Beboere i Straumen sentrum

Dato

12.05.2021

Informasjon om arbeider med vann og avløpsanlegg i Straumen
sentrum i 2021.
Dette omhandler informasjon om arbeidet som vil komme i forbindelse med vann og
avløpsanlegget i Straumen 2021.
Noe av arbeidet må gjøres i forbindelse med det nye Inderøy helsebygg.
Når det først må graves en del i gatene tar Inderøy kommune og oppgraderer deler av det
andre vann og avløpsanlegget som berøres også.
Fremdrift
Pr nå ser vi for oss å starte gravearbeidene fra 9. august og vil pågå frem til jul 2021.
Det vil bli tatt gate for gate, (etappe for etappe), så det vil bli ikke bli aktivitet over alt i hele
perioden. Det blir tatt etappevis.

Det vil bli følgende etapperekkefølge på arbeidene: Nergata> Jostubakken> Øvergata>
Meieribakken> Sundfærveien.
Se vedlegg for mer detaljer
For at det skal bli et bra resultat til slutt vil det ikke bli asfaltering og endelig finish før til vår/
sommer 2022.

Møte med de som blir mest og dirkete berørt.
Inderøy kommune vi kalle inn til møte til de som blir mest og dirkete berørt.
Er det noen som har planer som medfører behov for graving i de berørte gatene i løpet av 10
år, er det viktig at dette blir tatt nå, slik at vi unngår å grave i nyasfalterte gater. Eventuelle
slike planer meldes til Inderøy kommune ved Arild Aagesen innen 6. juni 2021.
Odd Einar Kne AS er utførende på jobben, og er det noen som har tilhørende arbeid som
grenser inntil jobben med vann- og avløpsledninger, kan dette eventuelt avtales direkte med
Odd Einar Kne.

Informasjon fortløpende under arbeidene.
Skanska vil informere i forkant fortløpende som arbeidene går frem og det vil skje her:
https://inderoyhelsehusblogg.skanska.no/

Kontaktpersoner:
 Inderøy kommune, Sidsel Bryne, Enhetsleder veg, vann og avløp,
sidsel.bryne@inderoy.kommune.no, 959 18 721
 Inderøy kommune, Arild Aagesen, Prosjektleder,
arild.aagesen@inderoy.kommune.no, 480 18 167
 Skanska Norge AS, Hans Kristian Musum, Prosjektleder, hanskristian.musum@skanska.no. 982 10 527
 Odd Einar Kne AS, Odd Einar Kne, Dagligleder, firmapost@oekne.no, 982 26 411

Vedlegg:
- Foreløpig fremdriftsplan
- Foreløpig VA-plan

