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Fornying av Drammenbanen på strekningen Lysaker-Sandvika

Stasjonen tar form
Midt i anleggsmylderet begynner man nå å
ane konturene av det framtidige stasjonsområdet på Høvik. Fortsatt står grunnarbeidene i fokus, samtidig som vi også jobber
med bl.a. fornyelse av Drammenbanen.
Våre naboer er velkommen til et informasjonsmøte om arbeidene mandag 4. november klokken 18.00 på Høvik menighetshus.
Følg prosjektet på www.jernbaneverket.no/hovik

Ny Høvik stasjon:
Dagens stasjonsområde bygges helt
om. Totalt får stasjonen fem spor.
De tre sporene i midten skal brukes
til vending og hensetting av tog og
blir ikke tilgjengelige for publikum.
For de reisende bygges to 220 meter
lange sideplattformer på hver side av
stasjonen. Atkomst til plattform blir
fra undergang i østre del av området,
samt via heis eller trapp fra veibroen.
På sydsiden av stasjonen anlegges
sykkelparkering, innfartsparkering
og plass for av- og påstigning.
Den nye stasjonen tas i bruk i desember 2014. Etterarbeider på stasjonen
pågår fram til sommeren 2015.

Høy aktivitet på Høvik
Arbeidene med stasjonen og sporområdet er i rute. Fortsatt er det betong- og grunnarbeider som er
fokus utover høsten og vinteren.

Omfattende. Arbeidene med vann- og
avløpsanlegget som vi utfører på oppdrag
fra Bærum kommune, er omfattende og
vil fortsatt pågå utover høsten og vinteren. For å fullføre disse arbeidene vil det
være nødvendig å grave ut for kum under
veibanen i Markalleen. Dette vil medføre
redusert fremkommelighet i perioder.
Vi holder nå på med sprengearbeider
inne på anleggsområdet øst og vest for
Høvik bro for å anlegge en grøftetrasé.
Pigging for fjelluttak vil i all hovedsak
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Arbeidene med gangtunnelen under
sporene er godt i gang. Dette er atkomst
fra parkeringsplassen til plattform for
tog retning Drammen. Vi har også startet
arbeidet med det søndre trapp- og heishuset som vil gi adkomst fra Høvik bro
ned på plattform for tog retning Oslo.
I tillegg har arbeidene med støttemuren langs Markalleen skutt fart de siste
månedene. Disse arbeidene vil fortsette
utover høsten og vinteren.
Dessuten fortsetter arbeidene med
Høvik bro, og fremkommeligheten her vil
være redusert også fremover. (Se egen
sak.) Nå i oktober starter vi også arbeider
på en mur som ligger ved vestsiden av
broen ved Snoveien nr. 15.

Undergangen som skal gi atkomst fra parkeringsplassen på sørsiden til plattformen på nordsiden av
stasjonen, vokser nå fram. Dette bildet er tatt i begynnelsen av oktober.

foregå vest for broen i perioden fram til
jul. Etter jul vil mye av de mest støyende
arbeidene som spunting, pigging og
sprenging være ferdige.
På nyåret vil vi også bygge opp ny
underbygning for de nye sporene på stasjonen. Blant annet blir det oppfylling av

lette masser vest for broen. Det blir også
mye betongarbeider etter jul.
Kontrakt for bygging av de jernbanetekniske anleggene inngås i november,
og anleggsstart er februar 2014. Arbeidene med jernbaneteknikk vil pågå parallelt med grunnarbeidene.

Godt i gang med fornyingsarbeidene
Arbeidene mellom Høvik og Stabekk
startet i august, mens arbeidene ved
Blommenholm mot Høvik begynte i september. Målet med tiltakene er å bedre
punktligheten på strekningen.
Arbeidene som vil pågå utover høsten
og vinteren er masseutskifting og andre
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I perioden uten togtrafikk på stasjonene Blommenholm, Høvik og
Stabekk gjør vi også fornyingsarbeider på Drammenbanen
mellom Sandvika og Stabekk.

Flere steder på strekningen har massene under sporet vært for dårlige, noe som bl.a. har ført til redusert
hastighet på togene i vårløsningen. Nå skiftes dette ut med bedre masser.

Følg prosjektet på www.jernbaneverket.no/hovik

grunnarbeider. Vi skal pigge og sprenge
bort knauser og små fjellformasjoner
langs hele traseen der det er trange skjæringer. I et område ved Blommenholm
stasjon skal vi dypsprenge for å få drenert
under jernbanesporet.
Arbeidene med kabelkanaler, fundamenter til master og etablering av
grøfter vil også starte i løpet av høsten og
gjennomføres i løpet av vinteren på hele
strekningen mellom Blommenholm og
Stabekk.
I denne perioden vil vi også bygge to
tekniske hus, ett på Stabekk stasjon og
ett på Blommenholm stasjon. Våren og
sommeren 2014 vil det bli gjort tiltak på
Stabekk stasjon for å gjøre stasjonsområdet universelt utformet. (Se egen sak.)
Gangtunnelen ved Blommenholm stasjon
skal også rehabiliteres.
Fra juni 2014 og fram til togene igjen
trafikkerer strekningen i desember 2014,
skal vi også utføre fornyingsarbeider på
strekningen mellom Stabekk og Lysaker.

Skifter side på Høvik bro
Rehabiliteringen av Høvik bro startet i sommer, og arbeidene på broens østre side avsluttes på høstparten. Når broens østre side er ferdig starter arbeidene på vestre side. Fotgjengere og syklister må da
benytte østre fortau.

Fortauene fornyes. Arbeidene på
vestre side starter med å fjerne gammel
betongvinge og fortauskant slik vi gjorde
i sommer på østre side. Til dette brukes
betongsaging og en teknikk som kalles
vannmeisling.
Når fortauet stenges blir veibanen også
noe innsnevret på vestsiden. Dette er for å
gi tilstrekkelig plass til anleggsarbeidene.
Begge kjørefeltene holdes altså åpne,
men det blir trangere enn i dag og biltrafikken må avpasse farten etter forholdene.
Fotgjengere og syklister må benytte
østre fortau. Når fjerning av gammel betong er ferdig vil vi fortsette arbeidet med
å rehabilitere og utvide broen på samme
måte som det nå er gjort på østsiden.
Begge fortauene vil bli støpt, og resten
av broen rehabiliteres med ny betong på
undersiden. Arbeidene på undersiden
skal normalt ikke påvirke trafikken oppe
på broen.
Veibanen rehabiliteres sommeren
2014, noe som også innebærer at broen
blir stengt for biltrafikk i en periode i
fellesferien. Alle arbeidene på broen skal
være helt ferdige i august 2014.
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Broen vil være åpen for bilister og myke
trafikanter i hele anleggsperioden, men
det blir redusert fremkommelighet og
ulemper for trafikantene.

Fortau og kantdrager på østsiden av broen ble støpt 10. oktober.

Slik blir broen: Det blir 2,6 meter brede
fortau (tidligere 1,7 meter) med rekkverk
på begge sider. Disse fortauene er også
adkomst til trappe- og heishusene til den
nye stasjonen. De to kjørefeltene blir på
3,5 meter hver (tidligere 4,5 meter).
Rehabiliteringen innebærer en klar

prioritering av gående og syklende på
broen på bekostning av bilister. Eksperter
på trafikkavvikling fra Statens vegvesen,
trafikketaten i Bærum kommune og Asker
og Bærum politidistrikt har alle vært involvert i planarbeidet som resulterte i denne
løsningen.

Trafikkavvikling i Markalleen
Det er for tiden sperringer i veibanen i deler av Markalleen ved Høvik i forbindelse anleggsarbeider. Dette
skyldes primært arbeider med vann- og avløpsanlegget og støttemuren langs Markalleen.

Myke trafikanter. Det holdes åpen en
gang- og sykkelvei i hele anleggsperioden, men i perioder er fremkommeligheten redusert også for myke trafikanter. Vi
samarbeider med Statens vegvesen om
å opprettholde trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper i anleggsperioden.

Foto: Gro Elden

Det vil også i tiden framover være utfordringer med fremkommelighet i området,
og vi ber alle trafikanter avpasse farten
etter forholdene.
Markalleen er stengt for ordinær biltrafikk mellom nr. 36 og 104 med unntak
av anleggstrafikk og kjøring til eiendommene.

For tiden er sperringen i Markalleen
plassert ved nr. 72 i forbindelse med
gravearbeider som skal utføres i veiba-

nen. Når disse er ferdig vil sperringene
flyttes tilbake til nr. 104, og innkjøringen
til eiendommene vil igjen kun være via
rundkjøringen på Strand.
Det blir også noe mer graving i veibanen i Markalleen nærmere St1-stasjonen i
løpet av vinteren i forbindelse med vannog avløpsanlegget. Naboer vil bli varslet
når dette blir aktuelt.
Vi beklager ulempene anleggsarbeidene påfører omgivelsene, og vil ha
fokus på å gjøre disse så små som mulig
innenfor de begrensninger arbeidene gir.
Vi setter pris på de tilbakemeldinger vi har
fått fra lokalmiljøet om trafikkavviklingen
i området.
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Stabekk stasjon blir ny

Dagens stasjonsområde ved Stabekk er lite tilgjengelig for reisende som er bevegelseshemmet, har med
barnevogn eller mye bagasje. Nå skal stasjonsområdet oppgraderes med universell utforming og bedre
tilpasning til omgivelsene.
Selve stasjonsbygningen skal ikke endres,
men det kommer ny undergang, samt
nye trapper og heiser. Dessuten skal
plattformene heves slik at det blir lettere
å komme av og på togene for blant annet
bevegelseshemmede.
Arbeidene med disse tiltakene starter i
april, og jobben skal være gjort i desember 2014. Da vil togene igjen trafikkere
strekningen mellom Lysaker og Sandvika,
og Stabekk stasjon gjenåpner.

sydlige parkeringsplassen vil det kun
være trappeatkomst ned til undergangen,
mens det ved stasjonsbygningen og ved
plattformen blir atkomst både via heis og
trapper.
Det nye stasjonsområdet skal framstå
som lett å orientere seg i med oversiktlige
ganglinjer. Tiltak vil gjøres for at plassen
foran stasjonsbygningen, inkludert parkeringsplassen, skal bli mer innbydende og
funksjonell.

Heis og trapper. Plattformen vil ligge
mellom sporene slik som i dag. Fra den

Parkering. Det blir fortsatt parkeringsplasser på begge sider av stasjonen, i

tillegg blir det nå også sykkelparkering
begge steder.
Stabekk stasjonsbygning ble oppført i
1902, og hele stasjonsområdet sto ferdig
i 1916. Både bygningen og skysstasjonen
ved siden av er regulert som bevaringsområder, og stasjonsbygningen er også
omfattet av Jernbaneverkets verneplan.

Følg oss på Facebook
Vi får mye god
tilbakemelding
om Facebooksiden til prosjektet,
og mange naboer
følger oss allerede.
Men vi vil gjerne
nå ut til flere.
På Facebook-siden kan du lese
siste nytt om anleggsarbeidene og stille
spørsmål. Du trenger ikke ha konto på
Facebook for å besøke siden, gå inn på
www.facebook.com/jbvhovik.

Nabomøte i november
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Mandag den 4. november kl. 18 inviterer vi til nabomøte om arbeidene på
Høvik stasjon og fornyingen av jernbanestrekningen mellom Sandvika og Stabekk.
Det blir en presentasjon av prosjektet
og mulighet til å stille spørsmål direkte
til byggeledelsen. Møtet holdes på Høvik
menighetshus.

Det skal armeres og støpes en helt ny undergang under sporene på Stabekk stasjon.

I forslaget til statsbudsjett for 2014 er
det satt av 297 millioner kroner til Høvik
stasjon. Totalt har prosjektet en øvre
kostnadsramme på 652 millioner.
Følg prosjektet på www.jernbaneverket.no/hovik
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