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1 Oversikt over innkomne uttalelser
1.1

Oslo

Myndigheter
Uttalelse fra
Riksantikvaren
Statens vegvesen
Den Norske Kirke v/ Oslo Bispedømmeråd
Oslo kommune - Bymiljøetaten
Oslo kommune – Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Oslo kommune - Byantikvaren
Kystverket -Sørøst
Statens jernbanetilsyn

Saksnr. JBV

Datert
20.02.2012
16.02.2012
23.02.2012
15.02.2012
20.05.2011
02.03.2012
07.03.2012
16.03.2012

Saksnr. JBV

Datert
17.02.2012
17.02.2012

Saksnr. JBV

Datert
16.02.2012
23.01.2012

Saksnr. JBV

Datert
17.02.2012
22.02.2012
17.02.2012
21.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
07.02.2012

Saksnr. JBV

Datert
08.02.2012
14.02.2012
22.02.2012
22.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
29.02.2012
08.02.2012
03.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
15.02.2012
08.02.2012

Statlige foretak
Uttalelse fra
Statsbygg
Statnett

Kommunale foretak
Uttalelse fra
Oslo Havn KF
Undervisningsbygg

Næringsliv og organisasjoner
Uttalelse fra
Eiendomsspar AS
Gjersrud-Stensrud grunneierlag
Harald A. Møller
Nordseter borettslag
Oslo Elveforum
Rom Eiendom AS
Boligsameiet Solbakken Mortensrud

Private
Uttalelse fra
Erik Holst Larsen – Ekebergveien 224F, 1162 OSLO
Harald Buset 1 – Munkerudåsen 26G, 1165 OSLO
Harald Buset 2
Jan André Mærøe – Jomfrubråtveien 58, 1179 OSLO
Lise Aaland – Grottenveien 16, 1177 OSLO
Siri Skauge og Kjell Løvbakken 1 – Munkerudåsen 26B, 1165 OSLO
Siri Skauge og Kjell Løvbakken 2
Tommy Nysveen – Kastellhagen 6A, 1176 OSLO
Finn Strekerud – Solveien 2, 1177 OSLO
Nils Haugrud – Holtveien 27, 1177 OSLO
Lars Petter Fjeld og Hanne Gundersen – Kongsstien 5, 1177 OSLO
Maj Elin Storeide - Mosseveien 196, 1177 OSLO
Oddmund Mellemstrand – Munkerudåsen 20, 1165 OSLO
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Oppegård

Myndigheter
Uttalelse fra
Oppegård kommune
Oppegård kommune - Formannskapet

Saksnr. JBV

Datert
21.02.2012
07.03.2012

Saksnr. JBV

Datert

Saksnr. JBV

Datert
08.02.2012

Saksnr. JBV

Datert
29.02.2012
21.03.2012
21.02.2012

Saksnr. JBV

Datert
22.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
21.02.2012

Saksnr. JBV

Datert
14.02.2012
11.02.2012
Ikke datert
04.03.2012

Næringsliv og organisasjoner
Uttalelse fra
Ingen

Private
Uttalelse fra
Svein Harald Tjernes

1.3

Ski

Myndigheter
Uttalelse fra
Akershus fylkeskommune
Ski kommune - Formannskapet
Statens vegvesen - Akershus

Næringsliv og organisasjoner
Uttalelse fra
BD Lagerhus AS
Shark AS
Ramstad terrasse BS
Åsland Næringspark Eiendom AS

Private
Uttalelse fra
Gunnar Briskodden
Kari og Helge Aas
Ragnar Slang Jensen
Knut Havneraas
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2 Gjengivelse av uttalelsene med tiltakshavers kommentarer
Uttalelsene er gjengitt i sin helhet ordrett slik de er mottatt. Unntak er uttalelser som er gjentakelser
av uttalelser gitt til konsekvensutredningen. Disse er allerede vurdert og er derfor ikke med i dette
dokumentet. Overskrifter, underskrifter og vedlegg er ikke gjengitt, men foreligger i elektronisk arkiv.
Forhold som tiltakshaver har vurdert må kommenteres, er understreket.

2.1

Oslo

Myndigheter

Riksantikvaren
Vi viser til tidligere korrespondanse og møter mellom Riksantikvaren
og Jernbaneverket vedrørende utbygging av Follobanen, jf. brev datert
9.4.2010, 16.6.2011 og 14.10.2011. Riksantikvaren opprettholder sitt
syn og sier seg fornøyd med planavgrensningen for innføring til Oslo
S.

Tiltakshavers kommentarer

Riksantikvaren presiserer at en forutsetning for at vi skal gi vår
tilslutning til en sporløsning med fire spor i Klypen er at det
iverksettes avbøtende tiltak som ikke kun omfatter selve
sporområdene, jf. vårt brev av 16.6.2011 og møter mellom
Riksantikvaren og Jernbaneverket. Det vil også bli stilt vilkår om
arkeologiske utgravinger og overvåking av kulturminnene i området
og eventuelt kreve avbøtende tiltak. Riksantikvaren forutsetter at
Jernbaneverket har tett dialog med oss og andre relevante myndigheter
i arbeidet med detaljering av reguleringsplanen.

Løsningene blir presentert i
planskissen. Jernbaneverket vil ta
initiativ til et møte med Riksantikvaren
slik at delprosjektet kan presentere
planskissen.

Riksantikvaren forbeholder seg retten til å fremme innsigelse til
reguleringsplanen for Follobanen dersom den på viktige punkter
avviker fra det som har blitt presentert for oss i møtet den 11.10.2011.
Riksantikvaren vil først kunne komme med en endelig uttalelse til
planarbeidet når det endelige forslaget til reguleringsplan legges ut på
høring.

Statens vegvesen
Viser til fornyet varsel mottatt 13. februar 2012.
Oppstart av planarbeid for Follobanen ble varslet av Jernbaneverket i
januar 2010. Det varsles nå på nytt om oppstart av arbeid med
reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo – Ski og nytt løp for
Østfoldbane. Reguleringsplaner skal utarbeides i henhold til
planprogram og videre prosess fastsatt 13.09.2010 av
Samferdselsdepartementet.
Traseen som legges til grunn i reguleringsarbeidet innebærer

Tiltakshavers kommentarer
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sammenhengende to-løps tunnel fra Ski til Oslo med innføring til Oslo
S for ny Follobane. I tillegg skal det reguleres ny trase for ett-løps
tunnel for Østfoldbanen med portal under E18 Mosseveien ved
Sjursøya, der banen knytte til eksisterende trase i dagen. Endelig trase,
løsninger for rigg- og anleggsområder, samt plasseringer av
nødutganger skal bestemmes som en del av planarbeidet.
Som statlig fagmyndighet med ansvar for riksvegnettet skal vi ivareta
trafikksikkerheten, framkommeligheten og miljøet langs riksvegnettet.
Statens vegvesen har tidligere gitt uttalelser i brev datert 09.04.2010 til
planprogrammet og varsel om oppstart, og 14.06.2011 til forslag til
konsekvensutredning for Follobanen og nytt løp for Østfoldbanen. Det
har også vært dialog mellom Jernbaneverket (JBV) og Statens
vegvesen underveis i prosessen. Vi uttaler oss i det etterfølgende til det
varslede reguleringsplanarbeidet som ligger i Oslo kommune (uttalelse
angående Oppegård og Ski gis i eget brev).
Trafikksikkerhet og miljø – anleggsfase og massetransport
Konsekvensene som vi tidligere har påpekt er knyttet til anleggsfasen
og viktigheten av å få avklart lokalisering av massedeponier gjennom
det pågående reguleringsplanarbeidet. Likeledes at det må utredes
hvordan trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for ulike
trafikantgrupper kan påvirkes, og hvilke avbøtende tiltak som bør
gjøres. Trafikksikkerheten på vegnettet må vies spesiell
oppmerksomhet ved planleggingen av massetransporten med hensyn
til gående og syklende. Vi har bedt om utredning av tverrslag i
havneområdet, alternativt at massetransporten kan tas fra havna/i
tunnel for å redusere belastningen på E18 Mosseveien mest mulig.
Disse forholdene er ikke besvart.

Lokalisering av massedeponier er
under utredning. Massedeponier vil bli
behandlet som egne plansaker når
lokalisering er klarlagt.
Transportveier fra anleggsområdene og
til overordnet vegnett er det redegjort
for i KU og i planbeskrivelsen.
Jernbaneverket samarbeider med Oslo
havn om løsning. En egen utkjøring til
E18 nordgående løp er innarbeidet i
planen.

Statens vegvesen har utført analyse av transport og vegnettet i
sørkorridoren (Sørkorridoren 2007). Beslutningen basert på
utredningen er at E6 skal tilføres tungtrafikken i størst mulig grad i
forhold til E18 Mosseveien. Tungtrafikken på E18 bør reduseres til et
minimum.
Alternativ som må utredes er i reguleringsplanarbeidet er
massetransport sjøvegen. Utredningen må inneholde vurderinger i
forhold til økonomi, transportstrekninger, begrensning i rushtid,
trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, lokalisering av masedeponi,
framkommelighet for kollektiv/buss, etc. Med tunnelportal på Sjursøya
for Østfoldbanen burde ligge godt til rette for sjøvegs uttransportering
av tunnelmassene, men det må utredes også i forhold til massene for
Follobanen.
Nærføring og konfliktpunkter med våre tunneler og andre
riksvegkonstruksjoner
Tunneltraseene krysser riksveg, både tunneler og veg i dagen, med
kritiske føringer. Ved kryssing av vår veg-/tunnelanlegg må det
kontrolleres at det er tilstrekkelig overdekning mellom jernbanetunnel
og veg/vegtunnel. Østfoldbane traseen vil krysse under e18
Mosseveien ved Sjursøya og Follobanens tunneltrase vil krysse
Ekebergtunnelen.
Når det gjelder E18 Mosseveien må alle konstruksjonene og tunnel

Jernbaneverket arbeider med løsninger
for deponering av masser, der
alternativet å deponere masser i sjø
inngår.
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innenfor byggegrensesoner godkjennes av Statens vegvesen, også
gangatkomster, både for anleggene og permanente.
Tunneltrase for Follobanen må unngå å komme i konflikt med
Ekebergtunnelene. Hensynssone må innreguleres omkring
Ekebergtunnelens løp i en sone 1,5 x tunneldiameter. Tiltak som
rammesøkes i hensynssone vil være avhengig av godkjenning fra
Statens vegvesen.

Follbanen planlegges ikke å komme i
konflikt med Ekebergtunnelen.
Reguleringsplanen for denne har ikke
hensynssoner. PBE må avgjøre om
dette kan gjennomføres juridisk.

Det må påregnes restriksjoner for stengning av E18 Mosseveien og
vegtunnelene ved sprengningsarbeidene, og at disse må foretas i
perioder (sommerferie) og nattestid når de medfører minst mulig
ulemper.
Når det gjelder planområdets begrensning forutsetter vi at det er satt av
tilstrekkelig areal til de tiltak (inkludert nødvendig anleggsbelte) som
berører riksvegnettet.
Jernbaneverket har i sin plan vist at de beslaglegger arealer på
Sydhavna som er innenfor riggarealer/anleggsområder for Statens
vegvesen (Bjørvika-prosjektet). Disse arealene er ikke tilgjengelige før
Sydhavnakrysset er ferdig opparbeidet (2014/2015).
Det vil være svært viktig med tett dialog mellom Jernbaneverket,
Statens vegvesen og Oslo kommune i det videre planarbeidet. Vi vil
igjen understreke at det er avgjørende viktig å få avklart lokalisering
av deponiområder som er del av reguleringsplanarbeidet.

Den norske kirke v/ Oslo Bispedømmeråd

Jernbaneverket vil, så langt framdriften
i arbeidet tillatter det, ha dialog med
SVRØ om disse forholdene ved
utarbeiding av reguleringsplan.

Tiltakshavers kommentarer

Det vises til brev av 3. februar 2012 angående fornyet varsel: Oppstart
av arbeid med reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo S – Ski.
Ut fra tilsendte papirer og nærmere studie av vedlagte kartutsnitt i
forstørret utgave på deres hjemmesider, synes planen nå endret slik at
tanken om spor gjennom Gamlebyen gravlund er forlatt og at alt
legges via Klypen.
Bispedømmerådet er takknemlige for at jernbaneverket nå synes å ha
funnet en annen og bedre løsning enn de to tidligere skisserte
alternativene som begge ville ført med ført store konsekvenser om ett
av dem var blitt valgt.
Bispedømmerådet vil samtidig uttrykke stor takk og honnør for den
måten de ansvarlige i Jernbaneverket håndterte saken på i den
vanskelige og spesielle prosessen vi ble involvert i.
Dersom Gamlebyen Gravlund ikke lenger er aktuelt område for
reguleringsplanene, er heller ikke Oslo Bispedømmeråd noen instans i
saken. Vi ønsker lykke til vider i prosessen

Trasé gjennom Gamlebyen Gravlund,
som vist som alternativ i KU, er ikke
lengre aktuelt som trasé for
Follobanen.

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Tiltakshavers kommentarer
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Bymiljøetaten viser til deres brev datert den 03.02.2012, ang.
Ovennevnte sak. Oppstart av saken har tidligere vært varslet og
ettersom oversendt material inneholder begrenset med ny informasjon,
opprettholdes Bymiljøetatens forhenværende etaters bemerkninger til
saken.
I tillegg ber vi Jernbaneverket ivareta og følge opp konsekvenser iht.
følgende bemerkninger:
 Bymiljøetaten har utarbeidet og oversendt en reguleringsplan
for Bispegata. I denne reguleringsplanen er ikke det tatt
hensyn til en utvidet kulvert ved Klypen.
 En utvidet kulvert ved Klypen vil ha konsekvenser for
planlagt overvannshåndtering. 6-8 planlagte sandfang må
finnes andre løsninger på.
 En ny utvidet kulvert ved Klypen må legge til grunn høydene
på dagens vei. Dersom det påvises avvik av disse høydene må
dette koordineres og godkjennes av Statens vegvesen sitt
Bjørvikaprosjekt og Bymiljøetaten.
 Konsekvenser pga utvidelse av tverrsnittet må ta hensyn til
dagens lengdeprofil langs Bispegata.
• I forbindelse med utforming av kulverten og overdekning av
Klypensporene bør Bymiljøetaten trekkes inn i det fremtidige
arbeidet.

Plan for Follobanen vil dekke dette
forholdet.
Løsning må innarbeides i teknisk plan i
samarbeid med BYM
Vil ivaretas i prosjekteringsarbeidet.

Jernbaneverket vil holde kontakt med
Bymiljøetaten ved utarbeiding av
reguleringsplan og prosjektering
kulvert under Bispegata.

Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

Tiltakshavers kommentarer

EBY har oversendt tidligere oversendt høringsuttalelse til KU uten
kommentar.

Denne uttalelsen er behandlet i
merknadsdokumentet til KU.

Oslo kommune, Byantikvaren (BYA)

Tiltakshavers kommentarer

Vi viser til brev av 03.02.2012 med fornyet varsel om oppstart av
arbeid med reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo S – Ski. Brevet
var vedlagt kartmateriale, og det henvises i brevet til Jernbaneverkets
hjemmesider for ytterligere kartgrunnlag. Jernbaneverket satte frist til
22.02.2012. Byantikvaren ba i en e-post av 23.02.2012 om forlenget
frist, og vi beklager forsinkelsen.
Byantikvaren har flere ganger uttalt seg til planen for nytt dobbeltspor
Oslo S – Ski, siste gang i en høringsuttalelse til
konsekvensutredningen, i brev datert 27.05.2011. Byantikvaren
kommenterer kun de delene som gjelder Oslo kommune. Vi gjør for
ordensskyld oppmerksom på at for det automatisk fredede kulturminne
«Middelalderbyen i Oslo» har Riksantikvaren ansvaret som
kulturminnemyndighet. Dette omfatter også middelalderske ruiner og
bygninger, og middelalderske deler av bygninger (som Ladegården og
Saxegården).
Det vedlagte kartmaterialet har to fargesettinger som markerer
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Dette må bero på en misforståelse da
alle kart er generert fra samme
grunnlag.

Nyere tids kulturminner
For nyere tids kulturminner er det primært belastningen på
bygningsmiljøer i anleggsfasen og grunnvannsdrenasje til tunnelen i
anleggs- og driftsfasen som aktualiseres.












Tidligere har det vært aktuelt med et tverrslag som kunne
berører det bevaringsverdige alunskiferbruddet i
fjellskjæringen på østsiden av Konowsgate; av plankartet ser
dette ikke ut til å være en aktuell problemstilling lenger.
Verken det oversendte kartmaterialet eller den digitale
kartløsningen som det henvises til på Jernbaneverkets
hjemmesider viser entydig hvordan tunnelinnslaget ved
Mosseveien er tenkt løst, og Byantikvaren forutsetter at
bygningene ikke rives, eller utsettes for farefulle belastninger
i anleggsfasen. Avbøtende tiltak må i nødvendig grad utredes.
Byantikvaren anbefaler at bygningene sikres juridisk som
hensynssone – bevaring kulturmiljø i planen.
Byantikvaren har sett en konsentrasjon av trafikken i Klypen
som et godt grep, forutsatt at en unngår grunnvannsdrenasje,
rystelser og støy, en tilrettelegger for et reetablert
middelalderterreng, og at eventuelle breddeutvidelser tas mot
vest uten å berøre ruiner. Den forutgående
konsekvensutredningen viser at dette langt på vei bør være
mulig, forutsatt at tiltaket bygges som kulvert. Byantikvaren
anbefaler at tiltaket bygges som lukket kulvert, at denne føres
kontinuerlig for de sporene som skal under Loenga til tunnel,
og lengst mulig sørover for Østfoldbanens utgående spor.
Dette vil gi en nødvendig støydemping for videre bruk av
uteområdet og bygningene i miljøet, og vil sammen med et
reetablert terreng kunne forløse historiske sammenhenger og
gir friområdet et økt brukspotensial. Byantikvaren ser dette
som et helt vesentlig avbøtende tiltak, som bør tas inn som en
del av tiltaket.
Et annet avbøtende tiltak som er utredet, er forlengelse av
kulvert ved Oslo Ladegård. Dette er et tiltak som vil ha stor
positiv innvirkning for opplevelsesverdien av ruinene etter
bispeborgen, åpner for en fremtidig utvidelse av barokkhagen,
og støttes av Byantikvaren.
Tverrslaget ved Mosseveien - Bekkelagsveien – Skogbakken
omfatter tiltak på bakkeplan som kan se ut til å komme i
konflikt med områder og bygninger som er regulert til
spesialområde bevaring. Dette må utredes nærmere i
planprosessen før Byantikvaren kan ta endelig stilling.
Det samme gjelder for tverrslaget ved Furubråtveien, hvor
tiltak på bakkeplan ser ut til å komme i konflikt med en
eiendom regulert til spesialområde bevaring, og ytterligere en
bygning oppført på byantikvarens gule liste over
bevaringsverdige bygninger.

Byantikvaren anbefaler at planen i nødvendig grad justeres slik at

Detaljerte løsninger er under
planlegging og prosjektering.
Konsekvensene for de aktuelle
bygninger vil bli redegjort for i
plandokumentene.

Tiltaket er langt på vei planlagt
gjennomført slik BYA anbefaler, med
unntak for rekonstruksjon av terreng
vest for Kulverten som ikke er en del
av tiltaket.

Vi forstår det slik at dette gjelder
tverrslag ved Bekkelaget.

Konsekvensene og evt. nødvendige
avbøtende tiltak vil bli dokumentert i
plansaken.

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Reguleringsplan – fornyet varsel
Follobanen
Gjengivelse av uttalelser
med tiltakshavers kommentarer

kulturminneverdiene ikke reduseres. Avbøtende tiltak bør
eventuelt utredes. Bygninger og eiendommer som i dag er regulert
til spesialområde bevaring bør videreføres som hensynssone –
bevaring kulturmiljø i ny plan, og bygninger på gul liste innenfor
planområdet bør reguleres til tilsvarende hensynssoner.
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Tiltakshaver vil i samarbeid med PBE,
så langt det er praktisk mulig, søke å
imøtekomme Byantikvarens
anbefalinger.

Arkeologiske forhold
Byantikvaren gjennomførte i 2010 registreringer i riggområder og
innhugg til tverrslag. I forbindelse med anleggsområder ved
Kongshavn ble det funnet steinalderlokaliteter. Denne delen av
planområdet er justert og lokalitetene berøres ikke av
reguleringsplanarbeidet. Undersøkelsesplikten er med dette oppfylt, og
Byantikvaren krever ingen videre registreringer.
Vi minner samtidig om at kulturminnelovens § 8 annet ledd gjelder
generelt. Dersom det blir gjort funn av mulige automatisk fredede
kulturminner skal arbeidet straks stanses og Byantikvaren kontaktes.

Kystverket – Sørøst

Tiltakshavers kommentarer

Kystverket viser til e-post av 29. februar 2012 fra Jernbaneverket v/
Miguel vedrørende fornyet varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeidet for Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo S –
Ski. Kystverket fikk ikke saken på ordinær høring, og har fått utsatt
frist. Vi ber om at Kystverket oppføres på høringslisten i forbindelse
med det videre planarbeidet.

Jernbaneverket beklager at Kystverket
ved en inkurie ikke er kommet med på
listen over myndigheter som skal
varsles. Dette er nå rettet opp.

Kystverket vil vise til brev av 16. februar fra Oslo havn i forbindelse
med fornyet varsel om igangsatt planarbeid for nytt dobbeltspor Oslo S
– Ski. Som Oslo havn anfører er havna som følge av Fjordbyvedtaket i
stor transformasjon. Arealknappheten er stor og det er lite
handlingsrom for å iverksette havnearealer til andre formål.
Jernbaneverkets ønske om arealer til rigg og anleggsområde i havna de
nærmeste årene vil derfor kunne komme i konflikt med havnas strategi
for utvikling av dens virksomhet.
Oslo havn har en svært sentral rolle i det nasjonale og regionale
transportsystemet, og er landets største knutepunkt for internasjonal
sjøverts containertrafikk. Oslo havn er også et viktig intermodalt
knutepunkt og hat status som landets fem utpekte havner. Det er viktig
at havna sikres de nødvendige rammebetingelser for effektiv drift,
herunder tilstrekkelig arealtilgang.

Jernbaneverkets behov for arealer er
midlertidige og svært begrenset i
omfang og vil derfor ha liten virkning
på havnas muligheter (strategi) for
utvikling.

Fjordbyvedtaket er grunnen til at Oslo
havn har fått reduserte sine arealer.
Vedtaket er Oslo havn og Oslo
kommunes eget ansvar.

Kystverket Sørøst legger til grunn at videre planarbeid som berører
havnevirksomheten skjer i samråd med Oslo havn. Vi har ellers ingen
merknader i forbindelse med fornyet varsel om igangsatt
reguleringsplanarbeid for nytt dobbeltspor Oslo S – Ski.

Jernbaneverket er i dialog med Oslo
havn for å finne akseptable løsninger i
det videre arbeid.

Statens jernbanetilsyn

Tiltakshavers kommentarer

Follobanen
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Statens jernbanetilsyn viser til brev mottatt 03.02.2012 vedrørende
fornyet melding om oppstart av regulering for nytt dobbeltspor Oslo S
– Ski.
Statens jernbanetilsyn har ansvar i forhold til å behandle søknad om
tillatelse til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur. Det følger av forskrift
16.juni 2010 nr 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet
(samtrafikkforskriften) §§13og 18 at før jernbaneinfrastruktur settes i
drift skal Statens jernbanetilsyn gi tillatelse til å ta jernbaneinfrastrukturen i bruk.
I forbindelse med behandling av plansaker er tilsynets rolle først og
fremst å kommentere forhold ved planer som vil kunne være i strid
med krav i jernbanelovgivningen samt å gi informasjon om relevante
krav i lovgivningen, slik at signaler og føringer for tillatelsesprosessen
blir gitt på et tidlig tidspunkt.
Tilsynet presiserer viktigheten av at slike prosjekter er med på å bidra
positivt til å øke det generelle sikkerhetsnivået ved, for eksempel, å
bidra til å få fjernet planoverganger. Det forutsettes at man i det videre
arbeid forholder seg til de forskrifter og regelverk som gjelder på
området.

Jernbaneverket vil om det blir
nødvendig, ta kontakt med tilsynet om
eventuelle avvik fra
jernbanelovgivningen blir nødvendig å
behandle.

Tiltaket blir planlagt etter gjeldende
forskrift og regelverk.

Statens jernbanetilsyn har på det nåværende tidspunkt ingen
kommentarer til prosjektet.

Statlige foretak
Statsbygg

Tiltakshavers kommentarer

Vi viser til vår uttalelse til konsekvensutredningen datert 16.06.2011.
Varslede planområdet for innføring av sportrasé til Oslo S omfatter
byggeområdene for Kulturhistorisk museum (KHM), slik det er
foreslått i Statsbyggs foreliggende forslag til reguleringsplan. Forslaget
ligger i Rådhuset i påvente av 2. gangs politisk behandling.
Det er p.t. svært usikkert hvilket lokaliseringsalternativ
Kunnskapsdepartementet og UiO kommer til å anbefale for museet
med vikingskipene. Statsbygg påpeker at lokaliseringsalternativet i
Bjørvika/Middelalderparken ikke er forkastet, - men fortsatt er et av de
vurderte alternativene. Foreliggende planforslag må derfor tas med i
vurderingsgrunnlaget for sportraséene i tilknytning til Klypensporet.

Statnett
Viser til fornyet varsel av oppstart av arbeid med reguleringsplan med
aktuelt planområde vist på kart.
Det er Statnetts 420 kV-ledning Frogner-Follo som passerer
planområdet for rigg- og anleggsområdet ved Åsland på grensen
mellom Oslo og Ski kommune nær vår mast 115. Området er vist på
kartblad 4.

KHM er ikke lagt til grunn som
premiss for planarbeidet.

Konsekvensene for et eventuelt KHM
blir redegjort for i plandokumentene.

Tiltakshavers kommentarer
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Denne ledningen har et klausulert byggeforbudsbelte med bredde 38
meter. Dvs. 19 meter vinkelrett ut til hver side fra ledningens
senterlinje (midterste faseline). Byggeforbudsgrensen går 10 meter
utenfor ytterste faseliner. Avstanden mellom faselinene er 9 meter. Det
er ikke lovlig med bygg eller riggplass i byggeforbudsbeltet.
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Legges inn i plankart og bestemmelser
i den grad det berører planområdet.

Skal det brukes anleggsmaskiner/kraner nærmere enn 30 meter fra
ytterste faseliner skal vår ledningsmester Bjørn Brekken, tlf. 905 98
311 eller 69 13 16 05, kontaktes minst 5 virkedager før arbeidene
igangsettes. Han vil da gi nødvendig informasjon om hvilke regler og
forskrifter som gjelder for arbeid nær ved Statnetts høyspenningsanlegg.

Kommunale foretak
Oslo Havn KF

Tiltakshavers kommentarer

Det vises til brev med varsel om oppstart av 01.02.2012 og til
pågående prosess og møteserie med Jernbaneverket om rigg og anlegg
i Oslo havn.
Oslo havn er som følge av Fjorbyvedtaket i stor transformasjon.
Havnevirksomheten som før var spredd på Filipstad, Bjørvika og
Sydhavna skal nå konsentreres i Sydhavna. Det arbeides intenst med å
finne løsninger, realisere disse med minst mulig ulemper for våre
kunder som har sin daglige drift i havna. Vi skal de nærmeste årene
både få ny atkomst fra riksveg og vi skal bygge ut containerterminalen
på Sjursøya slik at trafikken på Ormsund kan flyttes hit i 2015. Som
ledd i dette skal også deler av oljehavna bygges om. Arealknappheten
er stor og det er lite handlingsrom for å avsette havnearealer til andre
formål. Summen av anleggsvirksomheten vil bli stor og det hadde vært
ønskelig at de statlige prosjektene – Statens vegvesens anlegg for ny
adkomst var koordinert og helst avsluttet før Jernbaneverket starter
opp Follobanen.

Jernbaneverket er i dialog med Oslo
havn om anleggsgjennomføringen.

Jernbaneverkets ønsker om areal til rigg og anleggsområde i havna de
nærmeste årene passer derfor svært dårlig sammen med vår strategi for
utvikling av vår virksomhet. Havnevirksomhet handler om logistikk,
og arealer som noen tidspunkter av uken er tomme kan være fullt
utnyttet på andre tidspunkter. Oslo havn er en av 5 utpekte havner kfr
den nye Havne- og farvannsloven og Stortingsmelding nr 16 (20082009) NTP 2010-2019. dette betyr at Oslo havn har en særlig funksjon
i det overordnede transportnettet, akkurat som også er et nasjonalt
prosjekt. Dette må være et felles utgangspunkt for dialogen om rigg og
anleggsområder i havna.
Etter vår vurdering er varslet planområde for Follobanen for
ekstensivt. Vi vil motsette oss at arealene inne på havneområdet ved
Ormsund brukes til rigg. I den sammenheng etterlyser vi en vurdering
av Jernbaneverket på de alternativer vi har foreslått utenfor
havneområdet. Vi vil også motsette oss at havneveien reguleres til
rigg/anleggsområde. Dagens reguleringsformål er offentlig
trafikkarealer og de ansees som tilstrekkelig.
Når det gjelder Fordjordet, Ekeberganlegget og Sjursøytunnelen vises

Jernbaneverket vil fortsette sin dialog
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til pågående dialog om realiserbare løsninger med minst mulig
konsekvenser for havnevirksomheten.

med Oslo havn for å finne akseptable
løsninger i det videre arbeid.

Undervisningsbygg KF

Tiltakshavers kommentarer

Undervisningsbygg viser til oversendelse av 01.02.2012, vedrørende
fornyet varsel for oppstart av arbeid med reguleringsplan for nytt
dobbeltspor – Oslo S – Ski.
Den foreslåtte traseen går under eller i nærheten av flere skoleanlegg,
deriblant Bekkelaget og Nordseter skole. Det må gjøres rede for hvilke
konsekvenser dette vil ha for de aktuelle skoleanlegg, bl.a. ifht.
Setninger i bygningsmassen og fjernvarmebrønner (eksisterende og
mulighet for nyanlegg).

Alle innmeldte anlegg registreres og
sjekkes ut. Berørte anlegg vil bli
erstattet.

Undervisningsbygg ber samtidig om at det tas hensyn til barn og barns
skoleveier i planleggings- og anleggs-/byggeperioden.

Næringsliv og organisasjoner
Eiendomsspar
Vi er eiere av Kongsveien 15/Ekebergrestauranten, og reiner med at vi
kommer til å bli berørt av de planlagte arbeidene både når det gjelder
støy og ved sprengningsarbeider og eventuelle rystelser. Vil også
informere om at vi har installert varmepumpe i bygget med borre hull i
grunnen. Det er viktig at det kartlegges hvilke konsekvenser dette får
driften av denne samt at ingen av disse hullene kommer i konflikt med
den påtenkte traseen.
Vi ber om å bli holdt løpende orientert i vider fremdrift.

Tiltakshavers kommentarer

Gjersrud-Stensrud grunneierlag

Tiltakshavers kommentarer

Jernbaneverket har sendt ut varsel om igangsatt arbeid med
reguleringsplan for bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski.
Jernbaneverket ønsker innspill på forprosjekt og grunnlag for
reguleringsplan.
Fremskrivninger fra Oslo kommune viser at Oslos befolkning vil
vokse med 80.000-100.000 boliger frem mot 2030 og en stor andel av
disse planlegges å komme i de sørlige deler av Oslo. For GjersrudStensrud området er det lagt frem utbyggingsalternativer opp mot
10.000 boliger. Grunneierlaget har tidligere pekt på en svært vanskelig
trafikksituasjon i området-selv med dagens bebyggelse. En
baneløsning vil være en forutsetning for å kunne utvikle området
videre i denne delen av regionen på en bærekraftig måte og gjøre

Alle innmeldte anlegg registreres og
sjekkes ut. Berørte anlegg erstattes.

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Reguleringsplan – fornyet varsel
Follobanen
Gjengivelse av uttalelser
med tiltakshavers kommentarer

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS-00-A-36018
02A
23.03.2012
15 av 38

området attraktivt å bo i.
Vi tar utgangspunkt i at det arbeides med samordnede og helhetlige
kollektivløsninger som skal betjene vekstområder i Oslo Syd,
Oppegård og Ski. Vi mener at togets rolle blir viktig her, og at den
løser den oppgaven den skal. De foreliggende planer for Follobanen er
et godt utgangspunkt, men bør utvides for bedre å dekke behovet for
skinnegående kollektivtransport i vekstområde Oslo Syd. Vi foreslår
derfor følgende:
 Hovedsporet fra Ski til Oslo S utvides med en plattform og
sidespor til Åsland. Vi viser til løsningen i Holmestrand hvor en
har valgt denne modellen- for å kunne utnytte en togløsning bedre
for områdene - på en optimal og samfunnsøkonomisk god måte.
En slik løsning vil innebære at tog fra Ski i hovedsporet- vil kunne
oppnå planlagt kort reisetid inn mot Oslo S, men at tog også stopper på
Åsland.
Et annet alternativt vil være å bruke Åsland som et ekstra stoppested
mellom Ski og Oslo S. Dette vil redusere kapasiteten og reisetiden
noe– men vil neppe endre den konkurransedyktighet som Follobanen
kommer til å representere- i forhold til alternative reisemåter.
Vi mener at det ikke vil være behov for å bygge ut en svært kostbar Tbane til Gjersrud-Stensrudområdet (og det vil i så fall ta lang tid før
denne i realiteten kan gjennomføres), hvis Jernbaneverket med sin
statlig finansiering av Follobanen og berørte kommuner samarbeider
om å få en togløsning som hovedtransportsystem for
kollektivknutepunkt Oslo - Ski som også inkluderer Åsland. Vi ønsker
at partene ser på nytt om en bedre kan utnytte Follobanens muligheter
til å dekke kollektivbehovet for Oslos store utbyggingsområde i Syd.
Dette gir også et betydelig økt passasjergrunnlag. Også strenge
kommunale – og statlige klimamål- der nesten 80% av utslippene i dag
skyldes transportsektoren - vil være helt avhengig av et godt utbygd
skinnegående kollektivtrafikk for områdene- dersom en skal kunne
greie å kombinere sterk befolkningsvekst med klimamål i regionen.

SD har besluttet at det ikke skal være
stoppested mellom Ols S og Ski på
Follobanen. Beslutning er tatt på
grunnlag av tidligere utreding og som
grunnlag for konsekvensutredning av
trasé. Det er også lagt tilsvarende
føring for arbeid med reguleringsplan.

Vi mener Åsland bør være en del av togløsningen – og ber dere
vurdere en ”Holmestrandmodell”. En modell som bygger på foreslått
løsning i høringsutkastet.

Harald A. Møller AS
Harald A. Møller AS er importør av Volkswagen, Audi, Skoda og
Volkswagen Nyttekjøretøy i Norge. I 2011 utgjorde dette totalt 47.155
kjøretøy.
Vi er lokalisert i Kongshavnveien 32 og 34 (Skur 90 og 91), med
tilstøtende utearealer. I Kongshavnveien 34 har vi også vår
søsterbedrift, Møller Bil Klargjøring. De utfører teknisk og kosmetisk
klargjøring for alle Møller Bils norske forhandlere, i 2011 ca. 26.500
biler.
Tilstrekkelig parkeringskapasitet er en kritisk faktor for Harald A.
Møller AS drift i Oslo Havn. Kapasiteten har blitt redusert gjennom

Tiltakshavers kommentarer

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Reguleringsplan – fornyet varsel
Follobanen
Gjengivelse av uttalelser
med tiltakshavers kommentarer

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS-00-A-36018
02A
23.03.2012
16 av 38

senere år og dagens arealer er nede på et absolutt minimum.
Møller Bils satsning på sentral klargjøring ble iverksatt av to hensyn:
1. Miljø (alle biler må syre-vaskes/avfettes før polering)
2. Spesialisering av effektivitetshensyn
Harald A. Møller er IOS:14001 sertifisert, Møller Bil Klargjøring er
Miljøfyrtårn. Vi er derfor underlagt er stort ansvar for å begrense vår
miljømessige påvirkning. Dette er løst gjennom flere typer tiltak, men
det viktigste ble gjennomført i 2009 ved anskaffelse av Europas mest
miljøvennlige vaskeanlegg. Det er et 0-utslippsanlegg som renser og
gjenbruker både kjemikalier og vann.
Vaskesystemet er utviklet for bruk på nye «rene» biler og ikke biler
som har vært i bruk på vanlig veg. Følgende er renseanlegget svært
ømfintlig for andre typer forurensning, spesielt støv og partikler fra
stein, som følger med bilen etter kjøring og mellomlagring på
havneområdet.
Konsekvensene av maseforflytningen til VAVs prosjekt
Midtgardsormen, som kjøres gjennom våre områder har vært svært
uheldig. Vi opplever driftsstans og ekstrem stor slitasje som følge av
forurensing dom bilene tar med seg inn i anlegget fra Kongshavnveien.
Vi er derfor svært skeptiske til ytterligere masseforflytning eller andre
aktiviteter utført i umiddelbar nærhet, som påvirker vår drift og som
øker risikoen for skader på bilene.

Avbøtende tiltak mot spredning av støv
ved massetransport vil innarbeides i
Miljøplan for gjennomføring.

Området vi i dag disponerer på Bekkelagsstranda er et av de mest
driftskritiske knyttet til produksjonen som foregår i Skur 91. Daglig
klargjøres ca. 120 biler og dette området er buffret inn i produksjonen.
Omløpshastigheten på disse plassene er ca. 1 gang pr dag.
Vi har gjennom snart 14 mnd. Vært berørt av Statoils utbedringer av
rørsystemet tilknyttet Ekeberganlegget og det er uvisst hvor lenge dette
arbeidet vil pågå.
Vi kan ikke gi fra oss ytterligere plass som ikke erstattes på samme
sted. Vi kan ikke tillate at det utføres aktiviteter på riggområdet som
innebærer ytterligere forurensning i form av støv, støy eller som kan
påvirke vårt ansvar for å legge til rette for en trygg arbeidsplass for
våre ansatte, samt sikre kundens verdier.
Håper dere utviser forståelse for dette når riggområdene planlegges. Vi
ønsker dere velkommen til en omvisning og nærmere forklaring for
vårt syn i saken.

Nordseter borettslag
Jernbaneverkets brev av 01.02.2012 ble mottatt av styret i Nordseter
borettslag 15.02.2012 og behandlet i styremøtet 20.02.2012. Styret
vedtok følgende uttalelse:
Nordseter borettslag ligger på Nordseter, Nordstrand i Oslo. Traséen

JBV er i dialog med Møller for å finne
akseptable løsninger koordinert med
dialogen med Oslo havn.
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for det nye dobbeltsporet er tegnet slik at hele området til Nordseter
borettslag omfattes (seks terrasseblokker med 200 boenheter og 100
boenheter i rekkehus, til sammen 300 boenheter).
Styret i Nordseter borettslag henstiller på det sterkeste til
Jernbaneverket om å bruke en mest mulig skånsom metode til å drive
tunnelen undre bebodd område som vårt, f eks fullprofilboring med
tunnelboremaskin. Rystelser ved konvensjonell sprengning og
etterfølgende mulige setningsskader på bygninger vil vi unngå.

Beslutning om valg av drivemetode vil
bli tatt etter gjennomføring av et
omfattende utredningsarbeid.

Vennligst bekreft at denne henvendelsen er mottatt.

Bekreftelse er sendt.

Oslo Elveforum

Tiltakshavers kommentarer

Det vises til brev av 3. februar 2012 der Oslo Elveforum varsles om
oppstart av arbeid med reguleringsplan for Follobanen.
Oslo Elveforum beklager at materialet som er sendt ut i forbindelse
med oppstartvarselet, er så tynt ar det i praksis ikke er mulig å komme
med innspill ut over det vi allerede har spilt inn i merknadsbrev til
Jernbaneverket av 26. juni 2011 til konsekvensutredning for
Follobanen og program for supplerende utredning til
reguleringsplanarbeidet, og brev til Oslo kommune av 11. november
2011 vedrørende Jernbaneverkets manglede oppfølging av sentrale
innspill i kommunen uttalelse av 4. juli 2011 til konsekvensutredningen for Follobanen.

Jernbaneverkets ansvar er definert i
utredningsprogrammet og
konsekvensutredningen er dekkende
for de nevnte forhold.

Vedlagt følger vårt merknadsbrev til Jernbaneverket av 26. juni 2011,
og vårt brev til Oslo kommune av 11. november 2011. Disse to
brevene er å anse som Oslo Elveforums foreløpige merknader og
innspill i forbindelse med varslet oppstart av arbeid med
reguleringsplan for Follobanen.

Jernbaneverket har kommentert
merknadsbrevet av 26. juni 2011 i
merknadsbehandlingen til konsekvensutredningen, og brevet blir derfor ikke
gjengitt og kommentert på nytt her.

Oslo Elveforum vil på nytt understreke at den planlagte
jernbaneutbyggingen må ha et bredere fokus enn å få på plass nytt
dobbeltspor for Follobanen. Det å reetablere middelalderterrenget og
gjenåpne Alna på terreng over alle jernbanesporene i Klypen slik at
Middelalderparken gis en helhetlig utforming, må være et helt sentralt
premiss for Follobanens planarbeid i Oslo.
Av kartmaterialet som følger oppstartvarselet, fremgår det at
Jernbaneverket nå har droppet de to traséalternativene for utgående
Follobane som ble utredet i konsekvensutredningen, og har forskuttert
at Samferdselsdepartementet vil be JBV om å legge alternativet med
fire spor i Klypen til grunn for reguleringsplanarbeidet for Follobanen
i Oslo kommune, selv om dette alternativet ikke ble behandlet i
konsekvensutredningen og heller ikke er konsekvensutredet i ettertid.

Konsekvensutredningen ble godkjent
1.mars 2011, og alternativet med fire
spor i Klypen er vedtatt lagt til grunn
for reguleringsplanarbeidet.
Samferdselsdepartementet er enig i
Jernbaneverkets vurdering av at en
samling av fire spor i Klypen ikke
utløser krav om en ny konsekvensutredning. En mer detaljert beskrivelse
av konsekvensene for Klypenområdet
blir ivaretatt i reguleringsplanarbeidet
og i miljøoppfølgingsplan for
gjennomføringen av prosjektet.

Oslo Elveforum ser gjerne at man lander på en løsning med fire spor i
Klypen, men forutsetter da at Jernbaneverket finner en løsning for
utgående Follobanen som sikrer at Alna kan ledes med selvfall over
sporet også for utgående Østfoldbane, med andre ord slik at Alna kan

At alle fire sporene legges i Klypen
fører til langt færre inngrep og ulemper
for miljø og samfunn både i
anleggsfasen og i driftsfasen enn de
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åpnes på terreng på hele strekningen fra Geita bru til
Middelaldervannspeilet, dvs. over alle de fire jernbanesporene i
Klypen.

forkastede alternativene, Øst- og
Vestalternativet. For en grundig
redegjørelse for fordelene ved dette
alternativet henvises det til
planbeskrivelsen. Det er ikke teknisk
og fysisk mulig å gjenåpne Alna med
selvfall over de planlagte sporene i
Klypen. Avvik fra teknisk regelverk
kan ikke legges inn som en
forutsetning, og en endring av
stigningsforholdene innenfor det
tekniske regelverk tillater, vil ikke
gi tilstrekkelig høyde til at Alna kan
føres over jernbanetraseen.
Jernbaneverket kan imidlertid bygge en
dykket løsning dersom andre aktører
vil finansiere denne.

I motsatt fall forutsetter vi at utgående Østfoldbane også i fortsettelsen
benytter dagens spor for utgående Østfoldbane under Minneparken.
Også inngående Østfoldbane kan da eventuelt beholde dagens trasé,
det vil si hvis sporkabalen inne på Oslo S lettere går opp på den måten.

En slik løsning tilfredsstiller ikke de
krav til funksjonalitet ved innføring av
både Østfoldbanen og Follobanen til
Oslo S som er gitt som en premiss for
utformingen av tiltaket.

Oslo Elveforum anbefaler at traséen for dagens Østfoldbane også i
fortsettelsen innlemmes i planområdet også på strekningen fra
Minneparken til Geita bru. Det samme gjelder en stripe på 20-30 m på
begge sider av jernbanesporet i dette partiet, jf. at det her er ønskelig
med overdekning av sporene for å kunne følge opp intensjonen i KDP
for Alna Miljøpark, det vil si for å kunne lede Alna over eksisterende
Østfoldbane og opparbeide et grøntområde mellom Gamlebyen
gravlund og godssporene i partiet fra Dyvekes bru til Geita bru.
Vi viser til møte med JBV 21. februar 2012 og vil komme tilbake med
ytterligere merknader og innspill til oppstart av arbeid med
reguleringsplan for Follobanen når vi har fått tilsendt:






den reviderte reguleringsplanskissen for Follobanen som i henhold
til framdriftsplanen av 3. februar 2012 skal oversendes PBE 5.
mars 2012,
alle grunnlagsrapportene (herunder også hovedplanrapporten) som
det henvises til i reguleringsplanskissen,
oppdaterte tegninger for alternativet med fire spor i Klypen på
innføringsstrekningen til Oslo S som viser plan, profil og snitt for
alle de åtte (etter hvert syv og tilslutt fire) sporene sørover på
strekningen fra plattformene inne på Oslo S til sørsiden av
Ekebergtunnelen (Operatunnelen), og
en utredning av alternative løsninger for utgående Østfoldbane
som sikrer at Alna kan åpnes på terreng over alle sporene i
Klypen, der Jernbaneverket kommenterer styrker og svakheter ved
de ulike løsningene og rangerer dem.

Materialet bes sendt Oslo Elveforum v/Are Eriksen under adresse
Marselis’ gate 27B, 0551 Oslo og /eller are.eriksen@getmail.no
-----------------------------------------------------------------------------------Brev av 11. november 2011:
Jernbaneverket orienterte i brev av 29. september 2011
Samferdselsdepartementet om konsekvensutredningen for Follobanen

Alle relevante dokumenter vil bli gjort
tilgjengelig når planforslaget legges ut
til offentlig ettersyn.

Det er ikke et krav i planprogrammet
av alternative løsninger for utgående
Østfoldbane som sikrer at Alna kan
åpnes på terreng skal utredes.
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og oversendte samtidig departementet et sammendrag (datert
07.09.2011) av innkomne merknader til konsekvensutredningen med
Jembaneverkets kommentarer til merknadene og forslag til videre
oppfølging.
Som det fremgår av brevet, sammendrag og kommentarer (vedlagt),
kan det virke som om Jernbaneverket ikke akter å følge opp flere helt
sentrale innspill i Oslo kommunes uttalelse av 4. juli 2011 til
konsekvensutredningen for Follobanen. Dersom kommunen ikke
allerede har tatt opp dette forholdet med Jernbaneverket/
Samferdselsdepartementet, vil vi anbefale at dette gjøres snarest.

Jernbaneverket har løpende dialog med
Oslo kommune.

Oslo kommune fant at "de to foreliggende trasealternativene ikke er
tilstrekkelig utredet til at valg av alternativ kan foretas nå. Begge
alternativer bør videreføres og utarbeides som planalternativ" (OK, s.
3). Dette er kommentert slik av Jernbaneverket: "Valg av trase foretas
med bakgrunn i konsekvensutredningen og merknadene til denne.
Valgt trase vil utredes i detalj i reguleringsplanarbeidet" (JBV, s. 20).
Jernbaneverket legger med andre ord opp til at traseen velges først, og
at den valgte traseen (og ingen andre traseer) deretter utredes nærmere
i planarbeidet.
I tillegg til de to alternativene som ble konsekvensutredet
(Østalternativet 4Ic1 for utgående Follobane og vestalternativet 4Ic2
for utgående Follobane), vil Jernbaneverket nå også vurdere et tredje
alternativ (Klypen-alternativet 4Ic5 for utgående Follobane), der alle
spor legges i Klypen for inn- og utgående Follobane og inn- og
utgående Østfoldbane.
Det er gledelig at Jembaneverket nå også vil se på et alternativ der alle
de fire sporene legges i Klypen, men beklagelig at dette ikke allerede
ble utredet i konsekvensutredningen, jf. At Oslo Elveforum ba om
dette i merknadsbrev av 9. april 2010 til forslaget til planprogram for
konsekvensutredningen. Om Klypenalternativet for utgående
Follobane heter det i Jembaneverkets brev av 29. september 2011 til
Samferdselsdepartementet: "Det rnå også avklares om en slik løsning
kan anbefales uten ny konsekvensutredning eller om beskrivelsen
av konsekvensene kan synliggjøres gjennom reguleringsplanbehandlingen."

På det tidspunktet hvor
konsekvensutredningen ble
gjennomført hadde ikke Jernbaneverket
funnet en jernbaneteknisk løsning som
gjorde det mulig at Østfoldbanens
utgående spor også kunne legges i
Klypen uten for store inngrep i
kulturminnelagene i området.
Supplerende utredninger i forbindelse
med reguleringsplanarbeidene vil
dekke utredningsbehovet.

To av de tre trasealternativene for Follobanen som Jernbaneverket
anser som aktuelle, er etter Oslo kommunes syn ikke tilstrekkelig
utredet i konsekvensutredningen til at det lar seg gjøre å velge mellom
dem, samtidig som det tredje trasealternativet ikke engang er
behandlet i konsekvensutredningen.
Både for Oslo kommune, Oslo Elveforum og en rekke av de øvrige
høringsinstansene har det vært viktig at den planlagte
jernbaneutbyggingen har et bredere fokus enn bare å få på plass
nytt dobbeltspor for Follobanen. Å kunne reetablere middelalderterrenget og gjenåpne Alna over jernbanesporene i Klypen slik at
Middelalderparken gis en helhetlig utforming, er helt sentralt.

«Fire spor i Klypen» ansees ikke som
et helt nytt alternativ, men som en
optimalisering av de alternativene som
er blitt utredet. «Fire spor i Klypen»
berører i svært liten grad areal som
ikke ble berørt av Øst- og
Vestalternativet, og unngår samtidig de
største ulempene knyttet til disse to
alternativene.

Vi setter pris på at kommunen kommenterte vår høringsuttalelse på
følgende måte i sin uttalelse: "Oslo kommune deler elveforumets syn
og mener en løsning med lukket kulvert med landskapsform helt frem
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til sporområdene i Loenga/vannlinjen kombinert med
gjenåpning av Alna, må utredes og vises som eget planalternativ" (OK,
s. 10).
Oslo Elveforum ba i høringsbrev av 26. juni 2011 til konsekvensutredningen Jernbaneverket utrede mulighetene for å legge utgående
Østfoldbane dypere i søndre del av Klypen slik at Alna kan føres over
alle sporene i Klypen på terreng, samtidig som utgående Østfoldbane
fortsatt føres over Ekebergtunnelen. Vi viste til at løsningen
jernbaneteknisk sett ikke er helt optimal, men begrunnet samtidig
nærmere hvorfor det om nødvendig bør kunne dispenseres
fra gjeldende teknisk regelverk for å realisere denne løsningen (OE, s.
8).
Jernbaneverket avviser løsningsforslaget (JBV, s. 26) uten å gå
nærmere inn på vårt forslag om en kombinasjon av redusert fri høyde
over utgående spor for Østfoldbanen og en stigning på 20- 23 promille
over en 300 meter lang strekning. Og hva verre er: I sammendraget av
merknadene til konsekvensutredningen har Jernbaneverket unnlatt ikke
bare å kommentere, men også å gjengi våre forslag til andre løsninger
for utgående Østfoldbane som bør utredes dersom nevnte
løsningsforslag ikke vurderes å være jernbaneteknisk tilfredsstillende.
Det vi ba om, var følgende:
"Dersom Jernbaneverket, etter en grundig utredning av løsningen,
skulle finne at den ikke er tilfredsstillende, bør Jernbaneverket
undersøke om andre løsninger for utgående Østfoldbane
jernbaneteknisk kan være bedre, gitt premisset om at løsningene skal
sikre full overdekning i hele Klypen, og det på en slik måte at Alna
kan åpnes på terreng over alle sporene i Klypen og ut i Middelaldervannspeilet. Det vil da være nærliggende å undersøke om utgående
Østfoldbane: 1) kan følge samme trase, men legges dypere slik at den
kan føres under Ekebergtunnelen i kulvert i stedet for over
Ekebergtunnelen i dagen, 2) kan ledes under Loenga på samme måte
som inngående spor for Follobanen og utgående spor for
Østfoldbanen, 3) kan benytte a) Østalternativet for utgående
Follobane, b) vestalternativet for utgående Follobane eller c)
eksisterende spor for utgående Østfoldbane, mens utgående Follobane
legges i Klypen (som i alternativ 4Ic5). Også andre alternativer bør
vurderes. [ ... ] Jernbaneverket bør presentere en rangert liste
med 3-4 alternative løsninger, der styrker og svakheter ved de ulike
løsningene kommenteres." (OE, s. 8- 9)

Jernbaneverket vil invitere Oslo
Elveforum til et informasjonsmøte hvor
de valgte tekniske løsningene vil bli
gjennomgått.

Åpning av Alna er ikke en premiss for
Jernbaneverkets arbeid med å finne
løsninger for Follobanen og
Østfoldbanen. Jernbaneverket er klar
over at det foreligger et forslag for
kommunedelplan for Alna miljøpark,
og Jernbaneverket har gitt innsigelse til
planforslaget.

Alle disse alternativene (med underalternativer) vil automatisk sikre at
Søndre del av Klypen kan overbygges helt ned til Loenga, og at Alna
kan åpnes på terreng over Klypen, og dermed på hele strekningen fra
Geita bru til Middelaldervannspeilet. Vi anmoder Oslo kommune om å
kontakte Samferdselsdepartementet/Jernbaneverket slik at disse
alternativene blir utredet.
Etter vårt syn bør alle disse alternativene drøftes inngående i en
supplerende konsekvensutredning, hvor også Jernbaneverkets nye
alternativ med fire spor i Klypen konsekvensutredes.
Dersom dette ikke gjøres, vil valg av trase for Follobanens innføring til
Oslo S etter vårt syn ikke kunne foretas før på reguleringsplannivå.
Reguleringsplanen vil da matte utarbeides i flere alternativer med ulike
traseløsninger, i stedet for at en i planarbeidet kan konsentrere seg om

Valg av trase er foretatt av
Samferdselsdepartementet i brev av
1.mars 2011 hvor konsekvensutredningen godkjennes.
Valgt trase skal legges til grunn for
utarbeidelse av reguleringsplan.
Reguleringsplanen vil derfor ikke bli
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å detaljregulere ett alternativ.

utarbeidet for flere alternativer.

ROM Eiendom AS

Tiltakshavers kommentarer

Vi viser til Deres oversendelse av 3. februar med svarfrist 22. ds.
Bortsett fra området Loenga - Oslo S, ligger den aktuelle strekningen i
tunnel. Det er derfor kun innføringen av sporet mot Oslo S som
berører våre interesser. NSB har i denne forbindelse vært særlig
opptatt av at enhver flaskehals rett før Oslo S må unngås. Vi er tilfreds
med at det er valgt et prinsipp som innebærer at alle fire por
(Østfoldbanen pluss Follobanen) føres helt inn til stasjonen. Utover
dette vil vi kort bemerke følgende:


Haven: Eventuelt tap av hensettingsspor i Haven må erstattes.
Hensettingsarealer må sees i en helhetlig sammenheng der
også langsiktige vurderinger av dagens sporarealer på
Filipstad og sannsynlig fremtidig byutvikling er med.
 Felt C6 i Bjørvika-planen: Innføringssporene til Oslo S vil
sterkt berøre utbyggingsfeltet C6 nord for Bispegata og Øst
for Barcode i gjeldende reguleringsplan for BjørvikaBispevika-Lohavn. I reguleringsplanen er feltet avsatt til (del
av) Kulturhistorisk museum (UiO). Rom Eiendom vil sterkt
tilrå at man rent teknisk allerede fra starten av arbeidene med
Follobanen tar høyde for dette naboskapet. Dette kan for
eksempel innebære særlige løsningsvalg ifm spuntingen for
sportraséene, både med tanke på overføring av støy og
vibrasjoner, og med tanke på å bibeholde maksimum av
feltets utbyggingspotensiale ved å kunne bygge tettest mulig
opp til spor både under og over grunnen. Poenget er å samle
investeringene slik at de totale kostnadene kan holdes så lave
som mulig. Vi legger til grunn at Jernbaneverket samarbeider
med de impliserte aktørene om dette.
 Planprosesser og Rom som grunneier: I det hele må vi anta
at en del av Rom Eiendom sin grunn i det aktuelle området vil
bli berørt; permanent, eller midlertidig i anleggstiden. Vi
legger til grunn at vi involveres nærmere i planarbeidet med
sikte på hensiktsmessige løsninger hva gjelder eventuelt
makeskifte eller andre avtaler knyttet til eiendommene.
 Togdriften i anleggstiden: NSB og Rom ber om at
utbyggingsarbeidene planlegges i tid slik at dagens togdrift
kan opprettholdes mest mulig intakt i anleggsperioden. Det
samme gjelder sportilgangen til våre arealer i Lodalen.
NSB og Rom ser frem til at man endelig kommer i gang med
realiseringen av Follobanen som en høyst påkrevet oppgradering av
jernbanenettet. Vi håper på en effektiv prosess som gjør at det nye
dobbeltsporet Oslo – Ski kommer på plass så raskt som mulig!

Jernbaneverket og andre aktører har
ulike interesser for fremtidig bruk i
området nord for Bispegata.
Jernbaneverket vil gjennom denne
planen sikre at nødvendige arealene
innenfor C6, C7, C8 og C11 i
«Bjørvikaplanen» endrer planstatus for
å sikre Jernbaneverkets behov.

Boligsameiet Solbakken Mortensrud

Tiltakshavers kommentarer

Jernbaneverket vil holde kontakt med
NSB for å tilpasse utbyggingen med
tanke på mest mulig uforstyrret togdrift
i anleggsperioden.
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Sameiet ligger utenfor vår regulering
og skal ikke bli påvirket av
reguleringen eller byggingen.

Adressen er Mortensrudveien 44, 1283 Oslo.

Private
Erik Holst Larsen – Ekebergveien 224F, 1162 OSLO

Tiltakshavers kommentarer

Jeg er en av grunneierne av Ekebergveien 224F, 1162 Oslo, 183/453.
Paa denne eiendommen er det installert 2 fjellvarmepumper til hver av
2 eneboliger paa eiendommen.
Jeg kjenner ikke til boredybden hos den andre grunneieren, men min
egen installasjon har en dybde paa 135 meter.
Er det noen tiltak som maa iverksettes ifht. Dette eller gaar tunnelen
saa langt ned i grunnen at dette ikke er noen konflikt

Harald Buset 1– Munkerudåsen 26G, 1165 OSLO
Med referanse til brevet og anmodning om å melde spesielle hensyn,
så ønsker jeg å melde følgende hensyn i forbindelse med forslag til
trasse:
1. Støy fra tog er et særlig hensyn som må tas. Vennligst bekreft
at vi ikke vil få problemer med støy, eller risting fra grunnen.
2. Det er en radonåre som går omtrent på samme strekk som
banen er tenkt (ref til NGU-radonkart). Vi har foretatt
radonmåling i vårt hus og kan dokumentere at verdien er
under grensen hvor tiltak anbefales. Vi ser på det som uklokt
å foreta så omfattende grunnarbeid i et så befolkningstett
område med dokumentert radonfare. Hvis radongassmålingen
endrer seg etter anleggsarbeidet vil utbedringer på vårt hus
måtte dekkes. Vennligst bekreft at dette vil være tilfelle.
3. Vi har vannbåren varme i huset og ønsker å borre for
jordvarme i likhet med naboer. Vi ber om bekreftelse på at
dette vil være mulig, eller at alternativ fjernvarmekilde
planlegges med en eventuell utbygging.

Etablerte brønner og energibrønner
som ikke blir fysisk berørt av
tunnelarbeider vil kunne opprettholdes
selv om de ligger innenfor regulert
sikringssone for tunnel. For
vannforsyningsanlegg og
energibrønner, som kan bli skadet som
følge av utbygging av bane, skal det før
anleggsstart utarbeides en plan for
erstatning/avbøtende tiltak.

Tiltakshavers kommentarer

Grunneier har fått svar mht støy og
vibrasjoner.
Etablerte brønner og energibrønner
som ikke blir fysisk berørt av
tunnelarbeider vil kunne opprettholdes
selv om de ligger innenfor regulert
sikringssone for tunnel. For
vannforsyningsanlegg og
energibrønner, som kan bli skadet som
følge av utbygging av bane, skal det før
anleggsstart utarbeides en plan for
erstatning/avbøtende tiltak.
Dokumentasjon av forhøyet radonnivå
etter utbygging kan utløser
erstatningskrav.
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Harald Buset 2 – Munkerudåsen 26G, 1165 OSLO
Takk for tilbakemeldingen
Jeg har ikke forutsetning for å vurdere ekspertenes tilbakemelding
angående rystelser og radon. Jeg ber om bekreftelse på at eventuelle
tiltak som følge av økt radon-nivå vil bli gjort for Jernbaneverkets
regning, og at verditap på vår eiendom vil bli kompensert. Jeg ønsker
også bekreftelse på at erstating som følge av verditap vil bli utbetalt
dersom det viser seg at togene forårsaker rystelser og/støy.
Når det gjelder energibrønn, så kan svaret ditt tyde på at vi kan bli
nektet å borre energibrønn etter at reguleringsplanen eventuelt blir
vedtatt. I så fall vil det representere en verdiforringelse på vår
eiendom, siden muligheten for energibesparelse fjernes. Vi ønsker en
forsikring om at det vil være mulig å borre energibrønn i fremtiden,
eller at det tilbys alternativer. Fjernvarme tilknyttet Grønmo kunne
være et slikt alternativ.
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Tiltakshavers kommentarer
Ved eventuelle skader og
verdiforringelse som følge av
utbyggingen vil Jernbaneverket
forholde seg til gjeldende
erstatningsrettslig praksis. Det er ikke
mulig å forskuttere en eventuell
kompensasjon før saken konkret
foreligger og at vi vet nøyaktig i
hvilken grad dere blir påvirket av
utbyggingen.

På nåværende tidspunkt kan vi heller
ikke si om en eventuell energibrønn vil
bli påvirket av tunellen. Dette fordi
reguleringsplanene ikke er ferdig. Vi
kan derfor hverken anbefale eller nekte
dere anlegge en energibrønn.
Når det gjelder andre energikilder er
dette utenfor Jernbaneverkets
ansvarsområde.

Jan André Mærøe – Jomfrubråtveien 58, 1179 OSLO

Tiltakshavers kommentarer

Referer til deres brev den 01.02.2012 vedrørende utbygging av ny
trase for dobbeltspor Oslo S – Ski.
Min bostedsadresse er Jomfrubråtveien 58- 1179 Oslo og ligger rett
over hoved utbyggingen a traseen.
I deres brev står det at det skal benyttes enten konvensjonell
sprengning, tunnelboremaskin eller en kombinasjon.
Vi sutter nå rett over utbyggingen av Ormen Lange (Midtgardsormen,
vår anm.) som er et kloakk/avløpstunnel fra gamlebyen til
renseanlegget på nedre Bekkelaget.
Denne tunnelen er liten i forhold til det dere planlegger.
Vi merker nå kraftige rystelser med klirring avglass osv. i vårt hus på
grunn av konvensjonell sprengning. Etter byggeperioden må vi se over
grunnmuren vår om den har fått skader.
Jeg vil med denne mailen oppfordre dere til ikke å benytte
konvensjonell sprengning da jeg tror det omfanget denne utbyggingen
representerer vil skape mye større rystelser enn det Ormen Lange har
medført, og er redd for de skader dette kan medføre.
Håper dere faller ned på løsningen med tunnelboremaskin selv om
dette kanskje er dyrere da jeg tror denne metoden ikke medfører de

Alle bygninger i influensområdet for
anleggsarbeidene vil bli registrert og
dokumentert mht tilstand før
anleggsarbeidene starter. Eventuelle
følgeskader som kan påvises vil bli
erstattet.

Beslutning om valg av drivemetode vil
bli tatt etter gjennomføring av et
omfattende utredningsarbeid.
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rystelser som konvensjonell sprengning kan medføre.

Lise Aaland – Grottenveien 16, 1177 OSLO

Tiltakshavers kommentarer

Vedr.: Sprengning i Ekebergåsen – planer om nytt renseanlegg på
Bekkelaget, Follobanen i tunnel fra Oslo til Ski og forhøyede
radonkonsentrasjoner.
I tillegg til ovenstående er det vel også planer om at Mosseveien skal
legges i tunnel. Og i tillegg til det er boligbebyggelsen på Ekebergåsen
stor for tiden og skal fortettes.
Det er store belastninger på Ekebergåsbeboerne som planlegges nå. Vi
har allerede hatt mange måneder med sprengning og rystelser og
romlinger i jorden hver dag fra morgen til sene kveld i forbindelse med
Midtgardsormen.
Jeg har i perioden 01.11.2011 til 01.022012 hatt utplassert
radonmålere i huset. Og har nå i dag mottatt resultatet. Det er veldig
høye radonmælinger i huset og verdier langt over det Statens
strålevern har anbefalt (662bq/m3 her mot 100bq/m3 anbefalt). Jeg
tenker at det er en sammenheng mellom sprengningen og de forhøyede
verdier. Det ble i nabohuset foretatt radonmålinger fra januar til april
2009 uten at disse målingene oversteg 11/bq/m3.

Støy, rystelser er dekket i KU og
plandokumentene.

Dokumentasjon av forhøyet radonnivå
etter utbygging kan utløse
erstatningskrav.

Med tanke på at renseanlegget på Bekkelaget og Follobanen i tunnel er
mange ganger så store

Siri Skauge og Kjell Løvbakken 1– Munkerudåsen 26B, 1165 OSLO

Tiltakshavers kommentarer

Viser til tidligere kommunikasjon og senest og ytterligere informasjon
av 1. februar i år.
Vi minner igjen om vårt tidligere varsel om at vårt hus i Munkerudåsen
26B er basert på bergvarme som bærende energikilde, og at det i den
anledning er boret en ca 150 m dyp brønn under huset. Huset var
nyoppført, og ble overtatt i 2008. Basert på tilgjengelig informasjon om
Follobane-prosjektet ser vi nå dessverre en tydelig, og for oss ganske
alamerende konflikt, i forhold til de energigivende og avgjørende brønnog grunnvannsforhold. Vi forutsetter at ulemper og eventuelt
nødvendige endringer i dette eventuelt vil bli ordnet/kompensert på en
svært tilfredstillende måte.
En annen bekymring er usikkerheten rundt fremtidig sjenanse og mulig
skade på hus og eiendom. Dette gjelder både under det planlagt
sprengnings- og utbyggingsarbeidet og senere i forbindelse med
potensiell risting i grunn og hus over tid. Vi bygger vår erfaring på
eksempler på hvordan det kan være å bo direkte over en hyppig trafikert
togtunell som dette.

Etablerte brønner og energibrønner
som ikke blir fysisk berørt av
tunnelarbeider vil kunne
opprettholdes selv om de ligger
innenfor regulert sikringssone for
tunnel. For vannforsyningsanlegg og
energibrønner, som kan bli skadet
som følge av utbygging av bane, skal
det før anleggsstart utarbeides en plan
for erstatning/avbøtende tiltak.
Det gjennomføres registeringer av
alle berørte bygninger i forkant av
byggearbeidene og grunnvannsnivået
overvåkes.
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Vi minner for orden skyld om den potensielle verdiforringelsen av vår
eiendom som ligger i en endelig gjennomføring av prosjektet.

Siri Skauge og Kjell Løvbakken 2– Munkerudåsen 26B, 1165 OSLO
Takk for svar. Vi har for oss et svært viktig tilleggsspørsmål. Hvordan
vil denne usikkerheten og verdiforringelsen håndteres/kompenseres ved
et planlagt/mulig salg av eiendommen i perioden før endelig
avklaring/løsning er klar?
Huset er bygget med bergvarme som eneste energikilde, og med
vannbåren varme i alle gulv som eneste mulige oppvarmingskilde.
Ser frem til en oppløftende tilbakemelding.

Tommy Nysveen – Kastellhagen 6A, 1176 OSLO

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS-00-A-36018
02A
23.03.2012
25 av 38

Støy i anleggsperioden blir beskrevet
i plandokumentene.
Støydempende tiltak vil bli bygget
der beregninger av vibrasjonene fra
tog tilsier det.
Tiltakshavers kommentarer
Jernbaneverket forstår bekymringen i
forhold til forringelse av verdi på
bolig og mulige problemer ved et
salg.
Dessverre ikke mulig for
Jernbaneverket å forskuttere en
eventuell kompensasjon eller gi et
tilsagn om dette. Bakgrunnen er at en
i slike saker må forholde seg til
gjeldende erstatningsrettslig praksis.
En sak kan ikke bli behandlet før den
k foreligger og at en vet nøyaktig i
hvilken grad eiendommen blir
påvirket av utbyggingen. Som nevnt i
tidligere tar erstatningsrettslig praksis
hensyn til tap i forhold til de
investeringer som er gjort og
fremtidig utgifter til annen
energikilde.
I forhold til et salg blir saken derfor
akkurat det samme.

Tiltakshavers kommentarer

Fikk i dag varsel om oppstart av reguleringsplan for nytt dobbeltspor
Oslo S – Ski.
Det er tidlig i prosessen slik jeg forstår fremsendt dokumentasjon, men
det som er viktig for berørte grunneiere er jo om dette vil påvirke oss
på noen måte og evt. hvilke rettigheter vi har i forhold til dette.
Jeg ønsker med informasjon om hvordan vi vil påvirkes av prosjektet
og en evt. tids-linjal når dette er klart, samt evt. potensielle skader på
eiendom (sprengningsskader, setningsskader, endrede grunnforhold
o.l) og hvilke rettigheter vi har vedrørende slike påvirkninger og hvem
som er juridisk ansvarlig for prosjektet under og etter ferdigstillelse.

Alle nevnte forhold vil bli dokumentert
i plandokumentene som legges ut til
offentlig ettersyn.

Hvis dette ikke kan besvares på det nåværende tidspunkt setter jeg pris
på et estimat på når dere ser for dere at det er klart.

Finn Strekerud – Solveien 2, 1177 OSLO

Tiltakshavers kommentarer

Jeg har lest Jernbaneverkets informasjon i dagens Aftenposten vedr
nytt dobbeltspor Oslo- Ski. Det står at det skal lages sammenhengende
Grunneier har fått svar mht støy og
vibrasjoner.
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tunnel fra Oslo til Ski.
Dette er også nylig beskrevet ovenfor Oslo kommune vedrørende
planer om sprenging av større fjellhall under Bekkelaget i forbindelse
med et større renseanlegg.
Undertegnede bor i Solveien 2 på Bekkelaget i Oslo (gnr 197, bnr
360). Det er her borret drøye 130 meter ned i bakken vedr
jordvarmeanlegg for hele huset. Dette er meget velfungerende og må
selvfølgelig ikke bli ødelagt.
Det er kjent at det relativt mange andre huseiere i regionen som også
har anlagt tilsvarende jordvarmeanlegg.
Ber om tilbakemelding på hvilke tanker dere gjør dere om dette og om
deres planlagt tunneltrasè vil berøre mitt anlegg som er borret vertikalt
på sydsiden av huset (i husets hage i retning mot Solveien ).

Etablerte brønner og energibrønner
som ikke blir fysisk berørt av
tunnelarbeider vil kunne opprettholdes
selv om de ligger innenfor regulert
sikringssone for tunnel. For
vannforsyningsanlegg og
energibrønner, som kan bli skadet som
følge av utbygging av bane, skal det før
anleggsstart utarbeides en plan for
erstatning/avbøtende tiltak.
Boring på skrå under annens eiendom
kan ikke gjennomføres av hensyn til
lovverket.

Nils Haugrud – Holtveien 27, 1177 OSLO

Tiltakshavers kommentarer

Vi ber om Jernbaneverkets uttalelse med hensyn til utbygging av
ovennevnte eiendom.

Jernbaneverket har ingen innvendinger
mot utbyggingen i Holtveien 27 idet
tomten ligger utenfor det området vi
har varslet fornyet oppstart av
reguleringen for Follobanen.

Alle tegninger kan sees på nettsiden:
http://www.arkitekt-nils.no
og åpnes med kode 1969.
Vi vedlegger i tillegg et kart som viser eiendommen slik den er i dag.
Før utbyggingsstart.
Vi er kommet i skade for å overse kravet om uttalelse fra
Jernbaneverket, og vi ber om snarlig tilbakemelding.

Lars Petter Fjeld og Hanne Gundersen – Kongsstien 5,1177 OSLO

Tiltakshavers kommentarer

Vi viser til mottatt varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan
for nytt dobbeltspor Oslo-Ski datert 01.02.2012.

Ut fra slik tunnelene er plassert pr. i
dag, ligger deres eiendom ca. 70 m til
side for tunnelen og 100 m over.
Med denne avstanden skal vår
tunneldriving normalt ikke påvirke
deres energibrønn i vesentlig grad. Det
faktiske forholdet vil vi imidlertid ikke
kjenne før vi har utført tunnelarbeidet,
og dette er det noen år til.
Før tunneldrivingen nærmer seg deres
eiendom vil vi ha kartlagt eiendommen
nærmere ved en tilstandsvurdering og
dokumentasjon av bygningenes tilstand
inkludert energibrønnens kapasitet. Vi
vil etter dette ha dialog med dere når
tunneldrivingen passerer og følge opp
om det skjer endringer.
Dersom det skjer noen skade på

Dette vil som dere sikkert forstår få store konsekvenser for oss.
Vi vil derfor ha klarhet i hvordan denne problemstillingen vil bli løst.
Se vedlagt brev med informasjon om energibrønn på vår eiendom.
G.nr 197/ Bnr 696
Kongsstien 5,1177 Oslo
Lars Petter Fjeld
Hanne Gundersen
Hullet er 120 m dypt.
Kotehøyde topp ca 109 m
Vannstand i hull ca 107 m
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energibrønnen, og dette skyldes vår
virksomhet, er vi i en
erstatningssituasjon.
Vi håper dette er svar på deres
henvendelse.

Maj Elin Storeide – Mosseveien 196, 1177 OSLO

Tiltakshavers kommentarer

Hei, jeg viser til brev fra Jernbaneverket. Jeg er usikker på hvem jeg
skal kontakte, men pröver din e-mail.
Jeg eier eiendommen Mosseveien 196, gårds og bruksnummer 182/8.
Denne eiendommen er merket av på kartet som er gitt ut. Hva
innebaerer dette?

Eiendommen ligger ikke innenfor
reguleringsområde og blir derfor ikke
direkte berørt av byggingen av nye
Follobane. Eiendommen er nabo til
reguleringsområdet og skal derfor
varsles.

Oddmund Mellemstrand – Munkerudåsen 20, 1165 OSLO

Tiltakshavers kommentarer

Hei! Vi bor i Munkerudåsen 20 på Nordstrand, altså midt i/over løypa
for Follobanen. Hvilke konsekvenser av banen kan vi i verste fall få
under bygging og etterpå, og hva vil være det normale? Takknemlig
for svar. Mvh Oddmund Mellemstrand

Eiendommen ligger ca 100 m over
tunnelnivået og vil ikke merke noe når
trafikken settes på. Det som eventuelt
kan skje i anleggsfasen er senkning av
poretrykket i berget og mulig setninger
i løsmassene over tunnelen. Dette kan i
verste fall forårsake setningsskader på
bygninger eller infrastruktur. Skader
pga. sprengning/boring vil normalt ikke
skje når avstanden er så stor.
Eventuelle borebrønner
(energibrønner) i nærheten av
tunneltraséen vil kunne bli påvirket.

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski
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Oppegård

Myndigheter
Oppegård kommune

Tiltakshavers kommentarer

Jernbaneverket varslet oppstart av planarbeid 1. februar, og satte
fristen for innspill til oppstartvarselet til den 22. februar 2012.02.

Jernbaneverket aksepterer at
uttalelsen kommer etter
formannskapet behandling.

Oppegård kommunes høringsorgan er formannskapet.
Oppegård kommune klarere først å få saken om oppstart av
reguleringsplanarbeid på Follobanen opp i formannskapet 7. mars.
Vi gir med dette melding om at vår høringsuttalelse først kan foreligge
da, og ber om aksept for dette.
Formannskapets vedtak 07.03. 2012:
Innstillingen er enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder Formannskapet vedtak slik:
Oppegård kommune støtter statens arbeid med å få med godstransport
over fra vei til jernbane. Jernbaneverkets forutsetninger om at nye
dobbeltspor inn til Oslo i hovedsak skal benyttes av hurtiggående tog
gjør at godstransporten må bruke lokalbanene der for bor.
Problemstillingen er særlig alvorlig i sydkorridoren mot Europa hvor
godsstrømmene er store og forventes å øke.
Oppegård kommune gjennomfører boligfortetting langs Østfoldbanen,
i tråd med statlige føringer. Denne politikken lar seg vanskelig
realisere med økt støy fra godstog. Støy i dette omfang vil kunne føre
til betydelige helseproblemer.
Skal Follobanen i hovedsak tilrettelegges for raske tog må det
etableres andre sporløsninger enn Østfoldbanen for å bringe gods til og
fra Alna. Inntil slike løsninger er bygd må et tilstrekkelig antall
passasjertog følge Østfoldbanen, slik at det frigis plass til godstog i
den nye tunnelen.

Næringsliv og organisasjoner
Ingen

Det er kun vedtaket som er gjengitt
her. Komplette saksdokumenter
foreligger i elektronisk arkiv.

Jernbaneverket kan i liten påvirke
bruken av Follobanen slik at
godstrafikk kan overføres fra
Østfoldbanen uten at sporforbindelse
fra Follobanen til Alnabru er bygget.
Forbindelse for godstog fra
Follobanen til Alnabru og andre tiltak
for å øke kapasitet for godstransport
på jernbane i sørkorridoren er
prosjekter som forutsettes tatt inn i
nasjonal transportplan for perioden
2014 – 2023 om Stortinget vil.
Oppegård kommune og
Jernbaneverket har felles mål. Men
utbyggingstempoet er avhengig av
Stortingets villighet til å prioritere de
planlagte jernbanetiltakene i
Sørkorridoren.
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Private

Svein Harald Tjernes – Dal gård, Svartskog

Tiltakshavers kommentarer

Sender dette som privatperson.
1. det må legges til rette for en fremtidig
godsterminal/jernbanestasjon ved Åsland pukkverk eller ved
kryss Taraldrudveien/E6.
Min begrunnelse for dette:
Området på Oslosiden (Gjersrud/Stensrud) skal utbygges i
løpet av få år.
Både Ski og Oppegård har næringsarealer ikke langs unna
(Sofiemyr/Regnbuen/Berghagan)
Jeg vil anta at områdene øst for E6 i Ski på sikt vil tas ut av
Marka, slik at det blir næring eller boliger her.
2. Brynsdiagonalen må bygges samtidig med Follobanen. Vi kan
ikke ha godstrafikk på gamlebanen gjennom boligområdene i
Ski og Oppegård.
3. Ser av kartet et stort område ved gårdene Roås, Ensjø og
Kvakestad. Her ber jeg om at inngrepene blir minimale av
hensyn til jordvernet med tillegg av kulturlandskapet, Synes
som dårlig planlagt at det virkelig er nødvendig med så store
inngrep akkurat her. Det trengs en runde til på.

Dette er forutsetninger som ikke kan
dokumenteres.

Bryndiagonaler er et eget prosjekt i
regi av JBV.

Uttalelsen gir ellers uttrykk for
synspunkter Jernbaneverket mener det
er tatt hensyn til og tas derfor til
orientering.

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski
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Ski

Myndigheter
Ski kommune

Tiltakshavers kommentarer

Vi viser til brev datert 03.02.2012 vedrørende fornyet varsel om
oppstart av arbeid med reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo S –
Ski.

Det er kun vedtaket som er gjengitt her.
Komplette saksdokumenter foreligger i
elektronisk arkiv.

Ski kommune har tidligere meldt fra at kommunen ville komme en
merknad til varselet, men at denne ville komme etter at høringsfristen
den 22.02.12 var gått ut.
Formannskapet i Ski kommune behandlet den 21.03.12 sak 8/12
”Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Follobanen –
høringsuttalelse fra Ski kommune”, og det ble fattet følgende vedtak i
saken:
Formannskapets vedtak er:
Ski kommune støtter statens arbeid med å få mer godstransport over
fra vei til jernbane. Kommunen stiller seg imidlertid kritisk til
Jernbaneverkets forutsetninger om at nye dobbeltspor inn til Oslo i
hovedsak skal benyttes av hurtiggående tog, slik at godstransporten må
bruke lokalbanene der folk bor. Problemstillingen er særlig alvorlig i
sydkorridoren mot Europa hvor godsstrømmene er store og forventes å
øke.
Ski kommune har eksisterende boligområder tett opp til jernbanen,
samt at det planlegges nye boligområder langs Østfoldbanen i tråd med
statlige føringer. Denne fortettingen langs kollektivstrengen lar seg
vanskelig realisere med økt støy fra godstog. Støy i dette omfang vil
kunne føre til betydelige helseproblemer.
Ski kommune forutsetter at Follobanen bygges for godstransport, og at
det ved bygging gjøres klart avgreningspunkt fra Follobanen til
godsforbindelse mot Alnabru (Bryndiagonalen). Videre mener Ski
kommune det er meget viktig at hele Bryndiagonalen blir etablert
samtidig med Follobanen. Plan- og utredningsarbeidene for
Bryndiagonalen gjennomføres parallelt med de resterende
planarbeidene på Follobanen, slik at bygging kan skje samtidig.
For hele saken se vedlagt samlet saksfremstilling sak 8/12 datert
21.03.2012

Tiltaket blir bygget for alle togtyper.
Jernbaneverket kan i liten påvirke
bruken av Follobanen slik at
godstrafikk kan overføres fra
Østfoldbanen uten at sporforbindelse
fra Follobanen til Alnabru er bygget.
I forbindelse med KU har
Jernbaneverket etter oppfordring fra
Samferdselsdepartementet, utredet de
uheldige miljøkonsekvenser mht støy
som følger av at forbindelse for
godstog fra Follobanen til Alnabru ikke
blir bygget som en del av tiltaket.
Denne godsforbindelse og andre tiltak
for å øke kapasitet for godstransport på
jernbane i sørkorridoren er prosjekter
som forutsettes tatt inn i nasjonal
transportplan for perioden 2014 – 2023
om Stortinget vil.
Ski kommune og Jernbaneverket har
felles mål. Men utbyggingstempoet er
avhengig av Stortingets villighet til å
prioritere de planlagte
jernbanetiltakene i Sørkorridoren.
Kommunens kommentar
Ingen kommentar
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Akershus fylkeskommune (AFK)

Tiltakshavers kommentarer

Det vises til oversendelse datert 03.02.12 av varsel om igangsatt
reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

Uttalelsen er datert 29. februar som er
etter gitt frist.

Formålet med planen er å legge til rette for nytt dobbeltspor Oslo S –
Ski.
Planprogrammet for nytt dobbeltspor Oslo – Ski ble behandlet av
fylkestinget 26.06.10. Konsekvensutredningen knyttet til strekningen
ble behandlet i fylkesutvalget 09.06.11.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle somregional
planmyndighet med basis i fylkesplan, fylkesdelplaner, rikspolitiske
retningslinjer for utvalgte innsatsområder samt oppgaver etter
friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern.
Kulturminnevern
Dagstrekningen for Follobanen kommer ut i Ski kommune og vil
komme ut i åpnet landskap som i Registrering og verdivurdering av
kulturlandskapet i Follo (2004-2008) er vurdert å inneha regional / og
eller nasjonal verdi. Dette landskapet har stor tidsdybde og omfatter
Ski-morenen som går i retning øst-vest gjennom dagens Ski sentrum.
Morene har vært attraktiv for bebyggelse de siste 9000 år, og har vært
bestemmende for den tidligste gårdsbosettingen i kommunen. På
morene finnes gravhauger fra jernalderen, kirkestedet Ski med kirke
fra middelalderen og gamle veifar. På gården Kapellsander skal de ha
ligget et kapell fra middelalderen som ikke eksisterer i dag. Flere av
gårdsbrukene i det tilhørende landskapet ved morenen har opprinnelse
fra jernalderen, kanskje eldre.
Dagens gårdsbebyggelse har delvis bevarte tunstrukturer fra 1700tallet. Banestrekningen vil gå tett inn på Roås og Endsjø. På gården
Endsjø er 5 bygninger SEFRAK-registrert, på Endsjø er en bygnings
SRFRAK-registrert. Uavhengig av bevarte bygninger med høy alder,
er gårdene uttrykk for stor tidsdybde og kontinuitet med opprinnelse
fra yngre jernalder.
Fylkesrådmannen anbefaler at tiltak i tilknytning til disse gårdstunene
gjøres så skånsomt som mulig, og at utforming og plassering gjøres
med hensyn til opplevelse og virkningen i landskapet og for tunene.

Varselet innebærer en utvidelse av planområdet i forhold til der det
tidligere er gjennomført registrering av automatisk fredede
kulturminner. Dette vil medføre at det er behov for ytterligere
registreringer da de topografiske forhold tilsier at planområdet har
potensiale for fornminner uten synlig markering. Fylkesrådmannen vil
således kreve at arkeologisk registrering av planområdet i henhold til
kulturminneloven § 9.
Det vil bli utarbeidet et budsjett for registreringsarbeidet, når vi har
hatt anledning til å se nærmere på planene. I den forbindelse ber vi om
at kart-filene sedes i sosi-format til kajrtan.fonstelien@akershus-fk.no
(B. Kjartan Fønstelien, tlf. 22055674/ 91548909)

Her må Roås være forvekslet med
Endsjø.

Jernbaneverket søker å imøtekomme
Fylkesrådmannens anbefaling i så stor
grad som det er mulig ut fra hensynet
til alle krav som stilles i lov, forskrift
og retningslinjer.

Jernbaneverket vil oversende kartfiler,
Etter at budsjett for registreringsarbeidene er mottatt, vil Jernbaneverket
i samarbeid med AFK sørge for at
registreringsarbeidene blir
gjennomført.
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Areal- og transportplanlegging
Akershus fylkesutvalg behandlet i sitt møte 9 juni 2011 saken om
«Konsekvensutredning for Follobanen-Nytt dobbeltspor Oslo-Ski» og
fattet bla. Følgende vedtak:
«Akershus fylkeskommune ber om at det i det videre
utredningsarbeidet vurderes nærmere:
a) hvordan barrierevirkningen av traseføringen inn i Ski sentrum kan
reduseres, gjennom bla. Bruk av kulvert som senere kan overbygges
for å bidra til en miljømessig gunstig løsning i utviklingen av Ski
kollektivknutepunkt.
b) Det vurderes spesielt hvordan omlegging av Rv 154 Nordbyveien og
152 (jfr. Oslopakke 3) skal inngå i utviklingen av kollektivtrafikkknutepunktet og de aller nærmeste omgivelsene».
Fylkesrådmannen vil poengtere viktigheten av at de omfattende
arbeidene som Jernbaneverket nå igangsetter både ved ombygging av
Ski Stasjonsområde og det nye dobbeltsporet fra Ski til Oslo S. En slik
utbygging bør inngå i et helhetsperspektiv for å utvikle Ski
stasjonsområde til et attraktivt og effektivt kollektivknutepunkt. Dette
innebærer god tilgjengelighet og adkomst for de ulike trafikantgrupper
med spesiell vekt på kollektivtrafikk og gående/syklende. Det er i
denne sammenheng viktig at det omkringliggende vegnett hensyntar
dett for å sikre godadkomst både til øst og vestsiden av stasjons- og
sporområdene for både kjøretrafikk til nærliggende parkeringsanlegg
og kollektivtrafikk til nærliggende bussterminal.
Ski stasjonsområde/Ski sentrum har i dag svært sårbart vegsystem med
kun 2 øst-vest forbindelser over jernbanesporene. Dette vil bli enda
mer kritisk etter hvert som Ski Sentrum vokser i innbyggertall og får et
betydelig høyere aktivitetsnivå enn i dag, etter at det nye
dobbeltsporete er ferdigstilt med kun 11 minutters reisetid til Oslo S.
Fylkesrådmannen er kjent med at Jernbaneverket i anleggstiden vil
bygge en midlertidig øst-vest vegforbindelse nord for Ski
stasjonsområde for å sikre en rasjonell anleggsdrift. Det er videre lagt
opp til at dagens Nordbyvegbru på Fv154 vil bli revet og en ny bru vil
bli bygget. Dette innebærer at Ski sentrum vil kun ha en øst-vest
forbindelse i denne anleggsperioden, som trolig vil vare i over 1 år.
Med andre ord, en svært kritisk tid med store trafikale
framkommelighets- og tilgjengelighetsproblemer. Dette fordrer
midlertidige løsninger for å sikre en brukbar trafikkavvikling i Ski
stasjonsområde i samspill med det øvrige vegnett. Jernbaneverket
deltar i dag i arbeidet med å få leget en mer tilfredsstillende veg- og
gateplan for Ski sentrum. Dette arbeidet vil ferdigstilles i løpet av
våren 2012. Det kan i denne forbindelse være interessant å se om ikke
de mer midlertidige vegløsningene som jernbaneverket bygger i
anleggsperioden også senere kan inngå i et mer permanent framtidig
vegnett. Dette kan bidra til å sikre en mer robust og mindre sårbar østvest forbindelse for Ski sentrum samt bedre tilgjengelighet/ankomst til
Ski kollektivknutepunkt for alle berørte trafikantgrupper.
Fylkesrådmannen viser til at tiltaket vil generere store menger
løsmasser. Det er viktig at reguleringsplanen belyser konsekvensene av
dette, og viser hvilke tiltak som kan iverksettes for å gjøre uttak,
deponering og transport så lite miljøbelastende som mulig.

Fylkesrådmannens kommentarer i dette
avsnittet er i hovedsak rettet mot
gjennomføringen av utbyggingen av
Ski stasjon, og er derfor i liten grad
relevant ift. Follobanen.
Valg av drivemetode er avgjørende for
hvordan masseoverskuddet skal
håndteres. Beslutning om valg av
drivemetode vil bli tatt etter
gjennomføring av et omfattende
utredningsarbeid.
Kommunens kommentar
Endsjø gård har fått stor
oppmerksomhet ved utarbeidelse av
planen. Jernbaneverket har vurdert
etablering av nytt tun nær Roås, og
riving av eksisterende tun ved Ensjø ut
fra økonomiske hensyn. Ut fra hensyn
til kulturlandskap og kulturminner er
dette svært lite ønskelig.
Reguleringsforslaget binder ikke valg
av løsning, men Ski kommune kan som
planmyndighet styre dette, for
eksempel ved regulering av gårdstunet
som bebyggelse som skal bevares.
Rådmannen signaliserer at dette er et
tema som ønskes vurdert ved høring,
med mulighet for endring av
planforslaget før sluttvedtak.
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Tiltakshavers kommentarer

Vi viser til brev datert 03.02.2012.
Oppstart av planarbeid for Follobanen ble varslet av Jernbaneverket i
januar 2010. Det varsles nå på nytt om oppstart av arbeid med
reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo – Ski. Reguleringsplanene
skal utarbeides i henhold til det Samferdselsdepartementet har bestemt
i fastsettelse av planprogram og videre prosess av 13.09.2010.
Statens vegvesen uttalte seg til forslag til konsekvensutredning for
Follobanen, nytt dobbeltspor Oslo – Ski i brev datert 14.06.2011. Det
har også vært dialog mellom JBV og Statens vegvesen underveis i
prosessen. Vi uttaler oss i etterfølgende til den delen av Follobanen
som ligger i Ski og Oppegård kommune.
Traseen som legges til grunn i reguleringsarbeidet innebærer en
sammenhengende tunell fra Oslo til Ski. I Ski kommune skal
innføringen gå vest for dagens Østfoldbane med dagstrekning mellom
Roåsbekken og Ski stasjon. Endelig trase, løsninger for rigg. Og
anleggsområder, samt plassering av nødutganger skal bestemmes som
en del av planarbeidet.
Som statlig fagmyndighet med ansvar for riksvegnettet og som
forvalter av fylkesvegnettet for Akershus fylkeskommune, skal vi
ivareta trafikksikkerheten, framkommeligheten og miljøet langs riksog fylkesvegnettet. Det vil i det videre planarbeid bli svært viktig å
ivareta trafikksikkerheten på det vegnettet som skal benyttes til
massetransport. Det må derfor utredes hvordan trafikksikkerhet,
fremkommelighet og tilgjengelighet for ulike trafikantgrupper kan
påvirkes, og hvilke avbøtende tiltak som bør gjøres. Det må fokuseres
spesielt på fotgjengere og syklister. Det kan bli aktuelt å stille krav om
nødvendige tiltak i for av fortau, gang- og/eller sykkelveger og/eller
andre punktvise tiltak.
I anleggsfasen forventes omfattende anleggstrafikk til og fra
anleggsstedene. Lokalisering av massedeponiene må prioriteres ut fra
at ulempene for omgivelsene og vegnettet skal minimeres, slik at
transporten går kortest mulig strekning på ordinært vegnett. For å
kunne ta stilling til de trafikale og miljømessige konsekvensene som
følger av denne transporten, er det nødvendig å få avklart lokalisering
av deponiområder for eventuelle overskuddsmasser. Vi forutsetter at
dette utredes og avklares som en del av planarbeidet.
Som nevnt tidligere blir det svært viktig med en tett dialog mellom
Jernbaneverket, Statens vegvesen og kommunene i det videre
planarbeid. Vi viser i den forbindelse til tidligere møter og
korrespondanse og forventer at de merknader vi tidligere har kommet
med blir ivaretatt i det videre planarbeid. Noen av de forholdene vi
tidligere i prosessen har gitt føringer om for tiltak i Oppegård og Ski
kommuner er:
 På E6 tillates det kun transport til og fra anlegget via
eksiterende kryss.
 Det vil ikke bli tillatt med anleggstrafikk på fv. 152 sør for
avkjøringen til Endsjø gård, for transport mot E6 skal fv. 32
Vevelstadveien benyttes.

Valg av drivemetode er avgjørende for
hvordan masseoverskuddet skal
håndteres. Beslutning om valg av
drivemetode vil bli tatt etter
gjennomføring av et omfattende
utredningsarbeid. Det er ikke gitt at en
beslutning om drivemetode foreligger
før planforslaget legges ut til offentlig
ettersyn. Samferdselsdepartementet har
derfor gitt sin tilslutning til at
planarbeidene må dekke arealbehovet
for begge drivemetoder.
Jernbaneverket vil videreføre sitt
samarbeid med Statens vegvesen.

Massetransport er beskrevet i
temautredning – Massehåndtering
(UOS-00-A-36106) som er et trykket
vedlegg til konsekvensutredningen.
Utredningens konklusjoner er fullt ut i
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 Alle tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet, både
midlertidige og permanente, skal utformes i henhold til
vegnormalen håndbok 017 og i samråd med Statens
vegvesen. Statens vegvesen skal godkjenne detalj/byggeplan
for kryss/avkjørsler og evt. andre endringer på riks- og
fylkesvegnettet.
 Konstruksjoner innenfor byggegrensesoner mot riksveg skal
godkjennes av Statens vegvesen, herunder gang- eller
kjøreatkomster/tunneler, både midlertidige eller permanente.
 For tiltak som krysser vegvesenets anlegg under bakken må
det kontrolleres at det er tilstrekkelig overdekning mellom
jernbanetunnel og veg/vegtunnel, f.eks ved tverrslag mot
Taraldrud (krysser E6).
Når det gjelder planområdets begrensning forutsetter vi at det er satt av
tilstrekkelig areal til de tiltak (inkludert nødvendig anleggsbelte) som
berører riks- og fylkesvegnettet.
Uttalelsen til den delen av tiltaket som ligger i Oslo kommune vil
komme i eget brev.
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samsvar med Statens vegvesens krav.
Jernbaneverket er kjent med sine
forpliktelser som tiltakshaver når det
gjelder forhold vedr. tiltak/endringer
som berører veggrunn og ligger
innenfor byggegrensesonen. Disse
forhold vil bli ivaretatt i dialog med
Statens vegvesen.
Kommunens kommentar
Den omfattende anleggstransport
gjennom Langhus tettsted er
bekymringsfull, særlig fordi trafikken i
hovedsak er store kjøretøy. Ski
kommune vil i samarbeide med
Jernbaneverket og Statens Vegvesen
vurdere hvilke avbøtende tiltak som må
gjennomføres ved eksisterende vegnett,
av hensyn til trafikksikkert,
framkommelighet og
miljøkonsekvenser for omgivelsene.
Dette er så langt ikke dekkende utredet
av Jernbaneverket.

Næringsliv og organisasjoner

BD Lagerhus AS – eier av 107/703 og 738 i Ski

Tiltakshavers kommentarer

Oppstart av arbeid med reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo S –
Ski.
BD Lagerhus AS, (978 307 226) är ett helägt dotterbolag till Nordisk
Renting AS, 986 953 388, som i sin tur är helägt av Nordisk renting
AB (publ), 556066-2578. BD Lagerhus AS äger tomten gnr 107, bnr
703 och gnr 107, bnr 704 i Ski kommune och på denna uppförda
byggnader. Vidare äger BD Lagerhus AS fastigheten gnr 107, bnr 738,
Snipetjernsveien 7 i Ski kommune.

.

I referens till bifogad reguleringsplan för nytt doppeltspor Oslo S – Ski
dato 01.02.2012 vill vi uppmerksamma att det är av yttersta vikt att
detta inte får några konsekvenser för planarbiden, veiflytting, ny veij,
höglager etc som planeras på tomten gnr/bnr 107/738. I höglaret skall
dessutom monteras automationsutrustning., viken är kjenslig för
vibrationer, sprängarbeten etc. För vidare info om detta kontakta Jan
Vere på Brödrerne Dahl, tel +47 22 72 55 04.

Tiltak for reduksjon av rystelser i
anleggsperioden i området innarbeides
i Miljøplan.
Vibrasjonsdempende tiltak vurderes
bygget etter gjennomføring av
beregninger.
Kommunens kommentar
Ingen kommentar ut over tiltakshavers
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Tiltakshavers kommentarer

Vi viser til varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Follobanen
på Ski kommunes hjemmeside.
Undertegnede bistår grunneiere i området Linås – Bjerkås på Langhus
med regulering av deres eiendommer til boligformål.
Gnr. 121 bnr. 3 på Langhus ble foreslått lagt inn i kommuneplanen
som fremtidig boligområde i 2010. I løpet av kommuneplanarbeidet
ble noen tilliggende eiendommer også lagt inn som fremtidig
boligområde, og kommuneplanen fastslår at disse må reguleres samlet.
Denne endringen medfører at det er mer aktuelt å se på en veiløsning
sydover mot Kvakestad det var opprinnelig.
(Iillustrasjoner: Utsnitt av kommuneplan for Ski, samt kart til varsel)
Det er ønskelig med færrest mulige avkjøringer til Langhusveien, Fv
152. En ny vei øst for eiendommene vil kunne bedre forholdene ved at
flere av de eksiterende boligene kan benytte denne. Alternativ
veiutløsning for de nye boligene vil være nordover mot Bølerveien.
Denne traseen vil være enklere fordi terrenget er relativt flatt og består
av jorder, men løsningen er mindre ønskelig fordi den bringer mer
trafikk inn i et eksiterende boligområde.

Uttalelsen gir informasjon og tas til
orientering.

Vi antar at det vil bli bygget 60-70 nye boliger i området.
Kommunens kommentar
Kommunen har bedt oss om å avvente varsel om oppstart til
reguleringsplanen for Follobanen er kommet lenger og muligheten for
en tilknytning til en eventuell rundkjøring på Langhusveien er avklart.

Ingen kommentar ut over tiltakshavers

Ramstad terrasse BS – Ramstad terrasse 3-5, 1405 LANGHUS

Tiltakshavers kommentarer

Innspill om sporvalg.
Boligsameiet Ramstad terrasse 3-5 (grunn 120/146) vil få begge
sporene under huset.
Vi har sett på de tilsendte tegningene over sporvalget og mener at en
liten endring på sporvalget, (se vedlegg) vil være gunstig. Sporene vil
da følge åsryggen øst for oss der ingen bor.
Dette vil være til mindre ulempe for oss ved utsprengning av sporene.
En slik endring vil også være til fordel for en rekke hus mellom oss og
fram til grunn 119/52.
Vi er klar over at det vil bli montert utstyr hos oss for å registrere
setningsskader, men sjansene for skader vil være vesentlig mindre ved
denne løsningen.

Plasseringen av sportrasé har vært
gjennom en grundig utredning, og det
vil ikke være mulighet for å gjøre
endringer som Ramstad terrasse BS har
skissert. Strenge geometrikrav til
jernbanelinjer for hastigheten det her
dimensjoneres for legger sterke
begrensninger på muligheten for lokale
tilpassinger.

Kommunens kommentar
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Alternativ ber vi om at det blir boring av tunnelene, ikke sprengning.

Ingen kommentar ut over tiltakshavers

Åsland Næringspark Eiendom AS v/ Terje Rønning
Østplan AS, Skjæret 9 A 1390 Vollen

Tiltakshavers kommentarer

Ser ut fra kunngjøring at eiendommen 105/4 i Ski kommune blir berørt
av utbyggingen, med bla tiltak på bakkeplan.
Etter som dere sikkert arbeider fortsatt med områder for massedeponi
og mellomlagring av steinmasser, ser grunneier (Åsland Næringspark
Eiendom AS) det som er fordel om dere utvider grensen ytterligere på
vår eiendom.
Bakgrunnen til dette er at det er foretatt en grundig
konsekvensutredning for området, og at det foreligger et flertallsvedtak
i Ski kommunestyre om at dette området søkes tatt ut av marka til
fremtidig bruk for næring.
Vi ser at arealene på østsiden av E-6, er meget godt egnet til
mellomlagring av steinmasser. Samtidig vil riggplass som dere
tidligere har nevnt, være meget godt egnet på høydedraget nord vest
for Taraldrudkrysset. (gårdstunet og videre nordover.

JBV ønsker i minst mulig grad å foreta
inngrep i Marka eller gjennomføre
tiltak som gir negative konsekvenser
for miljøet.

Kommunens kommentar
Ingen kommentar ut over tiltakshavers

Private
Gunnar Briskodden – Travsvingen 25, 1405 LANGHUS

Tiltakshavers kommentarer

Vi er en familie som bor på Travsvingen 25 på Langhus (GNR. 120
BNR. 112).
Huset er bygget for 10 år siden og oppvarming skjer vedd bruk av
varmepumpe med grunnvarme fra borehull i fjell.
Borehullet er 150m dypt, og grunnvannsspeilet ligger i dag 10-12 m
ned i hullet. Dvs. at vi henter ut varmen til varmesløyfen fra vannet i
ca. 2x140m.
Vår bekymring er at arbeidet med tunnelen vil gjøre drastiske
endringer med grunnvannsnivået og reduserer virkningsgraden av vårt
varmepumpeanlegg.

Grunnvannsnivå skal ikke endres som
følge av tiltaket.
Dersom anlegget blir berørt, vil det bli
vurdert om det er praktisk mulig å
erstatte anlegget. Eventuelt vil
Jernbaneverket komme i en
erstatningssituasjon.
Kommunens kommentar

Vedlagt følger kartutsnitt for tunnelprosjektet, hvor vi har merket av
hvor borehullet er i forhold til huset og tunnelen.

Ingen kommentar ut over tiltakshavers

Kari og Helge Aas – Langhusveien 62, 1405 LANGHUS

Tiltakshavers kommentarer

Bemerkning til plan for Follobanen.
Vår eiendom gnr/brnr. 119/79-92, blir liggende helt sentralt i
anleggsområdet i Ski med tunnelåpning, produksjon og riggplass tett
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opp til eiendommen. Omfanget av daglig støy og støv fra
anleggsmaskiner, tungtransport og produksjon, vil bli betydelig
gjennom flere år. Det blir også omfattende sprengningsarbeider for
tunnel under eiendommen, og på vestsiden i forbindelse med
utbyggingen av ne spor for godstrafikken.
Området som er markert med tiltak på bakkeplan er et friluftsområde
med et rikt fugle og dyreliv. Her er turstier og dyrestier og også en
skiløype/lysløype i området.
Med betydelige endringer i bomiljøet, som nevnt ovenfor, vil
eiendommen være ubeboelig under anleggsperioden.

Uttalelsen gir informasjon og tas til
orientering.

Ragnar Slang Jensen – Travsvingen 17, 1405 LANGHUS

Tiltakshavers kommentarer

Kommunens kommentar
Avhengig av valgt drivemetode og
størrelse på riggområdet, må JBV
vurdere forskjellige typer avbøtende
tiltak for de berørte boligene ved
Kvakestad. Dette blir en del av
miljøplan.

Vi vil trolig selge vårt hus og trenger mest mulig korrekt informasjon
til potensielle kjøpere.
Fjellvarme
Vi har 100m dyp energibrønn. Se vedlagte tegning. Det er vel høy
sannsynlighet for at denne kan skades, Vi forutsetter at vi i så fall får
erstatning, men hva slags?
 Kan vi eventuelt borre ny brønn? Vi leser at det vil kunne bli
restriksjoner for energibrønner i tunnel området.
 Både varme og varmtvann er tilknyttet energibrønnen og vi
sparer titusener hvert år i strøm. Hvis vi ikke kan borre ny og
må bruke alternativ energikilde så må vel erstatningen både
gjelde for nytt utstyr og diskontering av bortfalt fremtidige
besparelser?
 Hva gjøre i så fall umiddelbart? Vi kan ikke vinterstid vente
på utredninger og lignende. Vi må umiddelbart få et
alternativ. Huset varmt vann i gulver og radiatorer, og har
ikke elektriske ovner eller elektrisk varmtvannsbereder.
Skader på hus og lignende
Vårt hus star på mark og ikke på fjell. Sprengninger og liknende vil
kunne medføre skader.
 Har dere utstyr som kan måle hvorvidt huset påføres skader?
Støy i anleggsperioden
Selv om det på kartene fra bioforsk står at tunneldybden ved vårt hus
er ca 75 meter så vel den vel trolig mindre fordi vi er i enden av
tunnelen. Det står neste 75 meter for neste alle hus.
 Hva kan vi forvente av støy/lyder ved anleggs perioden og
ved togdrift?
 Kan de lages spesiell støydempende tiltak der hvor dybden er
mindre enn normalt?

Dersom anlegget blir berørt, vil det bli
vurdert om det er praktisk mulig å
erstatte anlegget. Eventuelt vil
Jernbaneverket komme i en
erstatningssituasjon.
Midlertidig løsninger i form av
transportabelt aggregat som erstatter
energibrønnen må påregnes i en kort
periode når tunnelen bygges under
eiendommen om energibrønnen kan
erstattes.

Det gjennomføres registreringer av alle
berørte bygninger i forkant av
byggearbeidene og grunnvannsnivået
overvåkes.
Støy i anleggsperioden blir beskrevet i
plandokumentene.
Støydempende tiltak vil bli bygget der
beregninger av vibrasjonene fra tog
tilsier det.
Kommunens kommentar
Ingen kommentar ut over tiltakshavers

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Reguleringsplan – fornyet varsel
Follobanen
Gjengivelse av uttalelser
med tiltakshavers kommentarer

Knut Havneraas – Travsvingen 19, 1405 LANGHUS
Hei,
refererer til brev av 01.02.2012 til berørte grunneiere og naboer ift
reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo S - Ski.
Jeg bor i Travsvingen 19, 1405 Langhus. Ut fra kart 3, som var vedlagt
ovennevnte brev, ligger eiendommen vår (gnr 120/bnr 115) innenfor
den stiplede linjen som markerer tunnelen dobbeltsporet skal gå i.
Vi diskuterte dobbeltsporet i helgen, og kom til å tenkte på at vi har et
borehull for borevarme på eiendommen. Hullet er rundt 140 meter
dypt.
Spørsmålet er hvor dypt tunnellen vil ligge, og vil dette borehullet bli
berørt av arbeidet med tunnellen (sprenging el.l.) eller selve
tunnellen?
Hvis borehullet blir berørt, og dermed også slanger etc som ligger nede
i hullet, hvordan vil JBV forholde seg til evt skader som oppstår her.
Jeg regner med at dere har tatt med i regnestykket evt kostnader for
utbedring og alternative løsninger hvis hullet, og det som ligger nede i
hullet, blir skadet.
Jeg vet at det er flere andre naboer som også har borevarme, og at dette
derfor berører flere grunneiere enn meg.
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Dersom anlegget blir berørt, vil det bli
vurdert om det er praktisk mulig å
erstatte anlegget. Eventuelt vil
Jernbaneverket komme i en
erstatningssituasjon.
Midlertidig løsninger i form av
transportabelt aggregat som erstatter
energibrønnen må påregnes i en kort
periode når tunnelen bygges under
eiendommen om energibrønnen kan
erstattes.
Kommunens kommentar
Ingen kommentar ut over tiltakshavers

