Nyhetsbrev Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Klart for byggestart !
Bane NOR har signert kontrakt for bygging av nytt
dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Totalentreprisen for
underbygningsarbeidene ble signert med
arbeidsfellesskapet mellom de italienske firmaene Salini
Impregilo og Impresa Pizzarotti, tirsdag 8. oktober.

Fra og med uke 43
gjennomfører Bane NOR og
arbeidsfellesskapet befaringer
langs linja for å forberede
oppstart av arbeidene.

Arbeidsfellesskapet er allerede i gang med
å få finne lokaler i området, slik at de kan få
flyttet prosjektorganisasjonen hit så fort
som mulig.

Underbygning er at annet ord for alt som
må være på plass før selve sporet og det
jernbanetekniske anlegget kan bygges.

Det innebærer at vi kommer til
å dukke opp på eiendommer
som blir berørt av utbyggingen
de neste ukene.

De jernbanetekniske arbeidene blir
ivaretatt i en egen kontrakt som Bane NOR
har planer om å inngå i løpet av året.

Alle som deltar på befaringene,
vil være kledd i arbeidstøy med
logo.

Kontrakten har en verdi på 3660 MNOK og
omfatter alle underbygningsarbeider for
13,6 km dobbeltspor, inkludert tre tunneler,
to bruer og ny Skoppum stasjon
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Befaring langs linja

Illustrasjonen viser hvordan det kan bli på nye Skoppum stasjon. Dyrka mark vest for p-plassen skal ikke berøres, slik det feilaktig ble fremstilt i Gjengangeren 2/10-19.

Solide og erfarne
Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. er de
største entreprenørselskapene i Italia. Bane NOR er veldig
fornøyde med å ha fått på plass en avtale med to solide
selskaper, med over hundre års erfaring fra store
infrastrukturprosjekter, både nasjonalt og globalt.
Selskapene opprettet et
arbeidsfellesskap for å utnytte felles
kompetanse og erfaring for å
gjennomføre dette prosjektet på best
mulig måte.

-Sammen skal vi gi innbyggerne i
Vestfold, ikke minst i Tønsberg og
Horten, et bedre togtilbud og økt
kapasitet når dobbeltsporet er ferdig i
slutten av 2024, sier Johansen.

Dette er det første prosjektet de skal
bygge i Norge, men Salini Impregilo har
akkurat ferdigstilt M3 Cityringen, en del
av metrolinjen i København. Cityringen
som åpnet 29, september 2019 består av
15,5 km med to løps tunnelbane, og 17
underjordiske stasjoner.

Pågående arbeider
For å forberede byggestart, har Bane
NOR satt i gang flere forberedende
arbeider.

Fornøyd prosjektsjef
Prosjektsjef Anders Dahl Johansen
forteller at kontraktsigneringen er en
viktig milepel for prosjektet. Dette betyr
at vi kan opprettholde planlagt fremdrift,
og vi ser fram til et fruktbart samarbeid
med to solide entreprenører som ønsker
å bruke dette prosjektet til å etablere seg
i Norge.

Noen arbeider er ferdigstilt og noen
fortsetter utover høsten. Arkeologene
som jobbet i området tidligere i høst er
ferdige med sine utgravinger, og er nå i
gang med å analysere funnene.
På Viulsrød er arbeidet med å legge om
hovedvannledningen til Vestfold vann
godt i gang. Dette arbeidet skal være
ferdig før jul.
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Totalentreprise - hva er det?

Totalentreprise innebærer at
entreprenøren har ansvar for både å
prosjektere/designe løsningene og å
bygge dem. Entreprenøren får i større
grad ansvar og rett til å legge opp
arbeidet som de ønsker.
Det betyr at det fortsatt gjenstår en
del prosjektering før vi har oversikt
over alle detaljer og fremdrift.

Informasjonsmøte

Bane NOR og Arbeidsfellesskapet vil
invitere til åpent informasjonsmøte
på Bakkenteigen før jul.
Dato og klokkeslett blir annonsert på
www.banenor.no/nykirke-barkaker og
www.facebook.com/banenornykirkeb
arkaker

Kontakt prosjektet
Hvis du har behov for å komme i kontakt med
oss, send e-post til unb@banenor.no
Vi har også etablert en nabokontakttelefon:
Tlf. 904 19 578. Den er bemannet på alle
hverdager fra kl. 08.00-15.00

