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Påsken 2015

TAR FORM: Stasjonshallen begynner å ta form nå når plattformer, underganger og ramper bygges.
I april begynner HENT AS, som har den såkalte “innredningsentreprisen”, arbeidet sitt. Foto: Anne Mette Storvik

Påske i Holmestrandporten
Prosjektet er inne i en ny fase. De store grunnentreprenørene forlater prosjektet.
Det folk i Holmestrand vil merke best i 2015,
er transporten av ballastpukk, byggingen av
hovedinngangen og heisen - og noe
forberedende jobbing langs eksisterende linje.

Arbeid i påsken

Det blir redusert arbeid på anlegget i påsken.
Scan QR-koden
med mobilen
og kom rett
til nettsidene
våre.

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

Slik kan det bli rundt inngangen til fjellheisen på toppen av Holmestrandfjellet med
sykkelparkering og såkalt “kiss and ride”-løsning. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects.
De 23.000 betongelementene er kommet på plass.
Marti/IAV (Fegstad) rigger ned. LNS (Sjøskogen) avvikler
i løpet av våren og rigger ned. Skanska (stasjonshallen)
blir nok værende til høsten. En av de jernbanetekniske
entreprenørene, InfraNord, har slått seg ned på tomta
der betongelementene sto lagret.
Transport
Fra månedsskiftet mai/juni og i tre kvart år framover
skal det transporteres rundt 100.000 kubikkmeter pukk,
noe som tilsvarer 5.000 lastebillass, inn i tunnelen.
HENT AS starter med innredningen av hallen i april.
Det 1000 tonn tunge stål-skjelettet til himlingen i Stasjonshallen skal produseres i Nederland.
Transport av stålet starter på sommeren 2015, og vil
vare til ut på høsten. Antakelig blir stålet fraktet på bil
hele veien. Vi prøver å gjøre ulempene minst mulig for
lokalbefolkningen i Holmestrand.
Utvidet område
I 2015 må vi gjøre en del forberedende jernbaneteknisk både sør og nord for anlegget. De som bor
langs eksisterende spor fra Sande til Holm, og fra
Fegstad til Skoppum, vil merke økt aktivitet. Vi prøver å
informere berørte naboer med brev i postkassene.

Fjellheisen
Holmestrand konmmune vurderer nå tilbudene de har
fått inn på byggingen av fjellheisen. Vi informerer naboene nærmere når vi vet mer.
Åpen dag
Det blir ikke åpen dag i mai/juni, slik det har vært før.
- Vi vil la underbygninsentreprenøren gjøre seg ferdig,
og få litt roligere forhold før vi slipper publikum inn i
stasjonen. Vi tar en ny vurdering til høsten, sier
prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.
Tusen takk
I julebrevet vårt hadde vi en uhøytidelig konkurranse:
Vi lurte på om dere klarte å se hvilke ord vi prøvde å
posere. Vi fikk 96 riktige svar, og plukket ut tre vinnere
som har fått en ryggsekk med med litt ting og tang i.
Vi vil derfor benytte anledninge til å takke for alle de
hyggelige julehilsnene og de gode tilbakemeldingene
vi fikk sammen med svarene. Det var utrolig hyggelig,
og de ble videreformidlet til alle på prosjektet via det
interne nettverket.
Det varmet!
Anders Schulstad setter
provisorisk strøm på 100
meter av kilometeren med
håndløper som er montert
mellom to høyspentkiosker inne i tunnelen.
Håndløperen har innebygget lys, og er koblet slik
at den kan få strøm fra
begge sider.

Togstans 18. til 19. april
Vi må benyttet anledningen til å jobbe når Vestfoldbanen stenger for vedlikehold. Neste togstans er
18. til 19. april, da stenger banen i 31 timer.
På Fegstad skal vi bytte skinner og sviller i krysningssporet, og på Holm skal vi montere master og flytte
kjøreledningen.
Arbeid i påsken
Det blir stillere på anlegget i påsken, men noen
kommer til å jobbe.
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Vakttelefon
Tlf: 916 56 253
Benyttes utenom arbeidstid og
ved akutte situasjoner

