Nabovarsel - 11.02.2019 - Kongens gate øst
Til gårdeiere, forretningsdrivende og naboer rundt Torvet
Kongens gate øst omfatter området mellom Torvet og Nordre gate. Denne delen av Kongens gate skal nå bli
gågate. Gata skal få flere benker, sykkelstativ og ny belysning. Dårlige trær bli byttet ut med nye. Dekket skal
fornyes uten kanter og brosteinen skal får en jevnere overflate, noe som gir bedre fremkommelighet for alle. Det
skal også etableres mer teknisk infrastruktur for arrangement, samt at overvannssystemet fornyes. Området
utenfor Hornemansgården, som i dag brukes til parkering, blir en del av den nye gågata og skal i tillegg til å
romme mye sykkelparkering, benyttes til arrangement og folkeliv. Fortauene på begge sidene av gata skal
bevares slik de er i dag.
Hoveddelen av arbeidet i Kongens gate øst er planlagt utført i perioden 01.09.19 - 01.12.19, men noen mindre
arbeid vil bli gjennomført også før den tid.
Det er fortsatt noe usikkert hva slags brostein som skal brukes i gateløpet. Dersom gammel stein skal
gjenbrukes, vil det i en periode i mars 2019 foregå opptaking av stein i gateløpet. Gata vil i så fall få et
midlertidig asfaltdekket slik at det er tilgjengelig for byen i sommerperioden. Det kommer mer informasjon
angående dette så snart det er avklart.
Anleggsområdet omfatter hovedsakelig dagens gateløp og parkeringsarealet mellom Torvet og Nordre gate.
Fortauene vil i liten grad bli berørt.
Gangpassasje fra Torvet til Nordre vil være tilgjengelig i hele perioden. Gangpassasjen mellom Kongens gate og
Torvet, fra hjørnet på Hornemannsgården til Sommergården, vil også være åpen. Se vedlagt faseplan som viser
med grønn markering hvilke områder som blir berørt i perioden.
I anleggsperioden vil varetransport til Sommerveita gå som før, via Munkegata nord. Varetransport til Nordre
går som normalt.
Adkomst til innganger og næringsliv opprettholdes i hele perioden.
Mer informasjon angående eksakt oppstart vil komme så snart det er klart.
For mer utfyllende informasjon angående prosjektet ber vi dere å følge prosjektet sin hjemmeside
www.torvetitrondheim.no
Vi beklager merarbeidet som anleggsarbeidet medfører og håper dette ikke skaper for store problemer for dere.
Spørsmål rettes til byggeleder
Carolina Berg Hagen
mobil: 452 10 012 eller e-post: carolina.berg.hagen@trondheim.kommune.no
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