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Bygger Trondheim Sentralstasjon. Jernbaneverkets prosjektleder Christoffer Østvik og prosjekteringsleder Gunn Kristin Moen Enge.
(Foto: Anne Rognes/Jernbaneverket).

Byggestart 13. februar
Jernbaneverket starter byggingen ved
Trondheim Sentralstasjon mandag 13.
februar. Når vi er ferdige får vi en ny og
funksjonell stasjon. Reinertsen AS skal utføre
arbeidet ved stasjonen for Jernbaneverket. Vi
starter med de jernbanetekniske arbeidene.

www.jernbaneverket.no

Informasjonsmøte
Vi ønsker velkommen til
informasjonsmøte for naboer,
togpassasjerer og alle andre
interesserte mandag 13. februar fra
klokken 18.00-20.00. Møtet holdes
i Trondheim Båtforenings lokaler.
Adressen er Fjordgata 30, Trondheim.

Plattformområdet. Byggingen starter 13.februar. (Foto: Anne Rognes/Jernbaneverket).

Bygging
Forberedelsene til byggingen startet 1. februar. Det er mye som skal planlegges og forberedes før oppstart
av et slikt prosjekt. Nå er det blant annet satt opp gjerde rundt hele anleggsområdet.
Arbeider som starter nå. Elektroteknisk
bygg, kundeinformasjonsanlegg, grunnarbeider for vann, avløp og elektriske
anlegg.
Arbeidene ferdigstilles i juni 2012.
Entreprenør. Reinertsen AS skal utføre
arbeidet ved stasjonen for Jernbaneverket. Oppdraget ble lagt ut på anbud, og
det var Reinertsen som fikk jobben.
Støy. Det er ordinære anleggsarbeider
som skal pågå ved stasjonen i denne
fasen. Arbeidene omfatter gravearbeider
og vanlig anleggstrafikk. Masse som skal
transporteres ut kan bli mellomlagret på

Jernbaneverkets arealer på Dora.
Arbeid mellom 17.00 og 22.00 på hverdager og døgnkontinuerlig arbeid, vil bli
varslet av Jernbaneverkets nabokontakt i
god tid på forhånd.
Informasjonsmøte. Mandag 13. februar
klokken 18.00-20.00 vil vi holde informasjonsmøte om byggingen på Trondheim
Sentralstasjon.
Møtet finner sted i Fjordgata 30, Trondheim Båtforenings lokaler.

Mer informasjon
På www.jernbaneverket.no/trondheim s finner du mer informasjon
om byggingen ved Trondheim Sentralstasjon. Informasjonen er
tilgjengelig fra mandag 13. februar klokken 08.00.
www.jernbaneverket.no

Agenda. Prosjektleder Østvik orienterer
om byggingen ved Trondheim Sentralstasjon.
Finn Hvoslef fra Reinertsen AS orienterer
om gjennomføringen av prosjektet.
Informasjonsrådgiver Rognes orienterer
om Jernbaneverkets nabokontaktfunksjon.
De fremmøtte er velkommen til å stille
spørsmål.
Neste nyhetsbrev. Vi sender ut nytt
nyhetsbrev når det skjer noe som naboer,
togpassasjerer og andre interesserte har
behov for informasjon om.

Nabokontakt

Anne Rognes
Trondheim Sentralstasjon
Tlf: 415 05 253
Hverdager 08.00 - 15.00
Epost: rogann@jbv.no

