Statnetts arbeider på Sogn
Her følger informasjon om arbeidene som utføres på vegne av Statnett ved Sogn
transformatorstasjon.
Hvor er arbeidene nå?
Tunnelarbeidene er nå på vei vekk fra Sogn transformatorstasjon og befinner seg per 19. juni ca. 100
meter fra stasjonen. På våre nettsider, www.storoslo.statnett.no, kan du finne et kart der du kan
følge arbeidene og se hvor langt unna huset ditt de foregår.
Trafikktiltak i Gaustadveien
I løpet av sommeren/høsten etableres en ordning med trafikkvakt som vil observere trafikkbildet i
Gaustadveien. Denne vakten vil være til stede noen timer per dag. Det vil også settes opp et skilt
som viser hastigheten på bilene som passerer. I tillegg til dette er det innført andre interne tiltak,
som sms-varsling til lastebilsjåførene som kjører for tunnelprosjektet, ekstra sjåførkurs med fokus på
nærmiljø og justerte rutiner av inn- og utkjøring til og fra anlegget.
Arbeidstider
Vi forholder oss til Oslo kommunes ”Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune”. Det betyr
at såkalt støyende arbeider, i dette tilfellet boring, pigging og sprenging, kan utføres mellom 07.00
og 23.00 på hverdager og mellom 07.00 og 18.00 på lørdager. Arbeider av ikke-støyende karakter
kan forekomme hele døgnet, men entreprenørens skift er vanligvis fra 06.00 til 02.00. På søndager
og helligdager vil det ikke være arbeider i tunnelen med mindre det er gitt særskilt tillatelse og blitt
informert om dette.
Utkjøring av masser kan foregå mellom klokken 07.00 og 19.00 på hverdager og fra 08.00 til 16.00
på lørdager. Disse kravene må entreprenøren som utfører arbeidene følge. Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) har godkjent dette som krav i prosjektets miljø-, transport- og anleggsplan
(MTA-plan). Det er tillatt for betongbiler og andre typer leveranser å kjøre til og fra anleggsområdet
utenom disse tidspunktene.
Ferie
Det vil være stans i arbeidet med tunnelen i uke 29 og 30. Det vil foregå arbeider på Sogn
transformatorstasjon i hele sommer.
Tunnelarbeidene må gjøres i en bestemt rekkefølge
Tunnelarbeidene består av flere forskjellige arbeidsoperasjoner som må skje i en bestemt rekkefølge.
Noen av disse operasjonene er støyende,
andre ikke. Fordi arbeidet må gjøres i en
bestemt rekkefølge kan vi ikke konsentrere de
støyende arbeidene til faste tidspunkt i løpet av
arbeidsdagen. Boring, pigging og sprenging er
arbeidene som støyer mest, og når dette gjøres
vil derfor være forskjellig fra dag til dag.
Få varsel før sprengning
Du kan melde deg på SMS-varsling for
sprengning: www.nabovarsling.no/tgbsmestad-sogn.

Arbeider på Sogn transformatorstasjon

De forberedende arbeidene med å bygge ny transformatorstasjon på Sogn er i gang, og i august
skal en fjellknaus vest på området fjernes. Dette må gjøres for å legge til rette for et fremtidig nytt
bygg.
Arbeidene vil i hovedsak bestå av pigging og sprengningsarbeid og vil ta omtrent 40 dager. Når
arbeidene starter vil kunngjøres i lokalavisen.
Arbeidstiden vil være mellom 07.00 og 19.00 på hverdager. Det kan også forekomme arbeider på
lørdager mellom 08.00 og 16.00. Ca. 1 minutt før sprengning vil det varsles med sirener.
Støyende arbeider på stasjonen
I perioden 25. juni -10. august skal det utføres såkalte lineskjøtinger ved Sogn transformatorstasjon.
Dette er arbeider som støyer, og det høres som høye smell. Det vil bli utført omtrent 12 skjøtinger.
Arbeidene vil pågå mellom klokken 07.00 og 19.00.
Vil du ha mer informasjon?
Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev om prosjektet på epost, kan du sende epostadressen din til
storoslo@statnett.no. Merk eposten ”Prosjektoppdatering”.
På nettsidene våre, www.storoslo.statnett.no, kan du også finne informasjon om prosjektet.
Åpen kontordag
13. september klokken 15.00-19.00 arrangeres det åpen kontordag på Statnetts brakkerigg ved
Sogn transformatorstasjon. Her vil det være mulig å snakke med Statnetts ansatte og stille de
spørsmålene du/dere måtte ha om tunnelprosjektet.

