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HELSINGE: Helst ekstraordi-
nært var der tirsdag invi-
teret til fremvisning af  det 
foreløbige resultatet af  bo-
remaskinen Lises arbejde 
under Helsinge. Maskinen 
havde til dato tilbagelagt 
671 af  de 1100 meter mel-
lem rensningsanlægget på 
Skovgårdsvej og overløbs-
bassinnet ved VP-Torvet. 

Gæsterne nøjedes dog 
med at kigge på de første 
50 meter af  tunnellen ved 
rensningsanlægget. Ud 
over pressens repræsen-
tanter og Gribvand-med-
arbejdere var der tale om 
borgmester Jan Ferdi-
nandsen (C), bestyrelses-
formand i Gribvand Flem-
ming Møller (G) og direk-
tøren samme sted Mette 
Therkildsen.

Hul igennem
Forrest i tunnellen, ude af  
syne for gæsterne, fortsat-
te boresjakket fra det belgi-
ske firma Smet Tunnelling 
arbejdet, der gerne skulle 
ende med et gennembrud 
omkring den 1. oktober.

»Vi satser på, at der er 
forbindelse til efterårsferi-
en, så alle kan få mulighed 
for at se med. Men det kræ-
ver selvfølgelig at sikker-
heden er i orden«, fortalte 
Mette Therkildsen.

Selve tunnellen består 
af  en lang række af  fire 
meter lange elementer, 

rørstykker, lavet i beton. 
De er støbt i Tyskland og 
sejlet på Rhinen inden tu-
ren er gået til Hundested 
Havn. Herfra transpor-
teres rørstykkerne et ad 
gangen til tunnelhullet 
på Skovgårdsvej. 

Tusindben
Hver enkelt stykke af  rø-
ret sænkes ned i skakten 
og bliver med en geval-
dig donkraft presset ind 
i hullet. 
Flere steder i tunnellen 
er der indsat donkrafte, 
så man ikke skal skubbe 
hele længden af  rør på en 
gang. Populært sagt bevæ-
ger elementerne sig som et 
slags tusindben efter Lise.

Boremaskinen bliver 
i døgndrift betjent af  tre 
fem-mandssjak, der arbej-
der i 12-timers skifter 14 
dage af  gangen og skiftes 
til at have fri en uge. Hvert 
sjak består af  tre belgiere 
og to danskere.

Der bliver hver dag sat 
mellem to og seks elemen-
ter på tunnellen, alt efter 
hvordan undergrunden ar-
ter sig. I gennemsnit skal 
der bores cirka ti meter om 
dagen og maskinen holder 
ind til videre tidsplanen.

Selve tunnellen er 2,5 
meter i indvendig diame-
ter og ud over at transpor-
tere spildevand fra Helsin-
ge by til rensningsanlæg-
get, skal den også afløse 
overløbsbassinnet på VP-
Torvet.

Der er kun 
en vej ind
KLOAK. Borgmesteren 
inspicerede spildevands-
motorvejen under Helsinge, 
der kan blive den helt store 
attraktion i efterårsferien

Alle kom sikkert op igen. Foto: Jan F. Stephan

På havnen i Hundested ligger elementerne klar til 

transporten til Helsinge. Foto: Jan F. Stephan

En efterladt cykel i 
tunnellen viste hvordan 
boresjakket bevæger 
sig hurtigt i tunnelrøret. 
Borgmesteren holdt sig dog til den del af røret, der er tættest den eneste udgang ved rensningsanlægget. 

Foto: Jan F. Stephan

Flemming Møller, Jan 

Ferdinandsen og Mette 

Therkildsen inspicerede 

tunnellen. Foto: Jan F. Stephan

INFLUENZA-VACCINATION
Gratis influenzavaccination tilbydes pensionister, 

førtidspensionister, folk med visse kroniske  
sygdomme samt gravide.

Torsdag, den 4. oktober, kl. 14-17 samt tirsdag, 
den 23. oktober, kl. 14-17.

LÆGERNE I GRÆSTED

Brug for
høreapparat?

Du får:

Tlf. 70 20 00 38
4, 3200

Har du lyst til 
at blive 
NATTERAVN 
i Helsinge, 
så kontakt os på tlf. 2712 3671


