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STASJONSHALLEN: Det øverste nivået av stasjonshallen er påbegynt, og en begynner å ane hvor stor
stasjonshallen blir. Det skal fremdeles ca. åtte meter til ned fra det som er “gulvet” på dette bildet.
Foto: Jernbaneverket/Ingar Eide

Sommeren er her, og for mange nærmer det seg
ferietid. På et anlegg som Holm–Nykirke, er det
ikke mye rom for full produksjonsstans, men det
vil bli lavere bemanning gjennom deler av
sommeren. Noe aktivitet i en eller annen form
blir det likevel på alle entreprisene gjennom hele
sommeren.

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

Ferieavvikling i uke:
Holm:
Sjøskogen:
Stasjonen:
Fibo:
Snekkestad:

29 og 30
30 og 31
29 og 30
29 og 30
31 og 32

RIGGOMRÅDE: Det er stor aktivitet på riggområdet til Skanska, som bygger stasjonshallen for Jernbaneverket.
Foto: Jernbaneverket/Jarle Foss

Holm–Nykirke
Holm
Her er det Skanska som er
entreprenør, og de planlegger å ha
produksjonsstopp i uke 29 og 30.
Men det betyr ikke at det blir helt
folketomt på anlegget av den grunn.
Vedlikehold av maskiner og lignende
kan komme til å foregå i denne
perioden. Ellers blir det full drift på
anlegget gjennom
sommeren.
Totalt er det nå sprengt ut drøye
1000 meter med hoved
tunnel på Holm, men her gjør en
utfordrende fjellkvalitet at fremdriften
går noe saktere enn normalt.
Sjøskogen
På dette anlegget er det entreprenør
LNS som holder til. De planlegger å
ta produksjonsstopp i uke 30 og 31,
men også her kommer det til å være
forskjellige jobber som utføres i eller
ved anleggsområdet gjennom hele
sommeren.
På sjøskogen nærmer det seg nå
2000 meter med hovedtunnel, og
driften går veldig bra.

Stasjonen
Entreprenør Skanska har også denne
entreprisen, og de planlegger, som
på Holm, produksjonsstans i uke 29
og 30.
Det vil likevel være en viss aktivitet
på anlegget gjennom
sommeren, men det blir langt roligere
enn hva naboene våre er vant til.
På stasjonen begynner det nå å bli
et ganske stort fjellrom, og vi kan
begynne på ane hvor stor denne
stasjonshallen blir når all steinen er
sprengt ut og kjørt bort.
Fibo
Også på denne entreprisen er det
Skanska som utfører jobben på vegne
av Jernbaneverket. Derfor blir det
også her produksjonsstans i ukene 29
og 30.
Men arbeidet med rundkjøringen
ved den gamle
Fibo-fabrikken skal etter planen
gjøres ferdig i sommer. Derfor blir det
full aktivitet gjennom hele ferien på
dette området.
På Fibo er det nå sprengt ut drøyt
200 meter med rømningstunnel.

Følg tunneldriften på internett:
www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen
Klikk deg frem til prosjektet og finn
tunneldrivekartene.

Snekkestad
Sveitsiske Marti og Islandske IAV skal
ikke ha produksjonsstopp i det hele
tatt i sommer.
De planlegger å ha en viss aktivitet
gjennom hele ferien. På denne entreprisen er det nå sprengt ut drøyt 360
meter med hovedtunnel.
Våre entreprenører og Jernbaneverket vil med dette ønske alle en
riktig god sommer.
PS. Til høsten er det åpen dag, og du
kan selv se hva som skjer inne i
Holmestrandsfjellet. Følg med.

Scan QRkoden med
din smarttelefon for å
komme til våre
nettsider.

Kommunikasjonsrådgiver
Freddy Samson Fagerheim
Holm–Nykirke
Tlf: 957 01 869
Epost: fagfre@jbv.no

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

Vakttelefon
Tlf: 916 56 253
Benyttes utenom arbeidstid og
ved akutte situasjoner

