Informasjonsbrev

Follobanen

Informasjonsbrev til naboer
ved Oslo S og
Middelalderparken
Fra 27. juni kl. 00.00 til og med 10. august kl. 02.00 stenges det for all passasjertrafikk
på strekningen mellom Oslo S og Ski i tilknytning til arbeid som skal gjøres på
Follobaneprosjektet.
Det er sikkerhetsmessige grunner til at strømmen skrus av, både for reisende og de
som skal jobbe på jernbanen i sommer. Når strømmen er skrudd av kan Bane NOR
og våre 70 entreprenører jobbe i og ved sporene.
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Den store sommerjobben i Oslo
Årets sommerferie vil i år, for de aller fleste, være i Norge. Mange av naboene til
Follobaneprosjektets anleggsområde vil derfor både se og høre jernbane-arbeidet
denne sommeren. Den togfrie perioden brukes blant annet til å gjøre viktig arbeid
som kun kan bli gjort når strømmen er slått av.
I løpet av sommerens sammenhengende arbeidsperiode over
flere uker vil det bli utført komplekse og større arbeidsoppgaver i
området ved Oslo S, Loenga, Bispegata, Søndre Portal og
Bekkelaget stasjon.
Fremdriften viktig
I tillegg til sikkerhet er sommerukene en viktig arbeidsperiode for
å sikre at Follobaneprosjektet blir ferdig til avtalt tid. Prosjektet
strekker seg over flere år og sommerperioden er avgjørende for å
holde fremdriften og hindre at arbeid hoper seg opp. Hvis vi
skulle utsette arbeidet, får det raskt konsekvenser for
utbyggingen av Follobanen.
Arbeid ved Oslo S og Middelalderparken i sommer
Når strømmen skrus av på jernbanen, starter arbeidet med å
fjerne gamle tekniske installasjoner som spor, sporveksler, kabler,
føringsveier og ballast ved spor 21-25 på Oslo S. Dette er i
området som i dag brukes til parkering av tog. Deretter skal
grunnen i området forsterkes før de to Østfoldbanekulvertene
som går til spor 7-8 og 9-10 på Oslo S blir forlenget. Når dette
arbeidet er ferdig begynner den største delen av jobben, å
reetablere de jernbanetekniske installasjonene før
kontaktledningene kan finjusteres og sporet pakkes. Som siste del
av sommerarbeidet ved Oslo S er den viktige jobben å teste
anlegget før det igjen kan kjøres tog.
På Loenga skal spor 1, 2 og 3 reetableres med kontaktledning,
spor 9 skal rives og spor 5 og 6 endres med flytting av sporsperre.
I dag styres signalene ved Loenga lokalt. Etter sommeren skal fem
nye hovedsignaler tas i bruk, slik at Loenga skal kunne fjernstyres
fra togledersentralen på Oslo S. Testing av dette signalanlegget vil
pågå i store deler av perioden jernbanen er stengt.
Når det i sommer ikke går trafikk på Østfoldbanen, skal det som
står igjen av Sjursøya bru rives, samt noen av de gamle
jernbanetekniske installasjonene. I tillegg skal vi fjerne to gamle
sugetrafoer og erstatte disse med to nye, samt legge om noen
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kabler rett nord for Bekkelagstunellen
Oslo kommune og Trikkeprosjektet
Bispegata skal få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i
begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i 2019
og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for
personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. Det er fortsatt
stor aktivitet i byggeområdet som er planlagt ferdigstilt i 2020. For
spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt:
nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - ta kontakt
Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med
ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir
overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god
løsning.
Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling
og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.
Bydel Gamle Oslo har i tilknytning til sommerarbeidet innvilget Bane
NOR/Follobaneprosjektet dispensasjon fra støygrensene også i stille
perioder og det vil være døgnkontinuerlig arbeid i området fra 26. Juni
til 9. august.
Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post:
follobanen@banenor.no.
Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av
utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen
– direktelinje mellom Oslo og Ski.
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
Tlf: 459 75 212
(mandag-fredag kl.16:00-22:00 og helgedager kl. 11:00-16:00)
Sentralbord
Tlf: 05280

