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Stort hul ved Nettos p-plads
Byggepladsen ved Nettos parke-
ringsplads vrimler med store  
maskiner, containere og lastbiler 
med store rør og jordbunker. 

Hvad sker der inde bag hegnet?

18 meter lange jernstolper – såkald-
te stålspunsjern – er blevet vibreret 
ned i jorden og omgiver nu et stort 
hul på 11 meter i diameter, der  
åbner sig 11 meter ned i jorden. 

Hullet er en såkaldt byggegrube og 
fungerer som startplads for den tun-
nelmaskine, der i løbet af projektet 
vil grave sig gennem Dalum, dybt 
under jorden. 

Maskinen graver den tunnel, hvor 
de nye store kloakrør skal løbe.

Tre tunneler på vej
Tunneleringsarbejderne er i fuld 
gang. De store betonrør til kloak-
ledningen bliver løbende leveret til 
pladsen, og der bliver kørt mange 
m3 jord væk, efterhånden som 
tunnelmaskinen æder sig gennem 
undergrunden. 

Der skal udføres 3 tunneleringer fra 
byggegruben ved Netto. Når tun-
nelerne er færdige, etablerer vi et 
underjordisk byggeri i byggegruben, 
hvor kloakledningerne samles. 
Øverst runder vi af med en lille 
overbygning, der giver adgang til 
det underjordiske bygværk.

Hvis der flyver tyske gloser i luften 
ved Vester Allé, skyldes det at tun-
nelarbejdet bliver udført af et tysk 
firma, der er eksperter på området.

Mere info:

Du kan læse meget mere 
om projektet og følge den  
løbende udvikling på 
www.ov.dk under fanen 
Aktuelt > Projekter >  
Dalumprojektet.

Her kan du også afmelde 
dig nyhedsbrevet.

Nødplan ved skybrud

De nye kloakledninger kan 
håndtere store mængder 
regnvand, men ved skybrud 
kan der stadig komme så 
meget tryk på kloaksyste-
met, at der ikke er plads til 
alt regnvandet. 

Derfor bygger vi et stort 
underjordisk overløbsbyg-
værk,” der kort fortalt gør 
det muligt at lade noget af 
vandet fra kloakledningen 
løbe ud i Odense Å ved eks-
treme regnskyl. 

Det er med til at aflaste det 
øvrige kloaksystem og kan 
dermed forebygge over-
svømmelser andre steder.

Dalumprojektet - hvad sker der nu?

Vi er nu i fuld gang med at udvide kloaksystemet i Dalum, så området 
bliver bedre rustet til at håndtere voldsomt regnvejr. I dette nyhedsbrev 
kan du læse om status for projektet.

Det store hul i jorden ved Nettos parkeringsplads er en såkaldt byggegrube.  
Herfra påbegynder gravemaskinen sit underjordiske gravearbejde.
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Første tunnelering gennemført
Den første tunnelstrækning går fra 
byggegruben ved Nettos parke-
ringsplads og frem til et tilsvarende 
hul ved Dalumvej 23A. 

Den 3. marts blev første del af tun-
nelmaskinen hejst ned i byggegru-
ben, hvor maskinen skulle samles. 
Samlearbejdet tog ca. 14 dage. 

Siden da har maskinen gravet sig 
frem med omkring 5,5 meter om 
dagen, og vi har netop afsluttet 
denne tunnelering. Tunnelens sam-
lede længde er 170 meter.

Anden tunnel på vej
Nu skal tunnelmaskinen skilles ad 
og køres tilbage til byggegruben 
ved Nettos parkeringsplads. 

Den næste tunnelstrækning skal 
også begynde her og løber frem til 
en byggegrube syd for Odense Zoo.

Gravearbejde ved Zoo
I Fruens Bøge syd for Odense Zoo 
er der også stor aktivitet. Her har 
vi udgravet en byggegrube, der 
både er mål for tunnelen fra Nettos 
parkeringsplads og startpunkt for en 
tredje tunnel ind til Zoo. 

Vi er næsten færdige med grave-
arbejdet mod Odense Zoo, hvor 
gravemaskinen arbejder sig frem 
med ca. 6,5 meter om dagen. Den 
endelige tunnel bliver 150 m lang.

Opgravning i Lindevej
Du har måske bemærket en masse 
gravearbejde i Lindevej. 
Her er vi både i gang med at lægge 
nye, større kloakledninger og med 
at etablere et underjordisk byg-
værk, hvor vi kan regulere vand-
strømmene i kloaksystemet. 

Arbejdet er i fuld gang og skrider 
planmæssigt frem.

Kommende arbejder:

Udgravning af underjordisk 
tunnel fra Netto til syd for 
Odense Zoo

 Færdiggørelse af tunnel fra 
gruben syd for Odense Zoo 
til selve Odense Zoo

 Opstart på underjordisk 
bygværk ved Dalumvej 23A

Fortsat arbejde i Lindevej

Mere info:

Du kan læse meget mere 
om projektet og følge den  
løbende udvikling på 
www.ov.dk under fanen 
Aktuelt > Projekter >  
Dalumprojektet.

Her kan du også afmelde 
dig nyhedsbrevet.Tunnelmaskinen sænkes ned i byggegruben ved Nettos parkeringsplads, hvorfra den  

begynder sit gravearbejde gennem undergrunden.


