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Etaten
Fornebubanen

Prosjektet
Fornebubanen

Koordinering og beslutning iht. 
Samarbeidsavtalen

Informasjon og rapportering iht. 
Samarbeidsavtalen

Oslo kommunes virksomhetsstyring 
som byggherre, inkl, informasjon og 
rapportering

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYhqaE4urhAhViwcQBHSt7Av4QjRx6BAgBEAU&url=https://vartoslo.no/byradet-vil-ha-omstridt-logo-men-skroter-ikke-det-gamle-byvapenet-helt/&psig=AOvVaw0E2owso7T39MMw8nmr3M_7&ust=1556265256206850
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ-Y-_4erhAhXRxaYKHbAGBtsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.akershus.no/om-fylkeskommunen/pressesenter/logo-og-grafisk-profil/&psig=AOvVaw2ukHAdt-B4q8Rh74Grpws8&ust=1556265114221919
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiE2q7_4OrhAhVk1qYKHWX4BVMQjRx6BAgBEAU&url=https://moovitapp.com/index/nb/kollektivtransport-lines-Norway-1679-1102884&psig=AOvVaw2CaDs3GN2Nuf2HfCyYMh1J&ust=1556264966897467
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd4cKl4erhAhWmwMQBHX8RAnEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sporveien.com/inter/omtbanen/artikkel?p_document_id%3D2426944&psig=AOvVaw04zUxwCQ_w3YmY41ORme3j&ust=1556265052838454
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4sajt4urhAhVywcQBHeEhCXMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/grafisk-profil/&psig=AOvVaw2yzDbnU5VGQ4nlDhO3L0At&ust=1556265458569907


Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

• Både fast ansatte og innleide

Organisasjon – avdelinger og matrise
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Kjennetegn ved prosjektet

 Ambisiøse klimamål

 Legge til rette for byutvikling

 Tettbebygd område

 Høy arkitektonisk kvalitet

 BIM-anleggsprosjekt

 Mange eksterne og interne grensesnitt

 Masseoverskudd

 Krevende grunnforhold

 Utførelsesentrepriser etter NS 8405
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Fornebubanen, et megaprosjekt!
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Tunneler og grunnarbeid

Overbygning og 
teknisk installasjoner

Stasjoner og base 
konstruksjoner og innredning

K1B K2D K2B K2AK1A

Forberedende/kompletterende 
arbeid

K2E

K4

K7 K7

K5A

K10 K6 K6

K3A og K3B

K1C K2F

K5B

Kontraktstruktur – oppdelt geografisk og i fag

K2C K5C
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Tunnel –og grunnarbeider med komplekse arbeidsoperasjoner

Tunneldriving 
under 
dyprenne ved 
Hoffselva

Mulig 
forekomst av 
Alunskifer

Kryssing under 
Sørkedalsveien 
med liten 
overdekning

Sekantvegg
-sjakt Skøyen

Tunneldriving 
under 
Lysakerelva og 
Lysaker mølle

Berghall 
Fornebuporten 
i kjelleren til 
Akerbygget

Lekkasjer i 
byggegrop 
Fornebu kan 
medføre setninger

Byggegrop i kvikk-
leire og berghall 
nær Norwegian

Hele tunnelen og byggegroper:
- Fare for grunnvannsdrenasje og setninger
- Økte/reduserte mengder injeksjon og vanntett støp

Kryssing av 
NVO-tunnel 
med liten 
overdekning

Stabilitet av 
jernbanen
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Grensesnitt - eksempelvis
 Interne grensesnitt 

 mellom delprosjektene (ivaretas i BIM-modellen)

 Bane NOR 

 togdrift på Skøyen 

 Lysaker stasjon – togdrift og fremtidig utbygging

 utgraving ved Vennersborgveien

 Ny togtunell gjennom Oslo

 Nye Majorstuen Stasjon.

 Sporveien

 T-bane i drift ved Majorstuen stasjon ved påkobling av 
Fornebubanen til det øvrige t-banenettet.

 CBTC-prosjektet - nytt signal- og sikringsanlegg for T-
banen (tekniske løsninger og gjennomføring)

 Bærum kommune

 Flere alternativer for massedeponi, f.eks. øy ved 
Fornebu, sjøfylling Lakseberget, flere alternative deponi 
langs E16 rundt Sollihøgda 

 Planmyndighet regulering- og byggesak

 Folkehelsekontoret ivaretar forurensing

 Statsforvalteren i Oslo og Viken

 Utslippstillatelse

 Overvåking av Lysakerelva

 Fremtidige utbyggere/grunneiere 

 nært og over t-banetraséen og -stasjonene

 Utbyggings- og byutviklingstiltak ved Skøyen, Vækerø, 
Lysaker, Fornebuporten og Fornebu stasjon og base. 

 Ekstern koordineringsgruppe for områderegulering av 
Skøyen-Vækerø-Lysaker, i regi av PBE.

 Kabel- og ledningseiere 

 ved midlertidig eller permanent omlegging

 Brann og redningsetater
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Takk for oppmerksomheten!


