FANTASTISK
FORNYING
GJØR DEG KLAR TIL EN

AV BYDELEN MORTENSNES
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Renoverer hele
Mortensnes
All infrastruktur på Mortensenes skal skiftes ut. O
 ppgraderte
gater og fortau, nye ledninger for vann og avløp, nye strøm
kabler og fibernett skal på plass. Tiden er inne for et felles løft!
Vann og avløp har fått med seg en rekke
samarbeidspartnere til å oppgradere all infra
struktur på Mortensnes i et felles løft.
Her kommer nye rør til vann, kloakk og
dreneringsvann, nye strømledninger som
graves ned og fiberkabler for TV, telefoni og
internett. Troms Kraft Nett, Telenor, Canal
Digital og Bredbåndsfylket samarbeider
med Tromsø kommune om dette prosjektet.
Samtidig vil veiene oppgraderes til å tåle 10
tonns akseltrykk, og det vil komme flere nye
fortau.

Huseiere må bidra
De som har eiendom i området er også en
samarbeidspartner. Mange av husene har
et ledningsnett som burde vært skiftet ut
på grunn av alder. I tillegg kommer det nye

krav hva angår separering av kloakk og
dreneringsvann. Derfor må de fleste ha nye
rør inn til husene sine. Dette må huseierne
selv finansiere.
− På grunn av at mengden nedbør er
økende, klarer ikke avløpsrørene ta unna alt
vannet lenger. Derfor må overflatevann ledes
vekk i egne rør. Separeringen gjøres også fordi
all kloakk renses, og det er stor sløsing med
ressurser å kjøre det tilnærmet rene drene
ringsvannet gjennom kloakkrenseanleggene
våre, forklarer plan- og utbyggingsleder i
Vann og avløp, Geir Berntsen.
Både private og offentlige huseiere vil få
pålegg om å separere dreneringsvann og
kloakk. Vann og avløp har derfor lagt store
ressurser i å prøve å hjelpe private huseiere
med å gjøre denne jobben samtidig med at

Forsøker å begrense ulempene
− En så stor utbygging vil selvsagt med
føre en del ulemper undervegs. Det
endelige resultatet kommer forhåpent
ligvis til å veie opp for dette, men vi til
streber å gjøre hele prosessen så smidig
som mulig for beboerne. Vi garanterer

[2]

for eksempel at både vanntilgangen og
avløpet vil fungere som normalt i hele
utbyggingsfasen, sier Geir Berntsen.
De største ulempene kommer rent tra
fikalt med omkjøringer etter hvert som
graveprosessen skrider fram.

Huseiere kan spare tusenvis av kroner på å utføre nødvendig rørarbeid på egen eiendom
mens vi er i området, sier Prosjektleder Max Johansen og plan- og utbyggingsleder i Vann og
avløp, Geir Berntsen.

hele bydelen nå skal oppgraderes.
− Vi har tatt inn i anbudet vårt med grave
entreprenørene at de skal bistå private hus
eiere i området til en gunstig pris. Når du
benytter deg av en maskin som allerede står
i gata slipper du å betale ekstra for rigg og
drift, forklarer Berntsen.
Å utsette jobben til anleggsarbeidet er
ferdig vil påføre huseierne ekstra kostnader
på flere tusen kroner.
− Våre entreprenører kan levere et såkalt
«no dig»-system. Det betyr at de kan legge
fram nye rør til husveggen din nesten uten å
grave. Du trenger dermed ikke bekymre deg
for å måtte ødelegge plen eller andre hage
anlegg, forklarer Berntsen.
På grunn av de nye kravene om at kloakk og
dreneringsvann skal separeres, må huseierne

oppgradere rørene sine før eller siden.
− De huseierne som velger å gjøre denne
oppgraderingen samtidig med at vi er i gata,
oppnår garantert den enkleste og billigste løs
ningen for å etterkomme de nye kravene, sier
prosjektleder Max Johansen.
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BLÅ SONE: Oppstart januar 2015
GUL SONE: Oppstart 2015-2016*
RØD SONE: Oppstart 2016-2017*
ORANGE SONE: Oppstart 2018*
GRØNN SONE: Oppstart 2019*
* med forbehold om at ingen uventede
hendelser forsinker prosessen. Det kan også
bli rokkering på rekkefølgen av de ulike
sonene.

DELTA I FOLKEMØTET!
Hver utbyggingsdel har ulike utfordringer. Ytterligere informasjon og presiseringer
gis i folkemøte foran oppstart av hver ny sone. Her er det viktig at alle huseiere i den
aktuelle sonen deltar på folkemøtet. Du får brev med invitasjon når det blir aktuelt.
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HVEM ER MED?
Tromsø kommune v/Eiendomsseksjonen,
Vann og avløp. Troms Kraft Nett, Telenor,
Canal Digital, Bredbåndsfylket.

HVORFOR?
Utgangspunktet er et behov for nye vann- og
avløpsledninger i bydelen. Vannledningene er
gamle, og avløpsrørene har for liten kapasitet
basert på at nedbøren forventes å øke i
årene fremover. Samtidig trenger Mortensnes
trafikksikkerhetstiltak, spesielt med tanke på
myke t rafikanter. Derfor kommer det fortau i
deler av området og veiene oppgraderes til å
kunne tåle 10 tonns akseltrykk. Leverandører
av øvrig infrastruktur som strøm, TV, telefoni
og internett, benytter anledningen til å legge
sine linjer i bakken.

NÅR?
Bydelen Mortensnes er delt inn i ulike soner.
Kartet på side 4–5 i dette heftet viser når vi
kommer forbi huset ditt. Prosjektet starter i
hver sone i henhold til det som er beskrevet
i oversiktskartet. Hver sone har et eget
folkemøte slik at huseiere og beboere kan
få mer informasjon.

JØRE?
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HVOR LENGE?
Oppgraderingen av Mortensnes er
omfattende og vil ta tid. Etter planen
vil hele prosjektet stå ferdig i 2020,
altså om seks år.

Nye strømkabler
Troms Kraft Nett AS vil fornye hele lavspent
nettet i det berørte området i forbindelse
med Vann og avløps prosjekt. Strømkablene
til alle kundene i området vil bli tatt ned fra
stolpene og lagt som kabler i bakken. Dermed
blir det behov for å legge matekabler i gaten/
fortau med tilhørende stikkabler helt frem til
husveggen til hver enkelt bolig. Vi vil også ha
behov for å plassere ut fordelingsskap rundt
om i området. Troms Kraft Nett vil ta nær
mere kontakt med hver enkelt husstand for
å avtale en trasé for stikkabelen til boligen
og eventuelle plasseringer av fordelingsskap
dersom nødvendig. Deler av høyspentnettet
vil også reinvesteres. Da dette allerede i dag
går i kabel vil det ikke bli noen visuell synlig
endring, men vil bety en bedret forsynings
sikkerhet i området når det er ferdigstilt.

Canal Digital
bygger fibernett
Canal Digital bygger i samarbeid med Telenor
fremtidens TV- og bredbåndsløsning basert
på fiber. Slik vil de møte sine kunders stadig
økende kommunikasjonsbehov og bidra til
best mulig opplevelse i hjemmet.
Utbyggingen gir kapasitet nok til fremtidens
teknologiske løsninger, og økt stabilitet i net
tet. Canal Digital og Telenor vil etter utbyg
gingen kunne tilby TV, bredbånd og telefoni
i én løsning.
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Har du spørsmål om prosjektet?
For blå sone kontakt: jorn.eirik.schjetne@tromso.kommune.no eller ring 77 79 14 54
For øvrige soner kontakt: geir.berntsen@tromsø.kommune.no eller ring 777 91470
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