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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: www.jernbaneverket.no/follobanen.

Påsken 2015: Varsel om kvelds- og helgearbeider
ved Ski stasjon og Kapelldammen
I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal det utføres
anleggsarbeider på og ved Ski stasjon, og på strekningen nord for stasjonen.
Jernbaneverket beklager at arbeidet kan medføre ulemper for de nærmeste
naboene.
Når og hvor vil arbeidet pågå?
Under påskebruddet i togtrafikken skal det utføres en rekke arbeider som forberedelse
til bygging av nye Ski stasjon. Aktiviteter vil foregå i hele anleggsområdet for
Follobanen, og vil pågå hele påskeuken fra 29. mars- 6. april.
Jernbaneverket vil tilstrebe at mest mulig arbeid utføres på dagtid hverdager, men man
må påregne noe aktivitet også på kveldstid og helligdager for å sikre nødvendig
fremdrift i forbindelse med brudd i togtrafikken.
Arbeidene ved Ski stasjon og Kapelldammen vil imidlertid ikke være særskilt støyende.
Hva slags arbeid skal gjennomføres?
Ved Ski stasjon blir det hovedsakelig jernbanetekniske arbeider på dagtid til og med
langfredag.
Ved Kapelldammen vil det pågå tømming av pukk for pakking av spor på dagtid
mandag og tirsdag. Onsdag og torsdag vil det foregå sveising og jernbanetekniske
arbeider på dagtid. I tillegg vil det utføres jernbanetekniske arbeider som er planlagt
gjennomført i perioden natt til lørdag frem til lørdag ettermiddag.
Jernbaneverket forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Ski kommune.
Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på eller i nærheten av jernbanespor er det av sikkerhetsgrunner
nødvendig at kjørestrømmen kobles ut og at togtrafikken stanses. Derfor må arbeidet
utføres i en konsentrert og intensiv periode slik at ulempene for trafikkavviklingen på
Østfoldbanen blir minst mulig.

Neste planlagte brudd i togtrafikken:
Det vil være ca. 25 timers stans i togtrafikken på Østfoldbanen på strekningen Oslo –
Halden/Mysen 14.-15. mai 2015.
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.
Kontakt for Follobaneprosjektet i Ski:
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Elen Haugrønning tlf. 922 21 268, e-post:
elen.haugronning@jbv.no. Follobaneprosjektet kan også kontaktes via tlf. 05280 eller
på e-post: follobanen@jbv.no

Med vennlig hilsen

Jernbaneverket – Follobaneprosjektet i Ski

