Statens vegvesen

Pressemelding
Vannbomber rasstedet i Todalen
Statens vegvesen vannbomber rasområdet i Todal onsdag 7. august. Dette er den sikreste og
mest effektive måten å trygge rasområdet. Innbyggerne må belage seg på at de kan miste
strømmen for en kortere periode under arbeidet.
Etter et møte mellom geologer fra Statens vegvesen, driftsentreprenøren Veidekke og fjellsikringsfolk fra
Betongrenovering mandag kveld ble det klart at den mest effektive måten å trygge rasstedet på er å slippe
vann ned gjennom fjellsiden. Dette er samme metode som ble brukt til å rense rasområdet i
Oppdølstranda. Hensikten er å skylle vekk steiner og masse som kan utgjøre en risiko for de som skal
gjenoppbygge vegen. Etter vannbombingen vil et fjellsikringsteam gå gjennom rasområdet og fjerne eller
sikre det som måtte være igjen av stein som kan utgjøre en risiko.
- Vi ser at dette er langt mer effektivt enn å bare å sende fjellsikringsteamet inn for å sikre raset manuelt,
sier avdelingsdiektør i Statens vegvesen Knut Nauste.
Starter onsdag
Vannbombingen starter allerede onsdag ettermiddag og vil avsluttes i løpet av torsdagen. Helikopteret vil
slippe ut ca. 3000 liter vann om gangen. Det er sannsynlig at stein som spyles ned fra raset vil treffe
høyspentledningen som går over rasstedet. Innbyggerne i Todalen må derfor være beredt på å miste
strømmen for en kortere periode i morgen. Om så skulle skje er Svorka Energi parat og vil gjøre det de
må for å få strømmen på plass igjen så raskt som mulig.
- Vi må også advare på det sterkeste om å nærme seg rasområdet mens dette arbeidet pågår. Løse
steinblokker som løsner fra fjellsiden kan ende opp flere hundre meter fra rasområdet, sier Nauste.
Må sprenge
Hvor lang tid det vil ta å rydde og lage en kjørbar veg forbi raset er fortsatt ikke avklart.
- Det vet vi ikke før området er sikret og vi kan sende folk til å rydde bort løsmassen som ligger i
vegbanen. Det vi ser allerede nå er at de må sprenge ut en kile som veien skal gå på for det er glatte
svaberg på deler av strekningen, sier Nauste.
Håper på ferjekai på fredag
Parallelt jobbes det på spreng for å få på plass en mobil ferjekai til fredag 9. august. Mesteparten av kaia
er nå fraktet inn til Rykkjem og arbeidet med å sette den sammen vil starte i ettermiddag. Ferja
Førdefjord er på veg inn til Kristiansund der den vil gjennomgå mindre tilpasninger før den skal videre til
Todalen. Ferja vil bli brukt til å frakte landfestet til ferjekaia. Planen er å få på plass landfestet i
Todalsøra slik at dette står og venter på ferjekaia når den fløtes inn i fjorden. På den måten vil det gå
raskt å montere sammen kai og landfeste.
- Vi er fortsatt optimistisk med tanke på å få på plass beredskapsferje i løpet av fredagen, sier Nauste.
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