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Definisjon av sentrale begrep:
Avgreningspunkter: Et punkt på en jernbanetrasé hvor et nytt spor grener av; altså at et
spor deler seg i to.
Betongtunnel: Det samme som kulvert; altså en tunnel laget av betong som ligger i
løsmasser og ikke i berg.
Drive tunnel: Å lage tunnel.
Drivemetode: En tunnel kan drives konvensjonelt eller ved hjelp av tunnelboremaskin, eller
en kombinasjon av disse.
Erverve: å innhente/tilegne seg. Brukes i forbindelse med grunnerverv; altså å kjøpe eller
ekspropriere fast eiendom.
Follobanen er navnet på ny dobbeltsporet jernbane mellom Oslo S og Ski.
Hovedplan hos Jernbaneverket: Dette er en overordnet teknisk plan.
Konvensjonell drift: Boring og sprenging. Betyr at tunnelen sprenges ut i berget. Dette er
den vanligste måten å drive tunnel på.
Miljøoppfølgingsplan for anleggsperioden skal bidra til å ivareta hensynet til dem som bor
og ferdes nær rigg- og anleggsområdene i anleggsperioden.
Miljøprogram er prosjektets miljøstyringsdokument for prosjektering og regulering.
Overdekning: Avstand fra heng (tak) i tunnel til terrengoverflaten i form av berg eller
løsmasser.
Restriksjonssone: Restriksjonssoner er kun knyttet til tunnel. På bakkenivå fastsettes en
restriksjonssone hvor tunneloverdekningen er mindre enn 17 meter. I restriksjonssonen gis
restriksjoner vedrørende bygge- og anleggsvirksomhet som kan berøre tunnelen.
Restriksjonssonen angis som en hensynssone på plankartet.
ROS – analyse: Risiko- og sårbarhetsanalyse. Det skal gjennomføres en slik analyse knyttet
til alle arealplaner som utarbeides etter plan- og bygningsloven.
Sikringssone: Jernbanetunnelen reguleres med selve tunnelløpene og en sikringssone
utenfor. Sikringssonen skal sikre tunnelløpene mot uhell og skade ved annet anleggsarbeid i
nærheten. Jernbaneverket erverver både tunnelløpene og sikringssonen.
Stuff: Endeveggen i tunnelen (bergfronten), så langt som tunnelen til enhver tid er kommet i
byggefasen.
Støykonsekvenser – rød og gul sone: Rød sone er nærmest støykilden og angir et
område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og der etablering av ny støyfølsom
bebyggelse skal unngås.
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Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Teknisk plan hos Jernbaneverket: Dette er en detaljert teknisk plan som er grunnlag for
reguleringsforslaget.
TBM – tunnelboremaskin: Tunnelboremaskiner borer hull i berget. For Follobanen er det
sett på mulighet for å benytte fullprofil boremaskin, dvs. at hele tverrsnittet blir boret og at
hullet blir sirkulært.
Østfoldbanen er eksisterende jernbaneforbindelse fra Oslo S gjennom Ski og videre
sørover.
ÅDT: ÅrsDøgnTrafikk er den gjennomsnittlige døgntrafikk i året. Summen av alle kjøretøy
som passerer et tellepunkt i løpet av et år dividert med antall dager i året.
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1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
I de siste årene har det generelt vært en kraftig vekst i jernbanetransporten i Norge, både for
person- og godstrafikk. Økt bruk av jernbanetransport er viktig for å nå Stortingets og
Regjeringens mål om et mer effektivt og bærekraftig transportsystem. Kapasiteten på dagens
jernbanenett er imidlertid fullt utnyttet på de trafikktunge strekningene. Det er ikke plass til
flere tog, og veksten har derfor vært svært begrenset. Kapasiteten på dagens Østfoldbane er
stedvis mer enn fullt utnyttet. Det gjelder særlig mellom Oslo S og Ski. Nesten halvparten av
banen har en hastighetsstandard lavere enn 100 km/t. Et nytt dobbeltspor vil halvere
raskeste reisetid med tog mellom Oslo S og Ski i forhold til dagens situasjon, i tillegg til å gi
mulighet for betydelig flere avganger i timen.
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, Follobanen, er planlagt som første etappe i utbyggingen av en
høyhastighetsbane til Europa. St.meld. nr. 16 (2009) - Nasjonal transportplan (NTP) 2010–
2019 er lagt til grunn for Follobanen. Dobbeltsporet er planlagt som et sammenhengende
utbyggingstiltak med planlagt byggestart i 2014 og ferdigstillelse i 2020. Anbefalt
utbyggingskonsept, basert på utredninger og samfunnsøkonomiske analyser, er en direkte
tunneltrasé mellom Oslo S og Ski uten mellomliggende stasjoner. Jernbaneverkets
sluttrapport med anbefaling fra utredningsarbeidet har dannet grunnlag for planarbeidet.
Planprogram for nytt dobbeltspor Oslo - Ski ble fastsatt av Samferdselsdepartementet (SD)
13. september 2010 etter at det var forelagt Miljøverndepartementet (MD) i samsvar med § 8
i forskrift om konsekvensutredninger. MD vedtok at SD er ansvarlig myndighet for utbygging
av nytt dobbeltspor etter bestemmelsene om konsekvensutredninger. Planprogrammet
redegjør for formålet med planleggingen, hva planen omfatter og hvordan planprosessen
skal gjennomføres. Informasjons- og medvirkningstiltak er også beskrevet.
Ved fastsetting av planprogrammet ga SD følgende føringer som berører Oslo - Ski:
-

-

Det skal utarbeides en selvstendig konsekvensutredning for hele tiltaket.
SD vil fastlegge trasévalg på grunnlag av konsekvensutredningen.
Alternativet med dagsone ved Taraldrud utgår.
Alternativet med innføring til Oslo S ved Dyvekes vei utgår.
Nytt dobbeltspor skal bygges med to separate løp.
Planarbeidet må legges opp slik at nødvendige forberedende arbeider ved
avgreiningspunktene (for godsforbindelsen mellom Follobanen og Alnabru ”Bryndiagonalen”) kan utføres samtidig som Follobanen bygges.
JBV må vurdere hvilke godstrafikkvolum Østfoldbanen kan håndtere uten
Alnabruforbindelsen fra Follobanen, og hvilke miljøkonsekvenser dette vil gi.

Ny forbindelse mellom Follobanen og Alnabru godsterminal vil bli gjennomført som et eget
prosjekt, med egen plan- og utredningsprosess, men avgreiningspunktet fra Follobanen er
innarbeidet i planforslaget. De andre punktene er fulgt opp i konsekvensutredningen.
Fastsettingsbrevet tar også opp behovet for å samordne utredningsarbeidet med pågående
høyhastighetsutredning og KVU for IC-triangelet. JBV bes om å vurdere hvilken betydning de
langsiktige kapasitetsutfordringene for jernbanen i Oslo-området vil ha for Follobanens
innføring til Oslo S, bl.a. i tilknytning til en eventuell framtidig ny tunnelløsning i Oslo.
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Konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Oslo - Ski for Oslo, Oppegård og Ski kommuner
med forslag til supplerende utredninger til reguleringsplan har vært til offentlig ettersyn i
perioden 28. april 2011 til 17. juni 2011. Konsekvensutredningen er utarbeidet etter Plan- og
bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger (KU - forskriften) av 1. juni 2009, og er
basert på fastsatt planprogram og foreliggende tekniske planer med underdokumenter.
Utredningen beskriver tematisk konsekvenser og virkninger av tiltaket.
I konsekvensutredningen (KU) ble bygging av miljølokk over jernbanen ved Endsjø vurdert
som et mulig avbøtende tiltak for å redusere visuell virkning av baneanlegget i område med
kulturmiljø av stor verdi, og for å redusere støybelastning. Gjennom videre prosjektering av
baneanlegget har Jernbaneverket utarbeidet en optimalisert løsning av alternativ Øst 5 i KU
(kalt Øst 5 optimalisert), hvor lokk ikke lengre vurderes å være et hensiktsmessig avbøtende
tiltak. Sporområdet er i alternativ Øst 5 optimalisert endret bl.a. ved etablering av nytt
ventespor fra sør, senkning av sporene ut fra Ski stasjon og forbi Endsjø gård, forlenging av
ventespor vest mot syd, dreiing av Follobanen mot øst og nytt godsspor øst. Godsspor øst
gir en planskilt kryssing for godstog mellom Follobanen og Østfoldbanen. Det totale
sporområdet forbi Endsjø gård blir bredere. Den optimaliserte løsningen medfører at ny
Follobane bygges uten lokk forbi Endsjø gård og at Endsjø gård får ny atkomst gjennom
kulvert mellom Endsjø og Roås gård.
Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeider i Ski kommune den 1.2. 2012.
Konsekvensutredningen ble godkjent av Samferdselsdepartementet den 1.3.2012.
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2 FORHOLD TIL RAMMER, RETNINGSLINJER OG ANDRE
AREALER
2.1 Nasjonale føringer og retningslinjer
Forskrift om konsekvensutredninger
Planinitiativet for gNytt dobbeltspor Oslo - Ski er vurdert iht. plan- og bygningslovens § 12-10
første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller inn under forskriftenes § 2 jf.
vedlegg I, punkt 29: «Jernbanelinjer for langdistansetrafikk. Investeringer i infrastruktur med
en kostnad på mer enn 500 millioner kr».
Planprogram for nytt dobbeltspor Oslo – Ski, som gjør rede for formålet med planen, behovet
for utredninger og opplegg for medvirkning. Planprogrammet ble fastsatt av
Samferdselsdepartementet (SD) 13. september 2010 etter at det var forelagt
Miljøverndepartementet (MD) i samsvar med § 8 i forskrift om konsekvensutredninger. MD
har bestemt at SD er ansvarlig myndighet etter bestemmelsene om konsekvensutredninger
for utbygging av nytt dobbeltspor.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen
Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en
mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften skal
sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende
tiltaksprogrammer med den hensikt å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes
nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.
Forskriften har relevans fordi tiltaket passerer gjennom nedslagsfeltet til Gjersjøen som er
drikkevannskilde for Ås og Oppegård kommuner.

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
Lovens geografiske utstrekning berører deler av tiltaket i Oslo, Oppegård og Ski kommuner.
Miljøverndepartementet har i brev av 7.9.2010 gitt tillatelse til å gjennomføre planlegging av
tiltaket. Tiltaket kan ikke gjennomføres uten samtykke fra Miljøverndepartementet om at
offentlige infrastrukturanlegg kan bygges innenfor lovens geografiske virkeområde (§ 7 – 4.
ledd).

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Naturmangfoldloven trådte i kraft 1.7.2009. Lovtekstens formål er at naturen med dens
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet,
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kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Naturmangfoldlovens formål innenfor artsforvaltning
er dermed å hindre at arter og naturtyper forsvinner fra Norge gjennom å sikre de mest
truede artene, og å gi naturtypene juridisk vern. Naturmangfoldloven omfatter alle sektorer
som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven regulerer forvaltning av arter
(med spesiell vekt på truede arter), områdevern/verneområder, fremmede arter samt
prioriterte arter og prioriterte naturtyper.
Naturmangfoldlovens (NMFL) §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse
av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at tiltakshaver skal gjøre
rede for hvordan og i hvilken grad tiltaket berører naturmangfoldet. Vurderingene og
vektleggingene skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap om naturmangfold og
det skal gjøres rede for hva som er konsekvensen av tiltaket på dette naturmangfoldet.

Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
Retningslinjene som gjelder følgende deler av det enkelte verneobjekt er avgrenset slik:
Vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på
inntil 100 meters bredde langs sidene av disse.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
I Plan- og bygningslovens § 2, tredje ledd presiseres barns rettigheter i planleggingen.
Barns interesser i planleggingen skal ivaretas av den enkelte kommune i samarbeid med
tiltakshaver. Det stilles også krav om fysisk utforming slik at anlegg som skal brukes av barn
og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved
omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk
eller er egnet for lek, skal disse erstattes av fullverdige arealer.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og
forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av
myndighet etter plan og bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige
myndigheter. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til
grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på løsninger
som reduserer transportbehovet, samt legge vekt på å utnytte mulighetene for økt
konsentrasjon av utbyggingen. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare
grøntstruktur, biologisk mangfold og estetiske kvaliteter i bebygde områder.
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
I Plan- og bygningslovens § 2, tredje ledd presiseres barns rettigheter i planleggingen.
Barns interesser i planleggingen skal ivaretas av den enkelte kommune i samarbeid med
tiltakshaver. Det stilles krav om fysisk utforming slik at anlegg som skal brukes av barn og
unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved
omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk
eller er egnet for lek, skal disse erstattes av fullverdige arealer. Regjeringen ønsker at
retningslinjene skal håndheves strengere, og at barns interesser bør veie tyngre enn det som
hittil har vært vanlig i tilfeller hvor det er interessekonflikter.

Universell utforming
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter det
at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det
enkelte byggetiltak. Formålet med loven er å gi likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse.
Utstrekningen av loven berører noen områder i Ski, fortrinnsvis tilgjengelighet i
anleggsperioden. For rømningsveier vil jernbaneverkets retningslinjer (JD 520, del 12 tunnel,
kap. 10) legges til grunn for utformingen.

2.2 Regionale føringer og retningslinjer
Fylkeskommunene, samarbeidsalliansen Osloregionen og Follokommunene har alle satt
målsetninger hvor jernbanen spiller en viktig rolle. Østlandssamarbeidet som består av
fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og
Østfold, er enige om:
-

Å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa.
Å sikre en balansert og bærekraftig utvikling innen regionen gjennom utvikling av en
flerekjernestruktur. Dette vil minske presset på hovedstadsområdet (Oslo og
Akershus) og styrke resten av regionen.

Jernbane som grunnstamme i kollektivtransporten står som en viktig premiss i strategiske
dokumenter fra Østlandssamarbeidet. Samarbeidsalliansen Osloregionen har som mål å
styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa med et
arealeffektivt utbyggingsmønster basert på en flerkjernet utvikling. Transportsystemet skal
både knytte den flerkjernete strukturen sammen, knytte Osloregionen til resten av landet og
videre til utlandet. Utbyggingsmønsteret skal bla. ta utgangspunkt i raske, skinnegående
transportmidler med stor kapasitet.

Fylkesplan for Akershus (2004-09)
I fylkesdelplanen er en sentral målsetting at kollektivtrafikken skal ta en betydelig del av
trafikkveksten, spesielt i de viktigste transportkorridorene. Strategien for å oppfylle dette
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målet, er bl.a. at jernbanen skal være ”ryggraden” i kollektivsystemet. Fylkeskommunen
ønsker at jernbanestrekningene mot sør og vest skal prioriteres foran utbygging av
hovedvegnettet langs disse strekningene.
Østfold fylkeskommune har vedtatt fylkesplan ”Østfold mot 2050” (behandlet høsten 2008).
Planen bygger på de overordnede målene for areal- og transport for Østlandssamarbeidet og
Osloregionen.

Samferdselsstrategi for Follo
Kommunene i Folloregionen utarbeidet i 2003 en felles samferdselsstrategi for årene 2003 2015. I utredningen prioriteres de viktigste samferdselstiltak:
-

Nytt dobbelt jernbanespor Oslo - Ski
Samferdselsinvesteringer i jernbanetettstedene
Fylkesvei 152 – Folloregionens stamvei
Bedre og mer samordnet bussnett i regionen
Regionalt sykkelveisystem

Det nye dobbeltsporet vil være ryggraden i kollektivtransportsystemet og ha stor betydning
for frekvens, reisetid, komfort og punktlighet. Investeringer i veinettet, bussterminaler og
parkering i jernbanetettstedene fremheves som viktige supplementer til utbygging av
stasjonsområdene, for at de skal bli velfungerende kollektivknutepunkter. Når det gjelder
bussnettet er det fokus på de tverrgående forbindelsene inn mot region- og
kommunesentrene.

2.3 Kommunale føringer og vedtak
Kommuneplan
Kommuneplan for Ski kommune ble vedtatt 22.6.2011. I henhold til gjeldende kommuneplan
vil ikke nåværende og fremtidig arealbruk mellom Langhus og Ski tettsted gjennomgå noen
store endringer.
Arealene tilhørende Langhus gård, rett syd for Langhus stasjon, er i kommuneplanen avsatt
til fremtidig boligområde. Område avsatt til fremtidig næringsareal for Langhus hagesenter,
vurderes brukt som riggområde for Follobanen.

Reguleringsplaner
Vedtak av reguleringsplanen for Follobanen vil medføre at følgende reguleringsplaner blir
delvis endret:
-

Reguleringsplan for et område mellom Langhus og Ski stasjonsby til
Landbruksformål, vedtatt 12.11.1970.
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Reguleringsplan for Hebekk Skole, vedtatt 15.10.1997.
Reguleringsplan for Ski stasjon, vedtatt 23.10.2002.
Reguleringsplan for Gangvei langs Langhusveien, vedtatt 19.12.1980.
Reguleringsplan for Slora, del av Q1, vedtatt 09.09.1980.
Reguleringsplan for nordre del av Berghagan industriområde, Langhus, vedtatt
14.04.2010.
Reguleringsplan for Skoler Vevelstad, vedtatt 19.06.2002
Reguleringsplan for E6 og turveger, parsell Assurtjern – Oslo grense, vedtatt
30.01.2002.

2.4 Pågående planprosesser
Som en følge av ny plan- og bygningslov er arbeidet med det pålagte plansamarbeid mellom
Oslo og Akershus startet. I den forbindelse er viktigheten av Ski som regionalt knutepunkt
fremhevet. Dette betyr at Ski tettsted også i fremtiden blir en viktig bolig-, handels-, kultur- og
arbeidsplasskonsentrasjon.
Ski stasjon vil spille en avgjørende rolle i dette perspektivet og Jernbaneverket samarbeider
med Ski kommune om justert utforming av stasjonen.
Ombygging av stasjonen skal gjennomføres som en integrert del av Follobanen, og det er
startet opp en separat planprosess for å revidere gjeldende reguleringsplan for Ski stasjon.
Oppstart av reguleringsplanarbeider for Ski stasjon ble varslet 21.1.2012.
Det pågår for tiden et omfattende plan- og utredningsarbeid for et nytt næringsområde på
Taraldrud. Planområdet omfattes av Markaloven (Lov om naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner, vedtatt juni 2009). Kommunestyret har gått inn for planen, og har
sendt søknad til Miljøverndepartementet om endring av Markagrensen. Saken er under
behandling i Miljøverndepartementet.

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS00-A-36060
00A
22.03.2012
15 av 107

Reguleringsplan Ski

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
3.1 Planens avgrensning og beliggenhet
Planens avgrensning er som vist på plankart datert 22.3.2012, og fremgår av figur 1 under.
Planområdet strekker seg fra kommunegrensen i nord mot Oppegård kommune ved
Taraldrud over Vevelstad, forbi Langhus og gårdene Roås og Endsjø. I tillegg omfatter
planområdet er mindre område helt i nord ved kommunegrensen mot Oslo (Åsland), og to
mindre områder på grensen mot Oppegård mellom Åsland og Taraldrud. I sør grenser den til
gjeldende reguleringsplan for Ski stasjon. Follobanen vil gå i bergtunnel fra
kommunegrensen mot Oppegård og helt frem til rett syd for Roås, videre i dagen frem til Ski
stasjon. De områdene som reguleres som permanente arealformål vil omfatte både
tunnelstrekning og sporområder i dagstrekning både for Follobanen og den del av
Østfoldbanen som legges om samt nye godsspor, driftsareal- og veier, samt atkomst- og
rømningsveier.

Figur 1. Avgrensing av reguleringsplanen i Ski kommune.
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3.2 Topografi og grunnforhold
3.2.1 Tunnelstrekning
Grunnforholdene for jernbanen er kartlagt og er lagt til grunn for den plassering tunnelen har
i planforslaget. Figur 2 viser løsmassemektighet fra Assurtjern til Ski. Fra Assurdalen til
Langhus er det bebygde områder med variert topografi, og veksling mellom berg i dagen og
løsmasseområder med til dels stor mektighet (>10 m). Videre sørover mot Ski er det
vesentlig områder med dyrket mark og skog, også her med mektige løsmasseavsetninger og
berg i dagen. På strekningen Vevelstad - Ski har tunnelstrekningen områder med risiko for
setningsskader på bebyggelse.

Figur 2. Plan og profiltegning som illustrerer løsmassemektighet fra Assurtjern til Ski. Lys grønn:
Løsmassemektighet 1 – 5 meter, middels grønn 5 - 10 meter, mørk grønn > 10 meter.

Figur 3 under viser bergartssammensetning på strekningen. Bergartene består overveiende
av prekambriske gneisbergarter som er foldet i skarpe isoklinalfolder og er tydelig folierte.
Den dominerende bergartsstruktur i prosjektområdet stryker N-S til NV-SØ. Lengst i sør mot
Ski dreier strukturen over mot Ø-V. Lag i gneisen med lavere erosjonsmotstand på grunn av
mineralsammensetning (høyt glimmer eller amfibolinnhold), ofte trolig kombinert med
forskyvninger, har gitt lange markerte rygger og dalsøkk.
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Figur 3. Plan- og profiltegning. Illustrasjon av ingeniørgeologi på strekningen Assurtjern til Ski. Strekningen ligger
hovedsakelig i tonalittisk til granittisk gneis.

3.2.2 Dagstrekning
For dagstrekningen Ski nord er grunnforholdene varierende på strekningen fra berg i dagen
lengst nord til over 50 m løsmassemektighet vest for Kapelldammen.
Ut fra Ski stasjon skjærer traséen gjennom en randmorenerygg. Videre nordover forbi
Kapelldammen er det hav- og fjordavsetninger med stor mektighet. Endsjø gård ligger på en
randmorene og videre nordover ligger traseen i overgangen mellom marine
strandavsetninger og hav- og fjordavsetninger før den går inn i tunnel.
Kapelldammen ble iht. gamle arkiver kunstig etablert i 1905. Vannstanden i dammen er i
underkant av kote 125 og det er etablert et overløp.
Eksisterende jernbanefylling ligger med skråningshelning ca. 1:1,5. Det antas at fyllingen er
bygd opp av friksjonsmasser (sand, grus, sprengstein). Det er registrert
vanngjennomtrengning i fyllingen fra Kapelldammen.
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3.3 Naturtype, biologisk mangfold og vassdrag
Det er gjennomført kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold i Ski
kommune i to faser, sist i 2006 (naturtypelokaliteter), se tabell 1 og figur 4 under. Det er i
forbindelse med planarbeidet registrert to nye lokaliteter som er vurdert som spesielt viktige
for biologisk mangfold i Ski kommune. I forbindelse med viltkartleggingen i Ski er både
Kapelldammen og Fosstjern-Bensekulpen kartlagt som viktige viltområder, og da spesielt for
fugl. Da lokalitetene er fanget opp som naturtypelokaliteter omtales de ikke særskilt som
viltområder.
Tabell 1. Verdisetting av lokaliteter i Ski kommune. Verdisetting: A – svært viktig natur, nasjonal verdi, B – viktig
natur, regional verdi, C – lokalt viktig natur, høy lokal verdi. * Kværnerbekken skifter navn til Roåsbekken når den
passerer Fv152 Langhusveien. Lokalitetene er listet fra nord mot sør.

Nr

Lokalitet

Naturtype

Verdi

Verdi KU

28018

Snipetjern (ved
Taraldrud)

Rik sumpskog; lavlandsmyr
i innlandet

A

Stor verdi

51367

Assuren SØ

Gammel barskog

B

Middels til stor verdi

51429

Snipetjern (ved
Regnbuen)

Naturlig fisketomme
innsjøer og tjern

B

4

Tussebekken

Gråorheggeskog

C

Middels verdi

51320

Fosstjern-Bensekulpen

Rik kulturlandskapssjø

A

Stor verdi

3

Roåsbekken*

Bekkekløft

C

Middels verdi

51476

Kværnerbekken*

Viktig bekkedrag

B

Middels til stor verdi

51278

Kapelldammen

Dam

A

Stor verdi

Middels til stor verdi

* Roåsbekken har navn etter de gårder den passerer; Kvernerbekken, Roåsbekken, Dalsbekken.

Det er i etterkant av konsekvensutredningen foretatt oppfølgende undersøkelser for
ytterligere å dokumentere naturverdier i de berørte områdene samt foreslå avbøtende tiltak i
en mer detaljert fase av prosjektet. Undersøkelsene er gjennomført på naturtypelokaliteter,
dvs. lokaliteter som er registrert som spesielt viktige for biologisk mangfold og lokaliteter som
kan påvirkes indirekte gjennom grunnvannslekkasje og vannforurensning og direkte gjennom
arealbeslag. Undersøkelser av vannmiljø er også viktig for plan for ytre miljø og oppfølging
av Vanndirektivet. Det har vært spesiell fokus på rødlistearter eller andre arter av spesiell
forvaltningsmessig betydning.
Kort oppsummert er følgende vassdrag identifisert som spesielt viktige naturtypelokaliteter
(fra nord mot sør):
-

Snipetjern, Taraldrud: Rik sumpskog. Oppgradert verdisetting etter oppfølgende
undersøkelser. Intakt myr i lavlandet av typen naturlig fisketom innsjø/tjern. Spesielt
viktig lokalitet på grunn av bestander av tre direkte truede våtmarksplantearter.
Lokaliteten vurderes som svært viktig.
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Assuren SØ er et område med gammel barskog som er lite påvirket. Lokaliteten er
vurdert som viktig.
Snipetjern ved Regnbuen er et naturlig fisketomt tjern med smal sone med fattig
fastmatte, mykmattemyr og løsbunnmyr. Lokal viktig lokalitet.
Tussebekken ved utløpet til Tussetjern er en frodig bekkedal /ravine med partier av
eldre trær. Lokalt viktig lokalitet.
Fosstjern-Bensekulpen er to næringsrike tjern omkranset av næringsrike
vegetasjonstyper, verdisatt som svært viktig. Oppfølgende undersøkelser har gitt en
langt bedre oversikt over floraen i tjernene. Ingen spesielt krevende arter registrert,
men den lokalt sjeldne arten dvergmaure ble registrert i Bensekulpen.
Roåsbekken er en liten bekkekløft med partier av eldre trær. Få slike lokaliteter
opptrer i Ski kommune, men lokaliteten er liten. Lokaliteten er vurdert som lokalt
viktig.
Kværnerbekken, lokaliteten er et viktig bekkedrag, delvis gjennom en uberørt ravine,
med forekomst av en rødlisteart og potensial for flere interessante funn. Vurdert som
viktig.
Kapelldammen er en dam med rik vannkantvegetasjon og forekomst av en art som er
kategorisert som VU på rødlista (nikkebrønsle) samt stort potensial for interessant
ferskvannsflora og fauna. Lokaliteten vurderes som svært viktig.

Det er en trekkveg for elg og rådyr i området ved Roås/Endsjø gård, jamfør DNs Naturbase
og viltforvalter i Ski kommuneskoger. I følge Ski kommune er dette hovedtrekkrute for vilt i
øst – vestlig retning. Det er ikke gjort konkrete tellinger av omfanget av vilttrekk i området,
men det blir ført påkjørselstatistikk for Fv152 som går parallelt med jernbanen på denne
strekningen. I perioden 2009-2011 ble det påkjørt 10 rådyr og ingen elg i området ved RoåsEndsjø. Det er ikke registrert noen påkjørsler på jernbanen i dette området.
I Roåsbekken er det tidligere (1950-tallet) registrert de rødlistede artene ål og elvemusling,
men begge artene er i dag borte fra den aktuelle strekningen.
I kommuneplanen for Ski kommune, vedtatt 22.6.2011, er det også vist en hensynssone som
omfatter viktig vilttrekk i et øst-vestgående belte over Roås gård. Dette er nord for
tunnelpåhugget til Follobanen, men hensynssonen vil berøres både av et nytt godsspor og
planlagt anleggsområde/ fremtidig næringsområde på Kvakestad.

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Reguleringsplan Ski

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS00-A-36060
00A
22.03.2012
20 av 107

Figur 4. Oversiktskart over registrert viktig naturmiljø i Ski kommune langs planlagt Follobane.

3.4 Landskap og grøntstruktur
Landskapet i Ski kommune tilhører landskapsregion 3: Leirjordbygdene på Østlandet, med
underregion: Flatbygdene i Follo og Indre Østfold. Flate jordbruksarealer med spredte gårder
som blikkfang i landskapet er karakteristisk. Kornproduksjon dominerer dyrkingsarealet og
lave åspartier med gran- og barblandingsskog skaper skiftninger i landskapet og gjør at
jordbruksbygdene varierer fra småskala jordbruksbygder til storskala dyrkingsflater.
Boliger er i stor grad konsentrert til tettstedene og de større regionsentrene langs
Østfoldbanens østre og vestre linjer. Underregionen har et godt utbygd veinett.
Kulturlandskapet nord for Ski er vurdert å ha regional og/eller nasjonal verdi i rapporten
”Kulturlandskap i Follo”, Akershus fylkeskommune og Utmarksavdelingen for Akershus og
Østfold, 2008. Denne verdivurderingen er basert på kulturlandskapets kulturhistoriske
innhold og hvor god historieforteller kulturlandskapet er.
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Figur 5. Landskapsrommet nord for Ski med gården Endsjø midt i bildet.

Kulturlandskapet nord for Ski er i KU vurdert å ha middels verdi fordi det utgjør et
kulturlandskap med visuelle kvaliteter som er typiske og representative for regionen.

3.5 Helse- og miljøforhold
3.5.1 Generelt om regelverk for støy
Retningslinje T-1442 skal legges til grunn ved planlegging etter plan – og bygningsloven.
Retningslinjen anbefaler at støy beregnes og kartfestes med en inndeling i to støysoner:
-

Rød sone nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Kriteriene for soneinndeling er som
følger i tabell 2.

Tabell 2. Kriterier for soneinndeling i henhold til T-1442, for støy fra jernbane og veitrafikk
Ekvivalentnivå (år)

Maksimalnivå i nattperioden (23-07)

Gul sone jernbane

58 LDEN

75 L5AF

Gul sone vegtrafikk

55 LDEN

70 L5AF

Rød sone jernbane

68 LDEN

90 L5AF

Rød sone vegtrafikk

65 LDEN

85 L5AF

Stille områder fastsettes av hver enkel kommune og markeres som grønn sone på støykart
og i arealplaner.
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Det nevnes for øvrig at det eksisterer egne støykrav for berørte gårder med dyrehold, da
storfeforskriften (Forskrift om hold av storfe), nevner følgende med hensyn på støy (§ 15):
”Storfe skal ikke utsettes for unødig støy. Støynivået skal være så lavt at det ikke på noe
sted i dyrerommet er til ulempe for dyra. Varig støy på mer enn 65 dB (A) skal unngås.”
Grenseverdiene for jernbanestøy og veitrafikkstøy er vist i tabell 2. Imidlertid finnes det ingen
grenseverdier knyttet opp mot sumstøy fra begge disse støykildene.

3.5.2 Støy i dagens situasjon
Jernbanestøy
Støy fra eksisterende bane gjør at en del boliger ligger delvis i gul og i rød støysone. Dette
gjelder blant annet følgende områder:
-

-

-

-

Boligområdet nærmest Langhus ligger delvis i rød støysone, høyeste støynivå ved
boliger er cirka LDEN = 72 dB, støynivå på spredt bebyggelse rundt hagesenteret ligger
på LDEN = 61 - 72 dB. Støynivåene i dagens situasjon er litt lavere enn
utbyggingsalternativet.
Roås gård ligger delvis i rød støysone, høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 67
dB, som er av samme størrelsesorden sammenlignet med utbyggingsalternativet.
Endsjø gård ligger delvis i gul støysone, høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN =
64 dB, som er litt lavere enn utbyggingsalternativet. Ved driftsbygninger er nivået
cirka LDEN = 63 dB som er av samme størrelsesorden sammenlignet med
utbyggingsalternativet.
I boligområdet ved Vardåsen, øst for jernbanen, ligger en del boliger i gul støysone.
Høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 58 - 61 dB, som er lavere sammenlignet
med utbyggingsalternativet.
Boligområdet rundt Hebekk skole, vest for jernbanen, ligger akkurat utenfor gul
støysone. Høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 56 dB, som er lavere enn i
utbyggingsalternativet. Hebekk skole ligger også utenfor gul støysone.

Veitrafikkstøy
Det er gjort vurderinger av veitrafikkstøy for de boliger som er vurdert å få hovedstøybidraget
fra den nye veigeometrien som følge av omlegging av Langhusveien, og disse boligene er
vurdert i forhold til støytiltak. Støynivået fra veitrafikk vil ikke øke merkbart for noen av de
utsatte boligene.
8 boligbygg fordelt på 4 eiendommer langs Langhusveien (gbnr. 121/1, 119/79,119/7 og
130/1) er utsatt for støynivåer over grenseverdiene i dagens situasjon. Jernbanestøy vil være
dimensjonerende støykilde for alle 8 boligene bortsett fra to boliger på gbnr. 119/79 og
119/7. Disse har betydelig høyere støynivåer fra veitrafikkstøy enn fra jernbanestøy.
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3.5.3 Strukturlyd og vibrasjoner
Det er foretatt målinger av vibrasjoner fra forbipasserende togtrafikk på Endsjø gård og Roås
gård nord for Ski sentrum. Målingene ble utført 21. september 2011. De målte verdiene på
eksisterende spor ligger langt under grenseverdien.

Generelt om strukturlyd og vibrasjoner
Vibrasjoner som overføres fra jernbanen via bakken til boliger kan avstråle støy fra gulv,
vegger og tak. Denne støy kalles strukturlyd. Spesielt i situasjoner der hus og jernbane er
fundamentert på berg kan det oppstå høye strukturlydnivåer. Strukturlyden for jernbane
dominerer vanligvis frekvensområdet fra 63 til 250 Hz. I rom som vender mot dagstrekninger
gir strukturlyden ofte lavere støynivåer enn den luftoverførte støyen som går gjennom
fasaden. I boliger som ligger over tunnel/kulvert er imidlertid strukturlyden den dominerende
støykilden. For strukturlyd er det bare maksimalnivåer som er av interesse fordi
ekvivalentnivåene for strukturlyd er svært lave. Strukturlyd håndteres gjennom retningslinje T
- 1442.
Vibrasjoner defineres i denne sammenheng som lavfrekvente rystelser som mennesket kan
føle på kroppen. Frekvensområdet for følbare vibrasjoner er 0,5-160 Hz i henhold til Norsk
Standard NS 8176 [2]. Problemer med følbare vibrasjoner fra jernbane kan oppstå når både
bygninger og jernbane står på løsmasser. Når bygningene eller jernbanen står på berg er
vibrasjonsnivåene meget lave. For det valgte alternativ går tunnelen i berg på hele
strekningen. Det finnes ikke retningslinjer for behandling av vibrasjoner i arealplanlegging på
tilsvarende måte som det gjør for støy.

3.5.4 Vannkvalitet
For Ski kommune ligger planområdet innenfor nedbørfeltet til Gjersjøen; delvassdrag
Roåsbekken, Tussebekken/Tussetjern og Greverudbekken. Gjersjøvassdraget forsyner i
overkant av 40 000 innbyggere i kommunene Oppegård og Ås med drikkevann.
Influensområdet vil være vassdrag og vannmiljø nedstrøms planområdet, og omfatter
delvassdrag Roåsbekken, Tussebekken/Tussetjern og Greverudbekken nedstrøms
planområdet – inklusiv Gjersjøen. Søndre og nordre Assuren tilhører samme vassdrag.
Det foreligger vannkvalitetsbeskrivelser for Gjersjøvassdraget gjennom PURA arbeidet:
-

-

Greverudbekken har svært dårlig økologisk tilstand som følge av tilførsel av fosfor fra
ulike kilder. Utlekking fra alunskiferdeponi på Taraldrud er en stor utfordring for
vannkvaliteten.
Tussebekken / Tussetjern har dårlig økologisk status som grenser mot svært dårlig
som følge av fosfortilførsler, spesielt fra kommunalt ledningsnett.
Dalsbekken har dårlig økologisk tilstand grunnet eutrofiering.
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3.5.5 Grunnforurensning
Det er kjent at tiltaket kan komme i berøring med tre områder med registrert / mistanke om
grunnforurensning:
-

Avkjøring E6 Taraldrud: Vest for E6 er det et eksisterende, lukket deponi med
Alunskifer.
Avkjøring E6 Taraldrud: Øst for E6 er det en mulig rest av et tidligere søppeldeponi. I
tillegg kan avrenning fra E6 bidra med vannforurensning.
Mulig forurensning i område Kapelldammen i form av kreosotforurensning.

3.5.6 Eksisterende bebyggelse, anlegg og infrastruktur
Dagsonen mellom Ski og Langhus går gjennom et spredt bebygd landbruksområde. Sør og
nord for dagsonen grenser tiltaksområde til tettbebyggelse som ligger innenfor antatt
influensområde for tiltaket. Hebekk skole ligger nært opp til planområdet.
Gårdene Endsjø og Roås gårder er direkte berørt av tiltaket, og gårdstunet på Endsjø ligger
tett opp til traseen. Gården Kapellsander er berørt av tiltaket ved at gården må avgi grunn.
Videre berøres 2 boligeiendommer langs Langhusveien og Langhus hagesenter av tiltaket.
Langhusveien Fv152 fra Ski til Langhus blir berørt av tiltaket og må delvis legges om som
følge av tiltaket. Langhusveien har en ÅDT på ca. 12900. Fv152 går langs østsiden av
planområdet og dreier mot vest mot E6 ved Langhus, der Fv32 fortsetter rett nord over
Vevelstad mot Taraldrud. Fv152 har kortere kjørestrekning ut til E6, men passerer gjennom
boligområde og er ikke fasadefri. Fv32 er lenger, men er fasadefri og har parallell gang- og
sykkelveg. Fv32 passerer Langhus skole og Langhus barnehage.
Eksisterende Østfoldbanen følger tiltaksområdet i dagsonen nord for Ski.
Det er lagt ny hovedvannledning gjennom planlagt riggområde øst for Langhusveien.
Ledningen ligger i kant med næringsområde markert på kommuneplan og angitt i plankartet.
Det er en eksisterende spillvannsledning som går under Østfoldbanen nord for
Kapelldammen.

3.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er gjennomført kartlegging av kulturminner i området, se figur 6 nedenfor. På grunn av
utvidelse av planområdet, skal det gjennomføres supplerende undersøkelse våren 2012.
Funn av automatisk fredede kulturminner er gjort i dagsonen mellom Ski og Langhus, se
figur 7 nedenfor.
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Figur 6. Oversikt over områder undersøkt for kulturminner merket av med svart stiplet linje. Lengst i nord
Assurtjerndalen/Pinåsen, lenger sør Vevelstadveien og Vevelstadåsen. Lengst i sør ligger gårdene Roaas,
Endsjø, Hebæk og Kapel-Sander. Kilde: Arkeologisk registreringsrapport.
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Figur 7. Oversiktskart over område på Roaas og Endsjø undersøkt for kulturminner. Svart stiplet linje viser
området som er undersøkt og rød heltrukken linje viser hvor det er gjort arkeologiske funn. Kilde: Arkeologisk
registreringsrapport.
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Følgende automatisk fredede kulturminner innenfor området er registrert med krav om
utgravning før gjennomføring av tiltak:
Tabell 3. Oversikt over registrerte, ikke frigitte automatisk fredede kulturminner.

ID nr.

Beskrivelse

ID nr.

Beskrivelse

R30112
R30113
R39660
R58969
R58970
R137823

Bosettingsspor, Jernalder
Gravrøys, bronsealder
Middelalder, vegfar
Bosettingsspor, jernalder
Steinalderlokalitet
Dyrkningsspor fra middelalder

R138423
R138424
R138425
R139239
R139240

Steinalderboplass
Bosettingsspor, jernalder
Bosettingsspor, Jernalder
Steinalderboplass
Steinalderboplass

Området nord for Ski tettsted er klassifisert som ”Kulturlandskap av regional/ og eller
nasjonal verdi”. Den østre Fredrikshaldske kongevei går gjennom området, stort sett
sammenfallende med dagens Fv152.
Det er registrert kulturmiljøer i forbindelse med Taraldrudhytta, gården Langhus og 4 gårder /
områder i dagsonen Langhus - Ski. I forbindelse med disse kulturmiljøene er det både
automatisk fredede kulturminner og nyere kulturminner, blant annet SEFRAK – registrerte
bygg.

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Reguleringsplan Ski

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS00-A-36060
00A
22.03.2012
28 av 107

3.7 Idrett og friluftsliv
Det går en skiløype over brua ved Endsjø som knytter Sørmarka med Hebekkmarka. Denne
må omlegges som følge av tiltaket. Traseen maskinprepareres og traséens bredde er på 4,5
meter.
Likeledes krysser en skiløype E6 ved Taraldrud (innenfor planområdet). Denne forbinder
løypenettet ved Fløysbonn med Sørmarka.

Figur 8. Kart over Ski nord som viser trase for skiløyper og sykkeltraseer i området rundt tiltaksområdet.
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Planprogram for nytt dobbeltspor Oslo – Ski ble fastsatt 13. september 2010. Fastsatt
planprogram er utarbeidet etter plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger
(KU) av 1. juni 2009. De berørte kommunene har deltatt aktivt og bidratt ved utarbeidelsen
av planprogrammet.
Fastsatt planprogram danner grunnlag for konsekvensutredning for valg av trasé og
reguleringsplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Oslo - Ski.

4.1 Samarbeid med berørte parter ved planutarbeidelse
Det har i forbindelse med optimalisering av løsninger i dagsonen og utarbeidelse av
reguleringsplan vært jevnlige møter med Ski kommune.
Det har videre vært møter med Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Akershus fylkeskommune og de mest berørte grunneierne innenfor planområdet vedrørende
særskilte tema i forbindelse med planarbeidet.

4.2 Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av
planprogram
Kunngjøring og varsel om oppstart av kommunedelplaner og reguleringsplaner for
Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo-Ski ble gjort 8.2.2010. Det ble samtidig varslet om
utleggelse til offentlig ettersyn av planprogram for Follobanen med høringsperiode 8.2. 9.4.2010.
Nytt varsel om oppstart av reguleringsplan ble varslet 1.2.2012.
Liste over uttalelser til kunngjøring om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av
planprogram for Follobanen:

Uttalelser som gjelder Ski kommune:
Ski kommune, Plan- og byggesak
Franzefoss Pukk AS
Kvakestad planteskole og Langhus
Hagesenter v/ Helleroy & co
Taraldrun sameie/Taraldrud Eiendom
v/Bjørn Kvale og Karl Rimfeldt
Eivind Sundt og Åsland Næringspark
AS
Naturvernforbundet i Ski v/ Stein
Martinsen

08.04.2010
09.04.2010
08.04.2010
08.04.2010
07.04.2010
09.04.2010
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LA21 forum Ski
Langhus velforening v/ Jostein
Nyhammer
Kråkstad og Ski Bondelag
Vibeke og Geir Tore Trondseth
Steinar Andresen x2
Christian Mo
Arnljot Kristiansen
Sverre Grøv
Marianne Dingemanse
Per Sveinung Skare
Ingrid og Gro Fuglei
Hilde Clausen Endsjø og Erling Endsjø
Frode Johansen
Svend-Erik og Gunvor Kværner
Halvor Mørck, Arne G Havnås, Gunnar
Fjeld
Marit Lillejordet
Finn Brække
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08.04.2010
17.03.2010
18.03.2010
15.03.2010
20.02/ 30.03.2010
27.03.2010
24.02.2010
05.04.2010
15.02.2010
26.03.2010
07.04.2010
07.04.2010
09.04.2010
12.03.2010
Udatert, mottatt 09.04.2010
05.04.2010
25.03.2010

Uttalelser som gjelder hele strekningen Oslo - Ski
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus Fylkeskommune
Statens vegvesen
NVE
NSB
Oslo kommune, Brann og redningsetaten
Høyhastighetsringen AS v/ Jon Hamre
Norsk forening mot støy
Sørmarkas venner v/ Alison A Schjetne
Bærekraftig Follo v/ Sylvi O Samstag
Norges Naturvernforbund
For Jernbane v/Kjell Erik Onsrud
Norsk Bane
NHO Oslo og Akershus
LO Oslo
Alexander Savert
Per Tyridal

09.04.2010
26.04.2010
09.04.2010
13.04.2010
08.04.2010
09.03.2010
13.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
22.03.2010
09.04.2010
12.04.2010
09.04.2010
08.04.2010
08.04.2010
07.04.2010

Merknadsbehandling av innspill til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av
planprogram for Follobanen følger som eget vedlegg.

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS00-A-36060
00A
22.03.2012
31 av 107

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Reguleringsplan Ski

Melding om brønner innenfor planområdet
Det er kartlagt forekomsten av brønner innenfor planområdet ved særskilt brev til mulig
berørte. Foreløpig har 18 grunneiere rapportert inn forekomst av brønner inklusive
energibrønner innenfor tiltaksområdet. Kartleggingen pågår fortsatt.

4.3 Offentlig ettersyn av konsekvensutredning for Follobanen
Kunngjøring om offentlig ettersyn av konsekvensutredning for Follobanen med program for
supplerende utredninger til reguleringsplanarbeidet ble gjort 28.4.2011 med høringsperiode
28.4 – 17.6.2011.
Uttalelser som gjelder Ski kommune
Ski kommune
Follo Politidistrikt
Bærekraftig Follo
Kråkstad og Ski Bondelag
Lokal Agenda 21-forumet i Ski
Norsk Ornitologisk forening
Endsjø gård
Marit Lillejordet

Uttalelser som gjelder hele strekningen Oslo - Ski
Statens vegvesen
Statnett
NVE
NSB Plan
Direktoratet for Mineralforvaltning
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus Fylkeskommune
PURA
Franzefoss Pukk
Oslo og omland friluftslivsråd
Norsk forening mot støy

31.5.1011 og 17.6.2011
23.06.2010
16.06.2010
12.06.2011
17.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
28.05.2011

14.06.2011
27.05.2011
01.07.2011
17.06.2011
20.05.2011
17.06.2011
19.05.2011
16.06.2011
16.06.2011
17.06.2011
17.06.2011

Program for supplerende utredninger (til konsekvensutredningen) til reguleringsplanarbeidet
følger som eget vedlegg.

4.4 Ny kunngjøring om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider ble kunngjort på nytt den 1.2.2012, med
høringsperiode 1.2 – 21.2.2012.
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Liste over uttalelser til fornyet kunngjøring om oppstart av planarbeid som gjelder Ski
kommune:

Akershus fylkeskommune
Ski kommune - Formannskapet
Statens vegvesen
BD Lagerhus AS
Shark AS, på vegne av eiere av gbnr. 121/3
Ramstad terrasse BS
Åsland Næringspark Eiendom AS
Gunnar Briskodden
Kari og Helge Aas
Ragnar Slang Jensen
Knut Havneraas

29.02.2012
21.03.2012
21.02.2012
22.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
21.02.2012
14.02.2012
11.02.2012
Ikke datert
04.03.2012

Merknadsbehandling av innspill til fornyet varsel om oppstart av planarbeid følger som eget
vedlegg.

4.5 Offentlig ettersyn av planforslag
Planforslag vil bli lagt ut til offentlig ettersyn over en periode på minst 6 uker. I forbindelse
med offentlig ettersyn av planforslag, vil det bli holdt åpne møter for å informere om
planforslaget.
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Reguleringsplanforslaget er en optimalisering av alternativ 5 øst utredet i
konsekvensutredningen. Planforslaget skiller seg fra dette alternativet hovedsakelig på
følgende områder:
-

-

Bergtunnel i området Sloraveien i stedet for betongkulvert. Dette medfører at bygging
av tunnelen kan gjennomføres uten å berøre bebyggelsen over.
Nytt godsspor øst i dagsonen mellom Ski og Langhus.
Riggområdene ved Roås er i sin helhet lagt til området Kvakestad øst for
Langhusveien.
Jernbaneanlegget er lagt noe lenger øst for Endsjø gård.
Endret atkomst til Endsjø. Lokk over jernbanen ved Endsjø er ikke aktuelt, og Roås
og Endsjø gård får atkomst via ny privat vei fra Langhusveien med kulvert under
Østfoldbanen.
Ventespor for godstog er flyttet sydover.
Follobanens trase i dagsonen er senket, og sporplanen er revidert.

Planområdet omfatter areal for jernbane, nødvendige omlegginger av veg, grøntstruktur og
områder for landbruk. Planområdet inkluderer nødvendig areal for tverrslag, rigg- og
anleggsområder, midlertidige massedeponier (inkl. matjord som skal tilbakeføres) og
atkomst- og rømningsveier.
Det vil være behov for midlertidige anleggsarealer over hele strekningen i dagen, og disse vil
primært beslaglegge dyrka areal og beiteareal.
Planforslaget tar høyde for alternative drivemetoder for tunnel (konvensjonell sprenging og
TBM).
Ski stasjon skal bygges om. Jernbaneverket utarbeider egen reguleringsplan for denne
ombyggingen. Grensesnittet mellom de to reguleringsplanene er rett syd for Kapelldammen.
Teknisk plan, (UOS-80-A-11106) utgjør det tekniske grunnlaget for utarbeidelse av forslaget
til denne reguleringsplanen. Planen viser geometri, konstruksjoner, landskapsbehandlingsplaner etc. Teknisk plan er basert på foreløpige detaljplantegninger. Teknisk plan
forutsettes å bli oppdatert med endelige detaljplantegninger.
Jernbaneverket utarbeider en egen formingsveileder for Follobanen. Denne skal legges til
grunn for den videre prosjektering i dagsonen i Ski kommune.

5.1 Reguleringsformål, hensynssoner og bestemmelsesområder
Planområdet omfatter i alt 562,8 daa. 250,9 daa reguleres til permanente formål, øvrige
arealer reguleres som midlertidige rigg – og anleggsområder. Av det permanente arealet,
utgjør 166,1 daa ulike jernbaneformål, 42,0 daa er ulike veiformål, 39,1 dekar er ulike
landbruks / friluftsformål og 3,8 daa er kommunaltekniske formål.
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Planen viser reguleringsformål i to nivåer:
Nivå 1: Under bakkenivå (tunnel).
Nivå 2: På bakkenivå.
I tillegg viser planen hensynssoner. Dette gjelder for tunnelene med mindre enn 17 meter
overdekning og for automatisk fredete kulturminner. Reguleringsformålene fremgår av tabell
4 nedenfor, og er vist på plankartene. Reguleringsplanen omfatter også
bestemmelsesområder som skal sikre anleggsgjennomføring.
Tabell 4. Reguleringsformål og hensynssoner

Benevnelse PBL-formål
Reguleringsformål under bakken, nivå 1
JT1
Jernbane i tunnel

JT2

JT3

JT4

JT5

JT6
VT

Kommentar

Inkludert tverrforbindelser, nisjer etc.
Overdekning > 17 meter. Formålet
inkluderer sikringssone som angitt på
plankart til side for ytre tunnelvegg og 12
meter over tunneltak og under tunnelsåle
(teoretisk sprengningsprofil).
Jernbane i tunnel med lav Inkludert tverrforbindelser, nisjer etc.
overdekning
Overdekning < 17 meter. Formålet
inkluderer sikringssone som angitt på
plankart til side for ytre tunnelvegg og inntil
12 meter over tunneltak og under tunnelsåle
(teoretisk sprengningsprofil).
Jernbane i betongtunnel
Inkludert nisjer etc. Overdekning < 17
meter. Formålet inkluderer sikringssone
som angitt på plankart til side for ytre
tunnelvegg og inntil 12 meter over tunneltak
og under tunnelsåle (teoretisk
sprengningsprofil).
Tverrslagstunnel etc.
Inkludert, rømningstunnel, bergrom, nisjer
etc. Overdekning > 17 meter. Formålet
inkluderer sikringssone som angitt på
plankart til side for ytre tunnelvegg og inntil
12 meter over tunneltak og under
tunnelsåle(teoretisk sprengningsprofil).
Tverrslagstunnel etc. med lav
Inkludert vanntunnel, rømningstunnel,
overdekning
bergrom, nisjer etc. Overdekning < 17
meter. Formålet inkluderer sikringssone
som angitt på plankart til side for ytre
tunnelvegg og inntil 12 meter over tunneltak
(teoretisk sprengningsprofil).
Vanntunnel for Roåsbekken
Omlegging av Roåsbekken i tunnel under
bane.
Veg i tunnel
Gjelder kulvert under jernbanen for felles
atkomstvei og driftsvei ved Roås.

Reguleringsformål på bakken, nivå 2
BK
Kommunaltekniske anlegg
BN
Næring

Kommunalteknisk anlegg, rensedam
Gjelder fremtidig areal for hagesenter
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J

Jernbane

JA

Annen banegrunn

V1
V2

Offentlig kjøreveg
Felles atkomstveg

Vgs

Gang – og sykkelveg

Arealer for generelle jernbaneformål.
Omfatter sporområder og sidearealer på
bakkenivå.
Omfatter atkomstveier, beredskapsplasser,
tekniske bygg, omlegging av Roåsbekken
etc..
Langhusveien inkl. sidearealer.
Felles atkomst for Roås og Endsjø gårder,
samt driftsveg for jernbanen, felles atkomst
for nytt næringsområde (BN) og Kvakestad
gård.
Gang-/sykkelveg langs Langhusveien.

VA

Annen veggrunn

Omfatter annen veggrunn, tekniske anlegg.

GN

Grønnstruktur, naturområde

GT

Grønnstruktur, turdrag

Kapelldammen med omgivelser. Naturmiljø
kategori A.
Turdrag på gammel jernbanetrase mv.

GV
L1

Grøntstruktur,
vegetasjonsskjerm
Landbruk

L2

Landbruk, skogsmark

L3

Landbruk, særlige
landskapshensyn
Landbruk, omlegging av
Roåsbekken

L4

Hensynssoner
HR2
Restriksjonssone over tunnel

HK

Hensynssone, båndlegging
etter lov om kulturminner

Bestemmelsesområder
R/A
Midlertidig rigg – og
anleggsområde

Vegetasjonsskjerm ved anleggsområde på
Kvakestad
Landbruksarealer med gårdstun, driftsveger
og tilhørende anlegg. Eksisterende
Roåsbekken legges om.
Skogsmark. Område for framtidig
skogproduksjon.
Bevaring av skogkledt kolle mellom
Langhusveien og Roås og Endsjø gårder.
Område for omlegging av Roåsbekken.

Restriksjonssone på bakken over tunnel
med mindre enn 17 meter overdekning over
tunneltak
Skal sikre kulturminner mot ødeleggelse. All
graving og anleggsarbeid innenfor sonen
skal klareres med
kulturminnevernmyndighetene.
Angitt med nummerering på plankart (40 –
57).

5.2 Viktige elementer i planen
Følgende hovedelementer inngår i tiltaket og planen:
-

Fra Ski stasjon går Østfoldbanen og Follobanen parallelt med Follobanen på de to
vestligste sporene. Follobanens to spor går inn i tunnel ved Endsjø, mens
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Østfoldbanen krysser over tunnelmunningen og føres inn på dagens trase noe nord
for Endsjø. Tunnelinnslaget blir sør for den skogbevokste kollen mellom Endsjø og
Roås og Langhusveien og dagens jernbane.
Jernbanen vil gå i sammenhengende tunnel mellom Endsjø/Roås og
kommunegrensen til Oppegård ved Taraldrud. Den sammenhengende bergtunnelen
har ikke behov for åpne partier i byggeperioden.
Mellom Berghagan og Sloraveien legges det til rette for bygging av et
avgreningspunkt for en fremtidig høyhastighetsbane fra Follobanen sørover mot
Sverige.
Det settes av arealer til bygging av tverrslag for atkomst til tunnelanlegget. Disse kan
bli benyttet som rømningsveier i den permanente driftssituasjonen.
Det legges til rette for etablering av røykventilasjonstårn for tunnelen ved nordsiden
av det fremtidige næringsareal på Kvakestad.
Godstog vil kunne benytte begge baner, dvs. både Follobanen og Østfoldbanen. For
å unngå at nordgående godstog krysser over motgående spor i forbindelse med Ski
stasjon bygges et eget spor for godstog som krysser over Follobanens tunnel og
føres inn på Østfoldbanen ved Langhus hagesenter. Det bygges også en egen
sporforbindelse for sydgående godstog fra Østfoldbanen til Follobanen ved Endsjø
gård.
Langs jernbanesporene etableres felles driftsvei for jernbanen. Det bygges også
driftsvei og beredskapsplass på østsiden, og vestsiden av jernbaneanlegget.
Atkomst til Endsjø og Roås gårder må legges om. Gårdene får ny atkomst via kulvert
under jernbanen og tilknytning til Fv 152 via rundkjøringen.
Roåsbekken blir omlagt fra Langhusveien og ned til de flate jordene på Endsjø for å
komme under Follobanen. Eksisterende bekkeløp beholdes og vil bli benyttet som
rensedammer i anleggstiden, men kan deretter lukkes og inngå som landbruksareal.
Jernbaneanlegget vil berøre kulturminner. Disse må frigis av kulturminnemyndighet,
og sikres i forbindelse med anleggsstart.
Eksisterende jernbanetrasé mellom Kapelldammen og Endsjø blir tilgjengelig for Ski
kommune, som ønsker å opparbeide turdrag her.
Kapelldammen og den skogbevokste kollen mellom Endsjø og Roås, Langhusveien
og Jernbanen beholdes så langt mulig som grøntområder etter ønske fra Ski
kommune.
Fv152 må legges om mellom dagens avkjøring til Endsjø og Langhus hagesenter.
I anleggsperioden vil det være nødvendig å ta i bruk arealer utenfor det permanente
anlegget til midlertidige rigg- og anleggsområder. Dette gjelder både ved Endsjø og
Roås gårder, ved Berghagan næringsområde og ved Taraldrud.
Et område ved Kvakestad gård avsatt til næringsvirksomhet i kommuneplanen tas
midlertidig i bruk til anleggsområde. Det er også behov for midlertidige arealer på
begge sider av dette. Disse tilbakeføres LNF-formål.
Det skal bygges ny rundkjøring på Fv152 ved avkjøring til Roås og Kvakestad. Ski
kommune ønsker denne permanent.
Det skal etableres egen rensedam for overvann rett øst for Hebekk skole. Denne skal
fange opp overvann fra Ski stasjon og områdene rundt.
Det etableres en permanent beredskapsvei fra rensedammene og frem til
jernbaneområdet.
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5.2.1 Follobanen i tunnel
Follobanen går i en dyp tunnel mellom Oslo og Ski. Follobanen skal bygges med to separate
tunnelløp med opptil 60 m avstand mellom tunnelene. Det er tunnel gjennom hele
kommunen frem til dagstrekningen mellom Endsjø og Ski stasjon. Tunnelstrekningen er
dimensjonert for 250 km/t og for å kunne trafikkeres av godstog.
Med unntak av krysningspunktet ved Assurdalen, vil tunnelene vil få en overdekning på 70 m
eller mer fra Oppegård grense og frem til der de krysser under Vevelstadveien ved
Berghagan industriområde. Fra Berghagan og videre sydover vil overdekningen variere
mellom 10 og 70 m. Det er under Sloraveien at overdekningen bare er 10 m, men på
bakgrunn av gjennomførte grunnundersøkelser har Jernbaneverket konkludert med at det
ikke blir nødvendig med åpen byggegrop her.
På bakkenivå vil det gjelde hensynssoner når tunneloverdekningen er mindre enn 17 meter.
Tunnelen vil også ha en sikringssone over hele strekningen som medfører restriksjoner
eksempelvis for boring av energibrønner.

Tunnelen for sydgående tog vil ha et tårn for ventilasjon ved brann. Dette tårnet bygges i
tilknytning til en sjakt som etableres for anleggsdriften ved det fremtidige næringsarealet på
Kvakestad. Tårnet kan bli inntil 7 meter høyt over planert terreng.

Avgrening for høyhastighetsbane
Mellom Berghagan og Sloraveien legges det til rette for et avgreningspunkt for en fremtidig
høyhastighetsbane videre sørover mot Sverige. Bygging av avgreningspunktet samtidig med
Follobanen gjøres for å redusere driftsforstyrrelsene for Follobanen ved fremtidig bygging av
høyhastighetsbanen. Det er vurdert flere avgreningspunkter. Det som er vist i planen gir best
geometri for høyhastighetsbanen og minst kompliserte byggeforhold. Utgående spor på
høyhastighetsbanen vil krysse under inngående spor på Follobanen.

Regulering av tiltaket under bakken
Under bakken består tiltaket kun av jernbaneformål. Jernbaneformålene er delt inn etter type
tunnel og høyde på overdekning. Regulert trasé inkluderer sikringssone. Sikringssonen
omfatter bergvolumet i 12 m høyde over tunneltaket, 12 meter under tunnelsåle og 35 meter
til side for teoretisk yttervegg for hver tunnel (der annet ikke er angitt på plankartet, se figur
9). Jernbaneverket erverver både tunnelvolumet og sikringssonen rundt.
JT1 er benevnelsen der jernbanetraséen ligger i bergtunnel med overdekning fra tunneltak til
overflaten større enn 17 meter.
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JT2 er benevnelsen der traséen ligger i bergtunnel, men hvor overdekningen er mindre enn
17 meter. Her erverves i utgangspunktet bergvolum inntil det gjenstår 5 m fra bakkenivå.
Områder på bakkenivå med annet reguleringsformål enn jernbanegrunn erverves ikke og
eksisterende regulering på bakkenivå skal fortsatt gjelde.
JT3 er benevnelsen der traséen ligger i betongtunnel. Der hvor dette er aktuelt er
overdekningen mindre enn 17 meter. Tidligere terreng vil bli reetablert etter anleggsfasen.
JT4 er benevnelsen for tverrslagstunneler inkludert sikringssone med større overdekning enn
17 meter. JT5 er benevnelsen for tverrslagstunneler inkludert sikringssone med mindre
overdekning enn 17 meter. Disse tunnelene skal nyttes til anleggsdrift for hovedtunnelen, og
istandsettes som drifts-/ rømningstunneler etter ferdigstilling av hovedtunnelen.
Innenfor det volum som er regulert under terreng har Jernbaneverket lov til å anlegge og
drifte tunnel, inkludert eventuelle nisjer og bergrom for teknisk utstyr og rømning.
Tunnelstrekningen er regulert i en korridor under bakken som er mellom ca 100 og ca 135
meter bred, som dekker plassering av tunnelløp, nisjer, eventuelt justering av tunnelløp og
sikringssone.

Figur 9. Prinsippsnitt for reguleringsformål i jernbanetrasé under bakkenivå og projisering av restriksjonssone på
bakkenivå.

Andre anlegg for jernbane
Ved konvensjonell drift av tunnelen etableres det tverrslag ved Taraldrudkrysset og
Berghagan nord. I permanent driftssituasjon vil tverrslaget ved Taraldrud bli brukt både som
driftsatkomst og som rømningsvei med beredskapsplass. Tverrslaget ved Berghagan nord vil
kun bli benyttet for vedlikehold.
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5.2.2 Dagstrekning Ski nord
Follobanen og Østfoldbanen vil krysse hverandre i den åpne dagstrekningen nord for Ski
stasjon.

Figur 10. Dagtrekning nord for Ski stasjon med fremtidig sporplassering for Østfoldbanen og Follobanen. Stiplede
tunnelstrekninger omfatter utstrekning for bergtunnel.
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Figur 11. Baneanlegget sett mot nord. Endsjø gård til høyre. Roås gård ligger bakenfor. Illustrasjon fra 3D
modell.
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Figur 12. Baneanlegget mellom Endsjø og Roås gårder. Illustrasjon fra 3D modell.

Det har vært vurdert flere alternative utforminger av krysningsområdet mellom Østfoldbanen
og Follobanen. Løsningen som nå reguleres er en optimalisering av den løsningen som ble
lagt til grunn for konsekvensutredningen.
Optimaliseringen har bidratt til å:
-

Oppnå en optimal kapasitet.
Oppnå en samordnet løsning med Ski stasjon.
Redusere nødvendige inngrep i omgivelsene.
Finne løsning for innfasing av godstog fra nord på Østfoldbanen ved etablering av
ventespor.

I tillegg til den løsning som ble vist i konsekvensutredningen legges det også til rette for å
føre inngående godsspor mot Østfoldbanen i egen tunnel over Follobanen. Derved unngås
plankryssing av godstog over Østfoldbanens sydgående spor. Det henvises også til kapittel
1, bakgrunn for planarbeidet.
Det totale baneområdet vil få stor bredde og bli omfattende i dagstrekningen, med inntil seks
parallelle spor, se fig. 14. Området mellom Langhusveien og gårdstunet ved Endsjø er
begrenset og det vil være nødvendig med omfattende bruk av støttemurer for å ta opp
høydeforskjeller.
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Figur 13. Dagstrekning nord for Ski stasjon, skjematisk sporplan.

Follobanen
Follobanen går direkte fra Ski stasjon og inn i tunnelene uten kryssende trafikk. Follobanen
legges dypere i terrenget enn dagens spor og får bergoverdekning for tunnelen ved
Vabakken, dvs. under skogkollen mellom Langhusveien og dagens jernbane. Det kan derved
være mulig å unngå inngrep i den automatisk fredete gravrøysa i dette kollelandskapet.
For Follobanens dagstrekning nord for Ski tillater sporgeometrien en hastighet på 200 km/t.
Maksimalt fall og stigning overstiger ikke 12,5 ‰ på noen av sporene.
Sporavstandene der Follobanen og omlagt Østfoldbane ligger parallelt ved Kapelldammen er
satt til 6,6 m for å få tilstrekkelig plass til kabelkanaler, trekkekummer, signaler, skap mv.

Østfoldbanen
Østfoldbanen må legges helt om mellom Kapelldammen og Roås. Østfoldbanen får samme
rette linjeføring som Follobanen ut fra Ski stasjon og frem til tunnelportalen for Follobanen.
Østfoldbanen vil stige opp mot skogkollen slik at den krysser over Follobanen og føres
tilbake til eksisterende trase ved Roås. Østfoldbanen får en oppdatert geometri tilsvarende
hastighet på 100 km/t.
Eksisterende Østfoldbane mellom Kapelldammen og Roåsbekken vil i hovedsak bli fjernet og
erstattet av det nye baneanlegget. De resterende deler av eksisterende banetrase blir
liggende og vil inngå i fremtidig turveidrag.

Godsspor
For å optimalisere forbindelsen mellom Østfoldbanen nord for Ski og Vestre linje bygges to
vente- og forbikjøringsspor, dvs. godsspor øst og godsspor vest på dagstrekningen.
1. Godsspor vest grener av fra Østfoldbanen ved ca. km 22,4, og det kobles til
Follobanen ved ca. km 23,7. Sporet har en effektiv lengde på ca. 1000 m dvs. for 750
m toglengde og 250 m sikkerhetsavstand.
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2. Godsspor øst grener av fra Østfoldbanen ved ca. km 21,7 og kobles til Follobanen
ved ca. km 23,3. Sporet har en effektiv lengde på ca. 1400 m. Sporet går over
Langhus hagesenter og over jordbruksarealer frem til atkomstveien til Roås gård.
Herfra går den i betongkulvert og bergtunnel over Follobanen og får tunnelportal noe
syd for Follobanen.
Med denne løsningen unngås at nordgående godstog krysser sydgående tog på
Østfoldbanen. Dette bedrer linjekapasiteten.
Godssporene dimensjoneres for 100 km/t.

Ny atkomstløsning for Roås og Endsjø gårder.
Det etableres en ny felles atkomstvei fra Langhusveien for Roås og Endsjø gård med kulvert
under Østfoldbanen. Atkomsten vil også dekke Jernbaneverkets behov for driftsatkomst på
vestsiden av baneanlegget mellom Ski og Langhus, og vil brukes som beredskapsatkomst. I
anleggstiden vil den være en viktig atkomst til vestsiden av jernbaneanlegget.
Endsjø og Roås gårder har i dag atkomst direkte fra Fv152 med egen bru over Østfoldbanen.
Det vil bli meget kostbart å bygge ny bru for Endsjø gård over det brede baneområdet,
samtidig som landskapsanalysene viser på at en ny bru blir et ytterligere fremmedelement i
landskapet. Alternativet med atkomst for Endsjø gård via kulvert under Østfoldbanen ved
Roås er ikke vurdert tidligere, men ansees som en bedre løsning enn bro over baneområdet.
Det er også vurdert en løsning med miljølokk over banen ved Endsjø. Et slikt lokk vil ikke
fungere som et landskapsmessig avbøtende tiltak, slik det var tenkt i KU. Det vil heller ikke
gitt tilstrekkelig støyskjerming for Endsjø gård.
Jernbaneverket har derfor konkludert med å legge ny atkomst til Endsjø gård sammen med
ny atkomst til Roås. Dette gir også en intern driftsforbindelse mellom de to gårdene.

Andre anlegg for jernbane
Det blir bygget driftsvei for tilkomst til jernbaneanlegget langs hele vestsiden av
jernbaneanlegget mellom ny atkomstvei til Roås (undergang under Østfoldbanen ved km
22,5) og rensedammene øst for Hebekk skole.
På vestsiden av baneanlegget anlegges driftsvei fra ca. km 22,1 til ca. km 23,8.
Det blir bygget et såkalt uttrekkspor fra nordgående Østfoldbanespor og frem til
beredskapsplassen på østsiden. Dette vil bli benyttet for hensetting av materiell i
vedlikeholdssituasjoner.
En eksisterende spillvannsledning krysser under Østfoldbanen like nord for Kapelldammen.
Ledningen planlegges fornyet og dette tas hensyn til i forbindelse med grunnforsterkningen.
Drensanlegget for banen bygges iht. teknisk regelverk.
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Beredskapsplasser og atkomstveier
Det blir etablert beredskapsplass på vestsiden av Østfoldbanen syd for Endsjø gård.
Beredskapsplassen får atkomst fra Fv152 via driftsveien og fra Hebekk skole.
Det blir etablert beredskapsplass på østsiden av Østfoldbanen nord for Kapelldammen.
Beredskapsplassen får atkomst fra Fv152 med nytt kyss. Atkomst fra sørøst vil søkes løst
gjennom egen avtale med eier av Kapellsander eller gjennom reguleringsplan.
Beredskapsplasser vil kunne bli brukt i forbindelse med drift av anlegget til atkomst og
parkering for biler.
Beredskapsveier skal holdes åpne hele året.

Bygg og konstruksjoner
Teknisk bygg nord plasseres på østsiden av Østfoldbanen like nord for eksisterende
atkomstvei til Endsjø. Bygget skal ha kjøreatkomst.
Det vil bli plassert en omformerstasjon i forbindelse med Kvakestad riggområde for drift av
tekniske installasjoner og eventuell tunneldrift med TBM. Omformerstasjonen vil bli et
permanent anlegg.
Eksisterende overgangsbru ved Roås skal fjernes. Den blir erstattet med en undergang bygd
i betong ved ca. km 22,5. Denne blir ca 8 m bred med fri høyde på 5 m.
Fra tunnelpåhugget ved ca. km 22,7 og til ca. km 23,0 blir det en treløps betongkulvert for
Follobanen og godsspor øst. Fra kulverten og ca. 300 m sørover blir det støttemurer.
Kulvertene skal bygges med samme sikkerhetsutrustning som resten av tunnelene og like
stort tverrsnitt.
Det etableres tunnelportaler som er designet slik at det ikke skal oppstå smell i overgang
tunnel /dagsone i forbindelse med trykkbølger fra tog. Det kan være aktuelt med ytterligere
mindre tiltak for trykkutjevning.

Grunnforhold
Det er foretatt grunnundersøkelser på hele parsellen og grunnforholdene er generelt gode
med unntak for tre områder; vest for Østfoldbanen ved Roåsbekken, sør for atkomstveien til
Endsjø på banens østre side, og vest for Kapelldammen hvor det nye baneanlegget legges
på fylling. Grunnforstrekning med kalk/sementpeler forutsettes i disse områdene.

Tekniske og geometriske forhold
Alle geometriske og tekniske data er nærmere beskrevet i teknisk plan.
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5.2.3 Berørte gårdsbruk
Endsjø (gbnr.130/1) og Roås (121/1) gårder er de som er mest berørt av tiltaket. I tillegg er
Kvakestad (119/2), Kapellsander (133/1) og Kverne (131/12) berørt.
Endsjø og Roås gårder er viktige elementer i kulturlandskapet nord for Ski. Kulturlandskapet
er karakterisert som et regionalt / nasjonalt viktig kulturlandskap. Områdets historie skriver
seg langt tilbake i tid, og det finnes flere automatisk fredete kulturminner fra steinalder,
jernalder og bronsealder rundt gårdstunene og i gårdenes omgivelser.
Endsjø gård blir mest berørt, med inngrep mot gårdstunet og i dyrknings- og beiteareal.
Ingen av bygningene på Endsjø gård er fredet. To automatisk fredede kulturminner er
registrert på gården. På gården er det registrert to bygninger i SEFRAK – registeret, hvorav
den ene bygningen er meldepliktig etter kulturminneloven, se tabell 5 under. Den andre
bygningen er revet.
Tabell 5. SEFRAK registrerte bygninger på Endsjø gård.

Endsjø gård ligger i dag tett på Østfoldbanen. Det nye jernbaneanlegget vil bli et langt mer
omfattende anlegg med hele 6 parallelle spor forbi gården.
Alternative løsninger både med hensyn til støy og landskapsform har vært vurdert før en har
kommet frem til foreslått løsning, se figur 14. Flere av de alternative løsningene har også
vært forelagt Akershus fylkeskommunes kulturminneavdeling.
Gården må støyskjermes for å tilfredsstille retningslinje T-1442. Endelige støyskjermingstiltak
fastsettes i samråd med grunneier. Aktuelle tiltak vil være lokale skjermer i tilknytning til
våningshusene og oppbygging av terrenget med voller. Vollene kan anlegges slik at de
inngår i dyrkningsarealet, se figur 14.
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Figur 14. Illustrasjon av voll, ny atkomst og støyskjerm ved Endsjø gård. Rød trekant markerer meldepliktig,
SEFRAK registrert bygg. Gul farge viser område med terrengendringer som vil inngå i dyrkingsareal.

Det blir støyskjerming både for våningshus og for inngangspartiet til fjøset (som vender mot
jernbanen). Det er foretatt landbruksfaglige vurderinger i forbindelse med
konsekvensutredningen. Disse og nye støyberegninger er lagt til grunn for vurdering av
konsekvenser for de Endsjø og Roås i kapittel 6.
Tabell 6 viser midlertidig og permanent arealbeslag fra de berørte landbrukseiendommer.
Tabell 6. Permanent og midlertidig arealbeslag på berørte landbrukseiendommer etter markslagsklasse. Basert
på analyse fra digitalt markslagskart.

Gbnr.

Fulldyrka
(daa)

Permanent arealbeslag
119/2 (Kvakestad)
0
121/1 (Roås)
10,5
130/1 (Endsjø)
37,1
133/1 (Kapellsander)
20,4
131/12 (Kverne)
0
Totalt permanent
68,1

Innmarksbeite (daa)

Skog
(daa)

Annet areal
(daa)

Totalt
areal (daa)

0
2,1
0
0
0
2,1

42,1
23,4
23,1
4,8
3,4
97,8

9,1
3,0
4,9
0,1
4,0
21,1

51,2
40,0
65,1
25,3
7,4
189,1
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Midlertidig arealbeslag
119/2 (Kvakestad)
0
121/1 (Roås)
30,0
130/1 (Endsjø)
37,1
133/1 (Kapellsander)
8,6
131/12 (Kverne)
0
Totalt midlertidig
75,8

0
0,7
0
0
0
0,7

64,9
27,1
7,6
0,7
6,8
107,1

0,5
1,9
3,0
0,1
0,3
5,6

65,4
59,9
47,7
9,4
7,1
189,3

Alt arealbeslag
Totalt arealbeslag

2,9

204,9

26,7

378,4

143,9

5.2.4 Langhus hagesenter
Langhus hagesenter vil bli berørt av det nye godssporet for nordgående godstog.
Hagesenteret vil miste mye av sitt areal som i dag benyttes som salgs- og lagringsareal. I
tillegg må driftsbygget rives.
I Ski kommunes gjeldende kommuneplan (vedtatt juni 2011) er det satt av et nytt
næringsområde mellom Langhusveien og planteskolen ved Kvakestad gård. Dette er
forutsatt som nytt område for Langhus hagesenter. Området er i foreliggende plan foreslått
tatt i bruk som midlertidig rigg- og anleggsområde for tunneldriften.
Ved anlegg av nordgående godsspor vil det bli aktuelt å flytte hagesenteret til nevnte
næringsareal. Dette må gjøres etter at riggområdet for tunneldriften er avviklet.

5.2.5 Omlegging av Fv152 – Langhusveien
Fv152 Langhusveien må legges om på strekningen mellom dagens atkomst til Endsjø og
Roås gårder. Veien må forskyves mot øst for å oppfylle kravet til nødvendig avstand mellom
jernbane og vei, gitt i teknisk regelverk. Den langsgående gang- og sykkelveien vil bli
forskjøvet tilsvarende.
Det må etableres to nye kryss for avvikling av anleggstrafikk. De nye kryssene må etableres
før anleggsvirksomheten starter. Ved Endsjø gård vil det bli anlagt et nytt T-kryss, og
avkjøringen til Roås gård vil bli erstattet av en rundkjøring med 4 armer, hvorav en til det nye
næringsområdet på østsiden av Langhusveien. Denne gir permanent ny atkomst også for
Kvakestad planteskole og to boliger i området.
Gang – og sykkelveien langs Fv152 Langhusveien vil krysse atkomsten til næringsområdet i
en egen undergang.
Veiomleggingen bygges etter Statens vegvesen håndbok 017, med vegklasse S1 som
utgangspunkt. Modifisering av utformingen er gjort etter vurdering av Statens vegvesen.
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5.2.6 Omlegging av Roåsbekken
Roåsbekken ligger ca. 1,5 km nord for Ski stasjon. Den krysser under dagens jernbanespor
og vil også krysse de fremtidige sporene som planlegges. Bekken må senkes ca. 10 meter
for å komme under den nye Follobanen.
Det er gjort en beregning av 200-års flomvannføring og 500-års flomvannføring for bekken.
Ved planlagt jernbanekryssing er 200 års flomvannføring estimert til 15,5 m³/s. 500-års
flomvannføring er estimert til 17,6 m³/s. 500-års flomvannføring er lagt til grunn for vurdering
av tre alternativer for Follobanens kryssing av Roåsbekken:
1. Bekken følger dagens løp, men senkes vesentlig. Alternativet vil medføre kostbare og
omfattende omlegginger av både vei og eksisterende toglinje under
anleggsarbeidene for ny bekk.
2. Bekken legges i ny bergtunnel. Løsningen vil bestå i å ta bekken inn i et inntak på
oversiden av Langhusveien, og føre den i tunnel under sporområdene som munner ut
ca. 150 m nord for eksisterende bekkeutløp. Tunnelen vil ha en maksimal helning på
ca 15 %. Det vurderes tiltak for å sikre vandring av ål og evt. andre vandrende arter
gjennom tunnelen. Ved omlegging av eksisterende bekkeløp må det etableres en tett
dam mot Langhusveien slik at alt vann i bekken går inn i inntaket.
3. Alternativ 3 er en variant av alternativ 2, med betongkulvert i stedet for bergtunnel.
Dette blir vesentlig dyrere.
Alternativ 2 er lagt til grunn for planen. Løsningen kan gjennomføres uten at arbeidene
påvirker trafikken i Langhusveien i vesentlig grad. Omleggingen influerer verken på ny eller
eksisterende linjetrasé, da omleggingen kan utføres før arbeidene med ny jernbanelinje
oppstartes.
Fra tunnelutløpet etableres en ny plastret bekketrasé fram til eksisterende bekkeleie, og
eksisterende bekkeleie lukkes, men opprettholdes som landbruksdrenering. Eksisterende
bekkeleier skal fungere som rensedammer i anleggsperioden. Det etableres rister både ved
inntak og utløp for å hindre at gjenstander blokkerer tunnelen, samt for å hindre personers
adgang til tunnelen. Det etableres veiatkomst til tunnelinntaket for å kunne drive vedlikehold
og rensk av rist.
Det er avsatt en 5 meter bred kantvegetasjonssone langs ny trase for Roåsbekken.
Kantvegetasjonen motvirker utrasing på elvebredden og har en naturlig flomdempende
effekt, noe som også bidrar til å redusere forurensningen i vassdraget. Vegetasjonssonen
motvirker også forurensning av vassdraget fra jorder og åpen mark fordi næringssalter og
erodert materiale filtreres gjennom sonen. Kantvegetasjonen har også en landskapsestetisk
verdi.

5.2.7 Grøntstruktur – naturområde og turdrag
Kapelldammen med omkringliggende vegetasjonsbelte foreslås regulert til grøntstruktur,
naturområde etter ønske fra Ski kommune. Dammen har over tid utviklet et verdifullt
naturmiljø som ønskes bevart.
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Det legges til rette for å kunne opparbeide et turdrag på den gamle jernbanetraseen slik at
en får en sammenhengende turforbindelse fra Ski sentrum (Waldemarhøy) og frem til
nåværende avkjøring til Endsjø gård fra Fv152. Her kobles turstien til gang- sykkelvegen
langs Fv152, og stier, tur- og skiløyper på østsiden av vegen kan nås. Den gamle traseen er
avsatt til LNF-område og naturområde i planen.

5.2.8 LNF, særlige landskapshensyn
Ski kommune legger stor vekt på å kunne bevare det skogkledte kollelandskapet mellom
Fv152 og Østfoldbanen og de eksisterende atkomstene til Endsjø og Roås gårder. Dette er
et viktig element i kulturlandskapet karakterisert som regionalt/nasjonalt viktig.
Den delen av kollen som ikke må berøres av jernbaneanlegget reguleres til LNF-område
med underformål særlige landskapshensyn.

5.2.9 Støyskjermingstiltak
Det etableres støyskjermingstiltak i henhold til anbefalinger i egen støyrapport. Se nærmere
omtale av støymessige konsekvenser i kapittel 6.
Det blir satt opp støyskjerm langs vestsiden av jernbanen for skjerming av Hebekkområdet,
Roås og Endsjø gårder.
Det er gjort egne støyberegninger rundt Endsjø gård. Flere alternative støyskjermingstiltak er
vurdert, både med voller/skjermer nær jernbanetraseen, og med lokale tiltak på selve
gården. Etter en helhetlig vurdering er det konkludert med en løsning hvor det etableres inntil
5 meter høye støttemurer mot bane, kombinert med lokale støyskjermer og voller for
uteområdene rundt gården.
For bebyggelsen på Vardåsen og Ski sykehus vil en skjerm langs jernbanen ikke ha noen
virkning. Det forutsettes derfor oppsatt lokale skjermer nær bebyggelsen. Disse fremgår ikke
av reguleringsplanen.
I tillegg til skjerming, vil det være aktuelt å vurdere fasadetiltak for en del bygninger. Disse er
listet opp i kapittel 6.

5.2.10 Kommunalteknisk anlegg rensedam
Ski kommune har fremmet ønske om å endre fallretningen på eksisterende
overvannsledninger fra henholdsvis Nordbyveien og Kirkeveien fra sør til nord. Hensikten
med tiltaket er å avlaste overvannsnettet i sør som har avrenning til Finstadbekken som er
overbelastet.
Tiltaket medfører at veivann fra Nordbyveien og Kirkeveien ledes inn på jernbanens
overvannsnett gjennom raet frem til utløp i Blåveisbekken/Dalsbekken. En forutsetning for å
kunne lede forurenset overvann til Blåveisbekken/Dalsbekken er at det etableres et
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rensetrinn innen utslipp til Gjersjøvassdraget. Det foreslås derfor at det etableres en
biologisk rensedam rett sør for kommunens rensepark ved Hebekk. Forventet
maksimaltilrenning fra jernbanens overvannsledning inklusive veivann vil utgjøre ca. 1000 l/s,
basert på en returperiode på 200 år.
Rensedammen foreslås etablert som en rektangulær dam med et volum på 500-1000 m3.
Rensedammen skal også fungere som fordrøyningsmagasin i flomperioder. Den videre
detaljprosjekteringen vil avklare endelig utforming og volum for rensedammen. Det legges
opp til en enkel kjøreadkomst med vendehammer fra eksisterende adkomstveg til Hebekk
rensepark.

5.3 Eventuell flytting av Endsjø gårdstun
I planforslaget er det lagt inn omfattende tiltak for å unngå inngrep i selve gårdstunet på
Endsjø. Dette er i første rekke en opptil 5 meter høy støttemur over en lengde på om lag 180
meter. For å skjerme mot støy må det i tillegg etableres lokale støyskjermer, eller en
kombinasjon av lokale skjermer og voller. Samlet vil dette gi akseptable støyforhold, men
samlede kostnader blir høye. Alternativt kan disse midlene benyttes til å flytte gårdstunet til
en ny lokalisering rett vest for Roås gård.
Det er foretatt en vurdering av konsekvensene av å gjennomføre planforslaget slik det nå
fremlegges kontra det å flytte gårdstunet.
Totalt sett vil en flytting av gårdsanlegget gi noe bedre støyforhold, og gården vil få et nytt og
tidsmessig driftsanlegg.
En flytting vil endre det eksisterende kulturlandskapet ved at et viktig historisk element blir
borte. Det er foreløpig ikke avklart hvordan kulturminnemyndighetene vil stille seg til et
forslag om flytting av tunet.
For fremdriften av jernbaneanlegget er det avgjørende å få en tidligst mulig avklaring av
flyttespørsmålet.
I planforslaget inngår hele gårdstunet på Endsjø med formål landbruk. Samtidig med
innsending av planforslaget utarbeides en rammesøknad for rivning av eksisterende
gårdstun og oppbygging av nytt tun vest for Roås. Dersom denne blir godkjent av
landbruksmyndighetene og kulturminnemyndighetene gir det grunnlag for å justere
planforslaget med rivning av bygningene på Endsjø.
Både rammesøknad og planendringer vil bli gjort i full forståelse med eier av Endsjø gård.

5.4 Driving av tunnel
Jernbaneverket vurderer to alternative drivemetoder for bygging av tunnel. Konvensjonell
sprengning eller tunnelboremaskin (TBM). Valg av drivemetode vil ikke avgjøres før på et
senere tidspunkt. Reguleringsplanen tar derfor høyde for begge de alternative
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drivemetodene. Antall rigg- og anleggsområder, lokalisering og utstrekning av disse er
forskjellig for de to alternative drivemetodene.
Det kan bli aktuelt å kombinere de to drivemetodene i form av delvis konvensjonell drift, og
delvis TBM - drift.

5.4.1 Drivemetode: konvensjonell sprengning
Med konvensjonell drift blir det generelt flere tverrslag og riggområder enn ved TBM-drift.
Noen av disse må plasseres nær tettbygde områder og massetransport må benytte lokalt
veinett gjennom delvis bebygde områder før de når E6.
Ved driving av konvensjonelt sprengt tunnel antas en gjennomsnittlig spregningshastighet på
4 løpemeter/dag ved driving av tverrslagene og 5 løpemeter/dag ellers.
Ved konvensjonell drift må driving av tunnelen utføres på flere parallelle stuffer for at
anlegget skal kunne gjennomføres raskest mulig. Antall tverrslag og plassering av disse
bygger på vurderinger knyttet forhold som drivetid, økonomi og ulemper for omgivelsene. I
tettbygde strøk er det vanskelig å finne arealer for riggområde og tverrslag som ikke
medfører ulempe for noen.
I Ski er det planlagt tre riggområder i tilknytning til tunnelen som vil bli brukt i forbindelse med
konvensjonell tunneldrift. Disse er ved Taraldrud, ved Berghagan nord og ved Kvakestad
gård.

5.4.2 Drivemetode: TBM
Dersom det blir valgt driving med tunnelboremaskin vil det i Ski kommune bli ett større riggog anleggsområde for tunneldriften ved Kvakestad gård.
Ved driving av tunnel med TBM drift antas en gjennomsnittlig drivehastighet på 15
løpemeter/dag.
I Ski kommunene vil da tverrslagene ved Taraldrud og Berghagan nord falle bort, og alle
messene vil bli tatt ut ved Kvakestad. Riggområdet på Kvakestad blir vesentlig større og mer
omfattende ved TBM – drift som beskrevet under kapittel 5.5.2.
Det er mest vanlig å starte tunneldriving med TBM direkte fra påhugg i dagsonen, men av
anleggstekniske årsaker for dagsonearbeidene nord for Ski er dette ikke praktisk mulig.
TBM’ene må derfor monteres via sjakter ca 500 meter nord for påhugget. Sjaktene inklusive
montasjehaller og de ca 500 meter tunnel fra påhugget sprenges ut konvensjonelt. Dette
arbeidet må utføres i forkant av selve TBM – drivingen, parallelt med opparbeidelse av
riggarealene.
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Tunneltversnitt

Tunnelen vil ha følgende tverrsnitt:

Figur 15. Prinsipptegninger tverrsnitt tunnel konvensjonell drift (til venstre) og TBM – drift (til høyre).

Tunnelene vil være vel 9 m brede ferdig utstøpt.
Ved den valgte løsning med to separate løp er forutsetningen for rømming at evakuering
skjer fra tunnelløpet via tverrforbindelser ved en hendelse, og over i det andre tunnelløpet
som ansees som sikker sone. Tverrforbindelsene ligger med maksimalt avstand på 500
meter. Videre evakuering ut fra tunnelen skjer ved skinnegående transport til tunnelmunning,
eller alternativt til fots eller ved hjulgående kjøretøy via tverrslagene etablert for
tunneldrivingen. Tverrslagene vil også være egnet som atkomst til tunnelen for drift og
vedlikehold, men antall atkomster vil avhenge av valg av drivemetode.

5.5 Midlertidige anlegg og tiltak
Det er foreløpig ikke bestemt om tunnelene skal drives med konvensjonell metode
(sprengning), eller ved hjelp av tunnelboremaskin TBM (boring). Reguleringsplanen ivaretar
rigg- og anleggsarealer for begge metoder.

5.5.1 Tunnelstrekning: Konvensjonell metode (sprengning)
Lokalisering av rigg- og anleggsområder er bestemt ut fra en optimal framdrift av
tunnelanleggene, og hensynet til å oppnå best mulig tilgjengelighet fra offentlig vei. De tre
aktuelle rigg- og anleggsområdene er omtalt nedenunder:
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Taraldrudkrysset
Det er kun aktuelt med drift – og kontorrigg ved Taraldrud. Det er ikke plass til mellomlagring
av masser. Det etableres omlasterstasjon i berg.
Anleggsområdet er plassert på vestsiden av E6, og berører alunskiferfylling sør for
Taraldrudveien i liten grad. Det blir kun aktuelt å plassere en kontorrigg på
alunskiferfyllingen. Den øvrige anleggsvirksomheten inklusive tverrslag til hovedtunnelen vil
foregå nord for Fv129 Taraldrudveien. Anlegget medfører at turveien og skiløype mellom
Fløysbonn og Sørmarka må omlegges. Anlegget vil ikke berøre Taraldrudhytta. Området
omfatter ca 26 dekar.
Det ligger ikke eksisterende VA-anlegg i nær tilknytning til riggområdet. Ca. 600 meter øst for
riggområdet ligger eksisterende vann, – en 500 mm overføringsledning mellom Oslo og Ski.
Ca 900 meter vest for riggområdet ligger eksisterende VA-anlegg på Sofiemyr i Oppegård
kommune.
Området forutsettes å benytte egen vannforsyning til brakkerigger og verksted.
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Figur 16. Illustrasjon av riggområde på Taraldrud med avgrensning av området og mulig plassering av
anleggsfunkjsoner.
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Berghagan nord
Tverrslaget er plassert langs Vevelstadveien. Området er regulert til næring, med plass for
småbedrifter. Området eies av Ski kommune. Jernbaneverket vil kunne å leie det aktuelle
arealet. Etter avsluttet anlegg blir arealet istandsatt. Størrelsen på riggområdet er ca 16 daa.
Det aktuelle riggområdet får atkomst via Regnbuen.
Det er kun aktuelt med drift og kontorrigg på dette området. Det er ikke plass til
mellomlagring av masser. Det forutsettes bygget omlastingsstasjon i berg.
Det ligger eksisterende vann- og avløpsledninger mellom Regnbueveien og Vevelstadveien i
umiddelbar nærhet av, og delvis i konflikt med, riggområdet på Berghagan nord. Det
forutsettes at kontorrigg og verkstedhall kobles på eksisterende anlegg. Ved konflikter med
eksisterende anlegg, må det foretas nødvendige omlegginger / forsterkninger av disse.

Figur 17. Illustrasjon av riggområde på Berghagan nord med avgrensning av området og mulig plassering av
anleggsfunkjsoner.
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Kvakestad gård
Kommuneplanen for Ski legger til rette for et næringsområde mellom Fv152 og planteskolen
på Kvakestad. Området er på ca 50 daa. Dette er aktuelt å benytte som riggområde for drift
av tunnelen.
Området vil kunne benyttes som riggområde både for konvensjonell tunneldrift og for TBM.
Figur 18 illustrerer omfang av riggområdet ved konvensjonell drift. Ved TBM-drift trengs det
et utvidet anleggsområde.
Området får atkomst via en ny rundkjøring. Nåværende atkomstvei til Kvakestad gård må
legges om til denne rundkjøringen, og sikres via felles atkomstvei, V2.
I hovedplanen som var grunnlag for konsekvensutredningen var et område mellom Fv152 og
dagens jernbane satt av til riggareal. Dette ville dels benytte arealer tilhørende Tronslien A/S,
dels landbruksområder på Roås. Dette riggområdet utgår, og er ikke lenger aktuelt.
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Figur 18. Illustrasjon av riggområde på Kvakestad ved konvensjonell drift med avgrensning av området og mulig
plassering av anleggsfunkjsoner.

5.5.2 Tunnelstrekning: Drift med tunnelboremaskin (TBM)
Ved valg av TBM som drivemetode for tunnelen, endres behovet for antall riggområder for
tunnelanlegget. I Ski blir det da ikke behov for rigg- og anleggsområdene ved Taraldrud og
Berghagan nord, men arealbehovet ved Kvakestad gård blir større. Avsatt riggområde på
Kvakestad dekker da et areal på ca 112 dekar.
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For å ivareta alle funksjoner for TMB-driften blir det nødvendig med tilleggsarealer på hver
side av næringsarealet. Dette er lavbonitets skogarealer som må tilbakeføres som skogmark
etter avsluttet anlegg.
Riggområdet for TBM ved Kvakestad er valgt ut i fra en helhetlig betraktning der det er tatt
hensyn til driftstekniske, arealmessige og landskapsmessige forhold.
Riggarealet ved Kvakestad får en egen atkomst fra Langhusveien. Atkomsten blir utformet
med rundkjøring. Dette blir også den fremtidige permanente atkomsten til næringsarealet.
I Rigg- og anleggsområdet inngår bl.a. en betongelementfabrikk. Denne vil produsere
tunnelelementer som bringes på plass i tunnelen kontinuerlig. Alternativet til å plassere
fabrikken her er at alle elementer produseres på en tilsvarende fabrikk ved Åsland eller et
annet sted, og fraktes på trailer frem til anleggsområdet på Kvakestad.
For å skjerme mot nærliggende Kvakestad planteskole og to nærliggende boliger må
anleggsområdet etableres med et vegetasjonselte på ca 10 m bredde, eventuelt supplert
med tette gjerder.
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Figur 19. Illustrasjon av riggområde på Kvakestad ved TBM - drift med avgrensning av området og mulig
plassering av anleggsfunkjsoner.

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Reguleringsplan Ski

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS00-A-36060
00A
22.03.2012
60 av 107

Nedenfor er det gitt eksempelbilder for hvordan et riggområde for TBM – drift kan anlegges.

Figur 20. Eksempel på riggområde knyttet til TBM-drift. Materialhåndteringsstasjon inkludert gjenbruks- og
lastestasjon for vogner i Amsteg, Sveits. Foto: © AlpTransit Gotthard Ltd.

Figur 21. Tunnel boret av tunnelboremaskin kledt med
betongelementer. Hallandsås tunnel i Sverige. Foto:
Jernbaneverket/Amberg

Figur 22. Stablede betongelementer klare for
montering. Foto: Jernbaneverket/Amberg
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Figur 23. Utendørs elementlager. Foto: Jernbaneverket/Amberg

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Figur 24. Betongfabrikk med siloer for
lagring og lastestasjon. Foto:
Jernbaneverket/Amberg.

5.5.3 Dagsone nord for Ski sentrum
Arealene sør for Roåsbekken fram til Kapelldammen mellom Østfoldbanen og Langhusveien
vil bli brukt som anleggsområde i forbindelse med dagstrekningen. Likeledes vil et
tilsvarende areal på vestsiden av Østfoldbanen bli tatt i bruk. Totalt vil 72,9 daa fulldyrket jord
bli midlertidig beslaglagt og tatt ut av jordbruksproduksjon.
Landbruksområdene skal føres tilbake til dagens standard etter avsluttet anlegg.
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Figur 25. Avgrensning av regulerte anleggsområder langs dagsonen sør for Roåsbekken.

5.6 Håndtering av masser og transport
5.6.1 Massehåndtering fra tunnel
Driving av tunnel til Follobanen betinger at det skal tas ut og transporteres store mengder
stein over en periode på ca. 3 – 3,5 år. Uavhengig av drivemetode vil det bli produsert rundt
10 – 11 millioner tonn stein. Disse massene må transporteres til midlertidig eller permanente
deponier. Det er til nå ikke bestemt hvor tunnelmassene skal fraktes, men det pågår
systematisk arbeid for å finne massmottak og deponier som gir best mulig samfunnsmessig
og miljømessig utnyttelse. Jernbaneverket søker etter steder sør for Oslo for å unngå
massetransport gjennom Oslo sentrum. Tabell 7 under viser et foreløpig estimat over
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mengdene som er planlagt tatt ut ved de forskjellige tverrslagene ved de to alternative
drivemetodene:
Tabell 7. Oversikt over volum til ekstern deponering fra aktuelle tverrslag ved alternative drivemetoder. Tallene
gjelder for tunnelprofil med fritt areal på 60 m². Alternativt tunnelprofil med fritt areal på 52 m² gir noe mindre
volum.

Tverrslag
Påhugg Mosseveien
Sjursøyatunnelen
Bekkelaget
Furubråtveien
Bjørnerud
Åsland
Taraldrud
Berghagan nord
Kvakestad
Sum

Masse til deponering
TBM (forutsatt to maskiner fra
Åsland og to fra Ski)[tonn]
200 000
500 000
1 300 000
0
0
4 200 000
0
0
4 200 000
10 400 000

Masse til deponering
konvensjonelt sprengt
[tonn]
200 000
500 000
1 400 000
1 200 000
2 000 000
1 400 000
1 700 000
1 600 000
1 300 000
11 300 000

Steinmengden som tas ut fra tunnelene er stor. Til sammenligning ble det i 2010 samlet for
Oslo og Akershus produsert ca 4,25 millioner tonn pukk (NGU publikasjon nr. 1 2011,
Mineralressurser i Norge 2010). Follobanen vil under hovedproduksjonsfasen produsere
omtrent like mye tunnelmasser per år som dette.
Steinmassen fra tunnelene er gjennomgående av god kvalitet og kan utnyttes som
byggeråstoff til ulike formål. Sprengstein er normalt mer anvendelige enn masser fra TBM,
fordi massene i utgangspunktet har en høyere andel finstoff.
Anvendeligheten er imidlertid avhengig av behovet i markedet. For å sikre at tunnelmassene
kan utnyttes best mulig vurderes det å finne et eller flere deponier med kapasitet til å ta imot
alle tunnelmassene fra tunnelen. Jernbaneverket arbeider derfor med å kartlegge
etterspørselen, herunder en offentlig utlysning av steinmaterialer.
Finstoffene fra steinmassene er lite interessante som byggeråstoff da markedet har
overskudd av dette. Det jobbes blant annet med flere alternative løsninger for
deponi/avhending av de finere fraksjonene:

-

Samarbeid med NHO om leverandørutvikling for utnyttelse av finmaterialer fra
tunneldrift.
Tildekking av forurenset sjøbunn som miljøtiltak.
Permanent deponering for oppfylling og utvikling av områder.
Støyvoller til forskjellige prosjekter.
Tilslag i betongelementer dersom det skal drives med TBM.
Tilslag i annen betong i og utenfor tunnelen.
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Det jobbes bl.a. med å undersøke muligheten for oppfylling for planlagte prosjekter som for
eksempel Gjersrud – Stensrud-utbyggingen i Oslo kommune. Det er også dialog med andre
kommuner for å finne passende prosjekter.
Det kan være aktuelt å benytte eksisterende steinbrudd som deponier, slik at mesteparten av
massene kan gjenbrukes over tid også etter at Follobanen er ferdigstilt. Store aktuelle
deponier i nærheten av anlegget som kan være aktuelle for massemottak er listet opp i tabell
8 under.
Tabell 8. Oversikt over vurderte mottak og foredling av tunnelmasser.

Deponi/massemottak
Åsland pukkverk

Avstand fra Åsland
0 km

Franzefoss Vinterbro

11 km

Feiring Bruk Lørenskog
Franzefoss Nesodden
Skolt pukkverk Vestby

26 km
28 km
31 km

Planstatus
Uregulert, kommunedelplan
under arbeid.
Steinbrudd /masseuttak,
reguleringsplan
Masseuttak, kommuneplan
LNF område, kommuneplan
Steinbrudd /masseuttak,
reguleringsplan

5.6.2 Transport av tunnelmasser
Massetransport ved konvensjonell sprengning
Det tilstrebes å finne løsninger som gir mest mulig effektiv frakt av tunnelmassene. I og med
at det ikke er bestemt hvor massene skal fraktes er det på dette tidspunkt forutsatt og
beregnet at massene skal transporteres vekk med lastebil og at massene skal kjøres sørover
slik at en unngår å frakte masser gjennom Oslo sentrum. Det kan også bli aktuelt å
transportere masser andre steder. Andre transportalternativer enn lastebil vil bli vurdert
dersom plasseringen av aktuelle deponier legger til rette for det. Planlagte transportruter fra
tverrslag til punkt på E6 sør for anlegget er vist i figur 26 – 29.
Jernbaneverket baserer seg på transport av tunnelmassene sørover langs E6, da en ikke
ønsker massetransporten gjennom Oslo. Dette innebærer en økning i ÅDT på inntil 2100
kjøretøy på E6 sør for Langhus. Fra tverrslaget på Taraldrud genereres en ÅDT på ca. 235
kjøretøy i den perioden tunnelen drives gjennom dette tverrslaget. Tilsvarende ÅDT
genereres fra tverrslaget på Berghagan nord og Kvakestad. Massene skal transporteres
nordover på Fv 152 Langhusveien og Vevelstadveien og ut på E6. Det legges vekt på å
benytte den transportrute som gir best mulig trafikksikkerhet for omgivelsene.
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Figur 26. Massetransport, sprengningsavsnitt og riggområder ved konvensjonell sprenging. Oppgitte tall for ÅDT
på vegnettet er fra 2010.

Figur 27. Massetransport, sprengningsavsnitt og riggområder ved konvensjonell sprenging i Ski kommune.
Figuren er et utsnitt av figur 26.
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Massetransport ved TBM-drift
Massedeponiene vil i hovedsak bli de samme som ved konvensjonell drift. En større andel
finstoff gjør likevel at det vurderes andre deponi-/bruksmåter for deler av uttaket enn ved
konvensjonell drift.
Ved TBM-drift blir massetransporten i hovedsak konsentrert om to uttak, Åsland i Oslo og
Kvakestad i Ski kommune. Beregnet volum masser til deponering ved TBM drift er totalt ca
6,0 millioner m3 masser, hvorav 2,5 millioner m3 tas ut i Ski kommune fra riggområde på
Kvakestad. Som ved konvensjonell drift, baserer en seg på at massene må transporteres
sørover, med en økning i ÅDT på inntil 1500 kjøretøy på E6 sør for Langhus. Driften på
Kvakestad genererer en ÅDT på ca. 465 lastebiler. Som for konvensjonell drift vil en søke å
benytte de mest trafikksikre transportruter. Massene skal transporteres nordover på Fv152
Langhusveien og Vevelstadveien og ut på E6.

Figur 28. Massetransport, sprengningsavsnitt og riggområder ved TBM-drift
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Figur 29. Massetransport, sprengningsavsnitt og riggområder ved konvensjonell sprenging i Ski kommune.
Figuren er et utsnitt av figur 28.

5.6.3 Håndtering av andre masser
Det vil være behov for anbringelse av et masseoverskudd som omfatter løsmasser som
matjord, skrotmasser, leire og forurensede masser:
-

Matjord deponeres på anleggsstedet og gjenbrukes lokalt for å hindre spredning av
uønskede arter.
Skrotmasser er stubber og røtter som ikke har verdi til gjenbruk.
Leire og silt egner seg dårlig til gjenbruk, men kan benyttes for tildekking eller tetting av
steinfyllinger. Overskuddet av slike masser må kjøres til godkjent deponi.
Det er på tunnelstrekningen ikke kjent forekomster av alunskifer. Dersom en skulle treffe
på slike masser, må massene sorteres ut og behandles som spesialavfall.
Nord for Ski stasjon ved Kapelldammen kan det forekomme løsmasser forurenset av
kreosot o.a.. Slike masser vil bli håndtert i henhold til forskrift. Omfanget er ikke utredet i
teknisk plan, men slike masser må håndteres uten risiko for vassdrag og biomangfold.

Det foreløpig ikke beregnet hvor stort volum slike masser utgjør.

5.7 Eierforhold
For dagstrekningen nord for Ski sentrum vil tiltaket overlappe med dagens jernbaneformål,
men i lange strekk vil tiltaket også berøre privat eide arealer. Områdene mellom Langhus
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tettsted og Ski tettsted, vest for Fv152, er i dag benyttet til landbruk, primært dyrka mark med
noen skogteiger.

Tabell 9. Oversikt over grunneiendommer som berøres av tiltaket.

Gnr
105

Bnr

Eier

4

Åsland Næringspark

107

1

107

93

107

Alle regulerte arealer (daa)

Permanent regulering (daa)

24,3

10,3

Ski kommune

0,9

0,0

Ski kommune

0,0

0,0

129

Britt Olaug Johansen

0,4

0,4

107

274

Ski kommune

14,2

2,0

107

705

Regnbueveien 9 AS

0,9

0,0

107

1116

Rittal AS

0,4

0,0

108

7

0,9

0,9

119

2

Hans Gunnar Fjeld, Ellen Marie
Kollerøs, Berit Helene Fjeld
Seim
Else Marie Osmani

123,1

57,7

119

7

Aksel Georg Roksti mfl.

1,5

1,5

119

76

Ski kommune

1,3

0,7

119

77

John Torleif Kjønnås

1,3

0,0

119

78

Aksel Georg Roksti mfl.

0,2

0,2

119

79

Helge Aas

2,9

2,9

119

82

Willy Robert Espelid

1,6

0,0

119

92

0,3

0,3

121

1

Erling Endsjø mfl.

142,7

82,8

121

2

Jernbaneverket

28,5

27,7

121

8

Svend Erik Kværner

0,6

0,0

121

9

Marit Lillejordet

0,9

0,4

121

25

Langhus hagesenter

16,9

16,9

121

36

Tronsline AS

2,4

2,4

129

1

Oddbjørn Gylder Isaksen

2,8

0,0

129

348

Ski kommune

15,2

15,2

129

375

Ski kommune

2,5

2,5

129

389

Ski kommune

5,1

5,1

130

1

Erling Endsjø

128,2

80,5

130

9

Jernbaneverket

16,4

16,4

131

12

Anders Tallaksen m.fl.

14,9

7,7

133

1

Arne Brynulf Auestad

34,8

25,4

134

5

Jernbaneverket

26,4

26,4

145

5

Statens vegvesen

0,3

0,3

145

6

Statens vegvesen

10,2

10,2

145

7

Statens vegvesen

7,0

6,8

157

2

Statens vegvesen

7,0

0,0

Ukjent

1,6

0,3

Helge Aas
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Eiendommer som berøres av tiltaket fremgår av tabell 9. Gårdene Kvakestad (gbnr.119/2),
Roås (121/1), Endsjø (130/1), Kverne (131/12) og Kapellsander (133/1), Langhus
hagesenter (121/25), og de 4 boligeiendommene gbnr. 119/7, 119/79, 121/9 og 121/5 er
blant de berørte eiendommene.

5.8 Gjennomføring, rekkefølge og tidshorisont
Gjennomføring av tiltaket planlegges fra 2014, med ferdigstillelse av tiltaket i 2020. Parallelle
arbeider vil foregå på hele strekningen Oslo – Ski.
Arbeidet med å drive og ferdigstille tunnel antas å ta ca. 4 år. Deretter vil det være en to års
periode hvor man etablerer jernbaneteknikk og klargjør linjen for ordinær drift. Ved TBM –
drift av tunnel kan det bli aktuelt å starte tidlig med konvensjonell tunneldrift i området fra
riggområde Kvakestad og tunnelpåhugg mot Ski. Formålet er å forberede montasje og
atkomsttunnel for TBM – maskin.
Det foreligger to alternativer til gjennomføring av etappeplaner i dagsonen mellom Ski og
Langhus. Nedenfor gjengis kort etappeplan som ikke er behandlet i hovedplan, men som
innebærer en antatt innsparing i anleggskostnader i forhold til tidligere behandlet alternativ.
Etappe 1- Forberedende arbeider:
Etappen innebærer oppretting av anleggsadkomster ved Endsjø Gård i form av ny midlertidig
anleggsbro over eksisterende Østfoldbanen og ny vei og undergang sør for Roås gård. I
tillegg skal det utarbeides grunnforsterkninger med kalksementpeling vest og nord for
Kapelldammen, samt ved Roåsbekkens utløp. Roåsbekken legges om, og Langhusveien
flyttes. Det etableres en anleggskulvert under Langhusveien som forbinder riggområdene på
Kvakestad og anleggsområder ved tunnelportalen.
Etappe 2- Bygging av godsspor vest, samt komplett anlegg fra Endsjø gård og sørover:
I denne perioden er det planlagt at Østfoldbanen skal brukes som normalt. Følgelig blir det
opprettet en beskyttelsesvegg langs banen. Perioden blir preget av en del boring, sprenging
og utlasting i forbindelse med byggegrop for ny Follobane og godsspor øst. I tillegg bygges
kulvert for Follobanen i krysningsområdet og så langt sydover som mulig mens det går trafikk
på Østfoldbanen.
Etappe 3 - Bygging av de gjenstående delene av Østfoldbanen:
Etappen er kortvarig (noen uker) og det forventes mindre anleggsstøy i denne perioden.
Arbeidene vil i hovedsak bestå av sporbygging, bygging av resterende del av kulvert for
Follobanen, omdirigering av togdrift, kabeltrekking, uttesting, mm. I denne etappen vil det
være ensporet drift på Østfoldbanen.
Etappe 4 – Bygging av resterende del av Follobanens dagsone samt godsspor øst:
Bygging av resterende del av kulvert/tunnelportal for Follobanen og godsspor øst. Godsspor
øst i nord bygges ferdig, og det bygges ny adkomstvei til Endsjø gård.
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6 PLANENS VIRKNINGER I DRIFTSFASEN
Det er utarbeidet konsekvensutredning for Follobanen. Det henvises til denne for utdypende
dokumentasjon av konsekvenser. Dette kapitlet bygger på konsekvensutredningen, men er
tilpasset planforslag og basert på supplerende kunnskap som er ervervet gjennom
planarbeidet.
Virkninger i anleggsfasen beskrives særskilt i kapittel 7.

6.1 Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser omfatter konsekvenser som er målbare, som økonomi,
samfunnsøkonomi, støy, vibrasjoner og rystelser. Økonomi og samfunnsøkonomiske
konsekvenser omtales ikke nærmere her.

6.1.1 Støy og vibrasjoner
Med støy menes her luftoverført støy. Vibrasjoner som overføres fra jernbanen via bakken til
boliger kan avstråle støy fra gulv, vegger og tak. Denne støy kalles strukturlyd.
I beregningene av fremtidig støysituasjon er det skilt på støy fra jernbane og veg. I denne
fremstillingen gjennomgås først resultater med hensyn på støy fra jernbane, deretter er det
gitt en vurdering av veg og jernbanestøy samlet. Vegstøy er vurdert som en følge av at
Langhusveien må legges om over en streking nær tunnelportalen for anlegget.

Støy fra jernbane
Basert på støyberegningene utpeker det seg fem områder hvor det finnes boliger i gul eller
rød støysone iht. T-1442, og hvor det er nødvendig med støytiltak (se kap 3.5.1 om regelverk
for støy).
-

-

-

Boligområdet nærmest Langhus ligger delvis i rød støysone, høyeste støynivå ved
boliger er cirka LDEN = 74 dB. Støynivå på spredt bebyggelse rundt hagesenteret
ligger på LDEN = 63 - 72 dB. Her er det nødvendig med støytiltak.
Roås gård ligger i gul støysone, høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 65 dB.
Her er det nødvendig med støytiltak.
Endsjø gård ligger i gul støysone, høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 69 dB.
Her er det nødvendig med støytiltak.
I boligområdet ved Vardåsen, øst for jernbanen, er det en del boliger som ligger i gul
støysone. Høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 61 - 68 dB. Her er det
nødvendig med støytiltak.
Ski sykehus har støynivåer over grensen for gul sone ved noen steder på fasaden.
Det kan være behov for støytiltak her, og i endelig situasjon må støy på uteplass
sjekkes.
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I boligområdet rundt Hebekk skole, vest for jernbanen, er det en del boliger som
ligger i gul støysone. Høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 58 - 64 dB. Hebekk
skole ligger også innenfor gul støysone. Her er det nødvendig med støytiltak.

Avbøtende tiltak for jernbanestøy
Følgende skjermingstiltak er vurdert å ha en vesentlig støyskjermende effekt (se også figur
30):
- Langhus: Hovedskjerm mot vest langs Follobanen (140 m lengde med høyde 3,0
meter over skinnetopp). For området øst for bane anbefales å bruke lokale støytiltak.
På grunn av terrenget vil man ikke oppnå tilstrekkelig skjerming.
- Roås gård: Lokal skjerm mot vest (45 meter lengde med høyde 2,5 meter over
terreng).
- Endsjø gård: Støyvoll rundt gården mot sør og vest med samlet lengde på ca 170
meter og topphøyde på kote 135, i kombinasjon med lokale skjermer mot vest (30
meter lengde med høyde 3,0 meter over terreng, 15 meter lengde med høyde 2,5
meter over terreng, og 55 meter lengde med høyde 2,5 meter over terreng).
- Hebekk: Hovedskjerm mot vest langs Follobanen (ca 400 meter lengde med høyde
3,0 meter over terreng). Skjermen stopper ved beredskapsplassen. Endelig lengde av
skjermen tilpasses plassering av beredskapsplassen.
- Vardåsen: 4 lokale skjermer mot vest med lengder på ca 200 meter, 45 meter, 40
meter og 80 meter. Alle har høyde 2,5 meter over terreng.
Med støytiltak som beskrevet ovenfor blir situasjonen:
- Boligen vest for bane nærmest Langhus (gbnr. 121/9) ligger i rød støysone, høyeste
fasadenivå ved boligen er cirka LDEN = 68 dB. Her er det nødvendig med vurdering av
behov for fasadetiltak i tillegg til en nærmere vurdering av uteplassen. Boliger øst for
bane i Langhus ligger delvis i rød og i gul støysone, høyeste fasadenivå ved boliger
er cirka LDEN = 68 dB. Her er det nødvendig med vurdering av behov for fasadetiltak i
tillegg til en nærmere vurdering av uteplassen.
- Roås gård ligger i gul støysone, høyeste fasadenivå ved boliger er cirka LDEN = 65 dB.
Her er det nødvendig med vurdering av behov for fasadetiltak i tillegg til en nærmere
vurdering av uteplassen.
- Endsjø gård ligger i gul støysone, høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 67 dB.
Her er det nødvendig med vurdering av behov for fasadetiltak i tillegg til en nærmere
vurdering av uteplassen.
- I boligområdet ved Vardåsen, øst for jernbanen, er det en del boliger som ligger i gul
støysone. Høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 58 - 68 dB. Her er det
nødvendig med vurdering av behov for fasadetiltak i tillegg til en nærmere vurdering
av uteplassene.
- Ski sykehus har støynivåer over grensen for gul sone ved noen steder på fasaden.
Det er behov for en vurdering av behov for fasadetiltak her, og i endelig situasjon må
støy på uteplass sjekkes.
- I boligområdet rundt Hebekk skole, vest for jernbanen, er det noen boliger som har
fasadenivåer akkurat over grensen for gul sone, mens store deler av uteområdene
mot øst er innenfor gul sone. Høyeste støynivå ved boliger er cirka LDEN = 58 - 61 dB.
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Hebekk skole har også støynivåer over grensen for gul sone ved noen steder på
fasaden. Det er behov for en vurdering av behov for fasadetiltak her, og i endelig
situasjon må støy på uteplass sjekkes.
Figur 30 viser støybelastning fra jernbanen i dagsonen etter gjennomføring av
skjermingstiltak.
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Figur 30. Støysonekart for området nord for Ski stasjon. Støybidrag fra Jernbane etter gjennomførte
skjermingstiltak.

Sumstøy fra vei- og togtrafikk
Langhusveien legges om mellom avkjøringene til Endsjø og Roås gårder. Langhusveien
bidrar vesentlig i støybildet i dagsonen, og det samlede støybildet etter vegomleggingen er
vurdert og vist i tabell 10 og figur 31.
Dersom begge støykilder gir like høye verdier, vil summen av de to kildene være inntil 3 dB
høyere. Imidlertid finnes det ingen grenseverdier knyttet opp mot sumstøy fra begge disse
støykildene.
Oversikt over boliger som ligger innenfor støysoner for togtrafikk og hvor det er behov for en
nærmere vurdering av fasadetiltak og støy på uteplass er listet opp i tabell 10. Tabellen viser
to støynivåer per bolig, et nivå relatert til togtrafikkstøy og et nivå relatert til sumstøy fra både
vei- og togtrafikk. Begge nivåene inkluderer skjermingstiltak som beskrevet over. Det
anbefales at sumstøynivåene legges til grunn når det senere skal vurderes behov for
fasadetiltak.
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Tabell 10. Oversikt over støyutsatte boliger som har behov for tiltaksvurdering.
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Figur 31. Støysonekart for området nord for Ski stasjon. Støybidrag fra Jernbane og veg etter gjennomførte
skjermingstiltak.
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Strukturlyd og vibrasjoner
Det er i forslag til planbestemmelser foreslått grenseverdier for strukturlyd og vibrasjoner
som tiltaket skal tilfredsstille1.
På hele tunnelstrekningen vil tunnelen gå i berg. Boliger som er fundamentert på løsmasser
vil få lavere strukturlydnivåer enn boliger fundamentert rett på berg. Berørte boliger over
tunnelen ligger i stor grad på berg, mange med beboelsesrom i kjeller eller i sokkeletasje i
skrånende terreng. Når bygningene eller banen står på berg er vibrasjonsnivåene meget
lave.
Målinger av vibrasjoner fra eksisterende bane er utført i dagsonen mellom Ski og Langhus
(målt på Roås og Endsjø gård). Ut i fra målinger og overslagsberegninger er konklusjonen at
det ikke kan forventes vibrasjonsnivåer over gjeldende grenseverdi fra nytt spor.
Tiltak mot strukturlyd er lagt inn der beregningene uten tiltak viser at LAmaks overskrider 30
dB. På strekninger der det utføres tiltak er disse dimensjonert for å møte LAmaks = 30 dB. I
områder der beregnet strukturlydnivå ligger nær grenseverdien uten tiltak, eller der omfanget
av tiltak er stort grunnet korte avstander, bør det utføres kontrollmåling av strukturlyd fra
sprengt tunnel før sporlegging.
Anbefalt tiltak mot strukturlyd hvor det er god overdekning er ballastmatter. På partier med
spesielt lav overdekning bør det i tillegg vurderes minimum 1,6 meter ekstra
dypsprengning. Med anbefalte strukturlyddempende tiltak vil beregnet strukturlydnivå
tilfredsstille grenseverdien for strukturlyd fra tunnel/kulvert, LAmaks = 32 dB i alle boliger.

Støy i forhold til gårdsdriften på Endsjø og Roås
De gjennomførte støyberegninger viser at støynivå utenfor driftsbygning både på Roås og
Endsjø gårder blir liggende lavere enn 65 dBA. For Roås gård blir støynivået hørbart lavere
enn med dagens jernbane, for Endsjø noe i underkant av dagens nivå.
Jordbruksområdene mellom de to gårdene får ca 5 dBA lavere støynivå enn med dagens
jernbane, mens jordbruksarealene syd for Endsjø får 3 -5 dBA høyere nivå etter skjerming.
Bare en mindre andel av arealene vil ha støy over 65 dBA.
Forskrift om hold av storfe har egne retningslinjer for støy: ”Varig støy på mer enn 65 dBA
skal unngås.” Når anleggsperioden er over og togtrafikken går som normalt vil det antakelig
ikke være store problemer for dyrene verken når de står inne i fjøset eller går ute på beite
selv om sporene kommer noe nærmere gården.

Strukturlyd fra jernbane i tunnel og kulvert må ikke overskride L5AF = 32 dB i bygningsrom med støyfølsom bruk. L5AF er det A-veide
nivå, målt med tidskonstant "Fast" på 125 ms, som overskrides av 5 % av hendelsene, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall
hendelser. Kun trafikk på mest støyende spor skal komme i betraktning og minimum 30 % av passeringene som brukes til å beregne
L5AF skal være godstog.
1
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Avbøtende tiltak som er tatt med i planen omfatter støyskjerming av Endsjø gårdstun og
utgang fra fjøs. Aktuelle tiltak i anleggsperioden vil trolig være støyskjerming mot
anleggsområdet.

6.1.2 Grunnforhold
Setninger
Tiltaket kan påvirke grunnforhold ved at det oppstår setninger med potensielt
skadepotensiale.
Mellom Assurdalen og Roås er det flere svakhetssoner. Det prosjekteres full utstøping når
tunnelen passerer svakhetssonene i det tilfellet at konvensjonell tunneldrift blir valgt.
Tunnelene blir prosjektert slik at innlekkasje av grunnvann begrenses til 4-8 l/min pr. 100m
tunnel (samlet for begge løp) i spesielt sensitive områder. Dette er områder med løsmasser
over tunnelene hvor det er fare for setninger/skade på boliger og infrastruktur eller sårbare
naturområder. Spesiell risiko foreligger der tunnelen krysser under Sloraveien, samt deler av
Ramstad terrasse.
Nord for Ski stasjon er det områder med løsmasser uten tilstrekkelig bæreevne. Det er derfor
prosjektert tiltak som skal kompensere for dette i form av kalkstabilisering og motfylling.
I driftsperioden vil tiltaket ikke medføre noen konsekvenser mht. grunnforholdene.

Radioaktiv stråling og radongass
I forbindelse med kartlegging av kvalitet på steinmassene fra tunnelstrekningen er det utført
analyser på naturlig radioaktivitet. Ingen av prøvene viser innhold av radioaktivitet som går
utover grenseverdiene som er anbefalt i bygningsmateriale for innendørs bruk.
Anbefalingene fra Statens strålevern ble skjerpet høsten 2009 og det forventes at
grenseverdiene vil bli skjerpet.
Det er ikke kjent at sprengning av tunneler har ført til økt innlekking av radon i hus, men det
kan bli aktuelt å måle radon i utvalgte boliger før sprengningsarbeider starter der
overdekningen er liten, og å følge utviklingen over tid slik at en har nødvendig
dokumentasjon. Dette spørsmålet utredes i den videre planlegging.

6.1.3 Kommunaltekniske anlegg
Tiltaket berører tre ledninger som krysser dagsonen nord for Kirkeveien. Dette er en 400 mm
spillvannsledning og 2 stk. 300 mm overvannsledninger fra Kirkeveien / Nordbyveien. I tillegg
er det et overløp fra Kapelldammen med diameter 800 mm. Ledningene vil bli ivaretatt /
fornyet ved gjennomføring av anlegg.
Renseparken øst for Hebekk skole inngår i planforslaget. Renseparken vil bli utvidet i
forbindelse med ombygging av Ski stasjon.
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6.2 Ikke prissatte konsekvenser
Ikke prissatte konsekvenser omfatter tiltakets antatte virkninger på natur- og
ressursgrunnlaget (herunder friluftsinteresser), estetikk og byggeskikk, landskap, naturmiljø
(herunder utslipp til grunn og vann, og vilttrekk), byutvikling og arealbruk, teknisk infrastruktur
(herunder vann og avløp, energi, jernbane, installasjoner under bakken og vei), kulturmiljø og
kulturlandskap, barns interesser, universell utforming, juridiske forhold og virkninger i
anleggsperioden. Virkninger i anleggsperioden er beskrevet i kapittel 7.

6.2.1 Landskap
Tiltaket har en omfattende utbredelse i areal i sonen mellom Ski stasjon og tunnelpåslaget til
Follobanen, og vil fremstå som et stort og utilgjengelig samferdselsanlegg og en lokal
ferdselsbarriere på tvers av anlegget. I området sør for tunnelen vil det være 6 spor i
bredden, som reduseres til 4 spor ved innkjøringen til Ski stasjon. Den totale bredden på
selve sporområdet er ca. 100 meter rett sør for tunnelen, minkende til ca. 30 meter helt sør i
planområdet. I tillegg til dette, kommer skråninger og driftseier mv på utsiden av selve
sporområdene.
Den nye jernbanetraséen vil bli synlig fra Fv152, Langhusveien. Den nye jernbanen vil ligge
lavt i landskapet og ikke få dominerende fjernvirkning.
Dimensjonen på anlegget vil være stort i forhold til landskapets skala og skalaen på
jernbaneinngrep i dag. Tiltaket får landskapsmessig uheldig nærvirkning for Endsjø gård,
men vil ellers stort sett være godt tilpasset omgivelsene.
Avbøtende tiltak i forhold til både nær – og fjernvirkning er revegetering langs anlegget.
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Figur 32. Oversiktsbilde over strekningen Kapelldammen – Roås. Fra 3 – D modell av tiltaket.

6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv
Tiltaksområdet ligger mellom Sørmarka og Hebekkmarka, som begge er viktige
friluftsområder. En tverrgående skiløype forbinder de to markaområdene og krysser i dag
jernbanen på atkomstbroen til Endsjø gård. Når atkomsten til Endsjø gård legges via
kulverten ved Roås, må også skiløypa legges om via den nye kulverten med forbindelse til
eksisterende skiløype. Det må etableres ny løypetrasé i området mellom banen og
eksisterende løypenett øst for Fv152. Denne må kunne betjenes med en 3,5 m bred
løypeprepareringsmaskin, trasébredden må da være 4,5 meter.
Eksakt plassering av traseen er avhengig av drivemetode for tunneldriften (størrelse på riggog anleggsområder), da løypen som legges om ved oppstart av anleggsarbeidene blir
permanent. Det må inngås avtale med grunneier om endelig plassering av ny løypetrasé.
Aktuell trasé på vestsiden Fv152 er vist på illustrasjon under.
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Figur 33. Illustrasjon omlegging av skiløypetrase Hebekk - Sørmarka

Skogholtet mellom Roås og Langhus hagesenter blir brukt som nærturområde sommerstid. I
området går det flere umerkede stier og tråkk. Langs et steingjerde i området går det en sti
som kan bli berørt i forbindelse med Kvakestad riggområde. Det bør tilrettelegges for at det
kan etableres nye tråkk ved direkte berøring med eksisterende stier.
Tiltaket vil ikke gi noen konsekvenser for Sørmarka, da jernbanen her vil gå i dyp tunnel.

6.2.3 Kulturminner og kulturmiljø
Det er registrert tre kulturmiljøer (Taraldrudhytta, gårdstun Langhus og kulturmiljø mellom
Langhus og Ski bestående av 4 gårder /områder).
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Tabell 11. Samlet verdivurdering for registrerte kulturmiljøer.

Kulturmiljø Lokalitet
(KM )

Kommune Kategori

Verdi
Ku

KM4
KM5
KM6

Ski
Ski
Ski

Stor
Middels
Stor

Taraldrudhytta
Langhus
Langhus-Ski

Kulturminner
Kulturminner
Kulturminner

Figur 34. Kart som viser kulturmiljø og
kulturminneforekomster i Ski kommune.

Tiltaket er ikke i konflikt med KM4 og KM5, men medfører inngrep i den nordlige delen av
kulturmiljøet KM6 og i skogholtet mellom Roås og Endsjø. Tiltaket vil føre til direkte inngrep i
flere registrerte automatisk fredede kulturminner i disse kulturmiljøene. Registrerte
kulturminner representerer spor etter menneskelig aktivitet, gjennom steinalder, bronsealder
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og jernalder. De automatisk fredede kulturminner som er registrert innenfor tiltaksområdet og
som kan bli berørt er listet i tabell 12. Det må søkes frigivning av alle automatisk fredede
kulturminner som berøres før tiltaket kan igangsettes.
Tabell 12. Oversikt over berørte kulturminner i Ski kommune

ID nr.

Beskrivelse

ID nr.

Beskrivelse

Bosettingsspor, jernalder

R138423

Steinalderboplass

R30113

Gravrøys, bronsealder

R138424

Bosettingsspor, jernalder

R39660

Middelalder, vegfar

R138425

Bosettingsspor, jernalder

R58969

Bosettingsspor, jernalder

R139239

Steinalderboplass

R139240

Steinalderboplass

R30112

R58970

Steinalderlokalitet
Dyrkningsspor fra
R137823 middelalder

Det er igangsatt supplerende registreringer av kulturminner etter at planområdet er utvidet
med rigg- og anleggsområder øst for Langhusveien. Disse registreringene vil ikke være klare
før våren 2012, men i tide til sluttbehandling av reguleringsplanen i Ski kommune.
Planting av skog på jernbanekulvert ved Roåsbekken og planting av grasmark på fyllinger og
andre områder som blir berørt under anleggsperioden, er avbøtende tiltak som vil redusere
den negative visuelle innvirkningen på det samlete kulturmiljøet.
Tiltaket ligger nær bygningsmiljøene Waldemarhøj og Kapellsander (KM6). Ingen av disse
blir direkte berørt av tiltaket. Videre ligger de automatisk fredede kulturminnene St.
Hanshaugen (Askeladden id. nr. 33602) og Askeladden id. nr. 90251 på moreneryggen ved
innkjøringen til Ski stasjon. Disse blir ikke direkte berørt, men er særlig utsatt til da de ligger
tett inntil skjæringen ved jernbanesporene.

6.2.4 Naturmiljø
Supplerende undersøkelser på registrerte lokaliteter er foretatt i forbindelse med
reguleringsplanen (jf. fastsatt program for supplerende undersøkelser).
Lokaliteter i dagsonen sør for tunnelen kan påvirkes av tiltaket direkte. Lokaliteter registrert i
forbindelse med tunnelstrekningen kan påvirkes indirekte ved senkning av grunnvannstand
eller utslipp til vassdrag. Tabell 13 viser registrerte rødlistede arter som kan bli negativt
påvirket av tiltaket.
Omlegging av Roåsbekken vil berøre lokaliteten Roåsbekken øst for Fv152. I Roåsbekken er
det tidligere (på 1950-tallet) registrert de rødlistede artene ål og elvemusling, men begge
artene er i dag borte fra den aktuelle strekningen. Elvemusling finnes i dag kun oppstrøms,
og er avhengig av ørret / laks for å spres. Andre fisker enn ål kan i dag ikke vandre i
vassdraget, blant annet pga. jernbanekulverten for Østfoldbanen.
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Roåsbekken er lokalt viktig som naturtypelokalitet, og tiltaket vil ha middels negativ
konsekvens på denne. Tiltaket medfører omlegging av Roåsbekken, samlet belastning for
naturmiljø er totalt sett liten da det er flere lokaliteter av denne naturtypen i regionen, både
kartlagte og ikke kartlagte.
Ved omlegging av Roåsbekken vil det bli lagt vekt på å gjenskape stedlig vegetasjon langs
nytt bekkeløp, og i den nye delen som legges i tunnel etableres tiltak for å muliggjøre
vandring av ål. Aktuelle tiltak er åleyngelleder som installeres i tunnelens bratte partier.
Denne skal garantere passasjemulighet for ål. Terskler av betong eller armert sprengstein vil
muliggjøre en viss fiskevandring under gunstige vannføringer.
Kapelldammen er ikke direkte påvirket av tiltaket. Ved eventuell tetting av Kapelldammen,
forutsettes dette gjennomført som beskrevet i kapittel 7.1.2, blant annet for å ivareta hensyn
til rødlistet art nikkebrønsle. Naturmiljø antas ikke å bli varig skadet ved eventuell kortvarig
senkning av vannstand, forutsatt at tiltaket gjennomføres på bakgrunn av en konkret
biologisk vurdering.

Tabell 13. Registrerte truede og nær truede arter som kan bli negativt påvirket av tiltaket med vurdering av risiko
for negativ påvirkning.

Art

Påvirkningsfaktor
Follobanen

Nikkebrønsle
(EN) i
Kapelldammen.

Uttapping av
Kapelldammen.

Elvemusling
(VU) i
Roåsbekken.

Partikkeltransport,
forurensning;
Roåsbekken.

Ål (CR).

Omlegging av
Roåsbekken.

Åkerrikse (CR).
–
Fulldyrket mark
Roås/Endsjø.

Forstyrrelse og
midlertidig
arealbeslag.

Risiko for
negativ
påvirkning
Trolig liten.

Ingen, da
arten er
borte
nedstrøms.
Liten da det
etableres
avbøtende
tiltak med
hensyn til
vandring.

Liten

Samlet belastningsvurdering

Liten negativ samlet belastning på
grunn av liten risiko for at arten vil
forsvinne fra lokaliteten.
Registrert i ni fylker. Trolig > 100
lokaliteter i Norge. Noen forekomster
i Follo og Oslo (10-30 lokaliteter).
Ingen negativ påvirkning nedstrøms
da arten ble borte på 1950-tallet.
Registrert i alle landets fylker.
Usikker samlet belastning. Registrert
i alle landets fylker. Ål har
vandret/vandrer i vann og vassdrag i
regionen, blant annet i Roåsbekken.
Dagens status i disse vassdragene
er lite kjent, men trolig går det
fremdeles ål i disse vassdragene
selv om antallet i dag er langt mindre
enn tidligere.
Ubetydelig samlet belastning. Noen
10-talls syngende hanner i Norge i
gode år. Usikkert hvor mange par
som hekker, men antall hekkende
par i Norge er trolig svært få (<20
par?). Tiltaket vil ha ubetydelig
konsekvens for artens situasjon i
Norge. |
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Planforslaget forutsetter bygging av bergtunnel under Sloraveien, og ikke betongkulvert som
ble vurdert i konsekvensutredningen. Dette eliminerer risiko for avrenning ned i Fosstjernet –
Bensekulpen.
Med de tettekrav som tunnelen har for innlekking av grunnvann, forventes det ikke negative
konsekvenser for Snipetjern og Fosstjern – Bensekulpen.

Figur 34. Naturtypelokaliteter registrert i forbindelse med dagsone og i sørlige del av tunnelstrekket.

Planforslaget ble i konsekvensutredningen ansett ikke å innebære vesentlige konsekvenser
for vilttrekk siden hoveddelen av traseen ligger i tunnel, og hovedtrekkruter for vilt går lenger
nord i Follo. Registret vilttrekk i området Roås ligger sør i tunnelsonen, men slik at viltet
krysser over Østfoldbanen.
I gjeldende kommuneplan for Ski kommune (vedtatt juni 2011), er det satt av hensynsone for
vilttrekk i dette området. Kommuneplanbestemmelsene for hensynsonen tilsier at hensyn til
flora og fauna skal være en viktig premiss ved planlegging av tiltak i området, og at tiltak skal
behandles i reguleringsplan.
Den nye undergangen som blir bygget for ny atkomst til Roås og Endsjø gårder blir 8 meter
bred og 5 meter høy. Mindre vilt vil derved kunne passere Østfoldbanen via denne.
Follobanen vil bli inngjerdet for å unngå viltulykker. Dersom inngjerding av Østfoldbanen
skulle bli aktuelt, vil gjerdet bli utformet slik at vilt kan krysse. Dette omfatter lave gjerder som
større hjortevilt kan forsere slik at trekkruter ikke hindres. Trekket ved Roås/Endsjø vil bli
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negativt påvirket gjennom permanent arealbeslag på grunn av tiltaket og et fremtidig
hagesenter på Kvakestad. Viltet vil presses nordover inn i smalere korridor nord for planlagt
hagesenter.
Det er ikke registrert konflikter mellom jernbane og vilt i dette området.

Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven
Det er i forbindelse med konsekvensvurderingen gjort en særlig vurdering av tiltaket opp mot
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.
De gjennomførte utredninger av naturmiljø viser at tiltakets største utfordringer med hensyn
til naturmangfoldloven er
-

-

å unngå vannlekkasje/drenering av viktige våtmarksmiljø (naturtypelokaliteter),
spesielt Snipetjern på grensa mellom Oppegård og Ski. Snipetjern har mange funn av
truede arter på Norsk rødliste for arter 2010,
å begrense negative virkninger i dagsonen nord for Ski stasjon.

I dagsonen nord for Ski stasjon er det få alternative plasseringer av jernbanetraseen.
Tunnelen er ført så langt mot Ski stasjon som mulig, og det er lite trolig at det finnes
løsninger som gir kortere dagsone enn det en nå har kommet frem til. En kort dagsone gjør
også at konfliktene med naturmangfoldet blir mindre. Jernbanetraseen har strenge
geometrikrav som gjør det vanskelig å forskyve traseen i forhold til den som nå legges til
grunn. I den aktuelle dagsonen medfører dette konflikter med landbruk, kulturlandskap,
automatisk fredete kulturminner og naturmiljø. Naturmiljøet gjelder spesielt forhold knyttet til
Roåsbekken.
Roåsbekken er et viktig naturmiljø. En mindre del av Roåsbekken er kartlagt som verdifull rik
edelløvskog. Roåsbekken nedstrøms tiltaket er betydelig negativt påvirket ved tidligere
senkninger og ved negativ påvirkning fra landbruket. Landbrukspåvirkningen skyldes at
kantsonen langs bekken er svært smal slik at landbruksforurensning går ut i elva.
Ålen er borte fra Roåsbekken, men det er i dag mulighet for fremtidig ålevandring. Bekken vil
bli lagt i tunnel forbi jernbaneanlegget. Avbøtende tiltak legger til rette for ålevandring i denne
tunnelen. Inngrepet i Roåsbekken medfører at naturmiljøet med rik edelløvskog går tapt på
nedlagt strekning, men dette søkes gjenskapt i nytt elveleie. Elvemusling er ikke registrert i
Roåsbekken nedstrøms tiltaket, og jernbanen er også i dag et hinder for spredning av denne
arten.
Konsekvensene for naturmangfoldet er vurdert å være relativt små, både av tiltaket i seg selv
og ut fra en samlet vurdering. Forutsatt at det gjøres avbøtende tiltak med hensyn til å unngå
drenering av fuktighetsbaserte naturtypelokaliteter, og at det legges til rette for vandring av ål
og det sikres at vilt kan krysse Østfoldbanen, er hensynet til nytt dobbeltspor med den
samfunnsnytten det vil ha, vurdert å veie tyngre enn hensynet til naturmangfold som blir
berørt.
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Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at beslutningen i hovedsak skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap er oppfylt, og føre – var prinsippet i lovens § 9 er
ivaretatt. Samlet belastning på arter og økosystemer vurderes som liten (§ 10). Tiltak som
iverksettes for å redusere konsekvensene for naturmangfold betales av tiltakshaver i tråd
med prinsippet i naturmangfoldloven § 11. Jernbaneverket har ved lokalisering og utforming
av tiltaket lagt stor vekt på å minimalisere inngrep i naturmangfoldet (§ 12).

6.2.5 Naturressurser
Tiltaket berører særlig landbruksområder i dagsonen nord for Ski sentrum på gbnr. 121/1
(Roås), 130/1 (Endsjø), 133/1 (Kapellsander).
Tabell 14 viser arealbeslag som følge av tiltaket i Ski kommune. Tabell 15 viser en fordeling
av arealer på markslagklasser.
Totalt medgår ca. 173 daa i Ski kommune til jernbaneformål etter gjennomført anlegg. I dag
omfatter jernbanearealer ca. 45 daa innenfor planområdet. Kun en liten del av jernbanens
arealer går med til selve jernbanetraseen; en del av jernbanes arealer er f.eks. dyrkamark og
beiteareal i dag. I tillegg til det permanente beslaget er det behov for ca 235 daa midlertidige
arealer i tilknytning til rigg - og anleggsområder.
Tabell 14. Permanent og midlertidig areal for jernbaneanlegget i Ski kommune. Analyse basert på digitalt
markslagskart.

Arealbeslag
Permanent arealbeslag jernbaneformål
Permanent arealbeslag veiformål
Permanent arealbeslag kommunaltekniske anlegg
Permanent arealbeslag næring
Permanent arealbeslag grønnstruktur
Midlertidig arealbeslag rigg/anlegg

Totalt (daa)
173,1
51,5
22,9
40,5
29,6
234,9

Utenfor JBV
eiendom (daa)
128,3
50,5
22,9
40,5
4,2
231,2

Det permanente arealbeslaget for jernbaneanlegget fordeler seg slik på markslagsklasser:
Tabell 15. Fordeling av arealbeslag fordelt på markslagsklasser. Tabellen inkluderer arealer regulert til permanent
jernbaneformål, permanent veiformål og kommunalteknisk anlegg. Analyse basert på digitalt markslagskart.

Arealtype, permanent arealbeslag av markslag
Åpen fastmark
Bebygd areal
Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Samferdsel
Skog
Vann
Totalt

daa
73,8
9,0
84,0
2,1
14,2
124,8
9,7
317,5
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Tiltaket vil medføre redusert ressursgrunnlag på de gårdene som må avstå areal. Dette kan
ha betydning for fremtidig drift av gårdene. Særlig permanent tap av fulldyrka jord har
betydning for det varige ressursgrunnlaget på gårdene. Arealinngrepene er søkt minimalisert
ved utforming av løsningene.
Komplett oversikt over berørte eiendommer med arealbeslag fordelt på markslag finnes i
vedlegg til planbeskrivelsen.
Totalt vil ca. 84 daa fulldyrket areal permanent gå ut av jordbruksproduksjon.
Konsekvensene på kommunenivå ansees som middels negative.

6.2.6 Grunnvann og vassdrag
For Ski kommune ligger planområdet innenfor nedbørfeltet til Gjersjøen; delvassdrag
Roåsbekken, Tussebekken/Tussetjern og Greverudbekken. Influensområdet vil være
vassdrag og vannmiljø nedstrøms planområdet, og omfatter delvassdrag Roåsbekken,
Tussebekken/Tussetjern og Greverudbekken nedstrøms planområdet – inklusiv Gjersjøen.

Grunnvann
Innlekking av grunnvann i tunnel vil kunne senke grunnvannsnivået. Dette kan medføre:
- Mindre vann tilgjengelig for vegetasjon på overflaten. Spesielt sårbare områder i Ski
kommune er angitt i figur 4.
- Brønner som brukes til uttak av vann vil kunne få redusert vannkapasitet eller bli tørre.
- Oppkommer og bekker vil kunne få redusert vannføring på grunn av mindre tilsig fra
grunnvann.
Tiltak for å hindre drenering ved innlekking i tunnel avhenger av drivemetode for tunnel. Ved
konvensjonell drift vil det bli utført systematisk forinjeksjon av tetningsmasser i en skjerm
rundt tunnelen for å hindre innlekking av vann. Ved TBM – drift vil tunnelelementene ha
vanntette pakninger slik de hindrer innlekking i tunnel. For å hindre drenering av grunnvann,
vil det ved TBM – drift med jevne mellomrom støpes vanntette skott mellom bergvegg og
element som hindrer at vann kan strømme fritt på baksiden av elementene. På kritiske steder
vil det også kunne bli utført forinjeksjon av tetningsmasser for å hindre innlekking i
anleggstiden. For TBM-alternativet vil det også bli etablert infiltrasjonsbrønner som
beredskap i særlige sårbare områder.
Tetting gjøres fortløpende mens tunnelen drives. I sårbare områder er det et mål at
innlekking av tunnelvann skal være mindre enn 4 – 8 l/min/100 meter tunnellengde (samlet
for begge tunnelløp). Tettingskravene vil bli nærmere vurdert i prosjekteringsfase i lys av
geologi, hydrogeologi og naturmiljø. Alle grunnvannsbrønner som kan bli påvirket av
tunnelbyggingen er kartlagt og forutsatt erstattet med nye vannkilder dersom de permanent
skades av tiltaket.
Tiltakets konsekvens for grunnvannsressurser vurderes som ubetydelig i driftsfasen.
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Jernbaneverket skal utarbeide en plan for avbøtende tiltak for alle typer brønner som blir
berørt av tunnelanlegget. Eventuelle tiltak vil bli avklart med berørte i forkant av
tunneldrivingen.

Overflatevann
Det vil først og fremst være innlekkasje av grunnvann i tunnel, samt noe avrenning fra
sporområdene i dagsonen (gjelder Roåsbekken) som vil være aktuelle problemstillinger
knyttet til forurensning av vannmiljø. Dette vannet antas å ha liten forurensningseffekt og vil
dermed få intet omfang. Greverudbekken (Oslo, Oppegård og Ski) og Roåsbekken er vurdert
å ha middels verdi på grunn av nedstrøms drikkevannsinteresser i Gjersjøen.
Tussebekken/Tussetjern er vurdert å ha middels til stor verdi. Dette er på bakgrunn av
badeinteresser i tillegg til Gjersjøen som drikkevannskilde.
Utvidet rensedam ved Hebekk skole vil fange opp overflatevann fra deler av Ski sentrum og
Ski stasjonsområde. Renset vann renner via Blåveisbekken og ut i Dalsbekken (navnet på
Roåsbekken nedstrøms Roås).
Konsekvenser for Greverudbekken, Tussebekken / Tussetjern og Roåsbekken vurderes som
ubetydelig i driftsfasen.
I dagsonen nord for Ski vil anlegget medføre en lokal senkning av grunnvannet, men
endringen vil bare ha ubetydelige konsekvenser.
Anlegget kan totalt sett berøre noen lokale grunnvannsbrønner. Kartlegging av disse pågår,
og aktuelle tiltak vil bli vurdert.

6.2.7 Mulige planvirkninger langs Østfoldbanen
Tiltaket åpner for at fjerntog og regiontog overføres på Follobanen, slik at en kan ha en
høyere frekvens og regularitet på lokaltogene. Tiltaket muliggjør annen utnytting av
Østfoldbanen enn i dag.
Det er et mål å øke godstransporten på bane, og mye av godstrafikken som er rettet mot
Alnabru vil måtte gå på Østfoldbanen. Bygging av godsforbindelsen mellom Follobanen og
Alnabru vil kunne redusere godstrafikken på Østfoldbanen på nattestid.

Støy
Det er gjennomført en vurdering av konsekvenser av trafikkendringer på Østfoldbanen som
følge av tiltaket, sammenlignet med 0 - alternativet (ikke ny Follobane).
De støymessige konsekvenser av togtrafikken på Østfoldbanen er beregnet for tre ulike
situasjoner i 2025. Beregningsmessig er det lagt til grunn det samme totale antall godstog på
Østfoldbanen/Follobanen i alle tre situasjoner:
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1. Referansesituasjonen – dvs. en framskrivning av dagens trafikk på Østfoldbanen
dersom Follobanen ikke bygges. Dette betyr en teoretisk økning i togbelastning på
Østfoldbanen for å ivareta trafikkvekst. Det innebærer også at antall godstrafikktog
øker på Østfoldbanen.
2. Follobanen er bygget, godsforbindelsen mellom Follobanen og Alnabru er ikke
bygget. Dette betyr at det går færre tog på Østfoldbanen enn i referansesituasjonen.
Lokaltogene går på Østfoldbanen, mens regionale og fjerntog går Follobanen.
Godstog som skal til Alnabru og videre nordover må følge Østfoldbanen. Godstog
som skal vestover kan følge Follobanen.
3. Follobanen er bygget, godsforbindelsen mellom Follobanen og Alnabru er bygget.
Persontogopplegg blir som for situasjon 2, mens alle godstog kan teknisk sett følge
Follobanen. I rushtid har Follobanen plass bare til ett godstog pr. time, utenom rushtid
to godstog pr. time. Dersom det skal gå flere godstog enn dette må de overskytende
følge Østfoldbanen. Alle godstog som går på nattestid vil gå på Follobanen.
Bygging av tunnel for Follobanen, med eller uten godsforbindelse mellom Follobanen og
Alnabru, vil redusere støybelastningen på Østfoldbanen sammenlignet med
referansealternativet, se figur 35 og 36. Økt togtrafikk, jfr. referansealternativet, vil virke i
motsatt retning.
Totalt sett vil det langs strekningen Oslo S - Ski være i størrelsesorden 10 000 – 12 000
boliger i rød og gul sone i referansesituasjonen dvs. som berøres av støy fra Østfoldbanen i
2025 (Referansesituasjon: Follobanen er ikke er bygget og togtrafikken øker i takt med den
økende etterspørselen).
Dersom Follobanen bygges, flyttes regiontog, fjerntog og noen godstog over på den og
støyen reduseres noe på døgnbasis, ca 1 dB, og antall berørte boliger i rød og gul sone
langs Østfoldbanen reduseres til 9000 – 10 000.
Dersom godsforbindelsen mellom Follobanen og Alnabru bygges i tillegg til Follobanen kan
alle godstog nattestid overføres til Follobanen. Dette bringer støynivået ytterligere 4 dB ned
på døgnbasis, og antall berørte boliger i rød og gul sone langs Østfoldbanen blir i
størrelsesorden 5000 – 6000.
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Østfoldbanen Oslo - Ski 2025
Støyendring døgn - dB
1
0
Referanse - ingen
Follobane

Follobanen uten
godsforbindelse

Follobanen med
godsforbindelse

-4

Figur 35. Endring i støybelastning på døgnbasis langs Østfoldbanen i forhold til dagens situasjon.

Østfoldbanen Oslo - Ski 2025
Støyendring natt - dB
3,5
2,5

Referanse - ingen
Follobane

Follobanen uten
godsforbindelse

Follobanen med
godsforbindelse
-2,5

Figur 36. Endring i støybelastning nattestid langs Østfoldbanen i forhold til dagens situasjon.
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7 PLANENS VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN
7.1 Generelt
Temaet omfatter eventuelle kortsiktige virkninger i anleggsperioden.
Anleggsvirksomheten kan påvirke omgivelsene med større konsekvenser enn det ferdige
anlegget vil gjøre. For anleggsfasen redegjøres det for konsekvensene for de generelle
temaene landskap, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø og
naturressurser. I tillegg er det belyst forhold tilknyttet masseoverskudd, arealbehov og
reetablering, støv, støy og vibrasjoner, trafikksikkerhet og trafikkavvikling og topologi og
grunnforhold. Det er utarbeidet eget notat om riggområder på tunnelstrekningen og
tilsvarende ved TBM - drift.
Konsekvenser er knyttet til midlertidige anlegg – og riggområder. Riggområdenes plassering
er avhengig av valg av drivemetode for tunnelen. Ved TBM drift vil det bli ett større
riggområde i Ski kommune.

7.1.1 Miljøprogram
Jernbaneverkets rutiner for systematisk oppfølging av miljøhensyn i utbyggingsprosjekter
omfatter, i samsvar med NS 3466, et miljøprogram for prosjektering og en
miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen. Miljøprogrammet er styrende for prosjekteringsfasen,
mens miljøoppfølgingsplan for utbyggingsfasen anviser konkrete tiltak for de enkelte
entreprisene.
Jernbaneverket skal i alle faser av prosjektet arbeide aktivt for å ivareta hensynet til
omgivelsene. Dette skal skje gjennom planlegging som vektlegger dette hensynet og ved
kvalitetssikring av forhold som angår omgivelsene.
Miljøprogrammet skal håndtere de miljøpåvirkninger og -risiko tiltaket kan eller vil medføre.
Miljøprogrammet anviser krav til tiltak i prosjektering. Miljøprogrammet tar utgangspunkt i
lover, forskrifter og retningslinjer, konsekvensutredningen for prosjektet, Jernbaneverkets
miljøhåndbok og miljørisikoanalyse for prosjektet.
Miljøoppfølgingsplanen skal håndtere miljøspørsmål i bygge- og anleggsperioden.
Problemstillinger som blir identifisert gjennom prosjekteringsarbeidet og
reguleringsprosessen vil bli fulgt opp med konkrete tiltak og virkemidler for å ivareta
miljøhensyn.
Konkrete krav til entreprenører og detaljert opplegg for informasjon og oppfølging i forhold til
omgivelsene vil bli utarbeidet i perioden fram mot byggestart. Grunnlaget for dette er bl.a.
lagt gjennom offentlig ettersyn av reguleringsplanen og fastsettelse av miljøprogram.
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7.1.2 Landskap, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø og
naturressurser
Landskap
Rigg- og anleggsområdene i Ski anses ikke å gi konsekvenser for landskap, med unntak for
dagstrekningen nord for Ski fra Roås til Kapelldammen.
Det gjennomføres store inngrep i landskapsrommet mellom Waldemarhøy og Roås gård. I
perioder vil det skje store landskapsmessige endringer i anleggsfasens første halvdel. Det
skal graves ut for bygging av kulverter/skjæringer ved Endsjø gård. Masser skal deponeres
midlertidig for gjenbruk.
Ved eventuell TBM – drift vil riggområde Kvakestad få et større omfang og være mer
dominerende i landskapsbildet enn ved konvensjonell drift. Illustrasjon av mulig utforming av
riggområde er gitt i kapittel 5. Det er i planen avsatt vegetasjonsbelte som skal bidra til
skjerming av riggområdet.
Anleggsstedet skal være ryddig. Midlertidige bygninger og konstruksjoner skal gis en
enhetlig utforming og fargebruk.
Etter anleggslutt vil anleggsområdene istandsettes og tilbakeføres til regulert formål.

Nærmiljø og friluftsliv
Rigg- og anleggsområdene i Ski vil gi merkbare konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv.
Anleggsområdet vil gi direkte konsekvenser for friluftsinteresser ved at skiløyper/turdrag som
benytter atkomstveien til Endsjø og Roås vil bli påvirket av anleggsvirksomheten. Som
avbøtende tiltak sikres atkomster til gårdsbruk forbi anleggsstedet slik at det ikke blir konflikt
med anleggstrafikken. Skiløype mellom Hebekk og Sørmarka skal legges om tidlig i
anleggsfasen. I deler av anleggsperioden vil det ikke være mulig for skiløpere å krysse
anleggsområdet.
Riggområdet på Taraldrud medfører behov for omlegging av skiløype fra Fløysbonn til
Sørmarka. Skiløypa ligger rett nord for Taraldrudveien vest for E6.
Område avsatt til riggområde ved Kvakestad fungerer som del av nærturområde for deler av
befolkningen i området. Området vil bli utilgjengelig i anleggsperioden og arealet planlagt
hagesenter vil bli permanent utilgjengelig.

Kulturminner og kulturmiljø
Rigg- og anleggsområdene i Ski anses ikke å gi konsekvenser for kulturminner og
kulturmiljøer med unntak av dagstrekningen nord for Ski.
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Jernbaneanlegget vil berøre flere registrerte kulturminner som blir liggende innenfor
anleggsområdet og kommer i direkte konflikt med tiltaket. De berørte kulturminnene som må
frigis er listet i tabell i reguleringsbestemmelsene.

Naturmiljø
Anlegget berører Roåsbekken øst for dagens kulvert under Østfoldbanen. Denne biotopen
går for en stor del tapt.
Anlegget grenser til Kapelldammen som er registrert som viktig naturtypelokalitet med påvist
rødlistet art (nikkebrønsle), og som er et viktig viltområde spesielt for fugl. Området må
avskjermes i anleggsperioden. Det er utlekking av vann fra dammen gjennom fylling, og det
kan være nødvendig med tettetiltak. Eventuelle tettetiltak bør skje så sent på høsten som
mulig da plantene har utviklet modne frø som kan ha mulighet til å overleve en ugunstig
periode. Perioden med vannstandsendringer må gjøres så kort som mulig. Optimalt tidspunkt
for gjennomføring av tettetiltak må vurderes nærmere i samråd med biolog.
Vilttrekk mellom Ski og Langhus vil bli berørt av riggområde på Kvakestad i anleggstiden.
Riggområde ved konvensjonell drift vil bli avgrenset og vilt vil kunne passere både sør og
nord for området. Ved TBM – drift, vil trekkende vilt bli presset nordover og passasjen vil bli
smalere.

Naturressurser
Tiltaket berører landbrukseiendommen Endsjø gård. Utfordringer for dyreholdet og
dyrevelferden vil være store i anleggsperioden. Området der dyrene beiter bør flyttes lenger
unna anleggsområdet enn dagens beite for å redusere støybelastningen for kyrne.
Aktuelle tiltak i anleggsperioden kan være støyskjerming mot anleggsområdet, og alternative
beitearealer.
Ca 76 dekar fulldyrket areal vil midlertidig gå ut av produksjon langs dagstrekningen i Ski.
Det er gårdene Roås, Endsjø og Kapellsander som blir berørt av dette. I tillegg til tap av
produksjon i anleggsperioden, må det forventes redusert produksjon fra disse arealene noen
år frem i tid etter avsluttet anlegg.
Området på Kvakestad som er avsatt til næringsområde (hagesenter) i kommuneplanen,
omfatter ca 50 dekar og tilsvarer det området som er forutsatt som riggområde ved eventuell
konvensjonell tunneldrift. Ved TBM-drift vil riggområdet på Kvakestad bli utvidet med et
større område med skogsmark til ca 112 dekar. Skogsmarken vil bli tilbakeført etter endt
anlegg.
Matjord og frøbank skal tas vare på og benyttes lokalt.
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7.1.3 Grunnforhold og risiko for setninger
Dalgangen mellom Snipetjern ved Taraldrud og Grytetjern (samt sør for Grytetjern) er sårbar
med tanke på setninger/innsynkning grunnet stor mektighet av bløte masser og antatt
organiske masser.
Dette området er definert som sårbart med tanke på drenering av naturområder grunnet de
bløte massene i sonen som strekker seg nordover fra Grytetjern, samt nærføringen til
Snipetjern.
Tiltak for å hindre drenering ved innlekking i tunnel er avhengig av drivemetode og er
beskrevet nærmere i kapittel 6.2.6. Tetting gjøres fortløpende mens tunnelen drives, slik at
det ikke oppstår uønskede situasjoner i anleggsfasen.
Miljøprogrammet behandler overvåkning av lekasjeforhold nærmere.

7.1.4 Arealbehov og reetablering
Langs dagsonen vil det være et anleggsbelte langs hele banetraseen. Langs
tunnelstrekningen vil all anleggsvirksomhet være avgrenset til riggområdene. Riggområdet
langs dagsonen vil ha en annen funksjon enn riggområdene for tunnelene, og
anleggsvirksomheten vil være spredt over hele den regulerte dagstrekningen.
Midlertidige rigg - og anleggsområder utgjør totalt ca 235 dekar i tillegg til regulert
samferdselsanlegg. I og med at reguleringsplanen tar høyde for to alternative drivemetoder
for tunnel, er det totale arealet større enn det som blir tatt i bruk når drivemetode er valgt.
Innen ett år etter ferdigstillelse av anlegget, skal rigg- og anleggsområder være tilbakeført til
opprinnelig stand/regulert formål, inkludert eventuell nødvendig revegetering av vegetasjon.
For området regulert til næringsareal ved Kvakestad, skal planer for tilbakeføring av areal
godkjennes av Ski kommune. Dette arealet er forutsatt å være erstatningsareal for Langhus
hagesenter.
Dersom det ikke foreligger godkjente planer for utbygging av dette området, skal reetablering
omfatte revegetering av området for å hindre at området blir liggende som et åpent sår i
landskapet.

7.1.5 Støy og vibrasjoner
Regelverk
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-1442. I Tabell 16 er det
vist de krav som gjelder for anleggsstøy for dette prosjektet. Den totale anleggsperioden er
over 2 år og disse kravene skal da tilfredsstilles i alle driftsfaser av anleggsperioden.
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Tabell 16. Anbefalt støygrense for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet mer enn 2 år. Alle grenser gjelder ekvivalent
lydnivå i dB (frittfeltverdi) utenfor rom for støyfølsomt bruk.

Tunnelstrekning: Støy fra riggområder ved konvensjonell drift
Beregningene viser at man ved etablering av tverrslagene overstiger gjeldende
grenseverdier for enkelte boliger i områdene ved tverrslaget på Taraldrud og Kvakestad.
Av de aktuelle støykildene er det graving og pigging som er mest støyende.
Pigging oppleves normalt som veldig plagsomt i den tiden den foregår. Det er forutsatt at
pigging ikke benyttes som en egen drivemetode. I beregningene er det lagt inn 1 time pr.
døgn med pigging for hele perioden. Ved etablering av tverrslagstunnel vil en gunstig
plassering av brakkerigg kunne gi noe reduserte lydnivåer i enkelte retninger. Ved plassering
av brakkerigg bør den støyskjermende effekten utnyttes best mulig.
Etter at tverrslaget er etablert og aktiviteten foregår inne i tverrslaget og hovedtunnelen, vil
lydnivå generelt overstige gjeldene grenseverdier dersom tunnelvifte ikke dempes. Anlegget
vil bli gjennomført med dempede tunnelvifter. Basert på foreløpige beregninger vil bare et
fåtall boliger da bli berørt av støy over grenseverdi.
I beregningene av anleggsstøy er det ikke medtatt støy fra reparasjon av utstyr i verkstedtelt,
eller andre mindre interne operasjoner på riggområdene. Dette er støy som til tider vil
forekomme ved reparasjon av utstyr. Denne type støy har karakteristikk som metallarbeider,
og vil bestå av slag- og bankelyder. Reparasjoner skal kun utføres på dagtid, dersom det
ikke er utstyr som er kritisk for den kontinuerlige fremdriften. Arbeider på nattestid bør
skjermes eller innebygges der dette kan medføre ulempe for nærliggende boliger.

Tunnelstrekning: Støy ved riggområde Kvakestad ved TBM-drift
Ut fra forutsetninger om driftstider og støykilder ved driving av hovedtunnel vil lydnivået fra
riggområdet på Kvakestad overskride grenseverdien for noen få boliger i omgivelsene. For
dagperioden er det tipping av masser i lastebiler, steinknuser, tunnelvifte og transport av
masser som vil være dominerende støykilder.
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Tabell 17. Antall bygninger med støyfølsom bruk med lydnivå fra rigg over grenseverdi. For periode med driving
av hovedtunnel er det beregnet med drift av 2 TBM fra Ski. Det er beregnet for ”Phase 1” med steinknuser, og
”Phase 2” uten steinknuser. All aktivitet ifm. produksjon av segmenter er forutsatt utført på Åsland.

En av de mest dominerende kildene er tipping av masse i lastebil. Denne aktiviteten er
plassert nord på riggområdet, og er forutsatt utført fra innebygget lastestasjon og over i
lastebil.
En annen dominerende kilde på dagtid er steinknuser. Denne er plassert relativt lavt i
terrenget, og helt syd på riggområdet. Dette er en gunstig plassering i forhold til
omkringliggende boliger. Steinknuser er bare i drift i første fase av anlegget.
Også for nattperioden vil det i likhet med dagperioden være flere støykilder. Tunnelviftene er
dominerende støykilder på natt. Det er i beregningene forutsatt to dempede vifter plassert i
viftehus. I beregningene er viftene plassert slik at mest støyende retning (luftinntak) er
orientert gunstigst mulig i forhold til støyømfintlig bebyggelse.
I beregningene av anleggsstøy er det ikke medtatt støy fra reparasjon av utstyr i verkstedtelt,
eller andre mindre interne operasjoner på riggområdene. Dette er støy som til tider vil
forekomme ved reparasjon av utstyr. Denne type støy har karakteristikk som metallarbeider,
og vil bestå av slag- og bankelyder. Reparasjoner skal kun utføres på dagtid, dersom det
ikke er utstyr som er kritisk for den kontinuerlige fremdriften. Arbeider på nattestid bør
skjermes eller innebygges der dette kan medføre ulempe for nærliggende boliger.
Det vil til være en del tungtransport til/fra riggområdet. Kvakestad riggområde har direkte
adkomst til offentlig vegnett, Langhusveien (FV152). Langhusveien har en registrert ÅDT på
ca 17.000 kjøretøyer i 2012. Økningen i støy fra vegnettet på grunn av trafikk til og fra
riggområdet forventes å bli i underkant av 1 dB som et gjennomsnitt over døgnet for FV152.
På dagtid vil dette knapt være merkbart, mens det på kveldstid vil kunne merkes i større
grad.

Tunnelstrekning: Vibrasjoner og strukturlyd ved konvensjonell drift
Ved konvensjonell drift er det boring av hull til forinjisering og sprenging som er hovedkilde til
strukturlyd. Selve sprengingen er ikke betraktet som et støyproblem. Støy fra
sammenhengende boring kan overskride grenseverdiene på dagtid (7 – 19) når avstanden er
mindre enn 30 meter. På kveldstid (19- 23) vil en kunne ha grenseoverskridende strukturstøy
på avstander kortere enn ca 60 meter, og på nattestid (23 – 7) på avstander opp til ca 90
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meter. På steder med kort avstand mellom lydkilde og lydmottager, vil boring begrenses med
restriksjoner på sammenhengende boring.
Sprenging vil forårsake vibrasjoner (rystelser). Selv små vibrasjoner vil for mange virke
ubehagelige. En typisk salvesprengning varer i ca. 5 - 10 sekunder og vibrasjonskravene
skal sikre at det ikke skjer skader på bygninger og anlegg etc. Krav til tillatte vibrasjoner vil
følge NS 8141.
Vibrasjonsmålere vil overvåke rystelser gjennom anleggsperioden ved kontinuerlige målinger
langs strekningen. Inspeksjon av bygninger utføres for å dokumentere situasjonen før og
etter drift av tunnelen, samt for å beregne vibrasjonsgrenser for bygninger langs linjen etter
NS 8141. Kontinuerlige målinger som sendes direkte over mobilnettet sikrer kort responstid
ved grenseoverskridende vibrasjoner.

Tunnelstrekning: Vibrasjoner og strukturlyd ved drift med TBM
Hovedkilden til støy og vibrasjoner ved TBM – drift er rotasjon av borhodet. Beregninger
viser at strukturlydnivåene er lavere enn grenseverdiene på dagtid (7-19). På kveldstid (7 –
23) kan beboere som bor inntil 90 meter fra arbeidsstedet oppleve støy fra driften, mens
gjennom natten (23 – 7) kan beboere som bor inntil 200 meter fra arbeidsstedet få
grenseoverskridende strukturlyd.
Det er usikkerheter knyttet til omfanget av utbredelsen av strukturlyd knyttet til geologi,
bordiameter, borhastighet, mv. Målinger av faktisk strukturstøy i støyømfintlig bebyggelse må
derfor utføres i anleggsperioden. Som tiltak for å redusere grenseoverskridende strukturstøy
kan følgende gjennomføres:
-

Endring av hastighet på borhodet på TBM – maskinen (øking eller senkning av
hastigheten) kan redusere strukturstøy med 3 – 5 dB.
Vedlikehold av TBM- maskiner utføres nattestid.

I og med at TBM – maskinen vil bevege seg med ca 15 meter i døgnet, vil eventuell
strukturstøy fra driften være begrenset til en periode på noen få uker. Ved eventuell
anleggsstøy om natten som overskrider grenseverdier i T – 1442 etter gjennomførte tiltak, vil
berørte beboere bli tilbudt midlertidig bopel.
Basert på erfaring, forventes ikke vibrasjoner å være et problem. Selv på avstander på 30
meter er det målt vibrasjoner på mindre enn 1 mm/s, som er under grenseverdier.

Dagstrekning: Støy fra anleggsdrift
Anleggsarbeidene skal foregå over 4 etapper. Det er ikke planlagt betydelige opphold
mellom disse etappene, og den totale varigheten på hele anleggsperioden anses å være
omtrent tre år med eventuelle etterarbeider i tillegg.
Beregningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for industristøy, med
kartgrunnlag som er knyttet til de forskjellige etappene. Alle kilder er lagt inn som punktkilder
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eller arealkilder, og lydeffekt fra de ulike støykilder er hentet fra erfaringstall, tidligere
målinger og veilederen til T-1442. Støynivåer er beregnet 4 meter over bakkenivå.
Resultater av beregningene viser at 21 boligbygg i perioder vil være utsatt for støynivåer
høyere enn gjeldende grenseverdier.
Tabell 18. Oversikt over boliger som utsettes for støynivåer over gjeldende grenseverdier på dagtid.

Nattestid vil boligene på Roås gård kunne få støynivåer over grenseverdiene i etappe 1 av
anlegget. Det forventes ikke grenseoverskridende støyverdier for andre støyfølsomme bygg
på nattestid.
Ulemper som berørte naboer opplever ved bygg- og anleggsaktiviteter kan ofte reduseres
ved at anleggsansvarlig har en åpen dialog med naboer og lokale myndigheter. Fremdriften
glir lettere når alle parter vet hva som er i vente, spesielt når bransjen kan vise til et allment
og godt dokumentert grunnlag. Det anbefales derfor at beboerne i berørte boliger varsles om
arbeidet før dette starter. Hva varslingen bør inneholde er godt beskrevet i “Retningslinje for
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behandling av støy i arealplanlegging” T-1442. Beregningene er basert på den informasjonen
som foreligger nå. Det anbefales å gjennomføre mer detaljerte beregninger når de endelige
arbeidsmetodene er valgt.

Dagstrekning: Vibrasjoner og strukturlyd
Anleggsdriften med sprengning av tverrslagstunneler, håndtering av maskiner og utstyr samt
transport med tunge kjøretøyer vil kunne gi merkbare plager rystelser for den nærmeste
bebyggelsen.
I de periodene det er anleggsperioder med sprenging eller spunting i dagsone anbefales det
å overvåke vibrasjonsnivået ved bebyggelsen nærmest anleggsstedet. Dette kan gjøres ved
å plassere en rystelsesmåler på grunnmuren til en bolig som ligger nær den til enhver tid
aktuelle aktiviteten. Målingen bør gå kontinuerlig så lenge det er spunting/sprengning.
Sprengning, pigging, spunting og peling gjennomføres så langt som mulig på dagtid. Det
gjennomføres registrering av tilstanden til alle bygninger og konstruksjoner som bedømmes
å ligge innenfor anleggsstedets influensområde, slik at eventuelle skader som følge av
anleggsvirksomheten kan påvises.

Støv
Riggområdene inngjerdes med tett anleggsgjerde der det er behov. Alle riggområder
asfalteres for å hindre støvspredning. Alle kjøretøyer passerer et hjulvaskeanlegg inne i
tverrslaget eller på riggarealene før utkjøring til offentlig veg.
Tiltak for å unngå støvplager ved Kvakestad planteskole og mot nærliggende boliger fra
Kvakestad riggområde omfatter i tillegg til inngjerding også vegetasjonsbelte mot
planteskolen og mot Langhusvien.
Anleggsdriften med sprengning av tverrslagstunneler, håndtering av maskiner og utstyr samt
transport med tunge kjøretøyer vil likevel kunne gi merkbare plager fra støv for tilgrensende
bebyggelse.

7.1.6 Trafikksikkerhet og trafikkavvikling
Atkomstene til rigg- og anleggsområdene skjer enten fra overordnet vegnett eller fra lokal
veg i næringsområde. Midlertidige anleggsatkomster ved Roås og Endsjø krever bygging av
kanaliserte kryss, eventuelt med nedsatt hastighet.
Massetransport ut fra riggområdene vil gå på Fv152 Langhusveien og Vevelstadveien
nordover til Assurdiagonalen og E6. Massetransport skal ikke gå gjennom Ski sentrum.
Anleggstrafikken utgjør i den mest intensive perioden fra 2014 til 2016 et tillegg på 0,5 til 2,4
% i forhold til dagens trafikk på tilstøtende vegnett. På kveldstid vil tungtrafikken utgjøre en
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forholdsmessig større andel av trafikken, og de tunge kjøretøyene er mer støyende enn
personbiltrafikken. Mertrafikken vil derfor være merkbar, og mer på veger med liten trafikk
enn på veger med stor trafikk.
Før igangsetting av anleggsarbeidene vil Jernbaneverket i samarbeid med Statens vegvesen
og Ski kommune fastlegge kjøreruter og identifisere punkter hvor det er behov for særskilte
trafikksikringstiltak. Dette vil i første rekke omfatte punkter hvor barn og unge krysser
Langhusveien og Vevelstadveien. Dette vil være særlig aktuelt i forbindelse med de tre
skolene langs Vevelstadveien. Ved Haugjordet ungdomsskole må elevene krysse
Vevelstadveien ved rundkjøringen for atkomst til idrettsanleggene, og det er registrert flere
ulykker og nestenulykker i forbindelse med denne kryssingen.
Tilrettelegging innebærer blant annet tydeliggjøring av krysningspunkter og informasjon til
skoler og elever om anleggstrafikken.

7.1.7 Driftsforstyrrelse på eksisterende bane og vei
I anleggsfasen vil jernbanetrafikken på Østfoldbanen bli påvirket i korte perioder når
omlegging av eksisterende bane til midlertidig sporløsning eller permanent flytting skjer.
Parallelt med utbygging av Follobanen, vil utbygging av Ski stasjon kreve perioder med
stenging av stasjonen.
Anleggsarbeidene på dagstrekningen nord for Ski stasjon må ses i sammenheng med
arbeidene på stasjonen og det forutsettes at de samme togfrie perioder benyttes til
tilsvarende arbeider på dagstrekningen. Ved den etappeløsningen som er foreslått i
hovedplanen, synes de togfrie perioder som foreløpig er planlagt på Ski stasjon også å være
tilstrekkelige for dagstrekningen. Dette må imidlertid verifiseres når planene for Ski stasjon er
fastlagt mer i detalj.
Østfoldbanen vil bli avviklet på enkeltspor i en periode på 6 - 8 uker for å gjennomføre
anlegget. Det legges opp til at perioden med enkeltsporet drift legges til en sommerferie.
Det vil også måtte påregnes kortere perioder med stopp i togtrafikk som følge av arbeider
med innføring av Follobanen til Oslo S. Disse periodene er foreløpig ikke fastlagt.
Ved eventuelle stopp i togtrafikk på Østfoldbanen, vil det bli satt opp alternativ transport.

7.1.8 Utslipp til luft, vann og grunn
Vannhåndtering i dagsonen Langhus – Ski
Overflatevann (nedbør og smeltevann) antas å være dimensjonerende for systemer for
vannbehandling. Dersom det er større grunnvannsforekomster enn forventet, må
dimensjonering av vannbehandlingsanlegg tilpasses dette.
I anleggsperioden vil det være behov for å håndtere vann fra alle flater som er påvirket av
anleggsaktivitet. Vann fra disse flatene må lenses ut og inn i behandlingssystem. Hele
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strekningen er delt opp i fire vannbehandlingssoner, og det antas behov for å etablere to
systemer for håndtering av lensevann. Prinsippet er at et rensesystem bygges opp av
sedimentasjonsdam med energidemping for grovsedimentering (container), i forkant av et
sedimentasjonsbasseng for mindre partikler. Sedimentasjonsbassengene dimensjoneres for
hhv. 9 og 360 minutters oppholdstid. Slam som samler seg i sedimentasjonsbassengene
leveres til mottak for forurenset slam.
I tillegg er det ved behov aktuelt å tilsette flokkuleringsmiddel for å binde suspendert stoff til
stabilt slam, justere pH, samt etablere dykket utløp for å kunne samle opp evt. uhellsutslipp
av olje/drivstoff eller lignende.
Etter sedimentering, ønskes det at vann kan slippes til vassdrag (Roåsbekken). Utslippskrav
er ikke fastlagt. Forurensningsmyndighet må godkjenne utslipp til vassdrag.
Oljeavskiller tilkobles etter første sedimentasjonsdam.
Ved akutte utslipp må lensepumping stanses, og sugebil tilkalles for å fjerne olje direkte fra
utgravningsområde.
Det skal utarbeides prøvetakingsprogram for lensevann i Roåsbekken som skal følges
gjennom hele anleggsperioden, og det skal gjennomføres en risikovurdering for fastsettelse
av analyseparametere. Prøvetakingsprogram for lensevann skal innarbeides i
miljøprogrammet, og det skal analyseres på olje, PAH og tungmetaller, pH og suspendert
stoff.
Prøvetakingsprogram i Roåsbekken omfatter blant annet kontinuerlig måling av turbiditet, pH
og ledningsevne, biologiske prøver to ganger i året og prøver tilsvarende eksisterende
prøvetakingsprogram i regi av Ski kommune.
I området er det private drikkevannsbrønner som kan være utsatt for forurensning i
anleggsperioden. For å sikre vannkvaliteten i drikkevannsbrønner skal det innarbeides
prøvetakingsprogram for drikkevannsbrønner i miljøprogrammet.
Miljøprogrammet skal videre inneholde rutiner for analyser og vurdering av prøveresultater,
rutiner for entreprenørs tilsyn med anlegg, rutiner for vurdering av områder med mulig
forurensning før graving igangsettes, og rutiner for å unngå våt graving i risikoområder for
utslipp av forurensning.

Vannhåndtering tunnelstrekning
I planleggingsperioden skal tiltakshaver utrede alle forhold knyttet til utslipp av drens- og
anleggsvann fra anleggsperioden, herunder også driftsvann fra tunnelanleggene. Det skal
gjennomføres grundige miljørisikoanalyser for de ulike utslipp til ulike resipienter.
En samlet plan for dette skal fremlegges for forurensningsmyndigheten for nødvendig
behandling av utslippene.
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Det er ved begge drivemetoder forutsatt at avrenningsvann fra driving av tunnel skal renses
før utslipp til resipient. Det skal innarbeides generelle avbøtende tiltak for anleggsfasen i de
tekniske planene. Disse er ikke knyttet opp til spesifikke resipienter.
I anleggsfasen kan enkeltbrønner påvirkes med redusert vannmengde og fare for
tilslamming/forurensning som følge av tunneldriving. Midlertidig vannforsyning kan skaffes,
alternativt kan ny brønn bores. Vannkvaliteten i grunnvannsbrønner som benyttes vil
dokumenteres før anleggsarbeid starter opp. Eventuelle negative konsekvenser i
anleggsfasen kan da dokumenteres.
Følgende nedbørfelt/vassdrag kan påvirkes av rigg/anleggsområder og tverrslag:
Tabell 19. Nedbørfelt som kan påvirkes ved aktuelle områder for rigg/anleggsområder og tverrslag.
Nedbørfelt

Kommune

Rigg/anlegg (R) og tverrslag (T)

Greverudbekken
Tussebekken/Tussetjern
Roåsbekken

Oslo, Oppegård, Ski
Ski
Ski

Taraldrud (R,T)*
Nordre Berghagan (R,T),
Kvakestad (R,T), Endsjø (R)

*Det forutsettes at etablering av et rigg- og tverrslagområde i dette området at eksiterende forurensningskilder i området
håndteres slik at det ikke skjer utlekking til vassdrag som følge av tiltaket.

Greverudbekken, Tussebekken/Tussetjern og Roåsbekken har brukerinteresser som vil
kunne påvirkes negativt (fisk; Ljanselva/Gjersrudvassdraget og Greverudbekken,
drikkevannsinteresser; Gjersjøen nedstrøms Greverudbekken, Tussebekken og
Roåsbekken, vanning/produksjon av snø ved golfbane – Grevrudbekken, samt
badeinteresser, Kystfelt-syd og Tussebekken/Tussetjern).

Konsekvenser og avbøtende tiltak
Det er hovedsakelig vannforekomsten Tussebekken/Tussetjern og vannforekomsten
Roåsbekken og Greverudbekken som vil kunne påvirkes negativt av
anleggsgjennomføringen. Gjennom PURA samarbeidet er økologisk tilstand i vassdragene
kartlagt. De tre bekkene er en del av Gjersjøvassdraget som er drikkevannskilde for
Oppegård og Ås kommuner
Omfang vurderes som lite og konsekvensene vil bli liten negativ forutsatt at de planlagte
avbøtende tiltak gjennomføres.
Tabell 20. Konsekvenser i anleggsfasen for nedbørsfelt.
Nedbørfelt

Kommune

Konsekvenser i anleggsfasen

Greverudbekken
Tussebekken/Tussetjern
Roåsbekken

Oslo, Oppegård, Ski
Ski
Ski

Liten negativ (-)
Liten negativ (-)*
Liten negativ (-)

*Helt mot grensa til middels negativ (- -)

Greverudbekken har økologisk tilstand som er svært dårlig, med fosforkonsentrasjoner opp
mot grensen for dårlig. Bekken er trolig tilnærmet tørr i perioder. Både Assuren og
Greverudbekken er en del av Gjersjøvassdraget, som er drikkevannskilde for Oppegård og
Ås kommuner. Ved eventuelt utslipp av tunnelvann til vassdraget vil det være krav til
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maksimalkonsentrasjoner av suspendert materiale i vannet som krever etablering av
sedimentasjonsbasseng.
Økologisk tilstand til Tussetjern /Tussebekken er moderat, men grenser mot dårlig. Dette er
en del av Gjersjøvassdraget, som er drikkevannskilde for Oppegård og Ås kommuner. Ved
eventuelt utslipp av tunnelvann til vassdraget vil det være krav til maksimalkonsentrasjoner
av suspendert materiale i vannet som krever etablering av sedimentasjonsbasseng.
Roåsbekken går over i Dalsbekken som er en del av Gjersjøvassdraget. Dalsbekken har
dårlig økologisk tilstand, med fosfortilførsel fra ulike kilder som jordbruk, spredt avløp og
kommunalt avløp. Ved eventuelt utslipp av tunnelvann og vann fra anleggsområder i
dagsonen til vassdraget, vil det være krav til maksimalkonsentrasjoner av suspendert
materiale i vannet som krever etablering av sedimentasjonsbasseng.
Det gjennomføres tålegrense- og miljørisikovurderinger av alle resipienter nedstrøms
anleggs- og riggområder i forbindelse med detaljplanleggingen av tiltaket. Disse
vurderingene vil danne grunnlaget for rense- og utslippsløsningene.
Spesifiserte utslippskrav, samt type avbøtende tiltak for å nå utslippskravet for hvert enkelt
utslippspunkt blir beskrevet i eget miljøoppfølgingsprogram for anlegget.
Miljøoppfølgingsprogrammet vil beskrive hvordan en skal overvåke effekten av de valgte
løsningene for å sikre at avbøtende tiltak om nødvendig blir iverksatt og fulgt opp.
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8 RISIKO – OG SÅRBARHETSANALYSE
Risiko – og sårbarhetsanalyse ble utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredning av
tiltaket. Etter utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning er tiltaket blitt
optimalisert. ROS-analysen er oppdatert i forbindelse med reguleringsplan slik at det er
samsvar mellom analyse og planforslag der en har tatt hensyn til innarbeidete avbøtende
tiltak.

Konsekvenser
Sannsynlighet
4. Meget
sannsynlig
3. Sannsynlig

2. Mindre
sannsynlig

1. Ufarlig
16,17,41

2. En viss fare

3. Kritisk

11

34,61

15,30,59,60

55

4. Farlig

5. Katastrofalt

1,58,62

46
51
1. Lite
sannsynlig
Figur 37. Resultater av ROS – analyse, hendelser som ligger i gult og rødt område markert med nummer. Gult
område indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Hendelse i rødt felt indikerer
uakseptabel risiko. Hendelser i tabellen: 1:Masseras i løsmasseområder, 11: skade på fauna, 15: skade
kulturminne/-miljø, 16; konsekvenser for Langhusveien, 17: konsekvenser for Østfoldbanen, 30: skade på VA
ledninger, 34: forurenset grunn, 41: Støy fra trafikk, 46; ulykke med farlig gods, 51: sabotasje og terrorhandlinger,
55: spesielle forhold ved anleggsgjennomføring, 58: ulykke ved anleggsgjennomføring, 59: nærmiljø, idrett, lek,
60: anleggsstøy, 61: rystelser/vibrasjoner, 62: setninger/grunnvann.

Fysiske tiltak er innarbeidet i reguleringsplan. Spesifikke krav til fysiske tiltak er innarbeidet
reguleringsbestemmelsene.
Administrative tiltak i anleggsgjennomføringen blir innarbeidet i miljøoppfølgingsplan for
anleggsfasen. Denne utarbeides på grunnlag av denne ROS-analysen, Miljørisikoanalyse for
anleggsfasen og Miljøprogrammet.
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9 VEDLEGG
Plankart og reguleringsbestemmelser utgjør reguleringsplanforslaget. Planbeskrivelsen gir
en nærmere redegjørelse for planforslaget. Teknisk plan utgjør det tekniske grunnlaget for
planen.

Følgende vedlegg følger planforslaget:










Follobanen Oslo – Ski, fornyet varsel om oppstart av planarbeid, gjengivelse av
innkomne merknader med tiltakshavers kommentarer, UOS-00-A-36018, 23.3.2012.
Follobanen Oslo – Ski, ROS analyse Ski kommune, UOS-00-A-36052, 19.10.2009,
revidert 26.11.2011.
Follobanen Oslo – Ski, miljøprogram, UOS-A-36081, 12.2.2012.
Follobanen Oslo – Ski, TBM kontra D&B, lyd og vibrasjoner, UFB-30-A-32529,
22.3.2012.
Follobanen Oslo – Ski, fagrapport støy og vibrasjoner, UOS-80-A-11436, 20.02.2012.
Dobbeltspor Oslo – Ski, underbygning notat støy i anleggsfasen, TBM drift
riggområde Ski, tunnelstrekning UFB-30-A-32535, 2.3.2012.
Follobanen Oslo – Ski, tunnelstrekning støy i anleggsfasen Ski kommune, UFB-30-A32523, 26.3.2012.
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski, omlegging av Roåsbekken, UOS-80-A-11439, 12.3.2012
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski, Regulering av Follobanen i Ski kommune. Teknisk plan,
UOS-80-A-11106, 12.3.2012.
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