Nyhetsbrev
Follobaneprosjektet

Hva skjer – når og hvor?
Follobaneprosjektet er
under full utbygging fra fem
anleggsområder. Over 40
prosent av arbeidet er fullført
og prosjektet ligger an til
å stå ferdig som planlagt i
desember 2021.

I dette nyhetsbrevet ønsker Bane NOR å
informere naboer langs traséen om anleggsarbeidet og andre planlagte aktiviteter de
nærmeste månedene. Vi beklager ulempene
noe av arbeidet medfører.

Les mer om
• Sommerens aktiviteter i
Oslo, på Åsland og i Ski
• Tunnelboremaskiner

Takk for tålmodighet og samarbeid mens
vi bygger! God sommer! På siste side står
kontaktpersoner for naboene.

• Nytt INFOsenter
• Trasékart
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Oslo S

Oslo – Ekeberg

Store konstruksjoner, jernbaneteknikk og grunnarbeid er
noen stikkord for arbeidet ved Oslo S i 2017. Nå begynner
den lange betongtunnelen å ta form.

På Sydhavna, som er ett
av Follobaneprosjektets to
anleggsområder nær Oslo
sentrum, går sprengningsarbeidet mot slutten.

I lang tid har arbeidet med å føre nye
toglinjer inn til Oslo S vært synlig for
naboer og forbipasserende i Gamlebyen.
Så langt er det utført mye nødvendig
grunnforsterkning, men i desember 2016
startet konstruksjonen av den lange
betongtunnelen mellom Bispegata og
Ekebergåsen. Flere seksjoner er nå støpt
og den store konstruksjonen er godt
synlig i nærmiljøet.

Mellom Oslo S og Ekeberg er over
90 prosent av den nye Follobanen
(Blixtunnelen) ferdig bygget, bare det
jernbanetekniske arbeidet gjenstår.
Både det utgående og inngående løpet
er kommet til grensesnittet mot den
delen av tunnelen som drives med
tunnelboremaskiner. Her er det etablert
store bergrom hvor tunnelboremaskinene
senere skal demonteres.

det planlegges slik at det mest støyende
arbeidet utføres på dagen/ettermiddagen.
I enkelte tilfeller kan støygrensene brytes
og da vil de mest utsatte naboene få
tilbud om alternativ overnatting.
I forbindelse med byggingen av
betongtunnelen er Bispegata midlertidig
lagt om mellom Kong Håkon 5.s gate og
Oslogata. Første del av omleggingen er
gjennomført og neste etappe utføres i
sommer. Senhøsten 2018 vil Bispegata
legges tilbake i dagens trase. //

Dette skjer videre i 2017
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• Grunnarbeider: graving/
massehåndtering, spunting og kalksementstabilisering
• Riving og gjenoppbygging av
jernbaneteknisk infrastruktur
• Videre omlegging av Bispegata
• Arkeologiske utgravinger ved/under
Bispegata.

I sommer blir det spunting på
Loenga og ved Norenga bro.

Det viktige anleggsarbeidet ved Oslo S
gjør det nødvendig å stanse togtrafikken
fra og med 24. juni til og med 6. august.
For å utnytte denne perioden maksimalt
blir det arbeidet hele døgnet. I sommer
er det spesielt jernbaneteknisk arbeid og
spunting som er viktig. Spuntingen vil
pågå like ved Nordenga bro og på Loenga.
Dessverre vil arbeidet i perioder føre til
støy for de nærmeste naboene, men

Dette skjer videre i 2017
I månedene fremover skal det utføres noe
sprengningsarbeid under Kongsveien/
Mosseveien. Det skal pågå aktiviteter hele
døgnet, men sprengningsarbeidet utføres
bare i tidsrommet 7 - 23 på hverdager og
7 - 16 lørdager. Det sprenges inntil fire salver
hver dag. Arbeidet i dette området skal
etter planen være ferdig i slutten av februar
2018. Bane NOR beklager de ulempene
anleggsvirksomheten kan medføre.
SMS-varsling
Bane NOR har opprettet egen SMSvarsling for naboene. Ved å sende
kodeord TRESPORSHALLEN til 26112, får du
tilsendt sms-varsel før hver sprengning.
Du kan melde deg av tjenesten ved å
sende TRESPORSHALLEN STOPP til 26112.
Tjenesten er gratis. //
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De fire tunnelboremaskinene (TBM) som startet fra Åsland anleggsområde høsten 2016
har til sammen boret over 11 kilometer, som utgjør ca. 30 prosent av denne delen av
tunnelen. To maskiner borer nordover i retning Oslo S, og to borer sørover i retning Ski.

De to nordgående tunnelboremaskinene
passerer under Kantarellen terrasse i løpet
av juni og juli. Den første maskinen har
snart passert Kantarellen, mens den andre
maskinen nærmer seg området nå. De
to tunnelløpene går parallelt. Maskinene
fortsetter nordover under Ljabruelva i
retning Nordstrand kirke. I løpet av juli og
august vil de nå området under Ljabru. De
to sørgående maskinene passerer nå under
et lite utbygget område utenfor Fløisbonn.
Her regner en ikke med at lyden vil være
merkbar for boligene i nærheten.
Hvilken fremdrift har maskinene?
Tunnelboremaskinene har en fremdrift
på om lag 100 meter i uken hver. Du kan
se hvor tunneltraseen går og se hvor
tunnelboremaskinene befinner seg ved å
gå inn på http://webgis.no/follobanen
Hva kan naboene forvente av ulemper?
Lyd fra tunnelboremaskinene kan medføre
midlertidige ulemper for naboer som bor
nær tunneltraseen. I disse nabolagene
vil de nærmeste naboene merke en
gradvis tiltagende over en periode på
om lag to uker for hver av de to tunnelboremaskinene. Deretter vil lydnivået
være på sitt høyeste i inntil to uker for så å
bli langsomt svakere og svakere jo lengre
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Tunnelboremaskiner (TBM) er tunnelfabrikker som borer
og forsegler tunnelen i en operasjon. I dette bildet ser du to
tunnelarbeidere ved den fremre delen av maskinen.

maskinene fjerner seg fra boligområdet.
Boringen pågår store deler av døgnet
med enkelte pauser for vedlikehold. Lyden
avhenger av fjellkvalitet og avstand fra
tunnel til bolig. Enkelte naboer kan merke
noe støy i forbindelse med sprengning
av tverrforbindelser mellom de adskilte
tunnelløpene.
Hva kan jeg gjøre for å unngå ulemper?
Erfaringer fra andre prosjekter viser
at det er stor variasjon i hvordan man
opplever lyder og støy fra anleggsarbeid
som dette. Dersom du har spørsmål
eller opplever ulemper om natten som
følge av anleggsarbeidet ber vi deg ta
kontakt med oss slik at vi sammen kan se
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på mulige løsninger. Bane NOR kan tilby
alternativ overnatting til de naboene som
bor rett over eller til siden for traseen.
Gjelder dette din bolig vil du få tilsendt
informasjon fra Bane NOR i god tid.
Dette skjer videre i 2017
I løpet av høsten vil de to nordgående
tunnelboremaskinene passere under
området ved Nordstrand kirke, og
fortsette nordover under Sæter. De
nærmeste naboene til tunneltraseen vil
få eget varsel når tunnelarbeidet nærmer
seg deres område. De to sørgående
maskinene vil fortsette i retning Ski og i
løpet av høsten passere under Assurdalen
(industriområde). //
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Ski

Ski
I Ski er det mye arbeid som skal utføres i sommer.
Sporene på Østfoldbanen legges om i ny trasé, det skal
spuntes og utføres grunnarbeid i sentrum og ved Ski
stasjon skal den vestre delen av gangbroen rives.
Sommerinnsats
De mest støyende arbeidene, inkludert
spunting, vil i hovedsak pågå mandag til
lørdag i tidsrommet 7-23. Det skal spuntes
på dagstrekningen ved Endsjø gård, i
Ski-morenen og ved Ski stasjon. Boring
av mastefundamenter på dagstrekningen
skal foregå hele døgnet fra 24. juni - 5. juli.
I denne perioden tilbys de mest berørte
naboene alternativ overnatting og blir
kontaktet direkte. Vi beklager ulempene
og vil bistå naboene så godt som mulig.
Endret gang- og sykkelmønster
Ved Ski stasjon skal den vestre delen
av gangbroen rives etter at gang- og
sykkelvei over Nordbyveien bro og
tilliggende veier er opprettet. Den østre
delen av gangbroen, med tilkomst fra
østsiden av stasjonen ned til spor to og
tre, kan fortsatt benyttes. Se våre nettsider

www.banenor.no/follobanen for kart
over endret gang- og sykkelmønster.
Det er viktig å beregne noe mer
tid enn i dag, dersom man skal fra
østsiden av stasjonen til eksempelvis
parkeringsplassene på vestsiden. Merk
at det generelt vil være anleggsarbeid
i stasjonsområdet og at man må følge
skilting og informasjon som er tilgjengelig
i dette området.
Dette skjer videre i 2017
I høst fortsetter arbeidet med å bygge
tunnelutløpene ved tunnelportalen.
Byggingen av Roåstunnelen starter i høst.
I Ski sentrum fortsetter arbeidet med å
bygge plattformene og undergangen
til den vestre delen av Ski stasjon. Etter
planen skal en del av det som blir nye
Ski kollektivknutepunkt tas i bruk for
togtrafikk allerede neste sommer. //

Motta nyhetsvarsel fra
Follobaneprosjektet!
Hva skjer – når og hvor i
Follobaneprosjektet?
Registrer din e-postadresse og få
nyheter fra prosjektet direkte til din
innboks.
Påmelding:
banenor.no/ follobanennyheter

Nabokontakter
Gunnar Børseth
Oslo S
Tlf: 906 38 626
Nina Emilie Pay
Tunnel Oslo S - Ekeberg
Tlf: 922 04 141
Sommervikar
Tlf: 404 13 448
Gro Elden
Tunnel Ekeberg-Langhus
Tlf: 994 75 686
Sommervikar
Tlf: 948 23 605
Jacob Kielland Haug
Ski
Tlf: 932 88 76

INFOsenter åpnet i Bjørvika
Et nytt informasjonssenter forteller om
Follobaneprosjektet. Senteret ligger på
prosjektets riggområde i Bispegata 13.
Åpningstider er tirsdager, onsdager og
torsdager fra kl. 11 til 18, samt mandager
og fredager fra kl. 11 til 15. Større grupper
kan avtale andre tidspunkt ved behov.
Senteret er åpnet for naboer, studenter,
lokale skoler og alle andre interesserte.

Henvendelser etter kl. 16 - ring nabovakttelefonen
Det er opprettet en nabovakttelefon-tjeneste for alle naboer nær Follobanens trasé til
bruk etter vanlig arbeidstid. Telefonen betjenes av nabokontaktene i prosjektet, og du
vil alltid treffe en av oss. Telefonnummeret er 459 75 212.
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follobanen@banenor.no

Les nyheter om Follobanen på
www.banenor.no/follobanen
facebook.com/follobanen

Webkart over tunneltraseen
Lurer du på hvor tunneltraseen går? Du
finner enkelt svaret i vårt interaktive kart.
Her kan du søke på adresse, og zoome inn
på tunneltraseen.
Se: http://webgis.no/follobanen

