jernbaneverket informerer:

Trondheim Sentralstasjon
Nr. 3 – mai 2012

Slik kan det nye plattformområdet på Trondheim Sentralstasjon bli. Illustrasjon: Pir II

Døgnkontinuerlig anleggsarbeid
Jernbaneverket fornyer og oppgraderer
plattformområdet med tilhørende
adkomster ved Trondheim Sentralstasjon.
I helgen 19. til 21. mai skal det være
uavbrutt anleggsdrift i 48 timer. I denne
perioden går det buss for tog.

Trondheim Sentralstasjon: http://www.jernbaneverket.no/trondheim-s

Hva skal bygges:
•

oppgradering av tre plattformer

•

nye heiser og trapper til
plattformene

•

universell utforming av
plattformområdet

•

jernbanetekniske arbeider

Illustrasjonsfoto. Bildet viser innlegging av kulvert. (Foto: Jernbaneverket)

Anleggsarbeider
Jernbaneverket skal bygge en teknisk kulvert under sporet på stasjonen. For å kunne utføre dette
arbeidet vil Trondheim Sentralstasjon være stengt for togtrafikk fra lørdag 19. mai klokken 7.05 til
mandag 21. mai klokken 5.00.
I løpet av disse 48 timene skal det
graves under sporene inne på plattformområdet slik at vi får bygget en ny
betongkulvert for tekniske installasjoner.
For å få utført dette arbeidet må skinnegangen kappes og fjernes midlertidig.
Deretter kan det graves plass til
kulverten og den kan heises ned i bakken.
Til slutt skal sporene legges på plass over
kulverten.
Når dette arbeidet er ferdig mandag
morgen settes togtrafikken i gang igjen
og togene kan trafikkere stasjonen som
normalt.
Planlagt stenging. Enkelte typer
anleggsarbeider krever at sporene

stenges, det vil si at togene ikke går i en
bestemt tidsperiode.
Den første planlagte 48-timers
stenging av sporet i 2012 skal være fra
19.-21. mai. Den neste stengingen er
helgen 1.-2. september.
Planlagt stenging av sporet virker ikke
inn på togtilbudet. Det settes opp buss
for tog etter den vanlige ruteplanen.
Nabokontakt. Hvis noen ønsker mer
informasjon eller har spørsmål ber vi om
at dere tar kontakt med nabokontakten
vår, Anne Rognes. Se kontaktinformasjon
nedenfor.

Ta kontakt med Jernbaneverkets
nabokontakt hvis du har spørsmål om
anleggsarbeidet 19.-21. mai.

Trondheim Sentralstasjon: http://www.jernbaneverket.no/trondheim-s

Jernbaneverket beklager de ulempene
dette anleggsarbeidet måtte medføre for
naboene.
Togpassasjerer. Det går ingen tog til eller
fra Trondheim Sentralstasjon i perioden
fra lørdag morgen 19. mai klokken 7.05 og
til mandag morgen 21. mai klokken 5.00.
I denne perioden blir det satt opp buss
for tog. NSBs kundeveiledere vil hjelpe
kundene på stasjonen.
Se også www.nsb.no for mer detaljert informasjon om buss for tog disse
dagene.

Nabokontakt

Anne Rognes
Trondheim Sentralstasjon
Tlf: 415 05 253
E-post: anne.rognes@jbv.no

