Follobanen
dialogmøte
Beveråsen huseierforening
16.12.2013

Dialog <---> Tillit
• God dialog skal skape forståelse og utjevne
motsetninger
– Løfter skal holdes. Hvis løfter ikke kan holdes eller må
utsettes, må det gis tilbakemelding
– Korrigere i dokumenter når feil/mangler blir meddelt
– Forslag til forbedringer/endringer skal tas på alvor (i det
minste tas med i merknadsbehandlingen og kommenteres)

• Bekymringer er meddelt mange ganger, men er stort
sett oppsummert i tre brev:
– 05.12.2013 Beveråsen huseierforening
– 11.11.2013 Sven Brun
– 19.04.2013 Sven Brun

Erfaring fra tidligere møter
• Mange informasjonsmøter, men lite ny konkret informasjon fra
gang til gang
• Ingen bindende formuleringer i den informasjon som legges fram
• Forhold som blir tatt opp av beboere, følges ikke opp
• Når vi kommer med bekymringer knyttet til rapporter,
kommenteres disse ofte ikke. Noen ganger ser vi at disse punktene
fjernes fra dokumentene i stedet for å bli kommentert
• Planprogrammet blir for enkelte tema mer og mer sprikende og
med til dels motsigende kommentarer
• Muntlige løfter blir brutt. Mangel på skriftlige referater
– Vi ber om at møter framover referert og signert av begge parter innen
en uke etter møtet

• Etter møter kan vi få nye forventninger, men blir stadig skuffet…

Erfaringer 1: Nabokontakt kommunikasjonsansvarlig
•

Uvarslet befaring fra Multiconsult 02.12.2013. Bilder/video uten tillatelse
o Olav, fra Åslandveien 34, ringte Jon Amtrup ca 30 min etter at
Multiconsult dro. Amtrup tok over for Gunnar Børseth (som vi aldri
hørte noe fra)
o Amtrup mente det ikke var så farlig at det ikke var varslet:
• ”vi fikk jo høre i juli at Multiconsult skulle sjekke støyveggene
utpå høsten”
• “og dessuten har dere jo sagt at dere ikke ville ha noe mer
med Jernbaneverket å gjøre, og vil ikke ha noe mere
informasjon fra oss”
o Olav forlangte å vite hvem han hadde det fra, hvorpå han ble svært
unnvikende og mente han husket feil. Det var noen andre som ikke
ville ha noe med Jernbaneverket å gjøre, ikke Beveråsen
Huseierforening

•

•
•

Det er svært uheldig at Jernbaneverket ikke har informert om at nabokontakten
er endret
Det er skremmende at den nye kommunikasjonsansvarlige kommer med slike
uttalelser og benytter det som påskudd til ikke å utføre sin jobb og funksjon
Holdningene fra vår nye nabokontakt er skremmende og lover ikke godt for
samarbeidet med Jernbaneverket fremover

Støyvurderinger
•
•
•
•

Jernbaneverket/Multiconsult har fått satt opp støymålere bl.a. i Åslandveien nr 34
Allerede på møtet 30.01.2013 henviste vi til de kontinuerlige støymålingene ved Oslo havn, som
eksempel på hvordan støydata kunne presenteres
Vi ble muntlig lovet tilgang på støydataene av Svein Sørheim ved forrige møte 01.07.2013
Multiconsult nekter, ved direkte kontakt, enhver bekjentskap om at data skal frigis
–
–

•
•
•

•

Brev fra Jernbaneverket datert 05.11.2013 angående ny kontrakt med Multiconsult om overvåking av bl.a.
luftoverført støy: ”Selve målingene og presentasjonen av disse utføres av Multiconsult og vil være
tilgjengelig for de berørte etter nærmere avtale.
Hvorfor har ikke Jernbaneverket (Svein Sørheim) sendt brev til Multiconsult om at støydataene skal gjøres
tilgjengelige for beboere umiddelbart i og med at denne delen av støyovervåkingen allerede er i drift og vi
har purret på resultatet av den mange ganger?

Jernbaneverket har ikke fulgt opp eller begrunnet våre krav om støysonekart 8 m over terreng (T1442)
Jernbaneverket har ikke fulgt opp bemerkninger fra Fylkesmannen, PBE og oss med hensyn til hvilke
deler av T-1442 som skal benyttes. Det ser ut til at det regelverket som begunstiger Jernbaneverket
legges til grunn
Jernbaneverket/Multiconsult har ikke gitt hver enkelt beboer i Åslandveien innsikt i resultatet av
besiktigelser
Multiconsult kommer i en vanskelig dobbeltrolle som kontrollør av støy. Multiconsult brøt selv
støyforskriften i Oslo når de drev prøveboring på Åsland 03.04.2013 etter kl. 23:00

Status støydempende tiltak
• De siste befaringene ble utført i forkant av møtet
01.07.2013
• Jernbaneverket anslo at neste møte ble i september, da
med forslag til støydempende tiltak
• Møtet ble som kjent satt til 08.10.2013, men utsatt til i dag
fordi tidligere løfter ikke ble holdt, og vi stilte spørsmål om
Multiconsult sin dobbeltrolle
• I brev til Beveråsen huseierforening datert 05.11.2013
forteller Svein Sørheim at Multiconsult var anslagsvis 50%
ferdige med forslag til lokale støytiltak pr. 1. oktober
• Ved samtale med Jon Amtrup 02.12.2013 fikk Olav vite at
Jernbaneverket fremdeles jobber med forberedelsene
(undersøke støyskjermene)!

Erfaringer 2: Kartlegging av drikkevann
•
•
•
•

•

17.06.2011 (Sven Brun): ”Det er i dag ikke mulighet for tilkobling til offentlig vann eller avløp ved Åsland.”
– Brevet kommer ikke med blant innkommende uttalelser i merknadsbehandlingen 16.03.2012, 02.05.2012 eller
27.08.2012 selv om jeg har bekreftelse på at det er mottatt
17.09.2012 (Sven Brun): ”Konsekvensene for brønner, andre vannkilder, Myrerbekken og våtmarksområder i nærheten av
Åsland er alt for dårlig beskrevet.”
18.01.2013 (Sven Brun): ”Jeg ber også om at det på planforumet deltar noen som kan ivareta naboers interesser på en god
måte, særlig i forhold til støyplager, vannforsyning, forurensning, naturmangfold og opprettholdelse av tur og sykkelstier.”
19.04.2013 (Sven Brun): ”Jeg skrev allerede 17.06.2011 en høringsuttalelse angående Follobanen. Jeg har fått bekreftelse på
at brevet er mottatt og at punktene jeg tok opp var svært viktige. Likevel kom ikke brevet mitt med på listen over de innspill
som kom inn og innsigelsene ble ikke kommentert av JBV.” Jeg refererer til tidligere brev med uttalelser, men disse er ikke
tatt med i merknadsbehandlingen.
” I forbindelse med bygging av Gardermobanen og Romeriksporten sank vannstanden i flere tjern i Østmarka over tunnelen
dramatisk og det tok lang tid før grunnvannstanden kom under kontroll. ”
– Merknadsbehandling 25.05.2013 med svar til Sven Brun: ”Virksomheten på Åsland anses ikke å få virkning på brønner
i området.” (beslutningen om 4 TBM og deponi ved Maurtu/Holstad var da allerede tatt)
• Ile/brønn ved Holstad gård ligger nede i gropen ved foreslått deponiområde.
• Vet JBV at NIVA har påvist at forurensninger fra snøsmelteanlegget på den andre siden av E6 allerede har
påvirket drikkevannkvaliteten i området?
11.11.2013 (Sven Brun): ”Beboere i Maurtuveien har ikke innlagt vann og avløp. Enkelte av nåværende vannkilder vil kunne
bli ødelagt. Disse interessene må ivaretas i form av et rekkefølgekrav. ”

Ideelt sett bør det vel ikke være nødvendig å gjenta samme forhold fem ganger av samme person?
•
Dette forholdet er også tatt opp av andre personer, som for eksempel Bydel Søndre Nordstrand, samfunn og helse,
Maurtu grunneierlag og Knut Arne Holstad.
•
Arbeidet med Åsland hovedvannsledning, pumpeledning spillvann og kabelanlegg er allerede startet opp. Dette er
et samarbeid mellom Jernbaneverket, Hafslund nett og VAV.
•
Pågående sprenging og graving av masser ved det gamle asfaltverket vil fører til forurensning av grunnvann

Ile (brønn) ved Holstad gård
Merknadskommentar 23.05.2013 Follobanen:

”Virksomheten på Åsland anses ikke
å få virkning på brønner i området.”
Ile for Holstad gård ligger
nede i deponiområdet.
Knut Arne Holstad er blitt
lovet ny brønn.
Mine merknadskommentarer
angående Åsland i 201006489
(Follobanen) er ikke med i
201215996 (4 TBM Åsland).
Mine tilsvarende kommentarer i
201215996 (4 TBM Åsland) er
”glemt” i merknadsbehandlingen.

”Gamle lik” dukker opp
14.11.2013: ”Det er i forbindelse med gravearbeid på
ovenstående saken konstatert overflateforurensning
med dieselolje mellom boring B6 og B7 svarende til
klasse 4 jord. Det forventes at det er ca. 100 tonn
forurenset jord ned til ca. 0,5-0,8 meter under terreng.
Forurenset jord i gravetraséen vil bli oppgravet under
miljøtilsyn av DMR og bortskaffes til godkjent mottak.”
Bekymringsmelding sendt 31.10.2011 fra Sven Brun til
Fylkesmannen:

”Asfaltproduksjon har ikke fulgt pålegg fra
Fylkesmannen om å installere oljeutskiller,
sikre avrenning eller andre krav i konsesjonen
som f.eks. driftstider.”
Vedlegg med 9 bilder som viser at Asfaltproduksjon as
rutinemessig tømmer forurensning fra støpt basseng
for fyringsoljetank direkte ut på området, både med
hevertslange og ved å åpne bunnkran. Et bilde viser
farlige kjemikalier (amidoamin: AD-here LOF) som ble
gjemt bort under det varslede tilsynet fra
Fylkesmannen.
Svar fra Fylkesmannen 08.11.2011:
”Dersom det er usikkert om brønner er forurenset bør
det tas vannprøver.”
Hvem tar ansvar?

Status vannkvalitet
• GPS-posisjon for noen av ilene registrert i høst (eksempel: Holstad
og Vefald?)
• Posisjon og vanndybde kartlagt to dager etter mitt brev 11.11.2013
(eksempel: Maurtu og Nord)
• Vannkvalitet er ikke sjekket for noen av ilene/brønnene(?)!!!
• Arbeid som vil påvirke vannkvalitet er allerede startet!
• Statusmøte grunneierlaget 16.11.2013:
”Å, har de ikke sjekket vannkvaliteten? -Men, det skulle de jo gjøre!”
• Fortsatt ingen som har sjekket vannkvalitet, en måned etterpå!
• Ingen tar ansvar - forhold som blir tatt opp på dialogmøter blir
ikke håndtert!
• Bør arbeidet med elektrisitet/vannledning/avløp stanses?

Den dårlige fjellkvaliteten langs
E6 omtales ikke. Det er stor fare
for at det oppstår problemer
med tetting av tverrslag og
haller slik at grunnvannet og
vannivået i f.eks. Myrertjern kan
synke.
Erfaringene fra Romeriksporten
burde tilsi at dette burde vært
omtalt i plandokumentene.

Støysonekart også 8 meter over terreng
T-1442 3.2
”Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse”
”Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom
bruksformål gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boToppvindu for hems (hjemmekontor/soverom)
/oppholdsenhet.”
Utarbeidelse av støysonekart i henhold til T-1442 punkt
3.2 i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte
bo-/oppholdsenhet. Dvs. støysonekart 8 meter over
terreng som tilsvarer høyde for toppvindu til
soverom/hjemmekontor i øverste etasje for boligene i
Åslandveien.

Vi har gjengitt dette kravet mange ganger, men
ikke fått noe svar på hvorfor dette punktet ikke
oppfylles selv om det står ganske klart i T-1442.
Fylkesmannen er statlig fagmyndighet for støy i planlegging og
saksbehandling etter plan- og bygningsloven.
Eksempler på forhold som kan gi grunnlag for innsigelse er:

• at støyvurderinger i plansak mangler eller er vært
mangelfulle (se kapittel 3 og 5)

Ca 8 meter

Beveråsen 05.12.2013:

Støysonekart 8 meter over terreng vil
kunne føre til at flere boliger må
vurderes med hensyn til støydempende
tiltak og at tiltakene blir mer omfattende

Innsyn i støymålinger

Erfaringer fra Oslo havn
• Virksomhet om natt/kveld skaper konflikter
• Klager kommer på topper i støynivået
– Grenser for maksimal støy (LAF,maks) er viktige for å
fange opp hendelser
– Støymålinger fra Oslo havn, natt, presenteres med
midlingstid på en time (LA,ekv,1t). Dette burde ha
vært med måleperiode på 30 minutter (LA,ekv,0,5t)
for å samsvare med Støyforskrifter for Oslo

T-1442, men hvilke krav?
•
•
•

Kapittel 3.2 Industri med helkontinuerlig drift
Kapittel 3.2 Øvrig industri
Kapittel 4 (støy fra bygg- og anleggsvirksomhet)

•
•
•
•

Støynotatet sier ”Industri med helkontinuerlig drift” (møte JBV 20.06.2013)
Jeg har foreslått å bytte dette ut med ”Øvrig industri” (Forurensningsforskriften) (brev 11.11.2013)
PBE sier i plandokumentene kapittel 4
Fylkesmannen sier i sin merknad at kapittel 4 skal benyttes

•

Hvorfor har ikke Jernbaneverket/Multiconsult oppdatert støynotat i henhold til uttalelser fra PBE
og Fylkesmannen?
Uheldig at det ikke framgår i planforslaget til offentlig ettersyn eksakt hvilke krav som ligger til
grunn for støykrav?

•
•

•

I samtale med ansvarlig saksbehandler hos PBE har jeg fått løfte om at det er de strengeste kravene
som må gjøres gjeldende.
Hva er de strengeste kravene?

Målemetoder
•

Kapittel 3.2 Industri med helkontinuerlig drift:
– Dagtid Lden , natt LAFmax. Ekvivalentnivå som årsmiddelverdi
– Variasjoner og topper i støynivå ivaretas dårlig i dette regelverket. Ikke egnet for Åsland
riggområde!

•

Kapittel 3.2 Øvrig industri:
– Dagtid Lden , natt LAFmax. Ekvivalentnivå verste døgn
– Kravene er de samme som Forurensningsforskriften som i tillegg tar for seg forhold som støv.
– Variasjoner og topper i støynivå ivaretas bedre enn ”Industri med helkontinuerlig drift”.

•

Kapittel 4 (støy fra bygg- og anleggsvirksomhet):
– Inndeling i tidsperioder med forskjellige krav: LpAeq12h (dag), LpAeq4h (kveld), LpAeq8h (natt)
– Variasjoner og topper i støynivå ivaretas bedre enn kapittel 3.2 (men grenseverdiene er til
gjengjeld høyere)

•

Støyforskrifter for Oslo:
– Måleperiode 30 minutter (LA,ekv,0,5t)
– Om natten benyttes måling av de høyeste, vanlige toppene i varierende støy (Lmaks)
– Den beste målemetoden for å fange opp variasjoner og topper i støynivå (men grenseverdiene
er til gjengjeld høyere)

Støyforskrift for Oslo

Boliger
Barnehage

Årstid
Sommer 15/5-15/9
Vinter 16/9-15/5
Sommer
Vinter
Sommer
Vinter

Dag
Kveld
Natt
06:00 - 18:00 18:00 - 22:00 22:00 - 06:00
Lekv
Lekv
Lmaks
55
70
65
60
60
Ingen grense
65
Ingen grense

Hvorfor sier støynotatet ingenting om de juridisk bindende kravene i
støyforskriften angående støy og barnehager?
Barnehage og besøksgården på Maurtu er overhode ikke nevnt i
støynotatet. Heller ikke felles lekeområder for barn er nevnt

T-1442 kap. 4
Støykrav på dagtid (07-19)

Boliger, skjerpet pga 6 mnd
Boliger, m/impulslyd
Barnehage, skjerpet pga 6 mnd
Barnehage, m/impulslyd

LpAeq12h
60
55
55
50

Støykrav på kveld (19-23)
eller søn-/helligdag (07-23)
LpAeq4h / LpAeq16
55
50

Støykrav på natt (23-07)
LpAeq8h
45

LAFmax
60

• Støykravene i kap. 3.2 for boliger på dagtid er 55 og 50 dB (uten og med
impulslyd).
• Ved første øyekast kan det derfor se ut til at grenseverdiene i kap. 3.2 ”Industri
med helkontinuerlig drift” (fra støynotatet) er strengere.
• Grenseverdiene på 55 og 50 dB i kap. 3.2 benytter imidlertid årsmiddelverdier og
fanger derfor ikke opp støytopper og svingninger i driftsmønster

Foreløpig konklusjon støy
• Jernbaneverket ser ut til å ha forsøkt å benytte det regelverket som
gir dårligst vern for barnehage og boliger
• PBE, Fylkesmannen og naboer har gitt innspill til støybestemmelser
som ikke er fulgt opp av Jernbaneverket
• Plan- og bygningsetaten mener temaet støy er tilstrekkelig utredet i
planforslaget gjennom rapporten ”Støy i anleggsfasen”, men det
forutsettes at ytterligere støyberegninger gjennomføres når
entreprenøren kommer inn og skal igangsette tiltaket
– Jeg er uenig i konklusjonen om at temaet er tilstrekkelig utredet og vi
kommer til å komme med merknader om dette
• Arbeid har allerede startet opp, da hjelper det lite med planer om ytterligere
støyberegninger (forberedende fase vil være blant de mest støyende)
• Støygrenser og regelverk må nedfelles i reguleringsplanbestemmelsene slik at
entreprenøren vet eksakt hva de skal forholde seg til.

• Fylkesmannen er opptatt av at det i reguleringsplanbestemmelsene
legges inn støygrenser for å gjøre de juridisk bindende

Våre støyestimater
T-1442 kap. 4
Lyddata fra rapport Follobanen, Åsland
Frittfeltsverdi ved avstand i meter
Type utstyr

Lydeffektnivå

60

Boliger u/impulslyd

10

100

200

300

500

55

Boliger m/impulslyd

50

Barnehage m/impulslyd

Boremaskin

113

82,0

62,0

56,0

52,5

48,0

Gravemaskin, stein

114

83,0

63,0

57,0

53,5

49,0

Piggemaskin

122

91,0

71,0

65,0

61,5

57,0

Alle data er frittfeltsverdier.

Tunnelvifte, dempet

100

69,0

49,0

43,0

39,5

35,0

På grunn av refleksjon vil målte

Tipping av stein

114

83,0

63,0

57,0

53,5

49,0

verdier kunne bli høyere.

Traverskran

102

71,0

51,0

45,0

41,5

37,0

Basert på T-1442 (2012).

• Jeg har basert meg på grenseverdiene i T-1442 kap. 4 med 5 dB tillegg for langvarig
arbeid
• Piggemaskin og tipping av stein innebærer impulslyd og skjerpet grense på 55 dB
• Forberedende arbeid med piggemaskin og tipping av stein vil sannsynligvis bryte
støygrensene (rød og oransje farge)
• Forberedende arbeid må ikke igangsettes før støyestimat 8 meter over terreng
foreligger og lokale støydempende tiltak er gjennomført

Arbeid har startet
• Hvorfor er ikke
informasjon sendt
ut til gjenboere?
• Hvem er vår
nabokontakt?
• Hvordan skal vi
eventuelt klage på
støy, for eksempel
på aktivitet etter
kl 23:00?

Støydempende tiltak
Krav om innbygging av støyende virksomhet
må inn som et krav i plansaken
Vi kom med forslag til ny støyskjerm på møte
01.07.2013, men fikk til svar at dette
sannsynligvis ikke ville ha særlig effekt fordi
støyen uansett ville gå over støygjerdet
Det ble snakket så vidt om innglassing av
veranda, men dette skjedde så vidt jeg
husker kun muntlig utenfor det offisielle
møtet

Vi har foreløpig ikke mottatt noen som helst
konkrete forslag eller tilbud til
støydempende tiltak.

Midlertidig gang- og sykkelbro

Nabovarsel i plansak 201311007 er ikke sendt til de som tidligere har kommet med
kommentarer om en slik midlertidig bro. Brukere av broen er dermed ikke blitt varslet.
Maurtu besøksbarnehage vil sette pris på en skriftlig bekreftelse på muntlig løfte fra
03.12.2013 om at gangbroen skal kunne benyttes av hester. Dette er også viktig for de
som leier hestebeite ved gamle Myrer gård.

”Gjenboer”
• Referat fra forhåndskonferanse 26.04.2013:
– Den midlertidige gang-/sykkelbroen over adkomst til riggområdet må omsøkes
ved separat søknad etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1, da den antas å
ha varighet på over to år.
Naboer/gjenboere skal varsles på ordinær måte jf. pbl. § 21-3.

• ”Gjenboer”: Eier, fester eller bruker av en eiendom som ligger på andre
siden av veg eller andre smale arealstriper og således ikke har felles
grense med angjeldende eiendom.
• Vi ber om at Beveråsen huseierforening og beboere i Åslandveien blir
håndtert som gjenboere i plansaker i tilknytning til Åsland riggområde.
Vi har direkte innsyn til området og er berørt både via støy og som bruker
av arealene omkring. Det er bare E6 og skrenten opp mot våre
eiendommer som skiller angjeldende eiendommer.

Utsikt fra bolig i Åslandveien

Bildet illustrerer hvorfor vi må håndteres som gjenboer i
alle plansaker som gjelder Åsland riggområde

Deponering av masser
• Fylkesmannen 14.09.2012:
– ”Ideelt sett burde drivemetode og planen for
håndtering av masse vært klare allerede nå ved
offentlig ettersyn av reguleringsplanen. Dette er
beklageligvis ikke tilfelle.”
– ” Fylkesmannen vil kunne akseptere at det ikke er
ferdige planer for massehåndtering nå hvis det settes
en rekkefølgebestemmelse som sikrer at en slik plan
er klar før anleggsarbeidet igangsettes.”

• Hva er status med hensyn til massehåndteringsplan og deponi?

Maurtu besøksbarnehage
•
•
•
•
•

Benyttes av rundt 280 barn, inntil 70 om gangen
Av fire barnehager er det to som i godkjennelsen har krav om Maurtu som fast
uteområde
På besøksgården er det bl.a. sauer, geiter, hester og lamaer
Støykart viser at støyverdier vil overstige grenseverdier
” På grunn av gårdens og aktivitetenes avstand til anleggsområdet (tiltaksgrense),
anser JBV at det er gode muligheter for å kunne etablere avbøtende tiltak som gir
en fortsatt tilfredsstillende situasjon for driften i anleggsperioden.”
– For uteområde vil støygjerde være kanskje det viktigste avbøtende tiltak. Er det laget
støyvurderinger av effekten av støygjerde for å sikre barn og dyr for støy og støv?

•

Midlertidig alternativ beliggenhet for aktiviteten ved barnehagen kan bli aktuelt.
Urtehagen stiftelse har foreslått en tomt ved Klemetsrud, i nærheten av tidligere
legebrakker.
– Det tar imidlertid tid å få etablert et slikt anlegg, med byggesaksbehandling og andre forhold
– Her bør det komme på plass rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen

Uteområde for flere barnehager

Maurtu barnebondegård

Holstad gård med omgivelser bør
bevares

Har ikke dette noen verdi?

Utkast Gjersrud/Stensrud
04.07.2013: Gjersrud-Stensrud grunneierlag nektet
innsyn i plansak
26.11.2013: Helge Hatland, PBE, avviser anmodning om
møte med Urtehagen stiftelse (Maurtu barnebondegård) - henviser til Jernbaneverket

Maurtu besøksbarnehage

Deponeringsområde

Planprogram oktober 2013: ”Ellers i Oslo er mange av
gårdstunene tatt vare på, men ofte er gårdenes virkning
i landskapet svekket ved at gårdstunene ligger inneklemt mellom boligblokker, industri eller innebygd i
villaområder.”
Det ser ut til at Maurtu besøksbarnehage i forslaget vil
miste store deler av dagens areal, bl.a. hele ridebanen,
toalett-anlegg, platting med telt, dam og innhegning for
dyr. Grunnlaget for dagens drift vil nærmest være borte.
Dette vil ramme 280 barn som er avhengig av Maurtu
som uteområde (opptil 70 om gangen).

Holstad gård

Byantikvarens Gule liste:
Maurtu gård har to bevaringsverdige bygninger
Holstad gård har seks bevaringsverdige bygninger

Gjersrud - Stensrud
• 19.09.2012, Kommunaløkonomiske
konsekvenser av valg av byutviklingsstrategi:
”Bygging på Gjersrud/Stensrud ser heller ikke
ut til å være noen god økonomisk idé ettersom
vi ser at baneutbyggingen er kostbar og ikke
genererer tilsvarende billettinntekter.
Kostnadene for baneutbygging er større enn
den trafikk områdeplanene gir grunnlag for.
Skatteinntektene faller også med avstanden
fra byen.”

Reguleringsplan Gjersrud-Stensrud
• Forslag til reguleringsplanen for Gjersrud-Stensrud er ikke
offentlig tilgjengelig ennå. Berørte parter har ennå ikke
kunnet kommentere interne planer hos PBE
• Reguleringsplanen for Åsland må ta høyde for at
utbyggingen av Gjersrud-Stensrud ikke nødvendigvis blir så
omfattende som enkelte har gått inn for eller ikke utføres
like raskt som enkelte ønsker. Verdiene til de nåværende
eiere av eiendommene må ivaretas best mulig og det må
også tas høyde for et scenario der det ikke blir utbygging
etter at JBV er ferdig med sitt arbeide
• Ola Elvestuen, tidligere byråd for miljø og samferdsel,
ønsker ikke full utbygging av Gjersrud-Stensrud. Han ser for
seg at området kan bli Oslo sør-øst sitt svar på Maridalen

Gjersrud - Stensrud
• Områderegulering av Gjersrud – Stensrud er
for viktig til at deler av det håndteres av
reguleringsplan for Åsland riggområde
– Bevaring av Aker-gårder og omgivelsene for disse
– Er plan-bestilling fra politikere og PBE sine skisser
for utbygging av Gjersrud-Stensrud realistiske?
• 7000 boliger setter krav til forlengelse av bane. Dette er
svært kostbart, sannsynligvis ikke økonomisk forsvarlig
og vil uansett måtte ta lang tid å realisere

Deponi må være egen plansak
• Deponiet nord for Holstad og Maurtu bør tas ut
av planforslaget for Åsland riggområde og
håndteres som eget planforslag
– Deponiet er kontroversielt og innfører mye usikkerhet
med kvikkleire, drikkevann, støv/støy for naboer,
etterbruk, hensyn til barnehage og bevaring av Akergårder med omgivelser (landskapsvern)
– Anking av saken angående deponiet vil kunne føre til
trenering av hele Åsland riggområde dersom den ikke
skilles ut som egen sak

Hvor lenge skal takterrassen se slik ut?
Takterrassen gjelder Olav
og Åslandveien 34.
Når kan Sven Brun,
Åslandveien 36, forvente
svar på sitt brev datert
15.10.2013?
Det ble i brevet bedt om
rask tilbakemelding…
Hvordan skal vi få i gang
en fornuftig dialog
angående de punkter
som ble tatt opp i brevet?

Hvordan øke tillit og kvalitet på dialog?
• Rekkefølgekrav i reguleringsplan sørger for rett
prioritering
• Anbefalinger i støy-regelverk kan gjøres
juridisk bindende i reguleringsplan (jfr.
Fylkesmannen)
• Løfter fra dialogmøter må nedtegnet skriftlig
med dato for planlagt gjennomførelse
• Utsettelser og endringer av planer kan skje,
men må meddeles rammet part

Offentlig ettersyn
• Bemerkninger må sendes Plan- og bygningsetaten
senest 03.02.2013
– Skal vel være 03.02.2014?
– Ansvarlig saksbehandler på Plan- og bygningsetaten
mente imidlertid at fristen var 13.02.2014…
– Lovverket krever minst seks uker, PBE har muntlig sagt
at det vil være mulighet for utsettelse av frist dersom
vi trenger mer tid

• Jernbaneveket vil avholde nytt informasjonsmøte
i forbindelse med offentlig ettersyn i januar?

Reguleringsbestemmelser
Våre forslag/eksempler er basert på Støypresentasjon Sweco (2012) og konkrete andre
reguleringsbestemmelser:
• For uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk skal ikke støyforholdene
overskride 55 dBA. Maks lydnivå (L5AF) om natten (kl. 23:00 – 07:00) er 70 dBA
• For innendørs støynivå er kravet 30 dBA
• Barnehagers lekearealer og felles lekeareal for barn skal ikke utsettes for støynivå
over 55 dBA. Dersom eksisterende areal overskrider kravet, må det sikres
alternativ beliggenhet for barnehage / felles lekeareal
• Beboere der nåværende uteplasser får støy over grenseverdiene, må sikres ny
godkjent uteplass, som kan være vinterhage. Leieboere må være sikret egen privat
uteplass
• Støyskjerm som er vist på arealplanen, med lengde x m og høyde y m, skal utføres
absorberende mot riggområdet, og skal stå ferdig før oppstart av arbeider. Ved
prosjektering av støyskjermer skal det vises vurdering av skygge og siktvirkninger.
Det skal benyttes glass som avbøtende tiltak.
• Dersom boliger er nødt til å ha lukkede vinduer for å tilfredsstille innendørs
støykrav, skal det sikres tilfredsstillende ventilasjon på annen måte

Noen absolutte krav
• Deponiområdet nord for Holstad/Maurtu blir tatt ut av plansaken og
håndtert som egen plansak
• Rekkefølgebestemmelser i reguleringssaken for å sikre beboere i forhold til
drikkevann, støydempende tiltak og lignende
• Våre innspill angående støy må tas seriøst
– Støysonekart i henhold til T-1488 (8 meter over terreng)
– Innsyn i støymålinger og resultat fra befaringer
– Klarhet i hvilke grenseverdier for støy som vil gjelde. Få nedfelt disse som
juridisk bindende i reguleringsplanen
• Ved Maurtu barnehage: krav til grenseverdier på dagtid når barn er tilstede
• For boliger: vekt på grenseverdier på kveld og natt (større toleranse til støy på dagtid)

– Klarhet i hvilke konsekvenser brudd på støy vil få:
•
•
•
•
•

Ytterligere støydempende tiltak
Ytterligere innskrenkinger for når visse typer arbeid tillates utført
Tilbud om alternativt oppholdssted (også langvarig tilbud)
Planer for alternativt tilholdssted for barn som benytter Maurtu besøksbarnehage
(Pause i arbeid, tvangsmulkt)

Tidsplan for støydempende tiltak

Støynotatet, som sist ble oppdatert 25.11.2013, er det eneste vi naboer har å
forholde oss til med hensyn til driftsfasene for prosjektet og hvilke støynivåer vi må
forvente oss i de forskjellige fasene.
Notatet viser at Jernbaneverket forventer mest støy de tre første årene. Hvis 2014 er
det året der støybelastningen blir størst, hjelper det beboere lite at støydempende
tiltak blir ferdigstilt i 2015.
Det hjelper også lite dersom mer detaljerte støysonekart blir ferdigstilt i 2015.

Forslag til videre lesing?
Vi naboer til riggområde er klar over
at bygging av Follobanen uansett vil få
negative konsekvenser for oss.
Follobanen er viktig og bør realiseres
snarest mulig.
Jernbaneverket har skrevet om at
godt naboforhold er viktig. For oss har
dette, til nå, vært mye tomme ord og
runde formuleringer.
Vi etterlyser konkrete, forpliktende
planer, tiltak og handlinger.
Med ønske om en bedre dialog, et
bedre samarbeid,
en god jul og et godt nytt år!

