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Nytt dobbeltspor Barkåker - Tønsberg

Jernbaneverket informerer
Drammen

Arbeidet med dobbeltsporet går sin gang og tverrslagstunnelen i Kjellelia har passert 75
meter. Entreprenøren vil i utgangspunktet ikke stenge anlegget i sommer, så det blir
aktivitet i Kjellelia og på Jarlsbergjordet.
Status Kjellelia
Tunnelarbeidene ligger litt bak skjemaet
bl.a. fordi det i starten er møtt på porøst
fjell. Dette har stilt større krav til tetting og
mye tid har gått med til injisering.
Det er nå sprengt ut ca 75 meter av tverrslagstunnelen og det innebærer at entreprenøren har startet normal tunneldrift
med utvidet arbeidstid.
Fortsatt skal det ikke pågå støyende
arbeider på utsiden av tunnelen etter kl.
19:00 og entreprenøren skal forholde seg
til T-1442.
Men vi gjør oppmerksom på at det må
påregnes aktivitet innenfor riggområdet i
Kjellelia også etter kl. 19:00.
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Tverrslagstunnelen skal bli 170 meter før
den når hovedtunnelen. Entreprenøren
regner med at de når full lengde ved
månedsskiftet og at de kan begynne
driving av hovedtunnelen i august måned.
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(Det begynner å ligne en tunnel. Tverrslagstunnelen i Kjellelia har passert 75 meter. Total lengde
ned til hovedtunnel er 170 meter.
Foto: Jernbaneverket)
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Nattarbeidene 13. juni ble gjennomført
etter planen og det gjøres klar for midlertidig omlegging av sporet forbi tunnelpåhugget.
Noen forberedelser gjenstår før det blir ny
helg med arbeider ved Frodegata 08.- 09.
aug. I denne helgen skal også sporet
legges om.
Nærmere informasjon om disse arbeidene
kommer til de som berøres.
Status Tomsbakken
RV 19 Tomsbakken er lagt om og vi har
begynt å grave ut ved tunnelpåhugget i
Tomsbakken.
Det graves ut ei stor grop som stabiliseres
ved hjelp av spuntvegger.
Det skal støpes en betongportal inn mot
fjellet før veien flyttes tilbake til opprinnelig
leie i oktober. Tunnelportalen blir en del av
tunnelen.
Barkåker
Barkåkerentreprisen starter opp ca.1
september, men noen forberedende
arbeider er allerede i gang.
Rydding av skog og kratt er utført. Det skal
rives tilsammen syv hus og disse arbeidene er i gang.
På Barkåker vil vi arrangere nytt informasjonsmøte i forkant av anleggsstart.
Nærmere informasjon om tidspunkt for
møtet vil komme etter ferien.
Sommerferie
Prosjektkontoret i Eckersbergsgate vil
være bemannet i hele sommer, men de
fleste på prosjektet vil ta ferie i juli måned.
Dersom det er ting som haster og som må
avklares raskt, kan dere henvende dere på
prosjektkontoret evt. så kan dere benytte
tlf. 916 56 253.
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