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Jens Svenningsen

Jernbaneverket lover nå at 80
prosent av togene som stopper på
nye Lysaker stasjon ikke vil ha mer
enn 22 centimeters avstand til
plattformen.

Dette er ikke mer enn 2 cm større av-
stand enn om stasjonen hadde ligget
på en rett strekning og ikke i en
kurve.

Onsdag konkluderte Samferdsels-
departementet med at utbyggingen
av Lysaker stasjon skal fortsette som
planlagt. Departementet forutsetter
imidlertid at Jernbaneverket legger
seg i selen for å bedre sikkerheten når
det gjelder gapet mellom plattform
og vognsett. Gapet kan særlig være
problematisk for blinde og bevegel-
seshemmede.

– Dette er en forferdelig lei sak
som vi har arvet fra den forrige regje-
ringen. En sak hvor man ikke får en
fullgod løsning. Alternativet ville
imidlertid være å stoppe byggingen
av Lysaker stasjon og gjøre veldig
store endringer. Det ville gjøre pro-
sjektet flere hundre millioner dyrere
og utsette det i flere år, understreker
politisk rådgiver Erik Lahnstein (Sp) i
Samferdselsdepartementet.

Han sier at departementet må ta til
etterretning den jobben som er gjort
og de politiske vedtak som er fattet
sentralt og lokalt i tidlige runder. Den
politiske ledelsen har tatt opp forhol-
dene ved Lysaker stasjon både med
Jernbaneverket og NSB.

– Innenfor rammene som er lagt
for prosjektet, vil Jernbaneverket
gjennomføre tiltak som vil bedre sik-
kerheten betraktelig, sier Lahnstein.

Han understreker at regjeringen
ser med stor bekymring for trafikkut-
fordringene knyttet til Vestkorridoren
og ser jernbanen som helt avgjørende
for løsningen man skal finne.
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jens.svenningsen@budstikka.no

Tetter gapet
på Lysaker
stasjon

Heidi Ertzeid

Kutter etasje. Kjell
Inge Røkke ønsker
ikke like stor plass
på Konglungen som
han har søkt om.

Røkkes arkitekt, Jan Inge Lin-
deberg, jobber nå med nye
tegninger på Røkkes drøm-
mevilla. Vestfløyen, den så-
kalte representasjonsdelen,
blir mindre. I de opprinnelige
planene har denne delen av
bygget to etasjer, nå nøyer
Røkke seg med en etasje til
gjestene sine.

– Han så at han kunne klare
seg med mindre plass, så
dette var en naturlig utvikling
av prosjektet, forteller arki-
tekt Lindeberg til Budstikka.

Hovedhuset vil fremdeles
ha to etasjer.

Arkitekt Lindeberg tror li-

kevel folk vil se tydelig for-
skjell fra de opprinnelige teg-
ningene.

– Beskjedent
– Bygget vil se vesentlig mer
beskjedent ut fra sjøsiden,
forteller Lindeberg.

De nye tegningene blir
klare tidlig på nyåret.

– Vi vet derfor ikke hvor
mye mindre bygget blir i kva-
dratmeter ennå, sier han.

I den opprinnelige søkna-
den er bruksarealet på cirka
700 kvadratmeter fordelt på
32 rom. Nå kan det altså bli en
del mindre. Røkke vil likevel
få nok plass å boltre seg på.
Ifølge planene skal eiendom-
men ha svømmebasseng, ten-
nisbane, tre brygger, to sand-
strender og eget parkerings-
anlegg med plass til 14 biler.

Begynner 15. januar?
– Vi har fått signaler om at
Røkke ønsker å redusere re-

presentasjonsfløyen. Han vil
ha en etasje, ikke to. Vi har
ikke fått inn noen tegninger
på det ennå, det får vi i uke 2,
bekrefter saksbehandler i As-
ker kommune, Sverre Woll.

Han forteller at Røkke skal
utbedre veien til eiendom-
men først, deretter blir det ri-
ving av husene som står på
tomten i dag og så starter
sprengningen. Ifølge Woll er
igangsettingstillatelsen bare
er en formalitet og Røkke
neppe vil ha noen problemer
med å få godkjent de nye teg-
ningene.

– Det skulle jo ikke være
noe problem, når bygget blir
mindre enn det han opprinne-
lig søkte om, sier Woll.

Han tror Røkkes entrepre-
nør vil kunne starte arbei-
dene i midten av januar.
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heidi.ertzeid@budstikka.no
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Røkke-villaen 

■ Milliardæren Kjell Inge Røkke
søkte opprinnelig om å få
bygge en 750 kvadratmeter
stor villa på Konglungen i
Asker.

■ Planene skapte reaksjoner fra
naboer og politikere.

■ Etter flere runder, sa
bygningsrådet ja til Kjell Inge
Røkkes planer i sommer.

■ Fylkeskommunen kom til
motsatt konklusjon og klaget
vedtaket inn for
fylkesmannen. Det gjorde
også noen av naboene.

■ Onsdag ble det klart at det
nå er fritt frem for Røkke:
Fylkesmannen avviste begge
klagene.

Røkke-villaen
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ÅRETS JULEGAVE SOM VIL VARE LIVET UT 
Ha deg selv som prosjekt

La meg få hjelpe deg med å finne din personlige 
stil, finne dine beste farger, ditt beste snitt på 
klær i forhold til din fasong, skreddersy makeup,
hårfasong og riktig farge, garderobeplanlegging 
og shoppinghjelp.

Ring 920 95 559 og bestill
GAVEKORT
Rådmann Halmrastsvei 10A – 1300 Sandvika  
(gågaten)

BLI NY

Famita Mote
Kirkeveien 85, 1344 Haslum.

Parkering rett utenfor eller inn rundkjøringen 
og ned til trikkeholdeplassen.

«GOD JUL I STUA»
I de nye klærne du kjøpte fra oss.

Eller kjøpte du ingenting til 
DEG SELV før jul?

Nå har vi ROMJULSSALG ÷ 30%
på nesten alle varer.

Velkommen mellom kl. 10 - 16.

Med forbehold om utsolgte varer.

49,-
199,- 69,-

Mari Hagerup

Prosjektet som skal forebygge
psykisk sykdom blant
ungdom i den videregående
skole, har fått 1,5 millioner 
i forskningsmidler.

Pengene skal blant annet brukes
til å evaluere effekten av prosjek-
tet.

I tillegg har tre andre forsk-
ningsprosjekter ved Sykehuset
Asker og Bærum fått midler: 

1,8 millioner er gitt for å utvikle
statistiske modeller for predike-
ring og reduksjon av fremtidig
antibiotikaresistens. Om lag 1,9
millioner kroner er gitt til et pro-
sjekt som skal forske på kontroll
av hjertefrekvens ved hjerteflim-
mer, mens drøyt en halv million
kroner er gitt til forskning på lår-
halsbrudd. Midlene ble fordelt av
Helse Øst torsdag.
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mari.hagerup@budstikka.no

Midler til ungdomsprosjekt

TENKER MINDRE: Kjell Inge
Røkke kommer ikke til å bygge
like stort som i byggesøknaden.
FOTO: EVA GROVEN
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