Bane NOR – Kleverud-Sørli
Nytt dobbeltspor Kleverud-Sørli
N A B O V A R S E L MAI 2 0 1 7

Varsel om ny kulvert på Kleverud
Bane NOR skal lage ny undergang under jernbanen på Kleverud. Arbeidene har så smått begynt
og vil pågå til etter sommerferien. Bane NOR beklager ulempene arbeidene medfører for de
som blir berørt.
Mer om arbeidene
Entreprenør Anlegg Øst AS utfører arbeidene for Bane NOR og har rigget seg til der hvor
kulverten skal etableres, rundt 200 meter syd for der det søndre innslaget til Hestnestunnelen
etter hvert skal bygges.
Det skal utføres mindre sprengninger tett på jernbanesporet framover, og i den forbindelse vil
E6 og fylkesvegen stenges for trafikk den korte tiden sprengingene pågår.
I tilegg til vanlig arbidstid fra 07:00 til 19:00 fra mandag til fredag, jobbes det døgnkontinuerlig
i helgene i uke 23 og 32. Da er det stengt for ordinær togtrafikk på Dovrebanen og det jobbes
intensivt på Kleverud.
Spesielt vil det være mye støy og aktivitet i helga i uke 32 hvor den nye kulverten skal på plass.
Bane NOR kommer tilbake med mer informasjon når disse arbeidene nærmer seg.
Miljørettet helsevern og Stange kommune orienteres om arbeidene.
Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål:
• Steinar Hognestad, byggeleder for arbeidene: 953 01 366
• Bjørn Johannes Sørum, nabokontakt: 472 72 400
• e-post: venjar.soerli@banenor.no
Følg oss på Facebook og prosjektets nettsider
Alle nyheter fra prosjektet legges ut på prosjektsidene våre, www.banenor.no/kleverud-sorli
og på Facebooksiden vår, www.facebook.com/banenorstange/. Følg oss gjerne!
Med vennlig hilsen
Bane NOR – Kleverud-Sørli

Bane NOR skal bygge ca. 16 kilometer dobbeltspor fra Kleverud til Sørli i Stange kommune, inkludert Norges lengste jernbanebru på
1070 meter over Tangenvika, ny Tangen stasjon og ca. tre kilometer lang jernbanetunnel. Hovedarbeidene starter i 2018 og alt skal stå
ferdig i 2023. For mer informasjon, følg oss på www.banenor.no/kleverud-sorli og www.facebook.com/banenorstange.

