Kontraktene i rute til planlagt oppstart
Utlysningene av kontrakter til dobbeltsporet er i rute, og det er interesse i markedet både for de forberedende byggearbeidene i Arna,
det antikvariske rivearbeidet i Fløen og i å motta steinmassene fra
tunnelen. Byggingen i Arna er planlagt å starte i oktober.
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Jernbaneverket skal
bygge dobbeltspor
på strekningen mellom Arna og Bergen.
Ny tunnel gjennom
Ulriken vil utgjøre
størstedelen av traseen.

Prosjektorganisasjonen flytter
Byggesta rten i Arna
nærmer seg, og prosjektet er under oppbemanning.
I den forbindelse flytter prosjektorganisasjonen til egne lokaler
i ROM Eiendom sitt
bygg inne på Bergen
godsterminal. Flyttingen skjer 1. juli.
Adressen til det nye
prosjektkontoret er:
Lungegårdskaien 36,
5015 Bergen.
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Status for byggeprosjektet i juni
Prosjektet er inne i en hektisk periode med utlysninger og anbud på kontrakter. Med
dette følger også en rekke befaringer og avklaringer med interesserte entreprenører.
Vi ønsker opplysninger om brønner og
fundamentering
I månedsskiftet april -mai gikk det ut brev
t il over 1500 grunneiere langs den nye
t unnelt raseen med spørsmål om brønner
på eiendommene og fundamenteringen til
bygn inger på tomtene,
Fristen for innsending var første jun i, men
vi mangler fortsatt opplysninger fra mange
som har fått henvendelsen.
Opp lysningene er viktige for å unngå
skader på eiendommene under bygg ingen
av tunnelen.
Oppfordringen er derfor:
- Har du liggende et ubesvart brev, ber vi

deg sende det til oss snarest.
Deponering av tunnel massene
Jernbaneverket er i fe rd med å avklare hvor
ste inmassene fra nye Ulriken tunnel ska l
deponeres, Forespørse len om t ilbud på å
motta massene ble kunngjort i mai måned
med fr ist i m idten av ju ni.
Det er fle re deponier som har meldt interesse for å ta i mot steinen, Vi er også i dialog
med Bergen kommune om mulige deponering ssteder,
Ved valg av løsning legges det ikke bare
vekt på pris, men også m iljømessige konsekvenser.

Kontrakter for byggestart i Arna og
antikvarisk riving i Fløen
Arbeidet med å t ilrettelegge for byggestart
i Arna til høsten b le lyst ut på anbud i ma i,
Etterpå har interesserte entreprenører vært
på befar ing i området, blant annet for å se
hvor den nye parkeringsplassen, brakkeriggene og an leggstunnelen ska l bygges,
Det har også vært arrangert befar ing i
forbinde lse med kont rakte n for antikvarisk riving av Ka lfa rveien 122 i Fløen, Her
møtte flere firma med spesia lkompetanse
på gam le t rehus, Huset ble trol ig bygget
omkring 1848, og deler av materialene skal
bevares og benyttes når huset ska l gjenre ises på ny tomt i nærheten, Arbeidet vil
skje i nært samarbe id med Byantikvaren
som har lagt føringer for både riv ingen og
flyttingen av huset.
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- Prosjektorganisasjonen ønsker alle en riktig god sommer!

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

Neste nyhetsbrev kommer i september.
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Prosj ektl eder
Hans-Eg il Larsen
Tlf: 474 76616
E-post: larsha@jbv.no
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Kommunikasjonsrådgiver
Ing vild Eikeland
Tlf: 982 49 707
E-post: eiking@jbv.no

•

Jernbaneverket

