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Massetransport. Rundt 600 lastebillass med masse skal transporteres ut fra stasjonen. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

Sommerens anleggsarbeider
Jernbaneverket fornyer og oppgraderer
plattformområdet med tilhørende adkomster
ved Trondheim sentralstasjon. I midten
av juni startet arbeidet med fornyelsen
av mellomplattform 2 og spor 4 og 5. Ny
plattform og nye spor kan tas i bruk i januar
2013.
Trondheim Sentralstasjon: www.jernbaneverket.no/trondheim-s

Hva bygges nå:
-mellomplattform 2, spor 4 og 5
-forhøyet plattform
-fundamenter
-nytt tak og lehus
-nye benker, belysning,
kundeinformasjonsanlegg
-nye skinner, sviller og pukk

Pigghammer. Denne maskinen brukes til å bryte løs plattformdekket. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

Fornyelse av plattform og spor
Mellomplattform 2 skal forhøyes og det skal etableres fundamenter under plattformen for overliggende
bebyggelse. Nytt tak, nye lehus, benker, belysning og kundeinformasjonsanlegg skal også på plass. Skinner, spor og pukk skal skiftes ut. Arbeidene skal være ferdig i januar 2013.
Pågående arbeider. Arbeidet med å
rive mellomplattform 2 er nå godt i gang.
Masser graves ut og transporteres bort
med lastebil. Anleggsarbeidet pågår fra
klokken 07.00 til 19.00 på hverdager.
Økt tungtransport. Arbeidet med
massetransport til og fra stasjonsområdet
har startet. Totalt 8000 kubikk masse
skal kjøres ut. Dette tilsvarer rundt 600
lass, da det er plass til 10-20 kubikk per
lass. Det skal legges ny pukk i sporet i
forbindelse med fornyelsen, og denne
skal transporteres inn med lastebil. Flere
lastebiler vil kjøre ut og inn av området
hver dag.
Støv. De grusmasser vi kjører ut kan
gi støvplager. Dette vil merkes mest i
nærområdet rundt mellomplattform 2
ved stasjonen.
Støvdempende tiltak. Ved tørt vær

vil vi fortløpende vurdere tiltak som vil
begrense støvplagene, som for eksempel
feiing og vanning.
Fremtidig bebyggelse. I
reguleringsplanen for området er
det planlagt bygninger over sporene
og plattformene på stasjonen.
Jernbaneverket skal etablere
fundamenter i grunnen under
plattformen for å legge til rette for
fremtidig bygningsmasse. Bygging av
fundamenter betyr at vi må sette spunter
og pæler i grunnen.
Støyende arbeider. Fra uke 33 til 36
blir det støy fra anleggsarbeidet fordi vi
skal sette spunt. Arbeidet med spunting
vil foregå fra mandag til fredag, fra
klokken 07.00 til 19.00. Lyden av dette
arbeidet høres som en jevn dur. Vi vil
gjøre støymålinger fortløpende for å

Hvis du har spørsmål om
anleggsarbeidet kan du ta kontakt med
Jernbaneverkets nabokontakt, Anne
Rognes. Se kontaktinformasjon til høyre.
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kontrollere at lyden ikke overstiger de
grensene som er tillatt.
Pæling. Arbeidet med pæling
har startet, og vil pågå en stund
fremover. Lyden av dette arbeidet kan
forveksles med en gravemaskinmotor.
Arbeidsoperasjonen som skal utføres
er å bore stålrør ned i grunnen under
plattformen.
Beklager ulempene. Jernbaneverket
beklager de ulempene dette arbeidet
medfører for omgivelsene.
Togpassasjerer. Mens
mellomplattform 2 er stengt oppfordrer vi
alle som skal reise med toget til å beregne
litt ekstra tid. Da har dere tid til å sjekke
skjermen med avgangsinformasjon for å
se hvilken plattform toget går fra.

Nabokontakt

Anne Rognes
Trondheim Sentralstasjon
Tlf: 415 05 253
E-post: anne.rognes@jbv.no
Hverdager klokken 8 til 15

