Naboinformasjon fra Sporveien:

Lørenbanen
Oppstart tunnelarbeid

T

Sporveien bygger Lørenbanen – en ny T-banestrekning
i tunnel fra Grorudbanen mellom Hasle og Økern til
Ringbanen ved Sinsen. Vi bygger i tillegg ny underjordisk
stasjon på Løren. På den måten vil vi kunne tilby dere
reisende i Oslo Øst et langt bedre kollektivtilbud.
Lørenbanen er planlagt åpnet våren 2016.
Det vil i tiden fremover foregå arbeider i tunnelen,
som vil føre med seg støy og vibrasjoner.

Fordeler nye Lørenbanen vil gi reisende:

• Frigjøre kapasitet i sentrumstunnelen mellom
Tøyen og Majorstua som vil gjøre det mulig å kjøre
flere avganger i timen fra de østlige bydelene
• Gi Grorudbanens trafikanter kortere reisetid til
stasjoner langs T-baneringen
• Gi Løren-området generelt et bedre kollektivtilbud.
Nye Løren stasjon vil også være med å løfte
byutviklingen på Løren, da de nye boligområdene
vil kunne knyttes til T-banen

Om tunnelarbeidet
Mesteparten av fjelltunnelen drives fra en
adkomsttunnel ved det gamle Arcus-området og
videre derfra i begge retninger. I første fase vil all
transport av tunnelmasse skje ut i Haslevangen og
ned til Økernveien. Resterende del av fjelltunnelen
skal drives fra en eksisterende adkomsttunnel
ved Båhusveien.

Støy

Vibrasjoner

De som bor langs tunneltraseen vil i varierende grad
høre og merke arbeidene som foregår under bakken.
Hver salvesprengning varer i opptil syv sekunder
og vil av de fleste oppleves som ”buldring” eller
”knatring” i bakken. Det sprenges en til to ganger
i døgnet.

Sprengning skaper vibrasjoner i bakken og det er
fastsatt grenser for hva bygningene som ligger
ved tunneltraseen vil tåle før det oppstår skade.
Grenseverdiene er satt i henhold til Norsk Standard
8141 (www.standard.no).
Viberasjonsmålere er montert på bygninger langs
tunneltraseen, slik at vi kan måle vibrasjonene for
hver sprengning, og kontrollere at vi holder oss
innenfor satte grenseverdier.
Fra naturens side er mennesket utrustet med
stor følsomhet for vibrasjoner. Vi kan merke
vibrasjoner som er flere titalls ganger svakere enn
grenseverdiene. Sprengningene kan derfor oppleves
som kraftige og svært ubehagelige uten at det er
fare for skader på bygningen du oppholder deg i.

2. Boring og lading

Trinn 1 til 6 under utgjør én syklus, hvor hver
syklus fører oss cirka tre til seks meter fremover
i tunnelen.

Når sementen fra forinjeksjonen har stivnet bores
det mellom 100-200 nye hull for utsprengning.
Hullene er tre til fem meter lange og lades med
sprengstoff.

MERK!

Slik bygges tunnelen

Det vil ikke foregå støyende arbeider som
sprengning, pigging eller boring mellom
klokken 22.00 og 08.00.

1. Boring og injeksjon
Ved behov bores det i forkant av sprengningen opp til
50 lange hull i fjellet. Deretter pumpes det sement
inn i hullene for å tette eventuelle sprekker i fjellet
og redusere innsig av vann i tunnelen.

3. Sprengning
For å minske rystelsene fra sprengning detoneres
ett og ett hull med noen hundredels sekunders
mellomrom. En tunnelsalve kan derfor vare opptil
syv sekunder fra første til sist ladet hull detoneres.
Sprengningen tilpasses
alltid fjellkvaliteten og
avstanden til bebyggelse
i nærområdet, slik at
skader på disse unngås.

4. Utlasting

6. Sikring

Lastebiler frakter de utsprengte fjellmassene ut av
tunnelen etter hver sprengning.

Når fjellmassen er fjernet sikres tunneltaket med
påsprøyting av minst 8 centimeter med armert
sprøytebetong. Det etableres deretter lange bolter
som forankres 3-6 meter inn i fjellet.

5. Rensk
Løst fjell pigges ned med en hydraulisk hammer
montert på en gravemaskin.

7. Kompletterende arbeider
Etter at tunnelen er ferdig drevet og sikret gjenstår
det fortsatt mye arbeid før den kan åpnes. Vann
og frostsikringshvelv skal monteres. Det skal
også etableres blant annet drenering, sviller og
skinner, kjørestrøm, signal-/sikringsanlegg og
ventilasjonsvifter.

Tegningen viser traseen for Lørenbanen

Tilstandsregistrering
Alle hus som ligger innenfor tunnelens nærområde
skal motta tilbud om tilstandsregistrering av
bygningen (filming). Dette arbeidet utføres av
et eksternt firma (SBV-Consult). Dersom du
oppdager skade på eiendommen din i løpet av
anleggsperioden er det viktig at du kontakter
Sporveien så raskt som mulig. Skaden vil bli
inspisert og vurdert i forhold til data fra setnings- og
grunnvannsmålinger i området, rystelsesmålinger
og tilstandsregistreringen som ble utført i forkant av
arbeidene.
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