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Starter til sommeren om alt går i orden
Med forbehold om at planene blir godkjent av myndighetene, planlegger Jernbaneverket
Utbygging å sette i gang arbeidene med nye og lengre kryssingsspor på Bjørnfjell. Forberedende
arbeider kan starte så tidlig som i juli i år.
Jernbaneverket Utbygging håper å få de
nødvendige tillatelser til å starte de forberedende
arbeidene for kryssingssporet allerede de
kommende månedene. Planverket for utbyggingen
er klar, og vi kan sette i gang nærmest umiddelbart.
I år vil vi legge vekt på at de forberedende arbeide
skal settes i gang. Det betyr at vi vil gjøre klart for
bygging av en kulvert/undergang under sporet
ved stasjonen. Denne vil, etter anlegget, kunne
fungere som fast adkomstvei for hyttefolket og
turgjengerne. Kulverten bygges for å brukes i
anleggsperioden og deretter brukes av som
permanent driftsvei, men vil ikke være åpen for
biltrafikk for almennheten.
Stort omfang. Kryssingssporene forlenges, samt
at alle veksler skal samles under snøoverbygg. Ikke
bare skal sporene forlenges. Bjørnfjell skal også
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opprettholdes som 3 spors stasjon med 1 sidespor.
Sporveksler skal skiftes, og sikringsanlegg og
anleggene for kjøreledning (KL) skal beholdes,
men utvides. Stasjonen får ny plattform.
Den får en lengde på 250 meter. Altså en mer
forbrukervennlig og moderne plattform.
228 millioner. I forbindelse med at sporene skal
utvides, blir det en del sprenging i området. Det
skal etableres en bred fjellskjæring, med driftsvei,
sør av sporene på Bjørnfjell. Masse fra dette
arbeidet skal brukes som fyllmasse til tiltakene i
nærområdet.
Arbeidene på Bjørnfjell er beregnet til å koste
knapt 230 millioner kroner. Forberedelsene
starter altså i år, mens hovedarbeidet med
sporforlengelsen vil foregå i 2013 og 2014. Det er
planlagt med noe avsluttende arbeid i 2015.

Kapasitet
Prognosen for økning i godstransport på jernbane krever kapasitetshøyende tiltak. Ved økt kryssingskapasitet på Ofotbanen i forbindelse med innføring av lengre tog på Ofotbanen er det altså behov for å
forlenge alle kryssingsspor på banen.
På svensk side er 8 av 12 kryssingsspor forlenget og i år 2012 vil 10 av 12 være lange.
På norsk side så er Strømsnes og Katterat kryssingsspor forlenget.
Etter at Bjørnfjell og Rombak kryssingsspor er forlenget så gjenstår Narvik stasjon som er i planleggingsfasen.

Advarsel
Ikke gå i, eller kryss sporet,utenom på merkede overganger.
Husk at Ofotbanen har mye annen trafikk enn de persontogene som står i rutetabellen.
Toget kan komme stille og overraskende. Ofotbanen har store, tunge tog som ikke klarer å stanse på kort
tid.
Kontaktledningen fører 15.000 volt. Unngå å komme i nærheten.
Ha en trygg og god opplevelse på fjellet

Jernbaneverket har innledet kontakt med Finn Erik Sommerseth i Bjørnfjell
Hytteeierforening. Vi håper å kunne ha et nært og fruktbart samarbeide med
Hytteeierforeningen. Målet er at dere som naboer til anlegget, skal være informert om
tiltakene i god tid. Vi vil også etablere egen vakttelefon for naboer til anlegget. Dere kan
treffe oss på tlf.: 916 72 575. Denne vakt-tjenesten trer i kraft samtidig med at vi starter
opp anlegget.
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Nabokontakt

Stig Herjuaune
Tlf: 916 72 575
Epost: stig@jbv.no

