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29. juni 2015

Uke 27 og 28:
Byggearbeidet ved Tverlandet holdeplass
Byggearbeidet fortsetter i uke 27 og 28. Arbeidet med å montere leskur, gjerde og
kundeinformasjonsanlegg på plattformen pågår hver natt fra mandag kveld til fredag morgen.
Nattarbeidet starter klokken 22.30 og avsluttes klokken 4.30. På dagtid pågår de siste kompletterende
arbeidene med parkeringsplass, trapp og rampe på hverdager mellom 7.00 og 15.00.

Nesten ferdig: Det er lagt asfalt på parkeringsplassen. Trappa og rampa opp til holdeplassen kan ses midt i bildet. Til
venstre ser vi fundamentet til gjerdet i bakkant av plattformen. Foto: Ronny Pedersen, Jernbaneverket.

Nattarbeid
Ved plattformen er vi snart klare til å montere benker, gjerde og informasjonsskilt. Den største jobben som
gjenstår er å montere leskur og legge asfalt på plattformen.
Begrunnelse for nattarbeid
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.
Asfalt gir mindre støv
Siste lag med asfalt i adkomstveien legges tirsdag 30. juni og parkeringsplassen er allerede ferdig asfaltert.
Det betyr at det vil støve mindre fra vei og parkeringsplass når all asfalt er på plass ved utgangen av
tirsdag 30. juni.
Siste arbeider
Arbeidet er i hovedsak ferdig til 1. juli som planlagt. Kompletterende arbeider vil pågå i ytterligere tre uker
før vi setter sluttstrek for arbeidet. Trappa opp til holdeplassen er montert og det jobbes med å gjøre
ferdig rampa.

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

Første tog stopper ved holdeplassen 17. august 2015. – Vi er fortsatt i rute med hensyn til planlagt åpning
17. august 2015, opplyser prosjektleder Ingunn Ramdal.
Gangsti fra nord
Gangstien er bygd ferdig. Vi minner om at publikum ikke må passere anleggsgjerdet før holdeplassen
åpner17. august 2015.

Snart grønt: I skråningen som vender opp mot holdeplassen skal vi så og det vil bli grønt i løpet av sommeren. Foto:
Ronny Pedersen, Jernbaneverket.

Neste oppdatering
Informasjon om byggearbeidet i uke 29 og 30 sendes ut i overgangen mellom uke 28 og 29.
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

