
 

 

  

 

 

 
Asker og Bærum Vannverk (ABV) skal bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i 
Bærum som i fremtiden skal sikre rent drikkevann til Asker og Bærums befolkning. Kattås 
har i dag ingen tilknytning til kommunalt avløpsnett. Derfor må ABV som en del av 
prosjektet, bygge ny avløpsledning fra Kattås til Veas på Billingstad. 
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Traséen 
Trasé for avløpsledningen vil komme ned langs Stokkerveien og krysse Billingstadveien og 
gå langs denne ca. 80 m før den stuper ned mot det nye byggefeltet på Nadderud på 
Askersiden. Traséen krysser Dragonveien og kommer ut i Husarveien mellom nr. 18 og 
20. Arbeidene i Husarveien vil også inkludere legging av ny overvannsledning for Asker 
kommune. 
 
Det er planlagt en boret løsning mellom Husarveien og Lynbanen (løsmasseboring) 
og videre fjellboring fra Lynbanen til Lagerudbekken der avløpsledningen skal kobles 
på Veas-tunellen. Selve Lynbanen vil være åpen i hele anleggsperioden. Boregropen 
vil bli sikret med både anleggsgjerde og ballnett. Anleggsområdet vil bli sikret med 
anleggsgjerde. 

 
Husarveien 
Husarveien vil forbli stengt gjennom anleggsperioden. Omkjøringsveier er 
Dragonveien, Kapt. Gløersens vei og Nordengveien. Omkjøring er skiltet.  

Støy og støvreduserende tiltak vil bli ivaretatt iht. gjeldende regelverk. 

Det vil bli etablert nødvendige tiltak for å sikre myke trafikanter. 
 
 
Oppstart og varighet 
ABV har inngått avtale med Isachsen Anlegg AS for gjennomføring av arbeidene. 
Arbeidene starter opp i området ved Lynbanen i uke 17. Arbeidstid vil være 07.00 – 19.00 
mandag – fredag (noe kortere arbeidsdag på fredager). Det vil ikke foregå arbeider i 
helgene og på helligdager. Anleggsperioden er beregnet å vare i 7 mnd. fra oppstart i uke 
17. 
 
I det videre arbeidet vil ABV legge ut løpende informasjon på nyopprettet web-
side www.abvann.no 
 
Vi har fått spørsmål omkring forekomst av kvikkleire, men kan bekrefte at 
forundersøkelser som er gjort ikke har avdekket forekomst av kvikkleire i 
anleggsområdet. 
 
 
Kontaktpersoner for anleggsarbeidene i Asker og Bærum Vannverk 
 
Spørsmål omkring anleggsarbeidene kan rettes til: 

 
 Prosjektleder Bjørn Skjevdal;  

 
tlf.: 900 99 635, e-post: bsk@abvann.no 
 
eller 
 

 Byggeleder Arild Bakke: 
 
tlf.:  928 23 085, e-post: aba@abvann.no 

  
 


