Nyhetsbrev
Follobaneprosjektet

Hva skjer – når og hvor?
I 2018 begynner det for alvor å bli synlige leveranser fra
Follobaneprosjektet. Bane NOR vil takke alle naboene for
tålmodighet og samarbeid mens vi bygger – vi ønsker
alle en god jul!
Sommer/tidlig høst 2018 bryter den
første av fire tunnelboremaskiner seg
gjennom fjellet ved Oslo sentrum.
Samtidig nærmer det seg åpning av
nye Ski kollektivknutepunkt. I dette
nyhetsbrevet vil Bane NOR informere

naboene langs og over traséen om
anleggsarbeidet som pågår fra fem rigg
områder mellom Ski og Oslo. Fortsatt
ligger prosjektet an til å bli ferdig i
desember 2021. Vi gleder oss til å tilby
halvert reisetid mellom Oslo og Ski.

Les mer om
• Videre arbeid i 2018
• Viktige datoer
• Her er TBMene nå
• Kontaktinformasjon
For english version,
see our webpage:
www.banenor.no/follobanen
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Nye Ski kollektivknutepunkt
Vi gleder oss over å ha fullført Skis nye landemerke, Nordbyveien bro.
I august 2018 planlegges åpning av første del av nye Ski stasjon.

Det blir fortsatt stor aktivitet på Ski når vi går over i et nytt år,
og etter planen skal traﬁkk settes i gang på første del av den nye
stasjonen. Den vestlige halvdelen av stasjonen vil da tas i bruk
med to nye plattformer for nye spor 1, 2, 3 og 4. Adkomsten til de
nye plattformene vil være fra vestsiden, og alle tog til og fra Ski
stasjon vil benytte de nye sporene.
Folkemøte i januar

Nytt landemerke: Nye Nordbyveien bro i Ski sto ferdig i august 2017.
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Torsdag 11. januar 2018 klokken 19.00 inviterer Ski kommune
til folkemøte. Bane NOR vil være til stede for å informere om
fremdriften i arbeidet og veien videre. Akershus fylkeskommune,
Statens vegvesen og Ruter vil også delta og du vil få muligheten til
å stille spørsmål. Folkemøtet holdes i kommunestyresalen på Ski
Rådhus i Idrettsveien 8. Mer informasjon kommer på Bane NORs
nettside banenor.no/follobanen og på Facebook rett etter jul.
Flere veier vil bli ferdig i 2018
Jernbaneveien åpnes for kollektivtraﬁkk, syklende og gående i
løpet av neste år, og Kirkeveien og Nordbyveien er på god vei til å
bli ferdig. Fortauene skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2017,
mens gjenstående asfaltering utføres våren 2018.
Buss for tog
Det vil dessverre bli nødvendig å stanse togtraﬁkken mellom Ski
og Oslo S i ﬂere perioder i 2018. Dette for å utføre nødvendig
jernbaneteknisk arbeid. NSB vil sette opp buss for tog i disse
periodene. Fra slutten av juni til begynnelsen av august skal ﬁre
nye spor ferdigstilles. Samtidig starter omfattende anleggsarbeid
på østsiden av stasjonen. Dette vil være døgnkontinuerlig arbeid
og det vil dessverre medføre noe støy. Se tidslinjen på siste side
for nøyaktige datoer. Det vil også bli sendt ut mer informasjon
om dette nærmere sommeren.

Ny adkomst til stasjonen
Etter sommerens traﬁkkomlegging vil Bane NOR igangsette
arbeidet med fornyelse av gamle spor 1, 2 og 3 og nåværende
sideplattform og midtplattform. De gamle sporene vil da ikke
lenger kunne benyttes. Områdene for ankomst og avgang vil
ﬂyttes til vestsiden. Gående må derfor beregne noe mer tid fra
Ski sentrum til de nye plattformene.
Ta kontakt om du opplever ulemper
Bane NOR beklager ulempene arbeidet medfører og ber naboer
som har spørsmål eller opplever ulemper om å ta kontakt med
oss. De mest berørte naboene vil bli tilbudt alternativ overnatting.
Det vil også bli lagt ut mer informasjon underveis, både på våre
nettsider banenor.no/follobanen og på vår Facebook-side.
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De ﬁre tunnelboremaskinene har nå tilbakelagt godt over halvparten av distansen
mellom Oslo sentrum og Langhus. I løpet av 2018 vil to av dem bli ferdig med arbeidet.

De to nordgående maskinene vil i løpet av 2018 passere under
nabolagene Kastellet, Holtet og Bekkelaget, før de møter den
nordligste delen av den lange tunnelen under Jomfrubråten. De
to sørgående maskinene vil passere under områdene Bøleråsen,
Vevelstadåsen og Ramstad i perioden januar til august 2018.
Beboere i disse områdene skal ha fått forhåndsvarsel om dette
arbeidet i november 2017.
Hva kan naboene forvente?
Lyd fra tunnelboremaskinene kan medføre midlertidige ulemper
for naboer som bor nær tunneltraséen. I disse nabolagene vil de
nærmeste naboene merke en gradvis tiltagende durelyd over
en periode for hver av de to tunnelboremaskinene. Deretter vil
lydnivået være på sitt høyeste i noen uker før lyden blir langsomt
svakere når maskinene fjerner seg fra boligområdet.
Perioden lydnivået er på sitt høyeste vil variere fra nabolag til
nabolag, blant annet avhengig av avstanden mellom tunnelen
og overﬂaten. Erfaringer fra andre prosjekter viser at det er stor
variasjon i hvordan man opplever lyd og støy fra anleggsarbeid
som dette. Dersom du har spørsmål eller opplever ulemper ber vi
deg ta kontakt slik at vi kan vurdere tiltak.

Tidlig neste år blir det blir det også et gjennomslag fra Tresporshallen ut til betongtunnelen som skal føre togsporene inn til
Oslo S. Tresporshallen er en del av Blixtunnelen som ligger
inne i Ekebergåsen. Den er 470 kvadratmeter stor og det er her
dobbeltsporene og sporet for inngående Østfoldbane samles.
Østfoldbanen
Langs E18 ved Sydhavna pågår arbeidet med tilrettelegging av
det nye tunnelløpet for inngående Østfoldbane som skal møte
dagens Østfoldbane.
Støyende arbeid
Det pågår støyende arbeid i den nordre delen av Tresporshallen
som kan påvirke beboere i Gamlebyen. Bane NOR beklager de
ulempene arbeidet medfører og ber naboer som har spørsmål
eller opplever ulemper i området om å ta kontakt med oss slik at
vi kan vurdere tiltak. Arbeidet i dette området skal etter planen
være ferdig i slutten av februar 2018.
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Tunnelarbeidet mellom Langhus og Oslo

Gjennomslag
I løpet av sommeren/høsten vil de to nordgående maskinene få
gjennomslag. De to sørgående maskinene vil være ferdig med sitt
arbeid tidlig i 2019, men i den siste perioden av arbeidet vil de bore
under et område med spredt bebyggelse mellom Ramstad og Roås.
Tunnelarbeidet ved Gamlebyen
Når de to nordgående TBM-maskinene får sitt gjennomslag
i 2018, skjer det i området under EKT ridesenter og Jomfrubråten.
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Ved Mosseveien: Illustrasjon av inngangen til Ekebergåsen med dobbelt
sporet mellom Oslo S og Ski og Østfoldbanen under bakken.
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Webkart over tunneltraseen: http://webgis.no/follobanen
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Julen 2017
Arbeidet i tunnelen mellom
Ekebergåsen og Langhus
vil stanse i perioden fra og
med 23. desember til og med
2. januar 2018
Vi ønsker alle en riktig god jul!

Viktige datoer i 2018

Betongtunnel: Starten på tunnelen der togsporene til og fra Oslo S legges.

Neste fase ved Oslo S
I løpet av det siste året er store deler av arbeidet med
å forsterke grunnen i anleggsområdet i Gamlebyen
ferdigstilt. Neste fase med bygging av konstruksjoner er
godt i gang.
De siste månedene har en stor tunnelkonstruksjon begynt å reise seg fra
Bispegata mot Ekebergåsen. Dette
er de første delene av den 600 meter
lange betongtunnelen som skal knytte
Follobanens lange fjelltunnel, Blixtunnelen, og Østfoldbanens nye trasé til
plattformene på Oslo S.

av masse, samt noe spunting og kalksementstabilisering
• Pigging av og boring i fjell ved
Mosseveien
• Boring av peler
• Riving og gjenoppbygging av jernbaneteknisk infrastruktur ved Oslo S og på
Loenga

I tillegg pågår arbeider ved Mosseveien
og mellom Bispegata og Oslo S. Ved
Mosseveien utføres pigging og sikring
av fjell i forbindelse med overgangen fra
betongtunnel til tunnel i fjell. Nord for
Bispegata rives den gamle broen og det
utføres grunnarbeid for konstruksjonene
inn mot Oslo S samt arkeologiske
utgravinger.

Stans i togtrafikken

Videre i 2018
• Arkeologiske utgravinger i Bispegata
• Bygging/støping av betongtunnel
• Grunnarbeider: graving og transport

Også i 2018 blir det ﬂere perioder hvor
det er nødvendig å stanse togtraﬁkken
for å utføre viktig arbeid i eller rett ved
togsporene ved Oslo S og på Loenga. For
å utnytte disse periodene maksimalt er
det dessverre nødvendig at arbeid utføres
hele døgnet.
De nærmeste naboene blir varslet i
god tid før arbeidet starter og dersom
støygrenser overskrides blir de mest
utsatte naboene tilbudt alternativ
overnatting.

Merk: Naboer som blir berørt
av dette arbeidet vil få mer
informasjon når det nærmer seg.

Nabokontakter
Gunnar Børseth – Oslo S
Tlf: 906 38 626
Nina Aasmundsen –
Tunnel Oslo S–Ekeberg
Tlf: 412 23 139
Gro Elden – Tunnel Ekeberg–Langhus
Tlf: 477 94 866
Alejandro Decap – Ski
Tlf: 948 58 834
Ved henvendelser etter kl 16.00
vennligst send oss en mail:
follobanen@banenor.no
Ved henvendelser som haster kan
du ringe nabovakttelefonen på
459 75 212 (16–22)

Les nyheter om Follobanen på

INFOsenteret
I vårt informasjonssenter får du mer
informasjon om Follobaneprosjektet.
Senteret ligger på prosjektets riggområde
i Bispegata 13 i Oslo.

• 10.01 – Nabomøte for
Bøleråsen
• 11. 01 – Folkemøte på Ski
• 16.01 – Nabomøte for
Kastellet–Bekkelaget
• 10.02–11.02
Stans i togtrafikken
• 03.03–04.03
Stans i togtrafikken
• Påsken: 29.03–02.04
Stans i togtrafikken
• 28.04–29.04
Stans i togtrafikken
• 26.05–27.05
Stans i togtrafikken
• Sommeren: 23.06–06.08
Stans i togtrafikken
• 25.08–26.08
Stans i togtrafikken
• 22.09–23.09
Stans i togtrafikken
• 13.10–14.10
Stans i togtrafikken

Åpningstider:
Mandag og fredag: 11 til 15
Tirsdag, onsdag og torsdag 11 til 18
Større grupper kan avtale andre tidspunkt
ved behov. Senteret er åpent for alle.
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www.banenor.no/follobanen
facebook.com/follobanen
Du kan også registrere din epost
adresse og få nyheter fra prosjektet
direkte i din innboks:
Banenor.no/ follobanennyheter

