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Forord
Jernbaneverket ved Utbyggingsdivisjonen og Statens vegvesen Region øst har utarbeidet et
felles planprogram som beskriver bakgrunnen og gjennomføringen av det forestående planog utredningsarbeidet for Ny Høvik stasjon (Drammenbanen) og trafikksikkerhetstiltak på
avkjøringsrampa fra E18 til Høvik.
Programmet er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger
(KU) av 1. juni 2009. Selv om tiltaket ikke fanges opp av kriteriene i forskriften vil tiltakshaver
gjennomføre utredning av relevante forhold. Fastsatt planprogram beskriver hvilke temaer
som skal utredes for tiltaket i Bærum kommune.
Kommunen har bidratt i utarbeidingen av dette planprogrammet.
Rådgiver for Jernbaneverket er Asplan Viak AS.
I henhold til § 4 i Plan- og bygningsloven legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn
i perioden 17. februar til 31. mars 2010. Utleggelse av planprogram og oppstart av
planarbeidet er samtidig kunngjort i Aftenposten og Asker og Bærums Budstikke i tillegg til at
planprogrammet er tilgjengelig på internett. Planprogrammet er også oversendt direkte til
berørte grunneiere, myndigheter og interesseorganisasjoner.
Planprogrammet med trykte vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende adresser:
Kommunegården i Sandvika, Bærum bibliotek i Sandvika og på Høvik.
Planprogrammet og de dokumentene som ligger til grunn for programmet er tilgjengelige på
prosjektets hjemmeside:
http://www.jernbaneverket.no/hovik
Spørsmål om planprogrammet rettes til Jernbaneverket ved Anne Braaten
eller på e-post abra@jbv.no

Jernbaneverket Utbygging – februar 2010

Anne Braaten
(sign)
Prosjektleder
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1. INNLEDNING
1.2

Forholdet til plan- og bygningsloven

Planprogram
Planprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i plan- og bygningsloven § 12-9, jf § 4-1.
Konsekvensutredning
Konsekvensutredning skal iht forskrift om konsekvensutredninger utarbeides dersom tiltaket
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn (§ 3 første ledd bokstav b), jf vedlegg II nr
24), eller dersom størrelsen av tiltaket overskrider 500 MNOK (§ 2 første ledd bokstav f), jf
vedlegg I nr 29).
Forskriften § 4 gir kriterier for vurdering av virkningene for miljø og samfunn. For dette tiltaket
er det bokstav g) som kommer til anvendelse. Utbyggingen av Høvik stasjon vil ligge innenfor
området som allerede i dag er regulert og benyttet til jernbaneformål, og trafikkbelastningen
på sporet vil etter utbygging være mindre enn nåsituasjon (etter at nytt dobbeltspor Lysaker –
Sandvika åpner). Dessuten er kravene til støy fra ny bane vesentlig strengere enn
eksisterende dobbeltspor, noe som totalt sett vil gi området en lavere støybelastning enn
dagens situasjon.
På bakgrunn av kostnadsoverslag utarbeidet i tidligere planfaser vil tiltaket vil ha en samlet
kostnad på under 500 MNOK, og det anses derfor ikke nødvendig med en
konsekvensutredning.

2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

2.1

Grunnlaget for gjennomføring av tiltaket

Forhold til tidligere planer for vendanlegg vest for Lysaker
I forbindelse med utbygging av nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker ble det planlagt
et vendeanlegg på Jong.
Kostnadsoverslag på detaljplannivå for dobbeltsporstrekningen Sandvika-Hønsveien ble
ferdigstilt august 2000, og det lå an til kostnadsoverskridelse på ca 20 %. På bakgrunn av
dette ble det utarbeidet en rekke forslag til kostnadsreduserende tiltak. I samråd med
Jernbaneverket Hovedkontoret ble det besluttet ikke å bygge Jong snustasjon samtidig med
dobbeltsporene, men at underbygningsarbeidene skulle utføres slik at en eventuell
snustasjon kunne etableres senere. Begrunnelsen for dette lå i at en vendestasjon på Jong
ville kunne gi større fleksibilitet til ulike togdriftsopplegg og bedre
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robusthet/tilbakestillingsevne (spesielt ved avvikssituasjoner), men at det ikke forelå noen
konkrete planer for å vende tog på Sandvika. ”Oslopakke 2 – Utdypende analyser av
dobbeltsporutbyggingen” /7/ forutsatte heller ikke at det skulle vendes tog ved Sandvika.
Hovedkontoret sluttet seg til anbefalingen i brev av 13. Oktober 2000.
Konsekvensutredningen for ”Kollektivbetjening av Fornebu” /8/ i 2001 vurderte også
spørsmålet vedrørende vendespor på Jong. Dette ble ikke anbefalt pga den
markedsmessige ”droppen” etter Lysaker, noe som ville medført ekstra kostnader knyttet til
kjøring med nesten tomme tog til Sandvika.
Underbygningsarbeidene ble utført på Jong, men jernbanetekniske arbeider er ikke utført.
Videre er sporene til Askerbanen og Drammensbanen optimalisert forbi området og dersom
Jong snustasjon nå skal etableres må spor, føringsveier og støyskjerming endres. I tillegg
kommer de påløpende jernbanetekniske arbeidene på vendestasjonen. Jong er planlagt
med to vendespor. Beregninger utført i kapasitetsprosjektet (se kapittel 13) viser at det er
behov for 3-4 vendespor, avhengig av hvilket ruteopplegg som legges til grunn.
Forholdet til ruteplan R2012
Nye dobbeltspor og nye togsett gjør det mulig å øke trafikken på Drammensbanen
betraktelig, og antall avganger til/fra Sandvika vil dobles. Slik ruteplanen legges er det ikke
behov for nye vendespor i tilknytning til trafikkøkningen på Sandvika, men i tilknytning til
trafikken på Lysaker. Det er derfor likevel ikke behov for vendespor på Jong slik planen var
tidligere.
Avgrensing av oppgaven
Jernbaneverket Region Øst vurderer at Lysaker, innen overskuelig framtid, vil være et
markedsmessig tyngdepunkt som tilsier et vendeanlegg like vest for dette. Videre vil
kapasiteten i Oslotunnelen sette et tak for antall tog i Vestkorridoren. På disse premissene
mener Region Øst det derfor er sannsynliggjort at det ikke lenger er like aktuelt å lokalisere
vendesporene til Jong og at det er viktigere å lokalisere vendesporene nærmest mulig
Lysaker. Dette vil dekke behovet for vending av tog fram til en eventuell utvidelse av
kapasiteten gjennom Oslo tunnelen. For ytterligere begrunnelse for å velge bort Jong som
vendestasjon vises det til kapittel 3.4.
På grunn av kort tid fram til den nye ruteplanen skal iverksettes er det valgt å konsentrere
planarbeidet til eksisterende stasjonsområder hvor grunnerverv/omregulering kan unngås.
Med Lysaker som markedsmessig knutepunkt og operatørenens behov for kortest mulig
avstand til vendeanlegget er derfor Stabekk og Høvik stasjoner valgt ut som mulige
lokaliseringer.
Det er satt noen premisser for planarbeidet som bygger på arbeidene fra fase 1 og 2:
Midtstilte vendespor som hovedprinsipp
Unngå arealinngrep (hvis mulig)
Vegbruer/E18 skal ikke røres
Universell utforming på stasjonene der disse berøres
Bygging i hovedsak under trafikk på sporet
Kun vurdere vendespor (ikke hensetting og/eller skifting, ikke personellbytte)
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Ny Høvik stasjon
Foreløpig siste etappe av ”Nytt dobbeltspor Skøyen – Asker” åpner i august 2011. Siste del,
Skøyen – Lysaker er foreløpig ikke vedtatt bygget ut. Etter august 2011 vil
strekningskapasiteten mellom Lysaker og Asker være øket fra 12 – 14 tog pr time til 26 tog
pr time. For å oppnå en slik kapasitetsutnyttelse er det imidlertid behov for vendekapasitet
vest for Lysaker. Lysaker er et markedsmessig knutepunkt på strekningen og det er et stort
fall i passasjergrunnlag vest for Lysaker.
NSB er i gang med å utarbeide ny grunnrutemodell for togtrafikken, ny ruteplan R2012. Det
er lagt til grunn at denne skal iverksettes i 2012. I forbindelse med arbeidet med ny ruteplan
R2012 er det avdekket behov for å vende 6 tog pr time vest for Lysaker. I tillegg har Flytoget
varslet ønske om å vende 3 tog i timen vest for Lysaker i stedet for på Oslo S. For
operatørene er det viktig at avstand fra endestasjon (Lysaker) til vendeanlegg ikke blir for
lang.
Det er nødvendig å etablere vendespor både ved Høvik og Stabekk, men Høvik må bygges
ut først.
Dagens stasjon på Høvik med atkomst til plattform via trapper i eksisterende stasjonsbygning
ivaretar ikke krav til universell utforming og stasjonen er lite tilgjengelig.
Ny avkjøringsrampe fra E18 til Høvik
Statens vegvesen vil gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerheten i krysset mellom
Markallèen og avkjøringsrampa fra E18 til Høvik. Videre vil en forbedre framkommeligheten
og sikkerheten for syklister gjennom planområdet. Transportsyklister er voksne og ungdom
som sykler til arbeid og skole, og som prioriterer radig og forutsigbar fremkommelighet langs
veinettet. Rampa og Markallèen er en del av ”Prinsipplan for hovedsykkelvegnettet i Bærum”,
vedtatt i Hovedutvalg for tekniske tjenester 13.6.1995.

2.2

Beskrivelse av planområdet

Høvik stasjon
Høvik stasjon er lokalisert 10,72 km fra Oslo S og ligger 23,8 moh. Den ble åpnet i 1874.
Stasjonsbygningen og atkomsten til plattformen ligger i en trang skjæring.
Høvik stasjon har midtplattform med atkomst til to spor. Atkomsten til plattformen er fra en
gangbru over sporanlegget via et trappeanlegg i stasjonsbygningen. Atkomsten framstår som
trang, bratt og lite oversiktlig. Det er anlagt skinner for barnevogner etc. i trappeløpet.
Stasjonen er ikke universell tilgjengelig. Ved atkomsten er plattformen ca 11m bred men
smalner av mot enden. Bygningen er ikke vernet i NSB's bygningsverneplan eller Nasjonal
verneplan, men SEFRAK registrert (009-096) og listet opp i Kulturminneplanen for Bærum,
under ”Samferdsel og steder”.
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Det er sykkelparkering på en liten forplass mellom inngangen til stasjonsbygningen og
gangbrua. Sør for gangbrua er det anlagt fem parkeringsplasser langs rampen til E18. Disse
er ikke tilfredsstillende ut fra trafikksikkerhet.

Figur 1 – Flyfoto over Høvik stasjon (Norge i bilder)

Høvik stasjon har i dag fire spor, to gjennomgående hovedspor og to buttspor. Spor 3 og 4 er
i mindre god forfatning og benyttes for tiden av entreprenører i forbindelse med utbyggingen
av Lysaker – Asker. Minste radius på stasjonen er 1000m og største stigning er 8,36 ‰. Rett
etter stasjonen, ved km 11,0 er det en krapp kurve på 394m. Hastigheten i hovedsporene er
90 km/t i spor 1 og 100 km/t i spor 2 forbi stasjonen.
Strømforsyningen kommer fra nettstasjon(er) i området tilhørende Hafslund Nett.

Trafikkforhold E18 - Markallèen
Krysset mellom Markallèen og rampa er fullkanalisert og vikepliktregulert hvor trafikk fra
Markallèen har vikeplikt for trafikk fra E18. Markallèen er samlevei og har som funksjon å
avvikle trafikk i tilknytning til boligområdene på Høvik/Strand. ÅDT er ca 2 000 kjt/døgn.
Fartsgrensen er 50 km/t. Markallèen er stengt for gjennomkjøring i perioden 07-09 på
hverdager.
Avkjøringsrampa på strekningen fra E18 og fram til Markalleen er enveisregulert. Resten av
rampa er toveisregulert. Bilister skal altså ikke kjøre inn på E18 via rampa, men det kan
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foretas venstresving inn Markallèen. Det er etablert sykkelfelt på rampa og et smalt fortau
langs nordsiden. ÅDT er ca 7 000 kjt/døgn.
Avkjøringsrampa er som nevnt delvis toveiskjørt. I henhold til Statens vegvesen sin håndbok
017 bør avkjøringsramper være enveisregulerte. Retardasjonsfeltet er ca 75 meter langt. I
følge nevnte håndbok bør denne lengden være 160 meter. Retardasjonsfeltet er altså under
halvparten så langt som anbefalt lengde. Konsekvensen av dette er at fartsnivået på
trafikken i det den svinger av fra E18 er høyere enn det den ville vært i et tilfelle med lengre
retardasjonsfelt.
Avstanden fra retardasjonsfeltet til krysset med Markallèen er ca 40 meter. I følge nevnte
håndbok bør ikke avstanden fra retardasjonsfeltet til neste kryss være mindre enn 75 meter.
Dette medfører at kjørehastigheten inn i krysset er høyere enn hva som oppfattes som
tilrådelig, sett i et trafikksikkerhetsperspektiv.
Siktforholdene fra Markallèen tilfredsstiller ikke kravet til fri sikt, og kombinasjonen høyt
fartsnivå og for dårlig sikt bidrar til at det av og til oppstår farlige situasjoner og ulykker når
trafikk fra Markallèen svinger inn på rampa.
Siktforholdene langs E18 er heller ikke tilfredsstillende. Støyskjermen langs E18 tar sikt slik
at avkjøringsrampen kommer brått på bilistene. For bilister som ikke er lokalkjente kan dette
bety hurtige oppbremsninger og for bakenforliggende trafikk uventede svingmanøvre.

2.4

Tiltakshaver

Jernbaneverket Utbygging og Statens vegvesen Region Øst er tiltakshavere for henholdsvis
ny Høvik stasjon og ny avkjøringsrampe fra E18 til Høvik.

2.5

Overordnede planer og retningslinjer

De overordnede planer og retningslinjer som anses å være mest relevante for plansaken er
referert i dette avsnittet.
Forskrift om konsekvensutredninger (1. juli 2009)
Forskriften innebærer at krav om konsekvensutredning skal integreres i arealplanleggingen.
Krav til konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling
av forslag til plan- og utredningsprogram. Planprogrammet gjør rede for formålet med
planen, behovet for utredninger og opplegg for medvirkning.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
I Plan- og bygningslovens § 2, tredje ledd presiseres barns rettigheter i planleggingen.
Bestemmelsen om medvirkning er en selvstendig bestemmelse som viderefører
informasjons- og medvirkningsbestemmelsene i tidligere lov, men som også styrker disse
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reglene på flere viktige punkter. Barns interesser i planleggingen skal ivaretas av den enkelte
kommune i samarbeid med tiltakshaver.

2.6

Tekniske forhold

Grunnforhold
Det ble sommeren 2009 utført grunnundersøkelser på Høvik. De utførte undersøkelsene
viser at dybder til fjell varier mellom fjell i dagen og ca. 30 m til fjell. Løsmassene over fjell
består av leire og fyllmasser.
Teknisk infrastruktur
I plattformen, samt øst for plattform, ligger det kommunale avløpsrør (fellesledning, 230mm
betongrør) slik det er vist i figur 2.
Fellesledningen er gammel og i dårlig forfatning iflg opplysninger fra Bærum kommune. Det
må legges ny spillvannledning og overvannsledning på nordsiden av sporene som en del av
tiltaket.

Figur 2 - Kommunale vann- og avløpsledninger i stasjonsområdet (Bærum kommune)

Konstruksjoner
Ved jernbanens km 10,67 er det en riks- og fylkesvegbru som fører Snoveien over
jernbanesporene. Brua er bygget på 1960 tallet og er fundamentert til fjell. Det er forutsatt at
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brua ikke skal berøres i forbindelse med utbyggingen. Brua har behov for
betongrehabilitering.
Ved km 10,73 er det en gangbru over sporene med atkomst til stasjonsbygningen og
nedgang til perrong. Dagens gangbru vil bli revet og erstattet.

2.7

Miljø- og samfunnsforhold

Høvik stasjon ligger i et område med noen butikker og lokalfunksjoner, men området rundt
stasjonen bærer ikke preg av å være lokalsenter.
Stasjonsbygningen ble bygget i 1916 i forbindelse med oppgradering av Drammensbanen til
dobbeltspor og elektrifisering (Banedata 2001, SEFRAK registrering 1985). Den framstår
som spesiell med den knappe avstanden til sporanlegget. Stasjonsbygningen er plassert på
den midtstilte plattformen og fungerer som atkomsthus fra en gangbru og ned på plattformen.
Opprinnelig sto stasjonsbygningen på stylter over plattformen, men kjelleren ble bygget inn i
1933. Fundamentet for overgangsbrua og stasjonsbygningens grunnmur i 1. etasje er den
samme konstruksjonen. Stasjonsbygningen er dårlig vedlikeholdt og nedgangen til
plattformen kan ikke brukes av rullestolbrukere. Bygningen er ikke vernet i NSB sin
bygningsverneplan eller Nasjonal verneplan.
Dagens togtilbud over Høvik trafikkeres av NSBs linje 400 mellom Asker og Lillestrøm. Høvik
har ca 170 000 reisende per år. Antall avganger per dag er:
Mandag til torsdag 37 tog i hver retning
Fredag ca 18 tog i hver retning.
Lørdag og søndag 30 tog i hver retning
Sidesporene på Høvik brukes i dag til hensetting av anleggsmaskiner og riggområde for
bygging av Lysaker stasjon og Bærumstunnelen.
Lokalområdet har i dag moderat støynivå fra jernbane. Støy i området er dominert av
vegtrafikkstøy fra E18.

3. GJELDENDE PLANER
3.1

Kommuneplanen

Gjeldende kommuneplans arealdel ble vedtatt av kommunestyret 04.06.2003. I
kommuneplan 2002-2020 er arealet avsatt til jernbane. Deler av arealet er viktige landskapsturveidrag/grønstruktur der bygging kan tillates. Dette er merket med grønn skravur på kartet
under.
Deler av arealet som er tiltenkt innfartsparkering er dessuten omfattet av kommunedelplan
for E18, som fremtidig veggrunn. Det er også lagt fremtidig gangtrafikk over dette arealet
(prikkete rød linje).
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Figur 3 - Utsnitt av gjeldende kommuneplan – Arealdelen (Bærum kommune)

Ny arealdel til kommuneplan har vært på høring, med høringsfrist 15.06.2009. Ny arealdel er
ikke vedtatt.

3.2

Reguleringsplan

Jernbaneverkets eiendom gbnr. 11/1119 er ikke regulert, med unntak av små arealer som i
reguleringsplan for ”DRAMMENSVEIEN m/sidev.fra Bjerkeall.til Blommeh.v.” (plan 1960384)
er regulert til veg, herunder gangbro og vegbro over stasjonen. Denne reguleringsplanen
trådte i kraft 25.08.1961.
I tillegg er det satt i gang planarbeid på deler av arealet i regi av Statens vegvesen, som er
vist med rød stiplet linje i figur 4. Dette gjelder regulerings-/bebyggelsesplan for Rampe for
E-18, plan 2007018.
Denne planen vil bli innarbeidet i en felles plan for både Høvik stasjon og ny rampe fra E18 til
Høvik.
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Figur 4 - Reguleringsplaner i Høvikområdet (Bærum kommune)

4. TILTAKSBESKRIVELSE
4.1

Planforslaget

Omfang av plan- og utredningsområdet
Avgrensningen av planområdet er vist i figur 5. Den endelige avgrensing vil fastlegges i
reguleringsplanen. Riggområder, massedeponier samt atkomstveier skal inngå i planen.
Planområdet og influensområdet for konsekvensutredningen er ikke nødvendigvis
sammenfallende. Influensområdet for de ulike utredningsoppgaver vil kunne omfatte større
eller mindre områder avhengig av tema.
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Figur 5 - Planområdets utstrekning (Kart fra Bærum kommune)

Planformål
Det tas sikte på en disponering av området til hovedformål samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur og underformålene bane, veg og parkeringsplasser (jfr. pbl §11.7), samt
midlertidige trafikkområder (anleggsområder). Videre vil reguleringsplanen omfatte
omkringliggende uregulerte tilgrensende eiendommer som blir direkte berørt. Disse vil i
hovedsak bli byggeområder for bolig.

Ny Høvik stasjon
Tiltaket omfatter 3 midtstilte vendespor og sideplattformer til de gjennomgående sporene.
Eksisterende midtplattform og stasjonsbygningen forutsettes derfor revet. Å beholde dagens
stasjonsbygning vil medføre at hele vendeanlegget må plasseres lenger vest, noe som
medfører omfattende inngrep langs Markalleen.
Atkomsten til den nye stasjonen skjer fra ny gangbru lokalisert på samme sted som dagens
bru samt fra gangundergang fra innfartsparkeringen, se figur 6,. Plattformene får universell
utforming med trapper og heiser. Med ny ruteplan vil tiltaket gi mindre støy enn i dag.
I sør er det et tidligere driftsområde som opparbeides som atkomstområde med
parkeringsplasser og av- påstigning etc. En forskriftsmessig del av disse plassene må være
tilpasset bevegelseshemmede. Det bør også være sykkelplasser nær plattform og hovedvei.
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Det vil være hensiktsmessig om det blir anlagt sykkelparkering i forbindelse med den nye
gangbrua. En slik løsning vil bedre tilgjengeligheten til lokalstasjonen fra områdene rundt. På
illustrasjonsplanen er denne sykkelparkeringen anlagt som en utvidelse av gangbrua. Det er
viktig at ny gangbru med eventuell sykkelparkering, trapper, heiser og letak blir utformet som
en arkitektonisk helhet.

Figur 6 - Illustrasjonsskisse - atkomster og plattformer

Det nye anlegget er forutsatt utformet med god tilpassing til omgivelsene, og med sikte på
trivsel for de reisende. Det er forutsatt at krav til universell utforming er ivaretatt.
Som beskrevet skal det etableres to nye sidestilte plattformer. Plattformlengden blir 220m
som er standarden på denne lokaltogstrekningen.
Det legges videre opp til at det skal etableres langsgående støyskjermer samt at det må
bygges støttemurer mot sporene, f.eks mellom Markalleen og jernbanen. Konstruksjoner
nevnt i dette avsnitt er ikke detaljert ut og det foreligger pr. i dag ikke skisser.

Ny rampe fra E18 til Høvik
Retardasjonsfeltet langs E18 forlenges slik at samlet lengde blir 160 meter, som er i samsvar
med kravet i håndbok 017 Veg- og gateplanlegging. Tiltaket krever at E18 utvides 5,0 meter.
Utvidelsen kan gjennomføres uten støttemur, men en støyskjerm må flyttes.
Det etableres rundkjøring i krysset med Markallèen. Rundkjøringen har ytre diameter 32
meter og er dimensjonert for vogntog. Anleggelse av rundkjøring forutsetter utvidelser inn på
parkeringsplassen ved Høvik stasjon.
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Bredden på eksisterende fortau langs rampa mellom Markallèen og Høviksvingen økes til 2,5
meter. Bredden på kjørearealet reduseres til 6,0 meter. Eksisterende sykkelfelt med bredde
1,5 meter beholdes. Selv om bredden på kjørearealet reduseres, vil det likevel være
nødvendig å utvide veien dersom det skal oppnås en tilfredsstillende bredde på fortauet.
Nødvendig breddeutvidelse blir inntil ca 1,5 meter.
Gangfeltet over rampa ved rundkjøringen i krysset med Høviksvingen fjernes. Den korte
fortausbiten mellom Høviksvingen og gangfeltet fjernes også. Hensikten med å fjerne
gangfelt og fortau er at en da unngår å måtte gjennomføre tiltak på brua som følge av
veiutvidelsen. For fotgjengerne sin del vil dette være av liten betydning. Eksempelvis vil
fotgjengere som har Høvik stasjon som målpunkt, kunne benytte det vestre fortauet langs
Høviksvingen, for så å krysse denne veien etter rundkjøringen og fortsette videre ned
fortauet langs rampa.
Det etableres sykkelfelt i Markalleen fra rundkjøringen og fram til eksisterende bussbom.
Dette er i samsvar med framtidig planer for Markalleen. Bredden på eksisterende fortau økes
til 2,5 meter. Tiltakene gjennomføres ved at Markalleen utvides inntil ca 2,0 meter nordover.
Etablering av rundkjøring i krysset med Markalleen medfører at kryssområdet snevres inn.
Tidligere veiareal omdefineres til grøntareal (markert grønt).

Figur 7 - Skisse av anbefalt løsning – Statens vegvesen (Sweco)
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Alternativ med bevaring av dagens stasjonsbygning
Bevaring av stasjonsbygningen medfører at vendeanlegget må flyttes østover (ca. 65m) i
forhold til anbefalt løsning. En slik forskyvning vil medføre at sporet nærmest Markalleen
(Drammen-Oslo sporet) vil komme inntil i overkant av 3 m nærmere vegen enn i anbefalt
forslag. Det må etableres en støttemur langs Markalleen over en lengre strekning.
Dersom stasjonsbygningen bevares vil det bli svært begrenset atkomst til denne. Alle
utganger på bakkenivå vil av sikkerhetsmessige årsaker måtte sperres av for å hindre at
personer som oppholder seg i huset kan forville seg ut i sporområdet. Eneste atkomst til
huset vil være fra gangbrua. Dette gir begrensede muligheter for bruksområder for
bygningen.
Om bygningens bevares er bruksverdien liten fordi det er begrensning i hvilke
bruksmuligheter som er aktuelle. Bygningen kan ikke brukes til bolig, den er ikke egnet som
stasjonsbygning lenger fordi den ikke når plattformene, og den vil vanskelig kunne benyttes
til kommersielle formål på grunn av sin beliggenhet, atkomst og parkeringsforhold.
Flytting av vendeanlegget som følge av bevaring av stasjonsbygning medfører omfattende
behov for permanent grunnerverv, Drammen-Oslo sporet komme i konflikt med Markalleen
som vil måtte legges om noe mot sør. Hvor mye vegen vil måtte forskyves vil avhenge av
detaljprosjekteringen, hvilke krav det er i Bærum kommunes vegnormaler i forhold til avstand
fra støttemur, Jernbaneverkets krav til nødvendig avstand til spor / høyspent osv. Det er
imidlertid klart at det vil bli behov for å erverve permanent grunn, sannsynligvis fra Jetstasjonen og de påfølgende 8 til 10 eiendommene som ligger inntil Markalleen.
Eiendommene 14/484 og 14/144 vil bli spesielt berørt. Disse eiendommene er relativt små
og må det erverves mye av eiendommene vil det trolig komme krav om innløsning. Dette
gjelder spesielt dersom kommunen krever at det opparbeides fortau på begge sider av
Markalleen. I tillegg vil det bli aktuelt med stripeerverv fra eiendommene lenger øst.
Omlegging av Markalleen som følge av at flytting av vendeanlegget mot øst medfører at
Hafslund sine høyspentkabler i Markalleen må legges om.
Jernbaneverket har vurdert at dette alternativet ikke kan anbefales, da en utsettelse av
gjennomføringen av ruteplan R2012 vil få store negative konsekvenser for den lokale
jernbanetrafikken i hele Osloregionen.

4.2

Grunnerverv

Det er behov for permanent grunnerverv for å gjennomføre tiltaket, og det kan bli behov for å
berøre naboeiendommer i anleggsfasen; både private grunneiere og offentlige instanser
(kommunen og Statens vegvesen). Ved omlegging av avløpsledning kan det bli behov for å
berøre flere eiendommer, og det må avklares om Jernbaneverket eller kommunen skal stå
for grunnervervet. Ved behov for langsgående støyskjermer kan det også bli behov for
midlertidig erverv for å etablere skjermene.
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Etablering av sidestilte plattformer med tilstrekkelig bredde for universell utforming kan også
komme i konflikt med tennisgarderobe som er etablert på eiendommer på nordside av
plattform.
Alle berørte parter vil bli kontaktet tidlig i prosessen, og det vil bli inngått avtale med den
enkelte, basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

4.3

Sammenlikningsgrunnlaget / 0-alternativet

Sammenlikningsgrunnlaget skal i prinsippet representere forventet utvikling gitt at en ikke
gjennomfører tiltaket. Det tas utgangspunkt i dagens trafikk og forventet vekst frem til
åpningen av ”Bærumstunnelen” for full drift basert på ”Ruteplan 2012”.

5. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV PLANARBEIDET
5.1

Planprogrammet

Forslag til planprogram er det første dokumentet i planarbeidet. Planprogrammet redegjør for
formålet med planleggingen, hva planen omfatter og hvordan planprosessen skal
gjennomføres. Informasjons- og medvirkningstiltak beskrives. Videre redegjør
planprogrammet for utredningsbehov, samt metoder som vil benyttes i utredningene.
Planprogrammet skal skape forutsigbarhet og synliggjøre hva det planlegges for og hvordan
ulike interesser kan delta i planarbeidet.
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn for å sikre at alle forhold ved
reguleringsplanarbeidet blir ivaretatt. Innkomne uttalelser vil behandles før planprogrammet
fastsettes.

5.2

Behandling av planprogrammet

Planprogrammet er utarbeidet av Jernbaneverket og Statens vegvesen som tiltakshavere i
samarbeid med Bærum kommune. Planprogrammet skal fastsettes av Bærum kommune
som ansvarlig myndighet.

5.3

Videre planprosess - framdrift

Gjennomføring av tiltaket forutsetter at det holdes et høyt tempo i planprosessen.
Tidsrammen er stram og er basert på at planleggingen gjennomføres uten unødige
forsinkelser.
Jernbaneverket og Statens vegvesen ønsker å gjennomføre utbyggingen av ny Høvik
stasjon og ny rampe fra E18 til Høvik i en etappe. For å kunne ferdigstille tiltaket i tide i
forhold til innføring av ”Ruteplan 2012” forutsettes anleggsstart i 2011. Reguleringsplanen
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må derfor være vedtatt innen utgangen av 2010 slik at nødvendig grunnerverv/avtaler med
berørte grunneiere kan gjennomføres før anleggsstart.
For å gjennomføre arbeidene raskest mulig vil Jernbaneverket vurdere å stenge
Drammenbanen mellom Stabekk og Sandvika i hele anleggsperioden. Reisende vil da bli
tilbudt alternativtransport.

5.4

Medvirkning og informasjon

Allmennheten vil bli sikret informasjon først og fremst gjennom varsling, høring og offentlig
ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Grunneiere
og andre direkte berørte er varslet i samtidig med varsel av igangsetting av
reguleringsplanarbeidet og vil bli varslet i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av
reguleringsplan.

Gjennom plan- og utredningsprosessen vil det bli avholdt åpne møter i løpet av
høringsperiodene. I tillegg vil berørte grunneiere, foreninger og organisasjoner bli
kontaktet eller varslet særskilt.
Det legges opp til ett informasjonsmøte med berørte i løpet av høringen av planprogrammet.
Dette informasjonsmøtet er fastsatt til torsdag 11. mars kl 1900 i Høvik biblioteks lokaler.
Det vil bli holdt ett tilsvarende møte når planforslaget er lagt ut til høring i september 2010.
Henvendelser kan gjøres til Jernbaneverket ved Anne Braaten tlf: 971 59 028, abra@jbv.no
eller til Statens vegvesen ved Øivind Luke tlf. 901 90 506, oivind.luke@vegvesen.no

6. HVA SKAL UTREDES
Selv om tiltaket ikke er utredningspliktig etter Forskriften, vil planbeskrivelsen måtte beskrive
konsekvensene av tiltaket. Det er viktig å legge vekt på de problemstillingene som er
relevante og er viktige som beslutningsstøtte ved behandlingen av plansaken.
Konsekvensene av tiltaket skal vurderes opp mot 0-alternativet som er tilsvarende dagens
situasjon uten gjennomføring av tiltak.
De konsekvensene som utredes er enten prissatte konsekvenser somskal utredes i tråd med
metoden beskrevet i Jernbaneverkets håndbok JD205, eller ikke prissatte konsekvenser. For
de ikke prissatte konsekvensene forutsettes det at Statens vegvesens håndbok 140
Konsekvensanalyser legges til grunn.
For hvert tema beskrives og vurderes verdiene i området, omfang og konsekvens av tiltaket.
Mulige avbøtende tiltak presenteres. For enkelte tema er metodikken ytterligere beskrevet.
Beskrivelsene av konsekvensene illustreres med nødvendige skisser, bilder og fotomontasjer
der dette er hensiktsmessig. De fysiske inngrep i anleggsperioden skal utredes.
Avbøtende tiltak som innarbeides i planene skal tas inn som en del av tiltaket.
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Utredningene av konsekvensene vil gi innspill til miljøoppfølgingsprogram (MOP). Dette skal
utarbeides og følge reguleringsplanen ved utlegging til offentlig ettersyn. Her vil en også gå
nærmere inn på konsekvensene i anleggsperioden og behovet for oppfølgende
undersøkelser.
Plan- og bygningsloven (PBL§ 4-3. ”Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse” –
(ROS-analyse)) fastsetter at ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten
påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik
analyse. Slik analyse vil bli utarbeidet og følge reguleringsplanen ved utlegging til offentlig
ettersyn.

6.1

Prissatte konsekvenser

Endrede støyforhold pga tiltaket vil oppstå som følge av tiltaket, dette gjelder både luftbåren
støy, strukturstøy og vibrasjoner.
Videre omfatter tiltaket utbygging av ny kommunal spillvannledning til erstatning for en
gammel og med utvidelse slik at eiendommer som i dag ikke har forskriftsmessig tilknytning
vil få dette.
Deler av tiltaket ligger i og på oppfylte masser over marine avsetninger. En geoteknisk
vurdering av grunnforholdene i tiltaksområdet vil derfor være betryggende å få gjennomført.
Forslag til utredninger er ført opp i tabellen nedenfor.
STØYFORHOLD OG VIBRASJONER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Endrede støyforhold pga
tiltaket vil oppstå. Temaet
omhandler både luftbåren
støy, strukturstøy og
vibrasjoner.

Dagens Drammenbane
bidrar med støybelastning
på Høvik. Utvidelse av
avkjøringsrampe fra E18
og nytt ”parkering&reisanlegg” vil berøre de
nærmestliggende
eiendommer.

Det må foretas
støyberegninger både av
dagens situasjon for
Drammenbanen og E18
og av ny situasjon etter at
tiltaket er gjennomført.
Trafikkberegninger på
E18 og tilstøtende vegnett
må legges til grunn for å
vurdere behovet for og
virkningen av eventuelle
avbøtende tiltak.

Utredningene og
tiltakene skal tilfredsstille
kravene i rundskriv T1442.

Snuanlegget for lokaltog vil
bidra med noe støy mens
togtrafikken vil bli redusert i
forhold til dagens situasjon.
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GRUNNFORHOLD
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Kartlegging av
grunnforhold for hele
anlegget. Spesielt i
forhold til setningsrisiko.

Marine avsetninger med til
dels dårlige grunnforhold
finnes øst for Høvik
stasjon. Tiltak for å hindre
skader på omkringliggende
bebyggelse skal ha høy
fokus i byggeperioden.

Risikoomfang og aktuelle
tiltak gjennomføres.

Dokumenteres i Detaljog byggeplan

KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Tiltaket omfatter
ombygging av
kommunalteknisk
infrastruktur under
bakken.

Det finnes vann- og
avløpsledninger som vil bli
direkte berørt av tiltaket.

Berørte vann- og
avløpsledninger må
kartlegges og avbøtende
tiltak beskrives.

Dokumenteres i Detaljog byggeplan

6.2

Ikke prissatte konsekvenser

Metode
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte
konsekvenser; verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor
verdifullt et område eller miljø er med utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte
fagtemaet. Verdi rangeres på en tre-delt skala med skriftlig begrunnelse. Omfang rangeres
på en fem-delt skala med en kort begrunnelse. Med konsekvens menes de fordeler og
ulemper et definert tiltak vil medføre for det enkelte fagtemaet og gjøres ved å sammenstille
verdi og omfang.
Konsekvensene rangeres i vegvesenets metodikk til en ni-delt skala med skriftlig forklaring.
Det redegjøres for situasjonen i 0-alternativet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for
fastsettingen. Vurderingene av omfang og konsekvens skal relateres til referansesituasjonen.
Verdi angis med utgangspunkt i vedtatte planer og vises på kart.
For hvert tema er konkret metodikk foreslått.
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LANDSKAP
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold
og omfang

Metode

Temaet landskapsbilde
omhandler estetiske verdier i
landskapet og menneskers
visuelle opplevelse (bilde) av
omgivelsene, og hvordan de
visuelle aspektene ved
omgivelsene endres som følge
av et tiltak.

Det er viktig for omgivelsene,
og for allmennhetens
opplevelse av området, at
estetiske kvaliteter sikres.

Landskapsanalysen
skal beskrive
fjernvirkning og
nærvirkning av tiltaket.

Verdi, omfang og
konsekvenser
beskrives i henhold
til metodikk i
Statens vegvesens
håndbok 140.

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold
og omfang

Metode

Temaet tar utgangspunkt i den
kulturhistoriske verdien av
berørte områder. Temaet
omfatter automatisk fredete
kulturminner, nyere tids
kulturminner og kulturmiljøer
inklusiv kulturlandskap.

Tiltaket berører ikke
kulturlandskap av
regional/nasjonal verdi, og
område med stort
funnpotensial for automatisk
fredete fornminner.

Konsekvenser av
riving av
stasjonsbygningen
utredes.

Verdi, omfang og
konsekvenser
beskrives i henhold
til metodikk i
Statens vegvesens
håndbok 140.

Eldre hvilebrakke
vurderes mht verdi.

Tiltaket forutsetter riving av
eksisterende stasjonsbygning.
Det er en eldre hvilebrakke for
jernbanen er bygget inn i
eksisterende støyskjerm.
Denne er ikke registrert som
bevaringsverdig.

6.3

Konsekvenser i anleggsperioden

Temaet omfatter eventuelle kortsiktige virkninger i anleggsperioden.
Anleggsvirksomheten kan påvirke omgivelsene. For anleggsfasen må det derfor særlig
redegjøres for konsekvensene for massehåndtering, arealbeslag for rigg- og
anleggsområder, trafikksikkerhet og trafikkavvikling på veg, kollektivtrafikk, samt utslipp til
luft, vann og grunn.
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KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold
og omfang

Landskap
Nærmiljø og friluftsliv
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmiljø
Naturressurser
Arealbeslag for rigg- og
anleggsområder

Anleggsarbeidet anses ikke å
gi verken korte eller langvarige
skader for temaene.

Utredning ikke
nødvendig

Tiltaket vil kreve arealer utover
de som blir permanent regulert
i plan.

Verbalbeskrivelse

Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling på veg

Gjennomføring av tiltaket vil
medføre anleggsvirksomhet,
transport av masser og
leveranser til anlegget. Dette
arbeidet vil medføre trafikk på
offentlig vegnett, trafikkstøy,
anleggsstøy og støv.

Støy, vibrasjoner og rystelser

Anleggsvirksomheten vil
medføre grave- og
sprengningsarbeider.

Kollektivtrafikk

Drammenbanen foreslås å
være stengt i anleggsperioden.

Arealbehov og
lokalisering av rigg- og
anleggsområder
avklares.
Konsekvensene for
omgivelsene vurderes
bl.a. i forhold til støy,
støv, konflikter med
annen arealbruk.
Det må redegjøres for
behov for særskilte
tiltak for å redusere
ulemper for
lokalmiljøer, sikre
skoleveger, og tiltak for
å forhindre skader på
lokalt vegnett.
Eventuelt må veger
som skal benyttes
oppgraderes både
fysisk og
sikkerhetsmessig.
Det må redegjøres for,
art, omfang og varighet
av anleggsstøy. Det må
beregnes hvilke
eiendommer som vil bli
berørt av anleggsstøy
utover gitte
grenseverdier i
rundskriv T-1442
Alternativt
kollektivtilbud
beskrives.

Utslipp til luft, vann og grunn

I forbindelse med
anleggsarbeidet vil det alltid
være en viss risiko knyttet til
utslipp fra maskiner og utstyr.

Faren for og
konsekvensene av
mulige utslipp
beskrives. Avbøtende
tiltak beskrives.

Verbalbeskrivelse

Metode

Vurdering av
trafikksikkerhet.

Avbøtende tiltak
skal tilfredsstille
kravene i rundskriv
T-1442.

Verbalbeskrivelse

