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Follobanen direkte mellom Oslo S og Ski

Oslo

Ski 

InterCity-nettet

Europa



Follobaneprosjektet: Fire delprosjekter – fem store kontrakter

Åsland rigg

Innføring Oslo S D&B / D&S        TBM: 18,5 km Dagsone og 

Ski stasjon20 km tunnel

22 km



Nye Ski stasjon – effektivt og moderne kollektivknutepunkt med seks spor, tre plattformer, buss-

terminal, reisetorg, parkering og sykkelhotell.  



Oslo

Ski

Komplisert jernbaneanlegg med omlegging av Østfoldbanen ved Oslo S og Ski 



E6

Oslofjorden

Holmlia

Atkomsttunneler

E6Bjørndal

Ekebergåsen

Åsland rigg

Åsland riggområde – utgangspunkt for produksjon av hoveddelen av tunnelen.



Kompakt og effektiv gjennomføring – mange samtidige operasjoner



141 000 segments for the lining of  the long waterproof tunnel and 20 000 invert 

segments   



TBM: lengde 150 m, vekt 2400 tonn, diameter 9,96 m, 71 kuttere, borer i snitt 20-25 m pr dag 

Åsland rigg



Nordens lengste jernbanetunnel – 20 km, første lange tunnel i Norge med to adskilte løp 



Total excavation: 19 773 meter tunnel – 54,8 % finalized tunnel 11



Status TBM12



Ekeberghallene

Follobanens tunnelløp

Inngående Østfoldbane

Ekebergtunnelene (E6)

Alnaelvtunnelen

Ekeberg Oljelager 

og Ekeberg Tank

Eksisterende tunneler og sensitive anlegg ved nordre del av Follobanens tunneler 



Arbeidet på delprosjekt Drill & blast strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen



Arbeidet utføres med tradisjonell sprengning og mekanisk bryting av fjell 



Omfattende forbedringer ved Oslo S – spor i overdekket tunnel under Oslo Middelalderpark



Før: Oslo S - Middelalderparken 2014



Flyfoto, september 2017. Bispegata med arkeologi



Store deler av Innføring Oslo S ligger innenfor grensene til middelalderbyen Oslo19

Arkeologi



Et av funnene i prosjektet, pavens segl20

Arkeologi



Betongkonstruksjoner som bygges



Betongkulvert på peler til berg22

Snitt Bispegata, 7 spor mot Oslo S



Besøk SD 31.10.201723

Overvåkingsprogram, Innføring Oslo S

• Grunnvannsovervåking, fortløpende logging til database, avlesing på egen 

internettside

• Bilde- og videodokumentasjon av nærliggende bygninger før byggestart

• Setningsmålinger på nærliggende bygninger, alt ligger inne i egen database

• Deformasjonsmålinger på spor

• Deformasjonsmålinger på spuntvegger

• Scanning av anleggsområdet jevnlig



Besøk SD 31.10.201724

Overvåkingsprogram, Innføring Oslo S
Spesielle utfordringer

• Det er svært langt til berg / fjell i hele området. Løsmassedybder over berg ligger i 

all hovedsak på mellom 20 og 60 m. Dette gjør at det er utfordrende å få etablert 

fastmerker da «alt» beveger på seg

• Få tilgjengelige fastmerker kompliserer enkle prosesser som setningsmålinger på 

eksisterende bygninger

• Setningsmålinger i området ble startet opp i 2011, mer enn 5 år før byggestart. 

Målingene viser at det pågår setninger i området hele tiden, også uavhengig av 

anleggsdrift. I tolkninger av setninger må man da prøve å skille mellom hva som 

skyldes prosjektet og hva som skyldes naturlige årsaker



Flyfoto, mai 2016. Bispegata samt oppstart Klypen



Status november 201726



Etter: Oslo S - Middelalderparken 2021



Takk for oppmerksomheten


