Fortsatt buller och vibrationer i Hjärup
Tyvärr har vi fått problem med arbetet med att sätta spont vid muren i Jakriborg. Därför
kommer vårt störande arbete pågå ytterligare någon vecka. Vi är tacksamma för ert tålamod och arbetar så snabbt vi kan för att bli färdiga.
Marken hårdare än förväntat
Trots de undersökningar som gjorts av marken och förborrningar
av själva spontlinjen, är marken hårdare än förväntat.
Det innebär att varje spontplanka tar längre tid att driva ner och
orsakar buller och vibrationer.
Maskinen som används för spontarbetet är en specialmaskin
som har en starkt begränsad tillgänglighet, därför måste vi
arbeta med spontarbetet så många timmar som är möjligt enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer. Det innebär att vi kan arbeta mellan
07:00 och 19:00.
Störande arbete under semestertider
Vi är väl medvetna om att spontarbetet är ett störande arbete
och att många har semester just nu och störs av arbetet. Speciellt under de tidiga morgontimmarna. Arbetet måste dock fortgå
eftersom spontningen måste vara färdigt till inkopplingen av de
tillfälliga spåren i augusti. För att Fyrspåret ska vara färdigt som
planerat 2023 måste varje del i tidplanen hållas.
Vi mäter de buller och vibrationer som uppstår och följer de
riktlinjer som finns.

Tider för byggarbetena kan ändras
Vi bygger i stort sett på hela sträckan mellan Arlöv och
Klostergården i Lund. Planering av våra olika byggarbeten är ett
pussel med många bitar och förutsättningar kan ibland ändras
med kort varsel. Det kan innebära att entreprenören NCC/OHL
måste flytta resurser till en annan del i projektet för att utnyttja
personal och maskiner så effektivt som möjligt.

Fyrspåret Malmö-Lund
Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.
Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en
ny station byggs vid Klostergården i Lund.
Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet
TÅGSTOPP MALMÖ-LUND I AUGUSTI
22-28 augusti stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund under
knappt en vecka. Ersättningsbussar sätts in för resenärer på
sträckan.
Läs mer: www.trafikverket.se/tagstopp-malmo-lund

Vi beräknar att arbetet kommer att pågå under hela vecka 29.

Bildtext Spont maskin i Hjärup

Kontaktuppgifter
Adress: Företagsvägen 14,
232 37 Arlöv
Telefon: 0771–921 921
www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/
OHL
Kontakt: lundarlov@ncc.se
Telefon kontorstid: 08-585 510 00
Övrig tid: 08 -585 516 10
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