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Tross strålende strandvær søndag 1. juni, valgte mange å komme og se fjellhallen da Jernbaneverket nok en gang arrangerte åpen dag for publikum. Foto: Anne Mette Storvik

Åpen dag: 758 kom for å se fjellhallen
Jernbaneverket arrangerte åpen dag 1. juni.
–Vi gjør dette fordi mange er nysgjerrige på
hvordan det blir. Dessuten har Holmestrands
befolkning hatt en del belastninger av byggingen, så det er hyggelig å kunne gi noe tilbake,
sier Knut Edmund Knutsen, prosjektleder
underbygning.

Arbeid i sommer

Det blir aktivitet på hele strekningen
også i fellesferien.
Scan QR-koden
med mobilen
og kom rett
til nettsidene
våre.

Arbeidet med dobbeltsporet kan også følges på www.jernbaneverket.no/holm-nykirke

Åpen dag 2014: Barnas favoritt var nok utstillingen av maskiner til elementmontasje. Det var stor stas å få klatre
opp i førersetet på disse store anleggsmaskinene. Foto: Anne Mette Storvik.
Ferdig sprengt
I mars feiret vi fullt gjennomslag, og
i mai ble det gjennomslag i søndre
stasjonsinngang og i heisen. Vi fyrer
fortsatt av en og annen liten salve,
men det er bare småtteri.

Framover
Etter det siste gjennomslaget, gikk
prosjektet inn i en ny fase. Nå skal
fundamentet for jernbanesvillene
legges, og betongarbeidene begynner. 24.000 betongelementer skal
på plass. Ca ti prosent av betongelementene er kommet opp.

Transport
Fortsatt må en del masser fra
bunnen av tunnelene fraktes bort,
pluss at en del spesial-pukk og
betongelementer må fraktes inn
igjen – men vi antar at dette vil støve mindre enn tidligere transport.
Jernbaneteknikk
De fleste jernbanetekniske kontraktene er undertegnet, og arbeidet
starter opp til høsten. Stadig flere
ansatte flytter inn i Jernbaneverkets
lokaler i Kullboden, (Langgata 21),
i Holmestrand sentrum.

Lite merkbare
Folk vil ikke se så mye til oss i 2014.
Det blir noe arbeid ute i dagen på
Fegstad, noe arbeid på stasjonsområdet og vi skal gjøre ferdig noen
portaler. Det meste arbeidet foregår
inne i tunnelen.
Arbeid i sommer
Det blir aktivitet langs
anlegget i hele sommer,
også i fellesferien.
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Vakttelefon
Tlf: 916 56 253
Benyttes utenom arbeidstid og
ved akutte situasjoner

