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Tilbakeføring av berørte områder har kommet godt i gang.
Foto: Jernbaneverket/Jarle Foss

Sommerferie
Entreprenøren Arne Olav Lund
vil avvikle sommerferie i ukene
28-30. I disse ukene vil det kun
være litt aktivitet på Barkåker.
Jernbaneverket har folk på
jobb gjennom hele sommeren.
Er det ting som ikke kan vente,
så er det nok enklest å ta turen
innom prosjektkontoret vårt i
Eckersbergsgate 4, i Tønsberg.
Kontortid er 08:00-15:00.

Kommunikasjonsrådgiver
Trine K. Bratlie Evensen
Barkåker - Tønsberg
Tlf: 930 89 550 (ferie i uke 30-33)
Epost: tkb@jbv.no
Vakttelefon
Tlf: 916 56 253
Benyttes utenom arbeidstid, og
ved akutte situasjoner

Sommer på anlegget
Opprydding og tilbakeføring
Tilbakeføringsentreprisen
startet opp i april og vi er godt i
gang med opprydningen. Nesten
alt av det jernbanetekniske utstyret
og pukken på den gamle linja er
fjernet, det gjenstår kun kontaktledningsmateriell mellom Tomsbakken
og Kjellelia.
Områdene som skal tilbakeføres til jordbruks- og skogsområder
begynner å ta form. Vi har prioritert
områder med dyrket mark først,
fordi vi er avhengig av så tørt vær
som mulig til dette.
Arealene langs betongtrauet på Barkåker ferdigstilles i
løpet av august. Deler av terrenget
langs trauet skal heises ca. 400 mm
og tilsåes slik at det blir grønt.
Riggområder
Opprydningen av riggområdene våre på hhv. Tomsbakken og

på Barkåker er vi også godt i gang
med. Brakkene er kjørt vekk, og
nå er vi i ferd med å kjøre bort stein
fra områdene. Når alt er fjernet, skal
områdene tilbakeføres til landbruksområder.
Høstens arbeider
I august og september skal
vi sluttføre og drenere landbruksarealene vi har berørt. Vi skal også
starte opp arbeidene langs gammel
trase syd for Tomsbakken og nord
for Skotte/Brekke.
I løpet av august regner
vi med at alle våre arbeider nært
festetomtene på Barkåker næringsområde fullføres iht. avtalen med
Stamhuset Jarlsberg. Mellomlageret
syd på næringsområdet skal ferdigstilles utover høsten.
Vi skal også finpusse litt på
den gamle jernbanefyllyinga på
nedsiden av Kjellelia.

Støv og støvbekjempelse
Det er dessverre slik at noen
av våre arbeider medfører at det
støver på tørre dager. Vi vil fortsatt
ha fokus på dette og strategi for
støvbekjemping vil vurderes fortløpende.
Ferieavvikling og arbeidstid
Vår entreprenør Arne Olav
Lund vil avvikle ferie i ukene 28.-30.
Men det blir noe aktivitet på Barkåker i uke 28 og 30.
Arbeidstiden er
hovedsakelig fra kl. 07:00 til 15:00,
mandag til fredag, men det kan
forekomme perioder med arbeider
frem til kl. 19:00. Arbeid utover disse
tidene blir varslet særskilt.

Arbeidet med dobbeltsporet kan også følges på www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen

