
Den ferske illustrasjo-
nen viser hvordan
heisen på 70 meter og
stasjonshallen kan bli
seende ut. Begge pro-
sjekter skal etter planen
stå ferdig ved årsskiftet
2015–2016.

LISA LUNDHAGA
Telefon 33099012

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Heisen er til-
tenkt togreisende og andre som
har behov for å forflytte seg
mellom sentrum- og stasjons-
området i byen og Holme-
strand-platået.

– Dette er en illustrasjon og
ikke nødvendigvis slik det ende-
lige resultatet blir, presiserer
Freddy S. Fagerheim, som er
kommunikasjonsrådgiver i Jern-
baneverket.

Tur på 30 sekunder
I løpet av året starter arbeidet
med å bygge den mye omtalte
heisen. Den var opprinnelig ikke
en del av det vedtatte prosjektet
for strekningen Holm-Holme-
strand-Nykirke.

Det blir ikke bare én, men to
heiser som etter planen skal stå
ferdige samtidig med stasjonen
ved årsskiftet 2015–2016.

Heisen frakter folk 70 meter
rett opp eller ned. Det er bereg-
net at heisen bruker 30 sekunder
på én tur.

Holmestrand kommune skal
ha en reguleringsplan for heisen
klar før sommeren. Planen vil
bygge på utarbeidet forprosjekt
som omfatter heishus med at-
komstarealer, sykkelparkering
og en mindre korttidsparkering
for biler ("kiss-and-ride").

Kommunen har påtatt seg
driftsansvaret for heisen.

Halvparten ferdig
Over halvparten av tunnelen er
nå sprengt ut.

– Alle disse timene har gitt oss
godt og vel seks kilometer med
tunnel, flere rømningstunneler
og en stasjonshall som vokser
uke for uke, kommenterer Jern-
baneverket i sitt mars-april-in-
formasjonsskriv til innbyggere i
Holmestrand.

Tog skal kunne passere i 250
kilometer i timen mens det står
ventende passasjerer på per-
rongen bare få meter unna. Det-
te er noe av det som gjør pro-
sjektet unikt i verdenssammen-
heng.
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Slik kan heissjakt og st

IILLLLUUSSTTRREERREENNDDEE:: Jernbaneverket presiserer at dette er en illustrasjon og ikke nødvendigvis slik det endelige resultatet blir. Heis og stasjonshall skal være
(Illustrasjon: Jernbaneverket. Foto: Jarle Foss / Grafikk: Arild W. Solerød)

Lite jobbing på røde
påskedager
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Innbyggere
flere steder i Holmestrand har
blitt vant til de stadige spreng-
ningene som gjør at tunnelen og
stasjonshallen vokser. Det blir
liten eller ingen aktivitetet på
anleggene på dagene som er
markert med rødt i kalenderen i
påsken. Utover det vil det være
aktivitet på alle entreprisene.



Lilya Geertsen (41) vir-
keliggjør en lenge drømt
drøm når hun åpner dø-
rene til forretningen
2ROM like over påske.

LISA LUNDHAGA
Telefon 33099012

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Møbel- og inte-
riørbutikken 2ROM åpner lør-
dag 6. april i Langgaten 40. Dette
er de tidligere lokalene til opti-
ker og urmaker Gunnar Brastad.
Brastad drev forretningen fram
til han gikk bort i 2009.

Daglig leder i 2ROM heter Li-
lya Geertsen (41). Hun er opp-
rinnelig fra Horten, men er bo-
satt i Holmestrand. Nå er hun i
full sving med å gjøre butikken
åpningsklar.

Føltes riktig nå
Geertsen er utdannet visual
merchandiser. Hun har arbeidet
for mange av de største aktørene
innen tekstilbransjen i Norge.

– 2ROM er en drøm jeg har
hatt lenge. Nå føltes det riktig å
virkeliggjøre den, sier hun.

– Hvorfor navnet “2ROM”?
– Ideen er holistisk (helhetlig

tankegang, journ.anm). I tillegg
til møbel- og interiørsalg, har vi
knyttet til oss en arkitekt og en
designer. En annen fordel er
selvsagt at lokalet består av to
rom, sier hun smilende.

Satser nasjonalt
Konseptet er å kunne tilby inte-
riørbevisste mennesker alt fra
oppvaskhåndklær til sofaer til
lamper, foto og kunst. En nett-
butikk er også på trappene.

– Jeg kommer til å satse nasjo-
nalt ved siden av å drive den fy-
siske butikken i Langgaten, sier
gründeren.

Hun har drevet nettbutikk tid-
ligere og legger til at hun også
har erfaring med og kjenner godt
til butikkdrift.

Alltid vært kreativ
Videre planlegger hun hjemme-
konsultasjon for folk som vil ha
hjelp til å finne løsninger i hjem-
met.

– Jeg har alltid vært av den kre-
ative typen. Jeg liker alt som har
med form, kunst og design å gjø-
re. Jeg er også veldig glad i pro-
sjekter. Gjennom årenes løp har
jeg sammen med min mann
pusset opp fire hus fra bunnen
av, sier 41-åringen.

Hun mener lidenskapen for
interiør ligger i blodet.

– Faren min er kunstner, og
mora mi har alltid vært levende
opptatt av norsk kunsthåndverk.
Jeg har nok blitt påvirket av dem.
Fritiden min bruker jeg for ek-
sempel til å gå på kunstutstil-
linger, sier Geertsen.

– Dette er pasjonen
Annenhver nordmann har pla-
ner om å pusse opp i år, viser en
spørreundersøkelse som analy-
seinstituttet YouGov har gjort,
ifølge Avisenes Nyhetsbyrå
(ANB).

– Dette er pasjonen min. Jeg
har mange sommerfugler i ma-
gen. Jeg håper 2ROM kan fylle et
behov i Holmestrand, sier grün-
deren.
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tasjonshall bli

e ferdigstilt samtidig ved årsskiftet 2015–2016. Det blir to heiser. Én heistur skal ta om lag 30 sekunder.

Langgatenfårmøbel-
og interiørbutikk

NNYY II SSEENNTTRRUUMM:: Lilya Geertsen er daglig leder av det nyeste butikktil-
skuddet til Holmestrand, møbel- og interiørbutikken 2ROM.
(Begge foto: Lisa Lund Haga)

FFAAKKTTAA
HHEEIISSEENNOOGG FFIINNAANNSSIIEERRIINNGG
• Jernbaneverket bygger fjellheis
fra nye Holmestrand stasjon til
Holmestrand-platået.
•Opprinnelig var ikke heisen en del
av det vedtatte prosjektet for
strekningenHolm-Holmestrand-
Nykirke,men den vil nå bli bygget
og ferdigstilt sammenmed den
nye banen og stasjonen.
• Jernbaneverket skal finansiere 50
prosent av investeringskostna-
dene til fjellheisen,det vil si 24mil-
lioner kroner.Vestfold fylkeskom-
mune skal i ti år bidramed et årlig
tilskudd til Holmestrand kommu-
ne for å nedbetale kommunens lån
på 19millioner kroner.
•Holmestrand kommune skal be-
tale 5millioner kroner for eiendom
og reguleringsplan, og påtar seg
framtidig driftsansvar på 400 000
kroner i året.

HHEERR i Langgaten ligger 2ROM.




