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I tillegg til den lange tunnelen omfatter Follobaneprosjektet byg-
ging av nye Ski stasjon, betydelige arbeider på Oslo S, nødvendig 
omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom 
tunnelen og Ski stasjon.

Oslo S til Ski er en av Norges tettest trafikkerte strekninger. I 
området forventes det 30 prosent befolkningsvekst innen 2025. 
Det er et viktig samfunnsmål at Follobanen skal knytte bo- og 
arbeidsområdene sammen og bidra til utviklingen i regionen. 

Den nye Follobanen blir totalt 22 kilometer lang og bygges for 
hastigheter opp til 250 kilometer i timen. Dermed kan reisetiden 
mellom Oslo og Ski halveres, fra 22 til 11 minutter. 

Inn mot Oslo S, Norges største trafikknutepunkt, blir det fire 
spor. Togene på den nye Follobanen skal gå direkte mellom Oslo 
S og Ski. 

Kontrakten på leveranse av 300.000 tonn Standard FA-sement 
til Follobanen er den største norske enkeltkontrakten noensinne. 
Leveransen skal foregå over tre år. 

I l l us t r . :  Jer nbaneverke t  og  Her renknech t  AG

Tunnelarbeider:

FOLLOBANEN
Oslo–Ski

Follobanen er Norges største samferdsels-
prosjekt med landets hi t t i l  lengste 
jernbanetunnel . 
Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og 
kollekt ivknutepunktet Ski v i l ,  i  samspil l 
med Østfoldbanen, g i en ny hverdag for 
togpassasjerene. 
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Nordens  h i t t i l  lengs te  je r nbane tunne l ,  og  den  fø r s te  i  No rge  med med to  a t sk i l te  l øp

18 ,5  km av t unne len  ska l  bo res  med f i re  t unne lbo remask ine r  (TBM) .  Mon te r i ngen  skje r 
i nne  i  f je l le t ,  i  bunnen  av  a tkoms t t unne lene .  To  av  TBMene ska l  

bo re  no rdover  mot  Os lo  og  to  sø rover  mot  Sk i

En urban utfordring 
Det er utfordrende å bygge nye spor i det sterkt trafikkerte 
området ved Oslo S og gjennom Ekebergåsen mot Ski. Mye av 
arbeidet skal skje uten at det forstyrrer den daglige trafikken til 
og fra den travle stasjonen. På Østfoldbanen er all kapasitet tatt 
i bruk. Samtidig er det ventet en befolkningsvekst på minst 30 
prosent i dette området innen 2025. 

Gods fra vei til bane 
Det er ikke bare de reisende som får gleden av økt kapasitet. Når 
Follobanen står ferdig, blir det også plass til flere godstog på 
strekningen Oslo–Ski. Rundt 80 prosent av all landbasert gods-
transport til og fra utlandet går gjennom Østfold. I dag blir dette 
i all hovedsak fraktet med vogntog. Et godstog kan transportere 
omtrent samme mengde som 24 fullastede vogntog.
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TBM er  e t  p roduks j onssys tem der  p re fab r i kker te ,  vann te t te  be tonge lemen te r  mon te r t  i  en  s l u t te t  r i ng  iva re ta r  be rg  s i k r i ng ,  vann-  og 
f ros t s i k r i ng .  Ba k  e lemen tene  b l i r  de t  i n j i se r t  fo r  å  te t te  mot  berge t .  Me toden  mu l i gg jø r  høy  og  jev n  kva l i te t  på  komponen te r  og 
mon te r i ng  og  g i r  m ind re  ved l i keho ld  i  e t  l iv s l øpsperspek t iv  enn  mer  t rad i s j one l l  be rgs i k r i ng  med bo l te r . 

(B i lde t  e r  f ra  Eu ras ia t unne len  i  Is tanbu l )

Tunnelarbeider – elementproduksjon
Nesten hele det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski skal gå 
i tunnel gjennom Ekebergåsen. 18,5 km av tunnelen skal bores 
med fire tunnelboremaskiner (TBM). 

To atkomsttunneler er bygget på Åsland, det store riggområdet 
ved E6 på vei sørover ut av Oslo. Steinmassene skal fraktes ut 
på transportbånd. Atkomsttunnelene er også viktige for luftfor-
syningen til hovedtunnelen. Monteringen av de fire tunnelbore-
maskinene skjer inne i fjellet, i bunnen av atkomsttunnelene. To 
av TBMene vil bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski. 

På Åsland blir det produksjon av betongelementer til tunnelen. 
TBM er et produksjonssystem med prefabrikkerte, vanntette be-
tongelementer montert i en sluttet ring for å ivareta berg sikring, 
vann- og frostsikring. Bak betongelementene blir det injisert for 
å tette igjen inn mot berget. Det er hittil levert ca 6000 tonn 
Microfin 20 Injeksjonssement fra Degerhamn til prosjektet. 

Produksjonen av betong elementer, og monteringen av disse, er 
del av en industrialisert prosess som gir mulighet for høy og jevn 
kvalitet på komponenter og montering. 

Tunnelen skal tilfredsstille intereuropeiske krav til lange tun-
neler, og får blant annet rømningsvei minst hver 500 meter. 
 Tunnelen bygges for en levetid på minimum 100 år.

Også metoden drill & blast og den mer skånsomme metoden 
drill & split vil bli brukt for en del av tunnelarbeidet. 

Byggherre: Jernbaneverket

Entreprenør: totalentreprenør: Acciona Ghella (AGJV) 
underentreprenør: AF Gruppen, PEAB Anlegg 
totalt fem EPC-kontrakter (totalentreprenører) og én 
signalkontrakt (rammeavtale)

Leverandør sement: Norcem (300.000 tonn Standard FA og 6000 
tonn Microfin 20 Injeksjonssement)

Omfang: 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til Ski 
Bygging av nye Ski stasjon 
Omfattende arbeid på Oslo S 
Omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og 
mellom tunnelen og nye Ski stasjon 
Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km) 
Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte løp 
Designes for hastighet opptil 250 km/t 
Muliggjør halvert reisetid Oslo–Ski (fra 22 til 11 min.)

Kostnad: 8,7 milliarder (entreprisekostnad)

Ferdigstillelse: Ultimo 2021

Bygging: Tunnelene drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) 
som hovedmetode. Deler av tunnelarbeidene skal 
utføres ved konvensjonell sprengning (drill & blast og 
drill & split)


