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Forventninger og forberedelser
Kontrakten for det nye tunnelløpet er nå ute på anbud. Dette er den største kontrakten for dobbeltsporet mellom Arna og Bergen. Ut fra fremmøtet på anbudskonferansen for kontrakten forventer Jernbaneverket å
ha flere tilbud å velge mellom når fristen går ut 11. februar.
Jernbaneverket skal
bygge dobbeltspor
på strekningen mellom Arna og Bergen.
Ny tunnel på 7,8 km
gjennom Ulriken vil
utgjøre størstedelen
av traseen.

Pågående forberedelser

Det var mange interesserte entreprenører representert på anbudskonferansen for Ulriken tunnel.
Her fra befaringen i Arna ved brakkene i Reinane som skal rives og gi plass til riggområde.

I forbindelse med søknaden om å få deponere tunnelmasser tas det prøver av bunnen i
Store Lungegårdsvannet.

I påvente av tilbudene går planlegging
og forberedelser for
fullt, blant annet med
antikvarisk riving av
et hus sentralt i Fløen
og utlysning av flere
rivearbeider. Det er
også satt i gang nærmere undersøkelser
av bunnforholdene
i Store Lungegårdsvann med tanke på å
dekke til forurensing i
bunnen med tunnelstein.

Status for byggeprosjektet i desember
Omfattende antikvarisk registreringsarbeid
Det er et møysommelig arbeid som pågår
i Jernbaneverkets regi i Kalfarveien 122
i Fløen for tiden. Huset, som trolig ble
oppført så tidlig som i 1820-årene, plukkes
forsiktig ned bit for bit. Underveis skal konstruksjoner og materialbruk dokumenteres
for ettertiden. Et viktig hjelpemiddel i dokumentasjonsarbeidet er en 3D-laserskanner
som registrerer vegger, gulv og tak etter
hvert som lagene skrelles bort. Ved hjelp av
faste målepunkter legges dataene inn i en
tredimensjonal modell av huset slik at man
etterpå kan ‘bevege seg’ rundt i datamodellen og se detaljene i bygget.
Alt materiale som er verneverdig blir også
merket og loggført før det legges på lager
for senere gjenoppbygging av huset.
Supplerende grunnundersøkelser i
Årstadområdet
På grunn av mindre justering i plasseringen
av tunnelen, utføres det nå supplerende
seismiske grunnundersøkelser i Årstadområdet. Ved Årstadgeilen går tunneltraseen
i et område der det er lite bergoverflater
fremme i dagen og vanskelig å komme
til med borerigg for å ta prøver. Man må
derfor kartlegge grunnforholdene ved å
bore ned små sprengladninger og registrere rystelsene på en seismograf. Undersøkelsene gir oss opplysninger om løsmasser,
bergoverflatens beliggenhet og kvalitet, og
eventuelle svakhetssoner. Arbeidet utføres i
begynnelsen av januar.
Utredning av bunnforholdene i Store
Lungegårdsvann
I forbindelse med søknad til Fylkesmannen
om å benytte tunnelmassene til tildekking
av forurensing i Store Lungegårdsvann,
pågår det nå undersøkelser av bunnforholdene i vannet. Universitetet i Bergen tar
prøver av bunnen, mens Norges Geotekniske institutt gjør analysene. Undersøkelsene
vil avdekke både grad av forurensing i massene, og massenes bæreevne og stabilitet.
Stor interesse for kontrakten på nye
Ulriken tunnel
Det var svært god oppslutning da prosjektet inviterte forhåndsgodkjente entreprenører til befaring og gjennomgang av
anbudsgrunnlaget for nye Ulriken tunnel.
55 deltakere fra både store norske og utenlandske selskaper tok turen til Bergen og

3D-laserskanneren som benyttes i dokumenteringsarbeidet i huset i Fløen er den eneste i sitt slag
i Norge. Marcin Gladki på bildet har utført skannearbeidet.

Det skal gjøres supplerende seismiske undersøkelser av fjellgrunnen i Årstadområdet. Her
fra befaring med representanter fra Universitetet utenfor Odontologibygget.

besiktiget områdene i Fløen og Arna.
Tunnelkontrakten er den største av
kontraktene i prosjektet for dobbeltspor
Arna-Bergen, med en antatt verdi på over 1
milliard NOK.
Entreprenørene har frist til å levere tilbud
11. februar 2014. Deretter følger en periode
med tilbudsgjennomgang og forhandlinger. Videre er planen å inngå kontrakt i
begynnelsen av april og ha byggestart på
tunnelen til sommeren. Det er da mulig at
arbeidet vil kunne starte både i Fløen og
Arna samtidig.

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

Prosjektleder

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

Før anleggsstart på tunnelen er det imidlertid flere rivejobber som skal utføres for å
rydde plass til tunneldrivingen. Det neste
som skal fjernes er et leilighetskompleks i
Fløen og brakkene fra krigens dager ved
Reinane i Arna.
En justering av reguleringsplanene er
ute til offentlig ettersyn
Planene kan sees på nett, på:
www.bergen.kommune.no - saksnummer
62640000 frem til 14.01.2014.

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

