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UiB-studenter: Finne ut effekten av PCB-forurensningen 

E16 Gudvangatunnelen 
Åpent for alle kjøretøy, men 
redusert fremkommelighet 
på grunn av opprydningsar-
beid. Forsinkelser opp til to  
timer. Vent på ledebil.
Rv 13 Hardangerbroen 
Kan bli stengt i perioder på 
inntil 1 time på grunn av vei-
arbeid i periodene alle dager 
fra 2300 til 0600 neste dag. 
Gjelder fra 27.08 klokken 
2300 til 06.09 klokken 0600.
Rv 555 Drotningsvik 
på strekningen Storavatnet 
– Sotrabrua. Kan bli stengt i 
perioder på inntil 10 minut-
ter på grunn av veiarbeid i 
periodene mandag til fredag 
fra 1000 til 1400 og fra 2100 
til 2300. Gjelder fra 02.04 
klokken 1000 til 31.12 klok-
ken 2300. 

Hurtigruten 
MS Finnmarken ankommer 
Hurtigruteterminalen på 
Nøstet kl 1430. Går i nordgå-
ende rute kl 2000.
Danmarkslinjen 
MS Stavangerfjord  ankom-
mer Hurtigruteterminalen kl 
1330. Går i rute til  Hirtshals 
kl 1500. Avgang Stavanger 
kl 2130.
Cruiseskip 
«Celebrity Eclipse» (Malta 
- 118 100 brt) ankommer 
Jekteviken kl 0800 fra Sout-
hampton. Går videre kl 2000 
til Flåm. 
«Balmoral» (Bahamas - 43 
537 brt) ankommer Bonte-
labo kl 0800 fra Olden. Går 
videre kl 2300 i morgen til 
Stavanger.

4 PÅ GATEN OM  DE HAR FASTTELEFON

ANDREAS 
HANSEN 
16 år, Eidsvågneset
– Vi kvittet oss med 
fasttelefonen for et 
halvt år siden. Det var 
bare telefonselgere 
som ringte.

HILDE 
LUNDBERG 
44 år, Ørsta
– Frakoblet, men ikke 
sagt opp. Savner den 
ikke. Vurderer å av-
slutte abonnementet.

ELISS 
BØDTKER
76 år, Morvik
– Ja, vi har beholdt 
fasttelefonen. Har en 
pakkeløsning med 
telefon, internett og 
TV.

LINDA 
ENGUM 
46 år, Årstad
– Ja, jeg har fortsatt 
fasttelefon. Liker 
bedre å ha lange 
samtaler i den enn i 
mobiltelefonen.

Kan vi spise fisken fra de to 
vannene? Hva får vi egent-
lig i oss hvis vi spiser abbor 
fra Tveitevatnet og Sol-
heimsvatnet? Kanskje får vi 
snart svarene.

SLETTEBAKKEN/SOLHEIM

Tom R. Hjertholm
tom.hjertholm@ba.no

Siste tiden har en hvit gummibåt 
vært å se ute på de to vannene i 
Årstad bydel. Om bord har vært 
Maja Helgheim (23) og Thomas 
Aga Legøy (21). Ivrige med både 
garn og grabb til bunnprøvene.

Tidligere er det dokumentert at 
PCB fra deponiet på Slettebakken 
lekker og akkumulerer i sedimen-
tene i Tveitevatnet. 

– Nå skal Maja gjøre masteropp-
gaven sin i Miljøtoksikologi ved 
Institutt for biologi på UiB - og un-

dersøke hvilke effekter PCB-for-
urensingen har på abbor i Tvei-
tevannet, sier Marianne Brattås, 
stipendiat i miljøtoksikologi ved 
Biologisk institutt ved UiB - og de 
to studentenes veileder.

Undersøkelsen bygger videre 
på tidligere prøvetaking i sedi-
mentene gjort av NIVA i 2007 og 
2008. Dessuten målingene  av 
kvikksølv og PCB gjort av NIFES 
i 2009.

Bachelorstudent Thomas fra 

Bømlo gir Maja fra Sandane dra-
hjelp med garn, og har nå rodd de 
to vannene på tvers og langs.

– Jeg skal være ferdig med opp-
gaven innen 1. juni neste år, for-
teller Maja. 

– Analysekostnadene av PCB 
og metall er høye. Dessverre har 
ikke kommunens Grønn etat 
svart på søknad om økonomisk 
støtte. Totalt vil laboratoriekost-
nadene ligge på rundt 100 000 
kroner, opplyser Brattås.

– Håper å finne svarene
TVEITEVATNET: Stipendiat i miljøtoksikologi, Marianne Brattås.  – Prosjektet er et samarbeid mellom UiB, NIVAs Vestlandsavdeling og 
NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning). Maja Helgheim og Thomas Aga Legøy  er i gummibåten for å samle sediment-
prøver og fisk.  FOTO: TOM R. HJERTHOLM

PÅ ’AN IGJEN: Maja og Thomas gjør seg klare for en økt på Solheimsvatnet, hvor det 
for kort tid siden ble satt ut ørret med tanke på fremtidig fiske.  FOTO: TOM R. HJERTHOLM

FOR ALLE: For brukerne av de to grønne lungene, vil det være til stor nytte når man 
får slått fast hvordan fisken påvirkes. Og da kan kommunen i neste omgang følge 
opp med infoskilting.   FOTO: TOM R. HJERTHOLM   


