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Bilene hentet ned fra Hardangervidda
De fem bilene som ble
stående fast på Hardangervidda i uværet onsdag, ble
hentet ned i går.

Kolonnetrøbbel: Vogntoget fraktet ni personer ned fra bilene, som ble
etterlatt i snøkavet på Hardangervidda. Foto: Statens vegvesen

– Entreprenøren kjørte alle bilene ned igjen til Leiro brøytestasjon, og det gikk helt fint,
sier byggeleder i Statens vegvesen, Gaute Sekse, til BA.

Noen av personene som ble
sittende fast i bilene sine ble
kjørt til toget og til Bergen,
mens noen overnattet i Eidfjord.
– De ble fraktet opp igjen i ettermiddag for å hente bilene
sine, sier Sekse.
Sjåføren som fraktet åtte personer i traileren sin forteller at

det var helt ekstreme værforhold onsdag ettermiddag.
– Det var alvorlig styggevær.
Jeg kjører over Hardangervidda
hver dag, og har aldri vært med
på slike forhold, forteller sjåføren i traileren som var først i kolonnen.
Han forteller at været snudde
svært fort.

Bergen Havn med stor ryddeaksjon langs kaiene:

Vågen full a
Hittil i år har Bergen
Havn tatt opp 15
elektriske løperhjul
fra Vågen. En av utleierne sier de selv har
funnet rundt 30 tohjulinger i sjøen.
Dag Bjørndal

dag.bjorndal@ba.no

KLAR: En dykker klar til en ny 160 -minutters økt på ti-tolv meters dyp. Båten ti
Bergen Havn markerer funnene med blåser.

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor
folk slenger løperhjulene ut i
sjøen. Det må være noe galt
med holdningene til folk, sier
leder for driftsseksjonen i Bergen Havn, Andreas Dyrdal, til
BA.
Han forteller at de ansatte i
Bergen Havn plukket opp tohjulingene ved hjelp av dregg.
– Når det er kjølig, kan vi observere bunnen fra bryggekanten. Så slenger vi ut dreggen og
får dem opp, sier han.

Må betale

MANGE: I går fant Bergen Havn rundt hundre bildekke ved bryggene. de antar
at er blitt brukt som fendere og har slitt seg.

Åtte av løperhjulene som Bergen havn har plukket opp, tilhører Ryde, som var det første
firmaet som satset i Bergen.
Dyrdal mener at prinsippet
om at den som forurenser må
betale, bør gjelde her også.
Når ikke man finner ut hvem
som har slengt dem i sjøen, mener han selskapet bør punge ut.
Styreleder i Ryde Technology Espen Rønneberg, beklager
at løperhjulene havner i sjøen.
– Vi har selv plukket opp
rundt 30 elektriske løperhjul
fra Vågen siden vi startet opp i
juni i fjor, sier han.

Må betale

FLERE: Slik ser det ut på bunnen av Vågen. Miniubåten har funnet en sykkel som

har sett bedre dager.

Nå er han glad for at Bergen
Havn rydder opp.
– Det er et veldig bra initiativ.
Jeg har i dag hatt kontakt med
Bergen Havn selv, for å diskutere et samarbeid fremover. Det
er viktig at løperhjulene ikke
blir liggende på sjøbunnen, sier
han.
– Bergen Havn mener dere bør
betale?
– Ja, vi har diskutert dette, og
er blitt enige om en sum vi skal
betale for jobben havnen har
gjort. Som aktør vil vi være med
å ta ansvar.
Rønneberg vil ikke si noe om
hvor stor denne summen er.
– Vi skal møtes mandag for å
undertegne en avtale, sier han.

STORAKSJON: Med hjelp av dykkere fra IMC Diving ryddet Bergen Havn
Han er klar på at det ikke er
de som bruker el-løperhjulene
som slenger dem i sjøen.

Frykter det blir verre
– Vi har drevet omfattende research, og har ingen grunn til å
mistenke noen av våre kunder
for dette. Alt tyder på at de har
parkert dem nær kaikanten. Så
har noen kommet og kastet
dem uti, ofte i ruspåvirket tilstand, sier Ryde-sjefen.

Andreas Dyrdal i Bergen
Havn frykter at de vil finne flere
løperhjul i sjøen fremover.
– Til nå har det jo vært mye
snø og få folk ute som følge av
koronatiltakene. Når våren
kommer og folk vil være mer i
byen, kan nok dette øke, antar
han.

Elektronikken ødelagt
Ryde-sjef Rønneberg sier at de
vurderer å sette i gang en hold-
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Branntilløp på
skole: Torsdag
klokken 1813 ble det meldt
om et mindre branntilløp
på Nattland skole, opplyser
politiet. Ifølge brannvesenet
var det papir som tok fyr og
det førte til noe røykutvikling. Det var folk til stede på
skolen, som tok seg ut på
egen hånd. Ingen personer
ble skadet.

mistet lappen: Onsdag formiddag
hadde UP fartskontroll i Magnusvegen
i Arnatveit. – To førere ble ilagt forenklede forelegg for fart. I tillegg var den
en mannlig sjåfør som mistet lappen
på stedet etter å ha blitt målt til 122
km/t i 70-sonen, sier Merethe Toppe,
politioverbetjent ved Bergen nord
politistasjon. Mannen (64), som mistet
lappen, erkjente å ha kjørt for fort. –
Han samtykket til førerkortbeslag, sier
Toppe til BA.

stjålet bilskilt dukket opp i parkeringshus: Torsdag fikk politiet en noe uvanlig telefon. En
innringer fortalte at et antatt stjålet bilskilt var blitt registrert
i en parkeringsapplikasjon, som slo ut i parkeringsanlegget på
Vestkanten kjøpesenter klokken 1650. – En sivil UP-patrulje dro
dit og fant etter hvert bilen med skiltet på, sier operasjonsleder
Eivind Hellesund i Vest politidistrikt. Bilen var på daværende
tidspunkt tom, men raskt kom to menn ruslende mot den. – Det
er ulike skilter foran og bak. Det er skilt fra en el-bil i den ene
enden og fra en fossilbil i den andre, opplyser Hellesund. Bilen
var uregistrert og skulle ikke vært i bruk, ifølge politiets opplysninger. Føreren er mistenkt for ruskjøring.
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20 tatt i fartskontroll:
Onsdag gjennomførte UP fartskontroll i Haakonsvernveien i Bergen
vest. – Resultatet ble 20 forenklede
forelegg for fart, sier Hans Sigurd
Morstøl, politioverbetjent ved Bergen vest politistasjon. Det er 50sone på strekningen der kontrollen
ble holdt. – Høyeste hastighet ble
målt til 69 km/t, sier Morstøl til BA.
Kontrollen ble holdt i tidsrommet
mellom klokken 1215 og 1400.

av løperhjul

sjøbunnen i Vågen for boss. hittil i år det funnet 15 elektriske løperhjul som slengt på sjøen, sier driftsleder Andreas Dyrdal.
ningskampanje for å få folk til å
tenke seg om.
– Det er ikke bare i Bergen
dette skjer. Også i Nidelven i
Trondheim har vi funnet flere
løperhjul på bunnen.
Han sier rammen og en del av
plasten på løpehjulene kan brukes på nytt etter at de har vært i
sjøen.
– Men elektronikken er det
ikke mulig å reparere, sier han.
I går hadde Bergen Havn og

dykkerne i IMC Diving storaksjon i sjøen langs bryggene i Vågen. Til sammen var åtte mann
og fire dykkere i sving fra to båter. Noen var også på land.
Dykkerne rullerte på hvem
som var under vann. I perioder
på opp til 160 minutter befant
de seg på bunnen og lagde fester til gamle bildekk, sykler,
handlevogner og annet skrot
som en miniubåt (ROV) hadde
funnet tidligere.

Festene ble koblet til en blåse. Deretter kom folkene fra
Bergen Havn og fester tauene
til kranen til en lastebil på land.
Bare etter et par timer var flere
lastebiler fulle.

Industrielt avfall
– Vi finner mer enn vi trodde.
Og det er forskjellig avfall avhengig av hvor vi er. Inne i Vågen finner vi løperhjulene, syklene, campingmøbler fra båte-

ne og handlevogner. Lenger ute
er det mer industrielt avfall,
sier driftsleder Dyrdal.
Han legger til at de svært
mange bildekkene som plukkes
opp som hovedregel har slitt
seg fra bryggene, der de brukes
som fendere, men de kan også
ha falt fra båter og lektere.
– Vi har funnet rundt hundre
gamle dekk, sier Åsmund Åstveit.
Sammen med Jonny Klausen
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og båtfører Arne Helge Hestetræet opererer de båten til Bergen Havn.

Ute av syne, ute av ...
– Hvorfor kaster folk så mye forskjellig i sjøen?
– Nei, jeg vet ikke. Ute av syne
ute av sinn, kanskje, sier Jonny
Klausen.
– Vi må nok fortsette dette
arbeidet også neste torsdag,
sier Dyrdal.

