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Bygger fotballbane over Bybanen

BLIR FOTBALLBANE: Før Statoil brukte Petedalsmyra til parkering, lå det en fotballbane her. Når Bybanen er ferdig med å bygge kulvert på tomten, om halvannet år, blir det igjen en fotballbane på Petedalsmyra. Det er styreleder Stig Hammersland og daglig leder Marit Helle Østervold godt fornøyd med. Foto: Kent Roar Nybø

BYGGEPLASS: 19. august startet arbeidet med Bybanens tredje byggetrinn, nettopp på 
Petedalsmyra.  Foto: Kent Roar Nybø

–  Det er mye arbeid som skal 
gjøres her. Det vil ta rundt halvan-
net år, men til juletider neste år 
bør arbeidet vårt være ferdig, sier 
Jenssen. 

Gneist godt fornøyd
Det samsvarer godt med det Tit-
lestad forteller når han ringer opp 
igjen kort tid etter første samtale. 

–  Petedalsmyra vil bli tilbake-
stilt til idrett, i tråd med den avta-
len vi har med Statoil. Den eneste 
forandringen er at Bybanen har 

kjøpt seg inn i deler av avtalen 
med Statoil, som gjør at det nå er 
Bybanen som skal tilbakeføre Pe-
tedalsmyra til idrettsformål, opp-
klarer Titlestad.

IL Gneist mener det er rart at 
verken Idrettsservice eller idretts-
laget er blitt orientert om planene. 
De fryktet at bydelen skulle miste 
en spilleflate, men ser seg nå godt 
fornøyd med lovnadene om at det 
skal bli en fotballbane på Petedals-
myra også i fremtiden. 

–  Vårt skrekkscenario var at det 

skulle forsvinne en bane fra byde-
len. Hadde vi som bruker banen 
eller Idrettsservice som organi-
serer idretten vært informert om 
planene, hadde vi ikke vært nødt 
til å bekymre oss. Men nå går vi 
bare og venter på at banen skal stå 
klar. Det er veldig flott at det blir 
fotballbane her igjen, sier Ham-
mersland.

Sint og full mann 
utløste brannalarm
FLESLAND: Overstadig beruset mann ble 
nektet på flyet. Da ble han sint og utløste 
en brannvarsler - og full evakuering av 
Flesland lufthavn.

Det er bt.no som skriver om hendel-
sen, som endte med full evakuering av 
Flesland søndag kveld. 

Påtroppende lufthavssjef Aslak Sver-
drup, sa dette til avisen. 

- Utrykningsleder sier vi har hatt en 
evakuering på grunn av en brannmelder 
som ble utløst. Alle er tilbake i terminal-
bygget nå. Brann og redning fra Avinor 
måtte inn og se på melderen før vi kunne 
slippe folk inn igjen. Evakueringen gikk 
helt etter boken og varte i cirka 20 
minutter. Alt er nå tilbake til normal drift, 
sier Sverdrup søndag kveld.

FLESLAND: Fyllingen Maskin ønsker å dumpe 
en halv million kubikk stein utenfor Flesland 
kai. Kommunen er negative. 

av terje bringsvor Nilsen
terje@fanaposten.no

Søknaden fra Fyllingen maskin innebar at 
stein fra ulike prosjekter skulle fraktes ut 
på Fleslandsvegen og videre med lekter fra 
Flesland kai, før det skulle dumpes ute på 
fjorden. 

Arbeidet skal etter planen skje i tids-
rommet 2013 til 2015, og massene vil dek-

ke et område på 65.000 kvadratmeter. 
Byråd Filip Rygg stiller seg negativ til 

planene, og forrige uke sendte byrådet en 
negativ høringsuttalelse i saken. 

–  Byråden vil peke på at planene for ut-
fylling av overskuddsmasser i sjø på Fles-
land er en stor sak og involverer mange 
interesser og spørsmål. Konsekvensvur-
dering kan være aktuelt. Det understrekes 
at steinmasser fra byggeprosjekter skal an-
vendes på en samfunnsnyttig måte og som 
en byutviklingsressurs i Bergen. Det skal 
ikke bare legges vekt på å bli kvitt mas-

sene, det må i tillegg legges stor vekt på 
valg av utfyllingsområder ut fra et byutvi-
klingsperspektiv. Dumping i sjø gir minst 
samfunnsnytte, skriver byråden. 

Han mener også trafikksikkerheten på 
Fleslandsvegen trenger forbedring. En 
opprustning av Fleslandsvegen kan bli løst 
gjennom plansaken for det pågående ar-
beidet med renseanlegget på Flesland. 

–  Det er ikke forsvarlig å tillate trans-
port av steinmasser i et slikt omfang uten 
at trafikksikkerhetn langs fylkesveien er 
ivaretatt, skriver Rygg videre. 

Byrådet negative til steindumping på Flesland


