JERNBANEVERKET INFORMERER:

Dobbeltspor Arna - Bergen
1. kvartal 2015

Ny tunnelåpning synlig i Arna
I begynnelsen av mars ble det sprengt åpning til nye Ulriken tunnel i Arna,
og plasseringen i forhold til eksisterende tunnel er nå synlig. I tiden fremover blir det sprengning også foran tunnelåpningen for å lage plass til at
tunnelboremaskinen skal kunne komme inn i tunnelen.
Jernbaneverket skal
bygge dobbeltspor
på strekningen mellom Arna og Bergen.
Ny tunnel på 7,8 km
gjennom Ulriken vil
utgjøre størstedelen
av traseen.

Jernbaneverket
inviterer til
informasjonsmøte i Arna
Åpningen til nye Ulriken tunnel i Arna, sett innenfra.

Her kan man se tunnelåpningen til nye Ulriken tunnel til venstre over veibroen i bildet, mens
eksisterende tunnel ligger til høyre.

Dag: Tirsdag 28. april
Tid: Kl. 18.00-19.30
Sted: Jernbaneverket
og Skanska Strabags
anleggskontor, på
nordsiden av Arna
stasjon. Inngang på
baksiden av bygget.
Adresse:
Ådnavegen 56,
5260 Indre Arna
Møterom:
Infosenteret i 1.etg.
- Vel møtt!

Status for byggeprosjektet i 1. kvartal
Omfattende sprengejobb
I midten av mars er lengden på den nye
tunnelen kommet opp i 180 meter, og det
sprenges mellom fem og ti nye meter per
dag. Hovedtunnelen skal sprenges 800
meter innover i retning Bergen før tunnelboremaskinen overtar jobben. I tillegg skal
det lages to diagonaltunneler til togkryssing mellom ny og gammel tunnel. Legger
man til lengden på disse to tunnelene og
anleggstunnelen på om lag 100 meter, er
det totalt 1275 meter som skal sprenges.
Store tverrsnitt
På det største vil tunnelens tverrsnitt være
opp mot 300 kvadratmeter. Dette store
tverrsnittet vil være der diagonaltunnelen
fra gammel tunnel treffer dobbeltsporet i
den nye tunnelen, like før stasjonen i Arna.
I dette kryssingspunktet skal det være plass
til tre spor og dermed blir tverrsnittet stort.
Ellers er tverrsnittet i hovedtunnelen 144
kvadratmeter på det minste der man skal
ha to spor. Til sammenlikning skal tunnelen
med ett spor videre inn til Bergen ha en
diameter på 9,3 meter med tunnelboremaskinen, noe som gir et tverrsnitt på 68
kvadratmeter.

Bygningene fra tre eiendommer i Kalfarveien er nå fjernet og sendt på lager. Tomten med containerne er Kalfarveien nr. 99, i forgrunnen er nr. 122 og nr. 120 med grunnmuren som skal bevares.

Berget i Ulriken er generelt hardt og velegnet for sprengning, og ut fra fremdriften så
langt forventer man å komme i mål med
sprengningsarbeidet i hovedtunnelen
rundt september. Vi legger også ut kart på
www.jernbaneverket.no/arna-bergen der
man kan følge med på fremdriften.
Når sprengningen i området ved den nye
tunnelåpningen er ferdig, blir det støpt en
forlengelse i fronten som E16 skal legges
oppå. Det vil også komme en midlertidig
bro over eksisterende Ulriken tunnel som
veitrafikken skal ledes over til. Omlegging
av trafikken på E16 til den nye broen vil
sannsynligvis skje i løpet av sommeren.
Bygningene fra Fløen på lager
I Fløen er samtlige antikvariske bygninger
fjernet fra de tre eiendommene i Kalfarveien. Bygningsdelene som skal bevares er
transportert til lager hvor de skal ligge til
byggene skal gjenreises etter at tunnelprosjektet er fullført.
Før plasseringen på lageret, ble materialene
rengjort og varmebehandlet. Alle bygningsdelene er varmet opp til kjernetemperatur

Bygningsdelene fra Kalfarveien 122 ligger sirlig stablet og merket i hyllene på lageret. Her
skal de ligge til bygget skal gjenreises etter at dobbeltsporet er ferdig.

på 52 grader for å ta livet av midd og sopp.
I Kalfarveien 120 har Byantikvaren i Bergen
besluttet at grunnmuren skal stå igjen for
å vise husets opprinnelige plassering. Den
fremtidige bruken av grunnmuren er ikke
avklart, så i første omgang blir den avsperret og sikret med gjerder.
Oppmålingsarbeid
Et omfattende oppmålingsarbeid på
strekningen mellom Fløen og Bergen
stasjon nærmer seg slutten. Innleide

For å få nyhetsbrevet på e-post, send din
e-postadresse til: eiking@jbv.no
Se også: www.jernbaneverket.no/arna-bergen

Prosjektsjef

Hans-Egil Larsen
Tlf: 474 76 616
E-post: larsha@jbv.no

Adresse til Jernbaneverkets prosjektkontor i Bergen: Lungegårdskaien 36, 5015 Bergen
Adresse til prosjektets anleggskontor i Arna: Ådnavegen 56, 5260 Indre Arna

konsulenter har i flere måneder gjort en
grundig kartlegging og innmåling av alle
jernbaneinstallasjoner som spor, signaler og
kontaktledningsanlegg for å kunne planlegge byggingen av det jernbanetekniske
anlegget.
Arbeidshelg 24.-26. april
I togfri arbeidshelg er det er planlagt
fjellsikringsarbeid i Fløen i området der
åpningen til den nye tunnelen vil komme.

Neste nyhetsbrev kommer i juni.
Kommunikasjonsrådgiver
Ingvild Eikeland
Tlf: 982 49 707
E-post: eiking@jbv.no

