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Fornying og etablering av ny 
infrastruktur samt gate-dekke i
Neumannsgate med sidegater

Bergen 20.08.2015

Velkommen til 
informasjonsmøte 



Oddbjørn Andersen

Representant for Vann- og avløpsetaten i Graveklubben

Prosjektleder i Neumannsgateprosjektet



Møteplan:

Presentasjon av prosjektets aktører og utførende entreprenør
Oppstart og gjennomføring
Gjennomgang av faseplaner
Eventuelt



Aktører i Neumannsgateprosjektet:

Bergen kommune Vann- og avløpsetaten 
v/ Oddbjørn Andersen

Bergen kommune Trafikketaten
v/ Anders Vatle

BKK Varme AS 
v/ Daniel Frantzen

BIR Nett AS 
v/ Ørjan Mjøs

BKK Nett AS 
v/ Jon Bjarte Carlsen

Telenor
v/Steinar Løken



Byggherreorganisasjon:

Prosjektleder – Oddbjørn Andersen ( Vann- og avløpsetaten)
Byggeleder – Bjørn Milde (Asplan Viak)
Ass byggeleder – Thorbjørn Hilby ( Vann- og avløpsetaten)

Prosjektering  - Asplan Viak AS

Hoved entreprenør: 

Prosjektleder – Tore Asheim
Byggeleder – Cato Hjellestad



Omfang.



Omfang.

Vann- og avløpsetaten
Fornying av vannledning
Separering av fellesledning som medfører etablering av ny kloakk og 
overvannsledning
Fornying av private stikkledninger ut av veibane.

BKK Varme AS
Etablering av fjernvarmeledning på et lite strekk i Sigurds gate og 
Neumannsgate

BIR Nett AS
Etablering av bossrør i alle gater
Etablering av nedkastpunkt. 



Før bossnett



Etter bossnett



Før bossnett



Etter bossnett



Omfang.

BKK Nett AS
Bkk vurderer tilstand på eksisterende kabler og skap fortløpende
Det legges ut nye trekkerør for fremtidig bruk
Dersom huseier har behov for økt effektbehov er det viktig og melde 
fra til BKK snarest
Spørsmål om fiber kan rettes til Telenor eller BKK`s
bredbåndsatsning

Trafikketaten
Hele overflaten skal oppgraderes med brostein og skiferdekke

Telenor
Skal etablere noen trekkerør i Vestre Torggate.





Fremdrift

Oppstart 1 september 2015
Arbeid skal utføres i tre faser. Kommer tilbake til fasene om litt
Arbeidstid 07.00 – ca 19.00, muligens lengre ved behov ( 22.00)
Ferdig tidlig vinter 2017



Gjennomføring.

Det vil ikke være mulig og parkere biler i gjennomføringsfasen
Beboere må finne alternative parkeringsplass. (Klostergarasjen….)

Enkelte hp parkeringer vil være opprettholdt i gjennomføringsfasen, men 
det må påregnes at de må flyttes litt, alt etter hvilke fase det arbeides i. 
Det skal være gangbar/universell tilkomst til boliger og næringsdrivende i 
gjennomføringsfasen. 
Mulighet for varelevering opprettholdes så godt som mulig. 

Næringsdrivende oppfordres til og be vareleverandører om og 
redusere størrelse på varebil

Vann- og avløpsetaten vil dokumentere tilstand på private stikkledninger 
fortløpende vhj videofilming. Denne dokumentasjon vil være grunnlag 
for pålegg eller anbefaling om og utbedre private stikkledninger.
Huseiere som er i tvil om tilstand på egen ledning anbefales og fornye 
egne ledninger helt inn i bygg.  



Varighet ca 4 -6mnd

Fase A



Fase B

Varighet ca 4 - 6mnd



Fase C

Varighet ca 4 - 6mnd



Permanent kjøremønster



Spørsmål !
Representanter fra omtalte etater vil være igjen en stund for spørsmål. 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


