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Denne brosjyren gis ut i juli
2021, og inneholder informasjon om utbyggingsprosjektet til Bane NOR i
Drammen. Den sendes ut
til alle innbyggere i tidligere
Drammen kommune, som vi
antar vil bli berørt av utbyggingen vår. Vi tar forbehold
om at endringer kan oppstå.

ALLTID OPPDATTERT
INFORMASJON PÅ NETT
Du vil alltid finne en oppdatert,
digital versjon av denne brosjyren på vår nettside:
www.banenor.no/
drammenstunnelen
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Nå gjennomføres tidenes
jernbaneutbygging i
Drammen
Bane NOR bygger nå et nytt dobbeltspor fra
Drammen til Kobbervikdalen og sørger for at
byen får fremtidsrettede stasjoner.

Det Bane NOR bygger er en viktig del av
InterCity-satsingen i Norge, og et av landets
største jernbaneprosjekt. Vi skal styrke
jernbanens knutepunkt i Drammen, noe som
vil føre til bedre punktlighet og økt kapasitet
på Vestfoldbanen.
I denne brosjyren informerer vi om hvilke
arbeider vi er i gang med, hva som vil skje i
løpet av sommeren og hvilke arbeider vi har
på gang utover høsten.
Først vil jeg, som leder dette arbeidet,
rette en stor takk til dere som er naboer og
til alle reisende som opplever ulemper på
grunn av vår jernbaneutbygging.
Jeg vet at det til tider er krevende for
naboene, og takker dere for tålmodighet
og forståelse for vår samfunnsoppgave.
Hensynet til omgivelsene og sikkerhet
er noe vi tar på dypeste alvor i jobben vi
gjør, fra første tunnelsalve inne i fjellet til
vi åpner det nye dobbeltsporet i 2025. Å
bygge i tettbygde områder som i Drammen
medfører belastninger av ulik varighet og på
forskjellige måter. Noen merker det i form

av vibrasjoner i grunnen, andre kan merke
det gjennom omlagte veier og nye gang- og
sykkelstier.
Vi er i full gang med et omfattende og
komplisert arbeid som skal pågå i flere år, og
som krever mange store anleggsmaskiner.
Det gir økt trafikk og støy – samtidig som
grunnarbeider og sprengning av tunnel i
perioder vil merkes.
Vi jobber tett med ekspertise fra mange
fagfelt for å legge til rette for en sikker og
smidig gjennomføring. I alt vi gjør skal vi ha
omtanke for miljøet og omgivelsene våre.
Utover i brosjyren kan du lese om hvordan
vi jobber, hva vi må ta hensyn til når vi
bygger og hva vi har foran oss
fram mot åpning av nytt dobbeltspor i
2025.
Når vår jobb er gjort, vil Drammen ha
mulighet til bedre byutvikling – som igjen
kommer alle innbyggere til gode.
Hanne A. Stormo, prosjektsjef

Dette skal vi bygge fra start i
2019 til ferdig anlegg i 2025:
• Bygge om Drammen stasjon
• Bygge 10 km nytt dobbeltspor
• Bygge 6 km ny bergtunnel
• Bygge 275 m løsmassetunnel
• Bygge 700 m kulvert
(betongtunnel)
Det vil gi:
• Styrket knutepunkt
• Bedre punktlighet
• Mulighet til 4 tog i timen hver
vei Oslo-Tønsberg
• Flere områder frigis til
byutvikling

LYDNIVÅ FRA FORSKJELLIGE KILDER

Støy måles i desibel (dB), her
vises ulike lyder på skalaen.
Anleggsstøy måles også i dB,
og støy over 60 dB på dagtid
skal varsles berørte naboer - på
natten er det 45 dB som gjelder.

LYDNIVÅ FRA FORSKJELLIGE KILDER
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Krav og
retningslinjer
til støy, støv og utslipp

Blader som rasler i stille vær
Blader som rasler i stille vær
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Toget er ren, klimavennlig transport.
Bygging av jernbanen fører imidlertid
til støy, støv, rystelser og utslipp. Bane
NOR skal måle og overvåke alt dette,
slik at vi kan ivareta lokalsamfunnet på
best mulig måte.
For å sikre at vi tar tilstrekkelig hensyn til omgivelsene,
har vi etablert overvåking som kontinuerlig
dokumenterer hvordan vi påvirker omgivelsene.
Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt prosjektene
utslippstillatelse, som er nødvendig for at vi skal kunne
bygge ut jernbaneanlegget. Dette skjer etter strenge
vilkår som Bane NOR skal overholde.
Overvåker og måler
Vi installerer støymålere, rystelsesmålere, støvmålere,
grunnvannsmålinger og vi måler utslipp til vann. I
tillegg har Bane NOR egne kontrollører som sjekker
at nødvendige hensyn tas, og at entreprenør følger
avtalene vi har.
For at henvendelser fra naboer og berørte skal bli
fulgt opp og ivaretatt, har vi en egen nabokontakt som
kan kontaktes. Du kan også spørre nabokontakten
om befaring av din eiendom, hvis du er bekymret for
konsekvensene av byggingen eller opplever arbeidet
som plagsomt.
Tiltak for naboer ved nattarbeid
Når vi bygger jernbane må vi utføre arbeidene når
det er minst mulig togtrafikk. Dette betyr bygging i
høytider, i sommerferier og nattestid. I enkelte perioder
stanses også togtrafikken for at vi skal kunne jobbe
effektivt med utbyggingsprosjekter eller vedlikehold.
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Kilde: Norsk forening mot støy/ miljøstatus.no
Kilde: Norsk forening mot støy/ miljøstatus.no

Dette kan føre til overskridelser
av støykrav på natten. Når dette
skjer, tar vi kontakt med naboer og
tilbyr overnatting på hotell.
Ta kontakt med oss!
Bane NOR gjennomfører
beregninger av støy og måler
lydnivået kontinuerlig gjennom
anleggsperioden. Det gjør vi for å
vite hvilken påvirkning vårt arbeid
har på omgivelsene.
Personer som er hjemme på
dagtid, eller har spesielle behov,
kan ta kontakt med oss (se
informasjon lenger ned). Da vil vi
lytte til deres ønsker og på best
mulig måte ivareta dem.
Varsler naboene om støy
Det finnes statlige retningslinjer
for begrensing av støy fra byggog anleggsvirksomhet, som
heter T-1442/2016, og ligger på
Miljødirektoratets nettsider. Det
er satt anbefalte grenseverdier
for støy på dagen, om kvelden og
natta. Støykravene er strengere om
natta enn på dagtid.
Vi skal varsle slik at du som nabo
kan være forberedt på spesielt
støyendearbeider. Vi anbefaler
alle å melde seg på prosjektets
varslingstjeneste – www.
nabovarsling.no/udk.

Nå starter oppgraderingen
av Drammen stasjon
Her er en oversikt over hvor i området
rundt Drammen stasjon vi skal
arbeide fram til planlagt åpning av det
nye dobbeltsporet fra Drammen til
Kobbervikdalen i 2025. Mer detaljert
beskrivelse av sommerens og høstens
arbeider, finner du på de neste sidene.
Dette skjer i 2021:
Gjennom vinteren og frem til i sommer oppgraderte
vi jernbanetekniske anlegg rundt Gulskogen stasjon.
I mai bygget vi 550 meter nytt dobbeltspor vest for
Gulskogen stasjon. Slik kan tog passere hverandre her.
På Drammen stasjon skal vi også gjøre tiltak for å gi
plass til den nye betongtunnelen som vi bygger.
Betongtunnelen blir den første delen av
Drammenstunnelen som ender i Skoger. Fra Drammen
stasjon vil Vestfoldbanen føres inn i denne tunnelen
ved Nedre Strøm. Herfra går Vestfoldbanen inn i
Drammenstunnelen som ender i Skoger. I tre av de seks
ukene Drammen stasjon er stengt sommeren 2021, er
det for å få utført dette forberedende arbeidet.
Dette skjer i 2022:
I 2022 skal vi, sammen med Drammen kommune, rive
hver vår del av bybrua. Fram til sommeren vil bybrua
over elva bli revet, mens den delen som strekker seg
over jernbanesporene blir revet i juli.
Da skal vi også oppgradere de jernbanetekniske
anleggene rundt Brakerøya stasjon.

For å sikre adkomst over elva mens
det bygges ny bru, vil vi bygge en
midlertidig gangbru. Denne er
planlagt åpnet etter påske i april
2022.
I samme periode bygger vi
anlegg for midlertidig hensetting
av togmateriell i Nybyen. Dette
arbeidet utføres i løpet av
sommeren 2022.
Dette skjer i 2023:
Dette året starter arbeidene på
selve plattformområdet opp.
I påsken 2023 stenger stasjonen
igjen, slik at vi kan rive dagens spor
4, 5 og 6 med tilhørende plattform.
Stasjonen blir delt på langs og
togtrafikken vil i det neste året
foregå på dagens spor 1, 2 og 3.
Samtidig bygger vi to nye
plattformer med tilhørende
spor. Det blir gjort i løpet av seks
uker mens stasjonen er stengt
sommeren 2023.
Dette skjer i 2024:
Gjennom vinteren og fram mot
sommeren 2024 blir første halvdel
av ny stasjon mot elvaferdigstilt.
Da blir togtrafikken

flyttet over på de 3 nye sporene,
med 2 nye plattformer. Dette
arbeidet skal pågå i fire uker i løpet
av sommerstengingen 2024.
I samme periode blir dagens
spor 1, 2 og 3 revet. Da setter vi i
gang arbeidet med å bygge andre
halvdel av stasjonen, med to nye
plattformer og tilhørende spor.
Dette skjer i 2025:
Gjennom vinteren og frem mot
sommeren 2025 pågår en stor
innsats for å ferdigstille hele
Drammen stasjon med fire
plattformer og seks spor.
Denne sommeren skal Drammen
stasjon stenge i seks uker slik at vi
får gjort alt ferdig. I august åpner
en ny gangtunnel under sporene
og trapp/heisforbindelse fra
plattform og opp til bybrua.
Forbindelsen mellom byen og
Jernbanekaia åpnes. Samtidig
åpner vi det nye dobbeltsporet
fra stasjonen og gjennom den nye
Drammenstunnelen.
Lenger syd settes det nye
dobbeltsporet mellom Nykirke og
Barkåker i drift.

Nabokontakt
Kontaktinformasjon:
Nabokontakt (betjent
mandag til fredag, kl. 09 - 15)
E-post: udk@banenor.no
telefon: +47 913 26 266
Dersom du ikke får svar på
telefon, kan det skyldes at
flere ringer samtidig. Da blir
du kontaktet i etterkant.
Sprengningsvarsel:
Her registrerer du deg for
å bli varslet i forkant av
sprengninger:
nabovarsling.no/udk
SMS-varsling:
Motta et ukentlig varsel
om prosjektets arbeider,
samt egne meldinger
vedspesielle arbeider og
milepæler. Du melder deg
på tjenesten ved å sende
“UDK Info” til 26112
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Dette skjer i 2021
Sundhaugen togparkering rives
fra 3. - 22. juli. Da fjerner vi også
sporene til Sundhaugen togparkering.

byggeperioden av Drammen stasjon stå
på den nye midlertidige togparkeringen
på Nybyen.

Midlertidig togparkering på Nybyen
legges ned og området gjøres klart til
byutvikling når våre arbeider er fullført.

Når sporene inn til togparkeringen
er fjernet, skal vi fra 7-16 juli sette
ned resterende spuntvegger for den nye
Vestfoldbanen helt nord på
anleggsområdet ved Nedre Strøm.
Arbeidene med spunt vil foregå på dagtid
fra 0700 - 1900.

For å få plass til den nye
midlertidige togparkeringen
skal vi rive deler av den gamle
godsterminalen. Det eldste og
verneverdige bygget blir stående, men
vi fjerner mottakshallen og diverse
nyere påbygg som står der i dag. Det
nyeste påbygget mot øst blir stående i
prosjektperioden som arbeidsbrakker,
for senere å bli revet. Forberedende
arbeider med vann, avløp og strøm ble
satt i gang allerede i juni i år. Riving av de
store byggene blir gjort i forbindelse med
oppgraderingen av Drammen stasjon.

For å kunne etablere 3
spor mellom Drammen
stasjon og Sundland må vi utvide
Grønlandsundergangen. Det medfører en
periode hvor Grønlandsundergangen blir
stengt for gående og syklende. Derfor må
vi bygge en alternativ gang- og sykkelvei
over sporområdet. Den vil gå som
vist på bildet fra Børsemakergata til
Bussterminalen. I sommer starter vi
arbeidet med fundamenteringen av
midlertidig gangbru over spor.

1

2

På tomta til den gamle godsterminalen skal vi bygge en ny
midlertidig togparkering. Den skal stå
ferdig og klar til bruk påsken 2022. Togene
som til nå har stått parkert på Skamarken
og Drammen stasjon om natten, skal i
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Her bygger Bane NOR en ny
overvannsledning for Drammen
kommune. Vi starter arbeidet i slutten av
august 2021 ved Strømsø perspektiv, før vi
jobber oss sørover. Etter planen passerer
vi Grønland i oktober, Nettbusstomten
i november, Kreftings gate og Nybyen
i desember. Overvannsledningen er
nødvendig for å få overvannet forbi
jernbanen på en effektiv måte. Den vil
ta unna 8000 liter vann i sekundet –
sammenliknet tar dagens Flisebekken
unna 1000 liter i sekundet. Byggingen
medfører at trafikk må legges om
i perioder ved Grønland, Strømsø
Perspektiv, Nettbusstomten og Kreftings
gate.
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Neste sommer skal vi rive
tilkomsten til bybrua over
sporområdet (illustrasjonsfoto til høyre).
Før dette må midlertidig gangbru over
Drammenselva stå ferdig og være klar til
bruk. Vi starter byggingen av fundament
til ny midlertidig bybru ved Jernbanegata
2. Fram til åpning av ny bybru 2025, vil
kiss’n ride området ikke være tilgjengelig.
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Vi tar i bruk nettbusstomta for
riggareal og anleggsplass. Det
medfører dessverre at det forsvinner
noen parkeringsplasser.
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Slik bygger vi betongtunnel
her i Drammen
Vi bygger en betongtunnel gjennom
leire, sand og stein (løsmasser). Dette
gjør det mulig å beholde mest mulig av
dagens bebyggelse samtidig som vi får
bygget nytt dobbeltspor her.
Betongtunnelen består av det vi kaller en kulvert og
en løsmassetunnel. Kulverten starter nederst ved de
eksisterende togsporene, og går opp til Konnerudgata
Derfra starter løsmassetunnelen, som går under
bebyggelsen på Øvre Strøm. 30 meter under 4. Strøm
Terrasse møter vi bergtunnelen som bygges gjennom
Strømsåsen. Dette blir den nye Drammenstunnelen,
som ender opp i Skoger.
Kjenner grunnforholdene godt
Der vi bygger kulvert, består massene av et lag med
leire og et lag med morene. Vi har god kunnskap om
grunnforholdene her, da de ble grundig undersøkt
før vi startet byggingen. Leiren avdekket vi gjennom
geotekniske undersøkelser, og stabiliseres før vi
begynner byggingen i området.
Støper kulvert i byggegropa
Ved Nedre Strøm lager vi en byggegrop. I den støper vi
nå en kulvert. I store deler av 2020 slo vi ned stålplater
(spunt), for å støtte opp veggene i denne byggegropen.
Ved årsskiftet startet vi å grave ut lengst ned mot
sporene. I sommer vil vi spunte inn mot sporene, det
må gjøres når det ikke er trafikk i sporene i juli.

Etter hvert som byggegropen graves ut, støper vi
kulverten. Over denne skal det fylles jord slik at det
igjen kan bli et parkområde.
Forsterker for løsmassetunnel
I området mellom Strømsåsen og Konnerudgata
består bakken av sand, stein og morene. Her må det
brukes maskiner som pumper vann og sement ned i
grunnen for å forsterke området der løsmassetunnelen
skal bygges. Når vi har betong i bakken, er grunnen
forsterket og det er klart for å lage en tunnel.
Arbeidene med tunnelen vil i hovedsak foregå fra
klokka 07 til 19 på hverdager og fra klokka 08 til 16 på
lørdager. Enkelte oppgaver må utføres utenom disse
tidene. Da varsles berørte naboer i forkant av våre
nabokontakter på SMS.
Dersom du har spørsmål til arbeidene eller
arbeidstider, se kontaktinfo på side 4.

Visste du at du kan du sveipe rundt i
3D-modellen av dette anlegget og se
dronefilm? Her finner du den:
www.banenor.no/drammen-drone

Vi deler gjerne vår kunnskap om
grunnforholdene. Her kan du lese mer:
www.banenor.no/
drammen-grunnforhold

Her ser du byggegropa der vi graver ut, stiver av og støper en kulvert. Foto: Nils Maudal

Kulvert
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Løsmassetunnel

Bergtunnel
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Spunt,
graving, støp
og jetpeling
Hva skjer når i arbeidet med å bygge
kulvert og løsmassetunnel?
Hva skjer i sommer?
For løsmassetunnelen og under byggegropen for
kulverten fortsetter vi med grunnforsterkning med
jetpeler. Her er vi avhengig av å få innreisetillatelse
for utenlandske spesialister. Vi følger myndighetenes
krav til Covid-testing og karantene, og slipper ingen
utlendinger inn på anlegget før de er testet for
Covid-19 og har gjennomført karantene.
I kulverten fortsetter vi med utgraving mellom
spuntveggene og innvendig avstivning for å sikre
stabiliteten i bygge-gropen. I slutten av juni planlegger
vi å støpe første del av vegger og tak på kulverten
Arbeidene med dette fortsetter fra Nedre Strøm og
til påhugget av løsmassetunnelen, som ligger ved
Konnerudgata.
Vi vil gjøre de mest omfattende arbeidene i sommer,
under den togfrie perioden i juli. Da må vi jobbe hele
døgnet når banen er stengt, for at denne perioden skal
bli så kort som mulig.
De mest støyende arbeidene, som for eksempel
spunting, vil foregå i perioden fra kl 0700 til kl 1900.
Dette skal skje nord i anleggsområdet vårt, det som
grenser inn mot der tog vestfra kjører inn til Drammen
stasjon. Dette arbeidet kan av sikkerhetsmessige
hensyn ikke gjøres mens togene er i trafikk.
Hele arbeidet med spunt må bli ferdig før togene
sette i trafikk igjen. I løpet av høsten vil vi grave ut
også denne delen av byggegropa, slik at vi kan støpe
betongkulverten.
Ellers fortsetter betongarbeidene, med armering
og støp av kulverten. Dette arbeidet pågår gjennom
sommerferien og videre utover høsten.
Hva skjer i løpet av høsten?
Til høsten vil vi stort sett fortsette med de samme
arbeidene, som består av grunnforsterkning med
jetpeler for løsmassetunnelen, utgraving, avstiving og
støp av kulverten. Sent på høsten vil vi også starte opp
utgravingen av løsmassetunnelen. Til det vil vi lage en
skrårampe ned i spunt-gropa inn mot Konnerudgata.
Herfra vil vi grave løsmassetunnelen sørover under
Konnerudgata, samtidig som løsmassene blir sikret
med stålbuer og sprøytebetong.
Hva skjer framover (2022 – 2025):
Utgraving og støp av løsmassetunnelen og kulverten
vil fortsette gjennom hele 2022.
I løpet av våren 2023 skal området på Øvre Strøm
være tilbakeført til opprinnelig stand. Tunnelen vil
være ferdig støpt og klar for bygging av jernbanen
høsten 2023. Sommeren 2025 skal de første togene ta
i bruk den nye tunnelen helt fra Drammen stasjon til
dagsonen på Skoger.
10

Arbeider det
nærmeste året:
• V
 i legger om Professor Smiths Allè
med en midlertidig bro iløpet av
sommeren. Den gjør det mulig å
jobbe under veien med utgraving
og støping av kulverten.
• K
 onnerudgata legges tilbake til
opprinnelig iløpet av sommeren.
• Spunting i juli, ved Sundland.
• V
 ed løsmassetunnelen fortsetter
vi med jetpelearbeidene det
neste året.
• E tter hvert vil vi starte
utgravingen av selve
løsmassetunnelen.
• V
 ed kulverten fortsetter utgraving
og avstiving og støp.

Her ser vi bilder fra nede i byggegropa, Til i mai i år
hadde det gått med 1000 kubikkmeter med betong,
og 200 tonn med armeringsjern, og totalt for hele
kulverten vil det gå med 21.400 kubikkmeter betong.
Etter planen skal vi ha nådd siste støp til mai 2023.
Foto: Herman Bunes, Bane NOR

Hva skjer
frem over i
2022 – 2025
• Utgraving og støp av
løsmassetunnelen og kulverten
fortsetter gjennom hele 2022.
• I løpet av våren 2023 skal
området på Øvre Strøm være
tilbakeført til opprinnelig stand.
Tunnelen skal være ferdig støpt
og klar for bygging av jernbanen
høsten 2023.

Vi vil gjøre de mest omfattende
arbeidene i sommer, under den togfrie
perioden i juli. Da må vi jobbe hele
døgnet når banen er stengt, for at denne
perioden skal bli så kort som mulig.

Lurer du på hvordan vi jetpeler og
bygger under bakken? Les om det her:
www.banenor.no/
drammen-slik-bygger-vi

• Sommeren 2025 skal de første
togene ta i bruk den nye tunnelen
helt fra Drammen stasjon til
dagsonen på Skoger.

Når vi lager betongpeler i bakken kalles dette jetpeling.
Vi borer et lite hull i bakken, med et bor som har to dyser
som spruter ut vann og betong. Blandingen av sement
og vann blander seg med løsmassene, slik at de blir
faste. Da kan vi grave innover i disse massene.
Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR
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Når det sprenger
i nabolaget ditt
Norge er et av verdens fremste
tunnelland. Å bygge tunneler er noe vi
kan og har lang og god erfaring med.
Her kan du lese hvordan byggingen vil
påvirke deg som bor i nærheten.
Når vi skal bygge dobbeltspor mellom Drammen og
Kobbervikdalen, skjer store deler av arbeidene inne i
fjellet.
Arbeidet merkes i form av lyd og vibrasjoner,
hovedsakelig hos de som bor der tunnelen bygges,
altså i fjellsiden eller over tunneltraseen.
Perioden med støy og vibrasjoner er forbigående,
og vil merkes mindre når vi har bygget tunnelen et
stykke forbi boligen din.
Huset står trygt
Boligen din står trygt mens vi jobber. Vi vet at mange
likevel vil være engstelige når vi holder på nær
hjemmet deres. Fra naturens side er mennesker og
dyr svært følsomme for vibrasjoner. Derfor kan det
oppleves som ubehagelig når bakken vibrerer og huset
«rister».
Huset du bor i er bygget for å tåle langt
kraftigere rystelser enn våre arbeider utsetter det
for. Du kan være trygg på at det er lagt inn en god
sikkerhetsmargin av våre fagfolk.

Med hovedløp, evakuerings- og
servicetunneler bygger vi totalt 11
km bergtunnel. På nettsidene våre
kan du følge framdriften: www.
banenor.no/dk-framdrift-tunnel
Foto: Bane NOR

Ta dine forholdsregler
Vibrasjoner kan flytte enkelte gjenstander slik at de
faller ned.
Derfor er det lurt å ta noen forholdsregler: Sørg for
å sikre løse gjenstander som du er særlig redd for på

Slik bygger vi fjelltunnel

Først bores det 25 til 30 meter lange hull som vi pumper sementbasert
masse inn i med høyt trykk (injeksjon). Dette gjør vi for å unngå senking av
grunnvannstanden og for å unngå for mye vann inn i tunnelen.
Tidkrevende tunnelarbeid
Når vi starter med injisering, må det pågå helt til fjellet er tett. Dette
arbeidet har vært tidkrevende i Drammen.
Flere slike fjelltettinger har pågått i over et døgn. Det fører til aktivitet
på riggområdene både dag og natt, siden det må komme biler for å levere
sement mens byggingen pågår. I tillegg må tunnelviftene blåse frisk luft
inn så lenge det er arbeidere i tunnelen.
Når fjellet er tett, bores det nye hull fem til seks meter innover i berget.
Disse hullene fylles med sprengstoff som detoneres.
Er framdriften god, klarer vi å sprenge en til to slike salver per dag. Noen
ganger er det noe stein som blir igjen, slik at vi må bruke flere små salver
før det er klart for en ny, stor sprengning.
Ubehagelig, men ikke farlig
Ved sprenging av slike små salver har sprengstoffet lite motstand fra fjellet.
Dette gjør at en del av energien fra sprengstoffet går ut i luften, noe som
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Motta SMS-varsel før
sprengning
Ved sprengningsarbeider ute
varsles arbeidene med en hørbar
sirene. Denne sirenen kommer du
ikke til å høre når arbeidene skjer
inne i tunnelen.
Vi anbefaler alle som bor
i nærheten av vårt arbeid å
melde seg på Bane NORs SMSvarslingstjeneste. Slik får du
informasjon om alle sprengninger.
Via en gratis tjeneste mottar
du da en SMS 15-45 minutter
før sprengningene. Del gjerne
informasjonen med barn
og voksne i husholdningen
slik at alle er forberedt på
eventuelle vibrasjoner. Å vite når
sprengninger skal skje, beroliger
mange.

Bli varslet:
Her kan du melde deg på
tjenesten på internett:
www.nabovarsling.no/udk

kan føre til mer lufttrykk og høyere lyd. Dette er helt
ufarlig, men erfaringsvis er det ofte nettopp disse små
salvene som oppleves mest ubehagelig for naboene
våre.
Tider for sprengning
Sprenging foregår mellom klokken 07 og 23 på
hverdager og lørdager. En salve per dag medfører at vi
forflytter oss 25 til 30 meter lenger inn i fjellet per uke.
Når det gjøres mye arbeid inne i fjellet fører det også
til høyere aktivitet utenfor. Materialer og maskiner skal
inn i tunnelen, større mengder stein må ut.
Stein fraktes bort
Etter sprengning kjøres steinen vekk, hovedsakelig
til Drammen Havn og Gilhusbukta Sjødeponi, med
lastebiler.
Drammen Havn har åpningstid fra klokka 07 til 20 på
hverdager og klokka 08 til 17 på lørdag. Dette betyr at
det ikke kjøres stein utenom disse tidspunktene.
Etter å ha fjernet sprengte masser, blir løst fjell og
steiner pigget bort og rensket. Basert på en geologisk
kartlegging sikres tunnelen med sprøytebetong og
bolter innvendig. Slik blir det sikkert å jobbe her og
etter hvert trygt å kjøre tog her.

FOTO: LARS PETTER RYPDAL, BANE NOR

Vi skal bygge en seks kilometer lang fjelltunnel fra
Drammen mot Kobbervikdalen. Her kan du lese om
hvordan vi bygger, når det skal sprenges og når vi skal
kjøre bort stein fra tunnelen.

hyller eller vegg. Pass på at bilder
er godt festet på veggen og at løse
gjenstander ikke står «på vippen» i
skap eller hyller.

Huset du bor i er
bygget for å tåle
langt kraftigere
rystelser enn våre
arbeider utsetter
det for. Du kan
være trygg på at
det er lagt inn en
god sikkerhetsmargin av våre
fagfolk.
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Sprengning, transport og vannsikring
Dette skjer videre i tunnelbyggingen
gjennom Strømsåsen:

begynnelsen av juni, og pågår hele
sommeren.

Hva skjer i løpet av høsten 2021?
Etter fellesferien fortsetter sprengningsarbeider
og massetransport fra tverrslagene på Austad og
Danserud. På Gulliksrud starter vi opp arbeider med
vannsikring, og det blir kjørt betongbiler jevnlig inn og
ut av tunnelen herfra.

Hva skjer fram mot 2025?
Etter planen skal sprengningsarbeidene fra Danserud sør bli
avsluttet i løpet av oktober 2021.
Det blir gjennomslag mellom
Danserud nord og Austad
sør i januar 2022. Det vil si at
sprengningsarbeidene fra Austad
sørover og Danserud nordover
avsluttes samtidig i januar 2022.
Fra Austad og nordover avsluttes
sprengningsarbeidene i løpet av
første kvartal 2022. Det er noe
avhengig av fremdrift i byggingen
av løsmassetunnelen, og hvor den
vil møte bergtunnelen vår.
I 2022 og første halvdel av
2023 skal vi jobbe med vann- og
frostsikring og etablere tekniske

Hva skjer i sommer?
I ukene 28, 29 og 30 (fellesferien) tar de fleste ferie,
og produksjonen for oss som bygger bergtunnel blir
redusert i disse ukene.
I denne perioden blir det ikke sprengningsarbeider,
men det blir noe vedlikehold av veibanen og
forberedelse for arbeider som starter opp utover
høsten. Derfor vil det være noe aktivitet på alle
riggområder. Mest vil skje på Gulliksrud, siden vi
skal montere to store forskalingsvogner som skal
inn i tunnelanlegget. Dette arbeidet startet opp i

bygg inne i tunnelen. Masser
skal skiftes ut, og vi skal bygge
underbygning for jernbanespor.
Fra april til oktober 2022 pågår
det arbeider i dagsonen på Skoger.
Sommeren 2022 skal kulverten
på Granerud forlenges, og vi skal
gjøre grunnarbeidene for den nye
banen inn til dagens eksisterende
spor.
Arbeidene med bergtunnelen
skal fullføres sommeren 2023. Da
rykker nye fagfolk inn for å bygge
alt som må til for å få jernbanen
i drift.

Etter planen
skal sprengningsarbeidene fra
Danserud sør bli
avsluttet i løpet av
oktober 2021.

Dette skjer
framover:
• Vi skal tilsammen
sprenge 11 km tunnel.
Dette arbeidet skal
etter vår framdriftsplan
være ferdig våren
2022.
• Fra våren 2022 skal
tunnelen vann- og
frostsikres. Det vil
føre til økt trafikk av
betongbiler til og fra
anleggsområdene.
Da skal masser
fraktes både inn og
ut av tunnelanlegget.
Dette vil pågå fram til
sommeren 2023.

Basert på en geologisk kartlegging
sikres tunnelen med sprøytebetong
og bolter innvendig mellom
sprengningene. Slik blir det sikkert å
jobbe her og trygt å kjøre tog her.
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• Fra sommeren 2023
kommer turen til de
jernbanetekniske
arbeidene inne i
tunnelanlegget, de vil
jobbe fram til åpning
av tunnelen i 2025.

Bane NOR jobber aktivt sammen med entreprenør for å velge materialer med minst mulig klimapåvirkning. Krav i kontraktene våre, og et
bærekraftig valg av materialer fra entreprenør har gitt betydelige utslippsreduksjoner. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR.

Ny jernbane med nullutslipp i sikte
Mens vi bygger ny jernbane, skal vi
også dokumentere hvordan miljøet blir
ivaretatt og fulgt opp. Det gjelder både
utenfor og på anleggsplassene våre.
Utbygging av infrastruktur har alltid effekt på
omgivelsene i form av støy, støv, vibrasjoner og
forurensning til grunnen og vann. I tillegg påvirkes det
globale klimaet i form av klimagassutslipp.
Hvert år leverer Bane NOR en årsrapport til
statsforvalteren i Viken. Her forteller vi hvordan
miljøet blir ivaretatt og fulgt opp mens vi bygger her i
Drammen.
Vi i Bane NOR jobber aktivt for å redusere lokale og
globale påvirkninger vi har på miljøet. Hos oss finner
du en rekke dedikerte miljørådgivere som jobber for å
bidra til at vårt fotavtrykk på miljøet lokalt og globalt
blir minimalt.

støyskjermer, redusert arbeidstid
for spunting, tiltak på hus og
etablering av en midlertidig
barnehage for barna ved
Lassebakken barnehage. Det er
satt av ca. 120 millioner kroner til
støytiltak i byggeperioden her i
Drammen.
Når vi har måttet utføre
støyende nattarbeid, har de mest
berørte naboene blitt tilbudt
alternativ overnatting. Arbeidene
i 2020 ført til 1300 hotelldøgn for
innbyggere i Drammen.

Tar klager på alvor
Jernbane er den mest miljøvennlige måten å reise på,
og det gjør at vårt arbeid både under planlegging og
bygging av ny jernbane føles ekstra meningsfylt.
Målet er å redusere ulempene Lokalt. I Drammensprosjektet har håndtering av støy, støv, vibrasjoner,
rystelser, lys- og vannforurensning høy prioritet.
Det var i 2020 mye klager på støy fra blant annet
spunting og tunnelvifter.
Vi tar slike klager på alvor og forsøker å redusere
ulempene gjennom ulike tiltak.
Sammen med entreprenøren Veidekke og
rådgiverselskapet Norconsult har Bane NOR funnet nye
metoder for å skjerme omgivelsene mot støy.

Reduserte klimautslipp
Klimagassutslipp rapporteres
som antall tonn CO2-ekvivalenter
sluppet ut.
I 2020 var utslippet fra
utbyggingsprosjektet på 23
006 tonn CO2-ekv. Av dette var
12 prosent direkte utslipp og
de resterende 88 prosentene
indirekte utslipp. Direkte utslipp
er utslipp som skjer direkte
i nærområdet, som regel fra
maskiner og transport.
Bane NOR har stilt krav til
bruk av biodrivstoff innenfor
anleggsgjerdene våre, og
det bidrar til å redusere
klimagassutslippet betraktelig
sammenlignet med fossil diesel.

VIktige støytiltak
Støytiltakene som er gjort omfatter montering av

Krav skjerper alle
Det indirekte utslippet er utslipp

som inngår i produksjonen og
transporten av materialer som
brukes i prosjektet – som for
eksempel betongtransport og
sementproduksjon.
Bane NOR jobber aktivt
sammen med entreprenør for å
velge materialer med minst mulig
klimapåvirkning, uten at dette skal
gå ut over kvalitet og sikkerhet på
produktet.
Innen betong har dette ført
til 40 prosent reduksjon, og for
sement er reduksjonen på 28
prosent.
Dette er veldig positivt da
betong og sement er to av de
materialene det brukes mest av i
utbyggingsprosjektet.
Her kan du laste ned rapporten:
www.banenor.no/
UDKmiljorapport-2020
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Alltid oppdattert informasjon på nett
Du vil alltid finne en oppdatert, digital versjon av denne brosjyren på:

www.banenor.no/drammenstunnelen

Nabokontakt

Annen info

Kontaktinformasjon:
Nabokontakt (betjent mandag til
fredag, kl. 09 - 15)
E-post: udk@banenor.no
Telefon: +47 913 26 266
Dersom du ikke får svar på telefon,
kan det skyldes at flere ringer
samtidig. Da blir du kontaktet i
etterkant.

Framdrift i Drammen
Følg med på framdriften til alle
anleggene våre i Drammen:
www.banenor.no/
dk-framdrift-tunnel

SMS-varsling:
Motta et ukentlig varsel om
prosjektets arbeider, samt egne
meldinger vedspesielle arbeider
og milepæler. Du melder deg på
tjenesten ved å sende
“UDK Info” til 26112
Sprengningsvarsel:
Her registrerer du deg for å bli
varslet i forkant av sprengninger:
nabovarsling.no/udk

Grunnforhold i Drammen
Vi deler gjerne vår kunnskap om
grunnforholdene. Les mer her:
www.banenor.no/
drammen-grunnforhold
Digital versjon av
informasjonsheftet:
www.banenor.no/
drammenstunnelen

Information in english:
Please contact us for
information in english:
Tel: +47 913 26266
E-mail: udk@banenor.no

