
 

  

NETTSIDE-SKJEMA 
Oppdatering av informasjon om bygge- og anleggsprosjekter 

 

Sammendrag 
Skjemaet brukes i forbindelse med utformingen av informasjonsartikler på nettsiden. 
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Informasjon om bygge- og anleggsprosjekter til VA Plan og Prosjekt skal legges ut på Bodø kommunes 

nettside.  

Mange av våre prosjekter er allerede lagt inn på Bodø kommunes hjemmeside under bygg/ 

anleggsprosjekter 

For å bygge opp ei side med god informasjon om vårt arbeid, ønsker vi at du som prosjektleder fyller 

ut dette skjemaet, avstemmer innholdet med din leder (Svein Ove), og sender en godkjent versjon til 

Ole Morten som er nettsideansvarlig for kontoret ole.morten.kristiansen@bodo.kommune.no. 
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1 Overskrift 
VA- sanering Rensmoveien – Bankgata, Østbyen 

2 Ingress 
Bodø kommune skal rydde opp i avløpsforholdene i området Snorres vei, Snorres plass, 
Kongsøysteins gata, Olav Trygvasons gata, Tore Hunds gate og Rensmoveien. 

3 Hva 
Teknisk avdeling skal rydde opp i avløpsforholdene i området med målsetting om bedre 
overvannshåndtering og separering av spillvann og overvann. Det skal etableres vannstikklednings 
kummer, dvs. rør-i-rør-system i område. 
 
Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca 800 m. 
I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra 
stikkledningskummer). 
 

4 Hvor 
Østbyen 

5 Hvorfor 
Arbeidene er et ledd i opprydding av avløpsnettet i sentrum.  
 
Det kommunale avløpsnettet skal bygges som separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at 
avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Avløp fra 
boliger som skal tilknyttes kommunalt avløpsnett skal også separeres.  
 
 

6 Hvem 
Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt 
Prosjekterende: Aquapartner AS 
Entreprenør: Bodø kommune Anlegg 

7 Når 
Byggetid: November 2022 - september 2023 
I første omgang skal Snorres vei bli stengt for gjennomkjøring i perioden 17.10.2022 - 17.02.2023. 
Tilgang til veg er via fengslet. 
Berørt(e) adresse(r): Snorres vei 4 - 16 
 

8 Kostnad 
Avsatt i budsjettet: ca. 40 mill 

9 Relevante dokumenter 
Oversiktstegning. 

Plan-tegning_for 

hjemmesiden_VA_H001.pdf
 

 

10 Galleri (Bildevedlegg) 
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11 Kontaktinformasjon 
* Svein Ove Moen 
Leder Vann og avløp 
75 55 53 21/950 27 023 
svein.ove.moen@bodo.kommune.no 

12 Lenke til kart 
https://www.google.no/maps/@67.2738486,14.3688155,17.5z?hl=no 
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