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Geachte heer/mevrouw
De trambaan in Utrecht wordt voorzien van een aggregaat dat voor extra energievoorziening zorgt op de
bovenleiding. Vanwege een breuk van een voedingskabel is het nodig gebleken deze tijdelijke maatregel te
treffen. Het aggregaat wordt geplaatst in Park Transwijk tegenover de trambaan vlakbij het station dat energie
levert voor om de trams te laten rijden. Dit aggregaat willen wij vrijdag 27 november aan het einde van de
middag in werking stellen.
Met deze maatregel wordt geregeld dat trams vanaf de nieuwe lijn 22 voor onderhoud op normale snelheid
kunnen worden overgebracht naar de remise in Nieuwegein. Er komt zo ok weer voldoende energievoorziening
om op dit deel van de vernieuwde lijn in de gemeente Utrecht met de nieuwe trams testritten uit te voeren op de
dienstregeling zodra de provincie Utrecht daarvoor de vergunning heeft gekregen.
Hinder
Om de trams op dit deel van de lijn voldoende stroom te geven, is gekozen voor een duurzame oplossing in de
vorm van een aggregaat dat zo is gemaakt dat het relatief weinig geluid produceert. Op de momenten dat extra
stroom nodig is, vanwege de passage van trams, wordt het aggregaat ondersteund door een accu. Dit beperkt
zowel het geluid als het energiegebruik . Omdat de kabelbreuk vlakbij het Merwedekanaal heeft plaatsgevonden
moet er een gestuurde boring worden ingepland. Dit heeft een aantal weken voorbereidingstijd nodig. Het zou
kunnen dat dit noodaggregaat daarom nog een aantal maanden noodzakelijk is voor de stroomvoorziening en
later als back-up systeem.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Ron van Dopperen op 030 – 258 2525.
Op www.regiotramutrecht.nl vindt u ook actueel nieuws en achtergrondinformatie over ons werk aan de
vernieuwing van de regionale tramlijn.
Hoogachtend,
Alexander Bloembergen
Omgevingsmanager project vernieuwing regionale tramlijn
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