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Tilbud om både TBM og sprengning
Fristen for å levere tilbud på arbeidet med nye Ulriken tunnel har nå gått
ut, og Jernbaneverket har mottatt flere interessante tilbud. Det er kommet
tilbud på begge drivemetoder, både tradisjonell sprengning og bruk av
tunnelboremaskin (TBM). 									
Jernbaneverket skal
bygge dobbeltspor
på strekningen mellom Arna og Bergen.
Ny tunnel på 7,8 km
gjennom Ulriken vil
utgjøre størstedelen
av traseen.

Forhandlingsperiode

Den tradisjonelle metoden å drive tunneler på i Norge er ved hjelp av boring og sprengning.
Deler av den nye tunnelen vil uansett måtte lages på denne måten. (Foto: Hilde Lillejord)

Jernbaneverket har også mottatt tilbud på bruk av tunnelboremaskin liknende den som
er avbildet her.

Jernbaneverket er i
gang med å vurdere
innholdet i tilbudene,
og har også startet
innledende forhandlinger med flere av
entreprenørene. Av
hensyn til forhandlingsposisjonen gir vi
ikke nærmere opplysninger om tilbyderne og innholdet i
tilbudene nå. Valg av
entreprenør og drivemetode forventes å
være klart i midten av
mai.

Status for byggeprosjektet i mars
Rivekontrakt med start i april
Jernbaneverket har inngått kontrakt med
rivefirmaet PeWe Entreprenør AS om å rive
to større bygg i Fløen og flere brakker på
Reinane i Arna. Rivearbeidene vil starte i
april måned.
Rivearbeidet i Fløen
Næringsbygget i Kalfarveien 99 i Fløen var
opprinnelig en sjøbod, og har i senere tid
huset både golfsenter, babyutstyrsbutikk
og kontorer. Den eldste delen av bygget er
en tradisjonelt utseende sjøbod som ble
gjenreist etter en brann i 1856, mens andre
deler av bygget er av nyere dato og har til
dels et industrielt preg. Der bygningsmassen står i dag skal det bygges en ekstra
jernbanebro inn til det nye tunnelløpet
gjennom Ulriken.
Kontrakten som er inngått nå gjelder
rivning av de nyere delene av bygget. Når
det gjelder rivningen av den antikvariske
sjøboden må det spesialkompetanse til,
og denne kontrakten er også nylig lyst ut i
markedet.
Leilighetsbygget i Fløenbakken 2 skal rives
av samme firma. Her er allerede jobben
påbegynt med demontering innvendig
av blant annet lettvegger og kjøkken- og
baderomsmøbler, slik at det nå i hovedsak
er utvendige konstruksjoner som gjenstår
å rive.
Både næringsbygget og leilighetene ligger
svært tett opp til jernbanelinjen og kjøreledningsanlegget, slik at deler av rivearbeidet vil kreve periodevis stans i togtrafikken
for å ivareta sikkerheten.
Rivearbeidet i Arna
På Reinane nær jernbanestasjonen i Arna
består arbeidet i å fjerne en rekke brakker
fra krigens dager. Også her har det vært
næringsvirksomhet inntil nylig. Området
skal etter hvert bli riggplass for tunnelentreprenøren til nye Ulriken tunnel, og det
vil også bli bygget en anleggstunnel herfra
og inn til den nye tunnelens hovedløp.
Bygningsbesiktigelser fra mai
Før tunnelarbeidene starter opp, skal tilstanden på bygninger langs anleggsområdet
kartlegges både innvendig og utvendig ved
hjelp av foto og film. Dette gjøres for å ha et
sammenlikningsgrunnlag dersom det skulle
oppstå skader under byggearbeidene.
Jernbaneverket vil kartlegge bygningene i

Det skal bygges en ny jernbanebro til høyre for den eksisterende broen i Fløen. Kalfarveien 99
som skal rives nå ses lengst til høyre i bildet.

Nærheten til passerende tog og tilhørende kjøreledningsanlegg gjør at togtrafikken må
stanses under deler av rivearbeidet.

et bredt område langs tunneltraseen, og
legger inn god margin for å sikre at alle
bygninger som kan bli påvirket blir tilstandsregistrert.
Prosjektet lyser i disse dager ut jobben med
å kartlegge de aktuelle bygningene, og
arbeidet forventes å kunne starte i løpet av
mai.
Huseierne vil bli kontaktet direkte for å avtale tidspunkt for besiktigelse av sin eiendom.
På grunn av det store omfanget vil dette
arbeidet strekke seg over ca. tre måneder.

Tildekking i Store Lungegårdsvann
Fristen for å uttale seg til Fylkesmannen om
søknaden om å benytte tunnelmasser til å
dekke til forurensing i Store Lungegårdsvann gikk ut 20. februar. Ved fristens utløp
hadde tre offentlige instanser og fem
private foreninger kommet med uttalelse. I
tillegg har fire privatpersoner uttalt seg.
Avgjørelsen fra Fylkesmannen forventes
å foreligge før påske. For øvrig har Bergen
og Omland havnevesen gitt sin tillatelse til
tiltaket.

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