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Siste byggefase: Anleggsarbeidet ved Trondheim S er inne i siste fase. Sikkerhetsvakten følger nøye med under byggingen av plattformen ved spor 3.

Tredje og siste byggefase
Jernbaneverket fornyer og oppgraderer
plattformområdet med tilhørende adkomster
ved Trondheim S. Hovedplattformen og spor
1 og 2 med tilhørende adkomster fornyes i
tredje og siste byggefase. Anleggsarbeidet
vil være ferdig i april 2014.

Bygges nå:
-Hovedplattform ved spor 1
-Ny heis og trapp til plattformen
-Høyere plattform
-Kundeinformasjonsanlegg og teleslynge
-Nye benker og belysning
-Nye skinner, sviller og pukk i spor 1
og 2
-Fornye gangtunnelen
-Ny fasade på trafikkhall mot plattform

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

Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket

Anleggsområde og stasjon: Slik ser det ut ved Trondheim S mens vi bygger. Toget går som vanlig fra plattformen til høyre i bildet.

Ny byggefase
Anleggsarbeidet i siste byggefase starter 22. november. Da skal vi rive 125 meter av hovedplattformen.
Arbeidsmetoden er pigging, det vil si at dekket skal hakkes opp i mindre deler og kjøres vekk med lastebil. Arbeidet med pigging kommer til å pågå om lag en uke og starter mandag 2. desember.
Gravemaskin og lastebil. Masser skal
graves opp, kjøres ut og transporteres inn
igjen på anleggsområdet ved stasjonen.
Disse arbeidsoperasjonene utføres med
gravemaskin og lastebil.
Erfaringsmessig er ikke denne trafikken
så sjenerende for omgivelsene.
Bygger nytt. Etter at den gamle plattformen er revet skal det bygges opp en
ny og høyere plattform med tilhørende
jernbanetekniske arbeider. Rør for
elektrisitet, vann og avløp skal bygges
ned under plattformen. Deretter bygges
den nye plattformen opp med nytt dekke,
møbler, kundeinformasjonsanlegg og
teleslynge. Heis og trapp blir ny adkomst
til plattformene. Sporene skal fornyes
med nye skinner, sviller og pukk.

Heis og trapp. Det skal bygges heis som
går fra trafikkhallen og ned til gangtunnelen. For å få plass til heissjakt og heis
skal det skjæres hull i gulvet i trafikkhallen. Trappen skal bygges der dagens
rampe står.
For å skåne omgivelsene for mest
mulig støy og støv skal vi sette opp en
vegg som skjermer de som jobber i
trafikkhallen og passasjerene fra anleggsarbeidet.
Renovering. Fasaden i trafikkhallen som
vender ut mot spor 1 skal fornyes
utseendemessig og utgangsdøra til
plattformen skal flyttes lenger vest. Dette
arbeidet skjer bak veggen som er satt
opp for å skjerme de som oppholder seg i
trafikkhallen fra arbeidet.

Hvis du har spørsmål om anleggsarbeidet og hviken betydning det har
for deg som er nabo til anlegget kan du ta kontakt med Jernbaneverkets
nabokontakt, Anne Rognes. Se kontaktinformasjon til høyre.

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

Lys og funksjonell. Gangtunnelen skal
få en ansiktsløftning og vil fremstå som
lys og trivelig når prosjektet er ferdig med
byggearbeidene. Dette arbeidet vil ikke
være støyende eller støve til sjenanse for
omgivelsene.
Byggeplass. Stasjonen har vært en
byggeplass siden vi startet med
fornyelsen for ett og et halvt år siden.
Anleggsarbeidet har medført ulemper
for anleggsnaboene. – I april 2014 er vi
ferdige med jobben og kan tilby de som
ferdes i og ved stasjonen et moderne og
funksjonelt anlegg som er bedre å bruke
for alle, sier prosjektleder Ingunn Ramdal.
Jernbaneverket beklager ulempene
anleggsarbeidet medfører.

Nabokontakt

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

