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 Follobanen gir mulighet for 11 min mellom Oslo og Ski

 Samspill med Østfoldbanen gir mulighet for 6-7 mill. flere 
reisende med tog pr. år

Innføring til

Oslo S ~20 km tunnel 

FOLLOBANEN –Nytt dobbelt spor 



Follobanen

Østfoldbanen

Loenga

Oslo S

Innføring Oslo S 

Follobanen og Østfoldbanen gjennom «Klypen»



Betongarbeider ved Oslo S     Ferdig anlegg i 2021

Spesielle Utfordringer: 

- Kvikkleire, 

- Konflikt med bane i drift

- Støy, alunskifer, asbest

- Kulturminner



Tunneler i Ekeberg åsen

Nærføringer til oljelagre, SVV (E6 og E18), Alna elven, 
Midtgardsormen

Inngående

Østfoldbane
FB 

tunnelene

Oljeanlegg

E6

E18



Drill and Split

Borer tett i tett med 
borehull

Splitting basert på
hydraulikk



Follobanen – tunnel konsept

Valg av Toløpsalternativet var basert på:.

• Sikkerhet

• Vedlikehold

• Robusthet for tog fremføring

• Kostnader 

TBM valgt som drivemetode av BH før 
konkurranse:

• Kost , plan og miljø vurderinger

o Tverrslag og massetransport

• Konkurranse situasjonen

o Markedet ønsket at BH foretok valg

NB! Nyere tunneler i Europa bygges med to separate løp 

dersom lengden overskrider  8 – 15 km 



Tunneldriving med fire TBM’er fra Åsland 
og montering av segmenter for berg- og 
vannsikring 
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Anleggsområdet på Åsland



SKI STASJON

Ski stasjon 2016 Nye Ski stasjon 2020



Dagstrekningen Langhus - Ski

Langhus – Ski ved portalområdet



Hvordan gjennomføre et så stort 
prosjekt?

✓ Vurdere egen kompetanse og kapasitet

✓ Vurdere markedets kompetanse og 
kapasitet (både i Norge og 
internasjonalt)

✓ Overordnete strategiske føringer og 
vurderinger
➢ Store kontrakter

➢ Bruk av totalentrepriser

➢ Flerfaglige kontrakter – kombinere 
underbygging og jernbaneteknikk
▪ Tilrettelegging for raskere prosjektgjennomføring



FOLLO LINE CONTRACTS



Jernbaneanlegget mellom Oslo og Ski

EPC Ski

Ca. 17 km nytt spor

Ca. 30 sporveksler

EPC TBM
Ca. 40 km nytt spor

0 sporveksler
JBT- Oslo S
Ca. 10 km nytt spor

Ca. 30 sporveksler



Hvilke erfaringer har vi høstet så langt

• Store kontrakter

• Totalentreprise konseptet

• Kontrakter med både JBT og underbygging

• Språk

• Internasjonale entreprenører versus norske entreprenører

• NTK kontraktsmodell

• Risiko fordeling mellom entreprenør og byggherre

• Fremdrift

• Kostnadsutvikling
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Prekvalifisering – maks 4-6 selskap pr. kontrakt
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• Kriterier - Selskapet ble pre-kvalifisert

‒ Ledelsessystemer

‒ Kvalitet (ISO)

‒ Sikkerhet

‒ Miljø (ISO)

‒ Prosjekt erfaring

‒ Antall og størrelse på
relevante prosjekter

‒ JBT (hvis relevant)

‒ Ledelseskapasitet

‒ Nåværende og fremtidig
arbeidsmengde

‒ Finansiell styrke

• Resultat

‒ Kontrakt strategien ble godt
mottatt – mange interessenter

‒ Størst interesse for den 
største kontrakten (TBM)

‒ Kun et selskap ble avvist pga. 
at kriteriene ikke ble møtt

‒ 3 selskap nådde ikke opp
pga. begrensingen om max. 6 
selskap

‒ God blanding av norske og 
utenlandske selskap



Tilbudskonkuranse med forhandlinger
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• Kriterier

‒ Pris
(vektet mellom 80 og 60%)

‒ Prosjektgjennomføring
(vektet mellom 20 og 40%)

‒ Gjennomføringsmetode (50%)

‒ Organisasjon (40%)

‒ Plan (10%)

• Antall mottatte tilbud

‒ D&B: 3 (1 norsk)

‒ TBM: 5 (3 “norske parnere”)

‒ Ski:   3 (2 norske)

‒ IOS1: 2 (1 norsk)

‒ IOS2: 2 (2 norske)
IOS1=Civil; IOS2=JBT

• Evaluering

‒ Kontraktene vunnet av
utenlandske selskap

• Anbefaling

‒ Vektleggingen mellom pris og 
prosjektgjennomføring bør
vurderes fra kontrakt til kontrakt



Erfaringer

• Store kontrakter

‒ Kontraktstørrelsene på Follobanen har blitt godt akseptert

• Totalentreprise konseptet

‒ TE er egnet for samferdselskontrakter

‒ Entreprenørene benytter sin rett til å utfordre prosjekteringsløsninger og 
byggemetoder

‒ Konkurranser med forhandlinger er nødvendig

‒ Follobanen utførte for mye prosjektering før konkurransen

‒ Anbefaling: må legge inn tilstrekkelig tid for tilbyder til å utføre egen
prosjektering – gir skarpere pris; vurdere å betale for denne prosjekteringen

• Språk

‒ Kontrakter på engelsk er fordel/nødvendig dersom man ønsker internasjonal
konkurranse

• Norsk Total Kontrakt (NTK)

‒ NTK gir mindre rom for uklarheter enn NS

‒ Endringer må tas opp underveis og ikke spares til sluttoppgjøret

‒ NTK er godt egnet for samferdselskontrakter
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Kombinerte underbygging og jernbanteknikk
kontrakter: (For tidlig å trekke klare konklusjoner)

• Positive sider

‒ Grensesnittet mellom underbygging og jernbanteknikk styres av
entreprenør

‒ Gir mer optimale gjennomføringsplaner

‒ Trekker med seg nye aktører på jernbaneteknikk

• Utfordrende sider

‒ Anleggs entreprenører (i Norge) har så langt ingen eller liten
erfaring med jernbanetekniske fag

‒ I startfasen er entreprenørene mest opptatt av underbyggingen
og organiserer seg deretter.

‒ Byggherren må sette fokus på jernbanteknikk
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Risikodeling Entreprenør-Byggherre (BH)

• Risikodeling bør/må skje via prisformatet

• Generelle retningslinjer brukt i Follobaneprosjektet:

‒ Fast pris: dersom entreprenør kontrollerer kvantitet, norm og rate

‒ Enhetspris: dersom BH bør ta ansvaret for kvantitet

‒ Time rate eller dag rate: dersom BH bør ta ansvaret for både
kvantitet og norm

‒ Reimbursible: BH betaler etter regning

• Med hensyn til prosjektering har Follobaneprosjektet benyttet både
fastpris og reimbursible.

‒ Anbefalingene for fremtidige prosjekter er at prosjektering
godtgjøres etter medgåtte timer basert på avtalte timerater
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Grunnforhold
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• Uventede grunnforhold gir grunnlag
for diskusjoner og vekst i alle
samferdselskontrakter

• Follobanen har kontraktfestet
forventede grunnforhold med flere
parametre. 

• Dersom grunnforholdene blir “værre”, 
er det definert et regime for 
kompensasjon på både tid og kost.

• Dersom grunnforholdene blir bedre
enn definert kontrakten, blir dette
entreprenørs fortjeneste

• Tilbakemeldingene er at dette har
bidratt til lavere priser

Men det ikke alltid like enkelt å 

bli enige om de faktiske forhold

Anbefaling: Ikke vær redd for 

å bruke ressurser på å utføre

grunnundersøkelser



Internasjonale leverandører

• Generelt er erfaringene at det er et bredt spektrum av leverandører med ulike
styrker og svakheter, akkurat som det er blandt de norske entreprenørene.

• Engineering

‒ Utfordrer engineering løsninger (i henhold til totalentreprise tankegangen)  

‒ Kreative

‒ “value” engineering, (av og til for sent i prosessen)  

• Innkjøp/Underleverandører

‒ Deler opp jobben i flere pakker enn de fleste norske entreprenører ville
gjøre (medfører omfattende koordinering) 

• Bygging

‒ Bruker egne ansatte kun på områder der de selv har spesialkompetanse

• Fremover: Forventer at vi vil se mer formalisert samarbeid mellom norske og 
internasjonale selskap
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Erfaringer – generelt

• Det er krevende å utarbeide totalentrepriser

‒ Rådgiverne (fra samferdselsprosjekter) har svært begrenset bakgrunn i
EPC og må styres

‒ Nødvendig med anskaffelsespersonell som har erfaring og kompetanse på
totalentrepriser

‒ Kontraktstrategien bør/må legges på plass tidlig!!

• Det er krevende å utarbeide tilbud på totalentrepriser

‒ Betydelige kostnader

‒ Krever at entreprenør har forståelse for prosjektering, 

• BH’s prosjekteringsunderlag og kravdokumenter:

‒ Sikre at vi får det vi vil ha – minimumskrav til slutt produktet

‒ Sikre at tilbud kan sammenlignes

• Ledelsesforankring:

‒ Prosjektet har etablert Styringskommiteer for å sikre ledelsesforankring



Utvikling av kost og fremdrift

• Kost

‒ Kostnadsøkninger så langt er i hovedsak i forbindelse med:

‒ Grunnforhold

‒ Grensesnitt som ikke ble godt nok definert før kontrakt

‒ Massetransport

‒ Pr. April 2017 ligger prosjektet an til å holde seg innenfor
styringsrammen

• Fremdrift

‒ Prosjektet ligger pr. April 2017 på plan (~43%) 

‒ Pr. dags dato ligger prosjektet an til å bli ferdigstilt i løpet av
2021
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✓ Follobanen vil gi viktig erfaring på 
totalentrepriser (pilot)
➢ IC vil ha større innslag av TE

✓ Omstilling tar tid 

✓ Follobanen’ s modeller vil sannsynligvis 
justeres og videreutvikles med erfaringene
➢ Dagens kontraheringsprosess er krevende for begge 

parter

➢ Evalueringskriterier må ytterligere forbedres

➢ Risikofordeling og kompensasjonsmodell må sees i 
sammenheng 

➢ Fastpris – enhetspris – regnings arbeid

Oppsummering



THE END
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