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INFORMASJON TIL INTERESSENTER

Bybanen D14 Mindemyren
Da blir Kanalveien mellom rundkjøring ved Møbelringen og rundkjøringen ved Minde allè
27 envegskjørt i sørgående retning og gang sykkelveier blir lagt om. (lilla/rosa linje i
skiltplan 1)
Denne perioden har vi gjennomført møter og befaringer for bedrifter som blir mest berørt
av omleggingen. I uken klargjører vi nye trasseer med asfaltering, skilting og etablerer
parkeringsareal for bedrifter som får redusert parkering.
NCC vil ha døgnkontinuerlig drift i hele helgen for at plan 3 skal være klar mandag morgen
kl 06:00
Vedlagt til infobrev legger jeg ved en mer oversiktlig fase og detaljplan for hva som skjer i
helgen.

Fase 2
Når det gjelder helgen fra 10-12.01.20 vil følgende hovedplan følges:
1. Kanalveien stenges i nord kl. 2000 fredag 10.01.20, se vedlagt plan 1
2. Kanalveien er samtidig åpen fra sør frem til eksisterende rundkjøring. Kanalveien er
åpen i begge retninger, dvs. kjøres det feil kan man snu i rundkjøring og kjøre tilbake
mot sør plan 2.
3. Det vil fra fredag kl. 2000 være trafikkdirigenter i nord ved stengt vei som
informerer. (Det skiltes også helt fra Danmarksplass om stenging)
4. Det vil fra fredag kl. 2000 være trafikkdirigenter ved eksisterende rundkjøring for å
rettlede bilister som ikke har sett skilter om stenging evt. skal til eiendommer.
5. Det vil i denne perioden bli jobbet med ny rundkjøring som kommer nord for
eksisterende samt omarbeiding i eksisterende rundkjøring.
6. Lørdag 11.01.20 kl 06.00 vil arbeid med eksisterende rundkjøring avsluttes og denne
vil være operative hele lørdag inntil butikker stenger.
7. Fra lørdag 11.01.20 kl. 1600 til mandag 13.01.20 kl.0600 vil arbeidet med å gjøre
Kanalveien enveiskjørt pågå. Dette arbeidet vil skje etappevis og det etableres
trafikkdirigent i rundkjøring Minde alle for å sikre at kun bilister til eiendommer
kjører inn i Kanalveien fra sør. Disse bilistene vil bli rettledet av dirigenter om det til
enhver tid gjeldene kjøremønsteret. Dette vil forandre seg inntil enveiskjøring er
ferdig etablert. I denne perioden vil vi henstille alle i området til å begrense kjøring
til eiendommer så mye som mulig.
8. Arbeidene vil pågå kontinuerlig fra fredag kl.2000 til mandag kl. 0600.
9. Fra mandag kl. 0600 vil plan 3 gjelde.
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Plan 1

Plan 2
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Plan 3

Nabokontakt
NCC’s nabokontakt i prosjektet er Frode Bryn. I tillegg til nabokontakt blir jobben min
oppfølging av HMS og ytre miljø samt å ivareta at 3. person kan ferdes trygt forbi
arbeidsområdene.
Sjenerende aktiviteter (støy, rystelser, støv etc)
Det vil pågå nattarbeid ifb omlegging av trafikk helgen 10. -12. januar.
Om noen vil ha informasjon om sprengning ca 30 min før sprengningstidspunkt, kan dere ta
kontakt med meg så legger jeg dere inn på listen for SMS varsling.
Trafikkomlegging endring av kjøremønster
Fase 2 blir gjennomført helgen 10. - 12. Januar
Henvendelse til Skyss om dere ha spørsmål til busstilbudet
https://www.skyss.no/Rutetider-og-kart1/driftsmeldingar/
Hensyn til myke trafikanter
Gang og sykkelvei blir lagt om helgen 10. -12. januar, se kart

Vennlig hilsen Frode Bryn
Kontaktperson NCC: frode.bryn@ncc.no
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