
De første tunnel-vandrere igennem den
1.100 lange strækning.

Flere hundrede i kø for at komme på vandring igennem det 1.100 meter lange
tunnelrør.

UNIK TUNNEL-OPLEVELSE

Søndag 11. november 2012 kl: 18:00

Over 2.000 Helsinge-borgere og andre
interesserede tog lang ventetid med i
købet, da Gribvand Spildevand søndag
bød på en helt unik oplevelse, nemlig en
tur på 1.100 meter i den nye
spildevandstunnel, der er boret 10-14
meter under jordoverfladen mellem
VP-Torvet og Helsinge Renseanlæg i
Tofte.

HELSINGE: Turen gennem tunnelen var
nøje reguleret, så deltagerne kom igennem i
hold på et halvt hundrede, da det trods
tunnelens diameter på toenhalv meter ikke
var så ligetil at bevæge sig i betonringen i den borede tunnel. Deltagerne skulle også
møjsommeligt ned af trapperne i skakten ved VP-torvet og op af trapperne i skakten ved
renseanlægget.

- Det er gået meget fint. Alle er kommet godt igennem og har glædet sig over
oplevelsen. Det skabte naturligvis lange køer, som blev taget med godt humør, selv om
enkelte nok har valgt at opgive at vente, siger administrerende direktør Mette
Therkildsen.

Turen kunne klare på godt et kvarter.

Ved sammen lejlighed blev tunnel officielt indviet af formanden for Gribvand Spildevands
bestyrelse, Flemming Møller og borgmester Jan Ferdinandsen.

Nu kan entreprenørerne fortsætte tunnelarbejdet, men i første omgang går der nogle
måneder, før skakten ved VP-Torvet er færdiggjort. Det afventer, at en 'minitunnel' på 1,2
meters i indre diameter bores fra bassinet ved Lærkevej til VP-Torvet, hvor den tilsluttes
den store tunnel, så spildevandsvandet kan ledes ud til renseanlægget.

Tunnelarbejdet er led i den klimasikring Gribvand Spildevand gennemfører, så de store
oversvømmelser ved ekstraordinært store regnskyl bliver fortid.

Læs også:
Lises lillesøster snart i jorden
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Borgmester Jan Ferdinandsen taler ved indvielsen af 'vandmotorvejen'. I baggrunden Gribvand Spildevands
bestyrelsesfoermand, Flemming Møller.

Borgmester Jan Ferdinansen og formanden for Gribvand Spildevands
bestyrelse, Flemming Møller, klippede sammen snoren over til den nye vandmotorvej i Helsinge sammen
med Mille og Malou.
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