Nyhetsbrev

Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

God sommer!
Det nærmer seg ferietid i utbyggingen av nytt
dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker. De mest støyende
aktivitetene settes på pause de fleste steder. Men både
mennesker og maskiner vil være synlig til stede også i
ferieukene.
Uke 28, 29 og 30 er ferieuker i prosjektet.
I denne perioden blir det langt mindre
aktivitet, særlig i området rundt Viulsrød.

Koronasituasjonen har gitt en spesiell start
på utbyggingen av nytt dobbeltspor fra
Nykirke til Barkåker.

På noen steder der arbeider kan utføres
uten å forstyrre naboer i vesentlig grad, har
entreprenøren fått lov til å gjøre mer.

Naboer med mer tid hjemme enn vanlig
har virkelig fått merke anleggsarbeidet.
Vi forstår at dette har vært en utfordrende
tid.

På neste side kan du lese mer om hva som
skal skje de ulike stedene på
anleggsområdet i løpet av
sommerferieukene.

Vi ønsker alle naboer en riktig god sommer,
og takker for godt samarbeid i dette første
halvåret.

Få SMS-varsel
Ønsker du melding på SMS når
vi legger ut ny informasjon om
kommende arbeider?
Send UNB INFO til 26112 for å
starte.
Send UNB SLUTT til 26112 for
avslutte abonnement.
Send UNB VIU til 26112 for å
få meldinger vi ønsker å
sende til naboer på Viulsrød.
(UNB VIU SLUTT for å avslutte)
Vil du ha SMS-varsel om
sprengning? Sjekk
www.nabovarsling.no/UNB
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Sør for Gråmunktunnelen er Håkanes maskin godt i gang. Her blir det også aktivitet i sommerferieukene.

Sommerjobbing
I tiden som har gått siden vi markerte offisiell anleggsstart 31.
januar i år er det bygget en rekke anleggsveier, veier er lagt
om, vi har hugget skog og sprengt – en hel del.
Utbyggingsarbeidet er i ferd med å gå inn for landing før sommeren, men en del må
likevel gjøres i sommerukene for å sikre at utbyggingen kan fortsette som planlagt i
august.

Kontakt oss
Hvis du har behov for å komme i kontakt med
oss, send e-post til unb@banenor.no
Nabokontakttelefonen 904 19 578 er
bemannet på alle hverdager kl. 09.00-15.00

Mer informasjon på nett

Her blir det aktivitet i sommer
Nord for Skotttåstunnelen fortsetter kalksementstabiliseringen ved Skaug.

På banenor.no/nykirke-barkaker/detteskjerna
kan du lese hva som er planlagt av arbeider
den nærmeste tiden.

På Viulsrød stanser de mest støyende aktivitetene, som sprengning, knuseverk og
fjellboring i hele perioden.

Den nyeste dronefilmen finner du på
www.banenor.no/nykirke-barkaker/dronefilm/

Det kommer til å bli noe aktivitet ved at det vil bli hentet stein fra stasjonsområdet, og
det vil være aktivitet på kontorriggen i hele perioden. Det blir trafikk til og fra
depotområdet på riggområdet, og trafikk med vanningsmaskiner.
Det skal utføres installasjon av rør og kummer. Langs anleggsområdet mot Viulsrødåsen
blir det arbeid med å sette opp flettverksgjerde.
Sør for Gråmunktunnelen blir det full aktivitet også i ferieukene. I tillegg blir det arbeider
på depotområdene D7, D13 og D18 og anleggsveier knyttet til disse.
Følg med på nett
På nettsiden www.banenor.no/nykirke-barkaker/detteskjerna kan du lese den mest
oppdaterte informasjonen om hvilke arbeider som skal gjøres
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Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/BanenorNykirkeBarkaker

