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Varsel om støyende arbeid
Jernbaneverket og entreprenørselskapet OHL vil 25.juni-8.august utføre bygge- og
anleggsaktiviteter som vil medføre støy for befolkningen i Ski.
Jernbaneverket beklager ulempene som anleggsarbeidet medfører.
Merk; Strekningen Oslo S-Ski blir i denne perioden helt og delvis stengt for togtrafikk og
NSB tilbyr derfor alternativ transport (se NSB sin nettside for mer informasjon).
Hva slags arbeid skal gjennomføres?
Det er mye viktig arbeid som skal utføres i denne perioden. Blant annet inkluderer dette
grunnarbeid – som f.eks spunting, graving og sprenging. Det skal også arbeides med nye
Nordbyveien bro og dagens Østfoldbane. I tillegg til dette skal det arbeides med en ny
trasé for fjernvarme og det skal fjernes vegetasjon.
Det er gjennomført støyberegninger basert på den valgte spuntmetoden og det er
utplassert støymålere på flere punkter i området rundt anleggsområdet. Jernbaneverket
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 arbeidene, bruk eventuelt
hørselvern/øreplugger. Øreplugger kan hentes i Follobanens lokaler i Holteveien 5.
Når og hvor vil arbeidene pågå?
Arbeidene starter 25.6 kl 02.00 og slutter 8.8 kl. 03.00. Arbeidene foregår i området
mellom Langhus i nord og sør for plattformene på Ski stasjon.
I perioden 25.6-3.7 og i perioden 1.8-7.8 vil det spuntes på dag, kveld og natt i området
mellom Kapelldammen og Nordbyveien bro. Vi beklager ulempene dette medfører og
tilbyr alternativ overnatting i disse periodene (se mer informasjon under).
I perioden 3.7-1.8 er det planlagt spunting på dag og kveld på strekningen mellom
Kapelldammen og Ski stasjon. Arbeidene stoppes innen kl. 23.00. I denne perioden er det
ikke planlagt spunting i helgene.
Sprengingen foregår ved Langhusveien mellom Roås og Endsjø i hele perioden.
Langhusveien blir derfor stengt i kortere perioder (5-10 min). Dersom du ønsker
Follobaneprosjektet varslingstjeneste på SMS, send kodeord ENDSJØ eller ROÅS til
26112 for å motta varsel like før salvene sprenges. (Tjenesten er gratis.)

Alternativ overnatting
Alternativ overnatting tilbys de nærmeste naboene til de mest støyende arbeidene i
perioden 25.6-3.7 og 1.8-7.8. Jernbaneverket dekker overnatting og mat/drikke (merk;
ikke alkohol) i perioden med alternativ overnatting. Mat/drikke fås på overnattingssted
der det er mulig. Dersom overnattingsstedet ikke kan tilby mat/drikke refunderes avtalte

utlegg inntil en fast sum mot kvittering. Vi dekker også transport til og fra hotell (statens
satser er gjeldende). Andre utgifter kan Jernbaneverket dessverre ikke bekoste.
Merk; Alle utgifter som skal dekkes av Jernbaneverket må være avtalt på forhånd.
Ytterligere praktisk informasjon følger når avtale om overnatting inngås.
Hvis du ønsker alternativ overnatting må du ta kontakt senest 22.6 kl.12 til e-post
follobanen@jbv.no. Vennligst skriv navn, adresse og ønsket periode for overnatting. Vi
vil se hvor boligen din ligger på støykartene våre og vurdere den ulempen vi påfører
boligen. Vi beklager den korte fristen.

Spørsmål?
Har du spørsmål om disse arbeidene, vennligst ta kontakt med
- Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Jacob Kielland Haug på telefon 932
88 761 eller follobanen@jbv.no
- Alternativt: Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Nina Emilie Pay på telefon
92204141 eller follobanen@jbv.no.
Follobaneprosjektet kan også kontaktes via Jernbaneverkets felles sentralbord på telefon
05280.
Med vennlig hilsen
Jernbaneverket – Follobaneprosjektet i Ski

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt, og har Nordens lengste jernbanetunnel. Det nye dobbeltsporet mellom
Oslo S og nye Ski stasjon er innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Follobanen vil gi et bedre togtilbud og
halvert reisetid fra Ski til Oslo S.
For mer informasjon, følg oss på www.jernbaneverket.no/follobanen og www.facebook.com/follobanen

