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Bane NOR SF - Situasjonsrapport fra Bane NOR til SD Nr. Strømløst/Redusert kapasitet - 
Follobanen (Oslo S) - (Ski)  

 
1. Situasjonsbilde  
 
Klokken 06.43 19.12  ble det meldt at det ene sporet i Follobanen var strømløst og at det ikke kunne 
fremføres tog. Feilsøking ble igangsatt, og det ene sporet ble stengt. 

08.13 gikk brannalarmen ved ett tverrslag og begge Follobanesporene ble stengt. Omtrent samtidig 
ble det meldt om brann i ett koblingshus på Ski stasjon. Nødetater rykket ut. Det ble ikke kjørt tog på 
lokaltogstrekningen Oslo-Ski, Ski-Kråkstad (Østfoldbanens østre linje) samt Blixtunnelen/Follobanen. 

Kl. 09.12 19.12 ble det meldt at brannen var slukket.  

Kl.13.30 19.12 ble lokaltogstrekningen Oslo-Ski og Ski-Kråkstad (Østfoldbanens østre linje) åpnet for 
fremføring av tog. 

Follobanen er fortsatt stengt for tog og vil ikke åpne før 27.12.2022. 
 
2. Mediebilde og budskap  
 
Det er stor oppmerksomhet i media om hendelsen. Bane NOR håndterer disse. 
 
 
3. Tiltak som er iverksatt  
 
Bane NOR har satt krisestab for håndtering av hendelsen. Foreløpig er ikke årsak til at brann oppstod 
avklart.  

Bane NOR har nå fått mer oversikt over skadeomfang og utbedring pågår på skadestedet. Det er 
skader på kabler i selve koblingshuset og i kabler som ligger i kanal i det ene tunnelløpet, på 
kabelskjøter og kabelavslutninger (endemuffer) 

Dette er tidkrevende å utbedre skader på kabler, kabelskjøter og kabelavslutninger (endemuffer). 
Deler av utbedringen må forgå når det er strømløst på Ski stasjon.   

Bane NOR har derfor i samråd med Vy besluttet at Follobanen er stengt frem til 27. desember. Dette 
for å sikre at det er tid til utbedring, grundig testing og belastning av anlegget. Videre at man berører 
juletrafikken minst mulig. 

Når selve utbedringen er gjennomført må det tas en grundig test av anlegget og deretter gradvis 
belaste dette.  

 4. Tiltak som vurderes iverksatt  
 
De komponenter som det har vært feil på vil sendes SINTEF for analyse. Hva resultatet blir av disse 
vil avgjør tiltak på sikt. Det vil tas grundige undersøkelser som skal sikre at tilsvarende ikke skjer 
igjen.  

I N T E R N

Bane NORSF- Situasjonsrapport fra Bane NORtil SDNr. Strømløst/Redusert kapasitet -
Follobanen {Oslo S)- {Ski)

l. Situasjonsbilde

Klokken 06.43 19.12 ble det meldt at det ene sporet i Follabanen var strømløst og at det ikke kunne
fremføres tog. Feilsøking ble igangsatt, og det ene sporet ble stengt.

08.13 gikk brannalarmen ved ett tverrslag og begge Follabanesporene ble stengt. Omtrent samtidig
ble det meldt om brann i ett koblingshus på Ski stasjon. Nødetater rykket ut. Det ble ikke kjørt tog på
lokaltogstrekningen Oslo-Ski, Ski-Kråkstad (Østfoldbanens østre linje) samt Blixtunnelen/Follobanen.

Kl. 09.12 19.12 ble det meldt at brannen var slukket.

Kl.13.30 19.12 ble lokaltogstrekningen Oslo-Ski og Ski-Kråkstad (Østfoldbanens østre linje) åpnet for
fremføring av tog.

Follabanen er fortsatt stengt for tog og vil ikke åpne før 27.12.2022.

2. Mediebilde ogbudskap

Det er stor oppmerksomhet i media om hendelsen. Bane NOR håndterer disse.

3. Tiltak som er iverksatt

Bane NOR har satt krisestab for håndtering av hendelsen. Foreløpig er ikke årsak ti l at brann oppstod
avklart.

Bane NOR har nå fått mer oversikt over skadeomfang og utbedring pågår på skadestedet. Det er
skader på kabler i selve koblingshuset og i kabler som ligger i kanal i det ene tunnelløpet, på
kabelskjøter og kabelavslutninger (endemuffer)

Dette er tidkrevende å utbedre skader på kabler, kabelskjøter og kabelavslutninger (endemuffer).
Deler av utbedringen må forgå når det er strømløst på Ski stasjon.

Bane NOR har derfor i samråd med Vy besluttet at Follabanen er stengt frem ti l 27. desember. Dette
for å sikre at det er t id ti l utbedring, grundig testing og belastning av anlegget. Videre at man berører
juletrafikken minst mulig.

Når selve utbedringen er gjennomført må det tas en grundig test av anlegget og deretter gradvis
belaste dette.

4. Tiltak som vurderesiverksatt

De komponenter som det har vært feil på vil sendes SINTEF for analyse. Hva resultatet blir av disse
vil avgjør tiltak på sikt. Det vil tas grundige undersøkelser som skal sikre at tilsvarende ikke skjer
igjen.

l

I N T E R N


