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NØTTERØY:Politibetjen-
ten klarte så vidt å kas-
te seg til side for vare-
bilen. Sjåføren så ikke
betjenten gjennomde
nedisede rutene.
Asbjørn Olav Lien
908 81 788
asbjorn.o.lien@tb.no

Det var litt etter klokken
13.00 i går en 21 år gammel
mann kom kjørende i Mun-

kerekkeveien på Nøtterøy
da han ble oppdaget av en
politipatrulje.Betjentenere-
agerte fordi sjåføren kjørte
en livsfarligbil,detvarknapt
mulig å se gjennom frontru-
tene. Da er prosedyren klar:
Stans bilenmedéngang.

Kastet seg unna
Enbetjent gikk ut i veien for
å vinke inn sjåføren. Men
fordi føreren av varebilen
haddeskrapt frontrutaaltfor

dårlig, såhan ikkebetjenten.
Politimannen holdt på å bli
overkjørt,menklarteåkaste
seg unna i siste liten.

Skjer ofte
– Det skjer stadig vekk at vi
oppdager sjåfører som ikke
har skrapt bilrutene godt
nok. Da vanker det både bot
og førerkortinndragning,
sier operasjonsleder Jan
Kristian Johnsrud ved Vest-
fold politidistrikt.

Meide nesten ned politibetjenten

MISTET FØRERKORTET: En 21-åringmister førerkortet fordi han nesten kjørte over
en politibetjent han ikke så fordi han hadde skrapt frontruta for dårlig.
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ETTERPÅ: Det først hullet inn til det somblir en verdensunik jernbanestasjon. Foto: Jernbaneverket/Freddy Samson Fagerheim

HOLMESTRAND:Med et en-
kelt trykk på knappen utløs-
te Holmestrand-ordfører
Alf Johan Svele (H) første
salve i det som skal bli fjell-
stasjon for jernbanen i
byen. Resten av jobben i
milliardprosjektet blir ikke
like enkel.
Asbjørn Olav Lien
908 81 788
asbjorn.o.lien@tb.no

Detbuldretkraftig i fjellet i gårda

salven gikk avved innslaget, som
liggerrettutenfornordreutløpav
Holmestrandstunnelen.

Noe å vise verden
Når stasjonen inne i fjellet og
resten avdet 14,1 kilometer lange
jernbaneprosjektet står ferdig i
2015, kan nordfylket smykke seg
med en unik stasjon, også i ver-
denssammenheng, sier informa-
sjonsrådgiverFreddySamsonFa-
gerheim i Jernbaneverket.
– Stasjonen får fire spor. To er

gjennomgående og bygges for at
tog kan passere i 250 kilometer i
timen mens det står ventende

passasjererpåperrongenebare få
meter unna. Dette er noe av det
som gjør stasjonen unik, sier Fa-
gerheim.

God takhøyde
–Hvormyevil stasjonen koste?
– Bare stasjonen, uten innred-

ninger, er kostnadsregnet til 790
millionerkroner.
Det blir høyt under taket inne i

Holmestrands nye jernbanesta-
sjon. Målene er 15 meter høy, 35
meter bred. Og 866 meter lang.
Perrongene blir 250 meter lange,
og stasjonen får form som en
trompet i begge ender.

–Dobbeltsporetsomnåbygges
mellomHolm ogNykirke, er 14,1
kilometerlangt. 12,3 kilometervil
ligge inne i fjellet.Heleprosjektet
er kostnadsregnet til cirka fem
milliarder kroner, sier Freddy
SamsonFagerheim.
Densvenskeideentreprenørgi-

ganten Skanska har entreprisen
både på stasjonshallen og et pro-
sjekt litt sørforHolmestrand.Sel-
skapetharvalgtåslå sammendis-
se prosjektene til ett.
Totalt har Jernbaneverket delt

arbeidet i fem entrepriser, som
totalt vil koste fem milliarder
2011-kroner.

–Detgjørdet til tidenesstørste
enkeltprosjekt for Jernbanever-
ket, sierFagerheim.
Alle prosjektene er i gang, og

flere hundre ansatte vil jobbe i
fire årmed å gjøre ferdig det som
blir nasjonens kanskje mest mo-
derne jernbanestrekning.

Første salve
for unik stasjon

ET TRYKK: Medet trykk på
knappen utløste Holmestrand-
ordfører Alf Johan Svele (til høy-
re) og Skanskas tunnelbasMi-
chael Scott den første salven.

Foto: Jernbaneverket/
Freddy Samson Fagerheim




