Varsel om støyende arbeid
Bane NOR og entreprenørselskapet OHL skal 9.-10. september utføre bygge- og anleggsaktiviteter mens det
er stans i togtrafikken. Arbeidene denne helgen, og ellers i september måned, medfører støy for befolkningen i
Ski.
Bane NOR beklager ulempene som anleggsarbeidet kan medføre.
Merk: Strekningen Oslo S-Ski blir stengt for togtrafikk 9.-10. september og NSB tilbyr derfor alternativ transport (se
NSB sin nettside for mer informasjon).

Hva slags arbeid skal gjennomføres og hvor?
På strekningen fra Langhus til Endsjø gård og på Ski stasjon skal det utføres jernbaneteknisk arbeid. Ved
tunnelmunningen like sør for Roås gård skal det utføres sprengningsarbeid.

Når vil arbeidene pågå?
Arbeidene starter lørdag 9. september kl. 01.30 og avsluttes søndag 10. september kl. 14.00.
Arbeidene medfører noe støy.
Merk at det ellers i september vil være støyende arbeid i Ski, inkludert spunting ved Ski stasjon. Les mer om dette
på Follobaneprosjektets nettside.
Det er gjennomført støyberegninger for de mest støyende arbeidene og det vil også utføres støymålinger på flere
punkter rundt anleggsområdet. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg -og
anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene vil utføres i forståelse med Ski kommune. Vi anbefaler å unngå opphold
over lengre tid i umiddelbar nærhet av de mest støyende arbeidene, bruk eventuelt hørselvern/ørepropper. Det vil
være tilgjengelig ørepropper i stasjonsområdet og i Follobaneprosjektets nye lokaler i Langhusveien 77 ved
Kvakestad (8-16). Igjen: Vi beklager ulempene i byggeperioden og takker for tålmodigheten.
Merk også at det i høst vil være stans i togtrafikken 14.-15. oktober. Vi kommer tilbake med mer informasjon om
dette.
Nyhetsabonnement
Ønsker du å holde deg oppdatert på hva som skjer i Follobaneprosjektet? Nå kan du abonnere på nytt fra prosjektet
på http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/nyheter-fra-follobanen/. Her kan du velge hvilken
kategori nyheter som interesserer deg mest, og få dette direkte til din e-postadresse. Alle nyheter legges også ut på
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/. Prosjektet har en Facebook-side;
ww.facebook.com/follobanen. Her publiseres nyheter fra hele Follobaneprosjektet
Spørsmål?
Har du spørsmål om disse arbeidene, vennligst ta kontakt med
- Kommunikasjonsrådgiver/samfunnskontakt Jacob Kielland Haug på telefon 932 88 761 eller
follobanen@banenor.no fra 8-16
- Alternativt: Kommunikasjonsrådgiver/samfunnskontakt Gunnar Børseth på telefon 906 38 626 eller
follobanen@banenor.no fra 8-16
- Egen nabovakttelefon etter kl. 16: 459 75 212
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