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Skogrydding: Før arbeidet med å bygge ny holdeplass kan ta til, må vegetasjonen ryddes vekk. Trappa opp til holdeplassen vil gå omtrent der traktoren
står. Jernbanesporet ses opp til høyre. Fotografen står i sør og tar bilde i nordlig retning. Foto: Jernbaneverket, Ronny Pedersen.

Tverlandet holdeplass
– Arbeidet med å bygge ny holdeplass på
Tverlandet er i gang, forteller prosjektleder
Ramdal. Den nye holdeplassen vil gi de som
bor i området et togtilbud.

Tverlandet holdeplass: www.jernbaneverket.no/Tverlandet-holdeplass

Hva bygges nå:
Nå ryddes det skog for å gjøre plass
til ny holdeplass på Tverlandet. Bildet
over viser hvor mye skog som
allerede er fjernet.

Ny holdeplass: I løpet av 2015 vil toget også stoppe på Tverlandet. (Illustrasjonsfoto: Bildet viser Valnesfjord holdeplass)
Foto: Jernbaneverket, Anne Rognes.

Forbereder bygging

–Før vi kan begynne med byggingen av selve holdeplassen må vi fjerne vegetasjonen på stedet, forteller
byggeleder Pedersen.
Skogrydding. Skog og kratt skal ryddes
for å gi plass til den nye holdeplassen.
Arbeidet med skogryddingen utføres med
sag, og det jobbes på hverdager.
Midlertidig gangvei. Før byggearbeidet starter for fullt skal det bygges en
midlertidig gangvei langsmed Hagebyen.
Dette gjør vi for at det skal være tryggere
for myke trafikanter å ferdes langs Hagebyen i byggeperioden, siden veien også
skal trafikkeres av anleggstrafikk mens
arbeidet pågår. Dette arbeidet gjøres på
hverdager, en gravemaskin skal brukes
mens jobben blir gjort.
Ti måneders byggetid. I august starter
hoveddelen av arbeidene som skal pågå
til juni 2015. Mer informasjon om oppstart

av byggearbeidet og flere detaljer kommer vi tilbake til i første halvdel av august.
Fremskritt. Fra 2015 vil beboerne i tettstedet Løding og omegn få et togtilbud.
– Det er artig å få være prosjektleder for
denne nyvinningen, sier prosjektlederen.
Byggingen av holdeplassen legger til rette
for at flere kan benytte seg av kollektivtilbudet som finnes på Saltenpendelen/
Nordlandsbanen.

Planlagt ferdig. – Selve byggearbeidet
ved holdeplassen er planlagt ferdig i
juni 2015, forteller prosjektleder Ramdal.
Foreløpig er det ikke bestemt dato for når
første tog stopper ved holdeplassen.

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

Tverlandet holdeplass: www.jernbaneverket.no/Tverlandet-holdeplass

Kontaktinformasjon. Hvis du har spørsmål om byggearbeidet, eller lurer på hvordan byggingen av den nye holdeplassen
vil påvirke deg kan du ta kontakt med oss
mellom 8.00 og 15.00 på hverdager.
– Prosjektleder Ingunn Ramdal, telefon:
950 37 525, e-post: ingunn.ramdal@jbv.no
– Byggeleder Ronny Didrik Pedersen, telefon: 971 44 434, e-post: rdpe@cowi.no
Nyhetsbrev på e-post. Hvis du ønsker
informasjon om byggeprosjektet rett i
e-postkassen din kan du sende en e-post
til anne.rognes@jbv.no. I e-posten legger
du inn informasjon om at dette gjelder
Tverlandet holdeplass og at du ønsker
nyhetsbrev tilsendt per e-post. Legg ved
fullt navn og din egen e-postadresse.
Kontaktinformasjon

Prosjektleder Ingunn Ramdal
Byggeleder Ronny Pedersen

