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Den nye fv. 563 får to kjørefelt pluss fortau. Det gjelder selvsagt også bruene på Strømsnes, en av mange flaskehalser for trafikken i dag.

Det nærmer seg byggestart på delprosjektet fv. 563 Strømsnes-Hop i Askøypakken.
Det legges opp til anleggsstart i april.
Dermed vil det være til sammen tre byggeprosjekter i gang
samtidig på Askøypakken i løpet av våren 2018. Strømsnes-Hop
kommer i gang. Dessuten foregår det en hektisk innspurt på
fv. 212 Lindhaugen-Slettebrekka fram til sommeren 2018. I tillegg
vil det bli arbeid med to kollektivtiltak, på fv. 212 på Flagget ved
Follese og ved kommunal veg i Grensedalen i Øvre Erdal.

Sms-meldinger om vegstengning

Også på Strømsnes-Hop etablerer entreprenøren seg i området
med mannskap og maskiner før byggestart. Anleggskontoret
blir i «gamle»-bygget til Blå Kors på Hop. Her vil også Statens
vegvesen opprette sitt lokale byggherrekontor for delprosjektet.
Entreprenøren starter gjerne med nødvendig skogrydding i
veglinjen. Senere blir det graving av jord og etter hvert sprengning. Når det blir sprengt vil vegen bli stengt for trafikk inntil 15
minutter for hver salve. Her vil det bli anledning til å tegne seg
gratis på sms-tjeneste for varsling av sprengning på forhånd.
Informasjon om dette kommer før entreprenøren kommer

så langt i arbeidet. Det samme gjelder ved behov for lengre
stengeperioder senere gjennom byggeperioden.

Smalt og trangt

Som alle vet er det smalt og trangt langs fv. 563 mellom Nordre
Erdal og Hop. Vegbygging vil også på denne delen av Askøy by
for utfordringer for entreprenør og byggherre – og ikke minst for
naboer og trafikanter.
Statens vegvesen vil så langt som mulig holde fylkesvegen åpen
for trafikk gjennom anleggsperioden. Men man kommer ikke
utenom noe stengning over en viss tid.
Vegprosjektet vil pågå fram til vinteren 2021. Det er dermed
snakk om snaue tre års byggetid på fv. 563 Strømsnes-Hop.
Askøy kommune vil bygge nytt vann- og avløpsnett samtidig
med vegbyggingen på strekningen.

Fyllingen Maskin AS er klar
Det blir Fyllingen Maskin AS i Bergen som får oppdraget med
å bygge fv. 563 Strømsnes-Hop. De vil etter hvert knytte til seg
underentreprenører for en del av oppgavene.

Det kom inn fem tilbud på denne entreprisen. Fyllingen hadde
laveste pris og ingen klager kom inn under tilbudsprosessen.

Avd.dir. Grethe Vikane i Statens vegvesen gratulerer daglig leder Torbjørn Foss i Fyllingen Maskin AS med oppdraget på fv. 563 Strømsnes-Hop.
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