
From: Kjelland Kathrine
Sent: 25. november 2013 13:29:50
To: James Michael Greatorex
Cc:
Subject: Spørsmål vedrørende tunnelboring, Follobaneprosjektet

Til Ås kommune v/rådgiver Jim Greatorex,

Med henvisning til epost datert 21 november 2013, kan vi gi følgende informasjon, men forbehold om
sentrale myndigheters endelige tilsagn om finansiering. Vi håper svarene dekker dine behov for
informasjon, men ta gjerne kontakt igjen dersom du har flere spørsmål om Follobaneprosjektet.

1. Når forventer dere å kunne starte opp tunnelboringen?
Vår foreløpige fremdriftsplan forutsetter at tunnelboremaskinene kan komme i drift i løpet av

første kvartal 2016

2. Vil behovet for å deponere masser fra tunnelboring oppstår omtrent samtidig som starten for
boringen? Hvis ikke, når forventer dere at behovet vil oppstå?
Deler av massene skal deponeres på Åsland, men behovet for ekstern deponering regner vi med
oppstår samtidig med start av boringen.

3. Hvor lenge vil dere har behov for å deponere massene som tas ut fra boringen?
Tunnelboringen vil ta 2-3 år, dvs. muligens ut 2018.

4. Skal dere kun bruke tunnelboring eller vil dere også sprenge ut deler av tunnelen –i så fall
hvor mye skal sprenges, hvor mye skal bores?
På Åsland vil atkomsttunneler sprenges som en del av forberedende arbeider, men disse
steinmassene er planlagt brukt på anleggsområdet. Dette forberedende arbeidet skal utføres i
2014.

De tunnelarbeider som skal gjøres med tunnel-innslaget fra Oslo-siden av Ekebergåsen,
skal drives konvensjonelt, dvs. ved sprengning, med antatt oppstart i begynnelsen av 2015, med
umiddelbart behov for deponering/avhending.
Det er nå planlagt at sprengning skal utgjøre i overkant av 1/6 av tunnelarbeidet i

Follobaneprosjektet.

Utover dette er det tunnel-driving med tunnelboremaskiner som er hovedmetode for
konstruksjon av det som blir Norges hittil lengste jernbanetunnel (Follobanens tunnel).

Byggingen av tunnelen medfører at det tas ut rundt 10-11 millioner tonn masse (ca. 4-
5 millioner prosjektert faste kubikkmeter). Dette produseres over en periode på 3-3,5 år. Noe av massen
som tas ut på anleggsområdet på Åsland, skal gjenbrukes til betongproduksjon for tunnelen.



5. Hvordan vil massene som deponeres se ut? Snakkes detom store steiner, pukk, fine partikler,
en kombinasjon av ulike størrelser? Har man gjort noen analyser om forventet partikkel
størrelser?
Geologiske forhold langs traseen tilsier at det meste av steinmassene som vil bli tatt ut er av en
kvalitet som i stor grad egner seg som byggeråstoff. Det er utført tester som viser at masene er
egnet som betongtilslag. For veg- og jernbanebygging kan massene bare i begrenset grad
benyttes. Masser fra tunnelsprengning har mindre andel grove blokker og høyere andel finstoff
enn fra tradisjonelle steinbrudd. Det antas at ca. 25-30 % av massene er fraksjoner med
størrelse mindre enn d=10 mm etter sprengning.
Tunnelmasser fra TBM: Det antas at ca. 30 % av TBM-massen vil være mindre enn d=10 mm etter
boring. Størrelsen på den groveste delen av massene vil avhenge av geologi og av oppsprekking
av bergmassen.
(Vennligst se vedlagt notat om anvendelse av steinmaterialer (UFB-A-32541))

6. Hva kan man forventer av mulige forurensninger i massene som tas ut?
Jernbaneverket mener at TBM- massene kan karakteriseres som rene steinmasser, dog kan det
forekomme noe spor av olje (smøring av tunnelboremaskiner) og metall (spon fra
tunnelboringen). Jernbaneverket stiller krav til entreprenøren om å utføre særskilte
undersøkelser/kontrollmålinger underveis i arbeidet. (Utover dette inneholder den vedlagte
rapporten informasjon om det som er naturlig radioaktivitet i steinmassene.)

I Follobaneprosjektets miljøspesifikasjonen per i dag, stilles de samme krav til håndtering av
TBM-masser som til andre masser, dvs. at de kun kan deponeres ved godkjente deponier, at
analyser skal tas, osv.

Når det gjelder sprengt berg, vil det inneholde sprengstoffrester bestående av nitrater,
ammonium, ammoniakk samt andre nitrogenforbindelser.

Vedlegg:
1\) Detaljplan notat om anvendelse av steinmaterialer
2\) En ny illustrasjon av hvordan det kan komme til å se ut på anleggsområdet på Åsland.

Med vennlig hilsen/Best wishes

Kathrine Kjelland

Kommunikasjonsleder
Communications Manager

Jernbaneverket
Norwegian National Rail Administration
TheFolloLineProject

Mobil: 913 98 1 78
E-post: kjekat@jbv.no
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