jernbaneverket informerer:

Greverud stasjon
April 2014

Ombygging
Jernbaneverket bygger om Greverud stasjon
fra april 2014. Plattformen i retning Ski blir
totalrehabilitert, og på Oslosiden
gjennomfører Jernbaneverket en mindre
oppgradering. Anleggsarbeidet starter 12.
april og vil vare til 31.oktober.

Arbeidet på Greverud kan også følges på www.jernbaneverket.no

Informasjonsmøte:

10. april inviterer Jernbaneverket
til åpent informasjonsmøte på
Flåtestad skole kl 1800. Her kan du
stille spørsmål og finne ut mer om
arbeidet som skal foregå.
Velkommen!

STASJONSLØFT: Også i retning Oslo blir det gjort oppgraderinger på plattformen, blant annet nytt dekke.

Bygger moderne stasjon
- Jernbaneverket har som mål at Greverud skal bli en trygg, sikker og trivelig stasjon for togreisende, sier
prosjektleder Marius Hansen. - Plattformen i retning Ski blir universelt utformet slik at alle kan ta toget.
Jernbaneverket har valgt Team Bane
AS som entreprenør for å utføre arbeidet.
Deler av arbeidet vil dessverre gi støy for de
nærmeste naboene. Oppegård
kommune ved kommunelegen setter
grenser for arbeidstiden på anlegget. I noen
tilfeller kan det bli behov for å arbeide i
helger og/ eller på kveldstid. Da vil
Jernbaneverket sende nabovarsel på
forhånd med informasjon om arbeidene.
Blir det støyende arbeid nattestid er vi
forpliktet til å tilby naboene alternativ
overnatting.
På en åpen plass ved Kongeveien blir det
riggområde. Her skal det settes opp
brakkerigger for mannskapene som skal
jobbe på Greverud.

Dette området blir istandsatt igjen når
prosjektet er ferdigstilt. Årsaken til at Skisiden prioriteres er at denne plattformen er
i svært dårlig stand. Prosjektet koster totalt
ca 38 millioner kroner.
I perioder kan det være behov for å
stenge av den ene plattformen. Dette vil bli
skiltet på forhånd.
Dette blir gjort i retning Ski:
•
Ny plattform
•
Ny gangvei opp til plattform
•
Levegg
•
Sykkelparkering
•
Ny trapp
•
Ny belysning og tekniske
komponenter

Helger med planlagt arbeid på
Østfoldbanen: 12.-13. april, 26.-27. april,
10.-11. mai, 24.-25. mai og 7.-8. juni.

Arbeidet på Greverud kan også følges på www.jernbaneverket.no

Kontaktpersoner

•

Nytt teknisk rom under plattformen

Dette blir gjort i retning Oslo:
•
Oppgradering av gangveien opp til
plattformen
•
Nytt dekke på plattformen som gir
en mindre heving av
plattformhøyden på 5 cm
•
Ny belysning og tekniske
komponenter
NB! Østfoldbanen stenges i sommer
mellom Oslo S og Ås fra 28.07 til 07.08,
og på strekningen Kolbotn - Ås fra 28.07
til 18.08. Da jobber Jernbaneverket på
Greverud, men også med andre
prosjekter.

Jernbaneverkets kundesenter
Epost: kundesenter@jbv.no
Tlf: 477 70 098

