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Pang! Bybane-

jøskader
og
sjenerende
forhold.
Avløpsvannet går fra den enkelte
abonnent gjennom rør- og tunnelsystemer
til ulike renseanlegg. En stor del av avløpssystemene i Bergen ble utbygget
på 1920-tallet. Blant annet ble det laget
kanaler og tunneler fra Landås via Wergeland, Minde og Solheim, som gikk til
utslipp i Damsgårdssundet.
– Mye av avløpsnettet ble bygget som et
fellessystem, der overvann og avløpsvann
gikk i ett og samme rør. De siste 30 årene
har vi imidlertid lagt separate rør for overvann og avløpsvann. Ved mye nedbør får
fellesrørene ofte problemer med å frakte
alt vannet til renseanleggene. Når noe av
vannet må gå i overløp, øker risikoen for
forurensing. Ved separering går det mindre vann gjennom renseanleggene, og
kapasiteten på rørsystemene blir bedre,
forklarer Hjelle.

Nye rør med Bybanen

ALLE RØR FØRER TIL
ROM : Dersom du hadde
lagt alle de 2100 kilometrene med kommunale
vann- og avløpsrørene som
er under Bergen i en rett
linje sørøver i Europa,
hadde du kommet helt
frem til Roma. Her er det
Arve Karsten Hekland fra
Svein Boasson AS og Jan
Erik Bysnes fra Bergen
Rørteknikk AS som legger
nye avløpsrør ved
Kaigaten.
FOTO: ENDRE HOVLAND

KILDER :

Martin Byrkjeland og
Morten Hammerborg:
Byens skjulte årer. Vann
og avløp i Bergen
gjennom 100 år.
Hovedplan for avløp og
vannmiljø 2005 – 2015.
Hovedplan for vannforsyning 2005 – 2015.

Graving er en naturlig følge av at vann- og
avløpsrør må omlegges, repareres eller
fornyes. I forbindelse med byggingen av
Bybanen graves det nå nærmest sammenhengende fra sentrum til Nesttun.
– Bybanen har gitt oss mange nye utfordringer. Det skal skiftes ut rør langs hele
traseen, og dette arbeidet må gjøres før
skinnene legges. Vi bør helst ikke grave
under Bybanen i ettertid, sier senioringeniør Rolf Breivik i VA-etaten. Han
er prosjektleder for det arbeidet som skal
gjøres i forbindelse med Bybanen og
forteller at det både foregår separering og
legging av nye vannledninger. Videre
legges det til rette for senere separering av
områder langs Bybanen.

tunnelene er i gang
Totalt 2,6 kilometer med Bybanetunneler
skal nå bygges.
T E K S T O G F OTO : E N D R E H OV L A N D

HAR KONTROLLEN : Entreprenørene NCC og Veidekke skal lage tunnelene, mens
Einar Borgen (til venstre) og Geir Markhus fra Bybanekontoret planlegger og kontrollerer at arbeidet går som det skal. Her gjøres forberedelsene for den 1100 meter lange
Fantofttunnelen.

I disse dager begynner de første sprengningene for tunneler til Bybanen. Fire
tunneler må til på bybanetraseen mellom sentrum og Nesttun:
• Fageråstunnelen (Wergeland – Slettebakken): 649 meter
Sprengningsarbeidene starter når Slettebakkentunnelen er ferdig, trolig i september, og skal være ferdige februar 2009.
• Slettebakkentunnelen (Slettebakken – Fantoft): 410 meter
Sprengningsarbeidene starter fra Slettebakken-siden i begynnelsen av mai
og skal være ferdige i løpet av september i år.
• Fantofttunnelen (Fantoft – Paradis): 1100 meter
Sprengningsarbeidene starter fra Paradis-siden i april og skal være ferdige i
løpet av året.
• Tveiteråstunnelen (Paradis – Hop): 445 meter
Sprengningsarbeidene starter i midten av mai og skal være ferdige i løpet av
oktober i år.
Før første salve fyres av, vil alle beboere i rimelig nærhet av sprengningene
bli oppringt med informasjon om det som skal skje. Hver salve vil dessuten bli
varslet på vanlig måte.

Dannet graveklubb

Tar seks sekunder

I Veiten, like ved Ole Bulls plass, holder
VA-etaten for tiden på med å legge nye
vannledninger. Men de er ikke alene på
anleggsområdet. Også andre aktører
benytter anledningen når det skal graves,
til å legge nye anlegg for bossug, fjernvarme og el-kabler.
– Koordinering og felles planlegging av
gravearbeidet er blitt stadig viktigere. Vi
har derfor etablert en graveklubb sammen
med ulike avdelinger i BKK og BIR. Når
en eller ßere har behov for å grave, vurderer de andre om de skal være med. Da kan
vi både redusere kostnadene og begrense
omfanget av gravearbeidene, sier senioringeniør Arne Jensen i VA-etaten. Vann- og
avløpsnettet kan også fornyes uten
graving, ved såkalt No-dig. Dette foregår
ved at rørene blir påført en ny innvendig
rørvegg i form av en strømpe av polyester.
– De siste årene har over 50 prosent av
fornyelsen av avløpsnettet skjedd på
denne måten. Selv om det kanskje ikke
virker slik akkurat nå, prøver vi så langt
det er mulig å begrense gravingen, sier
Jensen.

Sprengningsarbeidene gjøres ved at det bores cirka 120 hull inntil fem meter
inn i fjellet. Hullene fylles med sprengstoff som fyres av fra midten og utover
mot kantene. Totalt tar det cirka seks sekunder før hele salven har gått av. Deretter fjernes de utsprengte steinmassene, og tunnelen renskes for løst fjell. Er
fjellet dårlig, sikres taket i tunnelen med bolter og sprøytebetong. Totalt regner
Bybanekontoret med å ta ut 220 000 kubikkmeter steinmasse.

Demper støyen
- Alt anleggsarbeidet vil foregå med støydempede maskiner, men beboerne i
områdene vil likevel merke mye støy fra boring, sprengning og anleggsdrift.
Verst blir det naturligvis når vi sprenger rett under husene til folk. Men trøsten
får være at vi forßytter oss stadig dypere innover i fjellet, og dermed fordeles
de tøffeste belastningene, sier Einar Borgen, som er byggeleder for tunnelene.
Ettersom det er kort avstand mellom tunnelene og bebyggelsen over, vil det
bli avfyrt noe kortere og mindre salver enn det som er vanlig når slike tunneler
lages.
Bybanekontoret har på forhånd registrert tilstanden i 2000 boliger langs
traseen for å kunne dokumentere eventuelle skader på boligene som følge av
sprengningsarbeidene. I utsatte områder vil det bli montert rystelsesmålere for
å ha kontroll med omfanget av rystelsene.
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www.bybanen.no

INFORMASJONSMØTE Hop – Nesttun:
22. april klokken 18 i kommunestyresalen på Nesttun

