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Hva skjer - når og hvor?
Etter års arbeid med grunnsikring og konstruksjoner
nærmer Follobaneprosjektet seg innspurten og leverer
stadig flere synlige resultater.

LES MER OM
Oslo S og Middelalderparken
Ski og det nye signalbygget

Ski har tatt i bruk vestsiden av den nye
jernbanestasjonen, mens østsiden bygges
opp. Ved tunnelmunningen utenfor Ski
sentrum er anleggsplassen dekket med
jord og blir grøntområde.

Kongshavntunnelen. Denne nye delen av
Follobaneprosjektet tar vi i bruk etter
sommerens arbeid. Da er enda en viktig del
av den nye jernbanen på plass slik at flere
kan ta mer tog.

Inne i Ekebergåsen er Nordens lengste
jernbanetunnel boret ferdig og innredes.

Bane NOR planlegger å starte opp trafikk
gjennom den 20 km lange Blixtunnelen i
desember 2022.

Østfoldbanens inngående løp til Oslo S er
lagt om og får egen tunnel,
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Takk for tålmodighet og samarbeid!

Tunnelanlegget og Åsland
For english - se our webpage
banenor.no/follobanen

Follobanen bygges tett på ekisterende togtrafikk og bebyggelse ved Oslo S og Middealderparken. Foto: Bane NOR

Follobanen i samspill med samfunnet
Bane NOR har gjennom hele 2020 hatt som mål å holde aktivitetsnivået oppe i
Follobaneprosjektet. 2021 blir nok et avgjørende år for utbyggingen av Follobanen.

Hva skjer ved Oslo S?
Det blir arbeidet for fullt i tiden fremover for å få ferdig inngående
Østfoldbanen der publikum fra august skal reise gjennom sin
egen “private” tunnel fra Sjursøya på vei til Oslo S. På Loenga er
arbeidet med å reetablere flere spor med kontaktledning ferdig.
Nå er fem nye hovedsignaler tatt i bruk, slik at Loenga kan
fjernstyres fra togledersentralen på Oslo S, i tillegg er det som sto
igjen av Sjursøya bru revet, samt noen av de gamle
jernbanetekniske installasjonene.
I sporområdet på Oslo S under Nordenga bru er grunnen nå
forsterket slik at de to Østfoldbanetunnelene som går til spor 7-8
og 9-10 på Oslo S, kan forlenges. Arbeidet med denne
forlengelsen starter for fullt til sommeren neste år. Et krevende
og komplisert ingeniør-arbeid gjør at de sju nye sporene som
kommer ut fra tunnelen under Middelalderparken, etter hvert kan
kobles til de eksisterende jernbanesporene ved Oslo S.
God fremdrift fremover gjør at alt skal ligge til rette for det
avgjørende arbeide sommeren 2021. Men først, allerede etter
nyttår, kobles den permanente strømforsyningen til de tekniske
byggene på Loenga. For Follobaneprosjektet er dette en viktig
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milepæl. I det samme området, ved Loenga i skråningen mot
Mosseveien, er store betongblokker løftet inn ved Sørenga bru.
Frem til tidlig vår skal arbeidet med å bygge en langsgående mur
mot Østfoldbanen pågå her. Dette er en del av det avsluttende
arbeidet i Mosseveien før en ny gang og sykkelveien kan tas i
bruk.
Middelalderparken inn i fremtiden
For naboer til Middelalderparken går prosjektet nå inn i en
mindre støyende periode, selv om arbeidet fortsatt vil være synlig
i tiden som kommer.
Klypen-området ved Middelalderparken skal ryddes for parkering
og bygg og deretter planeres. Dette vil gi parken et grøntområde
nær dobbelt så stort som dagens. I den nye landskapsplanen for
Middelalderparken fremgår det hva Bane NORs bidrag blant
annet skal være. Flere landskapsarkitekter har deltatt i
konkurranse om parkens utforming – og Bane NOR har tidlig
invitert naboer og andre interesserte til idédugnad. Arbeidet med
Middelalderparken er nå under prosjektering og starter opp i
parken etter sommeren 2021. Det skal etter planen være ferdig i
slutten av 2022.

ivaretar eikas levekår og sikkerhet med tanke på grunnforhold.
Det ser likevel ut til at vi har funnet en metode som ivaretar
begge deler. Bane NOR håper den blir et flott element i den nye
stasjonsparken, hvor det også blir plantet flere trær og
hekkeplanter og lagt en gangsti gjennom parken.
Bybildet endres
Ski har med sine nye stasjon fått et nytt signalbygg og
landemerke i sentrum. Ski stasjon vest er også den første ferdige
delen av Follobaneprosjektet og den første nye Intercitystasjonen «over bakken».
Fra v. kulturbyråd Omar Gamal, konserndirektør i Bane NOR, Stine Undrum og
riksantikvar Hanna Geiran, åpnet utstilling i Middelalderparken. Indrelid/NTB

Hva skjer i Ski?
I august kom trafikk i gang etter sommerens arbeid, og reisende
tar nå toget fra nye Ski stasjon vest. I løpet av vinteren får Ski også
sitt første sykkelhotell på Ski stasjon vest. I første omgang åpnes
hotellet som et leskur fordi dørene er forsinket grunnet korona.
Men, straks låsbare dører er på plass, kan pendlere som sykler til
og fra stasjonen parkere under tak - og bak låste dører.

I flere år har det vært anleggsvirksomhet i området på vestsiden
av Ski stasjon. Nå kan resultatet ses på nært hold. Lys granitt,
bueformede tretak, glassheiser, planter, utvidet område for
bilparkering, sykkelparkeringsplasser og en lys og innbydende
undergang er blant fasilitetene som nå møter publikum

Rive og spunting ved Ski stasjon øst
Mens vest-siden av Ski stasjon ferdigstilles og detaljene kommer
på plass, fortsetter arbeidet på øst-siden av Ski stasjon utover i det
nye året. Rivingen av det gamle stasjonsbygget på Ski stasjon
varer til og med uke 51. I samme periode pågår bygge- og
anleggsaktivitet på nord- og vest-siden av UNI-bygget i
Jernbaneveien. Her skal det spuntes i perioden frem til jul. Dette
skal bidra til å sikre grunnforholdene der togene etter hvert skal
kjøre gjennom østsiden av Ski stasjon.
Ski morenen
I Ski morenen, området rett nord for Nordbyveien bru, vil det
være stor aktivitet i tiden frem til våren. Nå er det østsiden av
morenen som står for tur. Her starter arbeidet med forsterkning
av skråningen mot øst, og deretter bygging av en støttemur.
Det spirer og gror
I området mellom jernbanen og Langhusveien blir det nå påført
jord- og steinmasser for å fylle opp og dekke til tunnelportalene
og Roåstunnelen. Området blir tilbakeført til landbruksområde
med toppdekke av skogsjorda som ble tatt av da prosjektet
startet opp.
I Ski-byen begynner området ved Ski stasjon vest og området ved
Skeidarbygget også å "gro til". Områdene som skal bli grønne, er
planert. Nå venter vi på en fin vår slik at gresset kan spire og gro!
I parken ved Ski stasjon står en enslig eik, som det arbeides for å
beholde der den står i dag. På grunn av de vanskelige
grunnforholdene i dette området, med bløte masser og dypt til
fjell, har det vært komplisert å finne en utbyggingsløsning som

Det gamle stasjonsbygget i Ski er nå historie
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De bygger fremtidens jernbane. Bane NOR planlegger å starte trafikk mellom nye Ski stasjon og Oslo S gjennom Blixtunnelen fra desember 2022. Foto: T. Indrelid /NTB

Hva skjer i Blixtunnelen?

Kontakt oss

Follobanens lange tunnel ble boret ferdig på kortere tid enn
planlagt fra Åsland anleggsområde, som bygges ned og blir til
naturområde.

Follobaneprosjektets nabotelefon:.
tlf.: 459 75 212
Betjent mandag-fredag kl. 9.00-15.00

Etter at boringen ble avsluttet, jobber entreprenøren nå med å installere
jernbaneteknikk og klargjøre for trafikk. Riggområdet på Åsland er planlagt som en
mulig ny bydel for Oslo kommune. Enn så lenge skal Bane NOR tilbakeføre området til
rekreasjons- og friluftsområde.

Bane NORs sentralbord:
Tlf.: 05280
Betjent mandag-fredag kl. 8.00-15.45

Vi skjuler våre spor
Prosjekteringen er i gang. Tunnelmassen fra de to atskilte tunnelløpene, er brukt til å
fylle opp og forme det kuperte terrenget. Lokalt gjenbruk av kortreist steinmasse, fraktet
ut på transportbånd, har gitt god miljøgevinst. Her kommer det turstier og kjørevei,
vegetasjon skal på plass, to bekkeløp skal åpnes med mer.
Fastspor fullføres
I Blixtunnelen som strekker seg ut fra Åsland mot Oslo S og Ski, er snart 84 km skinner
montert og arbeidet fortsetter. Totalt i Follobaneprosjektet legges 115 km nye skinner.
Den lange tunnelen får støpte fastspor fordi det da skal bli mindre behov for
vedlikehold. Vi får derfor mindre stans i trafikken på grunn av slike oppgaver.

Follobaneprosjektets e-post:
follobanen@banenor.no

Besøks - og postadresse
Follobaneprosjektet har kontor flere steder:
Prosjektledelse og administrasjon, Delprosjekt
innføring Oslo S, Jernbaneteknikk og Signal:
Bispegata 13 i Oslo
Delprosjekt tunnel TBM:
Åsland anleggsområde (Sluttstykket 2)
Delprosjekt Ski: Langhusveien 77 i Ski.

Ekstra støydemping
Over en ca. 900m meter lang tunnelstrekning, der det er minst avstand mellom spor og
overflaten, er det montert avansert støydemping på skinnefestene. De skal sikre at
mulig støy når trafikken er i gang, holdes under gjeldende grenseverdier. Ekstra-tiltaket
er gjort mellom Vevelstadåsen skole og Ramstad terrasse, pluss et felt under
anleggsområdet ved Kvakestad/Ski. En test med simulert togtrafikk har bekreftet at det
bare er slikt behov for denne strekningen, men Bane NOR skal gjøre nye målinger når
anlegget tas i bruk. Nå monteres over 100 vifter i det omfattende tunnelanlegget.
Vi ser frem til at reisende kan suse gjennom den ferdige Blixtunnelen med ned til halvert
reisetid for direktetog mellom Oslo og Ski. Sammen med lokaltrafikken på Østfoldbanen,
vil åpning av Follobanen gi en ny toghverdag for reisende sørøst for Oslo.

Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Postadresse: PB 4350, 2308 Hamar

God jul og godt nytt år!
Bane NOR ønsker alle naboer en riktig
god jul og et godt nytt år!
Takk for tålmodighet og samarbeid
mens vi bygger fremtidens jernbane,
slik at enda flere kan ta mer tog.

