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

Byggearbeidet forsetter
Vinterpausen ved Tverlandet holdeplass
avsluttes og arbeidet med å bygge plattform
starter opp igjen 23. mars. – Prosjektet er i
rute og det nye anlegget vil være ferdig til 1.
juli som planlagt, opplyser Jernbaneverkets
prosjektleder Ingunn Ramdal.

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

Tverlandet
holdeplass
– Byggearbeidet forsetter på
Tverlandet
– Ferdig 1. juli 2015

Plattform: Arbeidet med plattformen starter 23. mars. Foto: Ronny Pedersen, Jernbaneverket.

Bygger plattform
Entreprenøren skal begynne med å bygge opp plattformen ved holdeplassen.

En plattform bygges opp med betongelementer. Inne i hulrommet trekkes det
kabler til elektriske formål. Når alle rør og
kabelkanaler er lagt fylles det opp med
masse, deretter kan plattformdekket, som
er asfalt, legges på toppen.
Nattarbeid
Av sikkerhetsmessige hensyn kan vi
ikke bygge plattform mens det går tog
forbi den nye holdeplassen. For å få bygd
selve plattformen er vi derfor nødt til å ta
nettene i bruk. Om natten vil det være
maskiner i drift ved holdeplassen og når
det skal fylles masse i plattformen vil det
høres at grus og pukk tømmes fra lastebil.
Nattarbeidet pågår i uke 13 før arbeidet
tar påskeferie. Fra uke 15 starter nattarbeidet opp igjen og vil pågå til og med uke

26. Nattarbeidet starter mandag kveld
hver uke og avsluttes fredag morgen.

byggeplassen skal merke minst mulig til
arbeidet.

For dere som er naboer er det viktig å
være oppmerksom på at det ikke vil støye
hver natt. Vi kommer med oppdatering
omlag hver fjortende dag om det som
skal skje i kommende periode.

Anleggsarbeid ved parkeringsplassen
og adkomstveien, montering av leskur,
møbler og lys vil derfor skje på hverdager
i arbeidstida.

Kontakt Jernbaneverket
Ta kontakt med Jernbaneverkets kommunikasjonsrådgiver hvis dere har spørsmål
om nattarbeidet. Kommunikasjonsrådgiver Anne Rognes svarer på spørsmål
hverdager mellom 8 og 15.
Minst mulig ulemper
Alt arbeid som kan utføres innenfor normal arbeidstid vil selvfølgelig skje til disse
tidspunktene for at dere som er naboer til

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

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

Oppdaterte nyheter
Følg med på våre nettsider http://www.
jernbaneverket.no/Tverlandet-holdeplass
utover våren for å få med deg siste nytt
om byggeprosjektet.
Nyheter på e-post
Vi minner også om at du kan få siste nytt
fra byggeprosjektet sendt til din epost.
Send en e-post til anne.rognes@jbv.no
med teksten «Jeg ønsker nyhetsbrev om
Tverlandet holdeplass» i emne-feltet.
Kontaktinformasjon

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

