
Svar på populære henvendelser: 

1. Entreprenør for utførelsen av arbeidet på Møhlenpris er Fyllingen Maskin AS 
2. Det er enda ikke avklart om det skal legges fiber på Møhlenpris i forbindelse med dette 

Graveklubbprosjektet. Henvend deg til en fiberleverandør dersom du er interessert i fiber i ditt 
område. 

3. Spørsmål angående «Bilfri bydel» rettes til Bergen kommune. 
4. Dersom du ønsker å fornye privat stikkledning for vann/avløp, kontakt prosjektets entreprenør: 

Tore Gallefoss 

Anleggsleder/Prosjektleder 

Tore.Gallefoss@fyllingenmaskin.no 

Telefon (+47) 55 11 42 00 

 

5. Dersom det foreligger planer for et bygg som kan medføre økning i strømbehov, er det en fordel 

å legge til rette for dette i forbindelse med dette Graveklubbprosjektet. Huseiere som ønsker at 

kabler føres inn i bygget, er selv ansvarlig for å legge til rette for dette, da grensesnitt mellom 

BKK Netts forsyningsanlegg og huseiers installasjon er ved husvegg.  

 

For kapasitetsvurdering eller andre henvendelser om oppgradering av strøm for et bygg, 

kontakt: 

 Jon-Bjarte Carlsen 

Senior rådgiver, BKK Nett 

Epost: Jon-Bjarte.Carlsen@bkk.no. 

tlf. 55 12 71 42 
 

6. Spørsmål angående mobilpunkt rettes til:  

Gry Herdlevær 

Ingeniør, Bymiljøetaten 

Epost: Gry.Herdlevaer@bergen.kommune.no 

Telefon 55 56 91 44 

 

7. Der vi graver er vi pålagt å bringe overflaten tilbake til den standard den er i dag. Dette vil 

naturligvis gi området et løft, da området fremstår som nytt. Dersom det ønskes endringer i 

utformingen av gatedekket, kontakt: 

Gry Herdlevær 

Ingeniør, Bymiljøetaten 

Epost: Gry.Herdlevaer@bergen.kommune.no 

Telefon 55 56 91 44 

 

8. Det vil alltid være tilkomst til Møhlenpris når vi graver. Det er ikke avklart om vi får tillatelse fra 

kommunen til å ha Olaf Ryes vei åpen for gjennomkjøring. 

9. Det er enda ikke avklart om Servicebussen blir berørt. Dersom dette er tilfellet vil informasjon 

gis ut i god tid. 

10. Myke trafikanter, deriblant barn, vil ivaretas under utbyggingen blant annet ved at 

anleggsområde sperres av, og myke gangareal opprettes fysisk avskilt fra anleggsområdet. 


