
Pressinbjudan: Citybanan visar upp en ovanlig broteknik i Årsta

Trafikverket Projekt Citybanan bygger just nu Sveriges fjärde längsta järnvägsbro i Årsta. Bron gjuts med en för Sverige ovanlig
metod som hittills främst har använts i Asien.

Den 1,4 kilometer långa bron gjuts i en formvagn - en gjutform som flyttas fram bit för bit i takt med att gjutetapperna blir färdiga. Det är en metod
som används främst i Asien och Trafikverkets entreprenör Pihl har anlitat ett antal experter från Laos för att utföra arbetet. Brobanan till den nya
järnvägsbron i Årsta kommer att gjutas i etapper på de redan färdiggjutna bropelarna, rakt ovanför pågående väg- och järnvägstrafik.

Den 7 0 meter långa gjutformen är monterad på de brostöd som står i området strax söder om Älvsjö godsbangård och reser sig, monterad på
brostöden, cirka 10 meter över mark. Den första gjutningen i formvagnen gjordes nyligen och nu förbereder vi inför den andra gjutetappen.

Den nya järnvägsbron behövs för att vi ska kunna leda om trafiken så att alla pendeltåg kan gå på den västra bron över Årstaviken och ner i
Citybanans tunnel som mynnar vid station Stockholms södra. Den nya järnvägsbron blir enkelspårig och ska användas av norrgående fjärr-,
regional-, och godstågstrafik. Läs mer på www.trafikverket.se/citybanan.

Pressvisning

Vid pressvisningen får du en presentation av projektet just nu och om den broteknik som används i Årsta. Därefter får du se våra förberedelser
inför den kommande gjutetappen för den nya bron. Det finns också möjlighet till intervjuer med byggledare och entreprenör.

Tid: Torsdagen den 12 juli 2012, klockan 10.00

Plats: Trafikverkets och entreprenören Pihls arbetsområde vid Svärdlångsplan, intill Årstabergs station. Därefter ordnar vi med transport till
området strax söder om Älvsjö godsbangård, där formvagnen är monterad.

Anmälan till: Sandra Sigebrant, sandra.sigebrant@trafikverket.se eller 07 0-7 62 34 45

Varmt välkommen!

Kontakt:
Sandra Sigebrant, projektinformatör, Trafikverket Projekt Citybanan, 070-762 34 45
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum


