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SAMMENDRAG
Utgangspunkt
Fagrapport stasjon beskriver føringer og vurderinger som ligger til grunn for utforming av stasjonene,
primært på Stanghelle og Vaksdal der det skal etableres nye stasjoner. Rapporten har en generell del
som er felles for stasjonene, og en spesifikk del der hver stasjon gjennomgås.
Det viktigste grunnlaget for utforming og organisering av stasjonene er gitt i det europeiske regelverket
(TSI-SRT og TSI-PRM), Bane NORs Tekniske regelverk og Stasjonshåndboka.
I Vaksdal er det to alternative løsninger som utredes/planlegges parallelt. Avgjørelse på hvilket
alternativ som velges vil bli tatt etter ferdigstillelse av reguleringsforslag for begge.
Prosjektet berører også stasjonen i Arna. Stasjonsutformingen der beholdes i stor grad som den
er/bygges nå. Forhold knyttet til Arna stasjon omtales derfor i mindre grad i denne rapporten.
Dagens stasjon i Trengereid videreføres ikke i planene for ny Vossebane mellom Arna og Stanghelle.
Eksisterende stasjoner på Vaksdal og Stanghelle blir lagt ned og det etableres nye stasjoner i ny
beliggenhet som utformes etter dagens standard og krav.

Stasjonsoppsett
Stasjonene på Stanghelle og Vaksdal vil være stoppested for regiontog på Vossebanen med tog
mellom Bergen og Voss/Myrdal. Banen dimensjoneres med utgangspunkt i 200 km/t. Passerende
persontog vil kjøre forbi stasjonene opp mot denne farten, mens godstog vil passere i 100 km/t.
Plattformlengdene skal være 250 meter. Arna stasjon vil i tillegg til regiontogene også være stoppe-
sted for fjerntog, og plattformlengde vil derfor være 350meter.
Det tas utgangspunkt i basisstandard spesifisert i stasjonshåndboka for utforming av anleggene, men
med tilrettelegging for parkering, av- og påstigning, og mulighet for buss for tog.
Stasjonene vil i prinsippet bestå av plattformer med enkel standard for klimabesyttelse/lehus. Hoved-
adkomster er universelt utformet samt en kjørbar tilkomst for driftskjøretøy. Tilknyttet stasjonene
planlegges det parkeringsplasser for personbiler, HC og sykkel. Det er tatt utgangspunkt i innfarts-
parkeringsstrategi for Bergensbanen [10].
Plattformene er sidestilte. Plattformene strekker seg i praksis fra tunnel til tunnel i Vaksdal og tunnel til
bro i Stanghelle. Midtstilte plattformer (b=10m) krever på grunn av krav til sporgeometri en kostbar
utvidelse av tunnel/kulvert/brubredde over en lang strekning, inkludert større arealinngrep rundt
plattformendene.

Beredskap og sikkerhet
Det store omfanget bane i tunnel og korte dagsoner gir føringer for hvordan hensynet til beredskap og
sikkerhet må ivaretas.
Ut fra europeisk regelverk (SRT-TSI) er det krav til blant annet etablering av Evakuerings- og
redningspunkt i tilknytning til stasjonene. Ett av kravene er å ha et definert område på minst 500 m2

som skal kunne benyttes i forbindelse med eventuell evakuering og berging fra tog som brenner eller
av annen grunn må evakueres. Det skal sikres tilstrekkelige utganger fra stasjonsområdet og
tilsvarende tilgang for rednings- og slokkemannskap.



E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle Fagrapport stasjon

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

3 av 67
UAS-03-A-00023

04B
01.10.2020

Stanghelle stasjon
Dagens stasjon i Stanghelle ligger ved fjorden i Stanghelle. Blant annet ut fra krav til kurvatur og at
banen skal koble seg til eksisterende trasé ved Stanghelle i østlig retning, er plassering av ny bane og
stasjon trukket lenger mot nordøst, jamfør planprogrammet [12]. Dette vil også medføre at stasjonen
får en mer sentral beliggenhet i bygda.

Figur 0-1: Illustrasjon fra 3D-modell. Stanghelle stasjon.

Banen plasseres relativt lavt i terrenget slik at dagens E16 vil kunne reetableres i dagens trasé, men
med en lokalvegfunksjon siden ny E16 legges utenom Stanghelle i tunnel til Helle. Fra utløpet av fjell-
tunnel sør for dagens E16 vil banen gå i løsmassekulvert frem til portal nord for dagens avkjøring fra
E16. Plattformer vil etableres i dagsonen og strekke seg fra kulvertportal til bru over vågen. Lengst sør
vil stasjonen/plattformene ligge i en skjæring som går over til en fylling omtrent midtveis på platt-
formene.
I den søndre delen vil det bli etablert trapp og heis som forbinder terrengnivået på hver side med
plattformene. Heisene vil oppfylle krav til universell utforming. I tilknytning til disse vil det være en
gangbro over sporområdet som forbinder de to sidene.
Det vil være tre gangforbindelser som forbinder de to sidene av stasjonen. Dette vil bidra til å
minimere banen som barriere for ferdsel. Parkeringsplasser, av- og påstigning (10 minutter parkering)
med mer vil lokaliseres til trekanten avgrenset av banen og avlastet E16. Det vil også være et mindre
areal med tilsvarende formål vest for banen.
Areal som ikke vil bli brukt til bane med tilhørende adkomstfunksjoner vil kunne utvikles med nye
formål. Bane NOR/Bane NOR Eiendom vil som grunneier være sentral i dette. Vaksdal kommune vil
jobbe videre med planlegging av disse arealene gjennom arbeid med områdeplan. Betydelig forbedret
togtilbud vil trolig være en viktig driver for arealutvikling på Stanghelle.
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Vaksdal stasjon alternativ B1
I alternativ B1 følger bane og E16 samme trasé gjennom bygda omtrent med beliggenhet som dagens
E16. Plasseringen relatert til øvrig infrastruktur og bebyggelse vil være gunstig med sentral
beliggenhet og relativt gode forbindelser til omgivelsene. Inngrep i byggefasen vil være betydelige,
men i ferdigsituasjon vil trolig baneanlegget kunne bli godt integrert.

Figur 0-2: Illustrasjon fra 3D-modell. Vaksdal alternativ B1.

Vossebanen og E16 legges så lavt som mulig i terrenget. Dette medfører at plattformene strekker seg
over hele dagsonen. Nord for elva vil banen (og ny E16) ligge i en betydelig skjæring inn i dagens
terreng.
Vestre plattform (tog retning Bergen) vil ha direkte adkomst fra tilstøtende terreng i tillegg til trapp og
heis fra ny lokalveg. Østre plattform nås universelt ved trapp/heis lokalisert i sørenden av plattformene
ved den omlagte Botnavegen. Botnavegen fungerer som en forbindelse over sporet, og denne vil også
knytte området inne i dalen med områdene lenger ute mot fjorden. Det vil også bli etablert turveger for
gående langs elva på begge sider med forbindelser opp til plattformene.
Parkering og øvrige stasjonsrelaterte funksjoner foreslås lokalisert nord for dagens senter, opp mot
elva. Kjøreadkomst vil være via dagens innkjøring til senteret.
Stasjonsplasseringen vil gi gode muligheter for arealutvikling på området der senteret med mer ligger i
dag. Dette vil Vaksdal kommune jobbe videre med gjennom arbeid med områdeplan. Øvrig areal som
ikke direkte blir berørt vil i mindre grad få nye forutsetninger for utvikling, utover et betydelig bedret
togtilbud.
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Vaksdal stasjon alternativ B2
I alternativ B2 går traseen for banen gjennom dalen like øst for eksisterende E16, mens ny E16 ligger
med en kort dagsone i Tolåsen. Dette gir et minimalt inngrep i det etablerte sentrumsområdet. Banen
plasseres over bakken på en brokonstruksjon som starter sør for lokalvegen Brualeitet og lander på
nordsiden av elva. Dette medfører at terrenginngrepet begrenses.

Figur 0-3: Illustrasjon fra 3D-modell. Vaksdal alternativ B2.

Adkomst opp til plattformene sikres med trapper og heiser der Brualeitet krysser under banebrua.
Heisene oppfyller kravet til universell utforming. I tillegg etableres det rampe-adkomster til
plattformene i nordenden. Disse vil også forbindes med en gangveg under banebrua. Helt i sørenden
vil det være trappeforbindelse til vestre plattform (tog retning Bergen), mens det blir rampe/driftsveg til
den østre.
På sørsiden av elva vil det etableres en gangveg langs elva fra senteret, under dagens E16-bru og
opp til adkomstarealet for stasjonen. Denne gangvegen vil også ha en forbindelse opp til bussholde-
plassen langs avlastet E16. Tilknytningene til tilgrensende vegstruktur vil sikre gode forbindelser på
tvers av banen samt adkomst til plattformene.
Hoved- og lokalvegsystemet vil i stor grad opprettholdes som dagens. Foruten at trafikken på dagens
E16 vil bli betraktelig lavere i ny situasjon.
Parkeringsplasser og andre funksjoner tilknyttet stasjonen lokaliseres ved hovedadkomsten, øst for
banebrua.
Det er 5 meter fri høyde under banebrua. Dette gir fleksibilitet med tanke på utnyttelse av dette arealet
til sykkelparkering og adkomst til plattformene. Frihøyden og bruløsningen bidrar også til at anlegget
ikke fremstår som en visuell barriere i samme grad som om banen hadde blitt lagt på en fylling. Elve-
rommet passerer som i dag under vegbrua, men med betydelig større frihøyde under banebrua.
Utover de eiendommene som blir direkte berørt vil B2 ikke endre dagens situasjon i nevneverdig grad.
Utviklingsmulighetene rundt senteret vil være som i dag. Dette vil Vaksdal kommune jobbe videre med
gjennom arbeid med områdeplan. Som for de andre stasjonene vil den største konsekvensen være å
få et togtilbud med svært reduserte reisetider mot Bergen.
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2 INNLEDNING

2.1 Generelt

Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å prosjektere ny veg og
jernbane mellom Arna og Stanghelle/ Helle i prosjektet «E16 og Vossebanen, Arna-Stanghelle». Det
skal utarbeides en felles statlig reguleringsplan for veg og bane med tilhørende konsekvensutredning
for den ca. 30 km lange strekningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er
planmyndighet.
Bakgrunnen for prosjektet er at det er en meget viktig forbindelse lokalt og nasjonalt med stor trafikk,
samtidig som at strekningen er svært utsatt for ras og har mange ulykker. Dagens vegtunneler tilfreds-
stiller heller ikke EU sine tunneldirektiv. For jernbanen vil utbyggingen også gi økt kapasitet og
redusert reisetid.
Ny dobbeltsporet jernbane består av 3 tunneler på ca. 8-9 km samt to nye stasjoner; Vaksdal og
Stanghelle. Nytt dobbeltspor skal føres inn på Arna stasjon og nord for Stanghelle skal ny bane koples
på dagens jernbanetrasé. På hele strekningen skal det etableres sikringsanlegg av typen ERTMS.

Ny E16 består av 3 lange tunnelstrekninger på ca. 9-10 km med korte dagsoner på Trengereid,
Vaksdal og Helle. Tunnelen mellom Arna og Trengereid skal bygges med to tunnelløp. Tunnelen
mellom Trengereid og Vaksdal samt Vaksdal og Helle skal bygges med ett tunnelløp med tovegs-
trafikk. Kryssløsninger i fjell benyttes for avgreining til Vaksdal og Trengereid.

Det skal etableres felles rømning mellom veg og bane fra Trengereid og østover. Mellom Arna og
Trengereid skal bane i størst mulig grad rømme til vegtrase.

Denne rapporten danner sammen med andre fagrapporter et grunnlag for utarbeidelse av forprosjekt-
rapport, detaljplan for bane samt planbeskrivelse.

Figur 2-1: Oversiktskart som viser veg- og jernbanetraseen fra Stanghelle i øst til Arna i vest
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2.2 Utdrag fra planprogrammet [12]

Vaksdal (Fra sammendraget s 5-7)
Ut fra krav til plass og linjeføring har det ikke vært mulig å opprettholde stasjon med dagens
lokalisering på Vaksdal. Ny stasjon er i utgangspunktet anbefalt etablert vest for dagens E16, der
senteret på Vaksdal i dag ligger.
Det er gitt to godkjente kombinasjoner av jernbanestasjon og dagsone for E16 på Vaksdal:

· Den ene løsningen er VC11/JC1 (B1) med bane og veg parallelt på nedsiden av dagens E16.
Stasjonen vil da ligge sentralt og nært tyngdepunktet av boliger på Vaksdal.

· Den andre godkjente løsningen på Vaksdal er VC15/ JC2 (B2) med ny E16 i Tolåsen og
stasjon øst for dagens E16. Grunnen til at stasjonen får en annen plassering i her er at banen
må heves for ikke å gi for stor høgdeforskjell mellom veg og bane.

Begge løsningene åpner for nytt byggeareal nær stasjon og vegsystem.
For å imøtekomme lokale ønsker, og få mer kunnskap om løsninger og kostnader før beslutning, vil
det bli laget planforslag og konsekvensutredning for begge alternativ.
Videre planarbeid bør optimalisere traseer for veg og jernbane, der en i samråd med Vaksdal
kommune legger til rette for best mulig stedsutvikling på Vaksdal.

Stanghelle (Fra sammendraget s 7-8)
Det er tre aktuelle alternativ på Stanghelle JD1–JD3. JD1 og JD2 utnytter eksisterende jernbane-
korridor gjennom Stanghelle, men begge alternativene er utfordrende med hensyn til dårlige grunn-
forhold og skredfare.
JD3 har også problematiske grunnforhold, men kommer best ut når det gjelder utfordringer i
anleggsfasen og potensiale for god stadutvikling og blir derfor anbefalt. JD3 innebærer flytting
av Stanghelle stasjon nærmere der butikken er i dag. Togtrafikken vil med denne løsningen i liten grad
bli påvirka i anleggsfasen. Under forutsetning av at dagens jernbane ikke skal benyttes til jernbane-
formål i framtida, vil flytting av stasjonen kunne frigi strandareal for framtidig stedsutvikling for
kommunen.
På grunn av skredfare og hensyn til boliger, har det ikke vert aktuelt å legge E16 sentralt gjennom
Stanghelle. Prosjektet Arna - Voss blir i denne omgang avslutta på Stanghelle.

Plattformer (Fra kapittel 3.2 side 32)
Plattformene på nye Vossebanen skal være 250 meter for regiontogstasjoner (Vaksdal og Stanghelle)
og 300 meter1 for fjerntogstasjoner (Arna (og Dale). Sidestilte plattformer er lagt til grunn for å
redusere arealinngrep i tettstedene Vaksdal og Stanghelle.
Utforming av Arna stasjon inngår i arbeidet med dobbeltspor Arna-Bergen. Det må gjøres tilpassinger
når det nye dobbeltsporet fra Vaksdal kommer inn på stasjonsområdet i ny tunnel ved siden av
eksisterende tunnel. Dette påvirker deler av stasjonsområdet (østlig del).

Gang og sykkel (Fra kapittel 4.11 s 56-57)
I de statlige planretningslinjene for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging er det nedfelt
føringer som sier at all planlegging skal styrke sykkel og gange som transportform. Dette er også krav
i Forskrift om anlegg av offentlig veg, jfr. § 3.7. Videre bør det i større tettsteder og bysentra ut-
arbeides planer for sammenhengende gang- og sykkelvegnett. For spesielt å oppnå økt sykkelandel,
er mer og bedre tilrettelagt infrastruktur en av flere grunnleggende faktorer.
På Vaksdal og Stanghelle er det et sentralt spørsmål hvordan et framtidig attraktivt lokalt gang- og
sykkelvegtilbud skal løses. Dette må avklares i samarbeid med Vaksdal kommune og inngå i
kommunale planer for tettstedsutvikling ved stasjonene.

1 Endret til 350 meter.
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2.3 Om denne rapporten

Fagrapport stasjon beskriver føringer og vurderinger som ligger til grunn for utforming av stasjonene,
primært på Stanghelle og Vaksdal der det skal etableres nye stasjoner. Rapporten har en generell del
som er felles for stasjonene, og en spesifikk del der hver stasjon gjennomgås.
Det viktigste grunnlaget for utforming og organisering av stasjonene er gitt i det europeiske regelverket
(TSI-SRT og TSI-PRM), Bane NORs Tekniske regelverk og Stasjonshåndboka. Utfyllende referanse-
liste er gitt i kapittel 1.2.

2.4 Andre rapporter

Liste/oversikt over utfyllende/supplerende rapporter som er spesielt relevante for denne rapporten
(Fagrapport Stasjon, Rev. 02B) forfattet av Rambøll Sweco (RS):

[a] Fagrapport konstruksjoner, UAS-01-A-00039, Rev. 00B

[b] Formingsveileder, UAS-01-A-00030, Rev. 01B

[c] Risikovurdering RAM- og sikkerhet, UAS-03-Q-00009, Rev. 01E

[d] Fagrapport Støy, UAS-01-A-00009, Rev. 00B

[e] Brannkonsept – Bane og Veg, UAS-01-Q-00017, Rev. 01B

[f] Fagrapport trafikksikkerhet, UAS-02-A-00018, Rev. 01B

[g] Fagrapport tele, UAS-01-A-00041, Rev. 00B

[h] Fagrapport lavspent, UAS-03-A-00006, Rev. 00B

[i] Fagrapport kontaktledningsanlegg, UAS-03-A-00010, Rev. 00B

[j] Vannlinjeberegning Vaksdalselva, UAS-01-A-00017, Rev. 01B

[k] RAM- og farelogg, UAS-03-Q-00007, Rev 01E

2.5 Vedlegg

[Vedlegg 01] Snøhåndtering plattform (11.06.2020).
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3 STASJONSOPPSETT

3.1 Tilrettelegging for reisende

Bane NOR SF har på bestilling fra Jernbanedirektoratet ansvar for å bygge stasjoner og for å gjøre
disse tilgjengelig for de reisende. Jamfør dokumentet Strategisk rammeverk for stoppesteder [5] skal
følgende forhold ligge til grunn ved planlegging av stasjoner:

· Tilrettelegging for at de reisende skal være hovedfokus.
· Løsninger for plattform og adkomster med dimensjonering og plassering legger føringer for og

gir innspill til sporplanen.
· Stasjonens utforming skal legge til rette for effektivt stasjonsopphold for tog.

Videre skal utformingen av stasjonene også bidra til å utvikle et tilfredsstillende parkeringstilbud,
inkludert sykkelparkering.
Bane NORs Håndbok for stasjoner (Stasjonshåndboka) [4] er et viktig grunnlag for utforming av
stasjonene og veileder i plassering av ulike elementer som inngår i en moderne stasjon.
Stasjonshåndboka deler stasjoner i tre delsystemer:

Ø Plattformer
Ø Adkomster
Ø Bytteområde

Gode atkomster til plattform fra omgivelser skal prioriteres og plasseres før funksjoner i bytteområdet,
slik at stasjonenes utforming støtter opp under lokal stedsutvikling. Jernbanen fungerer best med
effektiv arealutnyttelse rundt stasjonene der flest mulig har kort veg til toget som transportmiddel.

3.2 Universell utforming

Det europeiske regelverket TSI PRM [7] angir krav til tilrettelegging for funksjonshemmede og
personer med nedsatt mobilitet. Hensynet er også nedfelt i Likestillings- og diskrimineringsloven.
Detaljerte krav er gitt i ulike forskrifter og veiledere. De viktigste forholdene som er relevante for
utforming av stasjonene er krav til:

· Adkomstveger, dører, innganger
· Trapper, ramper, heiser
· Parkering tilrettelagt for HC
· Utforming av plattformer inkludert avgrensninger, lehus, venteareal
· Plassering av møbler, installasjoner, o.l. i tilknytning til adkomstveger og plattformer
· Taktil merking
· Skilting
· Informasjon, billettkjøp og eventuell validering

I arbeidet med forprosjektet er det fokusert på de tre første punktene i tillegg til prinsipp for
disponering av plattformene. Dette er nærmere omtalt i kapitlene om plattformer, adkomster og
bytteområder.
De fem nederste punktene vil det være viktig å følge opp i den detaljerte utformingen av stasjonene.
TEK17 [16] og Stasjonshåndboka [4] angir detaljerte føringer for utførelse av tiltak for å sikre
universell utforming.
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3.3 Samordnet areal og transportplanlegging

NTP [1] og Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging [9] gir
føringer for planlegging av stasjoner, knutepunkt og sentrumsområder. Samordning av arealutvikling
og transport henger sammen med etablering av bærekraftige byer og tettsteder på alle nivå.
Klimaforliket på Stortinget sier at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektiv-
transport, sykling og gange. Utviklingen henger også sammen med sosial og økonomisk bærekraft.
Dette prosjektet vil påvirke transport lokalt og regionalt, og bidra til endrede forutsetninger for areal-
utvikling. Samtidig er det sterkt begrenset hva prosjektet kan ta ansvar for å gjennomføre av fysisk til-
rettelegging utover det som ligger i bestillingen. De viktigste virkemidlene i stedsutviklingen som er
relevante i prosjektet er:

· Lokalisering av stasjon relatert til bolig, næring, offentlige institusjoner og fritids-
/friluftsaktiviteter.

· Tilknytning til funksjonene nevnt ovenfor for ulike trafikantgrupper.
· Begrense arealbeslag til veg og bane som kan benyttes til andre utbyggingsformål.
· Frigjøre eksisterende veg- og baneareal til andre formål.

Både Vaksdal og Stanghelle har per i dag begrenset arealutvikling knyttet til sentrumsformål. Ønsket
om å vitalisere tettstedene er imidlertid svært tilstede både fra innbyggernes og kommunens side.
Dette er også en sentral del av Bane NORs visjon: Gjennom en trygg, kundevennlig, tilgjengelig og
effektiv jernbaneinfrastruktur skal vi legge grunnlaget for trafikkvekst gjennom gode knutepunkt [14].
Det er sannsynlig at ny stasjon vil kunne bidra til å øke tettstedenes attraktivitet for bosetting ved
betydelig reduserte reisetider mot Bergen. Det vil derfor være viktig å legge til rette for ny bolig-
bebyggelse tett knyttet til stasjonene, eventuelt i kombinasjon med andre sentrumsformål.

3.4 Plattformer

Plattformer skal ivareta sikker av- og påstigning av tog.
Utgangspunktet for dimensjonering av plattformer gjøres ut fra overordnede faktorer for banen.
Stedlige forhold er i utgangspunktet ikke avgjørende for plattformenes utforming og begrensning.
Stasjonsområdene i Vaksdal, Stanghelle og Arna er kategorisert som evakuerings- og redningspunkt
jamfør Evacuation and rescue point i TSI SRT. Dette gir ingen direkte føringer for utforming av
plattformene, men er et viktig forhold ved utforming av adkomster til plattformene. Dette er nærmere
omtalt i kapittel 3.7.1.
Klimatiske forhold kan påvirke omfang og utførelse av klimabeskyttelse for ventende passasjerer,
installasjoner og utstyr.
Håndtering av nedbør i form av snø på plattform påvirker behov for snøopplag og behov for snu-
mulighet for brøytekjøretøy. Forholdet påvirker imidlertid ikke direkte kravet til bredde eller fri høyde på
plattform. Vurdering av snøhåndtering er nærmere beskrevet i kapittel 3.10.
Dimensjoneringen av plattformene avgjøres ut fra:

· Planlagt maksimal hastighet på tog.
· Samlet lengde på tog som skal ha regulær stopp på stasjonen.
· Sikkerhet for ventende.
· Trygg ferdsel på plattform for passasjerer og i forbindelse med drift og vedlikehold.
· Forventet antall påstigende passasjerer.
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Figur 3-1: Illustrasjon fra Strategisk rammeverk for stoppesteder. Plattform deles i sikkerhetssone og
oppholdssone. Oppholdssonen deles i adkomstsone og servicesone.

Vossebanen planlegges med hastighet opptil 200 km/t og vil trafikkeres av lokaltog, regiontog, fjerntog
og godstog. Regiontogene vil stoppe på Vaksdal og Stanghelle, på Arna stasjon vil i tillegg lokaltog og
fjerntog stoppe.
Passasjertall over 50 samtidig ventende gir krav om økt plattformbredde. Det forventes ikke passasjer-
tall som i utgangspunktet medfører konsekvenser for plattformstørrelser ut over minimumskrav til
bredder på de forskjellige sonene. Ut fra trafikktall i innfartsparkeringsstrategien [10] forventes det at
Stanghelle kan ha 100-150 passasjerer per dag, mens de samme tallene for Vaksdal vil være 150-200
passasjerer per dag. Antagelsene om fremtidige passasjermengder er svært usikre. Som
dimensjonerende passasjertall er imidlertid innfartsparkeringsstrategien beste antagelse. Plattformer
vil imidlertid være godt rustet for å kunne betjene betydelig større passasjertall.
Jamfør planprogrammet [12] er det forutsatt sideplattformer på stasjonene på Stanghelle og Vaksdal.
Plattformene strekker seg i praksis fra tunnel til tunnel i Vaksdal og tunnel til bro i Stanghelle. Midtstilte
plattformer (b=10m) krever på grunn av krav til sporgeometri en kostbar utvidelse av tunnel/kulvert/
brubredde over en lang strekning, inkludert større arealinngrep rundt plattformendene.
Plattformlengde settes til 250 meter for stasjonene i Vaksdal og Stanghelle. Arna stasjon skal ha 350
meter lange plattformer.
Sikkerhetssone fra plattformkant blir 1,5 meter ihht dimensjonerende hastighet på passerende tog
jamfør Teknisk regelverk [2].
I henhold til Teknisk regelverk [2] skal det være 2,0 meter mellom sikkerhetssone og nærmeste faste
installasjon (dmin i Figur 3-1). Ledelinjer for svaksynte og blinde skal ligge i denne sonen og være fri for
hindringer (se Adkomstsone i Figur 3-2).
Service sone inneholder installasjoner, møblering og eventuelt snøopplag. Bredde er ut fra dette
foreslått til 1,5 meter. Da vil det også være mulig å ha en mindre skjermvegg vinkelrett på spor under
letak (klimabeskyttelse) uten å utvide plattform. Dette vil øke komfort for ventende ved nedbør og
slagregn. Dersom det ikke er behov for snøopplag, kan servicesone vurderes redusert til 1,0 meter.
Dette må vurderes mot form på letak/klimabeskyttelse.
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Figur 3-2: Prinsippsnitt for plattform.

3.4.1 Elementer på plattform
Det er behov for å plassere en rekke ulike elementer på plattformene. Dette er serviceelementer for
passasjerer, informasjonselementer og tekniske elementer knyttet til drift av tog og stasjon.
Utforming av elementer skal være standardelementer etter Bane NORs spesifikasjoner. Ønske om
avvik søkes godkjent av Bane NOR. Dette kan for eksempel være aktuelt for klimabeskyttelse dersom
standardelement ikke gir tilstrekkelig beskyttelse eller funksjonen kan integreres i øvrige elementer på
en enklere måte.
For øvrig vises det til TSI PRM [7] og plasseringsveilederen i Håndbok for stasjoner [4] kapittel 10.0. I
arbeidet med byggeplan skal det lages detaljert skilt og møbleringsplan som skal godkjennes av Bane
NOR.

Informasjonselementer
Informasjonselementene skal bidra til at alle reisende får tilgang til nødvendig og tydelig reise-
informasjon. Informasjonselementene representerer både lovpålagt og nødvendig informasjon
inkludert sikkerhetsinformasjon.
Elementene omfatter skilt, høyttalere, skjermer og taktil merking.

Figur 3-3: Illustrasjon av plasseringshøyder dynamiske informasjonselementer (Hentet fra
Håndbok for stasjoner kapittel 10.4)
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Serviceelementer
Serviceelementene skal bidra til å øke de reisendes komfort. I tillegg er det viktig å tenke at tilrette-
leggingen for reisende skal utformes for å bidra til økt kundegrunnlag og bærekraftige reisevaner.
Service- og informasjonselementer utplasseres i serviceområde eller hengende over hinderfrisone (fri
høyde min 2,7 meter).
Serviceelementer omfatter klimabeskyttelse (lehus), sitteplasser, avfallsbeholdere og eventuelt mobil
rullestolrampe.
Det skal være klimabeskyttelse for ventende passasjerer på alle plattformer. Disse skal være utstyrt
med sitteplasser og være tilgjengelig for rullestolbrukere. Utforming skal være tilpasset det lokale
klimaet. Konstruksjon skal ikke ligge i hinderfrisone eller i frihøyde over denne.
Anbefalt størrelse i Stasjonshåndboka [4] er 0,5m2 per person, og 75% av forventet maks antall
samtidig ventende passasjerer. Dersom en forventer maksimalt 50 samtidig ventende vil dette tilsi
klimabeskyttelse for ca. 20 m2.

Figur 3-4: Eksempel på standardelement for klimabeskyttelse (Hentet fra Håndbok for stasjoner
kapittel 9.1)

Det bør også være sitteplasser utenfor klimabeskyttelsen. Plassering bør velges ut fra å være lett
tilgjengelig og gi den best mulige venteopplevelsen. Dersom mulig bør også plassering velges slik at
sitteplassene tørker raskt opp etter nedbør.
Det skal være avfallsbeholdere på alle plattformer. Plassering og antall må vurderes ved utforming av
skilt- og møbleringsplan. Det må også her vurderes behov for å ha en mobil rullestolrampe tilgjengelig
på hver plattform. Behovet må avklares med Bane NOR.

Tekniske elementer
Tekniske elementer omfatter KL-master, lysmaster, støyskjerming, rekkverk og ulike mindre tekniske
skap som ikke kan lokaliseres i tekniske bygg.
Tekniske elementer bør så langt mulig plasseres utenfor plattformarealet, eller ut mot bakkant av
plattform i møblerings-/servicesonen.
Kummer og lignende som ligger i plattformdekket må ikke legges i sikkerhetssonen eller være i konflikt
med taktil merking.
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3.5 Adkomster

Adkomst til plattform er gangvegen som fører fra omgivelsene fram til plattformen. Stasjoner skal ha
minst en hovedadkomst som er godt synlig og tilgjengelig. Hovedadkomsten bør gi en direkte
forbindelse mellom omgivelsene (som f.eks. en sentral gate) og plattformen.
Hovedadkomsten skal, med bakgrunn i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §9, være universelt
utformet. Universell utforming innebærer i praksis at hovedatkomst til plattform utformes med heis eller
ramper med et stigningsforhold ikke brattere enn 1:20 eller 1:15 med hvilerepos for hver høydemeter.
Når dette kravet er oppfylt kan også brattere ramper og/eller trapper anlegges i tillegg. Alle stasjoner
vil ha minst to uavhengige adkomster til hver plattform.
Ramper med stigning 1:20 regnes ikke som universelt utformet dersom gangavstanden til/fra eller
mellom plattformer overstiger 200 meter. Dette er et krav som ikke vil tilfredsstilles i noen av
situasjonene, og dette medfører at hovedadkomst løses ved bruk av heis og trapp. I tillegg vil det
være en adkomst til hver plattform fra rampe/gangveg, men med stigning opp mot 1/10. Denne skal i
tillegg til å være en biadkomst til plattformene sikre tilgjengelighet for driftskjøretøy.

Figur 3-5: Prinsipptegning av trapp- og heishus med ulike løsninger for værsluse.

For stasjonene på Vaksdal og Stanghelle vil heis være eneste adkomst som ivaretar universell
tilgjengelighet til plattformene. Dersom heis er indisponibel vil ikke plattformene være tilgjengelig for
bevegelseshemmede som krever rampe med stigning på 5% (1:20 eller 1:15 med hvilerepos) eller
slakere. Dobbelt sett heiser kan være et tiltak for å unngå/begrense denne situasjonen.
Det vurderes at ekstra heiser vil være et fordyrende element som i normalsituasjon vil være en
betydelig overkapasitet. Det vil imidlertid være mulig for alle stasjonene å etablere ekstra heiser på et
senere tidspunkt om dette allikevel vurderes som hensiktsmessig.
Det forutsettes at heiser er av god kvalitet og bygges slik at fare for driftsstans minimeres. Dersom
heis allikevel er i ustand, foreslås dette løst med assistanse for å kunne benytte trapper eller ramper til
plattform, eventuelt taxi videre til bestemmelsessted eller stasjon med nødvendig tilgjengelighet.
Trapp- og heishus anbefales kledd med transparent materiale mot omgivelsene for å sikre sosial
kontroll og gi økt trygghetsfølelse. Heiskupe skal ha sosial kontroll i form av innsyn og utsyn. Materiale
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kan være glass eventuelt i kombinasjon med andre mer eller mindre transparente sjikt som metallnett
eller spileverk. Det vises for øvrig til Bane NORs Tekniske spesifikasjoner for publikumsheiser [13].

Figur 3-6: Eksempel på trapp-/heishus fra Leangen stasjon (Foto: Ole Tobias/banenor.no)

Figur 3-7: Eksempel på trapp-/heishus fra Høvik stasjon (Foto: Alf-Anders Langhelle)
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3.6 Bytteområde

Bytteområde er der man bytter transportmiddel fra bil/sykkel/andre kollektivmidler til tog. Utvikling av
stasjoner vil normalt være en integrert del av en tettstedsutvikling. Utformingen av bytteområdet skal
være med på å styrke lokalmiljøet som sted og sentrum. Planlegging skal skje i samarbeid med
offentlige og/eller private interesser.
Bytteområdet utformes for effektiv og trafikksikker overgang mellom andre transportmidler og tog.
Ulike forvaltningsorgan har ansvar for de forskjellige elementene i bytteområdet. Figuren nedenfor
viser et eksempel på prinsipp for ansvarsfordeling.

Figur 3-8: Illustrasjon fra Strategisk rammeverk for stoppesteder. Elementer som samlet utgjør et
bytteområde med eksempler på ansvarlig organ for de ulike elementene.

3.6.1 Sykkelparkering
Både Vaksdal og Stanghelle har relativt konsentrert bebyggelse. Dette gir et godt potensial for å
kunne øke sykkelandelen til stasjonene. Med tanke på høydeforskjeller vil særlig el-sykler kunne være
aktuelt. Ut fra dette anbefales det å legge til rette for sykkelparkeringer flere steder der det kan være
praktisk å sette fra seg sykkel i forbindelse med en togreise. Noen faktorer bør legges til grunn ved
planlegging av sykkelparkering i tilknytning til stasjonene:

· Sykkelparkering bør plasseres så nærme adkomst til plattform som mulig.
· Plassene bør i stor grad være overdekkede og ev. med skjermvegger for å beskytte mot

nedbør, vind og slagregn.
· Sette av plass til at noe av sykkelparkeringen løses som sykkelhotell med adgangskontroll.
· Ha sykkelstativ som gjør det enkelt å låse ramme.
· Sykkelparkering bør være oversiktlig, ha god belysning og sosial kontroll for å begrense tjuveri

og hærverk.
· Ev. planlegge sykkelparkeringen med utvidelsesmulighet.

Disse punktene er i tråd med anbefaling i parkeringsstrategien [10] og Bane NORs evaluering av
sykkelhotell og sykkelparkering ved jernbanestasjoner [11]. Tilrettelegging for sykkel er både mer
kostnadseffektivt og mer miljøvennlig enn tilrettelegging for bil.
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Manglende kvalitet på sykkelparkeringen kan oppleves som en barriere, mens høy kvalitet og nye
anlegg kan oppleves som attraktivt.
Antall plasser kan ta utgangspunkt i målsettinger om sykkelandel. Det bør dimensjoneres med over-
kapasitet sammenlignet med dagens bruk for å ta høyde for antatt økt attraktivitet for banen ut fra
reisetider og frekvens. Utgangspunkt for kapasitet kan være ca. 20 % av ÅDT. Dette vil med
passasjertall i Figur 3-9 tilsi 30 sykkelparkeringsplasser på Stanghelle og 40 i Vaksdal2.

3.6.2 Bilparkering
I parkeringsstrategien [10] understrekes det at tilrettelegging for parkering på stasjoner (biler og
sykler) er viktig for å fremme bruken av tog. Parkering er et virkemiddel i områder hvor kollektiv-
transporten har dårlig flatedekning. Bilparkering er i hovedsak et tilbud til de som ikke kan gå, sykle
eller reise kollektivt til stasjonen. Innfartsparkering bør ikke fortrenge annen arealutvikling.
Det tas utgangspunkt i parkeringsstrategien ved dimensjonering av parkeringsplasser i Vaksdal og
Stanghelle. Det vil bli tilrettelagt for etablering av plasser for lading av el-bil. Andelen slike plasser skal
ifølge Parkeringsforskriften [15] være minst 6%. Bane NOR har fritak fra å bygge ladere for elbil. Det
jobbes med en ordning for elbiler sentralt i Bane NOR. Tilrettelegging på nåværende tidspunkt blir at
det settes av plass og legges trekkerør for kabler. Det er lagt til grunn 6% av plassene i prosjektering
av lavspent [h].

Stasjon Passasjertall
per år (2015)

Dominerende
reiseformål

P-plasser i
dag (2017)

Mellomlang sikt
(2029)

Lang sikt (2040)

Vaksdal 50’-75’ Arbeidsreiser 14 + 20
kommunale

Parkering på ny
stasjon bør
dimensjoneres for
40-50 plasser, med
mulighet for
utvidelse. Etablere
registreringssystem
for statistikk og
informasjon.
Eventuelt vurdere
nye prismekanismer.

Prisjustering etter
behov.

Stanghelle 30’-50’ Arbeidsreiser 20 Ny stasjon bør
dimensjoneres for
20-30 plasser for bil.
Vurdere behov for
avgift eller
oblatordning.

Eventuelt innføre
avgiftssystem

Figur 3-9: Utdrag fra parkeringsstrategien [10].

3.6.3 HC-parkering
Det er trolig mindre behov for å reservere plasser for forflytningshemmede på en innfartsparkerings-
plass fordi disse brukerne vanligvis også har reserverte plasser nær målet for en reise. Statens
Vegvesen anbefaler at 3-5 % av plassene reserveres på en middels stor p-plass. I henhold til
anbefaling i Stasjonshåndboken bør minst 2 plasser være forbeholdt forflytningshemmede ved
parkeringsplasser med kapasitet inntil 50 biler.

2 (Årlig passasjertall / 365 dager) x 20%
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3.6.4 Korttidsparkering/av- og påstigning/taxi
Areal langs adkomstveg til stasjon for korte stopp for av- og påstigning. Av- og påstiging med bil skal
kunne skje på en ordnet måte. Plass for av- og påstiging skal utformes som ordinære parkerings-
plasser, fortrinnsvis som kantsteinsparkering med passasjersiden inn mot kantstein.
For stasjonene på Vaksdal og Stanghelle vurderes behovet slik at korttidsparkering (10 min), av- og
påstigning og taxi kan sees i sammenheng uten nærmere inndeling mellom disse.
Det settes av minimum 3 plasser for den enkelte stasjon, men gjerne flere. En av disse kan reserveres
taxi om behov. Ved flere adkomstveger som kan være aktuelle for av- og påstigning, bør det vurderes
tilrettelagt for dette på egnet måte for å gi et best mulig tilbud til reisende. Om det skal tillates korttids-
parkering, eller bare av- og påstigning, alle steder må vurderes i det enkelte tilfelle.

3.6.5 Buss
Det forutsettes at dagens holdeplasser langs eksisterende E16 videreføres i fremtidig situasjon, på
avlastet E16. Det vil ikke være holdeplasser direkte langs ny E16.
Holdeplasser langs eksisterende E16 oppgraderes/tilpasses for å ivareta behovet ved ny bane/stasjon
og E16. Det vil være behov for tilpassinger for å optimalisere utforming av holdeplassene og til-
knytningen til stasjonene. Gangforbindelse mellom hovedadkomst til stasjonen og bussholdeplasser
skal være universelt utformet jamfør TSI PRM [7].

3.6.6 Buss for tog
I utgangspunktet bør holdeplasser langs avlastet E16 kunne benyttes ved buss for tog. Ved mer
omfattende behov bør det være mulig å frigjøre deler av parkeringsplass for biler eller av-/påstignings-
plasser til oppstilling for busser.

3.7 Beredskap og sikkerhet

Nedenfor er en gjennomgang av faktorer knyttet til beredskap og sikkerhet på stasjonene i Vaksdal og
Stanghelle. Faktorene bygger på krav i TSI SRT med veileder, Teknisk forskrift og TEK17. Det har i
tillegg til samarbeid med Bane NOR og Vegvesenet vært møter og dialog med Bergen brannvesen
(møte på Bergen hovedbrannstasjon 13. januar 2020) angående tilrettelegging for rednings- og
slokkemannskap [8].

3.7.1 Evakuerings- og redningspunkt (Evacuation and rescue point)

3.7.1.1 Krav

Dersom det oppstår en hendelse inne i en av tunnelene, er driftsregelen å kjøre toget ut av tunnelen
eller til neste evakuerings- og redningspunkt. Ut fra lengde på banetunnelene i prosjektet er det krav
om å etablere evakuerings- og redningspunkt både i Arna, Vaksdal og Stanghelle. Kravet er gitt i TSI-
SRT [6]. I veilederen til denne angis hva dette medfører for løsninger.
Areal skal kunne disponeres av nødetatene. Størrelsen skal minimum være 500 m2. Arealet kan bestå
av vegareal, grøntareal og andre areal som kan gjøres tilgjengelige på kort varsel og egne seg til
formålet.
For Arna stasjon er dette temaet gjennomgått i forbindelse med planleggingen av ny stasjon. Planlagt
lokalisering av beredskapsplass (500 m2) og oppsamlingsplass (500 m2) påvirkes ikke som følge av
dette prosjektet.
Det skal være tilgjengelig slokkevann (minimum 800 liter/min i 2 timer) i nærheten av der det er
sannsynlig at slokkeinnsats vil foregå.
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3.7.1.2 Vurdering

Det vurderes at kravet til 500 m2 kan være et areal som er sammensatt av ulike funksjonelle areal som
fortau, kjøreareal, korttidsparkering og gressplen. Arealet må på relativt kort tid kunne frigjøres til et
evakuerings- og redningspunkt. Etter dialog med brannvesenet kom det frem at det kan være
hensiktsmessig med flere muligheter for å etablere evakuerings- og redningspunkt avhengig av
forhold i den aktuelle situasjonen. Hendelsens art og andre forhold som vindretning kan gjøre ulike
arealer uegnet. Da bør det være mulig å endre plassering ut fra situasjonen. Det kan med andre ord
være hensiktsmessig i tillegg å definere et alternativt evakuerings- og redningspunkt som kan egne
seg ut fra ulike forhold, dersom dette er mulig.
Det må defineres evakuerings- og redningspunkt for stasjonene der det vises hvor brannbiler kan stå
oppstilt med tilknytning til plattformer.

3.7.1.3 Oppfølging

Det skisseres opp ulike mulige evakuerings- og redningspunkt tilknyttet de enkelte stasjonene.
Krav til slokkevann må ivaretas i prosjekteringsfasen. Nødvendig areal ivaretas i reguleringsplanen
innenfor baneformål eller offentlig vegformål.

3.7.2 Hindre for uønsket ferdsel

3.7.2.1 Hinder fra plattform til kulvert/tunnel og bru

Det skal ikke være adgang for uvedkommende fra publikumsarealer til gangbane langs spor i tunnel
og på bru, jamfør Jernbaneloven §9. Ved plattformender skal det være mekanisk stengsel og skilt med
adgang forbudt. Mekanisk stengsel skal bestå av manuell bom med enveis 900 slagretning, slag-
retning tilsvarende rømningsretning. Bommer skal være utstyrt med fjærbelastet mekanisme som
automatisk lukker bommen etter bruk. Bom bør utstyres med skilt Adgang forbudt mot publikums-
siden.
Utforming og plassering av bommer skal i minst mulig grad å hindre sikt mot spor. Avstand til spor skal
sikre at bom ikke kommer i konflikt med minste tverrsnitt.
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Figur 3-10: Eksempel på mekanisk stengsel fra Holmestrand stasjon (Foto: Rolf P. Høydal).

3.7.2.2 Gjerde mellom spor

Ved publikumsarealer på hver side av sporene og sideplattformer vil det være en viss fare for at noen
krysser sporene fremfor å gå tilrettelagt under- eller overgang. Passerende tog vil ha høy hastighet og
det er tunnelportaler tett på publikumsareal/plattformer. Dette er identifisert som et faremoment i
sikkerhetsanalysen (Vedlegg 1) [c].
Disse faktorene tilsier at det bør tilrettelegges for tiltak som kan redusere sannsynligheten for vill-
kryssing over sporene. Tiltak vil være å sette opp gjerde mellom nordgående og sørgående spor. Det
må vurderes nærmere i detaljplanleggingen/prosjekteringen om dette trenger å være gjennomgående
i hele dagsonene, eller om det holder å ha det i en viss utstrekning der risikoen er størst.

3.7.2.3 Ferdsel over kjøreledning

Teknisk regelverk angir krav til utforming av rekkverk på overgangsbruer og beskyttelse mot kontakt
med strømføring [2].
For bruer som krysser over kjøreledning skal brudekket være tett i en bredde som tilsvarer bredden for
"sone for strømavtaker", det vil si 2,5 meter til hver side for spormidt og i tillegg 0,5 meter til hver side
for øvrige spenningssatte deler.
Beskyttelsesskjerm skal utformes som beskrevet i EN 50122-1:2011 tillegg A, med den samme
bredden som stilles for krav til tett brudekke. Vertikal beskyttelsesskjerm skal ha høyde på minimum
1,8 meter. Skjermen er tett, men øvre delen utover 1,0 meter tillates å være maskenett med maksimal
maskestørrelse 1200 mm2.
Rekkverk over jernbanespor skal minst være brøytetett i en avstand minimum 4,5 meter fra senter
spor. Minimum rekkverkshøyde i stasjonsområde skal være 1,2 meter.
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Figur 3-11: Eksempel på beskyttelsesskjerm på overgangsbru. (Illustrasjon fra Teknisk regelverk)

Teknisk regelverk angir også krav for å unngå klatring på skjerm/rekkverk og til elektrisk ledende
overkant på beskyttelsesskjerm.
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3.7.2.4 Hinder for kjøring til plattform

Der det er fare for at personer eller andre elementer kan havne i sporområdet for eksempel ved
fallende terreng mot spor, må det sikres med nødvendig rekkverk/gjerde.
Der det er kjøremulighet frem til plattform må denne stenges med mekanisk stengsel. Stengsel må
enkelt kunne fjernes ved behov for adkomst for drift- eller utrykningskjøretøy. Det kan være mulighet
for midlertidig å låse i åpen-posisjon av driftspersonell. Det skal ivaretas fri bredde på 110 cm for
passering med rullestol og barnevogn uten at stengsel må åpnes. Det kan være flere passasjer ved
siden av hverandre for å sikre god flyt.

3.7.3 Rømningsveger fra plattform
I forbindelse med evakuerings- og redningspunkt som skal etableres på Vaksdal og Stanghelle, er det
viktig å sørge for gode rømningsveger fra plattformene. Det er ikke definert konkrete krav til dette, så
standarden er et resultat av vurderinger. Teknisk regelverk angir i utgangspunktet bredde for trapper.
TSI-SRT angir bredder for rømningsveger, men dette er knyttet til evakuering i tunnel.
TEK17 dekker ikke krav til rømming fra tog. Plattformene er i friluft og det er vurdert at røyk
forsvinner/fortynnes betydelig raskere enn i lukkede rom og at hurtig evakuering dermed ikke er like
kritisk som i et bygg.
Det er ikke tatt høyde for at brannvesenet ved uttrykning kan komme til å redusere kapasiteten ved
rømning. Trapper reduserer effektiviteten på evakueringen, men vi har ikke vektlagt dette da det ikke
finnes akseptkriterier for hvor raskt rømning må være gjennomført.
Ved evakuering fra tog vil togets dører og passasjerenes fordeling i togets lengde være avgjørende for
hvor store folkemengder som vil ha behov for evakuering via de ulike rømningsvegene fra plattform.
Dimensjonerende persontall er 1345. Dette vil være fra et dobbelt sett tog type 75 (Flirt) eller til-
svarende som må stoppe på grunn av en hendelse. Passasjerene vil være jevnt fordelt langs togets
lengde. For dobbelt sett tog type 75 vil dette være langs nesten hele plattformen. Fjerntog kan være
lengre, opp mot 290 meter med lokomotiv (EL18) og 10 vogner (B7). For tog som er lenger enn
plattformene vil evakuering skje via gangbane parallelt med spor eller gjennom toget til en utgang til
plattform, i praksis antagelig begge deler. Gangbane i tunnel reguleres gjennom TSI-SRT, øvrige
gangbaner vil ha minst tilsvarende bredde.
Plattformene utformes med 1,5 meter sikkerhetssone mot plattformkant. I tillegg er det 2 meter fri
bredde ut mot møblerings-/servicesone. Samlet gir dette minst 3,5 meter fri bredde på plattform.
Alle plattformer på de tre stasjonene som planlegges vil ha minst en driftsadkomst/rampe og to trapper
som rømningsveg. Driftsadkomst/rampe vil ha 4 meter fri bredde inkludert skulder. Trapper er etter
anbefaling i TRV 2 meter brede. Samlet gir dette 8 meter fri rømningsveg fra plattformer. I tillegg er
det noen steder supplerende adkomst/rømningsveg for å gi kortest mulig gangveg for flest mulig til
plattformene. Rømningsmulighetene er fordelt langs plattformene. Der plattform avsluttes mot tunnel
vil det være en rømningsveg for å unngå at noen fanges mellom en brann og tunnelen og må rømme
inn i tunnel.

3.7.4 Tilkomst for brannvesenet
Brannvesenet vil ha behov for tilkomst både i forbindelse med evakuering, berging og slokking. I
utgangspunktet vil brannvesenet kunne benytte alle publikumsadkomster for mannskap.
I forbindelse med slokking vil brannvesenet koble seg på hydranter eller lignende på oppstillingsplass
for brannbil. Slange kobles til trykkforsterkingspumpe i bil før videreføring ut til slokkepunkt.
I dialog med Bergen brannvesen har de kommet med følgende innspill utover anbefalinger i
veilederen deres [8]:

· Det skal være tilkomst for brannvesenet til eksisterende boliger der slik tilkomst finnes i dag.
· Brannvesenet må ha tilkomst til plattform ved begge spor. Det er ikke behov for å kjøre

mannskapsbil på plattformen, men så nærme som mulig for tilkobling til hydrant og transport
av utstyr.

· Hydranter plasseres i nærheten av der brannvesenet kan plassere mannskapsbil, da bilen
benyttes til trykkforsterkning.
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· Ved krevende tilkomst til plattform bør det vurderes å installere permanente «tørre» rør
(stigeledning) frem til plattform, slik at brannvesenet kan koble seg til hydrant, via brannbil til
tørre rør, og videre koble seg til med slange derfra, slik at nødvendig trykkforsterkning
opprettholdes.

3.7.5 Tilkomst for ambulanse
Det er ingen overordnede krav til dette. Hensynet bygger på innspill fra AMK (jamfør møte mellom
Bane NOR og AMK 24.01.2020).
Ved henting av skadde/syke fra tog/plattform bør dette gjøres fra rampe-adkomstene fremfor
trappene. Ambulanse vil kunne benytte driftsadkomster til plattform. Tilkomst vil imidlertid måtte
koordineres med brannvesenet sine behov.
Det legges ikke spesielt opp til adkomst for ambulanse på plattform siden dette vil kunne være i
konflikt med evakuering ved større hendelser. Adkomst vil imidlertid være mulig siden ambulanse
kommer innenfor begrensningene til dimensjonerende driftskjøretøy på plattform.

3.8 Tekniske bygg

3.8.1 Teknisk bygg
Det planlegges et multifunksjonelt teknisk bygg både i Stanghelle og Vaksdal. Ytre dimensjoner på
dette er satt til 5x25 meter. Adkomst/tilgang til de ulike tekniske rommene er fra den ene langsiden.
Bygget skal ha god tilgang til banen, men trenger ikke ligge helt inntil. Bygget må ha god tilgang for
bil/lastebil. Utforming av byggets eksteriør beskrives nærmere i kapittel 5 Formgivningsprinsipper.
Bygget skal huse rom for høyspent, lavspent, tele og tele for eksterne. For nærmere detaljer om
funksjon og innhold vises det til fagrapport tele (UAS-01-A-00041) [g] og fagrapport lavspent (UAS-03-
A-00006) [h].
På eller i tilknytning til plattformene vil det være mindre tekniske skap. Disse plasseres enten i
møbleringssone eller utenfor plattform. Det er også mulig å samle mindre tekniske elementer under
nederste trappeløp i trapp- og heishus.
I tilknytning til heis vil det også være behov for et mindre teknisk skap. Dette foreslås plassert integrert
i/ved heissjakt.

3.8.2 Autotransformator (AT)

Teknisk bygg for autotransformatorer er kiosker med standardisert utforming. Lokalisering kan enten
være i tilknytning til annet teknisk bygg eller frittstående. Plassering må ha tilgjengelighet for lastebil
med kran.
Veiledende dimensjon på AT-kiosk er 3,3 meter bredde, 3 meter dybde og 4 meter høyde. Det
benyttes standard modell fra Bane NORs objektbibliotek i tegninger/3D-modell. Viser til fagrapport
kontaktledningsanlegg (UAS-03-A-00010) [i] for detaljer om AT.

Antall AT-kiosker Reserve plass
Stanghelle 2 0
Vaksdal B1 og B2 1 1
Trengereid 0 0
Arna 2 2

Figur 3-12: Oversikt over antall autotransformatorer som trengs de ulike stedene.
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Figur 3-13: Autotransformator. Netto mål og eksempel på montering. Prefabrikkerte kioskbygg heises
over AT etter installasjon.

3.9 Støyskjerming

Omfang av støyskjermer er spesifisert i fagrapport støy [d].
Utforming av støyskjermer på banebruer og stasjoner omtales i kapittel 5 Formgivningsprinsipper.

3.10 Drift og vedlikehold

Intensjonen er at nødvendig drift og vedlikehold kan utføres enkelt, rasjonelt og sikkert uten at tog-
trafikk og publikum hindres mer enn nødvendig.
Drift og vedlikehold på plattformer er mer kritisk enn øvrige stasjonsområder. Ved mer krevende
vedlikehold må trafikk på banen stenges og kjørestrøm slås av. Daglig drift bør så langt mulig kunne
foregå uten disse tiltakene. Sikkerhetsanalysen [c] peker på snørydding og kjøring med driftskjøretøy
på plattform som et faremoment.

3.10.1 Snø
Håndtering av snø gir ulike konsekvenser for utforming av stasjonene. Det er ønskelig at stasjonene
kan fungere uavhengig av snøfall. På plattform og adkomster til plattform er det også et sikkerhets-
spørsmål hvordan ulemper knyttet til snø og isdannelse håndteres.
For plattformer og tilkomstveger er det i prinsippet to alternativ; Enten etablere snøsmelteanlegg
(varmekabler), eller måke bort snøen og strø/koste. Et snøsmelteanlegg vil ha en høy investerings-
kostnad men god funksjon. Anleggene kan være sårbare for feil og skader som kan oppstå. God
planlegging og mulighet for enkel tilkomst til reparasjoner kan kompensere for sårbarheten.
Effekten av et velfungerende snøsmelteanlegg vil være svært god. Plattformene vil oppleves bruker-
vennlige, det reduserer fare for at strøsand ødelegger funksjonaliteten til heisdører (og gulv inne i
togene) og en begrenser behovet for driftskjøretøy på plattform.
Maskinell snørydding er mer krevende i drift og mer sårbart for ulemper knyttet til isdannelser og
redusert brukervennlighet. Plattformareal lengst bort fra spor (møblerings-/servicesone) kan benyttes
til midlertidig snøopplag. Ved større mengder snø må snøen kjøres bort fra plattform.
Dimensjonerende kjøretøy for drift av plattformer er pick-up (personbil) påmontert snøryddeutstyr og
strøapparat. Det må etableres snumulighet ved hver plattformende for å begrense behov for rygging
på plattform (jamfør sikkerhetsanalyse).
Det er gjort enkle vurderinger av konsekvenser for de to alternativene der forskjellene knyttet både til
investeringskostnader og driftskostnader er relativt like [Vedlegg 01]. Dette forutsetter at tilrettelegging
for brøyting kan droppes ved valg av snøsmelteanlegg. Ut fra dette anbefales snøsmelteanlegg.
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Endelig valg av løsning må tas i byggeplan. Inntil videre planlegges det ut fra maskinell rydding siden
dette er mest arealkrevende.

3.10.2 Heis
Som hovedadkomst til og mellom plattformer er det foreslått trapp og heis lokalisert i ett bygg. Dette vil
kunne sørge for god brukervennlighet uavhengig av værforhold. Det må vurderes nærmere hvordan
sekundære trapper og ramper best kan utformes for å gi god brukeropplevelse uavhengig av vær-
forhold kombinert med god estetikk og rasjonell drift over tid.
Det anbefales å ha varmekabler i repos foran heisinnganger og frem til 2 meter utenfor inngang til
trapp-/heishus. Dette vil forenkle drift, sikre bedre funksjon på dører og gi bedre brukeropplevelse. Det
vises for øvrig til Bane NORs Tekniske spesifikasjoner for heiser [13] og Figur 3-5: Prinsipptegning av
trapp- og heishus med ulike løsninger for værsluse.
I RAM-analysen [c] anbefales det å sikre gode driftsavtaler på heis for å minimere driftsavbrudd. Dette
vil i tillegg til å sikre et godt tilbud til de reisende begrense fare for villkryssing over spor.

3.11 Vurderte og forkastede løsninger

· Universell tilgjengelighet til og mellom plattformer via ramper.

3.12 Oppsummering utformingsparametere

Nedenfor er det gitt en spesifisering av faktorer for utforming av de nye stasjonsområdene på
Stanghelle og Vaksdal. Arna er ikke tatt med her siden den stasjonen påvirkes i svært liten grad og
løsninger bygger på allerede prosjektert og bygget løsning.

Element Parameter Kommentar Referanse3

Plattform TRV Kap. 530.14-2
 Plattformlengde 250 m
 Fri høyde på plattform 2,7 m
 Plattformbredde 5,0 m Sikkerhetssone +

oppholdssone
RS

Sikkerhetssone 1,5 m
Oppholdssone 3,5 m Adkomstsone +

servicesone
Adkomstsone 2,0 m Fri bredde/ferdsel
Servicesone 1,5 m Møblering,

installasjoner,
snøopplag.

RS

 Konstruksjoner, rekkverk,
støyskjerm.

0,5 m Sone/bredde utenfor
plattform

RS

 Fall fra plattformkant  2 %

3

RS = Rambøll Sweco anbefaling der det ikke er angitt overordnede føringer/krav.
TRV = Teknisk regelverk [2]
N100 = Håndbok N100 Veg- og gateutforming [3]
SRS = Strategisk rammeverk for stoppesteder [5]
TEK = Byggteknisk forskrift (TEK17)
TSI-PRM = Funksjonshemmede og bevegelses-hemmede personer [7]
SHB = Stasjonshåndboka [4]
TS = Tekniske spesifikasjoner [13]
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Element Parameter Kommentar Referanse3

Gangveger utendørs TRV Kap. 530.15-2
 Bredde (min.) 2,0 m
 Fri bredde (min.) 1,8 m
 Tverfall (maks.) 2 %
 UU-ramper (generell stigning) 1:20 N100
 UU-ramper (maks stigning) 1:15 Repos for hver

høydemeter.
 Reposlengde (min.) 1,6 m RS

Undergang TRV Kap. 530.15-4
 Fri bredde (min.) 3,0 m
 Fri høyde (min.) 3,1 m N100

Trapp TRV Kap. 530.15-7
 Bredde 2,0 m
 Fri bredde (min.) 1,6 m
 Trappehøyde pr. løp (maks.) 3,3 m
 Repos 1,6 m RS
 Inntrinn 33 cm RS
 Opptrinn 16 cm RS

Heis
 Heisstol (minimum) 1,6 x 2,1 m Dør på en side. TS
 Sjaktkonstruksjon (min.

tykkelse)
300 mm SRS

 Værsluse foran inngang
(minimum)

2,0 x 2,5 m TS

 Min. temperatur i værsluse 5 0C TS
 Høyde sjakttopp (ca.) 4,0 m Over øverste OK

gulv
RS

 Dybde sjaktgrop (ca.) 1,5 m Under laveste OK
gulv.

RS

Overgangsbru TRV Kap. 525.11-3
 Minste fri høyde under

overgangsbruer over jernbane
(SOK)

6,35 m

 Anbefalt frihøyde 7,6 m

Lehus 0,5m2 per person, og 75% av
forventet maks antall samtidig
ventende passasjerer.

SHB /
TSI-PRM Kap. 4.2.1.7
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4 FORSLAG TIL STASJONSUTFORMINGER

4.1 Stanghelle

4.1.1 Lokalisering
Dagens stasjon i Stanghelle ligger ved fjorden. Blant annet ut fra krav til kurvatur og at banen skal
koble seg til eksisterende trasé ved Stanghelle i østlig retning, er plassering av ny bane og stasjon
trukket lenger mot nordøst, jamfør planprogrammet [12]. Dette vil også medføre at stasjonen får en
mer sentral beliggenhet i bygda.
Grunnforholdene er krevende i tillegg til at påkobling nord for Dalevågen vil medføre betydelige
inngrep i berget.

Figur 4-1: Illustrasjon fra 3D-modell, Stanghelle stasjon.

Banen plasseres relativt lavt i terrenget slik at dagens E16 vil kunne reetableres i dagens trasé. Fra
utløpet av fjelltunnel sør for dagens E16 vil banen gå i løsmassekulvert frem til portal nord for dagens
avkjøring fra E16.
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Figur 4-2: Prinsipielt lengdesnitt langs ny bane på Stanghelle.

Plattformer vil etableres i dagsonen og strekke seg fra kulvertportal til bru over vågen. Lengst sør vil
stasjonen/plattformene ligge i en skjæring som går over til en fylling midtveis på plattformene.

Figur 4-3: Utsnitt fra 3D-modellen på Stanghelle sett fra nord.

Figur 4-4: Utsnitt fra 3D-modellen på Stanghelle sett fra sørvest (til venstre) og sørøst.
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Figur 4-5: Eksisterende veg og bane på Stanghelle. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser
hovedvegen, og rosa viser lokalveger.

4.1.2 Vegnett
Figur 4-5 viser dagens vegnett med tilkobling av lokalveger til hovedvegen, mens Figur 4-6 viser
hvordan dette er planlagt løst i fremtidig situasjon. Avlastet E16 vil ha betydelig lavere trafikk-
belastning og kan fungere som en mer integrert del av lokalvegsystemet. Det foreslås å etablere to
nye tilkoblinger (T-kryss) til hovedvegen for å fordele trafikken bedre.
Adkomst til boliger vest for ny bane som i dag har adkomst fra Ardalsvegen vil få en høyde-
begrensning, frihøyde vil være minst 3,1 meter under ny banebru. Høyere kjøretøy vil måtte kjøre via
Døso.
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Figur 4-6: Planlagt veg og bane på Stanghelle. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser
hovedvegen, og rosa viser lokalveger.

4.1.3 Adkomstveger
Adkomstveger for gående og syklende til og rundt stasjonen bygger i stor grad på eksisterende nett.
Det vil bli etablert gangveger parallelt med plattformene på begge sider, som forbinder tverr-
forbindelser og adkomster til plattformene. I forbindelse med nedgradering av E16 foreslås det å
etablere fortau langs vegen og fotgjenger kryssinger i forbindelse med bussholdeplassene som en
generell forbedring av gangvegnettet.
Det vil være tre tverrforbindelser som binder de to sidene av banen sammen. Ardalsvegen langs
Dalevågen videreføres i noe omlagt trasé, men i tilnærmet samme høyde. Frihøyde under banebrua
vil være minst 3,1 meter.
Fra området sør for barnehagen vil det etableres en gangbru over sporområdet som forbinder de to
sidene samt trapp og heis til plattformene. Denne vil være et viktig tiltak for gående og syklende på
tvers av sporene. Forbindelsen vil også kunne være et viktig element i skolevegen for de som bor vest
for banen og Dalevågen.
Tredje tverrforbindelse vil være over portal ved avkjøringen fra hovedvegen, lik som dagens avkjøring
fra eksisterende E16 til Stanghelle.
Eksisterende kjørekulvert under E16 vil ikke bli benyttet med fremtidig situasjon. Eksisterende gang-
tunnel ved bussholdeplassene vil videreføres og være et godt supplement til plankryssingene, spesielt
som skoleveg.
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Figur 4-7: Illustrasjonen viser adkomstveger på Stanghelle for gående og syklende til og rundt
stasjonen.

4.1.4 Stasjonen

4.1.4.1 Plattform

Plattformene ligger med svakt fall fra portal mot brua over Dalevågen. Søndre halvdel ligger i en
skjæring ned i terrenget. Dette gjør at banen blir lite synlig fra omgivelsene på dette strekket.
Plattformene avgrenses i stor grad av vegger opp til tilgrensende bakkenivå her.
Omtrent midt på plattformene tangerer plattformer tilgrensende terreng. Nord for dette ligger bane og
plattformer på en fylling frem til Ardalsvegen. Plattformene avsluttes før brua.
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Figur 4-8: Stanghelle. Adkomstpunkter fra omgivelsene til plattformene på begge sider av sporet.

4.1.4.2 Adkomst til plattformer

I Stanghelle vil det være minst tre adkomstpunkter fra omgivelsene til hver plattform. Dette vil bidra til
å minimere banen som en fysisk barriere.
Hovedadkomst vil være via trapp- og heishus som forbinder terrengnivå med plattformer og sørger for
forbindelse mellom plattformene via gangbrua. Heisene vil oppfylle krav til universell utforming. I sør-
enden av plattformene blir det enkle trapper som forbinder omgivelsene med plattformene.
Der tilstøtende terreng tangerer plattformene vil det etableres kjøreadkomst for driftskjøretøy og nød-
etater. Denne vil i normalsituasjon være en adkomst også for publikum der en ikke trenger gå i trapp
eller heis. Stigning på adkomstvegene vil imidlertid ikke tilfredsstille universell utforming, men vil
allikevel være et godt tilbud til mange, for eksempel barnevogner. Det vil også være adkomstmulighet
fra Ardalsvegen.
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Figur 4-9: Stanghelle. Grønne felt viser areal for parkering og andre funksjoner tilknyttet stasjonen.

4.1.4.3 Bytteområde

Dette området inneholder parkering for biler, sykler og HC-biler samt av- og påstigningsplasser. I til-
knytning ligger også busslommer for rutebusser og eventuelt buss for tog. Primærområdet ligger
mellom hovedvegen og banen. Det vil også være et supplerende område vest for banen, men dette vil
være uten bilparkeringsplasser.
Antall parkeringsplasser tar utgangspunkt i parkeringsstrategien [10]. I planleggingen er det lagt opp til
40 bilparkeringsplasser. Ut fra antall reisende med toget og dimensjonering utdypet i kapittel 3.6 så
legges det til rette for minst 30 sykkelparkeringsplasser i tilknytning til adkomst til plattformer. Sykkel-
parkeringsplassene vil bli fordelt på flere punkter.
Eksisterende bussholdeplasser justeres noe og tilrettelegges for to samtidige busser for å være rustet
til eventuelt behov for buss for tog. Ved mer omfattende planlagt behov for buss for tog arrangement
vil bilparkeringsplass bli omdisponert til bussholdeplass. Holdeplassene langs hovedvegen forbindes
med fotgjengerkryssinger og fortau på hver side. I tillegg vil det etableres trapp og universelt utformet
rampe som forbindelse til jernbanestasjonen.
Areal som ikke vil bli brukt til bane med tilhørende adkomstfunksjoner vil kunne videreføre dagens
bruk/funksjon eller utvikles med nye formål. Dette vil kommunen jobbe videre med gjennom arbeid
med områdeplan. Betydelig forbedret togtilbud vil trolig være en viktig driver for arealutvikling på
Stanghelle.
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Figur 4-10: Stanghelle. Illustrasjonen viser forhold knyttet til evakuering, redning og slokking.

4.1.5 Beredskap og sikkerhet
Det er definert et primært evakuerings- og redningspunkt i tilknytning til parkeringsplassen. I tillegg er
det foreslått et alternativt evakuerings- og redningspunkt på vestsiden av sporene tilsvarende området
for av-/påstigning med mer.
Rømningsveger for passasjerer er tilsvarende som adkomstpunkter. Det er trapp til Ardalsvegen fra
nordenden av østre plattform. Dette kan også vurderes etablert til vestre plattform (tog retning
Bergen). I tillegg vil det i ytterste konsekvens være mulig å benytte gangbane langs sporene på brua
over til motsatt side av Dalevågen.
Det er foreslått fire oppstillingsplasser for brannbil og tilgang til slokkevann. De to av disse som er
lokalisert ved driftsadkomst til plattformene kan også benyttes for ambulanse, men ikke samtidig med
brannbil.
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Figur 4-11: Stanghelle. Driftsadkomster og teknisk hus.

4.1.6 Tekniske hus
Tekniske hus er lokalisert over banekulvert langs en lomme ved nordgående felt på avlastet E16.

4.1.7 Drift og vedlikehold
Driftsadkomst til plattformer er lokalisert omtrent midt på plattform med tilgang fra kjørbare gangveger
parallelt med plattformene på begge sider av sporene.
Det er etablert snumulighet for driftskjøretøy ved plattformender.

4.1.8 Vurderte og forkastede løsninger
o Lokalisering av parkeringsplasser på vestsiden av sporene.
o Lokalvegsystem.
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4.2 Vaksdal alternativ B1

4.2.1 Lokalisering
I alternativ B1 følger bane og E16 samme trasé gjennom bygda omtrent i trasé for dagens E16.
Plasseringen relatert til øvrig infrastruktur og bebyggelse vil være gunstig med sentral beliggenhet og
relativt gode forbindelser til omgivelsene. Inngrep i etableringsfasen vil være betydelige, men i ferdig
situasjon vil trolig anlegget kunne bli godt integrert.

Figur 4-12: Vaksdal B1. Illustrasjon fra 3D-modell.

Vossebanen og E16 legges så lavt som mulig i terrenget. Dette medfører at dagsonen for
plattformene så vidt havner utenfor tunnelportalene nord og sør for stasjonen. Tilgjengeligheten
spesielt fra området ved Vaksdal senter vil imidlertid være god.
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Figur 4-13: Vaksdal B1. Prinsipielt lengdesnitt langs ny bane.

Banen vil ligge noe senket i terrenget sammenlignet med høyde på eksisterende E16. Dette er gunstig
relatert til omkringliggende arealer sør for elva. Nord for elva vil banen (og ny E16) ligge i en betydelig
skjæring inn i dagens terreng.

Figur 4-14: Vaksdal B1. Utsnitt fra 3D-modellen sett fra nordvest (til venstre) og sørvest.

Figur 4-15: Vaksdal B1Utsnitt fra 3D-modellen sett fra nord (til venstre) og vest.
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Figur 4-16: Vaksdal B1. Eksisterende veg og bane. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser
hovedvegen, og rosa viser lokalveger.

4.2.2 Vegnett
Figur 4-17 viser dagens vegnett med tilkobling til hovedvegen og hvordan dette er planlagt løst i
fremtidig situasjon.
For å kunne gjennomføre tiltaket med ny bane og E16 i alternativ B1, vil det være nødvendig å legge
om utløpet av Bogatunnelen mot Vaksdal. Denne må legges over trasé for ny bane og veg, og komme
ut i dagen lenger øst.
Det må bygges ny bru over elva til eksisterende E16. Lokalvegsystemet må kobles til avlastet E16 i en
rundkjøring sør for elva. Lokalvegen vestover mot senteret, mølla, med mer vil måtte heves
sammenlignet med dagens veg for å komme over bane og ny E16. Lokalvegsystemet for øvrig blir i
prinsippet som dagens.
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Figur 4-17: Vaksdal B1. Planlagt veg og bane. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser
hovedvegen, og rosa viser lokalveger.

4.2.3 Adkomstveger
Adkomst til stasjonen vil primært være fra den omlagte lokalvegen, Botnavegen. Enten fra adkomst-
punkt der lokalvegen krysser over banen, eller via avkjøring tilsvarende dagens adkomst til senteret.
I tillegg vil det etableres en gangveg langs sørsiden av elva fra området øst for de nye bruene over
elva, i retning Brualeitet. Gangvegen vil ende i området ved senteret og bensinstasjonen. Denne vil
være et viktig supplement for adkomst for gående og syklende fra de østre områdene av bygda.
Eksisterende veg langs nordsiden av elva, Krekane, vil reetableres og sørge for adkomst til stasjonen
derfra. Det kan etableres en ny forbindelse fra denne og opp til bebyggelsen på Jamne. Dette vil gi en
attraktiv snarveg til stasjonen for mange der, selv om den vanskelig kan gjøres universelt utformet på
grunn av de betydelige høydeforskjellene. Gangvegen på denne sida vil også kunne være en god
forbindelse til bussholdeplassene langs avlastet E16.
Gangveg langs elva vil ha frihøyde på minimum 3,1 meter på nordsiden og 3,5 meter på sørsiden for å
gi tilgang for brannbil til østre plattform.
De to gangvegene langs elva (under banebrua) og Botnavegen som krysser over banen vil sikre god
forbindelse på tvers av ny bane og veg.
Et utvidet fortau langs lokalvegen sikrer god forbindelse mellom de to sidene av sporene med tilknyttet
trapp og heis til plattformnivå på begge sider.
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Figur 4-18: Vaksdal B1. Illustrasjonen viser adkomstveger for gående og syklende til og rundt
stasjonen.

4.2.4 Stasjonen

4.2.4.1 Plattform

Plattformene løper i praksis fra portal til portal. I lengderetning ligger plattformene tilnærmet
horisontalt.
Vestre plattform (tog retning Bergen) ligger noen meter høyere enn bakkeplan rundt senteret og gir en
god overgang der det av sikkerhetshensyn er naturlig med en liten høydeforskjell mellom plattformer
og tilstøtende terreng. Men ikke mer enn at det er mulig å etablere gode tilkomster som også
tilfredsstiller krav til universell tilgjengelighet.
Østre plattform ligger også med god kontakt til tilstøtende terreng, men siden nærmeste nabo her er
ny E16 vil ikke dette gi tilsvarende gode tilgjengelighet fra omgivelsene som på vestsiden.
Nord for elven på begge sider av sporene vil plattformene ligge i et nytt landskap gravd/sprengt ut i
eksisterende terreng. Dette gir ingen kontakt med tilstøtende områder. Det er foreløpig uavklart
hvordan avgrensning blir mellom plattform og terrengskjæring, antagelig blir det en høy betongmur.
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Figur 4-19: Vaksdal B1. Adkomstpunkter fra omgivelsene til plattformene på begge sider av sporet.

4.2.4.2 Adkomst til plattformer

Vestre plattform vil ha universell tilgjengelighet uten bruk av heis eller lange ramper. I tillegg vil det
være heis og trapp fra den omlagte lokalvegen, Botnavegen. Østre plattform nås universelt ved
trapp/heis. Trapp- og heishus er lokalisert i tilknytningen til søndre plattformende på begge sider.
Disse forbindes med en utvidelse av fortausarealet langs lokalvegen (Botnavegen) som krysser over.
Det er ikke behov for gangbru over sporene utover denne forbindelsen.
Adkomst til stasjonen fra lokalvegen vil trolig være attraktivt både for området inne i dalen og
områdene lenger ute mot fjorden. Spesielt for gående, syklende og de som blir hentet/levert på
stasjonen.
Gangvegene langs elva på begge sider med forbindelser opp til plattformene over vil gi gode
supplement for adkomst til plattformene. Elven krysser under stasjonen omtrent midt på plattformene.
Nord for elva vil det være trapper og/eller ramper fra gangvegen og opp til plattformer. Det er uavklart
om eventuelle ramper blir kjørbare.
På sørsiden vil adkomst fra gangvegen til østre plattform være adkomst for driftskjøretøy i tillegg til
publikumsadkomst. Rampestigning vil ikke tilfredsstille krav til universell tilgjengelighet. Til vestre
plattform vil det her være en trapp som gir en snarveg mellom gangvegen og plattformen. I tillegg vil
det være mulig å følge gangvegen videre til adkomstvegen som er felles med senteret, og derfra opp
til plattform.
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Figur 4-20: Vaksdal B1. Grønne felt viser areal for parkering og andre funksjoner tilknyttet stasjonen.

4.2.4.3 Bytteområde

Parkering og øvrige stasjonsrelaterte funksjoner foreslås lokalisert nord for dagens senter, opp mot
elva. Kjøreadkomst vil være via dagens innkjøring til senteret. Arealet vil inneholde parkering for biler,
sykler, HC-biler, samt av- og påstigningsplasser. Det vil også være mulig å benytte av- og påstignings-
plassen for busser, eventuelt buss for tog. Ved mer omfattende planlagt behov for buss for tog
arrangement vil bilparkeringsplass bli omdisponert til bussholdeplass.
Det vil være et mindre bytteområde i tilknytning til adkomsten fra lokalvegen. Her vil det være mulig
med av- og påstigning, ikke korttidsparkering, og sykkelparkering. Det vil også være noen sykkel-
parkeringsplasser i tilknytning til østre plattform for de som eventuelt kommer syklende fra gangvegen
langs elva.
Ordinære bussholdeplasser vil ligge langs avlastet E16, nord for den nye brua over elva. Holde-
plassene vil ha forbindelse for gående via fortau langs avlastet E16 og lokalvegen Botnavegen.
Antall parkeringsplasser tar utgangspunkt i parkeringsstrategien [10]. I planleggingen er det lagt opp til
40 bilparkeringsplasser. Ut fra antall reisende med toget og dimensjonering utdypet i kapittel 1.10 så
legges det til rette for minst 40 sykkelparkeringsplasser i tilknytning til adkomst til plattformer. Sykkel-
parkeringsplassene vil bli fordelt på flere punkter.
Senterområdet vil få gode muligheter for arealutvikling. Øvrig areal som ikke direkte blir berørt vil i
mindre grad få nye forutsetninger for utvikling, utover et betydelig bedret togtilbud. Kommunen vil
jobbe videre med mulighetene for arealutvikling gjennom arbeid med områdeplan.
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Figur 4-21: Vaksdal B1. Illustrasjonen viser forhold knyttet til evakuering, redning og slokking.

4.2.5 Beredskap og sikkerhet
Det er definert et primært evakuerings- og redningspunkt i tilknytning til parkeringsplassen. Det vil
også være mulig å etablere et evakuerings- og redningspunkt i forbindelse med adkomst til trapp og
heis fra Botnavegen dersom det primære området skulle være indisponibelt.
Rømningsveger for passasjerer er tilsvarende som adkomstpunkter.
Det er foreslått tre oppstillingsplasser for brannbil og tilgang til slokkevann. Disse er lokalisert ved
driftsadkomstene til plattform samt fra område for av- og påstigning lenger nord på østsiden av
plattformene. Eventuelle slokkepunkter nord for elva avhenger av frihøyde og adkomst for brannbil
under bane- og vegbru. Det kan også vurderes behov for et tørt stigerør og hydrant langs lokalvegen
og ned til østre (og ev. vestre) plattform. Trykkforsterkning kan da gjøres via brannbil ved Botnavegen.
Tilkomst til plattformer for ambulanse vil være som for driftskjøretøy. Adkomst via gangveg nord for
elva til området under banebrua kan også være et alternativ. Dette må eventuelt avklares nærmere og
det må tilrettelegges med en snumulighet. Dersom frihøyde for brannbil under bruene sikres vil dette
også kunne være et mulig slokkepunkt. Dette kan eventuelt vurderes videre i arbeidet med byggeplan.
Nærheten til ny E16 gir også muligheter til å etablere beredskapsforbindelser mellom bane og veg.
Dette bør vurderes nærmere i arbeidet med byggeplan. Forbindelsene langs elva kan være flomutsatt,
dette taler også for å kunne ha en ekstra beredskapsveg tilgjengelig om det skulle være en hendelse
på veg eller bane kombinert med oversvømmelse langs elva.
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Figur 4-22: Vaksdal B1. Illustrasjon av driftsveger og teknisk hus.

4.2.6 Tekniske hus
Teknisk hus er lokalisert i dagens utløp fra Bogatunnelen, som ikke vil bli brukt til vegformål etter om-
leggingen av tunnelen. AT-kiosker vil bli plassert i nordenden av parkeringsplassområdet vest for
vestre plattform og nord for senteret.

4.2.7 Drift og vedlikehold
Driftsadkomst til vestre plattform sikres ved adkomst via bytteområdet. Adkomst til østre plattform
sikres ved å benytte kjørbar gangveg langs elva og rampe opp mellom ny bane og veg.
Dersom gangveg langs elva oversvømmes ved flom, vil det ikke være adkomst for kjøretøy til østre
plattform. Hyppighet for dette er ikke beregnet, det vises for øvrig til vannlinjeberegninger for
Vaksdalselva [j].11 Det bør vurderes i arbeidet med byggeplan om det skal etableres en adkomst fra
E16 som kan benyttes ved vesentlige drift- eller beredskapssituasjoner.
Det er etablert snumulighet for driftskjøretøy ved plattformender.

4.2.8 Vurderte og forkastede løsninger
o Driftsadkomst til østre plattform fra Botnavegen.
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4.3 Vaksdal alternativ B2

4.3.1 Lokalisering
I alternativ B2, går traseen for banen gjennom dalen like øst for eksisterende E16, mens ny E16 ligger
med en dagsone et stykke lenger øst, i Tolåsen. Dette gir et minimalt inngrep i det etablerte senter-
området. Banen plasseres over bakken på en brokonstruksjon som starter sør for lokalvegen
Brualeitet og lander på nordsiden av elva. Dette medfører at terrenginngrepet begrenses.

Figur 4-23: Vaksdal B2. Illustrasjon fra 3D-modell.

Figur 4-24: Vaksdal B2.Prinsipielt lengdesnitt langs ny bane.
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I ferdig situasjon vil banen utgjøre en mindre barriere for ferdsel siden den går på bru. Visuelt vil den
imidlertid gi noe redusert utsyn for en del boliger som ligger i tilnærmet samme nivå lenger øst i
bygda. Boliger som ligger noe høyere i terrenget vil ikke påvirkes i nevneverdig grad med tanke på
utsyn.
På nordsida av elva lander banen på en mindre fylling før den går inn i tunnel mot Stanghelle.

Figur 4-25: Vaksdal B2. Utsnitt fra 3D-modellen sett fra vest.

Figur 4-26: Vaksdal B2. Utsnitt fra 3D-modellen sett fra nordøst (til venstre) og fra sørøst.
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Figur 4-27: Vaksdal B2. Eksisterende veg og bane. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser
hovedvegen, og rosa viser lokalveger.

4.3.2 Vegnett
Hoved- og lokalvegsystemet vil i stor grad opprettholdes som dagens. Foruten at trafikken på dagens
E16 vil bli betraktelig lavere i ny situasjon. Se Figur 4-28.
Dagsonen på ny E16 vil ikke prege de sentrale områdene i bygda i nevneverdig omfang.
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Figur 4-28: Vaksdal B2. Planlagt bane. Rød farge viser ny Vossebane, oker farge viser eksisterende
hovedveg, og rosa viser lokalveger.

4.3.3 Adkomstveger
Adkomst til stasjonen vil primært være fra lokalvegen Brualeitet. Banen ligger med en frihøyde på 5
meter til lokalvegen under. Høyde til plattform er ca. 8 meter.
På sørsiden av elva vil det etableres en gangveg langs elva fra senteret og opp til adkomstarealet for
stasjonen under brua med spor og plattformer. Denne gangvegen vil også ha en gangrampe opp til
bussholdeplassen langs avlastet E16. Tilknytningene til tilgrensende vegstruktur vil sikre gode
forbindelser på tvers av banen samt adkomst til plattformene.
Eksisterende vegforbindelse mellom Krekane og bussholdeplass for nordgående buss vil videreføres
med en gangvegforbindelse som går under banebrua. Denne gangvegen vil forbindes med både
vestre (tog retning Bergen) og østre plattform med korte kjørbare (drift og utrykning) gangveger.
Til nordenden av plattformene vil det være gangadkomst kombinert med driftsadkomsten. Se kapittel
4.3.7
Gangvegene langs elva vil ha frihøyde på minimum 3,1 meter.
De to gangvegene langs elva og lokalvegen som krysser under banen vil sikre god forbindelse på
tvers av ny bane.
Bedre tilrettelegging for gående langs og på tvers av avlastet E16 vil også bidra til å skape et godt og
utfyllende gangnett til og rundt stasjonen.
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Figur 4-29: Vaksdal B2. Illustrasjonen viser adkomstveger for gående og syklende til og rundt
stasjonen.

4.3.4 Stasjonen

4.3.4.1 Plattform

Siden banen er hevet over terrenget vil dagsonen være noe lenger enn plattformlengden. Dette gir en
liten buffer mellom portal og plattformende, noe som er gunstig ut fra sikkerhetshensyn og opplevelse
for ventende på plattform. I lengderetning ligger plattformene tilnærmet horisontalt.
Med unntak av søndre ende av vestre plattform, vil det være adkomstveg ved hver plattformende. I
søndre ende av vestre plattform etableres det trappeforbindelse til lokalvegen med krysningsmulighet
til fortau på motsatt side av vegen.
Plattformene ligger på en brukonstruksjon ¾ av lengden fra sør. Siste fjerdedel ligger på en fylling. Det
vil være rekkverk og eventuelt støyskjermer langs tilnærmet hele plattformlengden med åpninger for
adkomster.
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Figur 4-30: Vaksdal B2. Adkomstpunkter fra omgivelsene til plattformene på begge sider av sporet.

4.3.4.2 Adkomst til plattformer

Adkomst til plattformene sikres med trapper og heiser fra området nord for Brualeitet der banen
krysser i bru over. Heisene oppfyller kravet til universell utforming.
I tillegg etableres det atkomster til plattformene i nordenden fra avlastet E16 og fra Krekane ved
idrettsbanen. Adkomstene vil være kjørbare gangveger, men vil ikke tilfredsstille universell utforming.
Adkomstene til plattform på vest- og østside forbindes med gangveg under banebrua. Det er også
etablert trappeforbindelser fra undergangen opp til begge plattformer som snarveger.
I sørenden av plattformene er det behov for evakuerings- og beredskapsadkomster. Disse vil også
være tilgjengelige for publikum og supplere øvrige adkomster. Spesielt for gående fra vest vil dette
kunne være en snarveg.
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Figur 4-31: Vaksdal B2. Grønne felt viser areal for parkering og andre funksjoner tilknyttet stasjonen.

4.3.4.3 Bytteområde

Parkeringsplasser og andre funksjoner tilknyttet stasjonen lokaliseres ved hovedadkomsten, øst for
banebrua. Det foreslås at kjøreadkomst til stasjonen deler avkjøring fra Brualeitet med nærings-
eiendommen på østsiden.
Det er 5 meter fri høyde under banebrua. Dette gir fleksibilitet med tanke på utnyttelse av dette arealet
til sykkelparkering og adkomst til plattformene. Frihøyden og bruløsningen bidrar til at anlegget ikke
fremstår som en visuell barriere i samme grad som om banen hadde blitt lagt på en fylling. Elve-
rommet passerer som i dag under vegbrua, men med betydelig større frihøyde for banebrua.
Bytteområdet vil inneholde parkering for biler, sykler, HC-biler, samt av- og påstigningsplasser. Det vil
også være mulig for busser å benytte av- og påstigningsplasser, eventuelt buss for tog. Ved mer
omfattende behov for buss for tog arrangement vil bilparkeringsplass bli omdisponert til buss-
holdeplass. Det anbefales også å sette av areal til sykkelparkeringsplasser ved adkomstene til
plattformer i nord.
Ordinære bussholdeplasser vil ligge langs avlastet E16 i dagens plassering. Holdeplassene vil ha
forbindelse for gående via fortau langs avlastet E16 og lokalvegen Brualeitet. I tillegg vil det etableres
en rampe fra holdeplass for sørgående buss ned til gangveg langs elva.
Antall parkeringsplasser tar utgangspunkt i parkeringsstrategien [10]. I planleggingen er det lagt opp til
40 bilparkeringsplasser. Ut fra antall reisende med toget og dimensjonering utdypet i kapittel 1.10 så
legges det til rette for minst 40 sykkelparkeringsplasser i tilknytning til adkomst til plattformer. Sykkel-
parkeringsplassene vil bli fordelt på flere punkter.
Utover de eiendommene som blir direkte berørt for å få bygget banen vil ikke B2 endre dagens
utforming i nevneverdig grad. Utviklingsmulighetene rundt senteret vil være som i dag. Den største
konsekvensen vil være å få et togtilbud med betydelig reduserte reisetider mot Bergen med de
muligheter for arealutvikling det gir. Kommunen vil jobbe videre med mulighetene for arealutvikling
gjennom arbeid med områdeplan.
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Figur 4-32: Vaksdal B2. Illustrasjonen viser forhold knyttet til evakuering, redning og slokking.

4.3.5 Beredskap og sikkerhet
Det er definert et primært evakuerings- og redningspunkt i tilknytning til parkeringsplassen. Det vil
også være mulig å etablere et evakuerings- og redningspunkt i forbindelse med driftsadkomstene i
nord dersom det primære området skulle være indisponibelt.
Rømningsveger for passasjerer er tilsvarende som adkomstpunkter.
Det er foreslått fire oppstillingsplasser for brannbil for oppstilling av brannbil og tilgang til slokkevann.
To i forbindelse med driftsadkomstene i nord, og to ved søndre plattformende. De to siste forutsetter
hydrant ved lokalvegen der brannbil er trykkforsterker, og tørre stigerør og opp til plattformene.
Tilkomst til plattformer for ambulanse vil være som for driftskjøretøy.
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Figur 4-33: Vaksdal B2. Illustrasjon av driftsveger og plassering av teknisk hus.

4.3.6 Tekniske hus
Teknisk hus er lokalisert ved driftsadkomst til østre plattform. AT-kiosker vil bli plassert vis-à-vis
sporene ved driftsadkomst til vestre plattform.

4.3.7 Drift og vedlikehold
Driftsadkomst til vestre plattform sikres ved adkomst fra avlastet E16. Adkomst til østre plattform
sikres fra Krekane, lokalvegen til idrettsplassen m.m.
Det er etablert snumulighet for driftskjøretøy ved plattformender.

4.3.8 Vurderte og forkastede løsninger
o Stasjon på fylling
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4.4 Arna

Funksjonene på Arna stasjon vil i stor grad være uendret, slik det blir bygget i det pågående arbeidet i
forbindelse med nytt løp i Ulriken tunnel, men det blir mindre endringer i øst-enden, mot Trengereid.
Det blir etablert to nye portaler. Arbeidene med å etablere nye portaler for banetunnelene vil påvirke
museumsbanen og Indre Arna-vegen i byggefasen, ettersom disse ligger over de nye portalene.
Omleggingsarbeidene i anleggsfasen blir detaljert i faseplaner.

4.4.1 Lokalisering
Eksisterende lokalisering av stasjonene påvirkes ikke av prosjektet.

Figur 4-34: Arna. Utsnitt fra 3D-modell.

4.4.2 Vegnett
Eksisterende vegnett påvirkes ikke i forbindelse med tiltak ved stasjonen.

4.4.3 Adkomstveger
Adkomstforhold videreføres som dagens løsning.

4.4.4 Stasjonen

4.4.4.1 Plattform

Det skal bygges ca. 150 meter med nye plattformelementer mot spor 3 i enden mot Trengereid. I
tillegg skal det etableres to nye sporveksler. Ny del av plattform tilpasses nytt spor fra ny tunnel.
Eksisterende utforming videreføres for ny del. Arna skal også betjene fjerntog og plattformlengde er
derfor 350 meter.
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4.4.4.2 Adkomst til plattformer

Adkomst til plattformene påvirkes ikke av prosjektet.

4.4.4.3 Bytteområde

Et mindre antall parkeringsplasser sør for sporområdet påvirkes i forbindelse med etablering av nytt
teknisk hus og AT-kiosker. Det må sikres adkomst til de tekniske byggene. Det er uklart om dette
påvirker antall parkeringsplasser.

4.4.5 Beredskap og sikkerhet
Som del av rømningssystemet i tunnelene blir det plassert en utgang til dagen med liten portal/dør fra
en ny rømningstunnel ved de øvrige portalene i retning Trengereid.
Beredskap og sikkerhet endres ellers i liten grad som følge av prosjektet. Eksisterende sikringstiltak
videreføres.
Det er angitt en samlingsplass og en beredskapsplass i prosjektering av ny stasjon i forbindelse med
Ulrikstunnelen. Begge disse er på 500 m2. En av disse foreslås videreført som evakuerings- og
redningspunkt. Arealene eies av Bane NOR og reguleres til baneformål eller offentlig vegareal. Det
ansees ikke behov for å definere ytterliggere arealer til beredskapsformål i dette arbeidet.
Avklaring på hvilket areal som skal ivareta kravet til evakuerings- og redningsplass og en mer detaljert
samordning må gjøres i byggeplanarbeidet. Avstand og tilgjengelighet for evakuering og redning fra
tunneler i begge retninger er et moment som må tas med i vurdering av endelig løsning. Da må det
også gjennomgås krav til slokkevann, skilting og lignende.

Figur 4-35: Arbeidstegning fra arbeidet med Arna stasjon som viser lokalisering av beredskapsplass
(blå skravur) og samlingsplass (rosa skravur). Beredskapsplass videreføres som evakuerings- og

redningspunkt. Ny banetunnel mot Vaksdal vil komme oppe til venstre på tegningen av
stasjonsområdet.
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4.4.6 Tekniske hus
Det skal bygges nytt teknisk hus ved stasjonen. Her skal det også plasseres to AT-kiosker. Det settes
av plass til fire AT-trafoer, to til eventuelt fremtidig behov. Plassering av tekniske hus kan vurderes
flyttet inn i/mot skråning mot øst i neste fase.
Teknisk hus lokaliseres langs spor sør for sporområdet, nært ny tunnelportal. Adkomst blir fra
parkeringsområdet. Teknisk hus kan inngå som en del av støyskjermingen og gjerde til spor og
tunneler. AT-kiosker plasseres på linje med teknisk bygg langs spor.
Det settes opp en ny 6-meters tele-mast oppe på ny eller eksisterende tunnelportal øst for stasjon.

4.4.7 Drift og vedlikehold
Forhold og prinsipper for drift og vedlikehold endres ikke fra dagens løsning som følge av prosjektet.
Brøyting av plattform utføres med pick-up påmontert nødvendig utstyr. Tilkomst til plattform er ved
driftsbygning i nordøst/sjøsiden.

4.4.8 Vurderte og forkastede løsninger

· Ingen
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5 FORMGIVNINGSPRINSIPPER

5.1 Generelt for stasjonene

Formgivning og detaljert utførelse på stasjonene har stor betydning for attraktivitet, brukervennlighet,
identitet, sikkerhet, drift og vedlikehold. I arbeidet med detaljplan er dette håndtert på et overordnet
nivå. Det må i arbeidet med byggeplan detaljprosjekteres både bygningsmessige elementer,
konstruksjoner, veger, landskap, beplantning, samt etablere skilt- og møbleringsplan.
Håndbok for stasjoner [4] har føringer til innhold i skilt- og møbleringsplan. Teknisk regelverk har
føringer for montering av utstyr på plattform.
I tillegg er det viktig å ivareta krav gitt i TSI PRM angående universell utforming ved prosjektering av
skilt- og møbleringsplan.
Dette kapittelet gir anbefalinger for videre arbeid med dette temaet utover det som er angitt i over-
ordnede krav, føringer og veiledning. For øvrig vises det til formingsveilederen for prosjektet [b].
Det foreslås generelt felles løsninger for stasjonene i Stanghelle og Vaksdal. Elementer som eventuelt
kan utformes spesielt for den enkelte stasjon er takkonstruksjoner, sittebenker og andre miljø-
skapende elementer knyttet til bytteområdene. Beplantning i kategori #3 (se spesifisering nedenfor)
kan også benyttes til å skape særpreg, stedsidentitet. For øvrig er landskapsformene så tydelige at
elementer som gir identitet er mindre viktige for disse stasjonene enn mange andre steder.

5.2 Materialbruk

5.2.1 Bygg på stasjonen
Forslag til materialbruk baseres på elementer fra eksisterende stasjoner, supplert med andre
materialer/overflater tilpasset nye funksjoner og elementer.
Det er spesielt to kjennetegn ved Vossebanen/Bergensbanen som prioriteres brukt i forslagene til nye
stasjoner. Det ene er naturstein som er et viktig element fra utformingen av Bergen stasjon, via alle
skifertakene på strekningen og spesielt vossaskifer i form av lappheller.
Det andre er gulfargen som er benyttet på mange stasjonsbygg på strekningen. Utvendig er dagens
stasjonsbygg oppgitt å være malt som angitt nedenfor:

Stasjoner utvendig (Drygolins fargekart ca. 1986):

Element Fargekode

Veggkledning og bygg generelt Strågul nr. 072, NCR-kode: 1831-Y09R

Lister Rakle nr. 161, NCR-kode: 3022-Y30R

Dør- og vinduskarmer Vågårød nr. 194, NCS-kode: 6522-R

Tabell 5-1: Tabell som viser fargebruk på eksisterende stasjoner.

Med utgangspunkt I farge på eksisterende stasjonsbygg og skifer er det laget en farge/material-palett
som kan danne utgangspunkt for de nye stasjonene.
I tillegg til nevnte farger og skifer er det også tatt med betong og naturstein i form av tørrmurer.
Paletten foreslås benyttet for bygninger; trapp- og heishus, tekniske bygg og leskjermer/-tak.
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Figur 5-1: Veiledende farge- og materialpalett for stasjonsbygg.

5.2.2 Takflater
For takflater som etableres foreslås det tre prinsippløsninger avhengig av takvinkel og situasjon.
Takflater med helling lik 220 eller brattere foreslås tekket med skifer i lapp-format.
Takflater med slakere helling enn 220 foreslås utført med sedum. For helling mellom 15-220 må det
benyttes geonett for å hindre sig på sedummattene.
Dersom takflaten er i kontakt med terreng videreføres beplantning på bakken opp på taket. For
eksempel for tekniske hus som legges inn i terreng.
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5.2.3 Belegning

5.2.3.1 Plattformer

Plattformkant utføres med prefabrikkerte standardelementer i betong. Resterende plattform utføres
asfaltert. Det bør imidlertid vurderes nærmere i byggeplan om betong eventuelt i større prefabrikkerte
elementer kan være en alternativ utførelse. Dette kan gi andre muligheter for standardisering og
integrering av taktil merking og eventuell snøsmelteanlegg.
Taktil merking på asfalt bør vurderes nøye for å sikre at løsningen fungerer godt og er holdbar.
Elementer i støpejern eller granitt er et robuste eksempler. Eventuelt kan det vurderes at areal fra
plattformkant til og med langsgående stripe for taktil merking utføres i alternative materialer til asfalt.

Figur 5-2: Eksempel på sårbar løsning med keramiske fliser med taktil merking som limes til asfalt.
(Foto: Alf-Anders Langhelle)

5.2.3.2 Gang-, sykkel- og kjøreveger.

Alle veger utføres med asfalt.
Langs gang- og sykkelveger foreslås en rad med kant-/gatestein som overgangselement mellom asfalt
og sideareal, konstruksjoner, og lignende.
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5.2.3.3 Oppholdsareal

For oppholdsareal bør det vurderes en forfinet materialbruk som kan bidra til å løfte det estetiske
uttrykket og gjøre oppholdsarealet mer innbydende og attraktivt. Steinlegging er et godt valg, men det
kan gjerne kombineres med andre materialer som tredekke, marktegl, betong, eventuelt med grafiske
elementer for å gi stedet særpreg.

Figur 5-3: Collage av ulike alternative dekkematerialer som kan benyttes for å fremheve
oppholdsareal.

5.2.3.4 Overkjørbare arealer

På stasjonsområdene kan det være praktisk at noen arealer er overkjørbare i ulike situasjoner for
eksempel ved utrykning fra nødetater. Samtidig er det ikke behov for at arealene er tilgjengelige kjøre-
arealer i det daglige. Denne typen arealer bør utformes slik at de tåler eventuell kjørebelastning, men
at de i det daglige fremstår som grøntareal eller gangareal.
Dette kan utføres med gressarmering (betongelementer med hull) eller steinsetting der gress eller
annen lav vegetasjon kan vokse imellom stein/betong. Dette prinsippet kan også bidra til å håndtere
overvann ved at vannet trenger ned i grunnen fremfor å føres til ledningsnettet.
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Figur 5-4: Eksempel på overkjørbart areal. (Foto: Alf-Anders Langhelle)

5.2.4 Murer
Murer utføres enten som betongvegger eller naturstein. Utførelse med naturstein kan utføres på ulike
måter avhengig av utstrekning, høyde, formål og plassering. Natursteinsmur kan utformes som tørr-
mur, forblending eller gabion. For alle natursteinsmurer bør det være høyere krav til utførelse mot
areal for opphold eller ferdsel i lav hastighet.
Der det er mulig bør det også vurderes jordarmerte murer for å begrense betongbruk og klimaavtrykk.
Denne løsningen bør imidlertid beplantes eller forblendes ved bruk i sentrale strøk.
For øvrig vises det til omtale av murer i formingsveilederen [b].

5.2.5 Støyskjermer
Det er et stort behov for støyskjermer i dagsonene langs banen, også ved stasjonene. I utgangs-
punktet bør alle skjermer være absorberende. Langs publikumsarealer er det imidlertid viktig å sikre
åpenhet for å bidra til trygghetsfølelse, utsyn og gode dagslysforhold. I detaljutforming av støyskjermer
på stasjoner må det studeres nærmere hvordan hensynet til åpenhet kan kombineres med skjerming
og absorbsjon.
Det vises til formingsveileder [b] for nærmere omtale av utførelse av støyskjermer.

5.2.6 Glass
På stasjonene er det veldig viktig å sikre åpenhet, oversikt og sosial kontroll for å skape trygghets-
følelse, lesbarhet, utsyn og unngå skyggefulle områder og «tissekroker».
Det bør brukes glass der det er behov for skjerming eller sikring langs plattformer og øvrige
publikumsarealer. Trapp- og heishus må utformes med utgangspunkt i faktorene nevnt over.
Bane NORs tekniske spesifikasjoner [13] for publikumsheiser stiller også krav til åpenhet: Heiskupe
skal ha sosial kontroll i form av innsyn og utsyn. Sosial kontroll sikres ved å benytte glassfelt i heis-
sjakt, heiskupe og dører. Bruk av glass avklares med Bane NOR/heisfaglig rådgiver.
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5.3 Beplantning

Beplantning ved stasjonene deles inn i tre kategorier:

# 1 Beplantning som krever minimal skjøtsel. Områder kan være tilknyttet naturlig vegetasjon eller
områder der vegetasjonen kan få utvikle seg relativt fritt uten å komme i konflikt med andre
funksjoner. Dette bør være standardvalget for områder som skal beplantes.

# 2 Beplantning som krever jevnlig skjøtsel 1-3 ganger i året. Eksempelvis gressbakker og andre
typer vegetasjon som bør kontrolleres for å fremstå som ønsket eller unngå konflikt med andre
funksjoner. Dette alternativet bør begrenses, men kan benyttes i mellomområder eller steder
der det er lite tilgjengelig plass, men verdien av beplantning er stor, for eksempel langs gang-
veger.

# 3 Beplantning som skal fremstå mer parkmessig for å skape attraktivitet ved knutepunktet. Kan
eksempelvis være staudebed, plen, eller lignende. Areal bør være tydelig avgrenset mot øvrig
areal/flater. Elementet kan være en referanse til tidligere tiders stasjonsparker, men i mer
begrenset omfang. Bør benyttes i begrenset omfang for å bidra til attraktive omgivelse ved
stasjonen. Kvalitet er viktigere enn kvantitet. En mulighet kan være å engasjere lokale
interesser i å velge planter og stå for skjøtsel. Dette kan bidra til eierskap og lokal identitet.

Det vises for øvrig til kapittel 7.1 Grøntanlegg i Stasjonshåndboka [4] og Formingsveilederen for
prosjektet [b].

5.4 Møblering

Møblering på stasjonsområdet skal følge veiledning i stasjonshåndboken [4]. Detaljert omfang og
plassering avklares i arbeidet med skilt- og møbleringsplan. Håndbok for design og Håndbok for
stasjoner har føringer til innhold i skilt- og møbleringsplan. Teknisk regelverk har føringer ved
montering av utstyr på plattform.
I tillegg er det viktig å ivareta krav gitt i TSI PRM angående universell utforming ved utforming av skilt-
og møbleringsplan.
Det benyttes som utgangspunkt Bane NORs standardelementer så langt mulig og så lenge dette gir
best samlet nytte.
Unntak kan være for klimaskjerm, sittemøbler eller andre elementer som for eksempel kan bidra til
lokal identitet.

5.5 Belysning

Belysning er et viktig tema for å skape funksjonelle, trygge og attraktive stasjonsområder. TSI-PRM [7]
stiller krav til belysning ut fra brukbarhet. Belysningsnivået på stasjonens uteområder skal være til-
strekkelig til at det blir enkelt å finne vegen, og til å markere høydeforskjeller, dører, innganger, billett-
automater og informasjonselementer.
Opplevd trygghet og attraktivitet for stasjonsområdet og knutepunktet for øvrig er avhengig av til-
strekkelig belysning samt at det ikke etableres mørke eller skyggefulle områder. Riktig belysning
bidrar til god oversikt og en lett lesbar stasjon.
Ved behov for å fremheve ulike elementer, funksjoner eller stasjonsområdet generelt kan belysning
eller spesiell armatur være et relativt rimelig og effektfullt virkemiddel, spesielt i den mørke årstiden og
del av døgnet.
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Figur 5-5: Eksempel med belysning integrert i sittebenker.

5.6 Gjenbruk av innløste hus

Det vil i prosjektet være behov for å innløse boliger for å kunne etablere ny E16 og Vossebane med
tilhørende anlegg. Disse byggene kan være en ressurs for prosjektet som kan bidra til identitet og
stedstilhørighet i de nye anleggene.
Det foreslås å undersøke nærmere i hvilken grad det er elementer i de innløste eiendommene som
kan tilføre det nye anlegget kvaliteter.
Mulige bygningselementer for gjenbruk kan være laftekasser, skifertak (lappheller), reisverk eller tre-
bjelker av solid dimensjon. Disse kan eventuelt gjenbrukes i lehus for buss eller bane, innkledning av
tekniske bygg eller lignende, benker eller annen møblering.
Hensikten kan være å skape større eierskap til anleggene for lokalbefolkningen, gi identitet til området
og et orienteringspunkt for besøkende.
Foreslår at dette vurderes nærmere i byggeplanarbeidet når behovet for innløsing er avklart.

Figur 5-6: Skifertak med lappheller fra Vaksdal. (Foto: Alf-Anders Langhelle)
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6 UAVKLARTE SAKER
· Detaljløsninger for ulike elementer

o Letak/klimaskjerm
o Gangbru Stanghelle

· Utforming av værsluse i forbindelse med heis ved plattformer.
· På Stanghelle kan det vurderes om det skal være en trappeforbindelse også til vestre

plattform fra Ardalsvegen. Trapp kan eventuelt lande på snuhammer.
· Valg av snøhåndtering; brøyting eller snøsmelteanlegg.
· På alle stasjoner er det et optimaliseringsbehov for å unngå kroker langs murer og lignende

som kan skape utrygghet og uønsket adferd (urinering o.l.). Dette kan eventuelt gjøres ved å
runde av hjørner for å gi bedre oversikt/sosial kontroll.

· I stasjonsforslag Vaksdal B1 bør det vurderes mulighet for tilkomst mellom østre plattform og
E16 i forbindelse med beredskap, evakuering og uttrykning. Forholdet er ivaretatt i RAM- og
Farelogg [k].
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E16 Vossebanen 

Snøhåndtering på plattformer 

Håndtering av snø gir ulike konsekvenser for utforming av stasjonene. Det er ønskelig at stasjonene 

kan fungere uavhengig av snøfall. På plattform og adkomster til plattform er det også et sikkerhets-

spørsmål hvordan ulemper knyttet til snø og isdannelse håndteres. Her gis en oversikt over faktorer 

som påvirker valg av metode for å fjerne snø på plattformer. 

Alternativ 1: Snøbrøyting med kjøretøy (pick-up påmontert brøyteutstyr og strøapparat) 

Alternativ 2: Snøsmelteanlegg (varmekabler) 

Alternativene er nærmere gjennomgått nedenfor. Grove kostnadsvurderinger er oppsummert i en 

tabell, og anbefalt løsning er beskrevet avslutningsvis. 

Alternativ 1: Snøbrøyting 

Maskinell snørydding er oppgitt å utføres med pick-up (personbil) som er påmontert snøryddeutstyr 

og strøapparat. Dette er et relativt stort kjøretøy som skal kunne utføre nødvendig snørydding på 

plattformene. For at dette skal kunne foregå på en rasjonell og sikker måte må det være mulighet 

for å snu kjøretøyet ved hver ende av plattformene. Denne snumuligheten ansees ikke nødvendig 

for øvrig ferdsel på plattformene. Det må imidlertid uansett være kjøreadkomst til alle plattformer. 

Frihøyde på plattformer skal være minst 2,7 meter. 

Plattformene på Stanghelle og Vaksdal vil i større eller mindre grad lokaliseres med langsgående 

murer eller på brukonstruksjoner. Det vil også være støyskjermer langs deler av plattformene. Dette 

vil begrense mulighetene for å brøyte snø ut mot sidene. Blant annet ut fra dette er plattform-

bredden foreslått til 5 meter for alle stasjoner for å kunne ha noe snølagring langs ytterkant av platt-

formene. Ved større snøfall eller snømengder, må snø fjernes enten ved å kjøres bort eller freses til 

egnet sted. Dersom det er snøsmelteanlegg vil det ikke være behov for areal for lagring og 

plattformer kan vurderes redusert til 4,5 meter bredde. Dette vil utgjøre 250 m2 plattformareal per 

stasjon. 

Maskinell snørydding er mer krevende i drift og mer sårbart for ulemper knyttet til isdannelser og 

redusert brukervennlighet. Snøbrøyting må kombineres med at arealer strøs med sand. Denne 

sanden er ikke gunstig med tanke på funksjonen til taktil merking og fremkommelighet for rullestol 

sammenlignet med bart dekke. Strøsand som følger med inn i tog sliter på gulv og eventuelle skyve-

dører med gulvkontakt. På alle stasjoner vil det være heiser som ivaretar krav til universell 

tilgjengelighet til og mellom plattformene. Heisdørene er sårbare for strøsand som hindrer 

funksjonaliteten. Dette kan føre til vedlikeholdskostnader og driftsavbrudd. Strøsand er mindre 

behagelig for «rullende» og kan oppleves glatt på tørt, hardt underlag. 

Ut fra sikkerhetshensyn vil det være et risikomoment knyttet til kjøring på plattform, selv med 

kompetent personell og redskap. Kjøreadkomst må imidlertid uansett være avstengt for all 

uautorisert ferdsel. 
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For å sammenligne kostnader er det benyttet følgende tall for å beregne kostnader knyttet til 

bygging: 

• 3 000 pr. m2 for plattform på terreng 

• 27 000 pr. m2 for plattform på bru 

• 7 500 pr. m2 for murer av betong 

Prisene er eksklusiv påslag som rigg og drift, etc. 

Snøsmelteanlegg 

Effekten av et velfungerende snøsmelteanlegg vil være svært god. Plattformene vil oppleves bruker-

vennlige, det reduserer fare for at strøsand ødelegger funksjonaliteten til heisdører og en begrenser 

behovet for driftskjøretøy på plattform. Ut fra dette er snøsmelteanlegg en foretrukket løsning.  

Et snøsmelteanlegg vil ha en høy investeringskostnad. Disse anleggene kan være sårbare for feil og 

skader som kan oppstå. Reparasjoner er ofte krevende og kostbare. 

PRM TSI angir krav til tilrettelegging for funksjonshemmede. Her er sklisikring, heiser og taktil 

merking vesentlig. Disse forholdene vil fungere best med kontinuerlig snøsmelting og uten bruk av 

strøsand. 

Det er en del ting å tenke på når man skal ha et så stort anlegg. Elektrisk eller vannbåren varme. Et 

vannbårent snøsmelteanlegg vil være mer energieffektivt, men vil føre til nesten dobbel 

investeringskostnad, noe som gjør at man ikke vil spare dette inn i løpet av den estimerte levetiden 

til anlegget. Anbefalingen er derfor elektrisk snøsmelteanlegg. Alternative kilder til oppvarming 

(gass, olje etc.) er ikke vurdert hensiktsmessig i forhold til jernbane. 

Videre i notatet er det lagt til grunn elektrisk oppvarming. Det presiseres at dette er grove 

beregninger.  

Følgende er lagt til grunn per stasjon:   

• 250m x 5m x 2plattformer= 2 500 m2, vi ser bort i fra trapper og ramper som planlegges med 

varme.  

• Elektrisk – installert effekt 350W/m2 x2 500 m2 =0,875 MW.  

• Installasjon kr 900/m2 for kabel. 2,25 mill.  

• Fordelingstavle, styresystem, kabling 400 000,-.  

• Merkostnader for økt trafostørrelse kr 600 000,-. 

• Forsyning til fordelinger kr 500 000,-. Evt. egen trafo nærmere plattformene.  

Det må etableres et avansert reguleringssystem for et snøsmelteanlegg av denne størrelsen, da 

dette vil kunne reduserer energiforbruket betraktelig. Drift 100 kwh pr m2 pr år. Kr 250 000,- pr år. 

Regnet med strømpris på 1 kr/kwh. Serviceutgifter pr år kr 10 000,-. Antatt levetid 20 år. 

I tillegg vil det kunne komme indirekte kostnader knyttet til avrenning og bygningsmessige arbeider. 

Disse kostnadene er ikke medtatt. 

Mer detaljerte utregninger må til for å vurdere dette nøyaktig, men man får med dette en pekepinn 

på hva kostnadene blir. Man vil nok også kunne forvente økte strømpriser i fremtiden. Men, man 

kan også kanskje forvente mildere vær og færre antall driftstimer enn tidligere.  
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Fordeler vil være snøfri plattform – redusert behov for snødeponi, redusert antall fallskader. 

Snøsmelteanlegg vil sikre tilnærmet kontinuerlig snøfrie plattformer uavhengig av kapasitet til 

brøytemannskap. Det vil bli mindre fare for oppsamling av vann i dammer som følge av at snø og is 

blokkerer renner/sluk med varmekabler. 

Sammenstilling kostnader 

Alternativ 1: Brøyting Vaksdal B1 Vaksdal B2 Stanghelle Kommentar 

     

Investering     

Snunisjer   4 stk.  

Snuareal: 
5x3,5m per stk. 
52 500,- per stk. 

- - 210 000,-  

Forstøtningsmur 
7x6m per stk 

- - 1 260 000,-  

0,5m smalere plattformer  
0,5mx250mx2stk=250m2 

1 950 000,- 3 960 000,- 750 000,- B1: 100 lm på bru 
B2: 280 lm på bru 

     

Sum investering 1 950 000,- 3 960 000,- 2 220 000,-  

     

Årlige kostnader     

Driftskostnader (årlig) 200 000,- 200 000,- 200 000,-  

Vedlikeholdskostnader (årlig) - - - Ikke kjent 

Sum årlig drift og vedlikehold 200 000,- 200 000,- 200 000,-  

     

 

Alternativ 2: Snøsmelteanlegg Vaksdal B1 Vaksdal B2 Stanghelle Kommentar 

    Likt for alle 

Investering     

Strømforsyning 1 100 000 1 100 000 1 100 000  

Installasjon 2 250 000 2 250 000 2 250 000  

Tavler/styring 400 000 400 000 400 000  

Sum investering 3 750 000 3 750 000 3 750 000  

     

Årlige kostnader     

Driftskostnader (årlig) 250 000 250 000 250 000  

Vedlikeholdskostnader (årlig) 10 000 10 000 10 000  

Sum årlig drift og vedlikehold 260 000 260 000 260 000  

     

 

NB: Kostnadsvurderinger for bygging er grove estimater. Det må vurderes nærmere om foreslåtte 

konsekvenser for utbygging knyttet til begge alternativ er dekkende for å kunne vurdere økonomi 

mer reelt. Hensikten i denne omgang er å gi en grov vurdering av økonomiske konsekvenser ved 

alternativene. 
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Anbefaling 

Ut fra brukeropplevelse, universell utforming og sikkerhet vil snøsmelteanlegg være et betydelig 

bedre alternativ enn snørydding og strøing med bil. Snøsmelteanlegg vil også kunne redusere fare 

for driftsavbrudd for heisene som forbinder plattformene med omgivelsene. 

Investeringskostnader og sårbarhet knyttet til funksjonen på snøsmelteanlegg kan tale mot denne 

løsningen. For å begrense dette bør anlegget utformes slik at ulike deler kan utbedres lokalt uten at 

hele anlegget rammes. Eventuelt kan det vurderes prefabrikkerte plattformelementer med varme 

som kan kobles sammen, der et defekt element kan erstattes enten permanent eller midlertidig ved 

funksjonsfeil. 

Investeringskostnadene er imidlertid ikke veldig ulike for de to alternativene. Dersom antatt 

redusert utbygging legges til grunn er det svært liten forskjell. For Vaksdal B2 vil investerings-

kostnadene i så fall være tilnærmet like for de to alternativene.  

Antatte normale driftskostnader for de to alternativene er relativt like og bør ikke tillegges vekt i valg 

av løsning. 

Det anbefales etablert snøsmelteanlegg på plattformene. 
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