
2 Fredag 24. juli 2020 TRØNDERBLADET

LarsØstraat
Ansvarlig redaktør
932 54 656
lars@
tronderbladet.no

LivHelenVaagland
Redaksjonssjef
982 60 452
liv@
tronderbladet.no

JohnLerli
Journalist
982 60 455
john@
tronderbladet.no

Ansvarlig redaktør
LarsØstraat
932 54 656
lars.ostraat@
tronderbladet.no

Daglig leder
StigMikkelsen
982 60466
stig.mikkelsen@
tronderbladet.no

Besøksadresse
Melhus: Thoragården. Åpent hverdager 08-15
Lørdag stengt
Støren: StørenNæringssenter. Etter avtale
Postadresse:Melhusvegen 505, 7224Melhus

Telefon
Sentralbord: 72 87 83 70

tronderbladet@tronderbladet.no
annonse@tronderbladet.no
abonnement@tronderbladet.no

Jernbaneverkstedet

Storkontrakt
kangåpå
skinner for
AFGruppen

yNorgehar fått sikrere veier og
ulykkene er blitt færre. Denne

sommerenkanbli et unntak.

–Det verste ermobilen, sier en lastebilsjåfør. – Det er så
mange somsitter og fiklermeddenmens de kjører at det er
ikke til å tro, sier han. Det verste hanhar sett var en kar i Tesla
som spiste sushi, satt påmobilen og hadde filmpå skjermen,
forteller tungbilsjåføren i Trønderbladet tirsdag denneuka.

Yrkessjåførene ser bilistenes uvaner hver eneste dag, og
noen ganger går det galt. Uoppmerksomhet er en viktig år-
sak. Og høy fart.
Men så er ikke bilistene alene omåholde påmedhelt andre

ting enn å kjøre. En vogntogsjåfør ble stanset på Sandmoen
mednettbrettet hengende i frontruta. Sjåføren hadde også
enhylle på dashbordet, og det hindret også sikten for sjåfø-
ren. To andre somble stoppet i denne kontrollen hadde slike
hyller, og det tyder på at slikt utstyr er blitt vanlig.

Omsjåføren i tillegg brukte nettbrettet under selv kjøringa
er det enda verre. Det framgikk ikke av vegvesenets rapport
fra Sandmoen.
Norge har fått sikrere veier og ulykkene er blitt færre.

Denne sommeren kan bli et unntak.Hvis vi ikke skjerper oss.
Tidenes norgesferie sendermangeut på veiene, såmange

at lokalbefolkningen både påVestlandet og i Nord-Norge
klager over støy og køer. En dødsulykke i Nordland onsdag
kveld og en frontkollisjonmed flere skadde i Verdal samme
dag er eksempler på hvor farlig sommertrafikken kan være.

Ifølge enundersøkelse gjort av Statens veg-
vesen planla 74 prosent av oss å bruke bil ell-
ermotorsykkel som framkomstmiddel på
årets sommertur. For femår siden var tal-
let 28 prosent, ifølgeNTB. I den samme

undersøkelsen svarte halvparten at de
ikke pleier å dra på bilferie.

Med andre ord,med såmange, og
mangeuvante sjåfører ute på
veiene, er det ekstra viktig å være
klar og skjerpet.

Mednettbrett
i frontruta
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BYGGEANBUD
GUNNHEIDINAKREM

– Bane Nor har innstilt AF Grup-
pen somentreprenør for oppdra-
getmedåbyggeStørenVerksted.
Prosjektet omfatter bygging av
ny verkstedhall, vaskehall og til-
hørende administrasjonsbyggpå
Støren, sier konserndirektørGeir
Flåta i ByggNorgeAFGruppen.
Flåta forteller at karenstida er

på 10 dager. I denne perioden
kan konkurrerende firma klage
på avgjørelsen fra BaneNor om å
gi oppdraget til AFGruppen.
Om det ikke kommer innsigel-

ser, får AF Gruppen oppdraget
og kan starte i august om alt går

som planlagt. AF Gruppen be-
buder at ferdigstillelse vil skje i
desember neste år.
– Denne kontrakten er svært

viktig for oss, og vi ser frem til
samarbeidetmedBaneNorEien-
dom på dette prosjektet, forklar-
er Flåta.

AF Gruppen ASA er ifølge bed-
riftens nettside, et norsk entre-
prenør- og industrikonsern som
ble grunnlagt i 1985. Omsetninga
i 2019 var på 22,61 milliarder
kroner. Foreløpig resultat før
skatt var på 1.317milliarder kron-
er. Konsernet har 5700 ansatte
fordelt på Norge, Sverige, Li-
tauen ogTyskland.

Flerehundremillioner
Dagens verksted er i ferd med å
bli revet, og det nye er et ledd i
Bane Nors satsing på jernbanen
mellom Støren ogMelhus. I Mel-
hus har Bane Nor investert flere

hundre millioner kroner i krys-
singsspor på Ler og ny perrong
på Lundamo.
Støren får også merke at det

kommer nye tog på Trønderba-
nen ettersom togene skal få par-
keringsplass. Tidligere er Støren
stasjon blitt oppfrisket, og fram-
står som mer framtidsrettet for
de togreisende.
Satsinga på Støren betyr ar-

beidsplasser både i anleggsfasen
og etterpå..
– Antall personer som vil ar-

beide på dette prosjektet vil va-
riere gjennom prosjektet, men
vil på topp være i størrelsesor-
den 50 personer. Forlegning vil
enten være i boligbrakker eller
hotell/hus eller en kombinasjon
av disse, opplyser Flåta om pla-
neneAFGruppenhar.

Universell utforming
Ifølge AF Gruppen er avtalen en

totalentreprise, og har en verdi
på 217millioner kroner eksklusiv
moms.
– Å bygge ut infrastruktur for

jernbanen er en viktig samfunn-
soppgave, og vi er glade for å
kunne tilby den kompetansen,
oppdragsforståelsen og kapasi-
teten som kreves i prosjektet.
Verkstedet planlegges med en
universell utforming slik at det
kan håndtere alle aktuelle tog-

typer for persontrafikk i Norge,
og vi gleder oss til å jobbe sam-
men med Bane Nor Eiendom på
prosjektet, opplyser Flåta.
Riving av de gamle verksted-

hallene i stasjonsområdet har
kommet i gang. Stasjonsområdet
er i Støren sentrum.
– Vi tror ikke innbyggerne vil

merke mye til gjennomføringen
avdetteprosjektet. Vi ser fremtil
oppstart nå rett over sommeren,
forteller Flåta.

Bygger ogsåE6
AF Gruppen er for øvrig godt
kjent med Midtre Gauldal fra før
ettersom konsernet har bygd ny
E6 i Soknedal, og var med i kon-
kurransen om å bygge E6 mel-
lom Vindalsliene og Ulsberg der
et spansk firma vant anbudet.

gunnheidi@tronderbladet.no
98260456

Oppdraget fra BaneNor
er verdt over 200
millioner kroner.

Degamleverkstedhalleneblir revet.

AFGruppenhar alleredebrakker på Støren ettersomansattehar
jobbetmedE6Soknedal.

yÅbyggeut
infrastruktur for

jernbanen er enviktig
samfunnsoppgave
Geir Flåta, konserndirektør
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