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Follobaneprosjektet
Halvert reisetid, Nordens lengste jernbanetunnel og et moderne
kollektivknutepunkt på Ski. Dette er noen av Follobanens kjennetegn.
Togene skal gå direkte mellom Oslo S og Ski med en reisetid på
kun 11 minutter. Og mens noen velger direktetog, kan andre velge
lokaltog på Østfoldbanen der traséen er tilpasset og forbedret.
Totalt blir Follobanen 22 km lang med en 20 km lang tunnel med
utløp i Ekebergåsen.
Nye Ski jernbanestasjon blir det mest synlige resultatet av det store
Follobaneprosjektet, Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid.
Arbeidet med Follobanen er godt over halvveis og skal være ferdig
i desember 2021.

Prosjektet omfatter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halvert reisetid mellom Oslo S og Ski
Dobbeltspor med atskilte løp
20 km lang jernbanetunnel
Omfattende arbeid på Oslo S
Bygging av nye Ski stasjon og dagstrekning
Nødvendig omlegging av Østfoldbanen
inn mot Oslo S, og mellom nye Ski stasjon
og den lange tunnelen
600 m betongtunnel under
Middelalderparken i Oslo
Nye Nordbyveien bro på Ski
Nye Ski kollektivknutepunkt
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Slik blir Follobanen
Bedre hverdag for togpassasjerene
Den nye Follobanen bygges for en hastighet på
opp til 250 kilometer i timen. Togene går direkte
mellom Oslo S og Ski og reisetiden halveres. På
reisen tilbys et høyhastighets mobilnett, som på
verdensbasis er blant de raskeste i tunnel. I samspill
med lokaltogene på Østfoldbanen, vil togpassasjerene få et langt bedre tilbud.
Follobanen blir et effektivt, sikkert og miljøvennlig
transporttilbud, som åpner opp for et større bo- og
arbeidsområde rundt hovedstaden.
En storbyutfordring
Follobanen bygger fire nye spor inn til Oslo S.
Jernbaneteknisk er det en utfordring å bygge spor
i det sterkt trafikkerte området ved Norges største
trafikknutepunkt. Arbeidet må planlegges nøye slik
at mest mulig av togtrafikken kan gå som normalt.

Ferdig boret tunnel. Foto: Einar Aslaksen/Bane NOR

På Østfoldbanen er all kapasitet tatt i bruk. Samtidig
er det ventet stor befolkningsvekst i Oslo og
Akershus de neste årene.

Det er en målsetting at Follobanen skal knytte boog arbeidsområdene sammen og bidra til positiv
utvikling i regionen.
Tålmodige naboer
Follobaneprosjektet er svært omfattende med
mange arbeidsoperasjoner som utføres samtidig.
Prosjektet har spennende utfordringer, men et slikt
storskalaprosjekt vil i byggeperioden også påvirke
mennesker, natur og miljø. Grundig oppfølging
prioriteres for å begrense negativ påvirkning på
omgivelsene.
For Bane NOR er det viktig at anleggsarbeidet er til
minst mulig sjenanse for befolkning, eiendom, miljø
og omgivelser. Derfor er eiendommer som kan bli
berørt av utbyggingen kartlagt og følges opp
kontinuerlig under byggeprosessen. Energibrønner
og andre brønner er registrert og grunnvannsnivået
overvåkes elektronisk. Tiltak gjennomføres for å
begrense og dempe støy.

Det er ca. 20 000 husstander langs og over den nye
jernbanetraséen. Omfattende kommunikasjonstiltak, og andre tiltak, er satt inn for å holde god
kontakt med naboene. Follobaneprosjektet takker
for tålmodighet og samarbeid mens vi bygger!
Gods fra vei til skinner
Det er ikke bare de reisende som får gleden av
den nye Follobanen. I samspill med Østfoldbanen
blir det også plass til flere godstog på strekningen
mellom Oslo og Ski.
En svært stor andel av godstransporten til og fra
utlandet går gjennom Østfold, og i hovedsak fraktes
gods med vogntog på veiene. Når godstogene
kan overta, øker kapasiteten og transporten
blir mer miljøvennlig. Visste du at et godstog
kan transportere omtrent samme mengde som
24 fullastede vogntog?
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Smart infrastruktur i en storby

«Å ta Follobanen gjennom
Middelalderparken er noe
av det mest krevende vi kan
gjøre. Det er ingeniørkunst.»

Oslo S og Middelalderparken
Mellom Oslo S og den lange tunnelen, tilpasser
Bane NOR anleggsarbeid og togtrafikk inn og ut
av hovedstaden. Follobanen får forbindelse til flere
plattformer på Oslo S, uten å komme i konflikt med
annen trafikk.

Elisabeth Enger, tidligere jernbanedirektør

Samtidig skal det tas hensyn til restriksjoner for
Middelalderparken i Oslo, siden Follobanen legges
under deler av det som var de første bosettingene i
Oslo, med viktig historisk og arkeologisk betydning.
I et samarbeid mellom Riksantikvaren, Oslo kommune
og Bane NOR er jernbanespor samlet for å sikre best
mulig tilrettelegging for sikker jernbane, bymiljø og
kulturvern. Jernbanesporene vil gå i en betongtunnel
under parken, samtidig blir Middelalderparkens
grønne område nær doblet siden bygninger,
parkeringsplasser med mer er tatt ned. Det er også
viktig for det fremtidige bymiljøet i Gamlebyen
at Oslos lengste elv, Alnaelva, kan gå over
jernbanesporene.

Ved inngangen til Oslo S arbeides det med å lage en
betongtunnel til de nye togsporene. Foto: Bane NOR

Fra Middelalderparken går de nye jernbanesporene
inn i Ekebergåsen. Det er trangt om plassen
og på den første tunnelstrekningen krysser de
nye tunnelløpene under E6, en av Norges mest
trafikkerte veitunneler, og passerer oljelagre og
annen infrastruktur. Deler av arbeidet gjennomføres
svært forsiktig med mekanisk splitting (drill & split) av

berget, uten å bruke sprengstoff. Denne varsomme
metoden tar tid. Gjennomsnittlig fremdrift er i
underkant av en meter i døgnet.
I dette området er arbeidet med å bygge en fjellhall,
for å samle Follobanens to spor og Østfoldbanens
inngående spor, snart ferdig.

Arbeid med Follobanens to spor pågår for fullt
inni Ekebergåsen. Foto: Bane NOR
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Tunnelboremaskinen i full lengde
• 150 m lang
• 2400 tonn
• Borhode på 9,96 diameter

•
•
•

Illustrasjon: AGJV

Tidslinje tunnelboring

Dagsone
Tunnel TBM
Tunnel D & B
Kastellet
102 meter

Bekkelaget
116 meter

Middelalderparken

Endepunkt TBM
Jomfrubråten

Nordstrand kirke
Holtet

Ljanselva
37 meter
Gjersrudbekken

Grønliåsen
162 meter

Assurdalen
55 meter

Åsland riggområde
106 meter
Taraldrud

Vevelstad
60 meter
Bøleråsen

Tangen

Sloraveien
21 meter

Endepunkt TBM
Roåsbekken

Ski

Oslo
2 TBM Oslo

Høst 2018

Vår 2018

Høst 2017

Vår 2017

Start september/oktober 2016

2 TBM Ski

Start november/desember 2016

Høst 2017

Vinter 2017/2018

Høst 2018

Vinter 2018/2019
Webkart over tunneltraseen: http://webgis.no/follobanen
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Tunnelfabrikker
Teknologiutvikling
Fra 1970 til 1990-tallet var den norske tunnel
bransjen blant de ledende i verden når det gjaldt
bruk av tunnelboremaskiner i hardt fjell. Maskinene
ble først og fremst brukt til å bygge tunneler for
vannkraftverk, men også til å lage kloakktunneler
og veitunneler. Da den store vannkraftutbyggingen
ble trappet ned, tapte TBM terreng i Norge.
Tunnelbransjen mistet etter hvert noe av denne
kompetansen, men enkelte norske selskaper har
deltatt i internasjonale TBM-prosjekter helt frem
til i dag.
Kvalitet og grunnforhold
Tunnelboremaskiner er «tunnelfabrikker». Berg
testes i forkant av borehodet, tunnelen bores
og prefabrikkerte, vanntette betongelementer
monteres løpende i sluttet ring og ivaretar
bergsikring og vann- og frostsikring. Bak
betongelementene injiseres det for å tette igjen
inn mot berget. Slik blir tunnelen vanntett.

Tunnelboremaskinen Anna i posisjon. Foto: AGVJ

Produksjon av betongelementer, og montering av
disse, er del av en industrialisert prosess som gir
mulighet for høy og jevn kvalitet på komponentene
og monteringen. Prefabrikkerte betongelementer
i en lukket ring gir mindre vedlikehold i et livsløpsperspektiv enn mer tradisjonell bergsikring ved bruk
av bolter. God kunnskap om grunnforholdene er
avgjørende.

To adkomsttunneler for inn- og utgående trafikk,
massetransport og for luftforsyning, var noe av
det første som ble bygget på Åsland. Disse og
andre deler av tunnelanlegget er bygget med
konvensjonell sprengning. I løpet av 2018 og
2019 får tunnelboremaskinene gjennomslag
og jobben er gjort for de fire sterke «kvinnene».
Demonteringen av maskinene skal skje inne i fjellet
og delene vil fraktes ut.

Driftige kvinner borer fjell
Fra Follobaneprosjektets store anleggsområde på
Åsland, ved E6 på vei sørover ut av Oslo, drives hele
tunnelproduksjonen med fire tunnelboremaskiner.
I egen fabrikk på området produseres betongelementene til tunnelen. Totalt vil over 141 000
elementer produseres på Åsland.
Tunnelboremaskinene har, i tråd med mellomeuropeisk tradisjon, fått navn og er oppkalt etter
sterke, norske kvinner fra eldre norsk historie og fra
nyere lokalhistorie. Fra Åsland borer de to tunnelboremaskinene Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad
de to løpene mot Ski, mens dronning Eufemia og
dronning Ellisiv borer seg nordover mot Oslo.

Follobanens tunnel

•
•
•
•
•
•
•
•

Tett og sikker
Bygges for minst 100 års levetid
Forutsigbart og robust togtilbud
Tilrettelegges for minst mulig vedlikehold
Beredskap basert blant annet på to atskilte løp
Bedre sikkerhet ved rømning via tverrforbindelser
hver 500 meter
Togtrafikk med minst mulig sjenanse for
omgivelsene
Bidrar til kompetanseheving og teknologi
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Ski kollektivknutepunkt
Ut av tunnel – til nye Ski stasjon
Vel ute av tunnelen skal togene på Follobanen gå
ute i dagen over en strekning på om lag 1,5 km, før
de kommer til Ski kollektivknutepunkt.
Togene suser under nye Nordbyveien bro, som
Bane NOR ferdigstilte i 2017, med bredere spenn for
å gi plass til de nye sporene. I tillegg er det bygget
støttemurer og betongtunneler nord for stasjonen.
Østfoldbanen legges om for å få effektiv togdrift.
Nye Ski stasjon bygges med seks spor og tre
midtplattformer, samt ny undergang, veibro,
bussterminal og utvidet parkeringsplass.
Tilgjengelighet, effektiv transport og integrering
i bybildet er viktig for Bane NOR.

Ski stasjon blir et nytt og viktig kollektivknutepunkt. Illustrasjon: Bane NOR

Nye Ski stasjon bygges med seks
spor og tre midtplattformer, samt ny
undergang, veibro, bussterminal og
utvidet parkeringsplass.

Nordbyveien bro i Ski, sto ferdig i august 2017. Foto: Bane NOR
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Graver fram vår fortid

Stein blir til ny bydel
Under byggingen av tunnelen for Follobanen tas det ut
ca. 10–11 millioner tonn steinmasser over en periode på 3,5 år.

Viktige arkeologiske funn
Middelalderparken har stor arkeologisk og
historisk betydning for Oslo og det tas hensyn til
dette i anleggsperioden. Det gode samarbeidet
med arkeologene er en viktig brikke, både i
anleggsarbeidet, og for at nye sider ved Oslos
historie skal avdekkes.
Funn gjort i Middelalderparken er blant annet
mengder med bygningsrester av tre, som er
karakteristisk for de arkeologiske utgravingene
i denne bydelen.

Arkeologer fra kulturhistorisk museum har avdekket
ildsted for jegere og bosted fra steinalderen.
Fra jernalderen er det funnet gravrøys og
kokegroper. For over 10 000 år siden gikk stranda
helt opp til der Langhusveien går i dag, og det
var et smalt sund ved Roåsbekken. Funnene tyder
på at det var rik tilgang på mat og fiskeplasser.

I deler av St. Nikolaikirkens kirkegård er det funnet
100 graver og 107 skjeletter, datert mellom 1200- og
1400-tallet. Funnene gir verdifull, ny kunnskap om
menneskene som levde og døde i hovedstadens
eldste bosettingsområde.
Om lag 30 arkeologer fra NIKU arbeider med
utgravningene, som etter planen skal pågå til
våren 2018. Ved Follobanens tunnelportal i sør,
er det gjort arkeologiske funn fra én av de eldste
bosettingene man kjenner til på Østlandet.

Gjenbruk av steinmasser

Internasjonalt prosjekt

For Bane NOR er det viktig at steinmassene
gjenbrukes effektivt og på en samfunns- og
miljømessig god måte. Oslo kommune bidrar til
dette og ca. 70 % av tunnelsteinen gjenbrukes i
området på Åsland, som del av byggegrunn for en
ny bydel; Gjersrud-Stensrud. Når store mengder
stein blir igjen på og rundt anleggsområdet, spares
også lokale veier og hovedveier for transport av
stein til deponier.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt blant
annet for en ny kontraktmodell og for bruk av ny
drivemetode innen tunnelbygging. Bruken av
totalkontrakter, bruk av den skånsomme metoden
drill og split i kombinasjon med sprengning, og
bruk av tunnelboremaskiner, legger til rette for
innovasjon og kunnskapsutvikling. I tillegg bidrar
prosjektet til alliansebygging mellom norske og
utenlandske fagmiljøer.

Mer miljøvennlig transport

Arbeidstakere fra nærmere 70 nasjoner arbeider
eller har arbeidet med storprosjektet. Tiltak med
språk og kultur demper mulige risikofaktorer.
Moderne rallare har gjerne mye kulturell kunnskap
og kompetanse i det å arbeide med kolleger fra
mange land.

Tog er den mest miljøriktige transportmåten vi
har, hvis vi ser bort fra å sykle og gå. Men selve
byggingen av jernbane belaster miljøet. Derfor
stiller Follobaneprosjektet miljøkrav i tråd med lover,
forskrifter og Bane NORs virksomhetsmål.

Pave Innocens IV sitt blysegl ble funnet ved Ladegården
i Oslo. Foto: NIKU/Bane NOR

Mann, trolig i 20-årene fra 1200-tallet, funnet ved
Middelalderparken. Foto: Bane NOR

De viktigste kravene gjelder transport av masser,
støybegrensninger i utbyggingsperioden og
beskyttelse av truede arter og grunnvann.

Også Follobaneprosjektets administrasjon har
bred internasjonal arbeidserfaring og jernbanekompetanse, samt erfaring fra store prosjekter
i inn- og utland.

Follobanen – et pilotprosjekt

•
•
•
•
•

Første jernbaneprosjekt som besluttet å bruke
tunnelboremaskiner
Nordens hittil lengste jernbanetunnel
Første lange tunnel i Norge med fastspor og to
separate løp
Fastspor bidrar til enklere fremtidig drift og
vedlikehold - og mer komfortabel togreise
Bygges samtidig fra fem riggområder mellom
Oslo og Ski
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Fakta om Follobaneprosjektet

22 km

22 km med nytt dobbeltspor
mellom Oslo S og kollektiv knutepunktet Ski

Norges største landbaserte prosjekt i nyere tid
Landets lengste jernbanetunnel (20 km)
Første norske jernbanetunnel med to atskilte
tunnelløp

Omfatter bygging av totalt
64 km nye jernbanespor

Halverer reisetid mellom Oslo og Ski
fra 22 minutter til 11 minutter

250 km/t

•
•
•

Designes for hastighet opp mot
250 km/t

Tilbyr høyhastighets mobilnett
på reisen

•
•

Bygges med fire tunnelboremaskiner
En del av tunnelarbeidet utføres ved metoden drill &
blast og metoden drill & split

•
•

Totalkontrakter (EPC) signert 2015/2016
Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover
fra Oslo

•
•

Hovedarbeidet startet i 2015
Follobanen er planlagt ferdig i desember 2021

