Informasjon til
deg som er berørt
av jernbaneutbyggingen

Bane NOR | Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

– på lag med miljøet og omgivelsene
Derfor jobber vi tett
Bane NOR bygger nå et nytt
med ekspertise fra mange
dobbeltspor fra Drammen
fagfelt for å legge til rette
til Kobbervikdalen. Vi skal
for en sikker og smidig
også sørge for at byen får
gjennomføring. I alt vi gjør
fremtidsrettede stasjoner.
skal vi ha omtanke for miljøet
Det vi bygger er en viktig
og omgivelsene våre. I denne
del av InterCity-satsingen
brosjyren forteller vi om
i Norge, og et av landets
“Hensynet til omgivelsene
hvordan vi jobber og hva vi
største jernbaneprosjekt.
Før arbeidet startet, og nå
og sikkerhet er noe vi tar på må ta hensyn til når vi bygger.
Informasjonen her tar
mens det pågår, er hensynet
det dypeste alvor
utgangspunkt i møtene vi
til omgivelsene og sikkerhet
- fra første salve til åpning i
hadde med innbyggere i
noe vi tar på det dypeste
2024 og 2025. “
Drammen mot slutten av
alvor.
2019. I brosjyren gjentas den
Målet vårt er å gi et langt
viktigste informasjonen som ble gitt. Samtidig
bedre togtilbud enn i dag, med kortere
reisetid og flere togavganger. For å få til dette, forsøker vi å svare på spørsmål som ble stilt
av flere naboer på møtene. Gode innspill fra
må vi jobbe i nærheten av der du bor.
lokalsamfunnet har ført til flere av tiltakene vi
Å bygge i tettbygde områder som i
beskriver her.
Drammen, medfører belastninger av ulik
Vi beklager ulempene utbyggingen påfører
varighet og på forskjellige måter.
naboer og reisende, og takker for forståelsen
Det vi skal gjøre er et omfattende arbeid
vi møter fra Drammens befolkning. Når
som vil pågå i flere år og som krever mange
vår jobb er gjort, vil Drammen være et
store lastebiler og anleggsmaskiner. Det
styrket knutepunkt, med muligheter for en
gir økt trafikk og støy - samtidig som
byutvikling som kommer alle innbyggere til
grunnarbeider og sprengning av tunnel i
gode.
perioder vil merkes.
Hanne A. Stormo, prosjektsjef

Informasjon på nett
INFORMATION IN
ENGLISH
Please contact us for
information in english:
Tel: +47 913 26266
E-mail: udk@banenor.no

Vi har publisert all informasjon i denne brosjyren på
utbyggingsprosjektets nettside: www.banenor.no/dk/naboer
Her finner du også informasjon om hva vi skal bygge og hvor vi har arbeider
på gang. Informasjonen her skal bli oppdatert i takt med utbyggingen:
www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen

Foto: Cecilie Gjørtz, Bane NOR

Vi skaper fremtidens jernbane
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Myke trafikanter
- vårt viktigste fokus
Hva kan vi gjøre for å sikre de myke trafikantene? Det er det viktigste
spørsmålet vi stiller oss under utbygging av ny jernbane.
Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe har
gjennom flere år planlagt tiltak for å gjøre
byggeperioden i Drammen så sikker som
mulig.
På tampen av 2019 møtte vi mange naboer
som ga oss gode spørsmål og innspill. Disse
er fulgt opp videre, og flere tiltak er enten
fremskyndet eller satt i gang etter møtene.
Flere av naboenes forslag handlet om
trafikksikkerhet for gående og syklende
nær våre anlegg og anleggsveier. Dette
er hovedtema også for prosjektets
trafikksikkerhetsgruppe. Derfor skal vi
gjennomføre flere registreringer så vi får
kunnskap om dagens situasjon, vi planlegger
nye ruter når veiene skal legges om, og vi skal
besøke skoler i området for å øke de unges
forståelse for trafikksikkerhet.

6 råd for trygghet i trafikken:
1

Vær oppmerksom på trafikken rundt deg
– se og lytt!

2

Bruk gang- og sykkelveg der det finnes!

3

Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien!

4

Prøv å få øyekontakt med sjåførene
– bli sett og forstått!

5

Vær særlig oppmerksom på blindsoner
rundt kjøretøyer!

6

Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

5

demonstrere blindsonene til sjåføren.
Det er viktig at elevene forstår hvor viktig
det er å bli sett og være synlig i trafikken.
De får kunnskap om hvor blindsonene er på
anleggsmaskinen og hvordan du sørger for at
sjåføren ser deg. Disse arrangementene øker
den forståelsen hos barna og ungdommene.
Hvem deltar i trafikksikkerhetsgruppa?
Vi er Bane NORs egne folk sammen med
representanter fra Drammen kommune,
Viken fylkeskommune, Statens Vegvesen og
ulike rådgiverselskap. Her er det folk med
spesialkompetanse på myke trafikanter og
trafikkmønstre.
Politiet er også invitert til disse møtene, og
vi har fått gode råd av Trygg Trafikk om det
videre trafikksikkerhetsarbeidet vårt.

Bane NOR ønsker å besøke skolene som berøres med informasjon og demonstrasjon av blindsoner.
Foto: Cecilie Gjørtz, Bane NOR

Barnetråkk - hvilke veier bruker skolebarna?
Vi har undersøkt hvordan skolebarn beveger
seg i områdene mellom bosted og skole,
gjennom å registrere «barnetråkk».
Det har gitt verdifull kunnskap om hvilke
gater og veier de benytter til og fra skolene
og på fritiden. Slik har vi funnet ut hvor det
er behov for å gjøre tiltak som fører til bedre
trafikksikkerhet.
Trafikktelling – hvor stor er trafikkøkningen?
Bane NOR vil i år måle trafikkmengden i
områdene der transporten av stein og annen
anleggstrafikk skal foregå.
Slik kan vi få vite mer om hvor mange som
kjører, sykler og går her. Det gjør det enklere å
vurdere om vi skal søke ulike myndigheter om
flere tiltak for å styrke trafikksikkerheten.
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Nye gang- og sykkelruter
Byggingen vår gjør at veier legges om
midlertidig, slik at både gående, syklende
og kjørende må benytte andre veier enn
ellers. Dette skal skiltes tydelig, slik at du
som gående eller syklende blir informert
om hvilke veier du nå må velge. Målet vårt
er at informasjonen følger endringen i
utbyggingen, slik at du alltid blir veiledet i
riktig retning.
Viktige skolebesøk på gang
Vi har også invitert oss til de ulike skolene i
områdene der vi bygger. Målet er at elevene
skal lære mer om hva det betyr å ha anlegg i
nærheten av skolevei og nabolag. Ved disse
besøkene vil selskapet som bygger for oss
komme med en stor anleggsmaskin, og

Visste du at:
•
Sjåfører i lastebiler og anleggsmaskiner har
hilseplikt!
•
Massetransport-sjåfører er spesielt opplært
til å kjøre rutene som er bestemt for dem i
Drammen
•
Trafikkvakter skal sikre myke trafikanter i
Austadveien og Sundhaugenkrysset når det
foregår massetransport
Her er en QR-kode til en film som
viser blindsonene på en lastebil.
Du kan se filmen ved å fokusere på
på koden til høyre i mobilkamera,
så kommer lenken til filmen opp.

INFOTAVLE for gående og syklende

Ny rute for gående og syklende

N

Rigg-/anleggsområde
Her står du

Gang- ogGangsykkelstier
i områdeti området
rundt Nedre
Strøm
er Strøm
midlertidig
endret for
å ivareta
kksikkerheten
til gående
og sykkelstier
rundt
Nedre
er midlertidig
endret
for åtrafi
ivareta
trafikksikkerheten
til gående
og syklende.
Dette skjer
somskjer
følgesom
av det
pågående
byggeprosjektet
Nytt dobbeltspor
Drammen-Kobbervikdalen.
og syklende.
Dette
følge
av det pågående
byggeprosjektet
Nytt dobbeltspor
Drammen-Kobbervikdalen.
Mer informasjon:
www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen
e-post: udk@banenor.no
Mer informasjon:
www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen
e-post: udk@banenor.no

Her er et eksempel på hvordan et
informasjonsskilt kan se ut. Det skal vise
midlertidige gang- og sykkelstier som
følge av byggingen.
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Alltid på vakt for
miljøet og
omgivelsene

Når det sprenges i nabolaget

Et viktig mål for utbyggingen
er å kunne gi samfunnet mer
miljøvennlig transport.

Foto: Øystein Grue

For oss er det også viktig å følge opp
anleggsarbeidene som påvirker miljøet rundt
oss, for å belaste omgivelsene minst mulig.
Derfor har Bane NOR et eget team som skal
følge opp hvordan anleggsarbeidene påvirker
miljøet.
Miljøoppfølgingen vår skal sikre:
• at prosjektet blir til minst mulig ulempe for
miljø og de som blir berørt av tiltaket
• at usikkerheten som berørte opplever i
tilknytning til anleggsfasen reduseres
• at miljøkrav i lover, forskrifter, sentrale
retningslinjer og reguleringsbestemmelser blir
ivaretatt
• at krav blir videreført i kontrakter med
entreprenør

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
på strekningen DrammenKobbervikdalen, skjer store deler
av arbeidene inne i fjellet. Våre
arbeider vil merkes i form av lyd
og vibrasjoner. Dette gjelder
hovedsaklig de som bor der
tunnelen bygges, altså i fjellsiden
eller over tunneltraseen.
Perioden med støy og vibrasjoner
vil være forbigående, dere vil trolig
merke lite når vi har bygget tunnelen
et stykke forbi din bolig.

Huset står trygt
Boligen din står trygt mens vi jobber. Vi vet
at mange likevel vil være engstelige når vi
holder på nær hjemmet. Fra naturens side
er mennesker og dyr svært følsomme for
vibrasjoner. Derfor kan det oppleves som
ubehagelig når bakken vibrerer og huset
«rister».
Boligen din er bygget for å tåle langt
kraftigere rystelser enn våre arbeider utsetter
den for. Du kan være trygg på at det er lagt
inn en god sikkerhetsmargin av våre fagfolk.
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
hyller eller vegg. Pass på at bilder er godt
festet på veggen og at løse gjenstander ikke
står «på vippen» i skap eller hyller.

Motta SMS-varsel før sprengning
Ved sprengningsarbeider ute varsles
arbeidene med en hørbar sirene. Denne
sirenen vil du ikke høre når arbeidene skjer
inne i tunnelen.
Vi anbefaler derfor alle som bor i nærheten
av våre tunnelarbeider å melde seg på Bane
NORs SMS-varslingstjeneste. Her får du
informasjon om alle spregninger.
Dette er en gratistjeneste, og du vil motta en
SMS omtrent 15-45 minutter før sprengning
skjer. Del gjerne informasjonen med både
barn og voksne i husholdningen slik at alle er
forberedt på eventuelle vibrasjoner. Å vite når
sprengninger skal skje, oppfattes beroligende
for mange. Her kan du melde deg på
tjenesten på internett:
www.nabovarsling.no/udk.
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Slik bygger vi fjelltunnel
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.
Først bores det 25 til 30 meter lange hull
som vi pumper sement inn i med høyt trykk
(injeksjon).
Dette gjøres for å tette sprekker i fjellet
før sprengning, slik at de ikke utvides. Uten
tetting kan vannet i bakken rundt tunnelen
renne inn gjennom sprekkene. Da kan
grunnvannstanden senkes, noe som kan
føre til at bakken siger sammen og hus og
bygninger skades.
Tetting av fjellet sørger også for at det renner
minst mulig vann inn i jernbanetunnelen.
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Tidkrevende tunnelarbeid i Drammen
Når vi starter med injisering av sement, 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. Disse hullene fylles med
sprengstoff som detoneres.

Foto: Øystein Grue

Foto: Øystein Grue

Foto: Nils Maudal

Her sitter sprengningsbas Svein Erik Andersen og styrer tunnelriggen som borer for sprengstoff, som siden skal
fylles i hullene før sprengning av tunnelen på Gulliksrud.

Steinmassene gjenbrukes til utvidelse av Drammen havn. Sjåførene er spesielt opplært på rutene fra
anleggsområdene og til havna - veiene er nøye planlagt.

Bygninger tåler rystelsene
Er framdriften god, klarer vi å sprenge en
slik salve per dag. Ofte er det noe stein som
blir igjen, slik at vi må bruke flere små salver
før det er klart for en ny, stor sprengning.
Disse små salvene fører ofte til mer lufttrykk,
slik at det blir større vibrasjoner. Dette
har sikkert mange som bor i nærheten av
arbeidsområdene våre (riggområdene) fått
oppleve.
Du kan være trygg på at det er lagt inn en
sikkerhetsmargin av våre fagfolk. Boligen din
er bygd for å tåle langt kraftigere rystelser enn
hva våre arbeider utsetter den for.
Sprenging skal foregå 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 til høyere aktivitet utenfor, med materialer
og maskiner som skal inn i tunnelen og større
mengder stein som må ut.

Skal frakte stein til havna
På det meste vil det være fire tunnelvifter
som sørger for utskifting av luft og gode
arbeidsforhold inne i tunnelen. Etter
sprengning lastes steinen ut og kjøres til
Drammen Havn.
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 transporten av stein skal fjellet
kartlegges og sjekkes for sprekker. Løst fjell
og steiner blir pigget bort og fjernet. Så sikres
fjelltunnelen med betong innvendig, så det
blir sikkert å jobbe her og etter hvert trygt å
kjøre tog her.

Følg framdriften
- scan koden med
mobilkamera!

11

På Nedre Strøm vil byggingen av løsmassetunnel og kulvert (betongtunnel) starte. Foto: Øystein Grue

På bildet ses en spuntrigg, dette er en av maskinene blir brukt når grunnen
skal forsterkes før bygging av betongtunnelen. Foto: Bjørn Bartnes, Bane NOR

Betongtunnelen betyr at mange bygg bevares
I Drammen skal det bygges en betongtunnel gjennom leire,
sand og stein. Dette gjøres for å beholde mest mulig av
dagens bebyggelse. Arbeidet er svært komplisert og vil til
tider være støyende.
Ved Nedre Strøm i Drammen er det mye
leire i bakken. Her må vi bygge støttevegger
på begge sider av traseen, så vi kan grave
ut leira fra utbyggingsområdet og holde
byggeplassen fri for leire.
Støtteveggene er laget av stål og kalles
spunt. Det blir mye støy når spunten bankes
10 | Bane NOR | www.banenor.no/dk/naboer

ned i bakken av en stor maskin.
Når spuntveggene er på plass, er grunnen
stabilisert. Da kan leira graves ut og kjøres
vekk.

Forsterker bakken med betong
Etter at leira er fjernet bygges det en

betongtunnel. Over tunnelen skal det
fylles på med jord slik at det igjen kan bli et
parkområde. I området mellom Strømsåsen
og Konnerudgata består bakken av sand og
stein.
Her må det brukes maskiner som pumper
vann og sement ned i grunnen for å forsterke
området der tunnelen skal bygges.
Når vi har betong i bakken, er grunnen
forsterket. Da kan vi grave ut tunnelløpet
uten risiko for at masser skal rase ut.
Grunnforsterkningen må gjøres av store
maskiner som må stå på solide plater under

arbeidene.
Områdene blir gjerdet inn og sikret, slik
at ingen uvedkommende kommer inn på
anleggsplassene.

Fører til en del støy
Det skal etableres åtte til ti slike plasser for
arbeid med store maskiner. Når maskinene er
i aktivitet, vil det medføre en del støy for de
boligene som er nærmest.
Arbeidene med tunnelen vil i hovedsak
foregå fra klokka 07 til 19 på hverdager og fra
klokka 08 til 16 på lørdager.
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LYDNIVÅ FRA FORSKJELLIGE KILDER

dB(A)

110
Oppstigende jetfly i 200m avstand
Pressluftbor (udempet)
i 40 m avstand

90
På fortau i sterkt
trafikkert gate
(gjennomsnittsnivå)

Byggeleder Steinar Brovoll har jobber med støytiltak på bygninger nær anleggsområdene. Her er han ved den
nye støyskjermen til Lassebakken barnehage, som ellers har fått støytiltak på både vegger og vinduer.

Vi jobber etter strenge
krav og retningslinjer
Toget er ren, klimavennlig transport. Bygging av jernbanen fører
imidlertid til støy, støv, rystelser og noe utslipp. Bane NOR skal måle
og overvåke alt dette, slik at vi kan ivareta lokalsamfunnet på best
mulig måte.
For å sikre at vi holder krav og tar tilstrekkelig
hensyn til omgivelsene har vi etablert
overvåking som kontinuerlig dokumenterer
hvordan vi påvirker omgivelsene.
Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt
prosjektene utslippstillatelse. Dette skjer etter
strenge vilkår som Bane NOR skal overholde.
Vi er svært opptatt av å bygge så klimavennlig
og hensynsfullt som mulig. Jernbanen skal
være til beste for miljøet.
Vi skal installere støymålere, rystelsesmålere,
støvmålere, grunnvannsmålinger og måling
av utslipp til vann. I tillegg har Bane NOR
egne kontrollører som sjekker at nødvendige
hensyn tas og at entreprenør følger avtalen
vi har.
For at henvendelser fra naboer og berørte
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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.

70
Normal stemme på
1 m avstand

50
Støy fra kjøleskap
i lite kjøkken

30
Blader som rasler i stille vær
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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.

aktiviteter som sprenging. Vi anbefaler alle å
melde seg på prosjektets varslingstjeneste –
se informasjon om det på siste side.

Vil varsle naboene om støy

Ta kontakt med oss!

Det finnes retningslinjer for begrensing av
støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T1442/2016), som bestemmer hva som er tillatt.
Det er satt anbefalte grenseverdier for støy
på dagen, om kvelden og natta. Naturlig nok
er støykravene strengere om natta enn på
dagtid.
Bane NOR har varslingsplikt slik at naboer
kan være forberedt på spesielt støyende

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.
Vi må varsle de som blir berørt hvis våre
beregninger viser at det blir mye støy.
Personer som er hjemme på dagtid, eller
har spesielle behov, kan ta kontakt med
prosjektets nabokontakt. Da vil vi lytte til deres

Kilde: Norsk forening mot støy/ miljøstatus.no

ønsker og på best mulig måte ivareta dem.

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.
Dette fører ofte til overskridelser av støykrav.
Når det innebærer mye lyd om nettene, tar vi
kontakt med naboer og tilbyr overnatting på
hotell.
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Så må massene fra
tunnelene fraktes bort...

Til venstre og over ses rutene for
massetransport, de finner du også på
nettsidene til prosjektet

På det meste vil 168 lastebiler kjøre fra anleggsområdene til
Drammen havn. Det betyr en trafikkøkning på
under 1,5 prosent.
Det er gjennomført opplæring og
sikkerhetskurs for sjåfører med spesielt
fokus på kjøreforholdene langs ruten. Vi
gjennomfører en rekke trafikksikkerhetstiltak
for myke trafikanter ved anleggene våre og
langs kjørerutene for massetransport (se side
2-5).

Vinteren/våren 2020:
Vi anslår at det vil gå en eller to biler i timen
til og fra Austad, og samme antall ved
14 | Bane NOR | www.banenor.no/dk/naboer

Klimakrav
Jernbanen er klimavennlig
transport. Mange mennesker
og mye gods fraktes på et lite
areal, med lavt energiforbruk
og ingen forurensende utslipp.

Visste du at du kan finne ditt eget hus,
og se avstanden til hva som skjer hvor i
utbyggingsprosjektet?
www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen

Dette vil med-føre en beregnet
økning i trafikkbelastningen på
denne felles strekningen på under 1,5
prosent.

anleggene på Gulliksrud og Danserud

Høsten 2020 til våren 2022:
Sommeren 2020:
Massetransporten når sitt høyeste nivå denne
sommeren. Det vil gå biler til og fra Austad
hvert tiende minutt. På det mest omfattende
betyr det 168 lastebiler gjennomsnittlig (hvert
døgn, hver vei) til og fra anleggene på Austad,
Gulliksrud og Danserud.
Lastebilene vil alle bruke Bjørnstjerne
Bjørnsonsgate, Telthusveien og Holmenbrua.

Massetransporten for
betongtunnelen er planlagt å starte
opp høsten 2020 og pågå fram til
våren 2022, med størst intensitet
i 2021. Massene vil bli kjørt ut via
Sundlandkrysset, til Professor Smiths
Allé og Konnerudgata. Derfra
kjøres det videre til flere godkjente
deponier i Drammensområdet.

Byggingen av jernbane har imidlertid
miljøkonsekvenser og klimagassutslipp,
på linje med veiutbygging. Bane NOR gjør
sitt beste for å redusere disse negative
konsekvensene.
Vi har stilt krav til at maskiner som skal
brukes inne i tunnelen skal være elektriske.
Det gjør dem helt utslippsfrie. Maskiner
til bruk utenfor tunnelen skal bruke
fossilfritt drivstoff. Dette er drivstoff som er
produsert av matavfall og plantematerialer.
Drivstoffet er fornybart og bidrar ikke
til utslipp av klimagasser. I tillegg har
entreprenøren vår Veidekke egne krav til at
deres underleverandør kjører fossilfritt.
Vi har også krav til at stål og betong
oppfyller strenge krav til utslipp. Dette er
de materialene vi bruker mest av og betyr
mye for å redusere prosjektets negative
konsekvenser. Kravene våre til maskiner
og utstyr betyr også mindre utslipp av
støvpartikler i forhold til fossilt drivstoff.
Det sikrer at den lokale luftkvaliteten ikke
blir forringet.
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INFORMATION
IN ENGLISH:
Please contact us for
information in english:
Tel: +47 913 26266
E-mail: udk@banenor.no

Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar
Sentralbord: 05280
E-post: postmottak@banenor.no

