Bergen 13.10.2016

Starter opp anleggsarbeidet i Strandgaten
Prosjektorganisasjonen ønsker grunneiere, beboere, næringsdrivende og andre velkommen til
informasjonsmøte i Bergen Rådhus, kantinen, 1.etg, mandag 24. oktober kl. 18:00 – 19:00
Der vil du få informasjon om hvordan prosjektet skal gjennomføres, og hvordan anleggsarbeidene vil
påvirke din hverdag.
Som tidligere informert om er det Graveklubben, sammen med Bymiljøetaten og Statens Vegvesen
som ruster opp Strandgaten med sidegater.
Prosjektets omfang
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fornye eksisterende infrastruktur.
Separere eksisterende AF – ledninger (fellesledning med overvann og avløp) til spillvann (SP)
og overvannsledning (OV).
Fornye offentlig vannledningsnett.
Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og
installasjoner.
Etablere ny infrastruktur for BKK Varme, fjernvarmeledninger med tilhørende installasjoner.
Etablere ny høyspenningstrasé for BKK Nett, samt fornye el-kabler etter behov.
Fornye telenettet etter behov.
Fornye gatedekke med tilhørende fortau, i tråd med universell utforming.
Etablere ny sykkeltrasé.
Etablere av/påstigning til buss, parkerings- og vareleveringsplasser og nye møbleringssoner.

Program:
•
•
•
•
•

Generell orientering om prosjektet; infrastruktur og kvalitetene den nye gaten vil få
Trafikkavviklingen under anleggsarbeidet
Gjennomføringen av anleggsarbeidet
Hvor du kan finne informasjon om fremdrift, og om anleggsarbeidene er i rute.
Spørsmål fra salen om anleggsarbeidet

Vi anbefaler deg å sende inn spørsmål på e-post før møtet, til: orjan.mjos@bir.no
Disse vil bli besvart i plenum.

Generell informasjon om Graveklubben
Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom alle etater og aktører som utfører gravearbeid i
sentrumsgatene. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere,
næringsliv og trafikanter.
Vi håper på godt oppmøte og ser frem til et godt samarbeid i prosessen fremover, både i
gjennomføringsfasen og frem til ny infrastruktur og nytt gatedekke er etablert.

Kontaktinformasjon:
Prosjektledelse :

BIR Nett AS v/Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
Tlf. 99444535 / 815 33 030

Bergen kommune Vaktsentral: 55 56 78 15 / vaktsentral@bergen.kommune.no

På vegne av Graveklubben, Bergen kommune Bymiljøtaten og Statens Vegvesen
Ørjan Mjøs

