JERNBANEVERKET UTBYGGING INFORMERER

Fornyelse av Drammenbanen
14. mai 2013

Fra 7. april 2013 til 7. desember 2014 stenges Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika
grunnet ombygging av Høvik stasjon. Alle tog vil da bruke Bærumstunnelen, mens Stabekk, Høvik
og Blommenholm stasjoner blir betjent med et forsterket busstilbud fra Ruter. Mens banen er
stengt skal det også gjøres omfattende fornyelse av spor og tekniske anlegg på strekningen.

Støyende arbeider ved Høvik stasjon
Mellom tirsdag 21. mai og fredag 13. september
Det er nødvendig med støyende arbeider som sprengning, spunting, boring og vannmeisling for å
gjennomføre byggingen av Høvik stasjon. Arbeidene vil primært foregå innenfor anleggsgrensen
ved Høvik stasjon. Dette nabovarselet er et supplement til varsel om generelle anleggsarbeider
som vi distribuerte i april.
Fra den 21. mai og ut perioden vil det utføres spuntarbeider langs det tidligere sporområdet øst
for Høvik bro. Disse arbeidene utføres for å hindre utglidning av masser ved gravearbeider og som
permanente vibrasjonsdempende tiltak for boligene i området. Arbeidene er forventet å pågå fra
mandag til torsdag fra kl. 7‐19 med to pauser på dagtid.
Fra den 1. juni og ut perioden vil det utføres sprengnings‐ og piggearbeider i det tidligere
sporområdet øst og vest for Høvik bro. Arbeidene forventes å pågå mandag til torsdag kl. 07‐19 og
fredag kl. 07‐16 med to pauser på dagtid.
Fra den 17. juni og 4 til 6 uker fram i tid vil det pågå støyende arbeider på dagtid i forbindelse med
rehabilitering av Høvik bro. Det vil utføres vannmeisling for å fjerne gammel betong. Arbeidene vil
pågå mandag til fredag kl. 07‐19 og lørdag kl. 07‐14.
Det er sendt dispensasjonssøknad fra støyforskriftene til Bærum kommune. Vi beklager ulempene
som arbeidene medfører. Enkelte arbeidsoperasjoner er dessverre mer støyende enn andre. Vi
prøver i størst mulig grad å begrense støybelastningen, blant annet med valg av utstyr. Vi har
befart de mest vibrasjonsutsatte boligene, og har rystelsesmålere ute for kontinuerlig å følge med
på arbeidene.
Ved særskilte behov kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting for berørte naboer. Vi
presiserer at dette må avtales på forhånd og hotellrom bestilles av Jernbaneverket. I motsatt fall
dekkes ikke utgiftene til oppholdet.
Eventuelle henvendelser og spørsmål rettes til undertegnede på telefon 994 75 686 eller e‐post
hovik@jbv.no. Følg oss også på Facebook: www.facebook.com/jbvhovik. Her legger vi jevnlig ut
oppdateringer om anleggsarbeidene. Mer informasjon om prosjektet finner du også på
www.jernbaneverket.no/hovik.

Eventuelle klager rettes til Folkehelsekontoret i Bærum, telefon 67 50 32 00.
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