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TVERLANDET HOLDEPLASS
13.mai 2015

Uke 21 og 22:
Byggearbeidet ved Tverlandet holdeplass
Byggearbeidet fortsetter både natt og dag. Plattformen bygges hver natt fra mandag kveld til fredag
morgen. Nattarbeidet starter klokken 22.30 og avsluttes klokken 4.30. På dagtid fortsetter arbeidet med
adkomstvei og parkeringsplass, i tidsrommet mellom 7.00 og 15.00.

Parkeringsplass: Arbeidet med parkeringsplassen ved Tverlandet holdeplass fortsetter. Foto: Ronny Pedersen,
Jernbaneverket.

Fremdrift
Ved plattformen er vi nå ferdige med å montere L-elementene og fortsetter med å legge kabelrør.
Begrunnelse for nattarbeid
Av naturlige årsaker skal plattformen bygges svært tett opp til jernbanelinja fordi passasjerene går på
toget via den. Av sikkerhetsmessige hensyn kan ikke de som bygger plattformen arbeide så nært opp til
sporet på dagtid når togene passerer.
Adkomstvei og parkeringsplass
Arbeidet med å bygge vei og parkeringsplass fortsetter slik det ble gjort i forrige periode. Det skal
transporteres inn masser og materiell til bruk i byggearbeidet med lastebil. Det jobbes med gravemaskin
og dumper inne i anleggsområdet. Arbeidet med veien inkluderer å sette opp autovern og legge jord på
fyllinger som er etablert i forbindelse med arbeidet.
Reduserer støv
Per i dag er det lagt grov grus, forsterkningslag, på den nye adkomstveien og parkeringsplassen. Grov grus
gir mindre støvplager enn bærelaget som skal ligge mellom den grove grusen og asfalten. For å minimere
støvmengden som virvles opp fra veien når anleggstrafikken passerer vil ikke bærelaget bli lagt før helt
inntil veien og parkeringsplassen skal asfalteres.

Følg byggeprosjektet på våre nettsider: www.jernbaneverket.no/Tverlandet-holdeplass

Kortvarig stenging og asfaltering
Krysset Hagebyen/veien opp til holdeplassen skal stenges for arbeider i 2 dager. Hvilke datoer arbeidet
skal utføres er ikke avklart per 13.mai. Vi kommer tilbake med dato når det er avklart. Det vil bli satt opp
skilt som gir informasjon om omkjøring.
I midten av juni skal både krysset og veien fra krysset og opp til holdeplassen asfalteres. Vi kommer tilbake
med mer informasjon når det nærmer seg.
Neste oppdatering
Informasjon om byggearbeidet i uke 23 og 24 sendes ut i overgangen mellom uke 22 og 23.
Oppdatert informasjon om byggearbeidet finner du også på våre nettsider:
http://www.jernbaneverket.no/Tverlandet-holdeplass
Jernbaneverket beklager ulempene arbeidet medfører for omgivelsene.
Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med oss? Ta kontakt på hverdager mellom klokken 8.00 og 15.00.



Kommunikasjonsrådgiver Anne Rognes, telefon: 415 05 253, e-post: anne.rognes@jbv.no
Byggeleder Ronny Pedersen, telefon: 971 44 434, e-post: rdpe@cowi.no

Vennlig hilsen
Jernbaneverket
Prosjektgruppa for Tverlandet holdeplass

