JJERNBANEVER
RKET INFORM
MERER

S
Steinberg
g sta
asjo
on
7
7. mars 2013

JJernbaneverrket planlegg
ger å oppgraadere Steinb
berg stasjon slik at lokalttogene på Sø
ørlandsbane
en
igjen kan sto
oppe på stasjjonen. Vi utrreder forskje
ellige alterna
ativer for stassjonen og fo
or
p
planovergan
ngene, og vu
urderer blantt annet risiko
o, sikkerhet, tilgjengelig het, gjennom
mførbarhet,
ø
økonomi og trafikkavvikling for de fo
orskjellige alternativene. Gjennomføøring av prosjektetet er
aavhengig av at Jernbane
everket får d e nødvendig
ge midler ov
ver statsbudssjettet.

S
Støyen
nde arrbeideer nattt til søn
ndag 1
17. ma
ars
FFor å kartllegge grunnforhold
dene ved Steinberg
g stasjon sskal Jernb
baneverke
et
vved Multicconsult gjjøre grunn
nundersøkelser. Me
esteparten
n av dette
e arbeidett
kkan gjøress på dagtid, men en
nkelte av undersøk
kelsene måå gjøres på
p natt på
g
grunn av nærhet
n
till trafikkertt togspor.. Det må påregne
p
m
middels støy fra
d
disse grun
nnundersø
økelsene.

K
Kartet viser omtrentlig
o
plassering
p
forr grunnborin
ngene. Punk
ktene som eer merket me
ed grønt skal
b
bores på dag
gtid, mens de røde punkktene må bores på nattestid. Vi skal oogså gjøre grunnboring
g
er
vved Kilen. De
ette arbeidett skal også g
gjøres på dag
gtid.
N
Nattarbeiden
ne skal pågå
å fra kl. 01.000 til kl. 06.00 natt til sønd
dag 17. marss. Vi starter med
m
g
grunnunderssøkelser på dagtid
d
fra on
nsdag 13. mars.
V
Vi skal først og
o fremst bo
ore i løsmassse. Borerigge
en skal bore ned til ca. 200 meter på dagtid
d
og til
cca. 10 meter på nattestid
d. Hver av bo
oringene tar ca. 1 time. Det
D må påreggnes middels støy menss
aarbeidet påg
går. Jernbane
everket bekllager de ulem
mpene arbeidene medføører.
H
Hvorfor nattaarbeider?
EEnkelte av grrunnboringe
ene skal utfø
øres i og ved jernbanesp
poret og kan kun gjøres når
n det ikke
g
går tog på sttrekningen. Av
A hensyn tiil kundene og
o trafikkavv
viklingen på SSørlandsban
nen er det
d
derfor nødve
endig å utføre slike arbeeider på natte
en når det er lite eller inggen trafikk.
A
Alternativ ovvernatting
JJernbaneverrket tilbyr altternativ overrnatting ved
d særskilte be
ehov. Vi pressiserer at dette må
Det er
e mer informa
masjon på baks
ksiden av skrive
vet.

aavtales med Jernbaneve
erket og vi m
må bestille op
ppholdet. De
ersom dette ikke avtales på forhånd,,
vvil Jernbanevverket ikke dekke
d
utgifteene. Vi ber om
o at alle som
m ønsker å b
benytte seg av dette
ttilbudet gir oss
o beskjed så
s snart som
m mulig.
H
Henvendelse
er og spørsm
mål rettes til:

H
Hedda No
ossen, tele
efon: 474
4 83 590 (m
mandag til
t fredag 9-17),
e
e-post: ste
einberg@
@jbv.no
EEventuelle klager kan og
gså rettes til:

S
Seksjon fo
or miljøre
ettet helseevern, Ne
edre Eikerr kommun
ne,
ttelefon 32
2 23 25 00
0
M
Med vennlig
g hilsen

H
Hedda Nossen
N
N
Nabokontakt

