
 
BIR Nett AS  
Pb 6004 Bedriftssenter 
5892 Bergen 

 

Tlf. 55 27 77 00 
Faks. 55 27 77 01 
E-post: bir@bir.no 

Org.nr: NO 990 766 665 MVA 
www.bir.no 

 

 

 
 
 
 
  
 
*ADRESSEFELT* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     Bergen,  22.11.2018 

 
 
   
Informasjon om kommende anleggsarbeider i ditt område 

Graveklubben planlegger etablering av ny infrastruktur samt opprusting av det eksisterende i ditt område. Prosjektet 
omfatter følgende aktører: 
  
BIR Nett AS (administrator)   Etablerer bossnett 

BKK Nett AS  Fornyer strømførende kabler og øker kapasiteten i nettet 

BKK Varme AS  Etablerer fjernvarme 

Bergen Fiber AS Etablerer moderne fiberbredbånd 

Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten  Etablerer overvannsystem og oppruster det eksisterende vann- og 

avløpsnettet 

Bergen kommune, Bymiljøetaten Opprusting av gater og oppgradering av byrom 

 
Prosjektet bygges ut i faser i tett samarbeid med nødetatene. Dette er for å sikre at utrykningskjøretøy skal ha 
tilkomst til enhver tid, og for å skåne omgivelsene.  
 
I fremtiden vil det sendes ut nytt brev med innkalling til informasjonsmøte, der mer detaljert informasjon om 
prosjektets omfang vil presenteres, og det vil være mulig å komme med spørsmål og innspill. 
 
Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme med innspill i forkant av dette finner du kontaktinformasjon til 
prosjektets sentrale aktører på dette brevets bakside. 
 
Tidlig neste år vil det utføres bonitering i ditt område. Dette innebærer sporadisk boring i vei for å ta grunnprøver. 
Dette medfører at et parti av gaten stenges i en kort periode når boringen utføres. Dette arbeidet vil medføre støy i 
en kort periode mens boringen utføres. 
 
Viktig informasjon til huseiere og kart over prosjektområdet finnes på dette arkets bakside. 
 
Besøk gjerne www.graveklubben.no for mer informasjon. 
 

 
Med vennlig hilsen 

Carl Fredrik Nødtvedt  

Rådgiver utbygging, BIR Nett AS  

 
 

http://www.bir.hl.no/
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Informasjon til huseiere: 
Huseiere oppfordres til å fornye private vannledninger av dårlig kvalitet i forbindelse med fornying av kommunal 
vannledning, det er både billigere og enklere enn å utføre arbeidet i ettertid. Private avløpsledninger vil bli 
rørinspisert av kommunen, ved påvist lekkasje må huseier utbedre ledningen. Kontakt Vann- og avløpsetaten 
dersom du har spørsmål til fornying av stikkledninger. 

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 kommende prosjekt. Kontakt 
BKK Nett dersom du ønsker kapasitetsvurdering for ditt bygg. 

Når prosjektets entreprenør er valgt, vil huseiere få mulighet til å forespørre pris på utførelse av denne type arbeid. 
Dette gjelder kun boliger som befinner seg ved anleggsområdet. 

Kontaktinformasjon til sentrale aktører: 

Organisasjon Representant Telefon nr. 
representant E mail representant Tittel 

BIR Nett Carl Nødtvedt 92 85 26 75 carl.noedtvedt@bir.no Administrator, generelle 
henvendelser. 

BKK Nett Jon-Bjarte 
Carlsen 48 02 47 31 Jon-bjarte.carlsen@bkk.no 

Senior rådgiver, 
kapasitetsvurdering og generelle 
henvendelser angående strøm. 

Vann- og 
avløpsetaten 

Hildegunn 
Kvåle 916 59 290 Hildegunn.kvale@bergen.kommune.no 

Prosjektleder, henvendelser 
angående vann- og avløp, samt 
private stikkledninger. 

Bymiljøetaten  55 56 56 90  Bymiljoetaten@bergen.kommune.no Henvendelser angående byrom. 

Bergen Fiber Cecilie Heim 55 12 70 60 salg@bergenfiber.no Henvendelser angående 
fiberutbygging. 

BKK Varme Daniel 
Frantzen 98 44 90 76 Daniel.Frantzen@bkk.no Kontakt dersom du har behov for 

fjernvarme i ditt bygg. 
 

Kart over prosjektområdet: 

 

tel:55565690

