OPPGRADERING AV KLOSTERGATA - INFORMASJON FRA TRONDHEIM KOMMUNE
Bakgrunn
Trondheim kommune skal oppgradere Klostergata på strekningen fra rundkjøringen ved Trondheim
Spektrum l krysset Klostergata / Ragnhilds gate. Det skal legges nye vann- og avløpsledninger og det
skal etableres ny fortau. Det nye fortauet får en bredde på 2,5 m.
De e medfører at eksisterende gateproﬁl må omarbeides. Det skal legges nye vannledninger på
strekningen fra Trondheim Spektrum l ca. Klostergata 37B samt nye avløpsledninger fra ca.
Klostergata 69 l 57A. I llegg skal det legges kryssende avløpsledninger ned l ny avskjærende ledning
langs Nidelva.
Når arbeidene er ferdig vil vi få en ny gate med ny asfalt og ny bredere fortau, nye gatelys, ny og
moderne vann- og avløpsanlegg med mindre lekkasjer og redusert utslipp l Nidelva.
Registrering av eksisterende infrastruktur
Rådgiverﬁrmaet Rambøll Norge AS har få oppdraget med å prosjektere nye ledninger og ny vegproﬁl
med fortau. Som grunnlag for sin prosjektering skal Rambøll høsten 2017 u øre markarbeid, med
oppstart i slu en av august. Det vil være behov for å gjøre innmålinger og registreringer av terreng,
murer, gjerder, trær og øvrig beplan ng etc. på eiendommer som ligger langs Klostergata og kryssende
veger.
Rambøll skal også gjennomføre lstandskartlegging av boliger beliggende inn l ltakssonen for
prosjektet. Laveste sluk i kjellere må måles inn for å sikre at nye spillvannsledninger blir lagt med rik g
høyde og fall. Bygningsteknisk lstand på boliger må også registreres for å kunne dokumentere
eventuelle skader som følge av gravearbeidene. For å u øre disse arbeidene må Rambøll ha adgang l
innvendige rom i utvalgte boliger. De som berøres av de e vil bli kontaktet for nærmere avtale.
Arbeidet med graving av ledninger og kummer er planlagt u ørt i 2018 - 2019.
Arkeologiske forundersøkelser
Rester av Elgeseter kloster er registrert i deler av Klostergata. Graving for utski ing av vannledninger vil
kunne berøre klosterruinene. NIKU (Norsk Ins tu for Kulturminneforskning) skal gjennomføre
forundersøkelser av området for å kunne anslå videre omfang av arkeologiske undersøkelser.
NIKU skal gjennomføre forundersøkelsene i uke 33 med varighet 1-2 uker.
Kontaktpersoner
Ved eventuelle spørsmål kan du ta kontakt med prosjektleder Øivind Andersen, e-post
oivind.andersen@trondheim.kommune.no, telefon 482 81 055.

