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Hva skjer nærmest Oslo sentrum?
Norges største samferdselsprosjekt, Follobaneprosjektet,
har hatt en høy produksjon
i 2016. Nå er 1/3 av arbeidet
fullført, og prosjektet ligger
innenfor planlagt tid til
ferdigstillelse i desember 2021.

I dette nyhetsbrevet ønsker Jernbaneverket
å informere naboer nærmest Oslo sentrum
om anleggsarbeidet de neste månedene. Det
er den italienske entreprenøren Condotte
som utfører arbeidet på Follobaneprosjektets
to anleggsområder i dette området.
Jernbaneverket er byggherre og følger opp
totalentreprenørene.
Vi ønsker en god dialog med naboene langs
traséen under hele utbyggingen, og beklager
ulempene noe av anleggsarbeidet medfører.
Takk for tålmodighet og samarbeid mens vi
bygger!
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Spuntarbeid sommeren 2016
foran lokomotivverkstedet i
Middelalderparken.

På anleggsområdet ved Oslo S er mye spunting og annet grunnarbeid gjennomført det siste året.
Nå starter støpingen av en lang betongtunnel som skal strekke seg fra Bispegata til Ekebergåsen.
Året som har gått
2016 har vært preget av stor aktivitet
både på Loenga, ved Bispegata og inne på
jernbaneområdet ved Oslo S. En 400 meter
lang tunnel for kabler er ferdigstilt og mye
grunnarbeid som kalksementstabilisering,
mikropæling og spunting er utført. Det blir full
aktivitet på anleggsområdet også i 2017.
Støping av betongtunnel
Sør for Bispegata skal den innerste delen av
en over 600 meter lang betongtunnel støpes.
I den nordlige enden vil betongtunnelen bli
over 55 meter bred - det trengs når i alt syv
jernbanespor til Follobanen og Østfoldbanen
skal komme ut av tunnelen og fortsette inn
mot Oslo S.
Grunnarbeid og støping vil fortsette etappevis
sørover i retning mot Ekebergåsen. Når
betongtunnelen er ferdig støpt mot slutten
av 2018, skal den koble Follobanens lange
tunnel sammen med Oslo S. Terrenget over
og på siden av betongtunnelen skal fylles opp
og dette skal utgjøre en del av den utvidede
Middelalderparken.
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Omlegging av Bispegata
I første kvartal av 2017 skal Bispegata
legges om slik at arkeologiske utgravinger,
grunnarbeid og støping kan utføres under
dagens trasé. Omleggingen skjer i to etapper.
Først skal Bispegata snevres inn slik at
arbeid kan starte under den nordlige delen.
I neste etappe skal Bispegata legges i en ny
trasé, over første del av den ferdig støpte
betongtunnelen. Denne omleggingen skal
stå klar i løpet av våren 2017. Bispegata
legges tilbake mot slutten av 2018.
Bispegata får samme dimensjoner under
omleggingen som i dag og trafikkbildet blir
ikke endret.
Hvordan blir naboer berørt?
Spuntarbeidet ved Oslo S medførte
dessverre mye støy sommeren 2016. Støyende
arbeid blir i størst mulig grad utført om
dagen, men dessverre er det ikke alltid mulig
å unngå slikt arbeid om ettermiddagen, kveld
og i enkelte tilfeller også om natten. Også i
2017 vil det bli utført arbeid døgnet rundt i
perioder når togtrafikken er stanset.

Det er planlagt tre slike arbeidshelger i løpet
av første halvdel av 2017, i tillegg til påsken.
Nabovarsel med nærmere informasjon
blir sendt ut og publisert på vår nettside
jernbaneverket.no/follobanen
Når pågår arbeidet?
På vanlige arbeidsdager pågår det
anleggsarbeid gjennom hele dagen,
inkludert ettermiddag og kveld. Når det
gjelder spunting vil dette i størst mulig
grad bli gjennomført i normal arbeidstid,
men i perioder med stans i togtrafikken
kan det bli aktuelt å utføre spuntarbeid om
natten. I disse tilfellene vil berørte naboer i
støysonen få tilbud om alternativ overnatting.
Jernbaneverket samarbeider med bydelsoverlegen og arbeidet blir gjennomført i
henhold til innvilget støydispensasjon.
Entreprenøren tar juleferie fra 23. desember til
og med 1. januar.
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Oslo S – Ekeberg
På Sydhavna er 70 prosent av sprengningsarbeidet utført. Nesten hele det nye løpet for
Østfoldbanens inngående spor er ferdig bygget, og arbeidet i Follobanens to løp pågår for fullt i
begge retninger. Fra hovedarbeidet begynte i oktober 2015, er det sprengt og splittet til sammen
3300 meter tunnel gjennom Ekebergåsens harde fjell.
Året som har gått
Det har vært full aktivitet på anleggsområdet
i 2016. Til sammen syv tunnelfronter har
på det meste vært i arbeid samtidig. I
nordgående retning mot Oslo S er det
nye løpet til den inngående Østfoldbanen
snart krysset under E6. Grunnet nærhet til
eksisterende vei- og tunnel-anlegg, er deler
av tunnelen i dette området bygget med den
skånsomme drivemetoden drill & split, uten
bruk av sprengstoﬀ. I sørgående retning mot
Ski er Follobanens to løp snart kommet til
Jomfrubråten. Sprengningene har passert
under Hundesletta og fortsetter i vinter
sydover mot Sportsplassen.

fra anleggsområdet på Åsland i retning Oslo
september og oktober, og er ventet å nå
Jomfrubråten høsten 2018.

Dette skjer i 2017
Sprengningsarbeidet fortsetter og avsluttes
ved Jomfrubråtveien 35, på høyde med
EKT Rideskole, i løpet av våren 2017.
Her overtar Follobaneprosjektets andre
tunnelentreprenør Acciona Ghella Joint
Venture, som skal drive 18,5 km av den 20 km
lange tunnelen med tunnelboremaskiner.
De to tunnelboremaskinene startet boringen

Bør jeg ta noen forhåndsregler?
Ved sprengning vil man noen ganger føle
at huset rister. De ﬂeste opplever dette som
dramatisk, men bevegelsene er i virkeligheten
små og faren for at det oppstår skader
eller farlige situasjoner er minimal. Selv om
vibrasjonene er små, kan det være lurt å sikre
glass og løse gjenstander. Jernbaneverket
har installert rystelsesmålere i området for å

Hvilke naboer blir berørt av sprengning?
I vinter er det i hovedsak naboene på
Jomfrubråten som vil merke tunnelaktivitetene.
Når pågår sprengningsarbeidet?
Sprengningsarbeidet pågår hverdager
mellom klokken 7 og 23 og lørdager mellom
klokken 7 og 16. Det sprenges inntil fire salver
hver dag. I tillegg utføres det boring og
pigging i fjellet. Entreprenøren tar juleferie fra
17. desember til og med 1. januar.

kartlegge rystelsene i grunnen og sikre at de
ikke overskrider gjeldende grenseverdier.
Hvor skal den utgående Østfoldbanen gå?
Den utgående Østfoldbanen får samme
trasé som i dag. Follobanen og Østfoldbanen
skal gå i en betongtunnel under sporområdet
på Loenga helt frem til påhugget til den
lange tunnelen som skal gå gjennom
Ekebergåsen. Etter å ha passert området
som kalles Klypen, går det nye sporet til
den utgående Østfoldbanen ut i åpen trasé
sydover langs havnen, slik som i dag.

Motta SMS-varsel før
sprengning
Ved å sende kodeord FOLLOBANEN til
26112, vil du få tilsendt sms-varsel før
hver sprengning. Du kan melde deg av
tjenesten ved å sende FOLLOBANEN
STOPP til 26112. Tjenesten er gratis.

Illustrasjon: Jernbaneverket

Dagsone
Tunnel TBM
Tunnel D & B

Den oransje fargen viser
hva som er ferdig bygget,
den røde fargen viser
hvor det er aktivitet nå
(per 20. nov 2016).

3

Nyhetsbrev Follobaneprosjektet

Desember 2016

INFOBOX åpner i Oslo
Follobaneprosjektet er i gang med byggingen av et besøkssenter. Her vil det bli informasjon,
spennende opplevelser, interaktive virkemidler, filmer og 3D-modeller.
Besøkssenteret vil ligge på Follobanens riggområde i Bispegata 13, og åpner våren 2017.
Grunnﬂaten blir på rundt 85 kvadratmeter og bygget får tre etasjer.
Besøkssenteret vil være åpent for naboer, studenter, lokale skoler og andre interesserte.
Det blir blant annet arrangert nabomøter – nærmere informasjon kommer.

Motta nyhetsvarsel fra
Follobaneprosjektet!
Hva skjer - når og hvor i
Follobaneprosjektet?

Illustrasjon: Modus Design

Registrer din e-postadresse og
få nyheter fra prosjektet direkte
til din innboks. Du kan velge
mellom å få oppdatering med det
samme det legges ut en nyhet på
prosjektets nettsider eller en ukentlig
oppsummering. Du kan også velge å
motta nyheter fra hele eller deler av
prosjektet.
Påmelding:
jernbaneverket.no/ follobanennyheter

Kontaktpersoner
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt
Gunnar Børseth
Oslo S
Tlf: 906 38 626
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt
Nina Emilie Pay
Tunnel Oslo S – Ekeberg
Tlf: 922 04 141
Besøkssenteret åpner våren 2017.

follobanen@jbv.no

Visste du at...
• Bane NOR eies av Samferdselsdepartementet
og skal styres gjennom eierstyring fra
departementet og avtaler med Jernbanedirektoratet. Jernbaneverkets ordinære
virksomhet opprettholdes i 2016.
• Bane NOR skal være operativt fra 1. januar
2017.

Henvendelser etter kl. 16 - ring nabovakttelefonen
Det er opprettet en nabovakttelefon-tjeneste for alle naboer nær Follobanens trasé.
Telefonen betjenes av nabokontaktene i prosjektet, og du vil alltid treﬀe en av oss.
Telefonnummeret er 459 75 212.
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www.jernbaneverket.no/follobanen
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• Regjeringen har besluttet å opprette en ny
jernbaneorganisering. Fra 1. januar 2017
erstattes Jernbaneverket av Jernbanedirektoratet og det nye statsforetaket
Bane NOR SF.
• Direktoratet vil få styrende og
koordinerende oppgaver, mens operative
oppgaver innen blant annet drift,
vedlikehold og utvikling av infrastruktur
legges til Bane NOR.

Les nyheter om
Follobanen på

