JERNBANEVERKET INFORMERER

Lodalen hensetting
2. oktober 2014

Jernbaneverket skal oppgradere atkomstsporene til gamle Kværner Brug. Sporene skal benyttes
til hensetting (parkering) av fire av NSBs nye togsett. Arbeidene startet opp i september 2014 og
skal være ferdige i løpet av sommeren 2015.

Kontaktledningsarbeider 6.- 9. oktober
Fra mandag 6. oktober til torsdag 9. oktober skal Jernbaneverket ved
entreprenør Team Bane jobbe med kontaktledningen (strømforsyningen til
togene) på Lodalen. Av hensyn til aktiviteten på Lodalen skal arbeidene gjøres
på ettermiddags-, kvelds- og nattestid (mellom kl. 16 og 24). Arbeidet er lite
støyende.
Jernbaneverket skal oppgradere sporene til Kværner Brug slik at NSB kan parkere fire
togsett der fra sommeren 2015. Før vi kan starte med grunnarbeidene (fjerning av
masser, spuntarbeid o.l.) må vi legge om kontaktledningen på sporet sør for
Kværnersporene. Det er tidligere satt opp nye kontaktledningsmaster, og i perioden fra
mandag 6. oktober til torsdag 9. oktober skal vi flytte kontaktledningen fra de gamle
mastene over på de nye mastene.
Av sikkerhetsgrunner må vi koble ut kjørestrømmen når vi jobber med
kontaktledningsanlegget. For å være til minst mulig ulempe for togtrafikken skal disse
arbeidene gjøres mellom kl. 16 og 23 når det er mindre aktivitet på Lodalen. Hvis det blir
behov skal vi også jobbe på anlegget mellom kl. 23 og 24 disse dagene, men arbeidet i
dette tidsrommet skal ikke støye.
Det skal benyttes en stormobil (lastebil) og håndverktøy under arbeidet. Det må
påregnes noe durelyd fra stormobilen og noe lyd fra håndverktøy, men arbeidene er lite
støyende og skal ikke overstige gjeldende grenseverdier for støy.
Informasjonsmøte
Mandag 6. oktober kl. 18.00 inviterer vi til åpent informasjonsmøte om
anleggsarbeidene på Lodalen. Informasjonsmøtet holdes i Halvardsalen i Gamlebyen
skole. Velkommen!
Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Hedda Nossen, telefon 474 83 590, e-post hedda.nossen@jbv.no
Ta kontakt dersom du ønsker å motta informasjon og nabovarsler på e-post.
Med vennlig hilsen

Hedda Nossen
Nabokontakt
Jernbaneverket Utbygging

