguleringsplaner og kommuneplan. I 

Otter Steens gate og K.A. Torgersens gate er det gjeldene reguleringsplan (arealer markert med 

sterke farger), mens for de øvrige gatene på utsnittet er det kommuneplan som gjelder. De lysegrå 

arealene i kommuneplanen markerer "Veiareal". Begge de to nye fortauene som etableres er på 

arealer som er satt av som veiareal. Kartustnittet er klippet fra kommunekart.com, som er tilgjengelig 

for alle. Link: Kommunekart.com 

 

  
Det nye fortauet i Sogneprest Herlofsens gate er en naturlig forsetning av linjene fra fortauene som 

er avsluttet i hver ende av  det aktuelle kvartalet (se grønn stiplet linje på bildet over). Det blir ikke 

parkering forbudt langs dette strekket, men det må parkeres slik at det ikke er til hinder for 

utrykningskjøretøyer, allmenn trafikk etc. (slik det er overalt ellers). 

  

https://www.kommunekart.com/?funksjon=VisKommune&kommunenummer=0712?funksjon=Vispunkt&x=59.103724992634355&y=10.007171630859375&zoom=11


2 mindre trær i Sogneprest Herlofsens gate må felles, da disse blir stående midt i nytt fortau, se innringede trær på bildet under: 

 



 

Gult rektangel på flyfotoet ovenfor markerer omtrentlig plassering av det mest sentrumnære nye fortauet langs Rådhusgaten. De røde pilene viser et 

eksempel på en tryggere trase for myke trafikanter.  



 

Gult rektangel på flyfotoet ovenfor markerer omtrentlig plassering av det nye fortauet langs Rådhusgaten. Den røde pilene viser et eksempel på en tryggere 

trase for myke trafikanter.  

I øvrige gater blir veier og gater bli reetablert til samme utforming som tidligere (men med ny asfalt og kantstein). Utenfor Barakke 4 / "Rådhuset" 

(Rådhusgaten 27 A-E), vil eksisterende kantstein reetableres.  



 

Gaten markert med blå ring på utsnittet ovenfor vil bli gjenoppbygget som en kulturhistorisk kulesteinsgate med lokalt funnet kulestein.   

 



 

 

Ny veiutforming ved krysset Blokkhusveien / Knappliveien / Rogneveien etableres for å øke trafikksikkerheten. 



 

Veilysanlegget oppgraderes langs gatene og i Pumpearken, som skissert på tegningen over. De fleste veilysene vil bli begrenset til å ha 180 graders 

lysspredning, for å skjerme mot/ unngå sjenerende lys inn i boligvinduer. 


