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Oppstart i Fløen
Jernbaneverket inngikk i midten av september den første anleggskontrakten for dobbeltsporet mellom Arna og Bergen. Firmaet Gamle3hus AS
skal foreta en antikvarisk riving av Kalfarveien 122 i Fløen for å gi plass til
den nye jernbanebroen som skal bygges i området.
Jernbaneverket skal
bygge dobbeltspor
på strekningen
mellom Arna og
Bergen. Ny tunnel
gjennom Ulriken vil
utgjøre størstedelen
av traseen.

Det antikvariske
rivearbeidet

I september inngikk Gamle3hus AS ved daglig leder Knut Skurtveit (til venstre) avtale med
Jernbaneverket ved prosjektleder Hans-Egil Larsen om å rive Fløenbakken 122 antikvarisk

Dette gule huset rives nå på antikvarisk vis i Fløen. Leilighetsbygget til høyre i bildet er det
neste som står for tur, men dette skal rives på ordinær måte.

Rivearbeidet som nå
har startet i Fløen vil
sannsynligvis ta 4-5
måneder, og skal utføres i tett samarbeid
med Byantikvaren i
Bergen.
De verneverdige
delene av huset skal
legges på lager til
huset skal gjenreises
etter endt byggeperiode, på en tomt
ca. 20 meter unna.

Status for byggeprosjektet i september
Med inngåelsen av den første anleggskontrakten, er byggingen av dobbeltsporet formelt
i gang.
Tunnelarbeidet
Hovedkontrakten for byggingen av den nye
tunnelen ble lyst ut i juni. Ved fristens utløp
i begynnelsen av september var det det
mange som hadde meldt sin interesse for
oppdraget, både store norske og utenlandske aktører. Jernbaneverket gjennomgår nå
søknadene om å få gi tilbud, og vil i slutten
av oktober invitere de kvalifiserte entreprenørene til en gjennomgang av planene.
Det vil i den forbindelse også bli arrangert
befaringer for entreprenørene både i Fløen
og Arna for å se på de lokale forholdene.
Forventet tidspunkt for inngåelse av
kontrakt for tunnelen er april 2014, med
oppstart av arbeidet til sommeren.
Deponering av tunnelmassene
Jernbaneverket har fått flere tilbud om
deponering av tunnelmassene. Et alternativ
som nå utredes nærmere er Bergen kommune sitt tilbud om å benytte massene fra
tunnelen til å dekke til forurensing i Store
Lungegårdsvann. For at dette skal bli valgt
som løsning må imidlertid Fylkesmannen
godkjenne planene. Per i dag har ikke Bergen kommune de nødvendige tillatelsene
til å ta i mot massene, men det arbeides
med å få dette i orden.

Steinmassene fra nye Ulriken tunnel kan muligens bli brukt til å dekke til forurensing på bunnen
av Store Lungegårdsvann, her sett fra Draugen Motorbåtforening i Fløen.

Når det gjelder masser fra Arnasiden av
tunnelen, har Jernbaneverket gjort en
foreløpig avtale med Arna Steinknuseverk i
Ytre Arna.
Endrer rekkefølge på arbeidet
Ut fra tilbudene om massedeponering er
det blitt mer aktuelt å starte tunnelarbeidet
fra Fløensiden. Jernbaneverket har derfor
prioritert å starte med rivearbeider i Fløen.
Neste riveprosjekt vil bli leilighetsbygget i
Fløenbakken 2 som ligger like ved innslaget
til det nye tunnelløpet.

Leilighetsbygget i Fløenbakken 2 ligger tett opp til eksisterende Ulriken
for å gi plass til den nye tunnelen. Her fra takterrassen på bygget.

Oppstart av forberedende arbeid på Arnasiden vil først være over nyttår.

For nyheter om prosjektet på e-post, send din
e-postadresse til: eiking@jbv.no
Se også www.jernbaneverket.no/arna-bergen

tunnel og må fjernes

Neste nyhetsbrev kommer i desember
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