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Follobaneprosjektet

Hva skjer - når og hvor?
Over 70% av hele Follobaneprosjektet er nå ferdig utført.
I 2018 har det blitt gjennomført flere store milepæler, og 
selv om Bane NOR som byggherre og våre
entreprenører står foran mye arbeid også i 2019, ser vi
frem til å nå nye milepæler også i det nye året.
Vi skal blant annet markere at de to siste tunnelboremaskinene borer seg gjennom og ut i dagslys ved Ski i
løpet av vinteren 2019.
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Den nordre delen av tunnelen i Ekebergfjellet skal kobles på betongtunnelen under Middelalderparken i Oslo. Foto: Bane NOR

Siste gjennomslag skjer i 2019
I løpet av vinteren 2019 vil de to tunnelboremaskinene Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad få
gjennomslag i retning sør, mot Ski. I Oslo fortsetter anleggsarbeidet ved Middelalderparken,
Bispegata og Oslo S. I tillegg kommer en ny aktør inn når Oslo kommune ved Bymiljøetaten skal i
gang med Trikkeprosjektet i Bispegata.
Anna og Magda nærmer seg Ski
De to tunnelboremaskinenen (TBM) Dronning Eufemia og
Dronning Ellisiv hadde gjennomslag i Oslo den 11. september.
Borehodet, skjoldet og hovedlageret i de to maskinene har i høst
blitt demontert og transportert til Oslo havn, der de skal fraktes
sjøveien tilbake til fabrikken i Tyskland.
Noen av komponentene i maskinene vil bli gjenbrukt, men
enkelte deler er utslitt etter tøff behandling i det harde norske
fjellet. TBMene Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad, som borer 
sørover i retning Ski, har fortsatt i overkant av en kilometer igjen
til mål. Forventet gjennomslag er vinteren 2019.
Tverrforbindelsene
Arbeidet med tverrforbindelsene pågår parallelt med boringen
av de to atskilte tunnelløpene.
Alle tverrforbindelser nordover er ferdigstilt, og det gjenstår fire 
tverrforbindelser i retning Ski.
Disse utføres etter at tunnelboremaskinene har passert.
Tverrforbindelsene vil være ferdig sprengt og utforet i løpet av
første halvår av 2019.

Betongelementer produseres i en fabrikk på Åsland. Foto: Einar Aslaksen

Betongproduksjonen snart ferdig
Produksjonen av betongelementer som kler innsiden av
tunnelen, er i sluttfasen. I løpet av kort tid vil entreprenøren ha
produsert 20 000 tunnelringer i fabrikken på Åsland, som utgjør
det totale behovet.

Når denne produksjonen er ferdig, vil mesteparten av den
22 700m2 store fabrikkbygningen på Åsland bli benyttet til andre
formål. I første omgang blir det midlertidig lagringsplass for
jernbaneteknologi og telekommunikasjon.
Nå starter fasen der jernbanesporene skal på plass og teknisk
utstyr skal installeres.
Jul i tunnelen
Det blir jul også for tunnelarbeiderne. Fredag 21. desember er
siste produksjonsdag før juleferien, og oppstart blir 3. januar
2019. Det blir ikke støyende arbeid på anleggsområdet på Åsland
eller i tunnelene, kun nødvendig vedlikehold og forberedelse til
produksjon etter nyttår.

Anleggsbiler fra både Follobaneprosjektet og Trikkeprosjektet
skal bruke Bispegata, noe som betyr økt anleggstrafikk i dette 
området.
Status i Ski
I Ski er nå mer enn 60% av arbeidet utført. Hovedarbeidet pågår
nå på vestsiden av Ski stasjon og ved tunnelportalen, som ligger
mellom Ski og Langhus stasjon. Vestsiden av nye Ski stasjon skal
etter planen tas i bruk i august 2019.
Store betongkonstruksjoner er i ferd med å reise seg på vestsiden
av stasjonen der betongarbeidet på plattform 1 og 2 er
ferdigstilt. Her bygges det også et reisetorg og nye

Hva skjer inne i Ekebergåsen?
Den nordre delen av Follobanens lange tunnel, er nå gjennom
fjellet under Mosseveien, og arbeidet med å koble den på den 
600 m lange betongtunnelen (kulverten), som går under
Middelalderparken, har startet. Dette arbeidet forventes å bli
ferdig i løpet av 2019.
Det jobbes med å renske opp gulvet inne i tunnelen i Ekebergfjellet, noe som medfører pigging og sprengning. På grunn av 
krevende grunnforhold inni tunnelen, tar dette arbeidet noe
lenger tid enn antatt. Arbeidet forventes å være ferdig i dette
området i starten av januar.
På nyåret vil tilsvarende arbeid starte opp i området under
Kongsveien og Karlsborgveien - i sørgående retning. Arbeidet i
dette området skal etter planen holde på fram til våren 2019.
Når fjelltunnelen er klar og koblet på betongtunnelen, skal 
jernbaneteknisk utstyr som skinner, sviller og kontaktledning
monteres. Dette arbeidet vil ikke berøre naboene som bor i
området. Generelt tunnelarbeid ved Sydhavna og inne i
Ekebergåsen vil pågå til høsten 2019.
Middelalderparken, Bispegata og Oslo S
Arbeidet i Middelalderparken, Bispegata og ved Oslo S har
pågått døgnet rundt i en lengre periode, og dette arbeidet vil
fortsette også utover i 2019.
I julen vil det pågå mindre støyende arbeid som overvåkning av
pumper og fyringsanlegg, samt mindre anleggsarbeid. Det skal
ikke utføres arbeid på natten i romjulen og det vil være stans i
arbeidet på helligdagene.
Utfordrende trafikksituasjon  
Trafikksituasjonen er utfordrende og det vil bli større endringer 
fra januar 2019 når Trikkeprosjektet til Bymiljøetaten (BYM) skal i
gang. Trafikken i Bispegata skal legges om, og BYM jobber med 
forslag til ny skiltplan i samarbeid med Vegvesenet og Bane NOR.
Bispegata skal stenges for alminnelig trafikk, inkludert taxi, og 
kun kollektivtrafikk, anleggsbiler og syklister vil få tillatelse til å 
kjøre i Bispegata.

Betongarbeidet på plattform 1 og 2 er nå ferdigstilt. Dette inkluderer også
betongarbeid for undergangen som leder til de to plattformene. Foto: Bane NOR

parkeringsplasser. Ved tunnelportalen begynner Roåstunnelen å
ta form, og området klargjøres for ankomsten av de to sørgående
tunnelboremaskinene Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad.
I desember pågår det arbeid på hele strekningen nord for
Langhus Hagesenter til sør for Ski stasjon. I julen vil aktiviteten på
anlegget reduseres for så å bli trappet opp igjen fra nyttår. Det vil
ikke pågå arbeid på helligdagene i julen.
Om Follobaneprosjektet
Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor
mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid.
Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste
jernbanetunnel, med 11 minutters reisetid. Samtidig
tilrettelegges Østfoldbanen, der det fortsatt blir lokaltrafikk. 
Den nye Follobanen blir 22 km lang, og prosjektet omfatter et
nytt og moderne kollektivknutepunkt i Ski.
Du kan se flere bilder og lese mer om prosjektet på våre 
nettsider banenor.no/follobanen eller følg oss på
facebook.com/follobanen

Prosjektdirektør Per David Borenstein fikk et hyggelig møte med en av naboene, Wenche Kosberg Feldt, tidligere i år. Foto: Bane NOR 

God jul og godt nytt år!
I et stort byggeprosjekt som Follobanen, blir det dessverre
ulemper for mange naboer i anleggsperioden. Bane NOR
jobber aktivt med å begrense ulempene og legger vekt på
god dialog og oppfølging av naboer som på en eller annen
måte blir berørt av vårt arbeid fra Oslo til Ski.
Tunnelboringen av den lange tunnelen under tettbebygde strøk er ferdig. Det arbeidet
har medført ulemper for mange som bor over eller nær traseen. Bane NOR har
gjennomført en spørreundersøkelse blant de naboer som har vært i dialog med oss
angående tunnelarbeidet, og 84,4% av de som har svart, sier de er fornøyde med
dialogen med oss. Det setter vi stor pris på. Alle tilbakemeldinger er viktig for oss, og vi
ønsker å takke alle som har deltatt i undersøkelsen.
Selv om arbeidet langs traseen nå nærmer seg slutten, pågår det fortsatt mye arbeid i
Oslo og Ski, som til tider skaper ulemper for naboene i disse områdene.
Vi skal opprettholde den tette oppfølgingen og dialogen, og oppfordrer dere som har
spørsmål eller opplever ulemper til å ta kontakt med oss.
Tusen takk til våre naboer for tålmodighet og samarbeid. Vi ønsker med dette en riktig
god jul og et godt nytt år!
Velkommen til vårt informasjonssenter i Oslo
Tett opp mot 1000 besøkende har vært innom Bane NORs informasjonssenter for
Follobanen i 2018. De fleste kommer i grupper og har avtalt på forhånd, men senteret 
er åpent for alle hele uken, så du er hjertelig velkommen til å komme innom!
Større grupper bes ta kontakt på forhånd på: follobanen@banenor.no.

Les nyheter om Follobaneprosjektet
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Viktige datoer
23.03 - 24.03 buss for tog
18.04 - 21.04 buss for tog
23.04 - 24.05 buss for tog
25.05 - 26.05 buss for tog
29.06 - 12.08 buss for tog
Merk: Forbehold om mulige små justeringer.
Naboer som blir berørt av dette vil få mer
informasjon underveis.

Kontakt oss!
Ønsker du å komme i kontakt med oss finner 
du kontaktinformasjon på:
banenor.no/follobanen/kontakt
Du kan også sende oss mail til:
follobanen@banenor.no
Ved henvendelser som haster etter kl. 16.00,
kan du ta kontakt med oss på vår nabotelefon:
+47 459 75 212
Hverdager 16 til 22 og lør/søn og helligdager
11 til 16.

INFOsenteret
Bispegata 13 i Oslo - inngang Trelastgata.
Mandag til fredag 11 til 15 og
torsdager 11 til 18

