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Klart for byggestart..........

Fremtidens jernbane er på vei!
Jernbaneverket forbereder byggestart for
Farriseidet - Porsgrunn, og allerede i slutten av
august begynner entreprenøren å rigge seg til
ved Lillegårdskrysset. Det er Storbergetentreprisen som er først ute, arbeidene starter
ved Lannerheia skytebane og ved Lillegårdskrysset.

Fv30 Moveien stenges
Fv30 Moveien blir stengt for
gjennomkjøring fra august
2012 til mai 2013. Årsaken er
arbeider med å bygge tunnelportalen til Storberget tunnel.
Omkjøring blir skiltet via
Nyveien og Langangveien.
Les mer på baksiden.

Arbeidet med dobbeltsporet kan også følges på www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen
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FV 30 Moveien blir
stengt fra august 2012
til mai 2013 mens vi
bygger tunnelportalen til
Storberget tunnel
Midlertidig atkomst til
Traaholtveien
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Entreprenørens riggområde

Her ved Lillegårdskrysset blir det mye aktivitet fremover. Både Storberget tunnel og Eidanger tunnel kommer ut i dette
området. Det skal også bygges en bru over Herregårdsbekken som knytter tunnelene sammen. Skogområdet mellom brua og
Nystrandveien hugges før 15. august. Fv30 Moveien til høyre i bildet blir stengt i en lengre periode mens tunnelportalen
bygges. Traaholtveien får ny midlertidig atkomst.
Storberget entreprisen
NCC Construction AS trakk det lengste
strået og vant den første av i alt fire
grunnentrepriser som skal fordeles på
prosjektet Farriseidet - Porsgrunn.
Ca. 20. august rigger de seg til både
ved Lillegårdskrysset og etterhvert på
Lannerheia skytebane for å starte på
jobben. Det må påregnes litt aktivitet
igjennom sommeren fordi riggområdet
skal klargjøres. Blant annet skal det
hugges ned skog her.

Forberedende arbeider
Flere steder langs hele den nye banen
vil det i sommer pågå ulike aktiviteter i
marka.
Arkeologene er i gang på tredje året
med utgravinger og nå er det områder
på Vestfoldsiden som graves ut.
Vi starter med bygningsbesiktigelser
og setningsnivellering av boliger. Dette
skjer etappevis og de berørte vil få brev
i forkant med ytterligere informasjon.

Storberget er den lengste tunnelen som
skal bygges på den nye strekningen.
Tunnelen er 4680 meter lang og får et
sprengningsprofil på 131 m2.

Vi skal også i gang med brønnundersøkelser og overvåkningssystemet for
grunnvannet.

Parallelt med store deler av hovedtunnelen skal det bygges en rømningstunnel som har forbindelse med hovedtunnelen hver 500 meter.

Fv30 Moveien stenges
Tunnelportalen til Storberget tunnel
kommer ut under Moveien. I dette
området er det ikke nok fjell, så det må
sprenges ut en byggegrop slik at
portalen kan bygges i betong. Mens
dette pågår blir deler av veien borte.

Storberget tunnel kommer ut ved
Lillegårdskrysset i Porsgrunn kommune.
Her blir det en 260 meter lang dagsone
med bru over Herregårdsbekken, som
leder banen over i Eidangertunnelen.
Med i denne kontrakten er også driving
av drøyt 500 meter av Eidangertunnelen.

Dette innebærer at Fv30 Moveien blir
stengt i en lengre periode - fra august
2012 til mai 2013.
Omkjøring blir skiltet via Nystrandveien
og Langangenveien.

Husk informasjonsmøte i Eidanger tirsdag
14. august 2012 kl. 18:00.
Før byggestart ønsker vi å invitere til et informasjonsmøte på Eidanger menighetshus. Her blir det gitt informasjon om fremdrift og
status for arbeidene som nå starter opp .

Gang- og sykkelvei
I en periode blir Moveien også stengt
for gående og syklende. Her vil vi jobbe
med å få på plass en midlertidig løsning
så snart det lar seg gjøre. Men det er
endel arbeider med portalen som må
være utført før vi kan bygge g-/s veien.
Jernbaneverket beklager ulempen vi
påfører omgivelsene.
Neste etappe
Neste entreprise som skal i gang er
Skillingsmyrentreprisen, med planlagt
oppstart i januar 2013. Tilbudsfrist er i
august 2012 og høsten brukes til forhandlinger med aktuelle firmaer før vi
signerer kontrakt i november.
Informasjonsmøte 14.august kl. 18
Naboer ved anleggsområdet vi skal
etablere ved Lillegårdskrysset vil merke
det når vi starter for fullt. Det er mye
som skal skje i dette området og vi
ønsker derfor å invitere til et informasjonsmøte for å informere om det som
skal skje fremover.

Møtet blir avholdt på Eidanger
menighetshus tirsdag 14. august
kl. 18:00. Vi håper mange har
mulighet til å møte opp denne
ettermiddagen.
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