
 
 

Bergen 13.06.2017 

 
 

Invitasjon til grunneiere, 
beboere og næringsdrivende 

 
www.graveklubben.no 

Som tidligere informert skal Graveklubben i gang med fornying av infrastruktur på Dragefjellet og ved 
Vestre Torggate. Prosjektorganisasjonen ønsker velkommen til informasjonsmøte.  

Torsdag 15. juni kl. 18.00 til 19.00   
Valkendorfsgaten  6, 8. etasje. 

 
Prosjektets omfang 

• Vann- og avløpsetaten skal fornye offentlig vannledningsnett i Dokkeveien. 
• Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og 

installasjoner. 
• Fornye el-kabler for BKK Nett.  

I tillegg vil følgende private aktører delta: 
• Bergens Elektriske Sporvei -  Etablering av trikkespor for museumstrikken, se 

www.besporvei.net for mer informasjon. 
• Mulighet for etablering av «Your Street» prosjektet, se vedlegg 

Oversikt over det kommende anleggsområdet og informasjon om bossnettet finnes i dette brevets 
vedlegg, og på www.graveklubben.no / www.bir.no/bossnett.  

 
Program: 

• Hva er Graveklubben? 
• BIR Nett presenterer din nye bossnetthverdag. 
• Prosjektets omfang 
• Informasjon om museumstrikken og Your Street 
• Informasjon til huseiere om vann, avløp og strøm 
• Spørsmål fra salen 

 

Det anbefales å sende inn spørsmål på e-post til undertegnede før møtet og disse vil bli besvart i 
plenum. Avslutningsvis vil det også bli anledning til å stille spørsmål.  

http://www.graveklubben.no/


 
 

Generell info 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. 

 

Informasjon for huseiere 
BIR Nett AS vil på vegne av Graveklubben gjennomføre tilstandsregistreringer av bygningene på 
Dragefjellet. Bygget besiktes inn- og utvendig av en fagmann som utarbeider en enkel rapport. Det er 
fortrinnsvis kjellere og lokaler på bakkeplan/første etasje som vil bli registrert. Du som huseier vil i 
tiden fremover bli kontaktet om dette. Det skal også settes ut setningsmålinger på utvalgte 
bygninger. Arbeidet med registreringen vil ha fortløpende oppstart og pågå i forkant av de 
forskjellige anleggsfasene.  
 
Tilstandsregistreringen vil bli utført av BIR Nett AS ved:  
Rådgiver Svein Koldingsnes 
Mob nr. 958 65 257  
E-post: svein.koldingsnes@bir.no 

 
Huseiere oppfordres til å fornye eldre private vannledninger av dårlig kvalitet i forbindelse med 
fornying av den offentlige vannledningen, da dette både er billigere og medfører mindre merarbeid 
enn å utføre arbeidet i ettertid. Kontakt Vann- og avløpsetaten eller undertegnede dersom du har 
spørsmål. 
 

Dersom huseier har behov for å øke kapasiteten på strømnettet til huset, eller av andre årsaker 
ønsker å fornye ledningsnettet, er det også gunstig å utføre dette i forbindelse med Graveklubben 
sitt prosjekt. 
 

Når prosjektets entreprenør er valgt vil det være mulig å forespørre pris for dette. Dette gjelder kun 
boliger som befinner seg ved anleggsområdet.  
 

Spørsmål angående strømforsyning og kapasitetsvurdering rettes til BKK Nett ved: 
Jon-Bjarte Carlsen 
tlf. 55 12 71 42 
E-post: Jon-Bjarte.Carlsen@bkk.no.  
 

 

Prosjektet ledes av undertegnede, ta gjerne kontakt ved spørsmål. 

Med vennlig hilsen 

Carl Fredrik Nødtvedt v/ BIR Nett, på vegne av Graveklubben 
E-post: carl.noedtvedt@bir.no 
Tlf. 92 85 26 75 / 815 33 030 

 

Vann- og avløpsetaten 
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