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Til grunneiere iht. liste        

Rehabilitering av støttemur i Spjutvika 
Informasjon om fremdriftsplan for anleggsarbeidene 
 
Entreprenør Ottar Bergersen & Sønner AS starter nå opp arbeidet med rehabilitering av 30 meter 
støttemur ved Spjutvika 106, på oppdrag for Sortland kommune. Spjutvika vil være stengt for 
gjennomkjøring i anleggsperioden mandag 09 november – fredag 20 november 2020. 
 
Fremdriftsplan 
I første omgang gjøres forberedende arbeider som etablering av riggområde og flytting av maskiner 
og utstyr, skilting og sperring av vei. 
Anleggsarbeidet er planlagt inndelt i flere hovedfaser: 

• Fase 1: Rigg, skilting og klargjøring 
• Fase 2: Skifte av stikkrenne gjennom fylkesveg og etablering av sandfangkum 
• Fase 3: Fjerning av eksisterende støttemur 
• Fase 4: Oppbygging ny støttemur 
• Fase 5: Opprydding og nedrigg 

 

  

Figur 1: Arbeidsområde 
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Anleggsarbeidet er planlagt å starte 09 november 2020, og vare til 20 november 2020. En overordnet 
fremdriftsplan er vedlagt her til informasjon. Merk at tidspunkt og varigheter er foreløpige, og at endringer 
vil kunne forekomme, også med hensyn til rekkefølgen for ulike faser. 

Trafikkavvikling 

I forbindelse med arbeidet vil fremkommeligheten i området bli endret. Spjutvika stenges for 
gjennomkjøring og vil ikke være fremkommelig i anleggsperioden. Det vil tilrettelegges for passering av 
utrykningskjøretøy ved behov og tilrettelegges for myke trafikanter i denne perioden. Ved arbeidet for 
støttemur og stikkrenneskifte vil det ikke være fremkommelighet i perioden på grunn av anleggstrafikk. 
Adkomsten til berørte eiendommer opprettholdes i anleggsområdet så langt det lar seg gjøre. Det vil være 
stort fokus på sikkerhet til beboere, gående og syklende, men vi gjør oppmerksom på at noe ventetid og 
omkjøring må påberegnes. 

Skiltplan for arbeidet 
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Kontaktpersoner 
Byggherrens representant Mona Elisabeth Hansen 

Epost: mona.hansen@sortland.kommune.no 
Tlf: 95 26 43 79 

Prosjektleder OBSAS Jim Roger Haugnes 
Epost: jim.roger@obsas.no 
Tlf: 90 28 43 14 

Anleggsleder OBSAS Ronny Bergersen 
Epost: ronny@obsas.no 
Tlf: 97 17 97 26 

 

Jim Roger Haugnes 
Prosjektleder  
Ottar Bergersen & Sønner AS 
Mobil: 90284314 
Epost: jim.roger@obsas.no 
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