JERNBANEVERKET INFORMERER

Lodalen hensetting
29. september 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.

Varsel om oppstart av støyende arbeider
Mandag 13. oktober starter Jernbaneverket ved entreprenør Team Bane
arbeidet med å vibrere spuntplater (stålplater) ned i grunnen. Naboer må
påregne mye støy fra dette arbeidet.

Kværnersporene ligger i en skråning og ved siden av spor som benyttes til godstransport. For å
sikre grunnen mot utglidning skal Jernbaneverket spunte 90 meter langs skinnegangen. Spunt
er stålplater som bankes eller vibreres ned i grunnen.
Fra mandag 6. oktober skal vi grave i området der hvor spunten skal settes. Det benyttes
gravemaskin til dette arbeidet. Spuntarbeidet starter mandag 13. oktober og skal etter planen ta
ca. fem uker (frem til tirsdag 18. november). I denne perioden skal vi først vibrere spuntplater
ned i grunnen. Dette arbeidet er svært støyende. Vi skal deretter feste spunten ved å bore stag
(stålstenger) fra spunten og ned i grunnen. Det må også påregnes støy fra dette arbeidet, samt
støy fra arbeid med å etterfylle masser og kappe spunt.
Arbeidstid er fra kl. 08 til kl.17 mandag til torsdag hver uke. Ved behov vil vi også jobbe på
fredager. Vi skal ha en fast pause fra spuntarbeidet én time midt på dagen.
Bydel Gamle Oslo har gitt Jernbaneverket dispensasjon fra Oslo kommunes støyforskrift slik at vi
kan gjennomføre arbeidene.
Informasjonsmøte
Mandag 6. oktober kl. 18.00 inviterer vi til åpent informasjonsmøte om anleggsarbeidene på
Lodalen. Informasjonsmøtet holdes i Halvardsalen i Gamlebyen skole. Velkommen!
Det er mer informasjon på baksiden av skrivet.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Hedda Nossen, telefon 474 83 590, e-post hedda.nossen@jbv.no
Klager kan også rettes til:
Bydel Gamle Oslo, telefon 02180, e-post postmottak@bgo.oslo.kommune.no
Ta kontakt dersom du ønsker å motta informasjon og nabovarsler på e-post.
Med vennlig hilsen

Hedda Nossen
Nabokontakt
Jernbaneverket Utbygging

