
 
 

             

Follobaneprosjektet 
 

Barrierer og beredskap 
SJT seminar 15.10.2013  

Anne Kathrine Kalager 
Ass. Prosjektdirektør 
Follobanen 
Jernbaneverket 



    

 Totalt 65 km spor  

 Over 60 sporveksler 

 Reisetid mellom Oslo S og Ski på 10 min 

 Dimensjoneres for både person og godstrafikk 

Innføring  ~20 km tunnel         Dagsone  Ski stasjon  
Oslo S  

                

FOLLOBANEPROSJEKTET - nytt dobbelt spor Oslo-Ski 



Barrierer og beredskap 

• Tunnel 
– 2 separate tunneler – vedlikehold, sikkerhet 
– Tverrforbindelser for hver 480 m- evakuering 
– Redningsstasjon på Åsland 

• Røykavsug og brann vann 
• Tilkomst for redningskjøretøyer og utgang til friluft midt på tunnelen 

– All evakuering baseres på selv evakuering styrt av 
ombordpersonalet.  
• Redning av mennesker er første prioritet. 

– Tett kommunikasjon med redningsetatene i utforming av 
beredskap og redningskonsept 

– Omfattende analyser utført på evakuering og røykventilasjon 
• NB! Analyseresultatene blir ikke bedre enn kvaliteten på de 

premissene som legges til grunn for analysene 



       Tunnel med redningsstasjon 

Adkomsttunneler 
fra Åsland 

Redningsstasjon – 
gjenbruk av 
montasjehaller for 
TBM’ er 



           Konkrete tiltak/ Spesielle forhold 

• 480 m mellom hver nødutgang til sikkert område 

• Vifter i tunnelmunningene og ved redningsstasjonen 

• Røyktårn på inngående Follobane ved Klypen 

• Tog i brann skal primært kjøre ut av tunnelen  

• Redningsstasjon på Åsland og Redningsplasser ved hver 
tunnelmunning 

• Brannhemmende materiale i betongen 

• Brann vann ved tunnelmunningene og ved 
redningsstasjon 

• Fastspor for mobilitet og fleksibilitet ved redning 

 



Opplæring i beredskap 

• Samhandling mellom alle de forskjellige 
aktørene og forståelse/eierskap til konseptet 
er avgjørende for at beredskapsplanen blir 
fulgt den dagen det virkelig gjelder. 

 

• Opplæring før driftsstart 



 

 

Dagens Ski stasjon 

Sikkerhet og barrierer starter 

med riktig sporplan 

Østfoldbanen mot Oslo 

Østre linje mot Askim 

Vestre linje mot Moss 



 

 

 
2007 Fastlegger ny sporplan for Ski 
 
2010 Sporplan fra 2007 funnet ikke god nok ut fra kapasitet og fleksibilitet  
 
Funn:   
• Ikke egne spor for lokaltog – gir ruteplanbindinger og dårlig robusthet. 
• Østre linje tog gir ruteplanmessige begrensninger og tar kapasitet. 
• Lokaltog kan ikke vende ved plattform pga. trafikk på Østre linje. 
• Geometri gjennom trafikkmaskin vil ikke oppfylle krav i teknisk regelverk. 
• Uheldig plattformarrangement -  blanding av retning- og linjedrift, ref. 

Lillestrøm. 
• Mangler «ventespor « for godstrafikk – gir bindinger i ruteplanen. 
• Uønskte sporkryssinger 

 
 

 
 

Historisk blikk 



 

 

  
Mål for ny sporplan: 
 
Legge til rette for en effektiv, robust og sikker tog avvikling på kort og lang 
sikt. 
 - persontrafikk, både lokaltrafikk og gjennomgående tog 
 - godstrafikk inntil 750 meter lange godstog 
 - hensetting av lokaltogsett 
 - drift- og vedlikehold av banene 
 
Sporplan er utviklet i tett samarbeid med;  
 

• JBV Bane (driftsansvarlig)  
• JBV Trafikk & Marked,  
• JBV Ruteplankontoret (Kapasitetsmiljøet)  
• JBV Utbygging 

 
 

 
 
 
 

Utvikling av ny sporplan 



Østfoldbanen østre linje 

Østfoldbanen vestre linje 

Follobanen til Oslo 

Ski stasjon 

Vurdering av sporplanen med henblikk på 
sikkerhet, robusthet, fleksibilitet  
og kapasitet. 



Østfoldbanen østre linje 

Østfoldbanenvestre linje 

Lokaltog på Østfoldbanen 

Østfoldbanen vestre linje 

Follobanen til Oslo 

Ski stasjon 

Østfoldbanen østre linje 



Østfoldbanen østre linje 

Østfoldbanen vestre linje 

Østfoldbanen østre linje 

Follobanen til Oslo 

Ski stasjon 



Østfoldbanen østre linje 

Østfoldbanen vestre linje 

Godstog 

Follobanen til Oslo 

Ski stasjon 



Østfoldbanen østre linje 

Østfoldbanen vestre linje 

Alle togbevegelser er gjennomgått 
For hver togbevegelse er alle punkt på traseen der 
sammenstøt kan inntreffe identifisert og analysert 

Follobanen til Oslo 

Ski stasjon 



ØB inngående lokaltog tog fra uttrekksporet ? 

Ski stasjon/Langhus-Ski 

Er sporsperren god nok barriere for å hindre 
at tog fra uttrekkssporet kommer inn i 
trafikkert togvei? 
 



ØB inngående lokaltog tog fra uttrekksporet ? 

Ski stasjon/Langhus-Ski 

Er sporsperren god nok barriere for å hindre 
at tog fra uttrekkssporet kommer inn i 
trafikkert togvei? 
 



Vår ambisjon 

Follobanen skal ha et Sikkerhets- og 
beredskapskonsept som tåler ettertidens 
lys. 

 

Takk for oppmerksomheten. 

 


