JERNBANEVERKET INFORMERER

Ski stasjon og Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo-Ski

25.11.2014

Jernbaneverket har startet forberedende arbeider i forbindelse med utbygging av Follobanen. Nytt dobbeltspor fra
Oslo S til kollektivknutepunktet Ski blir innerste del av InterCity-utbyggingen sør-øst for Oslo. Follobanen vil gi et
bedre togtilbud og halvert reisetid fra Ski til Oslo S. For mer informasjon: jernbaneverket.no/follobanen.

Varsel om utvidet arbeidstid i perioden
1. desember 2014 – 1. februar 2015
I forbindelse med forberedende arbeider på riggområdet ved Kvakestad og ved
Langhusveien varsles det om utvidet arbeidstid og støyende arbeider.
Jernbaneverket beklager at arbeidet kan medføre ulemper for de nærmeste
naboene.
Når og hvor vil arbeidet pågå?
Arbeidstiden vil i perioden frem til 1. februar bli kl. 07.00 - 21.00 for anleggsområdet ved
Kvakestad og Langhusveien. Det betyr at entreprenøren utvider arbeidstiden med to
timer på kveldstid hverdager.
Hva slags arbeid skal gjennomføres?
Arbeidene på riggområdet i forlenget arbeidstid vil bestå av massehåndtering. Den mest
dominerende støykilden i tidsrommet 19.00-21.00 vil være tipping av stein. På
riggområdet vil det også foregå noe pigging av stein og berg. Disse arbeidene forventes
ferdigstilt innen utgangen av november. Pigging kan påregnes i tidsrommet 0900 – 1900,
men uansett ikke mer enn fem timer per dag. Dette av hensyn til riggområdets naboer.
Arbeidene på Langhusveien vil bestå av massehåndtering, legging av vann- og
avløpsledninger, kabelgrøfter og ellers ordinære anleggsarbeider. I dette området vil det
også være en del pigging, men kun innenfor den ordinære arbeidstiden.
Områder som omfattes av utvidet arbeidstid er merket av på kartet:

Jernbaneverket forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og
anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Ski kommune.
Arbeidene skal ikke medføre mye støy eller andre plager ut over det som er normalt for
anleggsarbeid.
Mer informasjon om Follobaneutbyggingen
Les mer om Follobanen på våre nettsider: jernbaneverket.no/follobanen. Her vil du også
finne egne sider for Ski med nyheter og nærmere beskrivelse av forberedende arbeider i
Delprosjekt Ski.
Vi benytter samtidig anledningen til å informere om at siste arbeidsdag før jul etter planen
vil være 18. desember, med planlagt oppstart etter nyttår 5. januar 2015. Det tas imidlertid
forbehold om evt. arbeider også på hverdagene i uke 52, dersom driften av anlegget tilsier
det.
Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Elen Haugrønning tlf. 922 21 268, e-post:
elen.haugronning@jbv.no. Follobaneprosjektet kan også kontaktes via tlf. 05280 eller på epost: follobanen@jbv.no

Med vennlig hilsen

Elen K. Haugrønning
Kommunikasjonsrådgiver – Follobaneprosjektet Ski

Follobanen og nye Ski stasjon. Følg Follobaneprosjektet på jernbaneverket.no/follobanen.

