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Nye Trondheim S: Nye plattformer med møblering, nytt kundeinformasjonsanlegg samt heiser og trapper er noe av det som bygges ved stasjonen.
Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

Anleggsarbeid to helger på rad
I helgen i uke 4 og uke 5 skal det gjøres
anleggsarbeid ved Trondheim S. Arbeidet
starter lørdag og søndag morgen kl. 07.00 og
avsluttes i henhold til planen kl. 19.00 begge
dager. Arbeidet med å bygge den siste
plattformen pågår for fullt.

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

Planlagt ferdig
Jernbaneverkets byggearbeider ved
Trondheim stasjon er planlagt ferdig
i april 2014.

Beklager ulempene
Jernbaneverket beklager ulempene
byggearbeidene medfører for
omgivelsene.

Støping pågår: Bildet viser støping rundt OPI-kanaler og føringsveier. Når støpearbeidet er ferdig trenger det tid for å herdes.
Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

Effektivt anleggsarbeid

Det vil være det vanlige anleggsarbeidet som pågår ved stasjonen til daglig som er hovedoppgaven
denne helga. – Vi regner med å få utført en stor mengde arbeid denne helgen, i og med at vi ikke
trenger å stoppe arbeid eller flytte til en annen arbeidsoperasjon når togene kommer og går, sier
byggeleder Daniel Hansen.
Bygger plattform. Per i dag ser man
omrisset av den nye plattformen på
østsiden av stasjonen, elementene er
på plass og nå fylles plattformen med
nødvendig infrastruktur og masser slik at
dekket kan legges på og plattformen er
klar for de som skal stå der og vente på
toget.
Midlertidig gangvei. Den
midlertidige gangveien parallellforskyves
fem meter mot øst, slik at det kan gjøres
nødvendig grunnarbeid under den veien
som brukes per i dag. For deg som skal ta
toget følger du bare midlertidig skilting
som vanlig.
Herding av betong. Det skal støpes
rundt OPI-kanaler og føringsveier på

området, dette er infrastruktur som er
nødvendig for at togene skal kunne gå til
og fra stasjonen. Det spesielle med dette
arbeidet er at når støpingen er ferdig
trenger den tid for å herdes.
Bak anleggsveggen. I det avstengte
området av trafikkhallen skal det i disse
helgene bygges ny trapp som går ned i
gangtunnelen. Det bygges armering og
forskaling for ny trapp og dette arbeidet
vil ikke støye mer enn det gjør på en
vanlig hverdag.
Kundeinformasjon. Som den
observante togpassasjer har merket
mangler det noen enkeltdeler i kundeinformasjonsanlegget. Det skal monteres
informasjonsskjerm som viser toggangen

og sporanviser under Sjøgangen. Da
blir det enda enklere å orientere seg på
plattformen.
Tak i gangtunnel. Det skal legges
himling i taket i gangtunnelen i løpet av
helgen, og lysene skal settes permanent
på plass. Når dette er arbeidet er gjort vil
gangtunnelen være helt ferdig og fremstå
lys og oversiktlig for alle som går
gjennom den til og fra togene.
Vanlig støynivå. Anleggsarbeidet som
skal gjøres ute og inne i den avstengte
delen av trafikkhallen vil ikke støye ekstra.
Det er den vanlige duren av maskiner
som går i forbindelse med arbeidet som
vil høres. Erfaringsmessig er ikke dette
sjenerende for dere som er naboer.

Hvis du har spørsmål om anleggsarbeidet kan du ta kontakt med
Jernbaneverkets nabokontakt, Anne Rognes. Se kontaktinformasjon til høyre.
Telefonen er åpen hverdager fra klokken 8.00 til 15.00.

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

Nabokontakt

Anne Rognes
Trondheim Sentralstasjon
Tlf: 415 05 253
Epost: anne.rognes@jbv.no
Hverdager fra 8.00 til15.00.

