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Detaljreguleringsplanen for 
Oteråga stasjon og krys-
singsspor på Tverlandet er 
lagt ut til offentlig ettersyn. 
Cathrine Skogheim
cs@an.no
930 88 130

BodØ: Hensikten med planar-
beidet er å legge til rette for for-
lenging av dagens kryssings-
spor og stasjonstiltak på Oterå-

ga. Målet med tiltaket er å øke 
kapasiteten på Nordlandsba-
nen ved å gi plass til kryssing av 
ca. 600 meter lange tog. 

Det er også et behov for å eta-
blere stasjon for persontrafikk 
på Oteråaga, for å betjene FOH 
på Reitan og nær bebyggelse. 

I planbeskrivelsen, som er ut-
arbeidet av Sweco, heter det at 
planforslaget ikke medfører ne-
gative konsekvenser for andre 

viktige samfunnsinteresser. 
Et oppstartsmøte ble gjen-

nomført i september 2016. Fle-
re drøftingsmøter med berørte 
naboer har blitt gjennomført, 
det har også avklaringsrunder 
med Statens vegvesen med 
hensyn til trafikkløsninger. 

Ferdigstilling av fjernstyring 
og kapasitetstiltak på Nord-
landsbanen ligger inne i NTP 
for 2014-2023. 

I tillegg til forlengelse av da-
gens kryssingsspor ligger det 
også inne i prosjektet å etablere 
to sideplattformer med 220 me-
ters lengde, undergang under 
spor og adkomst til plattform 
via trapp og ramper. 

Ved stasjonsbygget er det 
planlagt seks nye parkerings-
plasser. Ny adkomst fra riksvei 
80 ligger også inne som plan-
lagt tiltak. 

vil forlenge spor og bygge togstopp 

Man tar to åttende-
klasser og lar dem 
besøke et par opp-
drettsanlegg. Etterpå 
skal de lage mat.
tore John andreaSSen
tja@an.no
951 54 909

SALTDAL: – Det har vært utrolig 
artige dager. Det sier Eva Loe 
Grønvold (13), som fikk være 
med å sløye og tilberede laks. I 
tillegg til å dandere maten for 
gjestene.

Kine Oldervik i Kygok og Ali-
ce Øksheim fra Edelfarm karak-
teriserer opplegget som svært 
vellykket.

«elevstunt»
– Jeg håper vi får dette til flere 
ganger, sier de to.

I tillegg til at elevene satte 

stor pris på å være med på alt 
det praktiske som fulgte med 
dette «elevstuntet», fikk de 
også stifte bekjentskap med 
viktige lokale bedrifter i sitt 

eget nærmiljø.
Årets elevbesøk til bedrifter i 

oppdrettsnæringa, samt at ung-
dommene fikk tilberede råva-
rene, blir karakterisert som en 

"
Det har vært 
utrolig artige da-
ger med å sløye 

og tilberede laks.
evA loe GrØNvold (13)
elev, åttende klasse, Rognan

svært vellykket seanse på Rog-
nan.

Det var begge åttendeklasse-
ne ved Rognan ungdomsskole 
som før helga skred til verket 
uten hemninger. 

Torsdag besøkte de Salten 
Smolt i Vik og Edelfarm i Øk-
sengård. Der fikk elevene se 
hvordan fisken blir til og fôres, 
helt fram til den har slaktefer-
dig størrelse.

Flott mat
Og det var ikke bare helt enkle 
oppskrifter åttendeklassingene 
gikk løs på. 

Hør bare her: Lettspeket røkt 
laks med blomkålkrem, hylle-
blomstgelé, panko og eple. Ret-
ten ble betegnet som en nytelse 
for ganen med sin lettrøykte og 
syrlige konsistens.

De unge kokkene serverte 
også to andre fiskeretter av 
skrei og sei. 

200 kom og spiste
Da det hele var over kom man-
ge av Rognans befolkning, in-
kludert foreldre, elever og læ-
rere for å smake på det som var 
stelt i stand. 

På det meste var det rundt 
200 personer innom Slipen, der 
maten ble laget. 

Det presiseres at laksen som 
ble brukt til matlagingen for-
skriftsmessig kom fra Salten-
laks på Holstad.

To åttendeklasser la igjen bøkene på ungdomsskolen

Artige dager med laks

ikke mye sØl: Her er hele gjengen som deltok under matlagingen på Slipen. De gjorde faktisk uttrykket «flere kokker, mere søl» til skamme.  Foto: desiGNiA

God mAt: (F.v.) Zuzanna Janiszewska, Pernille Kristensen og 
Kathrine Kristensen serverte smakfull mat.


