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Hensikten med denne planen er å bl.a. legge til rette for en ny trafikksikker og
veldimensjonert bru over jernbanen, noe som vi stiller oss veldig positive til.
Som nærmeste nabo til brua, vil vi veldig gjerne at den nye bruen blir dimensjonert
slik at den har en dempende effekt på støyen i fra togene, istedenfor en
støyforhøyende effekt som dagens bru har.
Bane Nor har i ett svar sagt følgende om Østfoldbanen og godstog når Follobanen
åpner:
Når Blixtunnelen åpner for trafikk vil alle lokal og regiontog som ikke stopper på
stasjonene mellom Oslo S og Ski kjøre i tunnelen. Dette betinger at togmateriellet er
godkjent for 200 km/t fordi ruteplanen som planlegges for togene som skal gå i tunnelen
legger opp til at de skal kjøre i 200 km/t for å ikke sinke øvrig trafikk i tunnelen. Alle
togtyper som i dag brukes på Østfoldbanen med unntak av type 69 og 72 er godkjent for
minst 200 km/t.
Det er politiske ambisjoner om å flytte mer gods fra vei til bane, Bane NOR jobber
målrettet med å tilrettelegge for mer kapasitet til godstog på jernbane. På sikt blir det nok
økning i antall godstog, men hvor store endringene vil bli kan vi ikke svare for akkurat nå
da antall godstog som kjøres også er avhengig av markedet og godstogselskapene. Det
vil ikke bli kjørt rutemessige godstog i Blixtunnelen av samme årsak som nevnt ovenfor,
godstog i Norge kan kjøre i maksimalt 90 km/t.

Med dette også i tankene, vil en flytting nordover av sporveksleren som idag er like
ved brua, også kunne bidra til mindre støy ifra jernbanen for alle beboere på
Oppegård, både nåværende og fremtidige. I tillegg vil oppsetting av støyskjerm langs
jernbanen kunne senke støynivået ytterligere.
Det er også fint å se at kommunen vil bevare det historiske preget området har, men
samtidig kan det være litt for mye å forlange at enkelte huseiere skal sitte med hele
ansvaret for å opprettholde sine eiendommers kulturhistoriske preg helt alene. I noen
tilfeller kan det også være veldig vanskelig å gjenskape eiendommens orginalfasade
etc, noe som blant annet gjelder vårt hus som er oppført i betonghulstein.
Vi håper kommunen kan komme med en avklaring rundt disse punktene før endelig
planvedtak.
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