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Fotomontasje som viser hvordan det kan bli ved Paulertjønn når nytt dobbeltspor er på plass. Ca. 600 meter av gamle E-18 legges om for å gjøre plass til
dobbeltsporet. Illustrasjon: Reinertsen/Jernbaneverket

Sommeren er nær og Jernbaneverket ønsker å
informere litt om status før vi tar ferie.
Byggearbeidene er godt i gang, tre av fire tunnelog grunnentrepriser har startet opp, og den siste
får oppstart i september.

Sommerferie

Det blir begrenset aktivitet på
anleggene våre i uke 28-30.
NCC, Veidekke og Skanska vil
avvikle ferie i løpet av disse
tre ukene, men det vil fortsatt
være noe aktivitet på riggområdene våre i denne perioden.

Entreprenørene avvikler sommerferie i uke 28-30.

Arbeidet med dobbeltsporet kan også følges på www.jernbaneverket.no/farriseidet-porsgrunn

Arbeidene med fundamentene til Herregårdsbekken bru er i gang. Eidangertunnelen kan skimtes i bakgrunnen.
Foto: Marianne Hvaal Larsen, Jernbaneverket

UFP 07 Storberget-entreprisen
Det er stor aktivitet på vårt anlegg ved
Herregårdsbekken. Det er i skrivende
stund sprengt ut ca. 50 meter av
Eidanger tunnelen og ca. 70 meter av
Storberget tunnelen.
I tillegg er tverrslaget på Lannerheia
ferdig drevet, hvilket innebærer at vi
får enda et angrepsunkt for Storberget
tunnel.
Arbeidet med portalen til Storberget
tunnel har startet opp, og deler av den
140 meter lange betongtunnelen skal
støpes i løpet av høsten, slik at FV. 30
Movegen kan legges tilbake til sin
opprinnelige trase.
De første fundamentene for Herregårdsbekken bru er støpt, det videre
arbeidet med brua vil pågå utover
høsten.
UFP 05 Skillingsmyr-entreprisen
Det pågår arbeid i hele anleggsområdet
fra fylkesgrensa i øst til Ønna i vest. Ca.
15 meter av Skillingsmyr tunnel skal
drives fra Skillingsmyr. Det blir noen
salver før ferien og noen salver i første
halvdel av august. E-18 stenges for hver
tunnelsalve.

Løkka atkomststunnel nærmer seg
ferdigstillelse og vil bli ferdig drevet før
fellesferien. Etter fellesferien blir det
driving av hovedtunnel i to retninger
fra Løkka. I august kan vi også starte
driving av hovedtunnel fra Kjennås, da
også Kjennås atkomsttunnel snart er
ferdig sprengt ut.

det blir en del sprengningsarbeider i
dette området fremover.

Det er stor aktivitet i Ønna. Det jobbes
med å gjøre klar for tunnelarbeider for
både Ønnsåsen tunnel og Storberget
tunnel, som begge kommer ut i Ønna.

Når det gjelder tunnel- og konstruksjonsarbeidene, er planleggingen i rute
og oppstart for disse arbeidene vil bli
rett etter ferien.

Arbeidene med Ønna bru har startet
opp og vil fortsette utover høsten. Etter
ferien starter vi også arbeidene med
Gunnarsrød bru.

Skiensvegen stenges for gjennomkjøring i uke 31, og vil være stengt
fram til 3. juni 2014. Det skal etableres
en gang-/sykkelbro over anlegget, men
det vil ta noen uker før den er på plass.
I mellomtiden settes det opp alternativ
transport.

Vi er i ferd med å etablere ny vannforsyning til en rekke husstander i Ønna.
Sjøledning er lagt fra Langangen og
inn til Ønna. Det vil i tiden fremover bli
graving for rørtrase i Ønna og stikkledninger inn til husstander. Forventet
ferdigstillelse av anlegg er ca. oktober
2013.
UFP 01 Vestfold-entreprisen
Arbeidene startet opp 3. juni ved Fagerholt, Pauler og Solum, etter en tid med
skog/linjerydding i området. Første
salve gikk av ved Fagerholt 12. juni, og

Husk informasjonsmøte på Eidanger menighetshus
22. august 2013 kl. 18:00.

Før byggestart for Eidanger-entreprisen, ønsker vi å invitere til et
informasjonsmøte på Eidanger. Her blir det gitt informasjon om
fremdrift og status for arbeidene som nå starter opp .

Skanska har kommet godt i gang med
å etablere hovedriggen ved Kjose/Vassbotn og alt ligger til rette for innflytting
rundt 1. august. Jernbaneverket skal
også ha noen kontorer her.

UFP 08 Eidanger-entreprisen
Vi er i kontraktsforhandlinger med
aktuelle tilbydere og planlegger å kontrahere entreprenøren medio august.
Byggestart blir medio september.
Før byggestart vil vi invitere til et
informasjonsmøte for å informere om
arbeidene. Møtet skal være i Eidanger
menighetshus, torsdag 22. august kl.
18. Vi vil sende ut egen informasjon om
dette etter sommerferien.

Nabokontakt
Terje Hammersland
Farriseidet - Porsgrunn
Tlf: 479 61 701
Epost: hamter@jbv.no

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