PRESSEMELDING

Åpning av Olav Kyrres gate er forsinket
26.08.2020

Statens vegvesen meldte i februar i år at arbeidene i Olav Kyrres gate ville
være ferdig i slutten av november 2020. Arbeidene er nå ytterligere
forsinket.
Det er Statens vegvesen som gjennomfører tiltaket på vegne av Miljøløftet.

Åpner i 2021
– Prosjektet jobber med å gjøre korrigerende tiltak, og vi vil komme tilbake med ny informasjon når
vi vet mer om åpningsdato i 2021, sier fungerende prosjektleder i Statens vegvesen, Beate Riisnæs.

Utfordrende gjennomføring
Prosjektet har dessverre som så mange andre også blitt påvirket av covid-19 og har fått forsinkelser
på grunn av dette. I tillegg har det som kjent vært store utfordringer med dårligere grunnforhold enn
forutsatt langs Byparken til Nordahl Bruns gate, og ved åpning av nye gatetverrsnitt oppdages også
mye gammel infrastruktur med en slik tilstand at det må byttes ut.
– Samlet medfører dette forsinkelser utover planlagt åpning i november 2020.

Deler av gaten som ferdigstilles åpnes for fotgjengere fortløpende
Arbeidet i Olav Kyrres gate går fremover, til tross for forsinkelsene.
– Kvartalene Starvhusgaten til Nedre Ole Bulls plass, mellom Galleriet og Exhibition og fra Hotel
Norge til Vaskerelven er delvis ferdigstilt med brostein, skifer, kunst og møbleringsfelt. De delene
av gaten som er ferdige åpnes for fotgjengere fortløpende.

Om prosjektet
E16 Olav Kyrres gate mellom Småstrandgaten og Vaskerelven er et viktig knutepunkt for
kollektivtrafikken i Bergen. Gaten skal oppgraderes i henhold til krav om universell utforming og gi
bedre plass til kollektivreisende og fotgjengere ved å utvide fortau/venteareal.
Opprustingen skal bidra til å skape en mer attraktiv gateterminal som ivaretar omstigning mellom
buss og bane. Bussholdeplassene får nye leskur og informasjonsskjermer som viser bussavgangene i
sanntid.
Brosteinen som brukes er renset og bearbeidet original, gammel brostein fra Olav Kyrres gate og
andre gater i byen. Det er lagt varmekabler under skiferhellene i fortauene og de gamle trærne er
satt tilbake i gaten.
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