Nyhetsbrev

Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Utbygging i krisetid
Da samferdselsministeren tok første spadestikk på
Viulsrød i januar, var det ikke lett å se for seg
utfordringene spredningen av koronaviruset skulle
bringe med seg bare uker senere.
Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt
Bane NOR gjør. Vi tar situasjonen på største
alvor. Samtidig har vi som mål å holde
aktivitetsnivået oppe og på den måten
bidra til å holde den norske økonomien i
gang.

I tiden som har gått siden januar, har den
synlige aktiviteten i hovedsak handlet om
etablering av anleggsveier og riggområder.
Dere som nå har vært mer hjemme på
dagtid enn vanlig, har kanskje merket mer
til det enn ventet.

Bane NOR og vår hovedentreprenør Sapi
Nor følger helsemyndighetenes råd og
regler for smittevern. Vi har fokus på helse
og sikkerhet, og finner gode løsninger i
samarbeid. Den siste måneden har det ikke
vært noen reisevirksomhet mellom Italia
og Norge.

På neste side kan du lese om noe av det
som er planlagt den nærmeste tiden. På
grunn av den usikre situasjonen i landet,
oppfordrer vi imidlertid alle til å følge med
på våre nettsider for å få oppdatert
informasjon.
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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 å
avslutte abonnement.
Vil du ha SMS-varsel om
sprengning? Sjekk
www.nabovarsling.no/UNB

Her kommer den nye stasjonen. (Foto: Terje Walle, Bane NOR)

Dette skjer fremover
Tirsdag 7. april ble det klart at regjeringen forlenger mange av
smitteverntiltakene som ble innført 12. mars, også etter påske.
Derfor er det fortsatt risiko for at korona-situasjonen kan føre
til lavere fremdrift. Vi ligger godt an per i dag - nær planlagt
fremdrift - og inntil videre fortsetter vi også som planlagt:
Nykirke
Anleggsvei nordover fra Kopstadveien og anleggsvei sør for Kopstadkrysset gjøres
ferdig. Det samme gjelder riggområdene ved Kopstad.

Nettbasert
informasjonsmøte
Bane NOR har et ansvar for å bidra til den
nasjonale målsetningen om å redusere
smitte.
Vi må derfor finne nye løsninger som kan
erstatte fysiske informasjonsmøter.
Det første digitale informasjonsmøtet vil trolig
skje når vi har informasjon å dele om den
fremtidige situasjonen på hovedriggområdet
på Viulsrød.
Følg med på våre nettsider for tidspunkt. Sted
bestemmer du selv!

Hovedriggområdet
På Viulsrød er monteringen av brakker straks fullført. Naboer har etterlyst informasjon
om hvem og hvor mange som skal oppholde seg på riggområdet under utbyggingen.
Vi vet ennå ikke nøyaktig hvem og hvor mange som skal innkvarteres i boligriggen. Når
det er bestemt hvilke underentreprenører som blir valgt, vil vi komme med informasjon
til dere som bor og jobber i nærheten.

Hvis du har behov for å komme i kontakt med
oss, send e-post til unb@banenor.no

Rv19
Arbeidet med omlegging av Rv19 ved Viulsrød pågår. Trafikken legges om i juni.

Nabokontakttelefonen 904 19 578 er
bemannet på alle hverdager fra kl. 09.00-15.00

Anleggsveier og riggområder
Anleggsveiene vil være ferdige i sommer. Det samme gjelder riggområdene.
Siste nytt på nettsidene
Vi oppdaterer nettsidene våre fortløpende med informasjon om kommende arbeider.
Følg med på www.banenor.no/nykirke-barkaker/detteskjerna
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Kontakt oss

