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Prosjekt Nordnes del 2

Velkommen til 
informasjonsmøte

Martin Horne 
Utbyggingsjef, BKK Varme AS



Samarbeidspartnere Nordnes del 2 

BIR Nett

Bergen kommune Vann- og avløpsetaten

BKK Nett

BKK Varme 

Statens Vegvesen

Bergen Fiber
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Agenda for dagens møte: 

Overordnet

Gjennomgang av planer

Informasjon fra etatene

Buss og parkering

Fremdrift

Informasjon fra byggeleder

Spørsmål fra salen
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Graveklubben i Bergen ble etablert som direkte resultat av Byrådets retningslinjer for 
graving i sentrum (mars 2007). Hensikten var å redusere ulemper for beboere, 
næringsliv og trafikanter, samt unngå unødvendig graving og bedre miljø i sentrum. 
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Planer Nordnes del 2
Vann- og avløpsetaten

Oppgradere eksisterende infrastruktur.

BKK Varme
Bygge ut fjernvarmenettet 

BKK Nett
Oppgradere og fornye eksisterende kabelanlegg

BIR Nett
Etablere bossnett 

Statens vegvesen
Oppgradering av vei og fortau

Bergen Fiber
Etablere infrastruktur
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Prosjektfilm Nordnes del 2
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Informasjon fra etatene:

VA-etaten
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Informasjon fra etatene:

VA-etaten:
fornyer privat vannledning i veg

rør-i-rør 

oppfordrer huseiere til å fornye
ledningen videre inn i huset når 
grøften er åpen

13



Informasjon fra etatene:

BIR Nett
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Informasjon fra etatene:

BKK Varme – Fjernvarme

Erstatter forurensende 
fossilfyring med miljøvennlig fjernvarme

Frigjør kapasitet i det elektriske nettet

Tar i bruk vår egen energi 
– energi som allerede finnes i Bergen 

Ledig kapasitet
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Informasjon fra etatene:
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Kort om Bergen Fiber
• Bergen Fiber er en lokal aktør med over 40.000 villa kunder i Hordaland

• Vi tilbyr individuelle avtaler og kollektive avtaler til organiserte borettslag og sameier

• Vi har i de siste årene bygget mye fiber til husstander i og i nærheten av Bergen Sentrum, bla. 
Solheim, Sandviken og Hødden. Vi har også vært deltakere i Graveklubben sine prosjekter på 
Nordnes del 1, Møhlenpris og Dragefjellet

• Bergen Fiber har hatt de mest fornøyde kundene 9 år på rad

• Mer informasjon om oss og våre produkter og tjenester finner du på www.bergenfiber.no

http://www.bergenfiber.no/
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Hvem kan få?
• Foreløpig er det de husstandene som ligger langs veien vi vil kunne levere til 

etter endt utbyggingsperiode

• Vi vil se på eventuelle utvidelser videre på egen hånd dersom det er stor 
interesse for dette

• Vi vil sende ut informasjon der kunder får muligheten til å registrere sin 
interesse

• Bergen Fiber vil følge Graveklubben sin fremdrift



Statens vegvesen

Grethe Vikane



Strekninga: Nordnesbakken – Haugevegen til Haugesmauet



Buss og parkering

Avklares endelig med Skyss i begynnelsen av august

Oppslag i buss-skur

Oppdatert informasjon på Graveklubben.no

Oppdatert informasjon kommer på Nordnesrepublikken.no

Parkering: 
Alle spørsmål må rettes til Rolf Knudsen, Plan og bygningsetaten; 
Rolf.Knudsen@bergen.kommune.no
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mailto:Rolf.Knudsen@bergen.kommune.no


Fremdrift

Planlagt oppstart 12. August 2019
Noe mobiliseringstid fra entreprenør 

Ferdigstillelse av prosjektet Mars 2021
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Info fra byggeleder:

Rehabilitering, restriksjoner

Bygningsbesiktelse

Kontakt/publikum
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Svein-Erik Kversøy
Prosjektleder, BKK Varme

Svein-Erik.Kversoy@bkk.no

905 12 495

Kjetil Krogsrud
Byggeleder, Asplan Viak

Kjetil.Krogsrud@Asplanviak.no

913 15 761

mailto:Svein-Erik.Kversoy@bkk.no
mailto:Kjetil.Krogsrud@Asplanviak.no
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Noen spørsmål?
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