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Nå kommer skinnene på plass
Den nye skinnegangen er på full fart inn på Høvik stasjon. Parallelt pågår montering av master og åk, samt
annet jernbaneteknisk utstyr. Arbeidet med plattformer og trappe- og heishus fortsetter utover høsten.
Legging av skinnegangen har pågått en
tid. Ett gjennomgående spor er allerede
lagt ved nordre plattform, og nå gjenstår
det gjennomgående sporet ved søndre
plattform og de tre vende- og hensettingssporene i midten. Disse blir ikke
tilgjengelige for publikum.
Det blir også lagt totalt 11 sporveksler
og ett sporkryss til vende- og hensettingsanlegget. I tillegg gjenstår etterfylling av ballastpukk, og diverse justering
og pakking av sporene.
Master og åk er under oppføring langs
hele strekningen. Etter hvert vil også
kontaktledningen for togenes kjørestrøm
festes i åkene og strekkes i alle spor.

Vi skal også bore 31 energibrønner ved
parkeringen langs søndre plattform. Disse
skal gi energi til oppvarming av plattformdekket.
Heishus og plattformer. Det gjenstår
fortsatt en god del arbeid før trappe- og
heishusene er ferdige, men rammeverket
er på plass. Det samme er innvendige
trapper og glass rundt heissjaktene.
Grovtaket er nå lagt, men himling og
andre innvendige arbeider gjenstår. Det
skal også monteres gjennomskinnelige
stålduker utenpå hele konstruksjonen.
Montering av selve heisen gjenstår også
for begge trappe- og heishusene.

Heis- og trappehus
tar form samtidig
som det jobbes for
fullt med spor og
jernbanetekniske
anlegg. (Foto: Gro
Elden)

Ved plattformene er en godt i gang
med legging av vannbåren varme i plattformdekket. Grovtaket på nordre plattform er oppe, og montering av himling er
i gang. Mellom plattformtaket og plattformveggen skal det monteres glass slik
at det faller naturlig lys på rampen som
leder til undergangen under sporene. På
søndre plattform settes det opp to leskur i
glass og stål.
Trafikk i Markalleen. Etter 4. august
har trafikkforholdene bedret seg for alle
trafikantgrupper. Imidlertid vil det fram
til slutten av november i år fortsatt være
mye kryssende anleggstrafikk på anleggsadkomstene ved St1-stasjonen. Vi ber
trafikanter i området avpasse farten etter
forholdene.
Markalleen vil fortsatt være stengt for
biltrafikk på grunn av vann- og avløpsarbeider som Bærum kommune starter
i januar/februar 2015. Vi henviser til
kommunen for mer informasjon om disse
arbeidene.

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.
Stasjonen gjøres ferdig før jul i år,
men fordi leverandøren av signalanlegget har varslet en forsinkelse,
blir stasjonen først tatt i bruk senere,
trolig i løpet av andre kvartal 2015.
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Ikke bekreftet åpningsdato
Fordi leveransen av signal- og sikringsanlegget er forsinket, kan ikke togtrafikken gjenopptas ved Blommenholm, Høvik og Stabekk stasjoner i desember i år slik som planlagt. Jernbaneverket jobber nå med
sikte på en åpning i løpet av andre kvartal i 2015, men datoen er fortsatt usikker.

Programvaren må på plass før det kan bli grønt
lys i signalene på Høvik. (Foto: Hilde Lillejord)

Strekningen forbi Høvik og dobbeltsporet Sandnes-Stavanger er de to første
strekningene i Norge hvor denne typen
elektronisk anlegg skal brukes. Anlegget
er utviklet av det multinasjonale franske
selskapet Thales og leveres gjennom datterselskapet Thales Norway AS.
Det som har tatt lengre tid enn antatt,
er utviklingen av den logiske funksjonaliteten i dataprogramvaren som styrer
anleggene.
- Alle land har egne krav og metodikk
knyttet til framføring av tog. Når Norge
tar i bruk et anlegg som i utgangspunktet
inneholder et utall av mulige funksjoner, og hvor mange av disse griper inn i
hverandre, er det et betydelig arbeid med
programvareutvikling, sier sjefingeniør
Erik Sletten i Jernbaneverket.
- Under utvikling av sikkerhetskritiske
systemer er det helt utelukket med snarveier eller hastverksjobbing. Alle proses-

ser er detaljerte og krevende, og de skal
følges. Fra start til mål må vi dokumentere
overfor norske godkjenningsmyndigheter
at metodikken er fulgt til punkt og prikke,
framholder han.
- Samtidig har vi tatt grep for å jobbe
så rasjonelt som mulig. Noe funksjonalitet
som ikke påvirker sikkerheten, blir dessuten lagt til etter at anlegget er tatt i bruk.
I ukene framover skal vi gjennom en periode med omfattende testing, noe som vil
gi oss større sikkerhet for å kunne si når
åpningsdatoen blir, opplyser Sletten.
Alle øvrige arbeider med stasjonen
og de jernbanetekniske anleggene går
etter planen, og det vil kun gjenstå noen
planlagte etterarbeider og istandsetting
av utearealer ved Høvik og Stabekk i 2015.
Sluttspurten med signalanlegget gjelder
som nevnt kun programvaren og vil følgelig ikke medføre anleggsstøy eller andre
belastninger for omgivelsene.

Drammenbanen i ny drakt
Mellom Sandvika og Høvik kjøres ny
ballastpukk inn med tog fra Sandvika.
Avlastingen støyer en del, men er relativt
kortvarig. Pakking av spor, altså komprimering og stabilisering av massene som
holder skinnegangen på plass, gjøres i
løpet av september. Deretter skal sporene
nøytraliseres. Skinnene løses fra svillene
og festes igjen i nøytraltemperatur. Etterpå sveises skinnene sammen og slipes.
Skinnesliping minsker friksjonen og er
positivt med tanke på støy.
Nylig er det også kjørt en maskin som
har renset pukken der skinnegangen ikke
er byttet ut. I fortsettelsen gjenstår en god
del montering av diverse jernbaneteknisk
utstyr. På Blommenholm stasjonsområde
er arbeidene nå ferdige, men anleggsadkomsten inn til sporområdet blir brukt
utover høsten.
Også mellom Høvik og Lysaker gjenstår en del sporlegging, etterfylling av
pukk, pakking og nøytralisering av spor.
Montering av master og åk og kjøreledning vil foregå utover høsten. Det gjenstår
også en del el-monteringsarbeider samt
elementer til signal- og sikringsanlegget.
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Mens Drammenbanen er stengt rehabiliteres også sporene på resten av strekningen mellom Lysaker og
Sandvika. I høst gjenstår blant annet etterfylling av ballastpukk, skinnelegging på deler av strekningen,
samt arbeid med kjøreledning og el-installasjoner.

På deler av strekningen, som her ved Blommenholm stasjon, er det gjort omfattende sporfornyelser.

Etterfyllingen av ballastpukk på strekningen starter når Høvik vest og selve
Høvik stasjon er ferdige. Togene med
ballastpukk vil komme fra Sandvika. For
strekningen mellom Lysaker og Stabekk
vil ballasttogene kjøre inn via Lysaker.
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I løpet av november vil arbeidene
mellom Sandvika og Høvik og Høvik og
Lysaker i stor grad være ferdige. Unntaket
er signalanlegget, og noen arbeider på
Høvik og Stabekk stasjon.

Støytiltak langs Drammenbanen
I forbindelse med ombyggingen av Høvik stasjon monteres det støyskjermer og gjøres tiltak på mange
eiendommer i nærheten. Jernbaneverket har fått mange henvendelser fra naboer som reagerer på at
det ikke gjøres lignende tiltak på resten av strekningen mellom Lysaker og Sandvika.
Som en offentlig etat følger Jernbaneverket gjeldene regelverk for støytiltak og
tilstreber lik behandling på landsbasis.
Jernbaneverket kan ikke på eget grunnlag
fatte vedtak om omfattende støytiltak
uten at dette er hjemlet i lovverket eller
forankret gjennom politiske vedtak og
bevilgninger. Lovverket skal beskytte den
enkelte mot helsefarlig støy.
Det utføres jevnlig støyberegninger for
de over 300 000 bygningene som ligger
nær jernbanen i Norge. Den siste ble utført i 2012. Det er disse støyberegningene
som legger grunnlaget for eventuelle
støytiltak.
Grunnen til at det gjøres beregninger og ikke målinger, er at dette gir mer
pålitelige resultater. Variasjoner i vær, bakgrunnsstøy, hastighet og andre forhold
som ville påvirket fysiske målinger, blir
dermed eliminert.
Dette lovverket gjelder: Bakgrunnen for
støytiltakene ved Høvik stasjon er et krav
som er nedfelt i reguleringsplanen for utbyggingen av stasjonen. Høvik stasjon er
et helt nytt anlegg der bruken er vesentlig
endret sammenlignet med tidligere. Det
genereres mer støy inne på stasjonsområdet i forbindelse med oppbremsing,
sporveksling og aktivitet ved vende- og
hensettingsanlegget, enn på resten av
strekningen mellom Lysaker og Sandvika.
I likhet med de fleste andre jernbanestrekninger i Norge, er det for strekningen
mellom Lysaker og Sandvika forurensingslovens paragraf 5 som regulerer
krav om støytiltak. Her stilles det krav til
at innendørs støy i helårsboliger ikke skal

Illustrasjonsbilde fra Lysaker. (Foto: Hilde Lillejord)

overstige 42 dB tidsmidlet lydnivå fordelt
på hele døgnet. For boliger som ligger
nær Høvik stasjon stilles det i reguleringsplanen krav til maksgrenser for både
innendørs- og utendørs støynivå, og
grenseverdiene er strengere her enn på
resten av strekningen.
Nye støyberegninger i høst. Jernbaneverket vil i høst gjøre nye, særskilte
beregninger for den strekningen på
Drammenbanen hvor det nå utføres
fornyelsesarbeider (Lysaker-Sandvika). De
nye beregningene vil ta hensyn til endringene i bl.a. trafikkmengden på banen,
og Jernbaneverket vil bruke dette som
utgangspunkt for å vurdere grunnlaget
for eventuelle støytiltak på strekningen.
Langsgående støyskjerm ved Høvik
stasjon. Det er uenighet mellom Jern-

baneverket og Bærum kommune om
omfanget av støytiltakene ved Høvik stasjon. Jernbaneverket har planlagt å sette
opp en langsgående støyskjerm mellom
jernbanetraseen og Markalleen. Bærum
kommune krever i tillegg bl.a. at Jernbaneverket setter opp en støyskjerm mellom
veibanen i Markalleen og private hager.
- Våre planlagte støyreduserende tiltak
gjør at alle naboer på Høvik uansett får
lavere støynivå fra jernbanen når Høvik
stasjon åpner, sammenlignet med før
prosjektet startet. Bærum kommune har
imidlertid pålagt oss noen tiltak i tillegg
som ikke har effekt på støy fra jernbanen,
som vi mener er urimelige. Derfor har vi
påklaget disse, opplyser delprosjektleder
Alf-Tore Angelsen i Jernbaneverket.
Saken er for tiden til behandling hos
fylkesmannen, og svar derfra er forventet
i månedsskiftet september/oktober.
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Stor sommerjobb
Mens vegene nær Høvik stasjon og deler
av E18 var stengt, ble det jobbet døgnkontinuerlig i fire uker i sommer. Blant
annet ble avkjøringsfeltet fra E18 utvidet,
og ny rundkjøring kom på plass (bildet).
Også på Høvik bro ble mye gjort.
- Vi var klar over at dette kom til å bl
hektisk, men vi fikk løst alle utfordringer
som dukket opp underveis og kom i mål
med alle arbeidene som det var kritisk
å få gjennomført. Vi vil takke nabolaget
på Høvik for utvist tålmodighet i denne
perioden, sier assisterende byggeleder Tor
Espeland i Jernbaneverket.

- Stasjonen blir nytt landemerke
Utformingen av nye Høvik stasjon er tilpasset tettstedets eksisterende infrastruktur der broene over E-18
spiller en sentral rolle. Adkomsten via eksisterende veibro gjør tilgangen svært enkel for de reisende.
Den nye stasjonen vil bli utformet i tråd
med prinsippene for universell utforming, som gjør stasjonen tilgjengelig for
alle brukergrupper.
- De reisende vil oppleve en moderne
stasjon med klare estetiske kvaliteter, sier
landskapsarkitekt Hilda Øftshus som har
vært sentral i utformingen av stasjonsløsningen.
Blant annet blir betongkonstruksjoner som vender mot adkomstområdet
i stor grad forblendet med skiferstein,
og undergangen vil få spilehimling i tre
og naturlig lys vil slippe inn gjennom en
kjegle i taket. Adkomsthusene utformes
som rektangulære prismer i stål med en
transparent og åpen værhud i form av en
vevd stålduk. Heis og forrom er innglasset og klimakontrollert.
- Den vevde stålduken fanger lyset og
har en betydelig estetisk kraft ved at den
bidrar til at arkitekturen skifter karakter i
løpet av døgnet og gjennom årstidene,
sier arkitekt Birger Heyerdahl.

Paradis stasjon utenfor Stavanger åpnet i november 2009. Stasjonen har samme arkitekt som Høvik, og
mye av formuttrykket er likt. (Foto: Jernbaneverket)

- Etter solnedgang vil duken fange
lyset fra interiøret, og konstruksjonene
vil framstå som lysende transparente

prismer. Effekten er i øyenfallende, og vil
bidra til å markere stasjonen som et ikon
og et landemerke for Høvik, sier han.

Full fart på Stabekk
Arbeidene på Stabekk stasjon går stadig framover. Plattformene, den nye undergangen under sporene,
samt trappe- og heishusene trer nå klarere fram.
Stasjonsområdet blir gjennom ombyggingen tilpasset universell utforming. Plattformen, som vil ligge mellom sporene
slik som før, skal heves slik at kanten ikke
blir til hinder for bevegelseshemmede.
Fra den sydlige parkeringsplassen vil det

kun være trappeadkomst ned til undergangen, mens det ved stasjonsbygningen
og til plattformen blir adkomst både via
heiser og trapper. Ombyggingen medfører at antall parkeringsplasser på Stabekk
stasjon økes fra 88 til 110.

Fra arbeidene med den nye undergangen under sporene på Stabekk. (Foto: Gro Elden)

Besøk oss på Facebook for å lese siste nytt
om anleggsarbeidene, se bilder og stille
spørsmål. Du trenger ikke Facebook-konto.
www.facebook.com/jbvhovik
Følg prosjektet på www.jernbaneverket.no/hovik
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Knut-Erik Gudem
Tlf: 952 04 145
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Enkelte av arbeidene på Stabekk
blir noe forskjøvet, men hoveddelen av
arbeidene skal være ferdige ved årsskiftet.
Etterarbeidene ved stasjonen vil pågå til
midten av mai 2015.
Store forbedringer. Når stasjonen gjenåpner blir det langt flere togavganger fra
Stabekk. Linje L21 (Moss) og linje L1 (Ski),
som tidligere snudde på Skøyen, vil nå få
Stabekk som sin endestasjon. I tillegg vil
Flytoget ha én avgang i timen fra Stabekk.
Disse togene skal benytte det nye
vendeanlegget på Høvik, men kan ikke
ta med passasjerer herfra. Imidlertid
dobles også antall avganger på linje L1
(Spikkestad-Lillestrøm), som betjener alle
lokalstasjonene.
I løpet av en time får altså Høvik og de
andre stasjonene fire avganger i begge
retninger, mens Stabekk i tillegg får tre
avganger til/fra Oslo.

Nabokontakt

Gro Elden
Tlf: 994 75 686
E-post: hovik@jbv.no

