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Forord 
 
 
 
 
 
 
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag å utrede nærmere 
en bybaneløsning til Fornebu, med tilknytning til det øvrige kollektivnettet i Oslo ved Skøyen. 
Utredningen ble senere utvidet til også å omfatte metro, semimetro og superbuss, med utvikling 
av dagens busstilbud som referansealternativ.  

 
I de seneste fasene i utredningen av alternativer for kollektivtrafikkbetjening av Fornebu har det 
vært en viktig premiss for utredningen at planleggingen av en løsning for Fornebu må sees i 
sammenheng med kollektivtrafikksystemet i Oslo i et langsiktig perspektiv. Dette innebærer at 
etterspørsel, trafikkmål og kapasitet i banenett og på gate og vei i Oslo sentrum og indre by for 
øvrig er blitt mer sentralt i utredningen. Disse sammenhengene gjør også at det har vært naturlig 
å konkludere vurderingene for Fornebu, Lysaker og Skøyen parallelt med systembetraktningene i 
Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2012. 
 
Formålet med den foreliggende utredningen er å skape grunnlag for konseptvalg for fremtidig 
kollektivtrafikkbetjening av Fornebu. Samtidig med denne traséutredningen har Ruter igangsatt 
arbeidet med et planprogram og regulering av traseen fra Lysaker til Fornebu med den hensikt å 
sikre en trasé enten i tunnel eller på overflaten. I tunneltraseen kan alle driftsarter trafikkere, 
mens metro ikke kan trafikkere på bakken. Når driftsart er valgt, må også den formelle 
planprosessen for en trasé videre i Oslo igangsettes. 
 
Norconsult har vært konsulent for denne konseptvalg- og traséutredningen. Utredningsarbeidet er 
gjennomført med bistand og råd fra en arbeidsgruppe og en styringsgruppe. Styringsgruppen har 
bestått av representanter fra Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Bærum kommune, 
Statens vegvesen og Jernbaneverket ved siden av Ruter. I arbeidsgruppen har også Plan- og 
bygningsetaten, Bymiljøetaten, Kollektivtransportproduksjon AS, Oslotrikken AS og Oslo T-
banedrift AS deltatt. I tillegg har det vært dialog med grunneiere, velforeninger og sentrale aktører 
på Fornebu og Lysaker.  
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1. Sammendrag  

1.1 Oppsummering 
 
Veksten i befolkning og arbeidsplasser i Oslo og Akershus har vært betydelig større enn 
prognostisert. Prognosene frem mot 2013 foretatt i 2003 ble allerede oppfylt i 2008. De siste 
prognosene fra SSB tilsier at Oslo og Akershus kan få en vekst på nærmere 400 000 innbyggere 
frem mot år 2030. For å kunne avvikle transportmengden denne befolkningsveksten vil medføre, 
er det avgjørende at kollektivtrafikken tar en større markedsandel.  
 
I K2010 har Ruter lagt til grunn denne veksten i folketallet, og en utvikling av rutetilbudet frem mot 
2030, som er dimensjonert for en fordobling av trafikken. En viktig forutsetning for utvikling av 
rutetilbudet er at områder med tett konsentrasjon av arbeidsplasser og boliger, som på Fornebu, 
blir betjent med bane. Det er god samfunnsøkonomi i at restkapasiteten i sentrum blir prioritert til 
områder med mer spredt bebyggelse. Prioriteres buss til Fornebu vil andre områder på sikt miste 
sin direktebuss til Oslo da sentrum ikke vil ha kapasitet.  Dette er et forhold som ikke er 
hensyntatt i de samfunnsøkonomiske analyser for de ulike driftsalternativene, da dette både er 
vanskelig og ressurskrevende.  Dette hensynet taler for at man velger bane til Fornebu selv om 
buss kommer bedre ut i analysene. 
 
En bybanetrasé, også for superbuss, er utfordrende å regulere, spesielt på deler av Fornebu, 
langs E18 og ved Halvdan Svartes gate, noe som medfører usikkerhet knyttet til om traseen lar 
seg regulere. Følsomhetsanalysene viser at med flere arbeidsplasser enn forutsatt i 
kommunedelplanen for Fornebu, også etablering av et høyskolesenter, vil kapasiteten for 
bybane- og superbuss bli i minste laget. 
 
Semimetroalternativet har også de samme traséutfordringer som bybanetraseen på 
Fornebulandet. Velger man å legge semimetroen i tunnel på Fornebulandet mister man fordelene 
med bedre flatedekning på Fornebu i forhold til metroalternativet.  
 
Metroalternativet om Skøyen gir et bedre kundegrunnlag enn alternativet om Ullernåsen, og 
Skøyen er et viktig knutepunkt. Metro om Skøyen kommer derfor best ut av metroalternativene. 
 
I de samfunnsøkomiske beregningene kommer bybanen best ut av banealternativene. Vi vil 
trekke frem noen forhold som må vurderes ved siden av de kvantifiseringene som ligger i de 
disse beregningene:  
 

• Metro har restkapasitet til å ta fremtidig trafikkvekst i et lengre perspektiv, og det er kun  
mindre reguleringsmessige utfordringer knyttet til metroen. 
 

• Analysene er basert på at buss og bybane ikke blir mer forsinket enn i dag til tross for at 
det forventes en vekst i biltrafikken. Dette forutsetter at det gjennomføres 
fremkommelighetstiltak som sikrer at det ikke blir mer forsinkelser. Dette er på ingen måte 
en gal forutsetning, men det knytter seg usikkerhet til en slik forutsetning, og kostnadene 
for fremkommelighetstiltak er ikke tatt med i analysen.  
 

• Når det gjelder øvrige ikke prissatte konsekvenser kommer metro best ut. 
  

• Helt ny kunnskap som ikke er hensyntatt i denne utredningen, viser at trafikantenes 
vurdering av ulempe med gang- og ventetid er vesentlig lavere enn tidligere forutsatt. 
Metroalternativenes trafikantnytte vil derfor bedres da ulempene med dårligere frekvens 
og flatedekning er vesentlig lavere enn beregnet. 

 
• En annen utfordring med metroalternativet som har betydning for de 

samfunnsøkonomiske beregningene, er manglende kapasitet på fellesstrekningen mellom 
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Majorstuen og Tøyen. Dagens sikrings- og signalsystem er modent for utskifting. 
Pågående studier av effekten av nytt sikrings- og signalsystem tyder på at det etter 
fornyelsen kan være mulig å trafikkere 8 avganger i kvarteret gjennom dagens 
sentrumstunnel. I dag har vi 7 avganger i kvarteret. For å kunne kjøre 8 avganger må det 
også vurderes utbedringstiltak på flere stasjoner på fellestrekningen slik at oppholdstiden 
på stasjonene kan reduseres. Med 8 avganger i kvarteret og med metro til Fornebu, vil det 
således kun være Frognerseterbanen som må vende på Majorstuen, noe som bedrer den 
samfunnsøkonomiske nytten av metro til Fornebu.  

 
• Analysene er gjennomført uten en ny sentrumstunnel for metroen gjennom Oslo. Med en 

fremtidig ny sentrumstunnel trenger ingen baner å vende, og alle baner i metrosystemet 
vil få høyere frekvens. Med 5 minutters avganger til Fornebu vil trafikantnytten bedres 
betraktelig for metroalternativet. 

 
Ruter har gjennomført noen samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til punktene over som viser 
at lønnsomheten av metro til Fornebu blir klart bedre.  Metro til Fornebu kan derfor ikke vurderes 
helt uavhengig av planene om en ny sentrumstunnel.  Hvis man tar sikte på å etablere en ny 
sentrumstunnel for metroen, bør det etableres en metroløsning til Fornebu.   
 
Ruter vil i K2012 legge frem en anbefaling for fremtidig kollektivtilbud, herunder også 
kollektivtrafikkbetjening av Fornebu. 
 

1.2 Planarbeid    
Prosjektets hovedmål er å frembringe et beslutningsgrunnlag for en kollektivtrafikkbetjening av 
Fornebu hvor for flere alternative driftsarter inngår, hhv. metro, semimetro og superbuss, i tillegg 
til et referansealternativ med ordinær bussdrift. Automatbane inngår i utredningen som et 
sammenligningsalternativ.  
 
Samtidig med denne traséutredningen har Ruter igangsatt arbeidet med et planprogram og 
regulering av traseen fra Lysaker til Fornebu med den hensikt å sikre en trasé enten i tunnel eller 
en trasé på bakken. I tunneltraseen kan alle driftsarter trafikkere, mens metro ikke kan trafikkere 
bakketraseen. Når driftsart er valgt må også den formelle planprosessen for en trasé videre 
innover i Oslo igangsettes.  
 

1.3 Marked 
Fornebu er på mange måter et unikt utbyggingsområde i norsk sammenheng, ikke bare ut fra 
størrelsen, men også når det gjelder sammensetningen av antall arbeidsplasser og bosatte. Det 
er i kommunedelplanen bevisst lagt opp til en balansert fordeling av ansatte og bosatte for å 
oppnå god likevekt mellom antall reisende ut og inn av området over en vanlig hverdag. Det er 
regulert totalt i underkant av 400.000 m2 næringsareal. Avhengig av hvilket gjennomsnittlig areal 
per kontorplass som legges til grunn medfører dette mellom 20 000 – 25 000 arbeidsplasser. I 
tillegg er det i kommunedelplan 2 (KDP-2) for Fornebu satt en ramme for boligbyggingen på 
6 000 boliger, dvs. om lag 17 000 bosatte.  
 
I denne utredningen er det i makstimen om morgenen beregnet opp mot 4 500 kollektivreisende i 
sum begge retninger ut og inn til Fornebu. Dette tilsvarer samme nivå som på Furusetbanen før 
fellesstrekningen i Oslo og antall reiser med trikk over Grünerløkka (trafikkeres med 3 linjer). 
Telenor Arena etablert med plass til 25 000 tilskuere, og det foreligger vurderinger om etablering 
av et høyskolesenter med plass til om lag 10 000 personer. Lysaker ligger i nærheten av Fornebu 
med 17 000 arbeidsplasser i en radius på 800 meter fra Lysaker stasjon.  
 
Dette betydelige markedsgrunnlaget for kollektivbetjening av Fornebu og omegn tilsier behov for 
en banebetjening av Fornebu. 
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Bosettingsmønsteret til dagens arbeidstakere ved Aker Solutions og Telenor viser at antallet som 
bor hhv. øst og vest for Lysakerelva er tilnærmet lik. Resultatene fra trafikkberegningene i denne 
utredningen viser at den største andelen kollektivreiser til og fra Fornebu kommer fra øst (75%). 
Dette har blant annet sammenheng med et bedre kollektivtilbud mellom Fornebu og ulike deler av 
Oslo-området, både med og uten en styrket kollektivbetjening. 
 
I et fremtidsscenario med større restriksjoner på biltrafikken, vil reiseetterspørselen kollektivt til/fra 
Fornebu øke, og kanskje spesielt fra vestområdet. Derfor bør også kollektivtilbudet mot vest 
bedres i form av gode bussløsninger. Statens vegvesen sine planer for E18 og vestkorridoren 
med blant annet ny Stabekkforbindelse gir muligheter for å etablere effektive bussforbindelser 
mellom vestområdet og Fornebu.    
 

1.4 Alternativer 
Alle alternativer for en kollektivløsning til Fornebu, som er beskrevet i det etterfølgende, er vurdert 
som teknisk gjennomførbare.  
 

1.4.1 Buss (referansealternativ) 
 
På Fornebu er det i dag allerede tilrettelagt for gjennomgående kollektivfelt på begge sider av 
Snarøyveien mellom Oksenøykrysset og Propellen kryss. For å kunne betjene fornebutrafikken 
med buss er det i referansealternativet forutsatt 53 avganger med buss i timen, som krever 
tilrettelegging for oppstillingsplass og regulering av et større antall busser i nærheten av Fornebu 
senter. Planarbeidet for gjennomgående kollektivfelt er startet opp. I tilknytning til arbeidet med ny 
E18 arbeider Statens vegvesen med ny kollektivløsning for buss mellom Lysaker og Sandvika.  
 

 
Figur 1 Oversikt bussalternativet  

 
 
På Lysaker er det fremlagt forslag om ny bussterminal som samler bussene i begge 
kjøreretninger nord for E18. Dersom det bygges bane til Fornebu vil behovet for tilrettelegging for 
en bussterminal som betjener begge kjøreretninger bli mindre på grunn av vesentlig færre 
bussavganger. Det kan derfor vurderes enklere løsninger basert på en oppgradering dagens 
holdeplasser. 
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1.4.2 Automatbane (førerløs bane) (sammenligningsalternativ) 
Atomatbane mellom Fornebu og Lysaker er tidligere utredet og dokumentert i rapporten 
”Automatbane til Fornebu”, datert 22.januar 2007, hvor det ble det vist en alternativ løsning for 
automatbanen som innebar sløyfedrift på Fornebu. Bakgrunnen for å foreslå sløyfedrift var 
problematiske forhold knyttet til å føre banetraseen forbi Fornebu senter, samt mellom 
Snarøyveien og terminalbygget ned mot Rolfsbukta. Begge steder ville en dobbeltsporet 
banetrasé på bru med stasjon komme i konflikt med tilgrensende bebyggelse. Løsningen på dette 
ble å foreslå sløyfedrift som innebærer at banen på disse stedene kan etableres med en 
enkeltsporet banebru. 
 
Det er for denne utredningen ikke foretatt ytterligere detaljering av automatbanealternativet med 
unntak av stasjonen på Lysaker. Grunnlaget for trafikkberegningene er 24 avganger/time i rush. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Oversikt automatbane 

 

1.4.3 Bybane 
 
Bybanealternativet er en sporvognsløsning som i stor grad har egen reservert kjørevei, som gir 
god driftsstabilitet, sikkerhet og fremkommelighet. I bybanealternativet er det søkt å oppnå en 
løsning som har god overflatedekning kombinert med høy fremføringshastighet. Bybanetraseen 
har en egen reservert kjørevei på hele strekningen mellom Fornebu senter og Skøyen. For å 
møte etterspørselen er det beregnet at det må settes inn 24 avganger i rush mellom Fornebu og 
Skøyen, hvor 8 avganger vender på Skøyen. Videre går 8 avganger via Skøyen mot Majorstuen 
og 8 avganger mot sentrum.  
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Figur 3 Oversikt bybane 

 
I forhold til Ruterrapport 2009:17 er endeholdeplassen ved Fornebu senter utredet med en 
sløyfeløsning rundt senteret, alternativt en endeholdeplass i butt ved Hangar 7. Mellom Lysaker 
og Skøyen er det vist to alternative traseer: langs sjøsiden (B1) er kostnadsberegnet for 
bybanealternativet, alternativt å følge jernbanen parallelt i tunnel (B2). B1 er i prosjektet vurdert 
som utfordrende å gjennomføre da det er behov for noe utfylling i fjorden i området ved Maxbo for 
å få plass til både bybanetraseen og en høystandard gang- og sykkelvei, såfremt E18 skal 
utbygges med et ekstra felt i fremtiden. Avkjørselen til Telenor ved Snarøyveien er forutsatt stengt 
for å unngå kryssing av bybanetraseen i plan. Omlegging av denne trafikken vil øke 
belastningene ved blant annet Oksenøykrysset og føre til større forsinkelser for biltrafikken. 
Alternativt kan trafikken legges om Tårnkrysset. Denne løsningen vil også gi større forsinkelser 
for biltrafikken enn dagens løsning. 
 
Mellom Skøyen og Majorstuen følger bybanen først eksisterende trikkenett på Lilleakerbanen, så 
gjennom Halvdan Svartes gate og kobling til dagens trasé i Kirkeveien. Gjennom hele Halvdan 
Svartes gate synes det vanskelig med en breddeutvidelse som er så stor at en kan avsette plass 
til reserverte felt for bybanen i begge retninger. I den nedre delen mellom Drammensveien og 
Frognerparken vil dette innebære innløsning av mange hager, og i den øvre delen inn mot 
Frogner plass vil reserverte felt for bybanen innebære breddeutvidelser inn i Frognerparken. 
Langs strekningen i Halvdan Svartes gate er det fem kryssende gangfelt. I forbindelse med disse 
må det legges inn refuger.  

B1 

B2
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1.4.4 Semimetro 
 
I et langsiktig perspektiv bør trikkenettet gradvis utvikles til et banesystem som er lagt i helt 
separat trasé, og i tunnel der det er nødvendig for å sikre reisehastighet og punktlighet, derav 
begrepet semimetro. Slike traseer tillater samtidig at flere vogner koples sammen i tog, for å øke 
kapasiteten og gi mer kostnadseffektiv drift (eksempelvis gir to vogner av størrelse som SL95 gir 
nær 70 m toglengde og plass til ca 360 passasjerer). Semimetro kan således kombinere 
bybanens overflatedekning i kollektivnettets ytterkant med metroens kapasitet og 
fremføringshastighet i tunnel gjennom sentrum. 
 

 
Figur 4 Oversikt semimetro. Omlegging av Lilleakerbanen og felles stasjon på skøyen vises. 

 
Semimetroen har samme trasé som bybanealternativet fra Fornebu til Lysaker. Fra Lysaker følger 
den tunneltrassen langs sørsiden av jernbanetraseen til Skøyen (alternativ B2 i forrige figur). 
Gjennom Skøyenområdet er traseen forutsatt anlagt på gatenivå på samme måte som bybanen. I 
forhold til bybaneløsningen må alle holdeplasser forlenges til 70 meter. Fra Skøyen til Majorstuen 
går semimetroen videre i tunnel. I dette prosjektet er det lagt til grunn etablering av en 
vendestasjon på Majorstuen stasjon som anlegges ved siden av eksisterende T-banestasjon. Her 
er det forutsatt at alle reisende må omstige til andre transportmidler dersom de skal fortsette 
reisen. Velges en semimetroløsning er det nødvendig å se nærmere på hvordan traseen kan 
videreføres. Det er flere muligheter som kan vurderes. Man kan koble seg til eksisterende 
trikkenett på Majorstuen, men stoppestedene må da forlenges til 70 meter. Det er også mulig å se 
for seg en semimetrotrasé langs Ring 2, eller en ny tunnel gjennom sentrum.  
 
Driftsopplegget for semimetro har samme kapasitet som bybanen, men 8 avganger kjøres med 
dobbelt sett til Majorstuen, mens 8 avganger fortsetter i via Skøyen i dagens trikketrasé til 
sentrum. Så lenge semimetro ikke føres videre gjennom sentrum fra Majorstuen, tilfredsstiller ikke 
løsningen fullt ut ønsket om en regional løsning for kollektivtrafikken til/fra Fornebu. 
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1.4.5 Superbuss 
 
Begrepet superbuss er den norske oversettelsen av BRT (Bus Rapid Transit) hvor store deler av 
en busslinje trafikkerer i egen trasé med en liknende eksklusivitet som for bane. Dette gir god 
fremkommelighet og høy fremføringshastighet. Videre er dette ofte kombinert med lengre busser 
enn det som normalt er tillatt å kjøre på offentlig vei etter loven.  
 
Ifølge TØI-rapport 962/2008 viser de internasjonale erfaringene at hovedutfordringene er å 
etablere egne prioriterte traseer for superbussene som i stor grad krever trafikkregulerende tiltak 
for biltrafikken.  Byene som har hatt suksess med superbussprosjekter har gjennomført 
omfattende planlegging av hele transportsystemet. Forutsetningen er bevisst mobilitetsstyring 
som krever vilje til å foreta arealmessige prioriteringer for å tilrettelegge traseene for 
superbussene. Mellom Fornebu og Lysaker følger superbussen bybanetraseen med unntak av 
den ytterste strekningen mellom Fornebu og Rolfsbukta hvor den går sammen med øvrig trafikk. 
På Lysaker er det forutsatt bygget en underjordisk bussterminal i samme lokalisering som  
bybanestasjonen. Mellom Lysaker og Skøyen er begge traseéalternativer som for bybanen 
aktuelle. 
    

 
Figur 5 Oversikt superbuss 

 
I dette prosjektet er det er lagt til grunn at superbussen skal trafikkere bybanetraseen fra Fornebu 
til Skøyen. For at dette skal være mulig må det gjøres noen tilpasninger i bybanetraseen ved 
Lysaker stasjon hvor plattformen og kjørearealet er gjort bredere enn i bybanealternativet. 
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Planene for ny E18 med busstunnel gjør det mulig å koble denne til Lysaker stasjon slik at alle 
øvrige busser til og fra Lysaker i prinsippet kan benytte stasjonen og traseen videre mot Oslo. 
Superbusstraseen er i denne utredningen kun planlagt frem til Skøyen, hvor bussene i prinsippet 
kan terminere eller benytte dagens busstraseer videre mot Oslo via Bygdøy allé og langs E18. På 
grunn av begrensninger på kapasiteten på  gatenettet inn mot Oslo bør det i et lengre perspektiv 
vurderes kapasitetsøkende tiltak, eksempelvis en busstunnel gjennom Oslo sentrum. 
  
For å imøtekomme etterspørselen er det i prosjektet lagt til grunn 29 avganger/time i rush, hvor 
det forutsettes at bussene trafikkerer via dagens busstraseer fra Skøyen til Oslo sentrum.   
   

1.4.6 Metro 
 
I forhold til Ruterrapport 2009:17 er det planlagt tre stasjoner på Fornebu, og traseen er forlenget 
til Fornebu senter. Alle nye stasjoner er planlagt med midtplattform for å gjøre både atkomsten til 
stasjonen enkel og lette orienterbarheten for de reisende. Videreføring av traseen mot Majorstuen 
fremlegges i to hovedalternativer. Alternativ 1 knytter metroen til Kolsåsbanen ved Ullernåsen 
stasjon. I alternativ 2 føres traseen direkte til Majorstuen via Skøyen.  
 

 
Figur 6 Oversikt metro 

1A 1B 

2A 
2B 
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På Lysaker legges det frem to alternativer for stasjonsløsninger. Begge stasjonsalternativene kan 
kombineres med de to alternativene som er presentert for videreføringen av traseen mot 
Majorstuen. Stasjonsalternativ 1 er forutsatt anlagt i fjell under Mølledammen (Lysakerelva) med 
plattformen ca 30 meter under bakkenivå. Stasjonen har atkomster både på Bærums- og 
Oslosiden. Stasjonen kan bygges kun med mindre inngrep på overflaten.  Stasjonsalternativ 2 er 
plassert under en ferdig regulert kontorbebyggelse parallelt med jernbanestasjonen. Dette 
stasjonsalternativet har korte gangavstander til både tog og buss. Stasjonen ligger ca halvparten 
så dypt som alternativ 1. Gjennomføringen forutsetter at utbyggingen av stasjonen og 
bebyggelsen over koordineres. I forhold til tidligere forslag er traseen for alternativ 2 via Skøyen 
nå senket under bakkenivå på hele strekningen mellom Lysaker og Skøyen. Stasjonen på 
Vækerø er foreslått plassert i dagen. 
 
I driftsopplegget for metroen er det forutsatt 8 avganger per time. Ut i fra kapasitetsutfordringer i 
dagens  fellestunnel fra Majorstuen til Tøyen er det lagt til grunn at det må bygges en egen 
vendestasjon på Majorstuen for minst 4 metroavganger i timen fra vest, i tillegg til å vende 
Holmenkollbanen i dagens buttspor. I et lengre perspektiv er det behov for å øke kapasiteten på 
fellesstrekningen ved etablering av ny stasjon på Majorstuen og ny fellestunnel gjennom sentrum. 
Ruter gjennomfører i disse dager en analyse av hva man kan få til av kapasitetsøkning gjennom 
dagens fellestunnel. Det er ikke konkludert, men det kan synes realistisk å få økt kapasiteten med 
4 avganger ekstra pr. retning pr. time i forhold til dagens kapasitet. Lar dette seg gjennomføre 
kan i prinsippet dagens utforming av Majorstuen stasjon opprettholdes uten investeringer i ekstra 
vendekapasitet for tog fra vest. 
 

1.5 Kjøretider  
 
Kjøretidene, som er lagt til grunn for trafikkberegningene er oppsummert for alle alternativer på 
noen utvalgte destinasjoner som vist i tabellen nedenfor: 

 
Tabell 1 
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Fornebu Senter 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 
Lysaker 9 min 9 min 5 min 5 min 9 min 9 min 8 min 7 min 
Omstigning tog 1 - 14 min - -  - 13 min - 
Ullernåsen   8 min - - - - - 
Skøyen 13 min 17 min - 9 min 13 min 13 min 16 min 10 min 
Majorstuen  20 min2 - 16 min 12 min 16 min  23 min 3 - - 
Nationaltheatret 24 min 22 min 18 min 14 min 18 min4/ 

23 min5/ 
20 min 21 min 17 min 

Oslo S / 
Jernbanetorget 

29 min 26 min 21 min 17 min 21 min4/ 
26 min5 

27 min 25 min 24 min 

 

                                                      
1 Regner 5 minutter for omstigning til tog 
2 På Skøyen går 8 avganger mot Majorstuen, og 8 avganger mot sentrum. 
3 På Skøyen går noen superbusser til Majorstuen i linje 20 sin trasé, og noen til sentrum i linje 31 sin trasé. 
4 Forutsetter ny semimetrotunnel gjennom sentrum. Analysene i denne rapport har ikke lagt til grunn at en slik tunnel er bygget. 
5 Kjøretider for doble sett til Majorstuen, videre til Oslo sentrum forutsetter overgang til metro på Majorstuen (5 min for omstigning 

tillagt). Semimetro til sentrum via trikketraseen i Drammensveien vil ha samme kjøretid som bybane.  
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1.6 Antall reisende og kapasitet 
 
For reisende som bytter transportmiddel på Lysaker og Majorstuen er det lagt til fem minutters 
byttetid. Alle alternativene gir over 4000 reisende i timen, se Figur 7. For de ulike 
banealternativene er det bybane og semimetro som får flest reiser mellom Fornebu og Lysaker. 
Bybane og semimetro har omtrent 250 flere reisende per time enn metro om Skøyen, og omtrent 
400 flere reisende enn metro om Ullernåsen. Dette viser at alternativene med god flatedekning på 
Fornebu og hyppige avganger er noe mer attraktivt for de reisende, enn raskere kjøretid 
kombinert med lavere frekvens. For de banealternativene som har lengst reisetid inn mot Oslo er 
det flere som omstiger til tog på Lysaker (metro om Ullernåsen, bybane og semimetro). 
 

Snitt med maksimalt antall reisende til/fra Fornebu i rush
(Trafikktall for gjeldende kollektivart nevnt under tilhørende kolonne)
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Figur 7 Reisende i rush 

 
Det er likevel ingen av konseptene som skiller seg betydelig ut fra de andre med hensyn til antall 
kollektivreisende mellom Fornebu og Lysaker. Transportmodellen, som er brukt til 
trafikkberegningene ,er konstruert slik at de kollektivreisende er prisgitt det kollektivtilbudet som 
etableres på denne strekningen og vil benytte seg av dette.  
 
I beregningene er det lagt til grunn 20 000 arbeidsplasser på Fornebu. Et større antall 
arbeidsplasser opp mot 25 000 betyr at kollektivtrafikken i dimensjonerende retning mot Fornebu i 
morgenrushet vil øke med 20-25 prosent, noe som er håndterbart med driftsopplegget som er lagt 
til grunn i alle alternativer. Men på grunn av parkeringsrestriksjoner kan en økningen på 5000 
arbeidsplasser gi en kraftigere økning i kollektivandel på om lag 50 prosent. I dette 
fremtidsscenarioet er det kun driftsopplegget for metro som kan håndtere denne trafikkøkningen.  

 
Figur 8 Totalkapasitet ved 25 000 arbeidsplasser 



Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu – Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning 

15 

1.7 Konsekvenser 

1.7.1 Trafikantnytte 
Trafikantnytten gjenspeiler endringer i antall minutter trafikantene bruker på å reise med 
beregningsalternativene sammenlignet med referansealternativet med buss. I og med at 
bussalternativet har høy frekvens og mange stoppesteder er det vanskelig å bedre trafikantnytten 
med banebetjening. Ulempen med at bussmateriellet har minst kapasitet per avgang fanges ikke 
opp i modellberegningene. Eksempelvis er situasjoner med økt ventetid for de reisende på grunn 
av fulle busser og frakjøringer, som ved Lysaker stasjon hvor et stort antall reisende kommer med 
toget samtidig og mange skal bytte til samme buss for å reise videre til Fornebu. Slike situasjoner 
blir ikke håndtert modellteknisk, dvs. i transportmodellen forutsettes det at alle trafikanter er 
rasjonelle og fordeler seg jevnt etter den kapasiteten som tilbys per avgang.  
 
For metrokonseptene som har forholdsvis lav frekvens og få stoppesteder, blir trafikantnytten 
negativ i  rushperiodene men er positiv totalt for hele driftsdøgnet.  Semimetro er det alternativet 
som kommer best ut sammenlignet med referansealternativet.  
 

 
Figur 9 Trafikantnytte 
 

Helt ny kunnskap som ikke er hensyntatt i denne utredningen, viser at trafikantenes vurdering av 
ulempe med gang- og ventetid er vesentlig lavere enn tidligere forutsatt. Metroalternativenes 
trafikantnytte vil derfor bedres da ulempene med dårligere frekvens og flatedekning er vesentlig 
lavere enn beregnet. 
 

1.7.2 Investeringer 
Basert på anslagsprosessen som ble gjennomført høsten 2009 for baneløsninger til Fornebu, er 
det nå gjort vurderinger av kostnadsnivået for nye og justerte alternativer. 
Investeringskostnadene er oppsummert i tabellen nedenfor. Usikkerheten er vurdert til +/- 30% 
innenfor 90% sannsynlighet. Alle kostnadsanslag er ekskl. mva. 
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Tabell 2 Totalkostnad infrastruktur og anlegg  

 
Banealternativ 
 

Kostnad Pr. meter 
dobbeltspor6 

 
Investeringer materiell 

Bybane:    
Trasé på sjøsiden av E18 mellom Vækerø og 
Skøyen 

2,7 mrd. kr. 342 000 kr. 582 mill. kr. 

Trasé mellom Lysaker og Skøyen som 
semimetro. 

2,8 mrd. kr. 358 000 kr. 582 mill. kr. 

    
Metro:7    
Påkopling Ullernåsen, dyp stasjon på Lysaker 3,0 mrd. kr. 505 000 kr. 572 mill. kr. 
Påkopling Ullernåsen, grunn stasjon på Lysaker 3,1 mrd. kr. 497 000 kr. 572 mill. kr. 
Via Skøyen, grunn stasjon Lysaker 4,5 mrd. kr. 522 000 kr. 458 mill. kr. 
   
Semimetro:  
Som bybane Fornebu – Lysaker, trasé mellom 
E18 og jernbanen videre til Skøyen, som metro 
Skøyen – Majorstuen  

3,5 mrd. kr. 387 000 kr. 582 mill. kr. 

   
Superbuss:  
Trasé som bybane Fornebu – Skøyen 1,7 mrd. kr. 327 000 kr. 107 mill. kr. 
   
Automatbane:    
Sløyfedrift 1,5 mrd. kr. 510 000 kr. 208 mill. kr. 
 
Kostnadsnivå 4. kvartal 2010, ekskl. eventuell mva. 
 

1.7.3 Driftøkonomi og samfunnsøkonomi 
Basert på investeringer i infrastruktur og rullende materiell samt det driftsopplegg som er 
modellert og som det er kjørt trafikkberegninger på, er det gjort beregninger av driftsøkonomien. 
Driftsøkonomien for de forskjellige alternativene fremkommer av etterfølgende tabell. I 
beregningsalternativene er det øvrige busstilbudet tilpasset det nye tilbudet, slik at en unngår 
parallellkjøring med buss og bane i størst mulig grad. Trafikantene tilbys allikevel nonelunde 
samme kollektivnett, dog med større grad av bytte på noen reiserelasjoner. Dette forholdet 
gjenspeiler seg i at beregningsalternativene ved innsparing på buss i tabellen nedenfor. Utenom 
metro om Ullernåsen, gir alle alternativer bedre driftsøkonomi enn bussalternativet.  
 

Tabell 3 Driftsøkonomi i 2009-kr. 
Mill kr pr år Metro 

Skøyen 
Metro 
Ullernåsen 

Bybane Semimetro Superbuss  Automat-
bane 

Innsparing buss 85 72 97 68 36 24 
Driftskostnader 
operatør 

-38 -52 -36 -29 -22 -11 

Kapitalkostnader 
materiell 

-18 -22 -22 -22 -4 -8 

Trafikkinntekter -1 -4 1 2 4 -3 
Vedlikeholds-
kostnader 
infrastruktur 

-5 -4 -5 -6 -4 -2 

Sum  23 -9 33 12 10 0
 

                                                      
6 For metro og automatban er enkeltsporseksjoner (metrotiltak ved Makrellbekken og automatbanens sløyfe på 

Fornebu) omregnet til dobbeltspor. 
7 Alle varianter har to spor i felles tunnelløp. 
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En nytte-/kostnadsanalyse er gjennomført i hht. metodikken angitt i Finansdepartementets 
Veileder i samfunnsøkonomiske analyser, Vegvesenets håndbok 140 og Jernbaneverkets 
metodehåndbok JD 205. Resultatene fremkommer i etterfølgende tabell. Negativt fortegn 
innebærer økte kostnader (mill. kr. pr. år) i forhold til referansealternativet. 
 

Tabell 4 Resultat av den samfunnsøkonomiske analysen, alle tall i 2009-kr. Neddiskontert til 
2018 

Samfunnsøkonomisk 
analyse 

Metro 
Skøyen 

Metro 
Ullernåsen 

Bybane Semimetro Superbuss  Automatbane 

Trafikantnytte 396 -67 562 636 551 339 

Operatørkostnader/ 
offentlig kjøp 

320 -12 418 184 110 53 

Trafikkinntekter -6 -36 5 14 38 -24 

Investeringskostnader -3 178 -1 977 -2 040 -2 706 -1 054 -923 

Vedlikeholdskostnader 
av infrastruktur 

-58 -37 -60 -70 -45 -22 

Restverdi 480 358 308 409 191 167 

Netto nåverdi -2 046 -1 772 -807 -1 533 -209 -410

Nettonytte pr 
budsjettkrone 

-0,7 -0,9 -0,5 -0,6 -0,2 -0,5 

  
Alle alternativene gir en negativ samfunnsøkonomisk netto nåverdi og er dermed ikke 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dårligst ut kommer alternativet for metroløsning om 
Ullernåsen. Superbussalternativet kommer best ut da trafikantnytten er positiv og 
investeringskostnadene er lavest.  
 
Samfunnsøkonomisk sett kommer buss best ut. Det er dog et viktig men ved dette alternativet. 
Det er begrenset med busskapasitet i Oslo sentrum. Med en kraftig befolkningsvekst og dermed 
også reiseaktivitet og begrenset kapasitet for bil, er det et politisk ønske om at det vesentlige av 
veksten i den motoriserte trafikk skal komme på kollektivtransport. Oslo sentrum har ikke 
kapasitet til å motta denne trafikkveksten kun med buss. Man må derfor velge å satse på bane til 
områder som har betydelig busstrafikk for å avlaste sentrum. Linje 31 som kjører Tonsenhagen - 
Fornebu er landets sterkest trafikkerte busslinje med mer enn 40 000 reisende hver dag. Det er 
derfor nærliggende å vurdere å erstatte denne busslinjen med bane. Erstattes linje 31 med bane 
kan frigjort kapasitet i sentrum benyttes til å bedre tilbudet på samfunnsøkonomisk 
lønnsomme busslinjer.   
  
Andre driftsarter har også kapasitetsproblemer i sentrum. For bybane/semimetro må det 
etableres ny kapasitet gjennom sentrum, eksempelvis deler av traseen til Fjordtrikken om 
Vippetangen. Metroen har heller ikke ønsket kapasitet i dag. Manglende kapasitet medfører at 
man må snu avganger på Majorstuen, noe som utvilsomt reduserer trafikantnytten. Analyser som 
er gjennomført viser at trafikantnytten vil bli vesentlig bedre for metroalternativet hvis man hadde 
hatt kapasitet gjennom Oslo sentrum. På fellesstrekningen fra Majorstuen til Oslo sentrum er det 
imidlertid kapasitet på eksisterende metrotog til å ta i mot reisende som må omstige på 
Majorstuen.  
  
Valg av driftsart på Fornebu må derfor vurderes sammen med løsning på kapasitetsproblemene i 
Oslo sentrum.  
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1.7.4 Trafikale konsekvenser 
Fagtemaet trafikk omfatter konsekvenser for trafikksikkerhet og trafikkavvikling i de ulike 
alternativene. I tillegg er konsekvenser ved større arrangementer vurdert, samt hvordan forhold 
for myke trafikanter ivaretas.  
 
I tabellen under er  ”Buss” (referansealternativ) gitt 0 i konsekvens, basert på dagens situasjon. 
De andre alternativene er gitt skår ut fra om de forverrer eller forbedrer forholdene sammenlignet 
med bussalternativet. Vurderingene er gjort for hele strekningen mellom Fornebu og sentrum. 
 

Tabell 5 Overordnet vurdering av løsninger med tilknytning til kollektivnett i Oslo. 
 
Vurderingsområde 
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+++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
++ 

 
0 

 
Tilretteleggelse for 
myke trafikanter 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
+ 

 
0 

 
Trafikksikkerhet 
 

 
+++ 

 
++ 

 
+ 

 
0 

 
++ 

 
+ 

 
0 

 
++ 

 
0 

SUM 12 8 7 4 7 6 3 11 0
* I referansealternativet buss er det forutsatt at det etableres kollektivfelt på Fornebu, med fremkommelighetstiltak gjennom kryss der 
hensiktsmessig. Det er ikke forutsatt at den nylig lanserte busstunnelen mellom Lysaker og Fornebu etableres.  
 
Metro er det alternativet som totalt blir rangert høyest. Automatbanen har nesten like god 
fremkommelighet som metro. Generelt skårer tunnelalternativene bedre enn bakkealternativene. 
Superbussen skårer dårligst av de foreslåtte nye løsningene, mens referansealternativet (buss) 
kommer dårligst ut totalt.  
 

1.7.5 Sikkerhet 
Sikkerhetsmessige konsekvenser ble utredet for de fire alternativene for kollektivbetjening av 
Fornebu som var aktuelle i forrige fase av prosjektet, og som ble presentert i Ruterrapport nr 
2009:17.  
 
Samlet sett fremkom det ikke grunnlag for å si at noen av alternativene den gang var risikomessig 
uakseptable. Hensikten med analysen var først og fremst å gi en rangering av alternativene med 
hensyn på risiko, fremfor å si noe om det absolutte risikonivået. Av analysen fremkom det derfor 
heller ikke om det er et eventuelt stort ”gap” mellom alternativene i rangeringen. Forhold som er 
vurdert å kunne være en utfordring for sikkerheten ble fremhevet i analysen, og det ble anbefalt 
at disse måtte bli studert nærmere i en detaljert risikoanalyse for det alternativet som til slutt 
velges. 
 
Vurderingene fra 2009 står ved lag. Ingen alternativer er risikomessig uakseptable, og en 
rangering av alternativene er vurdert å være metro, automatbane, semimetro, bybane, superbuss 
og buss.  
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1.7.6 Øvrige konsekvenser 
Vurdering av øvrige konsekvenser er kun foretatt for strekningen Lysaker – Fornebu senter i 
forbindelse med planprogrammet. Vurdering av konsekvenser og fordeling av poeng er til en viss 
grad en øvelse basert på faglig skjønn. I tabellen for ikke-prissatte konsekvenser nedenfor er 
”Buss” (referansealternativ) gitt 0 i konsekvens, basert på dagens situasjon. De andre 
alternativene er gitt skår ut fra om de forverrer eller forbedrer dagens situasjon (Buss). 
Vurderingstemaene er ikke vektet, det vil si at temaene i denne oversikten er gitt lik betydning.  
 

Tabell 6 Sammendrag av ikke prissatte konsekvenser 
 
Vurderingstema 
 

I tunnel På bakken Auto-
mat-
bane 

Buss
Metro Semi-

metro Bybane
Super-
buss 

Semi-
metro Bybane

Super-
buss 

 
Grunnforurensing 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
- 

 
0 

 
Grunnforhold 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
Naturmiljø 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
-- 

 
-- 

 
0 

Friluftsliv, rekreasjon,  
barn og unge 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Kulturminner og kulturmiljø 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Stedsutvikling 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
Universell utforming 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
-- 

 
0 

 
0 

 
Bygningsmiljø og estetikk 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
+ 

 
0 

SUM 3 3 3 3 -3 -3 -6 -2 0
 
I forhold til grunnforhold vil både tunnelalternativet og bakkeløsningen på Fornebu være teknisk 
gjennomførbare, selv om både tunneldriving og utgravinger vil bli krevende. For naturmiljøet er 
en tunnelløsning å foretrekke uansett driftsform. For friluftsliv, rekreasjon, barn og unge er 
løsning i tunnel å foretrekke. Den er trygg, har lite arealbeslag og skårer bedre enn 
bakkealternativene med hensyn til grøntkorridorer, barrierevirkninger og støy. For kulturminner 
og kulturmiljø vil både tunneltrasé og bakketrasé ha ingen eller ubetydelige konsekvenser.  
 
For stedsutviklingen vil en tunnelløsning være å foretrekke da den legger beslag på mindre 
areal, og er lettere å tilpasse eksisterende situasjon. Løsningene på bakken er derimot synligere 
og mer tilgjengelige for næringsliv og beboere. Stasjonen på Lysaker under Thons eiendom er 
utfordrende å bygge, men gir et mer konsentrert kollektivknutepunkt med vesentlig kortere 
gangavstander ved bytte av transportmidler. Det er i tråd med Bærums intensjoner for 
Lysakerområdet. Etablering av kulvertløsningen fordrer langt mer koordinering gjennom 
avtalebasert samarbeid enn en stasjon i tunnel under Mølledammen.  
 
For universell utforming rangeres tunnelalternativene foran bakkealternativene. 
Fremkommeligheten er lettere å ivareta for stasjoner innendørs. Stasjonen på Thons eiendom på 
Lysaker vurderes som bedre enn stasjon i fjell under Mølledammen. Det er kortere avstand 
mellom jernbane, ”kiss and ride” og heis til stasjonen under Thons bebyggelse. 
 
For bygningsmiljø og estetikk har tunnelløsningene lite arealbeslag og er lettere å tilpasse 
eksisterende bygningsmiljø. Buss kan ikke ha grønn trasé. Semimetro på bakken vil med lange 
holdeplasser være mest utfordrende å innpasse i eksisterende situasjon.  
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2.  Innledning  
 
Etter tidligere å ha regulert en trasé for en automatbaneløsning vedtok Akershus fylkeskommune i 
mai 2007 at banetilknytningen til Fornebu skal løses ved etablering av en bybane. Akershus 
fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag å utrede en bybaneløsning 
til Fornebu med tilknytning til det øvrige kollektivnettet i Oslo ved Skøyen. Dette arbeidet er 
dokumentert i Ruterrapport 2009:17 og 2010:7.  
 
Prosjektets hovedmål var å frembringe et beslutningsgrunnlag for en bybaneløsning mellom 
Fornebu og Skøyen. I løpet av planprosessen er det bestemt at det også skal utredes alternativer 
for flere driftsarter, hhv. metro, semimetro og superbuss, i tillegg til et referansealternativ med 
ordinær bussdrift. Automatbane inngår i utredningen som et sammenligningsalternativ. Samtidig 
med denne traséutredningen har Ruter igangsatt arbeidet med et planprogram for traseen fra 
Lysaker til Fornebu med den hensikt å sikre en trasé enten i tunnel eller en trasé på bakken. I 
tunneltraseen kan alle driftsarter trafikkere, mens metro ikke kan trafikkere bakketraseen.  
 
Viktige premisser for utredningsarbeidet er at planlegging av en kollektivtrafikkbetjening av 
Fornebu må sees i sammenheng med  betraktninger for hele kollektivsystemet i Oslo i et 
langsiktig perspektiv. Dette innebærer at dagens grenbaner skal kunne tilby de reisende en 
høyere frekvens i fremtiden hvor tilbudsutviklingen vil foregå i takt med den økende 
befolkningsutviklingen i hovedstadsområdet. Det er også behov for større kapasitet gjennom Oslo 
sentrum. Denne systembetraktningen foretas parallelt i det pågående arbeidet med Ruters 
strategiske kollektivplan K2012.  
 
Samtidig med denne traséutredningen har Ruter igangsatt arbeidet med et planprogram for 
traseen fra Lysaker til Fornebu med den hensikt å sikre en trasé enten i tunnel eller en trasé på 
bakken. I tunneltraseen kan alle driftsarter trafikkere, mens metro ikke kan trafikkere 
bakketraseen. Når driftsart er valgt må også den formelle planprosessen for en trasé videre 
innover i Oslo igangsettes.  
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3. Marked og alternativer   
 

3.1 Marked 
Fornebu er på mange måter et unikt utbyggingsområde i norsk sammenheng, ikke bare ut fra 
størrelsen, men også når det gjelder sammensetningen av antall arbeidsplasser og bosatte. Det 
er i kommunedelplanen bevisst lagt opp til en balansert fordeling av ansatte og bosatte for å 
oppnå god likevekt mellom antall reisende ut og inn av området over en vanlig hverdag. Det er 
regulert totalt i underkant av 400.000 m2 næringsareal. Avhengig av hvilket gjennomsnittlig areal 
per kontorplass som legges til grunn medfører dette mellom 20 000 – 25 000 arbeidsplasser. I 
tillegg er det i kommunedelplan 2 (KDP-2) for Fornebu satt en ramme for boligbyggingen på 
6 000 boliger, dvs. om lag 17 000 bosatte.  
 
Rekkefølgebestemmelsene til KDP-2 er knyttet til etablering av ny E18 for store deler av 
boligutbyggingen, mens størstedelen av næringsarealer vil være ferdig utbygget de neste par 
årene. De største bedriftene som er Telenor, Aker Solutions, IT Fornebu og  Statoil med til 
sammen om lag 13 000 arbeidsplasser. I tillegg er Telenor Arena etablert med plass til 25 000 
tilskuere, og det foreligger vurderinger om etablering av et høyskolesenter med plass til om lag 
10 000 personer. Lysaker ligger i nærheten av Fornebu med 17 000 arbeidsplasser i en radius på 
800 meter fra Lysaker stasjon.  
 

3.2 Alternativer og driftsopplegg 
 
I rapporten presenteres fire forskjellige alternativer for kollektivtrafikk til Fornebu, og disse 
sammenstilles med tidligere utredet automatbane (sammenligningsalternativ) og en bussløsning  
(referansealternativ):basert på dagens situasjon, men hvor det er forutsatt at det er etablert 
bybane til Tonsenhagen samt deler av Fjordtrikken om Vippetangen for å sikre fremkommelighet 
for overflatetrafikken i Oslo sentrum. 
 
Buss: 
 
 

 
 
I denne rapporten er buss et referansealternativ basert på dagens bussnett skalert opp for å ha 
tilstrekkelig kapasitet for den fremtidige analysesituasjonen. Bussens styrke er høy frekvens, god 
overflatedekning og evne til å dekke flere reiserelasjoner ”dør til dør”. Svakhetene er relativt dårlig 
fremkommelighet spesielt gjennom Oslo sentrum og begrenset kapasitet også da særlig i 
sentrumsnære områder.  
 
Automatbane: 
 
 
 
 
Automatbane har tidligere vært utredet for Fornebu som en lokal løsning som innebærer 
overgang til/fra andre kollektivmidler på Lysaker. I denne rapporten er automatbanealternativet 
definert som et sammenligningsalternativ. Løsningen er førerløs og har derfor helt separat trasé 
fra sine omgivelser, og kjennetegnes av meget høy frekvens i rutetilbudet samt høy 
fremføringshastighet/fremkommelighet. Løsningen er veldig robust og fleksibel ift. variasjoner og 
økninger i transportetterspørselen. 

Tekniske data:  Passasjerkapasitet: 90  Lengde [m]: 18     (gjelder leddbuss) 

Automatbane:   Passasjerkapasitet: 160 (3 vogner)  Lengde [m]: 11-66      
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Bybane:  
 
 
 
 
Bybanealternativet er en sporvognsløsning som i stor grad har egen trasé. Den kjennetegnes ved 
høy regularitet, god fremkommelighet og sikkerhet.  I bybanealternativet er det søkt å oppnå en 
løsning som har god overflatedekning, men likevel høy fremføringshastighet. 
 
Vognene har begrenset passasjerkapasitet sammenlignet med for eksempel et metrotog. 
Løsningen krever hyppige avganger (24 avganger pr time) for å kunne ta unna rushtidstrafikken. 
 
Semimetro: 
 
 
 
 
I et langsiktig perspektiv bør trikkenettet gradvis utvikles til et banesystem som er lagt i helt 
separat trasé, og i tunnel der det er nødvendig for å sikre reisehastighet og punktlighet, derav 
begrepet semimetro. Slike traseer tillater samtidig at flere vogner koples sammen i tog, for å øke 
kapasiteten og gi mer kostnadseffektiv drift. Semimetro kan således kombinere bybanens 
overflatedekning i kollektivnettets ytterkant med metroens kapasitet og fremføringshastighet i 
tunnel gjennom sentrum. 
 
Superbuss: 
 
 

 
 
Begrepet superbuss er den norske oversettelsen av BRT (Bus Rapid Transit) hvor store deler av 
en busslinje trafikkerer i egen trasé med en liknende eksklusivitet som for bane. Dette gir god 
fremkommelighet og høy fremføringshastighet. Videre er dette ofte kombinert med lengre busser 
enn det som normalt er tillatt å kjøre på offentlig vei etter loven.  
 
Metro: 
 
 

 
 
Metroalternativet er i praksis det samme som vi kjenner som dagens T-bane i Oslo. Metroen skal 
på Fornebu gå i tunnel frem til aktuelt påkoplingspunkt på dagens T-banenett i Oslo som er enten 
Ullernåsen stasjon på Kolsåsbanen eller Majorstuen stasjon. 
 
Løsningen kjennetegnes ved få stasjoner, høy kapasitet og kort reisetid. Alternativet har meget 
høy kapasitet og er således veldig robust ift. eventuell vekst i trafikkgrunnlaget. 
 
 

Tekniske data:  Passasjerkapasitet: 160  Lengde [m]: 33 

Tekniske data:  Passasjerkapasitet: 320  Lengde [m]: 66 

Tekniske data:  Passasjerkapasitet: 120  Lengde [m]: 24     

Tekniske data:  Passasjerkapasitet: 800  Lengde [m]: 108      (gjelder dobbelt vognsett) 
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4. Referansealternativ buss 
For å kunne betjene fornebutrafikken med buss er det i referansealternativet forutsatt 53 
avganger med buss i timen. Busstilbudet som er lagt til grunn til Oslo vil som i dag bestå av 
busser som kjører via Sjølyst og busser som kjører Bygdøy allé. For å unngå at Fornebu tar opp 
for stor andel av busskapasiteten i Oslo sentrum legges det opp til at forlengelse av busslinje 20 
fra Skøyen til Fornebu vil ha en sentral plass i referansealternativet. Busslinje 32 av tilsvarende 
grunner ikke kjøres til sentrum, men mellom Voksen skog og Fornebu. Reisende til og fra 
sentrum har imidlertid flere muligheter for omstigning til bane. 

  
Figur 10 Oversikt bussalternativet 

4.1 Strekningen Fornebu – Lysaker 
Det er forutsatt at oppstillingsplasser og regulering av et større antall busser i nærheten av 
Fornebu senter.  

 
Figur 11 Kjøremønster for busser som ender på Fornebu  
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Som Figur 12 viser finnes det allerede i dag tilrettelagte kollektivfelt på Fornebu (benyttes i dag 
som busslommer), merket rødt. I tillegg er det flere strekninger som er tilrettelagt for fremtidig 
utbygging. Det som på figuren er merket blått anbefales bygget ut slik at man mellom Telenor og 
Oksenøyveikrysset kan bygge gjennomgående bussfelt. Det er nå igangsatt arbeid for å bygge ut 
kollektivfelt på de viste strekningene i Figur 12. 
 

 
Figur 12 Kollektivfelt, Fornebu 

  

4.2 Lysaker terminal 
 
Statens vegvesen har startet planleggingsarbeidet for ny E18 mellom Lysaker og Sandvika. 
Inkludert i dette arbeidet er en bussterminal på Lyskaker som tenkes plassert på samme nivå 
som Lysakerlokket og som samler bussene fra begge kjøreretninger. Dette er en omfattende 
løsning. Dersom det anlegges en baneløsning kan det være mulig å vurdere en enklere 
terminalløsning for buss da antallet busser vil bli vesentlig redusert.  
 
Figur 14 viser hvordan en kulvert under E18  kan binde kollektivknutepunktet på Lysaker sammen 
på en bedre måte. I dag er det bygget et trappehus på nordsiden av veien med trapper og heiser 
som bringer folk opp og ned fra Lysakerlokket. Et tilsvarende hus kan bygges på sørsiden av E18 
og en undergang føres mellom. På denne måten vil folk komme seg raskere mellom inngående 
(mot Oslo) bussholdeplass og Lysaker stasjon og samtidig heve kvaliteten på busstilbudet. 
Statens vegvesens løsning er vist i Figur 13.  
 
Undergangen kan alternativt forlenges forbi jernbanestasjonen og inn til en evt. oppgang fra 
fremtidig bybane- eller metrostasjon.  
 

Tårnkrysset 

Propellen 
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Figur 13 Vegvesenets løsning for ny bussterminal med adkomster på Lysaker (vegvesen.no) 

 
 
 
 
 

 
Figur 14 Løsninger, Lysaker 

 

Omlegging av Vollsveien 

Planlagt busstunnel mot vest 

Bussterminal på samme 
nivå som Lysakerlokket 

Lysaker 
stasjon E18 
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Figur 15 Morgenrush Lysaker og Fornebu ved Telenor. Viser store kødannelser. 
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4.3 Strekningen Lysaker - Oslo 
sentrum 

 
Bussalternativet har fordel i betydelig 
lavere kostnader enn de andre 
alternativene. På den annen side vil 
det bli utfordringer i forhold til kapasitet 
dersom dagens løsninger gjennom 
Oslo beholdes. For eksempel vil både 
Bygdøy allé og E18 mellom Skøyen 
og Oslo S være flaskehalser særlig i 
rush. God kollektivdekning på Fornebu 
krever at hele pendelen gjennom byen 
utredes.  
 
Dersom det bygges bane til Fornebu 
vil behovet for tilrettelegging for en 
bussterminal som betjener begge 
kjøreretninger bli mindre på grunn av 
vesentlig færre bussavganger. Det kan 
derfor vurderes enklere løsninger 
basert på en oppgradering av dagens 
holdeplasser. 
 
 

4.4 Planer for ny E18 fra 
Lysaker og vestover mot 
Sandvika 

  
Figur 16 viser fremlagte planer fra 
Statens vegvesen for ny E18 fra 
Lysaker og vestover mot Sandvika.  
 
Statens vegvesen planlegger å 
anlegge en ny kollektivtrasé (merket 
blått) i vest i forbindelse med ny E18 
mellom Lysaker og Sandvika med 
tilknytning til Fornebu. Fra Lysaker går 
denne i tunnel under E18. Det 
planlegges avkjøring under bakken 
der adkomsten til Fornebu vil grenes 
av.  
 
Busser fra vest og nordvest får også 
mulighet til å kjøre direkte til Fornebu 
via den nye planlagte 
Stabekkforbindelsen. 
 
 
 

Figur 16 Vegvesenets bussløsning mot Fornebu 

 

Busstilknytning til  
Fornebu via tunnel 

Lysaker 

Stabekkforbindelsen 
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5. Sammenligningsalternativ automatbane  

5.1 Strekningen Fornebu – Lysaker 
Fra tidligere finnes det en regulert trasé for automatbanen hvor banen trafikkerer på 
brokonstruksjon  på Fornebu.  Fra endestasjonen ved Norske Skog er automatbanens trasé 
regulert langs Forneburingen bort mot Fornebu senter. Ved Fornebu Senter svinger den ned til 
Koksa, hvoretter den fortsetter bort mot Rolfsbukta og opp igjen til Snarøyveien i front av det 
gamle terminalbygget. Langs Snarøyveien forbi Telenor, Telenor Arena og bort til 
Oksenøyveikrysset, går automatbanetraseen sidestilt på brukonstruksjon på nordsiden av 
Snarøyveien. I prinsipp er dette omtrent samme traséføring som er vist for bybanealternativet. 
Like etter passering av Oksenøyveikrysset dukker banetraseen ned i grunnen og går i tunnel ned 
til endestasjonen på Lysaker. 
 

 
Figur 17 Anbefalt automatbanetrasé  

 
 
I rapporten fra januar 2007 ble det vist en alternativ løsning for automatbanen som innebar 
sløyfedrift på Fornebu. Bakgrunnen for å foreslå sløyfedrift var problematiske forhold knyttet til å 
føre banetraseen forbi Fornebu Senter,  samt mellom Snarøyveien og terminalbygget ned mot 
Rolfsbukta. Begge steder ville en dobbeltsporet banetrasé på bru med stasjon komme i konflikt 
med tilgrensende bebyggelse. Løsningen på dette ble å foreslå sløyfedrift som innebærer at 
banen på disse stedene kan etableres med en enkeltsporet banebru. 
 
Det er denne løsningen som er lagt til grunn i vurderingene på nåværende tidspunkt, og 
løsningen er vist i oversiktskartet nedenfor.  
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Figur 18 Anbefalt automatbanetrasé på Fornebu  

 
På Fornebu er sløyfedriften foreslått innrettet slik at et automatbanetog fra Lysaker ved Propellen 
rundkjøring fortsetter bort til Fornebu Senter, for deretter å sette kursen ned til Koksa og bort til 
Rolfsbukta. Kjøreretningen i sløyfen er altså ”mot klokken”.  
 
Med sløyfedrift på automatbanen vil det være naturlig at busser som betjener Fornebu og 
Snarøya, går på Forneburingen slik at også området ved Norske Skog får en rimelig 
kollektivdekning. Dette vil også gjelde for alle banealternativer. 
 

5.2 Automatbanestasjon på Lysaker 
 
På Lysaker er det ikke lenger mulig å etablere en automatbanestasjon slik som opprinnelig 
planlagt under den nye jernbanestasjonen. Derfor er det i denne utredningen foreslått en  ny 
løsning for en automatbanestasjon på Lysaker.  
 
Den nye automatbanestasjonen blir liggende i en fjellhall på kote -2 meter like ved 
jernbanestasjonen med en trappefri atkomst opp til bussterminalen like ved jernbanestasjonens 
inngangsparti. Løsningen er vist i etterfølgende figur. 
 
Automatbanestasjonen driftes slik at midtplattformen blir fast påstigningsplattform for reisende 
med banen mot Fornebu. De to sideplattformene blir avstigningsplattformer. 
 
På denne måten vil det være svært enkelt for de reisende å orientere seg.  Uavhengig av hvilket 
spor automatbanevognen står i, vil det alltid være midtplattformen som bringer de reisende  til 
første avgang til Fornebu.  
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Stasjonen vil bli utstyrt med automatiske plattformdører som åpnes synkront med dørene på 
automatbanetoget. På den måten blir det lett å oppfatte hvilken vogn som først går til Fornebu 
dersom det befinner seg flere vogner på stasjonen samtidig.  
 
 

 
Figur 19 Automatbanestasjon på Lysaker i fjell  

 

 
Figur 20 Automatbanestasjon på Lysaker – Oversikt over knutepunktet  
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6. Alternativ bybane  
 
Mellom Fornebu senter og Lysaker er det gjort en traséendring i forhold til det som ble presentert 
i Ruterrapport nr 2009:17. Trasé og stasjoner beholdes på denne strekningen, men ved det nye 
Fornebu senter er det derimot utredet en ny sløyfeløsning.  
 
Videre er det vurdert en løsning med endeholdeplass ved Hangar 7. Mellom Lysaker og Skøyen 
er det vist to alternative traseer. Linjen som er tegnet langs sjøsiden (B1) vil i denne utredningen 
betegnes som hovedalternativ for bybanen. Alternativet som følger jernbanen (B2) er nærmere 
beskrevet senere i rapporten.  
 
Mellom Skøyen og Majorstuen følger bybanen først eksisterende trikkenett på Lilleakerbanen, så 
gjennom Halvdan Svartes gate og til slutt opp Kirkeveien. 
 

 
Figur 21 Anbefalte bybanetraseer  

 

B1

B2
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6.1 Strekningen Fornebu - Lysaker 
 

 
Figur 22 Bybane, Fornebu - Lysaker 
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6.1.1 Delstrekning Fornebu senter 
 
Ved Fornebu senter er det sett på to alternative løsninger. Den ene løsningen er basert på at 
bybanen går i sløyfe rundt senteret. På grunn av trafikksituasjonen i rundkjøringen ved 
Koksaknekken, vil denne sløyfeløsningen medføre at bybanen må anlegges midtstilt i 
Snarøyveien og Rolfsbuktveien mellom Koksaknekken og Rolfsbukta.  
 
Den andre løsningen baserer seg på sidestilt trasé som vist i Ruterrapport nr 2009:17, og unngår 
komplikasjonene i rundkjøringen ved Koksaknekken ved at banen i dette alternativet ender i butt 
like på sørsiden av Snarøyveien vis a vis Fornebu senter. 
 
 
Alternativ 1: Sløyfe rundt Fornebu senter 
 
Løsningen er vist i figuren under. 
 

  
Figur 23 Delstrekning Fornebu senter, alternativ 1   

 
Ved Fornebu Senter starter banen i en sløyfe som foreslås lagt rundt senteret. Denne vil være 
enkeltsporet og enveiskjørt som vist i Figur 23 Sporvognene fra Oslo kommer fra sør og kjører inn 
i midtrabatten i Rv 166 Snarøyveien. Traseen fortsetter rundt første sving der banene kan stoppe 
for å regulere. Her foreslås det to spor ved siden av hverandre for å gi mulighet til forbikjøring og 
regulering. Etter regulering kjører banene frem til startholdeplassen (merket Fornebu senter) for å 
ta opp passasjerer. Traseene møtes igjen ved Koksaknekken. Både på- og avstigningsområdet 
ligger i umiddelbar tilknytning til senteret.  
 
Rundkjøringen ved Koksaknekken må bygges om for å få til en løsning der bybanen i begge 
retninger går igjennom rundkjøringens senterøy. Videre må Videre må Snarøyveien og 

Fornebu senter 
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Rolfsbuktveien bygges om fordi denne løsningen krever at bybanen videreføres i midtstilt trasé i 
disse to veiene frem til Rolfsbukta. Denne løsningen er vist i etterfølgende figur. 
 

 
Figur 24 Koksa – Rolfsbukta, alternativ 1  

 
Både Snarøyveien og Rolfsbuktveien mellom Koksaknekken og Rolfsbukta er relativt nylig anlagt. 
Når bybanen eventuelt anlegges midtstilt i de nevnte veiene må både veiene og de to 
rundkjøringene bygges om. Ved ombygging av veiene tas de utgangspunkt i søndre veiside for 
Rolfsbuktveien som blir liggende fast. Den nye veien med midtstilt banetrasé blir dermed bredere, 
men får ikke en utstrekning ut over det som i Ruterrapport nr 2009:17 var avsatt til vei og bane. 
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Alternativ 2: Buttstasjon ved Fornebu senter 
 
Løsningen ved Fornebu senter er vist i figuren like under. Løsningen baserer seg på sidestilt 
trasé mellom Rolfsbukta og Koksaknekken som vist i Ruterrapport nr 2009:17. 
 

 For å unngå uønskede 
konsekvenser i 
rundkjøringen ved 
Koksaknekken når banen 
ligger sidestilt, er banen i 
dette alternativet lagt med 
holdeplassområde like ved 
den gamle hangaren, og 
med en buttløsning for 
vending og regulering 
sidestilt på sydsiden av 
Snarøyveien. Løsningen 
innebærer at det blir trangt 
mellom banen og planlagt 
utbygging ved hangaren.  
 
Løsningen er vurdert av 
Oslotrikken til å ha 
tilstrekkelig kapasitet.  
 
 

Figur 25 Delstrekning Fornebu senter, alternativ 2 

 
Vurdering av de to alternativene ved Fornebu senter 
 
Løsningene har ulike egenskaper. 
 

• Marked: Alternativ 1 med sløyfe rundt senteret dekker senteret og boligområdene ved 
senteret bedre enn alternativ 2. 

• Drift: Alternativ 1 med sløyfe rundt senteret gir bedre fleksibilitet og muligheter for 
håndtering av driftsavvik for bybanen enn det alternativ 1 gjør. 

• Bomiljø: Alternativ 2 ligger mer distansert til boligområdene ved senteret, og vil nok av de 
fleste beboere oppfattes som mindre forstyrrende enn alternativ 1 som får regulering og 
vending like ved boligene. 

• Kostnader: Alternativ 2 innebærer at Rolfsbuktveien og Snarøyveien i stor grad ligger 
uberørt i forhold til hvordan veien i dag er opparbeidet. Å bygge en midtstilt bybanetrasé 
som alternativ 1 krever, vil gi en merkostnad på strekningen mellom Rolfsbukta og 
rundkjøringen ved Koksaknekken på om lag 20 mill kroner sammenlignet med alternativ 2. 
Videre tilkommer kostnaden for sporsløyfen rundt senteret i alternativ 1. Merkostnaden for 
slik sporsløyfe for alternativ 1 er om lag 55 mill kroner i forhold til alternativ 2 som ender i 
butt. Til sammen blir dette om lag 75 mill kroner ekstra for alternativ 1. 

• Teknisk gjennomførbarhet: Begge løsningene er teknisk gjennomførbare Et valg mellom 
løsningene avgjøres derfor i hovedsak basert på de øvrige vurderingskriteriene som nevnt 
over. 

 
Det er ikke tatt stilling til løsningene i denne omgang, og valg av alternativ må derfor gjøres 
senere, senest som del av reguleringsprosessen. 
 
I den etterfølgende trasébeskrivelsen frem til Rolfsbukta legges sidestilt trasé til grunn. Midstilt 
trasé er vist oversiktsmessig i foregående Figur 24. 

Regulering 

Koksaknekken 

Snarøyveien 

Hangar IV 
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6.1.2 Delstrekning Fornebu Senter - Koksa 
 

   
Figur 26 Delstrekning Fornebu Senter – Koksa  

Ned mot Koksa passerer banen rundkjøringen 
ved Koksaknekken hvor den legges i egen 
trasé mellom Hangar IV og vegsystemet.  
 
Like nedenfor Hangar IV vil banen måtte 
krysse inn- og utkjøring for IT-Fornebu 
Eiendoms planlagte kontorbebyggelse ved 
Koksa, som vist i Figur 26. 

Hangar IV 

IT Fornebu 

Koksaknekken 

Koksa

Fornebu senter
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6.1.3 Delstrekning Koksa - Rolfsbukta 
 

 
Figur 27  Delstrekning Koksa - Rolfsbukta 

Fra Rundkjøringen ved Koksa fortsetter 
banen videre langs Snarøyveien og 
Rolfsbuktveien sidestilt i egen trasé. 
 
Ved Rolfsbukta krysser banen i plan over 
Rolfsbuktveien før den ved planlagt hotell ved 
Rolfsbukta svinger opp mot baksiden av det 
gamle terminalbygget. 
 
På denne strekningen vil banen få flere 
kryssinger av bilveger og gang-/sykkelveger. 
En del omlegginger og tilpasninger må 
påregnes. 
 
I Rolfsbuktveiens sving nede ved Rolfsbukta 
er det sett på løsninger sammen med 
Oslotrikken. Her vil det bli behov for mindre 
justeringer av veg- og gangtraseer, gjerne i 
kombinasjon med varslingsanlegg i form av 
lyssignaler, for å kunne ivareta sikkerheten på 
best mulig måte. 
 
En slik detaljert utforming av området vil bli 
studert og utarbeidet i en eventuell 
reguleringsprosess for banen. 
 
Dersom det senere eventuelt velges å gå for 
midtstilt trasé i Snarøyveien og 
Rolfsbuktveien, vil det også være mulig å 
finne gode løsninger ved Rolfsbukta for en 
slik løsning. 
 
 
 

Rolfsbuktveien 

Koksaknekken 
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Figur 28 Holdeplass ved Koksa 

 
 
Holdeplassen ved Koksa etableres med sidestilte plattformer med nødvendig tilknytning til G/S-
veisystemet i området. 
 
I en eventuell senere detaljeringsfase må denne holdeplassens eksakte plassering og tilpassing 
til fremtidig vei- og G/S-veisystem avklares blant annet med IT-Fornebu Eiendom som er en stor 
aktør i området. 
 
I detaljplanfasen for bybanen, vil det være viktig å knytte denne holdeplassen opp mot 
eksisterende gammel bebyggelse sør for Snarøyveien på en god måte. 
 
 

Rolfsbuktveien 
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6.1.4 Delstrekning Rolfsbukta - Telenor 
 

 
Figur 29 Delstrekning Rolfsbukta – Telenor 

 

Mellom Terminalbygget og planlagt nytt 
kontorbygg for Statoil, anlegges det 
holdeplass for bybanen på plassdannelsen 
mellom de to nevnte byggene (se Figur 29). I 
samarbeid med utbygger av Statoil-bygget er 
det lagt til rette for at banen kan anlegges 
forbi bygget etter at dette er ferdigstilt i 2012.  
 
Holdeplassens nedslagsområde vil foruten 
kontorbebyggelsen i umiddelbar nærhet, 
være fergeterminalen og 
bebyggelse/aktiviteter nede ved Rolfsbukta. 
 
Banen går i kulvert under parkeringsplassen 
til Akerhus og Snarøyveien, for så å rampe 
seg opp i Snarøyveiens midtrabatt.  
 
Ved Telenor holdeplass ligger banen i 
Snarøyveiens midtrabatt. Holdeplassen 
anlegges med midtplattform, og tilkomst til 
midtplattformen er fra gangbru over 
Snarøyveien. Fra gangbruen og ned til 
plattformen anlegges det trapper og heis. Det 
vil ikke være mulig for reisende med banen å 
krysse Snarøyveien i plan for å komme til 
holdeplassen. 
 

Rolfsbukta 
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Figur 30 Holdeplass ved Terminalbygget / Statoil 

 

 
Figur 31 Holdeplass ved Telenor 
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6.1.5 Delstrekning Telenor - Oksenøyveikrysset 
 

 
Figur 32 Delstrekning Telenor - Oksenøyveikrysset 

 

Fra holdeplassen ved Telenor går banen 
midtstilt i Snarøyveien og krysser i plan 
gjennom rundkjøring ved Telenor Arena 
(Tårnkrysset). På hele strekningen må 
Snarøyveien utvides med en samlet bredde 
tilsvarende ca. ett kjørefelt i hver retning for å 
få plass til bybane i midtrabatten, som vist 
stiplet. 
 
Det anlegges en holdeplass ved arenaen. 
Denne holdeplassen anlegges med dobbel 
plattformlengde for økt kapasitet i forbindelse 
med arrangement på arenaen. Holdeplassen 
får tilkomst fra eksisterende gangvei under 
Snarøyveien og en ny kulvert som anlegges 
like sør for plattformen. Trapper og ramper til 
plattform. 
 
Banen går videre midtstilt i Snarøyveien før 
den rampes ned før Oksenøyveikrysset hvor 
det anlegges holdeplass i grunnen like etter 
krysset. Holdeplassen ligger relativt dypt under 
Snarøyveien slik at G/S-forbindelse i kulvert 
under Snarøyveien kan beholdes planskilt fra 
banetraseen. Trapp og heis ned til plattform for 
banen. 
 
Denne holdeplassen vil kunne bli en attraktiv 
omstigningsholdeplass mellom buss og bane 
dersom Stabekkdiagonalen etableres og noen 
av bussene til/fra vest legges om 
Oksenøyveikrysset. 
 
Dagens avkjøring fra Snarøyveien til Telenor 
ligger omtrent der hvor holdeplassen Telenor 
Arena er vist i Figur 32. Denne avkjøringen 
med vei legges om slik at tilkomsten til Telenor 
skjer fra Oksenøyveikrysset. Løsningen er 
valgt blant flere alternativer, hvorav avkjøring 
fra Tårnkrysset er en av disse. Omleggingen 
vil føre til økt forsinkelse for biltrafikken på 
grunn av overbelastningen i kryssene.  
 
 
 
 

Stabekkdiagonalen 

Stabekkdiagonalen 
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Figur 33 Holdeplass ved Telenor Arena / K2 (dobbel lengde) 

 

 
Figur 34 Holdeplass ved Oksenøyveikrysset (stasjon under lokk) 

 

Rampe 
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6.1.6 Trasé og stasjon på Lysaker 
 

 
Figur 35 Trasé og stasjon ved Lysaker 

Fra Oksenøyveien fortsetter banen i fjelltunnel 
ned til Lysaker. Mellom stasjon Oksenøyveien 
og stasjon på Lysaker er tunnelen litt over 1 
kilometer. En rømningsvei fra tunnelen og ut i 
det fri må da i prinsippet etableres. For 
automatbanen er en slik rømningsvei tidligere 
skissert etablert med tilknytning til Strandveien, 
og en slik løsning kan også anvendes for 
bybanen. Behovet for slik rømningsvei vil måtte 
avklares når banen eventuelt detaljprosjekteres. 
 
Kostnad for dette er imidlertid ikke medtatt i 
kostnadsanslaget for bybanen, da man regner 
med at man i en optimaliseringsfase skal kunne 
justere tunnel og stasjonsløsninger slik at man 
kommer innenfor kravet om maksimalt 1000 
meter mellom hver rømningsvei/stasjon.  
 
Banetunnelen krysser i planet over eventuell 
fremtidig tunnel for ny E18 i grunnen mellom 
Oksenøyveikrysset og Lysaker. Etter Lysaker 
krysser banen i en grunn kulvert under 
Lysakerelva. Løsningen innebærer at halve 
elveløpet må stenges i to etapper mens man 
gradvis bygger seg under med en 
kulvertkonstruksjon. 
 
På Lysaker etableres en stasjon for bybanen i 
kulvert i grunnen under tomta, eid av Thon-
gruppen, like nord for jernbanestasjonen. 
Stasjonen blir liggende relativt dypt med 
plattform på ca. kote -7 meter på grunn av  
følgende forhold: 
 
• Det er hensiktsmessig med en kryssing i 

fjelltunnel under jernbanestasjonen for å 
unngå driftsavbrudd på jernbanenettet i 
anleggsperioden. 

• En stasjon med plattform på kote – 7 meter 
kommer under planlagt kjeller på 
Thontomta. 

• Dybden er også nødvendig for å kunne 
krysse i kulvert under Lysakerelven over til 
Oslosiden. 

 
Fra en midtplattform nede i grunnen blir det 
etablert tilgjengelighet til overflaten ved hjelp av 
heiser, rulletrapper og vanlige trapper. 
 
Overgang til jernbane og buss foretas  via 
dagens  undergang under jernbanesporene, 
hvor det også er etablert  ramper og trapper opp 
til jernbaneplattformene. 
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Figur 36 Holdeplass ved Lysaker 

 

 
Figur 37 Oversikt kollektivknutepunkt, Lysaker  



Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu – Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning 

45 

6.2 Strekningen Lysaker - Skøyen 

6.2.1 Bybane langs sjøsiden av E18 
 

Mellom Lysaker og Skøyen er bybanen utredet med to alternativer. I begge alternativer går 
bybanen i fjell på nordsiden av jernbanen frem til Vækerø. Fra Vækerø er det sett på to 
alternative traséføringer videre mot Skøyen. Det ene alternativet (hovedalternativet for bybane) 
går i dagen på sørsiden av E18 fram til den lille kollen før Skøyen. Stasjon på Vækerø i 
hovedalternativet blir i dagen like ved Maxbo. Det som nå blir presentert som hovedalternativ (B2) 
for bybanen mellom Lysaker og Skøyen er i sin helhet vist i Figur 38.  
 
Tunnelstrekningen er over 1000 meter lang og det må dermed anlegges en rømningsvei et sted 
om lag midt i mellom. Punkt merket gult i Figur 38 kan være et aktuelt sted. Her kan det føres en 
sjakt fra tunnelen og opp i Vækerø terrasse.  
 
Det anlegges stasjon utenfor Maxbo, en plassering som gir kort gangvei både til Statoils og 
Hydros kontorbebyggelse. Det er også nærliggende å anta at området har stort 
utbyggingspotensial i fremtiden. Tomten ved Vækerøveien, merket rødt i Figur 38, er allerede 
regulert til næringsbebyggelse.  
 
Sykkelveien er vist omlagt på utsiden av bebyggelsen. Mengden av syklister er stor og voksende 
for hvert år og det er derfor viktig å sette av plass til en høystandard sykkeltrasé i området. Da det 
ikke er plass til både sykkel- og adkomstvei i tillegg til bybane mellom Maxbo og E18 foreslås det 
å lage en utfylling langs sjøsiden og anlegge sykkelveien her.  
 
Figur 39 viser hvordan banen går videre fra Vækerø holdeplass og inn til Skøyen. For å få plass 
mellom E18 og Maxbo må sykkelveien flyttes til den andre siden av bygningen. Videre er det 
foreslått å legge denne på en fylling ute i fjorden før den svinges tilbake og følger ved siden av 
banen innover Bestumkilen. Tegningen viser at bybanen legges under E18 innerst i kilen og går 
videre gjennom en liten kolle før den kommer ut i en delvis omlagt rundkjøring i Drammensveien. 
Kollen må høyst sannsynlig sprenges vekk.  
 
En alternativ trasé for bybanen (B1) mellom Vækerø og Skøyen kan være mellom jernbanen og 
E18. Denne traseen blir i denne utredningen benevnet som hovedalternativ for semimetro og 
dermed beskrevet nærmere i kapittelet som omhandler semimetro.  
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Figur 38 Delstrekning Lysaker - Skøyen, alternativ B2 

Rømningsvei 

Regulert 
næringsområde



Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu – Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning 

47 

 
Figur 39 Detaljer bybane, Vækerø og Skøyen 
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6.3 Strekningen Skøyen – Majorstuen/sentrum 
 

 
Figur 40 Delstrekning Skøyen - Majorstuen 
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Det foreslås å føre Fornebubanen sammen med Lilleakerbanen i Nedre Skøyenvei. Her vil den 
gå inn på eksisterende bane og føres videre østover til krysset ved Halvdan Svartes gate.  
 
Herfra vil banen ta av mot Frogner plass og Majorstuen gjennom Halvdan Svartes gate. Gjennom 
hele Halvdan Svartes gate synes det vanskelig med en breddeutvidelse som er så stor at en kan 
avsette plass til reserverte felt for bybanen i begge retninger. I den nedre delen mellom 
Drammensveien og Frognerparken vil dette innebære innløsning av areal i nærmest alle forhager, 
og i den øvre delen inn mot Frogner plass vil reserverte felt for bybanen innebære 
breddeutvidelser inn i Frognerparken. Langs strekningen i Halvdan Svartes gate er det fem 
kryssende gangfelt. I forbindelse med disse må det legges inn refuger som vist på skissen under: 
 

 
Figur 41 Utfordring i Halvdan Svartes gate 

 
Refugene må anlegges da gatetverrsnittet blir for bredt til å krysses uten at krav om universell 
utforming blir gjeldende. På det bredeste blir tverrsnittet 25 meter. Dette er gjennomførbart i alle 
kryss dersom man tar plass fra eksisterende hager/tomter, evt går inn i Frognerparken. For 
sistnevnte vil det i ytterste konsekvens være snakk om et 7 meter bredt ervervsbelte.  
 
Spesielt utfordrende vil det være i krysset med Ottar Birtings gate. Her viser Figur 41 at 
veianlegget vil gå helt inntil husveggene. En slik breddeutvidelse vil medføre at hele gata skifter 
karakter. Tverrsnitt med målsetting er vist i Figur 42.  
 
I Kirkeveien vil Fornebubanen møte Frognertrikken ved Frogner plass. Det synes vanskelig å få til 
en felles holdeplass for begge baner her. Nye sideplattformer foreslås derfor å ligge før 
innkjøringen til rundkjøringen. Fra Frogner plass følger banen eksisterende trasé opp mot 
Majorstuen og møter således ikke på nye konflikter her.  
 
Det er tidligere utredet en alternativ trasé i Bygdøy allé, via Thomas Heftyes gate til Frogner 
plass. 
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Figur 42 Tverrsnitt i nedre Halvdan Svartes gt.  

 
Det kan tenkes at også Fornebubanen kan benytte vendesløyfa på Skøyen til å snu/regulere. Det 
kan da legges en svingemulighet fra Skøyen inn i Lilleakerbanen vestover. (se Figur 43)  
 

 
Figur 43 Vendesløyfe, Skøyen 

 

Ny: 

Eks: 

Lilleakerbanen 

Skøyen 
stasjon 

Skøyen nord HP 
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6.4 Tidligere utredet bybanealternativ til Furulund 
 
Fra Lysaker ble det i forrige runde utredet en bane som skulle 
til    knyttes det eksisterende traseen på Lilleakerbanen. Dette 
alternativet er ikke lenger anbefalt, men en kort beskrivelse 
legges ved da denne rapporten inneholder en komplett 
oppsummering av hele prosjektfasen.   
 
Mellom Lysaker og Furulund stasjon på Lilleakerbanen vil den 
nye banen i sin helhet ligge under bakken inkludert Furulund 
stasjon. På en ca 300m lang delstrekning ved Skogbrynet må 
traseen bygges i åpen byggegrop på grunn av manglende 
fjelloverdekning. Sammenknytningen av Fornebubanen og 
Lilleakerbanen ved Furulund vil også måtte gjennomføres i 
åpen byggegrop. Anleggsarbeidene vil kreve at en enebolig 
ved Vækerøveien vil måtte rives. Sammenkoplingen av begge 
baner vil skje i samme plan, men dagens kryssing av 
Lilleakerbanen med Vækerøveien vil falle bort og det kan 
etableres et nytt og bedre veikryss. 
 
I planen er det forutsatt gjennomført mindre tiltak på den 
eksisterende strekningen mellom Furulund og Skøyen. 
Dersom den planlagte trafikkeringen av denne strekningen 
skal skje som forutsatt med 24 avganger fra Fornebubanen og 
8 avganger fra Bekkestua pr retning, vil det være knyttet 
usikkerhet til størrelsen på investeringsnivået på 
Lilleakerbanen mellom Furulund og Skøyen. 
 
Kjøretiden mellom Lysaker og Skøyen vil være dobbelt så lang 
dersom banen legges om Furulund (8 min) i forhold til Vækerø 
(4 min).  
 
På Skøyen stasjon anlegges en vendespiss slik at trikken kan 
snu her. 
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7. Alternativ semimetro  
Semimetroen følger traseen til bybanen fra Fornebu til Vækerø. Fra Vækerø følger den traseen til 
bybanen som er planlagt like sør for jernbanetraseen til Skøyen, alternativ B2. Gjennom 
Skøyenområdet er traseen forutsatt anlagt på gatenivå på samme måte som bybanen. Fra 
skøyen til Majorstuen går semimetroen videre i tunnel. På Majorstuen stasjon anlegges en egen 
vendestasjon ved siden av eksisterende T-banestasjon. Dette vil være endestasjonen. Her er det 
forutsatt at alle reisende må omstige til andre transportmidler dersom de skal fortsette reisen. Det 
er kapasitet på T-banen til å ta imot de omstigende fra semimetroen. I forhold til bybaneløsningen 
må alle holdeplasser forlenges til 70 meter.  
 

 
Figur 44 Oversikt, semimetro   

 
Med dobbel kapasitet vil semimetroen være mer robust i forhold til større endringer av antall 
arbeidsplasser på Fornebu. Den vil også være bedre rustet til å avvikle trafikken i tilknytning til 
arrangementer på Telenor Arena. 
 
Under vises en oversikt over aktuelle banetraseer for semimetroen. På Fornebu er den vist i 
bybanens trasé. Alternativt kan den anlegges i metroens trasé på Fornebu. Fra Lysaker går 
banen i tunnel til Vækerø og derfra i dagen mot Skøyen. Det redegjøres nærmere for dette i kap. 
7.2.  

7.1 Strekningen Fornebu - Lysaker 
 
Semimetro er her utredet i bybanens trasé på Fornebu. De samme kravene stilles til kurvatur men 
hodeplassene må forlenges til 70 meter. Ved Fornebu senter legges de samme to alternativene 
som er vist for bybanen også til grunn for semimetroen.  
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Nedenfor vises en oversikt over plassbehov dersom de planlagte bybaneholdeplassene forlenges 
til semimetrostandard. Stoppestedet ved Telenor arena blir som vist for bybanen. 
 

  
Figur 45 Utvidelse til semimetro, Fornebu senter 

 
Alternativ 2 med vendebutt ved Hangar IV vil også være mulig for semimetro.  
 
Koksa holdeplass vil ha samme lokalisering som for bybane, vist i Figur 24, men vil være 70 
meter lang. De øvrige holdeplassene mot Lysaker er vist i det etterfølgende.  

 
Figur 46 Utvildelse til semimetro, Rolfsbukta 

Hangar IV 
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Figur 47 Utvildelse til semimetro, Telenor 

 

 
Figur 48 Utvildelse til semimetro, Telenor Arena 

 

 
Figur 49 Utvidelse til semimetro, Oksenøyveien 
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Foruten stasjonene vil det ikke være behov for ytterligere modifikasjoner i forhold til 
bybaneløsningen.  
 
Andre muligheter som ikke er vist her vil være å benytte metro- eller automatbanetraseen. 
For førstnevnte vil konsekvensene bl.a. være at tunneltverrsnittet blir høyere på grunn av 
kontaktledningen. Dette kan gi problemer i fremføringen der det fra før er liten overdekning.  
 

7.2 Strekningen Lysaker - Skøyen 
 
På Lysaker vil semimetroen bruke stasjonsløsningen for bybane. I retning Skøyen legges 
bybanealternativ B2 til grunn (se Figur 21) like sør for jernbanen. Avstanden mellom stasjonene 
på Lysaker og Vækerø er 1200 meter og man må på lik linje som for bybanen også her legge inn 
rømningsvei midtveis (merket gult i Figur 50).  
 
Stasjonen på Vækerø legges i dagen like sør for jernbanen. I forhold til en underjordisk stasjon 
gir det betydelig lavere anleggskostnader særlig med tanke på at det er mye løsmasser i området 
som dermed gir dype byggegroper. Særskilte utfordringer vil være å bygge stasjonen så tett opp 
til jernbanen som det her er skissert. Det vil kreve ekstra sikring under anleggsperioden.  
 
I tillegg er det en rekke verneverdige bygninger innenfor det planlagte anleggsområdet. Disse 
innehar spesiell bevaringsstatus ihht. Pbl § 25.6. Konsekvenser rundt disse omtales nærmere 
under ”Metro”. Tre bygninger (adresse Drammensveien 227) er registrert oppført i år 1780-1800 
og benevnes som Vækerøstuene. Tre bygninger tilhører også tomten Drammensveien 225. Disse 
er oppført i 1892 og benevnes som Vækerø brann- og politistasjon. Det foreslås at disse flyttes litt 
på tomten, men at deres plassering i forhold til hverandre opprettholdes. (se Figur 70 side 77) 
 
Traseen fortsetter videre i dagen langs jernbanen og vil ikke komme i vesentlig konflikt med 
eksisterende bebyggelse. (vil kunne sannsynligvis berøre noen garasjeplasser) Bestum stasjon 
kan anlegges særlig mtp. potensiell utvikling av næringsområder i området nær E18. Banen vil 
krysse over Bestumveien og Bestumbekken. (se fig) før den rampes ned under kollen før Skøyen. 
Her antas det at man går inn i fjell og at husene på toppen av kollen ikke blir berørt.  
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Figur 50 Trasé og stasjoner, Lysaker - Skøyen  (NY) 
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7.3 Skøyen 
 
Innføringen til Skøyen vil være på sørsiden av jernbanen mellom dagens Elkjøp-bygning og 
Skøyen jernbanestasjon. Holdeplassen anlegges slik at det er kort vei til både buss og tog. 
Løsningen viser holdeplass med tre spor hvorav sporet i midten er å betrakte som et vendespor 
for bane fra Fornebu. Løsningen kan også benyttes for bybane. Bussholdeplassene er vist som 
dagens løsning.  
 

 
Figur 51 Kollektivløsning Skøyen 

 
Som en variant av denne kan man isteden knytte semimetroen sammen med Lilleakerbanen med 
en felles holdeplass i Hoffsveien. Dette innebærer at semimetroen må krysse under jernbanen før 
den kommer inn til Skøyen og deretter gå opp i dagen på nordsiden av Skøyen jernbanestasjon. 
Semimetro og trikk vil få en felles forlenget holdeplass. Figur 52 viser forslag til en slik løsning. 
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Figur 52 Alternativ løsning der semimetroholdeplassen legges på nordsiden av Skøyen jernbanestasjon. 

 
Det kan bli aktuelt å vende busser både fra øst og vest på Skøyen. Skøyen kan i så tilfelle bli 
utviklet som et knutepunkt hvor det legges til rette for enkel omstigning mellom buss, jernbane, og 
bybane/semimetro. I Figur 52 er det vist en omlegging av trikken fra Lilleakerbanen via Hoffsveien 
med en mer sentral plassering av holdeplassen på Skøyen. Semimetrolinjen fra vest kobler seg 
på denne rett før holdeplassen. Opprampingen er vist med skravert, et område som kommer i 
konflikt med planlagt kontorbebyggelse (omriss stiplet grått) 
 
På sørsiden av jernbanestasjonen er det vist en bussterminal med relativt stor kapasitet. I tilfelle 
det skal anlegges en slik bussholdeplass bør det vurderes å inngå et samarbeid med de private 
grunneierne i området for mulig å få til en felles utbygging da det kan synes å være knapt med 
ledige ubebygde arealer. 
 
Denne løsningen vil ikke være aktuell for bybanealternativet sør for E18 langs sjøsiden.  

Drammensveien 
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7.4 Strekningen Skøyen - Majorstuen 
 
Videre forutsettes det at løsningen med semimetro på sørsiden av Skøyen jernbanestasjon 
velges. 
 
Videreføringen fra Skøyen er foreslått å gå under jernbanebrua sentrert mellom de to motgående 
kjørebanene. Dette innebærer at veibanen mot Majorstuen må flyttes et løp mot øst. I dag går 
veien der som banen er vist. Bussene vil stoppe der de gjør i dag. Alternativt kan det også 
etableres en ny bussterminal på området (som vist i figuren under) 
 
Videre mot Majorstuen foreslås det å legge semimetroen i samme korridor som utredet for 
metrotunnelen som vises i neste kapittel.  
 
For en semimetro som ender i butt på Majorstuen stasjon, vil plattformløsningen på Majorstuen 
stasjon bli tilsvarende som den løsning som er presentert for metro (se kapittel 9.2.2). Semimetro 
har imidlertid ingen driftsmessig sporforbindelse til T-banesporene på Majorstuen. 
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8. Alternativ superbuss 
 
Begrepet superbuss er den norske oversettelsen av BRT (Bus Rapid Transit) hvor store deler av 
en busslinje trafikkerer i egen trasé med en liknende eksklusivitet som for bane. Dette gir god 
fremkommelighet og høy fremføringshastighet. Videre er dette ofte kombinert med lengre busser 
enn det som normalt er tillatt å kjøre på offentlig vei etter loven.  
 
 

 
Figur 53 Oversikt superbuss 

 

8.1 Fornebu - Skøyen 
 
Oversiktstegningen viser en mulig superbusstrasé fra Fornebu mot Oslo. Denne følger i 
utgangspunktet bybanens trasé på Fornebu med unntak av strekningen mellom Fornebu senter 
og Rolfsbukta hvor den foreslås å følge veien sammen med øvrig biltrafikk. Regulering av busser 
er fastsatt i Snarøyveien mellom Propellen og Koksaknekken rundkjøringer.  
 
Også mellom Lysaker og Skøyen følger superbussen i bybanetraseen. Alternativt kan den gå i 
det som tidligere er utredet som hovedalternativ for semimetro, ved siden av jernbanen. 
Oversikten viser at eksisterende veinett benyttes videre mot Oslo sentrum. 
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Figur 54 Trasé og stasjoner, Lysaker - Skøyen  

 
På Lysaker er planen å legge busstasjon i en utvidet bybanestasjon. Oppgangene og traseen i 
begge ender er den samme som for metroalternativet. Plattformen og kjørearealet er gjort noe 
bredere (hhv. 12 og 2x8 m). Lengden på 120 meter gir plass til flere busser etter hverandre. 
Plassbehov for superbuss og vanlige busser er vist i figuren over. Det vil eksempelvis være plass 
til 3 superbusser (25 m) og 2 ekspressbusser (15 m) etter hverandre. Ekspress-
/langdistansebusser er markert lilla. Bussene vil kunne kjøre forbi hverandre på utsiden.  
 
Løsningen åpner for at noen busser kan snu på Lysaker. Stasjonens bredde gjør dette mulig. 
Kjørebanene krysser hverandre i inn- og utkjøringen til/fra stasjonen, en løsning som er benyttet 
på flere eksisterende kollektivterminaler, blant annet Sandvika. Dette for at dørene skal vende 
mot midtplattformen.  
 
I Bærum legger Statens vegvesen opp til at busstrafikken får en egen kollektivvei ved siden av og 
uavhengig av ny E18. I Oslo er planene for ny E18 ikke kommet like langt men en trasé utenfor 
europaveien, slik som antydet for superbuss er i overensstemmelse med planene for 
vestkorridoren videre vestover fra Lysaker. 
 
Løsning for bussterminal på Skøyen er vist i kapittel 7.3. 
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9. Alternativ metro 
For alternativet metro er det to hovedløsninger som beskrives: 
 

1. Metro fra Fornebu senter til Ullernåsen og videre på Kolsåsbanen til Majorstuen (utredet i 
forrige runde): 

a. Via dyp stasjon på Lysaker. 
b. Via grunn stasjon på Lysaker. 
 

2. Metro fra Fornebu til Majorstuen via Lysaker og Skøyen (jfr. vedtak fra forrige 
planutredning). 

a. Via dyp stasjon på Lysaker. 
b. Via grunn stasjon på Lysaker. 

 

  
Figur 55 Oversikt over alternative metrotraseer  

1A 1B 

2A 
2B 
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9.1 Metro med tilknytning til Kolsåsbanen 

9.1.1 Metrotrasé med stasjoner på Fornebu 
 
Dette alternativet er tidligere utredet som hovedalternativ for metro til Fornebu. Til forandring fra 
utredningen dokumentert i Ruterrapport 2009:17 er banen forlenget forbi Fornebu senter og som 
et resultat av det fått en ekstra stasjon. Som vist i Figur 56 er det nå tre stasjoner på Fornebu, før 
Lysaker. Endestoppet på Fornebu senter er flyttet 300 meter lenger vest. På denne måten får 
man en bedre flatedekning mot boligene vest på halvøya. Banen fortsetter videre under 
Snarøyveien. Her er det løsmasser så eneste fremføringsmulighet vil være å legge den grunt i 
kulvert. Ved profil 600 går den inn i fjell. 
 
Generelt er det mye teknisk infrastruktur under terrengoverflaten i dette området. Særlig vil det bli 
konflikter ved endestasjonen. Dersom denne skal gjennomføres etter planen må en 
hovedvannledning legges om samt at man må krysse et nytt overvannsbasseng. Dette beskrives 
nærmere i konsekvensutredningen for teknisk infrastruktur på Fornebu.  
 
Stasjonen som tidligere var planlagt under K2 flyttes også lenger vest, mens det anlegges en ny 
stopp i forbindelse med Telenor Arena. Hovedårsaken til at K2 må flyttes er at det i dag er 
igangsatt byggearbeider på tomta og det er derfor ikke mulig å realisere det opprinnelige 
stasjonskonseptet.  
 
Det er gjennomført nye boringer langs traseen på Fornebu for å kontrollere fjelldybdene. 
Resultatet viser som tidligere antatt at banen, med unntak av to steder, ved Fornebu senter og 
ved Telenor Arena, ligger i fjell. Fjellet er imidlertid av varierende kvalitet og traseen går derfor så 
dypt som mulig utenom stasjonene. Disse legges så grunt som mulig slik at oppgangene til 
overflaten ikke blir for lange. 
 
Fra Telenor Arena legges tunnelen slik at den går over den planlagte nye tunnelen for E18 og 
deretter senkes med maks fall for å komme under jernbanen og Lysakerelva.  
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Figur 56 Trasé Fornebu senter - Lysaker 
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Trasé ved Propellen 
 

 
Figur 57 Konfliktpunkt i forbindelse med utbygging av området rundt Propellen 

 
Figur 57 viser metroens kurve i området rundt Propellen. For å unngå konflikt med planlagt 
utbygging, merket gult, legges banen ut i en 350 meters kurve. Punktet der tunnelveggen er 
nærmest garasjeanlegget vil ligge akkurat i overgangen mellom løsmasser og fjell. Dette kan by 
på utfordringer i form av rystelser i bygningsmassen dersom denne bygges før tunnelen. 
Avstanden mellom tunnelvegg og garasje er 3 meter i horisontal retning. Både nedslag av spunt 
og sprenging av tunnel vil forårsake rystelser. Spuntramming kan evt. erstattes av boret 
rørspuntvegg. 
 
Fornebu senter 
 
Fornebu senter er første stasjon på banen mellom Fornebu og Lysaker. Den ligger plassert vest 
for Koksaknekken i forlengelsen av Snarøyveien. Stasjonen vil delvis ligge under terreng, dypt 
nok til at sikten fra rundkjøringen mot fjorden opprettholdes. Den ligger samtidig tilstrekkelig grunt 
til at byggekostnadene ikke blir unødvendig høye. Det legges et kunstig lokk over hele stasjonen.  
 
Den ferdige stasjonen vil få adkomst for de reisende fra begge ender. Mot vest vil trapper føre de 
reisende inn på gangveinettet som videre fører mot Snarøya, nye boligområder, samt gi god 
tilgang til fritidsområdene med bademuligheter på Storøya. Mot øst vil trapper og heis lede opp til 
rundkjøringen og gi kort gangvei til Fornebu senter. Avstanden til neste stasjon, Telenor, vil bli ca 
1000 meter. Banen kan dermed bygges uten rømningsveier på denne strekningen. 
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Figur 58 Stasjon ved Fornebu Senter  

 
Telenor 
 
Telenor stasjon legges under Snarøyveien utenfor kontorbyggene til Telenor. Hele stasjonen 
legges i fjell på kote -7,5. Dette vil gi tilstrekkelig overdekning med ca 14 meter opp til løsmasser. 
Stasjonen vil ligge meget sentralt i forhold til flere store kontorlokaler som Telenor, Statoil, Aker, 
IT Fornebu m.fl. Også betydelige boligkonsentrasjoner på vestsiden vil være innenfor 800 meters 
avstand, en distanse som kan regnes som det naturlige nedslagsfeltet for stasjonen.  
 
Det planlegges oppganger i begge ender av stasjonen. Mot vest vil rulletrapper lede opp til et 
nivå over sporet der validerings- og billettautomater plasseres. Videre vil ramper og rulletrapper 
lede til to utganger, en på hver side av Snarøyveien. Man kommer opp i dagen langs fortauet og 
ledes dermed inn på eksisterende gangveinett.  
 
Utgangene mot øst vil oppfylle kravet om universell utforming. Et batteri av tre heiser vil på en 
effektiv måte kunne føre store folkemengder opp til planlagt gangbru over Snarøyveien. Tvers 
over denne anlegges det et lehus som omfatter både heiser og validatorer. Herfra vil man kunne 
gå direkte inn på gårdsplassen til Telenor eller til resten av gangveinettet. Gangbroen må 
utformes med reposer og stigning som oppfyller krav til universell utforming. Dette er per i dag 
ikke etablert.  
 

 

Bussholdeplasser 
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Figur 59 Stasjon ved Telenor  

 

Telenor Arena 
 
1000 m fra Telenor ikke langt fra Oksenøyveikrysset, foreslås det anlagt en stasjon som 
hovedsakelig skal betjene Telenor Arena, K2-tomta samt boliger og kontorbygninger på nordøstre 
del av Fornebu. Fra rampene som leder til utgang B vil man kunne gå rett ut i dagen da prinsippet 
om universell utforming er fulgt. Figuren viser imidlertid terrenghøyden hvor sporet ligger og 
terrenget er her høyere og det kan derfor se ut som om utgangen ligger under bakken. Ved å 
svinge rampen vil man altså treffe lavere terreng og man kommer raskere ut i dagen.  
 
Alle stasjonene på Fornebu legges så grunt som mulig. Dette for å få kortest mulig vei å gå fra 
plattform til overflaten. Ved å følge dette tilgjengelighetsprinsippet vil stasjonen delvis måtte 
bygges i fjell og delvis i løsmasser. Sannsynligvis vil den vestre halvdelen av stasjonshallen samt 
gangrampen måtte bygges i åpen byggegrop. Rampen vil være 140 meter lang og lede opp i 
retning av Telenor Arena. Den bør ha god bredde da den ved store arrangementer raskt må ta 
unna store folkemengder. Billettvalidatorene legges ytterst ved inngangen for å sikre at det kun er 
reisende som benytter seg av rommet.  
 
Det vil ikke være nødvendig med en egen oppgang i den østre delen av plattformen. Derimot 
anlegges det trapper og rulletrapper fra midten og opp til gangveinettet slik som vist på tegningen 
over.  
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Figur 60 Stasjon ved Telenor Arena  

 

9.1.2 Lysaker, alternativ 1A - dyp stasjon 
 
På Lysaker må metrotraseen føres dypt på grunn av fjellprofilets formasjon og dybden til fjell. 
Stasjonen blir liggende på kote ca. -20 meter. Det blir da ca. 32 meter opp til jernbanens 
plattformer. Høydeforskjellen mellom stasjonen og overflaten kan på mange måter sammenlignes 
med Nationaltheatret stasjon for jernbanen, eller Stortinget stasjon for metroen. 
 
Stasjonen blir liggende i fjell under jernbanestasjonen og Lysakerelven, og med oppganger til 
begge sider av Lysakerelven. På Lysaker tenkes det en egen fjelltunnel ned fra overflaten for å 
kunne gjennomføre utbyggingen på en effektiv måte med tanke på uttransport av masser og 
inntransport av materiell og utstyr for bygging og innredning av stasjonen. Denne fjelltunnelen vil i 
ferdig løsning fungere som ekstra rømningsvei fra stasjonen og opp i dagen. 
 
På Bærumsiden av Lysakerelva får stasjonen 3 oppganger: 

• Heis direkte fra plattform og opp til overflaten på utbyggingstomten like nord for 
jernbanestasjonen. 

• Trapper og ramper fra plattform og opp til plassdannelsen like nord for jernbanestasjonen 
vil være den tilkomsten som anvendes ved omstigning til/fra tog og buss. 

• Trapper og ramper opp til overflaten ved Vollsveien. Vil være praktisk å anvende for 
reisende som skal til Lysakerlokket og i retning Lysaker syd. 

 
På overflaten benyttes eksisterende gangkulvert under jernbanesporene for overgang til/fra tog 
(trapper og ramper fra gangkulverten og opp til plattform), og for gjennomgang til bussterminalen 
på E18-siden av jernbanestasjonen. 
 
Bygging av stasjonen kan gjennomføres uten at planlagt utbygging på begge sider av 
Lysakerelva berøres i vesentlig grad.  
 
Tilrettelegginger som må legges til grunn: 

• Inngang A: Forplassen til Thons bebyggelse vil få en oppgang. Denne vil ligge inntil muren 
langs jernbanestasjonen og ikke påvirke utsikt.  

• Inngang B: Det må lages et lite heishus mellom de to eksisterende trebygningene. Denne 
vil ikke påvirke ny bebyggelse. 

Telenor arena 
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• Inngang C: Her må det anlegges et nytt nedstigningstårn som rommer tre heiser samt 
valideringsautomater. Dette legges oppå planlagt flomvern og vil ikke påvirke annen 
bebyggelse. 

• Inngang D: Det kan bygges en utgang til Lysakerlokket. Denne vil også måtte bli installert 
med heiser.  

 

 
Figur 61 Stasjon ved Lysaker (dyp)  
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Videreføring mot Ullernåsen 
 

 
Figur 62 Trasé Lysaker - Ullernåsen 
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Fra Lysaker føres banetraseen opp mot Kolsåsbanen i en bratt stigende tunnel. Stigningsgraden 
er ca. 5,5%, som er det maksimale som normalt kan aksepteres på en ny metro.  
  
Like nord for Ring 3 / Granfosslinjen etableres det et tverrslag for tilkomst for fremføring av tunnel 
mellom Lysaker og Ullernåsen. Den kommer i tillegg til mulighet for fremføring/driving fra Lysaker. 
Det er valgt en slik tilkomst ved Ring 3 da mulighetene er begrenset ved Ullernåsen og også vil 
være til stor ulempe for beboerne i området der. Tilgjengeligheten til Ring 3 vil være nyttig i 
forhold til bortkjøring av utsprengte masser.  
 
Like vest for Ullernåsen stasjon svinger banen under dagens Kolsåsbane, og kopler seg til denne 
med en planskilt løsning for kryssende tog til Kolsås.  

 

9.1.3 Lysaker, alternativ 1B - grunn stasjon 
 
I dette alternativet er løsningen på Fornebulandet lik alternativet i kap. 9.1.1. 
 

 
Figur 63 Stasjon ved Lysaker (grunn) 

 
Lysaker stasjon kan alternativt anlegges under de planlagte bygningene som vist på tegningen 
over. Oppganger legges i hver ende i tillegg til heis. Mot øst vil det føre trapper og rulletrapper 
opp til nivå over sporet. Etter det vil en rampe følge elvebredden før man kommer opp i dagen og 
treffer gangveien som fortsetter under motorveibrua. Denne utgangen vil gi god tilgang til 
bussholdeplass for busser mot Oslo. Skal man til Lysaker jernbanestasjon vil det lønne seg å gå 
den vestlige utgangen som ledes opp av trapper og kommer opp til overflaten på et planlagt torg 
mellom byggene. Herfra følger man gangtrasé mot jernbanestasjonen evt. til bussholdeplassene.  
Det vil være enklest å bygge stasjonen før den planlagte bebyggelsen oppføres. Dersom banen 
imidlertid ikke kan bygges før utbyggingen av Lysaker igangsettes, foreslås det at stasjonshallen 
anlegges som planlagt i etasjen under parkeringskjelleren. Innføringen av sporet kan da 
gjennomføres i ettertid.  
 
Hovedfordelen med denne løsningen i forhold til den dype er kortere avstand mellom stasjonen 
og overflaten samt andre kollektivterminaler på Lysaker (tog og buss) Løsningen vil skape et 
konsentrert knutepunkt mellom de tre kollektivmidlene.  
 
At stasjonen ligger grunnere vil også gi en mindre høydeforskjell på oppstigningen mellom 
Lysaker og Ullernåsen.  
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Ulempen ved å legge stasjonen grunnere er hovedsakelig generelt mindre overdekning. Særlig 
gjør dette seg gjeldende i kryssingen under jernbanesporet samt i innføringen i fjellet etter 
Lysakerelva. Overdekningen kan også synes noe knapp i i forbindelse med innføringen til 
Ullernåsen. Fjellmodellen er usikker i området, noe som også vises i profiltegningen.  
 
For å klare å gjennomføre denne løsningen med stigning innenfor kravet må metrotunnelen føres 
over VEAS-tunnelen og samtidig under Granfosslinjen. (vist i Figur 62) Ved å starte stigningen 
tidligere etter passasjen av elva vil man få noe dårligere overdekning men samtidig større vertikal 
avstand til VEAS-tunnelen.  
 
Ved liten overdekning ift. Granfosslinjen kan det være en løsning å stenge det ene tunnelløpet og 
bygge banen ferdig inkludert støp av ny betongplate. Løpet kan åpnes og prosedyren gjentas for 
neste.  
 
Geologiske utredninger viser at traseen er gjennomførbar.  
 

 
 
Figur 64 Stasjon ved Lysaker (grunn) 
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Figur 65 Lysaker stasjon, østre oppgang 
 

 

 
 

Figur 66 Lysaker stasjon, midtre oppgang via heis og vestre oppgang integrert i resepsjon til planlagt konferansesenter, 
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Figur 67 Trasé Lysaker - Ullernåsen 
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9.2 Metro til Majorstuen via Skøyen 

9.2.1 Trasé på sørsiden av jernbanen mellom Vækerø og Skøyen 

 
Figur 68 Trasé Lysaker - Skøyen (med grunn stasjon på Lysaker) 
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Figur 69 Trasé Lysaker - Skøyen (med dyp stasjon på Lysaker) 
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Fra Lysaker bygges det videre på den grunne stasjonen. Denne ligger i riktig retning mot Oslo og 
vil være det mest naturlige alternativet for videreføringen mot Skøyen. 
 
Traseen legges dypt mellom Lysaker og Vækerø. Det ønskes mest mulig overdekning da fjellet er 
dårlig og det legges derfor tilnærmet maksimal stigning ned og opp. Man vil med dette kunne 
unngå å rive boliger.  
 

 
Figur 70 Stasjon ved Vækerø 

 
Stasjonen på Vækerø legges i dagen med sideplattformer. Dette medfører at sporene ligger inntil 
hverandre i et smalere tverrsnitt og de ta derfor mindre plass i et allerede trangt område. Mot vest 
legges det heiser og trapper opp mot gangbru som går over E18. Ned fra denne vil det i tillegg til 
trapp også gå rampe med 5 prosent stigning i forhold til krav om universell utforming Mot øst vil 
det også legges rampe pluss heis. Fra hver sider vil det i tillegg være mulig å gå rett inn på 
plattform fra terrengnivå. 
 
Umiddelbart etter stasjonen senkes traseen med maksimalt fall (55 promille) for å komme raskest 
mulig under bakken. Terrengmodellen viser varierende grunnforhold i området og fjellprofilet må 
utredes nærmere. På sørsiden av sporet kan det påvises fjell i dagen.  
 
Det finnes verneverdige bygninger innenfor det planlagte anleggsområdet. Disse innehar spesiell 
bevaringsstatus ihht. Pbl § 25.6. Tre bygninger (adresse Drammensveien 227) er registrert 
oppført i år 1780-1800 og benevnes som Vækerøstuene. Tre bygninger tilhører også tomten 
Drammensveien 225. Disse er oppført i 1892 og benevnes som Vækerø brann- og politistasjon. 
Det foreslås at disse flyttes, men at deres plassering i forhold til hverandre opprettholdes. På 
Figur 70 er deres plassering etter foreslått flytting merket rødt. 
 
Etter forseringen av jernbanen må det legges maksimal stigning mot Skøyen slik at stasjonen kan 
legges grunt og unngå at byggegropen blir dyp og kostbar. 
 

Maxbo 

Lysaker 

E18 

Flyttede hus 

Jernbanen 

Bensin
stasjon 
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Skøyen stasjon bygges i åpen byggegrop. For å unngå for små radier i de omkringliggende 
kurvene må stasjonen legges så nært jernbanen som mulig. Hele plattformen vil derfor kunne 
legges i arealet mellom Hoffsveien og jernbanen (Drammenbanen). Den vestre oppgangen vil 
bestå av trapper og rulletrapper som leder opp på det området som i dag er en parkeringsplass. 
Her foreligger det planer for utbygging av ny kontorbebyggelse. En slik utbygging må koordineres 
med planene for metro (vil også gjelde for eventuelle varianter av bybane/semimetro som er 
forutsatt på denne siden av jernbanen). Mot øst anlegges det en tilsvarende oppgang, i tillegg til 
heis som sikrer den universelle utformingen. Avstanden mellom denne utgangen og inngangen til 
jernbanestasjonen vil være ca 40 meter. Dette vil gi et konsentrert knutepunkt mellom metro og 
jernbane. Tegningen viser også muligheten for å legge trikken i Hoffsveien. Dette er i hovedsak 
utredet under semimetro-kapittelet, men kan også kombineres med metroløsningen. 
 

 
Figur 71 Stasjon ved Skøyen 
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9.2.2  Skøyen - Majorstuen 
 

 
Figur 72 Trasé Skøyen - Majorstuen 
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Som lengdeprofilet viser, vil banen gå inn i fjelltunnel i åsen rett etter kryssingen av 
Lilleakerbanen. Det er forutsatt at det ikke vil være nødvendig å rive eksisterende bygg. Videre 
legges tunnelen der det er best mulig fjelloverdekning. Innføringen til Majorstuen legges via 
Røabanen/Kolsåsbanen i en planskilt løsning inne i Volvattunnelen. Inngående spor vil føres inn 
på eksisterende inngående linje. Utgående spor legges under eksisterende tunnel og føres 
sammen som vist på Figur 72. 
 
Majorstuen T-banestasjon: 
 
Metroalternativene forutsetter i prinsipp dagens T-banestasjon på Majorstuen. For alle 
metroalternativer utredet i denne rapporten vil det være slik at antall metroavganger over 
Majorstuen stasjon overstiger dagens kapasitet i Fellestunnelen med 4 avganger pr. time pr. 
retning. Det innebærer at fire avganger vestfra må vende vest-vest på Majorstuen. I denne 
rapporten forutsettes det at det enten er 4 av de til sammen 8 avgangene pr. time til Fornebu eller 
Kolsåsbanens 4 avganger, som vender vest-vest på Majorstuen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 73 Innføring Majorstuen 

Vendekapasiteten på dagens Majorstuen stasjon må økes. I dag 
er det mulig å vende Holmenkollbanens korte tog på Majorstuen, 
men sporplanen er i dag slik at denne vendingen beslaglegger 
mye kapasitet på stasjonen. I rapport for daværende AS Oslo 
Sporveier ble det i april 2006 sett på en løsning som muliggjorde 
separat innføring av Holmenkollbanen til Majorstuen uten å legge 
beslag på kapasiteten. Løsningen ble kostnadsberegnet til i 
underkant av 20 mill. kroner i 2006. 
 
I tillegg til dette tiltaket bør man når man velger å vende en linje til 
fra vest (4 avganger pr. time) gjøre dette på en slik måte at ikke 
kapasiteten beslaglegges i nevneverdig grad. En aktuell løsning 
vi da vurderer er å utvide stasjonen med en ekstra 
”vendeplattform” på sydsiden av dagens sporområde – et område 
som i dag er benyttet til verksted, lager, vognoppstilling etc. 
 
I Ruters rapport fra oktober 2008 er det gjort en teknisk-
økonomisk utredning av ny T-banestasjon på Majorstuen. Man 
har i denne rapporten sett på en underjordisk T-banestasjon på 
Majorstuen med tilkopling til eksisterende fellestunnel gjennom 
sentrum. I Forbindelse med anleggsgjennomføringen for en slik 
ny T-banestasjon på Majorstuen, ble det identifisert et område 
som kunne benyttes som midlertidig stasjon i deler av 
byggeperioden (se figur til venstre). Dette området ser vi for oss 
at kan brukes til vendeanlegg vest-vest for tog fra Kolsåsbanen 
eller Fornebu, alternativt fra Østeråsbanen. 
 
En sporplan er ikke sett på i detalj, men det er i 
kostnadsoverslaget for metro lagt inn enn kostnad på 160 mill 
kroner for sporinnføring på Majorstuen for metro fra Skøyen. 
 
På etterfølgende side er det vist en figur som illustrerer hvordan 
ny løsning på Majorstuen kan bli med utgangspunktet i dagens 
stasjon. Deler av gammel bygningsmasse på stasjonen må rives, 
sammen med en nettstasjon/likeretter vest på tomta like ved 
baneinnføringen fra Kolsås/Østerås. Utgående spor fra den nye 
buttstasjonen må mest sannsynlig krysse planskilt med 
Kolsåsbanen/Østeråsbanen inngående. 
 



Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu – Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning 

81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 74 Stasjonsløsning Majorstuen 

 
Ny metrostasjon på Majorstuen som presentert i nevnte rapport fra 2008 har ikke hensyntatt en 
metro til Fornebu og konkrete planer om ny tunnelkapasitet gjennom sentrum. Løsningen for en 
slik ny stasjon på Majorstuen må derfor modifiseres i forhold til layouten vist i rapporten fra 2008. 
For eksempel kan man da tenke seg en to-etasjers underjordisk stasjon hvor den nedre etasjen 
har forbindelse til ny tunnel gjennom sentrum. 
 
På nåværende tidspunkt vurderes det som interessant å bygge metro til Fornebu samtidig som ny 
metrostasjon på Majorstuen bygges. Det antas at det vil være mulig å spare penger ved å 
samordne prosjektene. Ny metrostasjon på Majorstuen vil også i betrydelig grad kunne 
finansieres ved realisasjon av tomteverdien/arealene over en slik ny underjordisk stasjon. Det 
presiseres at det i nåværende utredningsarbeid ikke er sett i detalj på beløpenes størrelse. 
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Dagens sikrings- og signalsystem er modent for utskifting. Pågående studier av effekten av nytt 
sikrings- og signalsystem kan medføre at det er mulig å øke kapasiteten med 4 avganger ekstra 
pr. retning pr. time i forhold til i dag. For å få til dette må det også vurderes utbedringstiltak på 
flere stasjoner på fellestrekningen. Lar dette seg gjennomføre kan man muligens klare seg med i 
prinsippet dagens T-banestasjon på Majorstuen uten investeringer i ekstra vendekapasitet for tog 
fra vest. 
 
 

 
Figur 75 Visualisering av ny Majorstuen metrostasjon (Ruterrapport, 2008) 
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10. Grunnforhold 
 

10.1 Ingeniørgeologiske vurderinger 
 
Basert på eksisterende grunnlagsmateriale, kan det antas å være teknisk gjennomførbart med 
tunneler og stasjoner i berg langs planlagte traseer fra Fornebu via Skøyen, alternativt 
Ullernåsen, til Majorstua. Dette under forutsetning av at gjennomførbarhet verifiseres ved videre 
detaljerte undersøkelser. 
 
De ingeniørgeologiske forholdene kan forventes å variere mye. Utenom svakhetssoner kan det 
ventes vekslende, men middels til gode bergforhold. På store deler av strekningen er det 
forholdsvis liten bergoverdekning, og det må forventes kontakt med dagfjell8. 
 
Det må forventes stabilitetsproblemer i forbindelse med forkastningssoner og eruptivganger. 
Eruptivgangene er ofte mer oppsprukket og har høyere permeabilitet enn sideberget. 
Grensesonene til eruptivganger er ofte dårlige, og det er erfart store vannlekkasjer i forbindelse 
med gangene. Forkastninger består ofte av oppknust og delvis leiromvandlet berg. På grunn av 
at dyprenner med løsmasser ofte følger forkastningssoner, kan det ved passering av slike 
forventes lavere bergoverdekning.  
 
På flere deler av strekningen går tunnelene under bebygde områder der bygninger er 
fundamentert på løsmasser. For å hindre senkning av grunnvannstand og eventuelle 
setningsskader på bygningene, må omfattende tettetiltak gjennomføres i tunnelene. 
 
Spesielt utfordrende elementer forventes å være: 
 

 Partier med liten overdekning 
 Tunneldriving i forholdsvis svake bergarter og dagfjell 
 Passering av svakhetssoner med liten overdekning 
 Passering nær eksisterende infrastruktur og bebyggelse  
 Strenge krav til tetthet og behov for omfattende systematisk injeksjon 

 
I vurderingene er det lagt vekt på å få oversikt over bergnivå og bergoverdekning for den 
foreslåtte traseen. Det er ikke foretatt detaljerte vurderinger av bergkvalitet og sikringsbehov i 
tunnelene. Det må generelt forventes systematisk bolting og sprøytebetong, samt 
buer/betongutstøpning/tung sikring i forbindelse med svakhetssoner og områder med lav 
overdekning. 
 
På strekningen Fornebu - Lysaker er det et godt datagrunnlag med bergkontrollboringer og 
totalsonderinger. Videre fra Lysaker til Majorstuen består undersøkelsene i all hovedsak av enkle 
sonderinger i løsmasse uten sikker bergpåvisning, og bergoverflaten kan derfor ligge dypere enn 
antatt. Berglinje på lengdeprofiler er generert med grunnlag i grunnundersøkelser langs traseen, 
uavhengig av type undersøkelse. Denne berglinja vil være usikker flere steder. 
 
For videre vurderinger av strekningene Lysaker – Majorstuen og Lysaker – Ullernåsen vil det 
være behov for verifikasjon av bergoverdekning ved hjelp av bergkontrollboringer og/eller 
refraksjonsseismikk. Videre bør mer detaljerte vurderinger og undersøkelser utføres ved spesielt 
krevende områder. 
 
 

                                                      
8 Dagfjell er betegnelsen på den øvre del av berggrunnen, der det har foregått forvitring, sprekkedannelse, 

sprekkeutvidelse, rustutfelling, utvasking og andre tegn på påvirkning fra overflatevann, frost og varme. 
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10.2 Geotekniske vurderinger 
 
De naturlige løsmassene i Oslo-området består i hovedsak av marin leire. Leira er stort sett bløt 
til middels fast. I tillegg kan det stedvis forekomme lommer og lag av meget sensitiv/kvikk leire i 
dybden. 
 
Over leira finner man normalt tørrskorpeleire. I tillegg vil det i bystrøk normalt ligge et par meter 
med fyllmasser (byfyll) øverst. På Fornebu er det spesielt store tykkelser med fyllmasser 
bestående av sprengstein, inntil 7-8 m registrert ved boringer. Dette skyldes en nedsprengning og 
utfylling for å planere området den gangen Fornebu flyplass ble etablert. 
 
I Oslo er det vanlig å finne et 1-2 m tykt lag med grovere masser, morene, over berg. Dette 
gjelder særlig i dyprennene, der tykkelsen i tillegg kan være større. Et tilsvarende lag med 
morene ble ikke registrert på Lysaker i forbindelse med utbyggingen av ny jernbanestasjon. 
 
Utgravingene i løsmasser vil i hovedsak måtte foregå i avstivet byggegrop. Unntaksvis kan man 
kanskje grave åpent ved små gravedybder og tilstrekkelig plass til graveskråninger. Der det er 
moderate gravedybder, kan man benytte tradisjonell spunt. Ved store gravedybder og/eller store 
dybder til berg, kan det bli behov for spesielt kraftig spunt, HZ-spunt eller lignende, eller andre 
løsninger som slissevegger eller sekantpelvegger. Støtteveggene avstives innvendig eller med 
stag til berg. 
 
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot bunnoppressing, samt for å få en trafikkérbar traubunn, 
kan det stedvis bli behov for grunnforsterkning i form av kalk-sementpeler og/eller jetpeler. 
 
De største utfordringene på dette prosjektet vil være å etablere en byggegrop der man skal grave 
dypt i løsmasser (15 - 20 m). Særlig gjelder dette der man har eksisterende bygninger og andre 
konstruksjoner/fyllinger tett inntil byggegropen. Både deformasjoner av spuntveggene og 
poretrykksenkning under utgraving vil kunne medføre setninger på naboterrenget. Videre er det 
noen områder der traseen går under eksisterende bygninger, med alt det medfører av ekstra 
utfordringer, dersom disse bygningene skal bestå.  Man skal dessuten bygge kulvert i løsmasser 
under Lysakerelva. 
 
All tilgjengelig informasjon om grunnforholdene på de strekningene der det ikke er tunnel i berg, 
må samles inn fra Undergrunnskartverket og fra andre instanser/firma. Basert på hva denne 
informasjonen viser, må det settes opp borplaner for supplerende boringer og prøvetaking samt 
ev. refraksjonsseismikk. Det er spesielt dybdene til berg og leiras styrkeegenskaper det er av 
interesse å få kartlagt bedre. 
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11. Eksisterende anlegg i grunnen 
 
Det er gjennomført en kartlegging av tekniske anlegg i grunnen, og dette er oppsummert i egen 
rapport og tegninger. 
 
Følgende forhold vil kunne gi konflikt mellom de planlagte banetraseene og eksisterende teknisk 
infrastruktur: 
 

- Planlagte banetraseer ligger på samme nivå som eksisterende teknisk infrastruktur. 
Tekniske anlegg må legges om. Da det kan være store fellesanlegg som må legges om, 
vil omleggingskostnadene være betydelige. Anlegg basert på gravitasjon (spillvanns- og 
overvannsanlegg) vil også kunne kreve store (lange) omlegginger på grunn av 
fallforholdene. 

 
- Trasé for bane i dagen ligger over eksisterende traséer for teknisk infrastruktur. Det vil da 

ofte være krav til sikring av de eksisterende anleggene, evt. med varerør eller med 
betongplater.  

 
- Aktuelle banetraseer vil avskjære planlagte nye traséer for tekniske føringer. Disse må da 

legges i andre, lengre traseer. 
 
Det har vært kontakt med alle lednings- og kabeleiere for å innhente oppdatert grunnlag. I tillegg 
er ulike forhold avklart i møter med Bærum kommune, Oslo kommune, Hafslund Nett og 
Televerket / Relacom.  
 
På Fornebu er det i stor grad nyanlegg som eventuelt kommer i konflikt med banealternativene. 
 
Kartlagte konflikter og grensesnitt mot tekniske anlegg er beskrevet og lagt til grunn for 
kostnadsanslagene for banealternativene. Kostnad for ivaretakelse av konfliktene er oppsummert 
i tabellen under: 
 
 
Tabell 7: Kostnad for tilpassing teknisk infrastruktur i grunnen  
Banealternativ Kostnad for tiltak  
Dagalternativ (bybane, 
semimetro, superbuss) 

Ca. 65 mill. kroner. 

Tunnelalternativ (metro, 
semimetro, superbuss) 

Ca. 55 mill. kroner. 
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12. Driftsopplegg og kjøretider 
 
Dimensjonering av driftsopplegget for alternativene baserer seg på 20 000 arbeidsplasser og om 
lag 17 000 bosatte på Fornebu. Frekvenser og linjestruktur slik illustrert for hvert enkelt alternativ 
nedenfor, er lagt til grunn for trafikkberegningene beskrevet i kapittel 13.2. Forhold rundt forventet 
antall arbeidsplasser og bosatte på Fornebu er også nærmere beskrevet i nevnte kapittel. 
 
Det er videre gjort beregninger av kjøretider på nye traseer for hvert enkelt alternativ. Disse 
kjøretidene er også lagt til grunn for trafikkberegningene.  
 
Oppsummert er kjøretidene for alle alternativer på noen utvalgte destinasjoner som vist i tabellen 
nedenfor: 
 
Tabell 8: Kjøretider Fornebu – Oslo 
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Fornebu Senter 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 
Lysaker 9 min 9 min 5 min 5 min 9 min 9 min 8 min 7 min 
Omstigning tog 9 - 14 min - -  - 13 min - 
Ullernåsen   8 min - - - - - 
Skøyen 13 min 17 min - 9 min 13 min 13 min 16 min 10 min 
Majorstuen  20 

min10 
- 16 min 12 min 16 min  23 min 11 - - 

Nationaltheatret 24 min 22 min 18 min 14 min 18 min12/ 
23 min13/ 

20 min 21 min 17 min 

Oslo S / 
Jernbanetorget 

29 min 26 min 21 min 17 min 21 min12/ 
26 min13 

27 min 25 min 24 min 

 

12.1 Alternativ bybane 
 
I forrige fase av prosjektet frem mot levering av Ruterrapport nr 2009:17, ble bybane fra Fornebu 
koplet på Lilleakerbanen ved Furulund stasjon. Man har i inneværende fase valgt å gå vekk fra 
denne løsningen på grunn av vanskelige forhold knyttet mot omgivelsene til Lilleakerbanens 
trasé. 
 
Aktuell trasé i inneværende planfase for bybane mellom Fornebu og Skøyen er langs E18, enten 
like på sjøsiden av E18 (som illustrert nedenfor) eller mellom E18 og jernbanen. 
 
Et forslag til driftsopplegg for bybanen mellom Fornebu – Lysaker – Skøyen er vist nedenfor 
sammen med dagens metro og trikk på Lilleakerbanen. Dette systemet legges til grunn for 
trafikkberegningene og den samfunnsøkonomiske beregningen. 
 

                                                      
9 Regner 5 minutter for omstigning til tog 
10 På Skøyen går 8 avganger mot Majorstuen, og 8 avganger mot sentrum. 
11 På Skøyen går noen superbusser til Majorstuen i linje 20 sin trasé, og noen til sentrum i linje 31 sin trasé. 
12 Forutsetter ny semimetrotunnel gjennom sentrum. Analysene i denne rapport har ikke lagt til grunn at en slik tunnel er bygget. 
13 Kjøretider for doble sett til Majorstuen, videre til Oslo sentrum forutsetter overgang til metro på Majorstuen (5 min for omstigning 

tillagt). Semimetro til sentrum via trikketraseen i Drammensveien vil ha samme kjøretid som bybane.  
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Mellom Fornebu og Skøyen vil bybanen ha 24 avganger pr. time pr. retning. På skøyen snur 8 av 
disse tilbake til Fornebu, og de 16 resterende fortsetter videre til Majorstuen (8 avganger) og over 
Drammensveien mot sentrum (8 avganger).  
 

 
Figur 76 Driftsopplegg i bybanealternativet (antall avganger pr. time pr. retning i rush) 

 
 
Kjøretider er beregnet for bybane Fornebu – Lysaker – Skøyen – Majorstuen. Kjøretiden antas 
den samme uavhengig av trasé på sjøsiden av E18 eller mellom jernbane og E18. 
 
De sjøgrønne linjene på Fornebu viser antall busser som betjener Fornebu, og hvor de kommer 
fra. 
 
 
Tabell 9: Bybane - Kjøretider Fornebu - Oslo 
 
 

 
Bybane 
direkte 

 

 
Bybane med omst. 

på Lysaker 

Fornebu Senter 0 min 0 min 
Lysaker 9 min 9 min 
Omstigning tog 14 - 14 min 
Skøyen 13 min 17 min 
Majorstuen  20 min15 - 
Nationaltheatret 24 min 22 min 
Oslo S / Jernbanetorget 29 min 26 min 
 
Ved å bytte til tog på Lysaker sparer man 3 minutter mellom Fornebu Senter og Oslo S / 
Jernbanetorget fremfor å ta bybanen hele veien. 
 

                                                      
14 Regner 5 minutter for omstigning  til tog 
15 På Skøyen går 8 avganger mot Majorstuen, og 8 avganger mot sentrum. 
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12.2 Alternativ metro 
 
For metro er det to varianter: 
 

1. Metro med påkopling til Kolsåsbanen på Ullernåsen stasjon. 
2. Metro via Skøyen med påkopling eksisterende T-banesystem like vest for Majorstuen. 

 
Et driftsopplegg med 8 metroavganger i timen mellom Majorstuen og Fornebu er vist i 
illustrasjonen nedenfor. Driftsopplegget for metro krever planskilt kryssing på Makrellbekken i 
varianten der metro til Fornebu koples på Kolsåsbanen ved Ullernåsen.  
 
Illustrasjonen viser tilkopling til Kolsåsbanen på Ullernåsen stasjon. Frekvensen til/fra Fornebu vil 
bli den samme dersom metroen alternativt legges via Skøyen.  
 

 
Figur 77 Driftsopplegg i metroalternativet, variant over Ullernåsen (antall avganger pr. time pr. retning i rush) 

 
De sjøgrønne linjene på Fornebu viser antall busser som betjener Fornebu, og hvor de kommer 
fra. 
 
Tabell 10: Kjøretider Fornebu - Oslo 
 
 

 
Metro via 

Kolsåsbanen

 
Metro via 
Skøyen 

Fornebu Senter 0 min 0 min 
Lysaker 5 min 5 min 
Ullernåsen 8 min - 
Skøyen - 9 min 
Majorstuen 16 min 12 min 16 
Nationaltheatret 18 min 14 min 
Oslo S / Jernbanetorget 21 min 17 min 
 
Kjøretidene er som kodet i transportmodellen. 

                                                      
16 Forutsetter at Metro fra Fornebu går videre gjennom sentrum. 
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12.3 Alternativ semimetro 
 
Et driftsopplegg med 16 semimetroavganger i timen mellom Fornebu og Skøyen er vist i 
illustrasjonen nedenfor.  
 
Trasé for semimetro er den samme som trasé for bybane mellom Fornebu og Skøyen, og som 
trasé for metro mellom Skøyen og Majorstuen. 8 av semimetroavgangene som kommer fra 
Fornebu fortsetter i bysporvognsnettet gjennom sentrum (kjører som enkle sporvognssett 
tilpasset dagens holdeplasser i sentrum). De resterende 8 avgangene kjører som doble sett og 
ender på Majorstuen T-banestasjon. I etterfølgende figur er trasé for semimetro mellom Lysaker 
og Skøyen vist i traseen som ligger mellom jernbane og E18. 
 

 
Figur 78 Driftsopplegg i semimetroalternativet (antall avganger pr. time pr. retning i rush) 

 
De sjøgrønne linjene på Fornebu viser antall busser som betjener Fornebu, og hvor de kommer 
fra. 
 
Tabell 11: Kjøretider Fornebu - Oslo 
 
 

 
Semimetro via 

Skøyen og 
Majorstuen 

Fornebu Senter 0 min 
Lysaker 9 min 
Ullernåsen - 
Skøyen 13 min 
Majorstuen  16 min 17 
Nationaltheatret 18 min18/ 23 min19

Oslo S / Jernbanetorget 21 min18/ 26 min19

                                                      
17 Forutsetter at Semimetro ender på Majorstuen (bygges eventuelt videre gjennom sentrum i ny tunnel). Reise videre 

til Oslo sentrum forutsetter i tabellen overgang til metro på Majorstuen (5 min for omstigning tillagt). Semimetro til 
sentrum via trikketraseen i Drammensveien vil ha samme kjøretid som bybane. 

18 Forutsetter ny semimetrotunnel gjennom sentrum. Analysene i denne rapport har ikke lagt til grunn at en slik tunnel er bygget. 
19 Kjøretider for doble sett til Majorstuen, videre til Oslo sentrum forutsetter overgang til metro på Majorstuen (5 min for omstigning 

tillagt). Semimetro til sentrum via trikketraseen i Drammensveien vil ha samme kjøretid som bybane.  
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Kjøretider som kodet i transportmodellen. Kjøretider for semimetro via Skøyen og trikkenettet fra 
Skøyen til sentrum, vil være som for bybane. 
 

12.4 Alternativ superbuss 
 
Superbuss kjører i samme trasé som bybane på strekningen Fornebu – Skøyen, og det antas at 
superbussene da også får samme reisetid som bybane på denne strekningen. Fra Skøyen går 
superbussene i samme trasé som dagens busser gjennom Oslo. Superbussene følger traseene 
til linjene 31, 31E, 20 og 24.  
 
På samme måte som for bybane, har også superbuss en alternativ trasé mellom Lysaker og 
Skøyen i den trasé som er vist for semimetro. Denne traseen ligger mellom jernbanen og E18 på 
strekningen Vækerø – Skøyen.  
 

 
Figur 79 Driftsopplegg i superbussalternativet (antall avganger pr. time pr. retning i rush)  

 
De sjøgrønne linjene på Fornebu viser antall busser som betjener Fornebu, og hvor de kommer 
fra. 
 
Tabell 12: Kjøretider Fornebu - Oslo 
 
 

 
Superbuss via 

Skøyen 
Fornebu Senter 0 min 
Lysaker 9 min 
Ullernåsen - 
Skøyen 13 min 
Majorstuen  23 min 20 
Nationaltheatret 20 min 
Oslo S / Jernbanetorget 27 min 
 

                                                      
20 På Skøyen går noen superbusser til Majorstuen i linje 20 sin trasé, og noen til sentrum i linje 31 sin trasé. 
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12.5 Sammenligningsalternativ automatbane 
 
Automatbanen foreslås driftes med 24 avganger i timen mellom Lysaker og Fornebu. Frekvensen 
blir en avgang hver 2,5 minutt som er godt innenfor teknisk kapasitetsgrense for et 
automatbanesystem.  
 

 
Figur 80 Driftsopplegg i automatbanealternativet (antall avganger pr. time pr. retning i rush) 

 
De sjøgrønne linjene på Fornebu viser antall busser som betjener Fornebu, og hvor de kommer 
fra. 
 
Tabell 13: Kjøretider Fornebu - Oslo 
 
 

 
Automatbane 

Fornebu Senter 0 min 
Lysaker 8 min 
Omstigning tog 21 13 min 
Ullernåsen - 
Skøyen 16 min 
Majorstuen 22 (31 min) 
Nationaltheatret 21 min 
Oslo S / Jernbanetorget 25 min 
 
 
Reisende med automatbane vil måtte ta omstigning til tog eller buss på Lysaker. I tabellen like 
over er det lagt til 5 minutters omstigningstid til tog for reisende mot Oslo. 
 

                                                      
21 Regner 5 minutter for omstigning  til tog 
22 Regner 5 minutter for omstigning til buss 20 mot Majorstuen 
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12.6 Referansealternativ buss 
 
Ved bussbetjening av Fornebu er behovet  (i hovedsak leddbusser) på 53 busser i timen mellom 
Lysaker og Fornebu. I figuren nedenfor er disse vist sammen med bybane og metro slik disse 
ligger i referansealternativet. Disse 53 bussene utgjør omlag 15 busser mer enn det som i dagens 
ruteopplegg medgår for betjening av Fornebu. 
 

 
Figur 81 Driftsopplegg i bussalternativet (antall avganger pr. time pr. retning i rush) 

 
 
Tabell 14: Kjøretider Fornebu - Oslo 
 
 

 
Buss 31 

 
Buss 31 E 

Fornebu Senter 0 min 0 min 
Lysaker 7 min 7 min 
Omstigning tog 23 - - 
Ullernåsen - - 
Skøyen 12 min 10 min 
Majorstuen 24 (27 min) (25 min) 
Nationaltheatret 24 min 17 min 
Oslo S / Jernbanet. 30 min 24 min 
 
 
 

                                                      
23 Regner 5 minutter for omstigning  til tog 
24 Regner 5 minutter for omstigning til buss 20 mot Majorstuen 
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13. Økonomiske konsekvenser 
 

13.1 Investeringskostnader 
 

13.1.1 Infrastruktur og anlegg 
 
Høsten 2009 i forbindelse med utarbeidelse av Ruterrapport nr 2009:17, ble det gjennomført et 
anslagsseminar for å fastsette anleggskostnadene for de daværende alternativene for 
kollektivbetjening av Fornebu.  
 
Følgende anleggskostnader inkludert kostnader for base fremkom: 
 
 
Tabell 15: Totalkostnad infrastruktur og anlegg (Ruterrapport nr 2009:17, kostnadsnivå 2009) 
 
Banealternativ 
 

 
Kostnad 

 
Pr. meter dobbeltspor25 

Bybane om Lilleakerbanen:   
Fra Fornebu senter 2,1 mrd. kr. 405 000 kr. 
Fra Norske Skog 2,3 mrd. kr. 371 000 kr. 
Metro om Kolsåsbanen:   
Hovedalternativ (dobbeltsporet tunnelløp) 2,7 mrd. kr. 505 000 kr. 
Variant med separate tunnelløp 3,0 mrd. kr. 549 000 kr. 
Automatbane:   
Sløyfedrift 1,4 mrd. kr. 490 000 kr.  
Fra Norske Skog 1,7 mrd. kr. 430 000 kr. 
 
 
Alle kostnadsanslag hadde ca. 90% sannsynlighet for at det ligger innenfor +/- 25%. Alle 
kostnadsanslag er ekskl. mva. 
 
I forbindelse med planarbeidet og oppfølgingen etter Ruterrapport nr 2009:17 er det tilkommet 
flere alternative kollektivløsninger for Fornebu, og bybane- og metroalternativet er justert. 
 
I utarbeidelsen av kostnadsoverslagene for justerte og nye alternativer er det tatt utgangspunkt i 
den anslagsprosessen som ble gjennomført høsten 2009. En ekspertgruppe har gjennomgått nye 
og justerte alternativer og vurdert i hvilken grad enhetskostnader etc. fra anslagsprosessen 
høsten 2009 vil kunne være gjeldende for nye og justerte alternativer. Der hvor man har sett 
grunnlag for å justere kostnadsanslagene fra 2009 har man gått inn og gjort slike justeringer. 
Kostnadene er til slutt oppjustert til kostnadsnivå 4. kvartal 2010 i henhold til SSB’s indeks for 
bygge- og anleggsarbeider. Kostnadene er ekskludert eventuell mva. 
 
Totalkostnader for anlegg inkludert base for justerte og nye alternativer som er presentert i denne 
rapporten, fremkommer av tabellen under. 
 
 
 
 

                                                      
25 For metro og automatbane hovedalternativ er enkeltsporseksjoner (metrotiltak ved Makrellbekken og automatbanens 

sløyfe på Fornebu) omregnet til dobbeltspor. 
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Tabell 16: Totalkostnad infrastruktur og anlegg (kostnadsnivå 4. kvartal 2010) 
 
Banealternativ 
 

 
Kostnad 

 
Pr. meter dobbeltspor26 

Bybane:   
Trasé på sjøsiden av E18 mellom Vækerø og 
Skøyen 

2,7 mrd. kr. 342 000 kr. 

Trasé mellom Lysaker og Skøyen som 
semimetro 

2,8 mrd. kr. 358 000 kr. 

   
Metro:27   
Påkopling Ullernåsen, dyp stasjon på Lysaker 3,0 mrd. kr. 505 000 kr. 
Påkopling Ullernåsen, grunn stasjon på Lysaker 3,1 mrd. kr. 497 000 kr. 
Via Skøyen, grunn stasjon Lysaker 4,5 mrd. kr. 522 000 kr. 
   
Semimetro:   
Som bybane Fornebu – Lysaker, trasé mellom 
E18 og jernbanen videre til Skøyen, som metro 
Skøyen – Majorstuen  

3,5 mrd. kr. 387 000 kr. 

   
Superbuss:   
Trasé som bybane Fornebu - Skøyen 1,7 mrd. kr. 327 000 kr. 
   
Automatbane:   
Sløyfedrift 1,5 mrd. kr. 510 000 kr. 
Fra Norske Skog 1,8 mrd. kr. 447 000 kr. 
 
 
Usikkerheten i kostnadsanslagene er noe større (+/- 30% innenfor 90% sannsynlighet) enn hva 
som var gjeldende i Ruterrapport nr 2009:17 på grunn av at det ikke er gjennomført en ny og 
fullstendig anslagsprosess. Alle kostnadsanslag er ekskl. mva. 
 

13.1.2 Rullende materiell (vogner) 
 
I forbindelse med beregning av samfunnsøkonomi er det også behov for å se på investeringer i 
rullende materiell i de forskjellige alternativene. 
 
I den sammenheng er det tatt utgangspunkt i det trafikkopplegget som er modellert, og det er 
beregnet hvor mye rullende materiell som det må investeres i. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
26 For metro og automatban er enkeltsporseksjoner (metrotiltak ved Makrellbekken og automatbanens sløyfe på 

Fornebu) omregnet til dobbeltspor. 
27 Alle varianter har to spor i felles tunnelløp. 
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Tabell 17: Materiellbehov og investering (kostnadsnivå 4. kvartal 2010) 
 
Banealternativ 
 

 
Materiellbehov 

inkl. 10% reserve 
 

 
Investeringsnivå 

Bybane:   
Trasé på sjøsiden av E18  19 sporvognssett 582 mill. kr. 
   
Metro:   
Påkopling Ullernåsen, dyp stasjon på Lysaker 5,5 tog 572 mill. kr. 
Via Skøyen 4,4 tog 458 mill. kr. 
   
Semimetro:   
Som bybane Fornebu – Lysaker, trasé mellom 
E18 og jernbanen videre til Skøyen, som metro 
Skøyen – Majorstuen  

19 sporvognssett 582 mill. kr. 

   
Superbuss:   
Superbuss til Jernbanetorget  107 mill. kr. 
   
Automatbane:   
Sløyfedrift 8 automatbanetog 208 mill. kr. 
 
 
For beregning av investeringsbehov for superbusser viser vi til kapittel 13.3.1. 



Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu – Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning 
 

 96  

13.2 Trafikkgrunnlag og reiseetterspørsel 
 

13.2.1 Generelt 
 
Dette kapittelet tar for seg trafikkanalyse for de ulike kollektivkonseptene til Fornebu. Det er 
gjennomført modellberegninger for å se på endringer i trafikken som følge av ulike 
utbyggingstiltak, og hvordan kollektivetterspørselen responderer på de ulike konseptene - både 
lokalt på Fornebu, samt i hele Oslo/Akershus. 
 

13.2.2 Modell og beregningsforutsetninger 
 
For å kunne anslå passasjergrunnlaget for kollektivtrafikken i de ulike utbyggingsalternativene er 
det gjennomført beregninger med transportmodellen EMMA/Fredrik for Oslo og Akershus. 
Modellen håndterer reiseetterspørsel fra geografiske soner i modellområdet, og tar hensyn til valg 
av reisemål, transportmiddelvalg og rutevalg for reisen. Transportsonene er i utgangspunktet delt 
inn som grunnkretser, og på Fornebu var det kun én transportsone som skulle fange opp nesten 
all ny aktivitet og arealbruk. For at modellen på en mer realistisk måte skal kunne ta hensyn til 
infrastruktur og transporttilbudet på Fornebu, er denne sonen splittet i 15 mindre transportsoner 
samt kodet veinett og kollektivlinjer mer detaljert for hvert beregningsalternativ. Således har vi 
også på en bedre måte kunnet beregne fordelingen av trafikken internt på Fornebu. 
Modellberegningene er gjennomført for år 2030, med utgangspunkt i et referansescenario som 
delvis sammenfaller med Ruters tidligere scenario fra arbeidet med strategiplanen ”L2010”.  
 
Antall bosatte og arbeidsplasser på Fornebu er etablert i samsvar med KDP2 for Bærum 
kommune. Dette innebærer et samlet antall arbeidsplasser på 20.000, hvor fordelingen på ulike 
næringsgrener i de forskjellige sonene er foretatt i samsvar med transportmodellens opprinnelige 
tall for Fornebu i beregningsår 2030, tall fra ”Trafikknotat-13-4” (Rambøll, 2006) og beskrivelse av 
områdene fra KDP/Budstikka. En tilsvarende fordeling av bosatte i transportsoner på Fornebu er 
foretatt med utgangspunkt i modellens opprinnelige tall, med en sosioøkonomisk spredning i 
befolkningen slik som i Bærum kommune. Det forutsettes relativt sterke parkeringsrestriksjoner 
knyttet til arbeidsplasslokaliseringen på Fornebu. I transportmodellen har vi håndtert denne 
forutsetningen ved å anta tilsvarende parkeringskostnader som i Oslo sentrum, under antagelsen 
at høye parkeringskostnader gjenspeiler lav tilgang på parkeringsplasser. På Lysaker er det lagt 
til grunn et samlet antall arbeidsplasser på i underkant av 25.000, i en radius 800 meter fra 
Lysaker stasjon.  
 
Modellberegningene er gjennomført for ett referansescenario (buss) i 2030, samt for 
utbyggingsalternativene: 
 
- Automatbane  
- Bybane  
- Semimetro 
- Superbuss til Jernbanetorget 
- Metro om Ullernåsen 
- Metro om Skøyen 
  
 
I alle beregningsalternativene er det forutsatt direkteforbindelse mellom Fornebu og Oslo, bortsett 
fra alternativet med automatbane hvor det forutsettes omstigning på Lysaker. Etter en detaljert 
gjennomgang av fremkommeligheten for buss til og fra Fornebu i transportmodellen, 
sammenlignet med faktisk registrert forsinkelse for buss i Oslo og Akershus (PROSAM-rapport 180), 
ble det foretatt en oppjustering av kjøretiden for enkelte busser som betjener Fornebu (lavere 
snitthastighet). Det har også blitt gjort noen justeringer i det øvrige buss- og banetilbudet. Til tross 
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for noen små endringer er modell og beregningsforutsetningene tilnærmet lik som i 
Fornebuutredningen høst 2009 (Ruterrapport nr 2009:17).    
 
I en vurdering av resultatene i denne rapporten er det også viktig å være klar over 
forutsetningene som er lagt til grunn i referansealternativet, og som er utgangspunkt for de andre 
konseptene. I referansealternativet for 2030 er det lagt til grunn en allerede utbygd trikkelinje fra 
Skøyen til Tonsenhagen, samt en trikkesløyfe fra Aker Brygge via Vippetangen til Jernbanetorget. 
Sistnevnte trikkelinje skal sikre at kapasiteten gjennom sentrum ikke overstiges. For jernbanen er 
det lagt til grunn driftskonsept 2012, som nå er utsatt, med vending av tog etter Lysaker. Dvs. god 
kapasitet til og fra Oslo.  
 
Datagrunnlaget i transportmodellen bygger i stor grad på statistiske data, fra blant annet Statistisk 
sentralbyrå. Disse prognostiserte dataene sier noe om en forventet utvikling i samfunnet. 
Resultatene fra transportmodellen viser at den største andelen kollektivreiser til og fra Fornebu 
kommer fra øst. 25 prosent fra vest og 75 prosent fra øst for Lysakerelven. Andel bilreiser til og 
fra Fornebu viser en mer retningsbalansert fordeling med 40/50 prosentfordeling mellom 
henholdsvis vest og øst for Lysakerelven. 
 
Bostedsdata for ansatte ved Aker viser at 43 prosent av de ansatte bor vest for Lysakerelven. 
Resterende 57 prosent bor øst for Lysakerelven. Tilsvarende bostedsdata ved Telenor viser en 
fordeling 55 prosent fra vest og 45 prosent fra øst. Øst ble for Telenor definert som postnummer 
innenfor Oslo. Andelen fra øst kan av den grunn være noe større dersom mange ansatte bor øst 
for selve Oslo. 
 
Tallene viser at de ansatte ved de hittil største arbeidsplassene på Fornebu fordeler seg omtrent 
likt vest og øst for Lysakerelven. Data fra reisevaneundersøkelse for ansatte ved Telenor, hvorav 
608 av de ansatte svarte (60 prosent av alle ansatte) viser at rundt 25 prosent av de ansatte ved 
Telenor bruker buss som hovedreisemiddel. Av disse 25 prosentene benyttet ni av ti 
bussreisende seg av busslinjer fra øst. 20 prosent av de ansatte ved Telenor benytter seg av tog 
som hovedreisemiddel, men med ukjent retning. Nærmere 40 prosent benytter bil, og kjører alene 
til og fra arbeid. Omtrent halvparten av de ansatte ved Telenor har P-plass betalt av arbeidsgiver. 
 
Innsamlet data gir mye informasjon om de ansatte på Fornebu; fordeling mellom bil og kollektiv, 
samt andel bosatte vest og øst for Lysakerelven, men det har derimot ikke vært mulig å oppdrive 
en detaljert reisevaneundersøkelse som sier noe om hvordan de ansatte på Fornebu fra 
henholdsvis vest og øst kommer seg til og fra jobb. 
 
Datagrunnlaget indikerer likevel at det også i virkeligheten er en skjevfordeling, og at det 
forekommer flere kollektivreiser fra øst mot vest. 
 

13.2.3 Reiseetterspørsel, transporttilbud og nytte for trafikantene 
 
Med 20.000 arbeidsplasser og i underkant av 17.000 bosatte konsentrert på Fornebu, vil dette 
området utgjøre ett av flere tyngdepunkter i regionen. Reiseetterspørselen vil i hovedsak gå i 
retning mot Fornebu i morgenrush, men det vil også være en vesentlig ”motstrøms” 
trafikkmengde i retning fra Fornebu. I modellberegningenes referansescenario er det forutsatt at 
Fornebu betjenes av et høyfrekvent busstilbud med direkteforbindelser til blant annet Oslo. Dette 
busstilbudet gir en god flatedekning, og det meste av den trafikkgenererende arealbruken relatert 
til Fornebu vil dekkes av bussens influensområde. Dette gjelder også i motsatt endepunkt for 
reisen, det vil si start- og målpunkter for reiser som ender/starter på Fornebu. 
 
I alle beregningsalternativene som inkluderer en baneløsning på Fornebu, er det forutsatt en 
reduksjon i busstilbudet sammenlignet med referansescenarioet. Metro, bybane, semimetro eller 
automatbane er således tenkt å langt på vei erstatte busstilbudet. Med en banebasert løsning vil 
passasjerene kunne tilbys en raskere og enklere kollektivtransport enn hva som vil være tilfelle 
med et kollektivtilbud til Fornebu som kun er basert på buss. Disse transportkvalitetsfaktorene har 
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vi tatt hensyn til i modellberegningene gjennom nettverksmodellens linjeføring med hastigheter, 
samt koding av lavere påstigningstid for metro, bybane, semimetro og automatbane.  
 
En vesentlig forskjell mellom referansescenarioets busstilbud og de alternative banebaserte 
løsningene, er at det antas en betydelig reduksjon av det samlede antall kollektivavganger til og 
fra Fornebu når området skal betjenes med metro, bybane, semimetro eller automatbane.  
 
For de alternative banebaserte løsningene vil redusert kjøretid bidra til økt nytte for trafikantene, 
men lavere frekvens og redusert flatedekning, med hensyn til persontransportmarkedet på 
Fornebu og i Oslo, vil gi et negativt bidrag når det gjelder nytte for trafikantene.  
 
Detaljert nivå: Mellom Fornebu - Lysaker 
Beregnede maksimale trafikktall for ulike driftsarter til/fra Fornebu over et snitt mellom Lysaker og 
Fornebu pr. morgentime, er vist i Tabell 18 og Figur 82 
 
Tabell 18 - Trafikktall mellom Fornebu og Lysaker på ulike driftsarter i morgenrushtime 

 

Automat-
bane Bybane Semimetro Superbuss 

Jernbanet.
Metro 

Ullernåsen 
Kolsås snur

Metro 
Ullernåsen 

Fornebu snur

Metro 
Skøyen 

Kolsås snur 

Metro   
Skøyen   

Fornebu snur 

Til Fornebu 2380 2600 2640 2630 2350 2320 2430 2370 

Fra Fornebu 1480 1660 1580 1730 1420 1390 1500 1440 

Sum 3860 4260 4220 4360 3770 3710 3930 3810 
 
For de ulike banealternativene er det bybane og semimetro som bidrar til størst etterspørsel 
mellom Fornebu og Lysaker. Bybane og semimetro har omtrent 250 flere reisende per time enn 
Metro om Skøyen, og omtrent 400 flere reisende enn det alternativet som har lavest antall 
reisende på strekningen, som er metro om Ullernåsen. Det er likevel ingen av konseptene som 
skiller seg betydelig ut fra de andre med hensyn til antall kollektivreisende mellom Fornebu og 
Lysaker. De kollektivreisende er prisgitt det kollektivtilbudet som etableres på denne strekningen 
og vil benytte seg av dette, siden det ikke eksisterer konkurrerende alternativer.  
 

Snitt med maksimalt antall reisende til/fra Fornebu i rush
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Figur 82 Maksimalt antall reisende mellom Lysaker og Fornebu 
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Antall personturer, inkludert bil, til Fornebu per time i morgenrush ligger i overkant av 4 000. 
Kollektivandelen av alle personturer til Fornebu er rundt 70 prosent. Gang og sykkel er da ikke 
inkludert.  
 
Tilsvarende er antall personturer til, fra og internt på Fornebu per time i morgenrush i overkant av 
7 000. Kollektivandelen utgjør rundt 65 prosent. Gang og sykkel er ikke inkludert. 
 
Resultatene viser at endring i antall personturer per time i morgenrushet, samt endring i 
reisemiddelfordeling er neglisjerbar. Det skjer derimot en omfordeling av reiser fra buss til det nye 
alternativet ved innføring av et nytt kollektivtilbud, og at overgang fra bil til kollektiv er liten. For å 
påvirke reisemiddelvalg i betydelig grad (overgang fra bil til kollektiv), er det andre tiltak som P-
restriksjoner og lignende som må gjennomføres.  
 
 
Detaljert nivå: Lysaker stasjon 
Om en ser bort i fra automatbane, som har tvungen omstigning, er det metro om Ullernåsen, 
bybane og semimetro som har flest av- og påstigninger på Lysaker stasjon, se Figur 83 Bybane 
og semimetro har flest reisende mellom Fornebu og Lysaker av banealternativene, men på 
Lysaker velger en del reisende å bytte kollektivmiddel. Stor flatedekning og høy frekvens på 
Fornebu bidrar til et gunstig kollektivtilbud mellom Fornebu og Lysaker for bybane og semimetro. 
Lav hastighet og dårligere fremkommelighet fra Lysaker stasjon og østover bidrar derimot til at 
flere velger å gå av på Lysaker til fordel for annet kollektivmiddel. For metro om Ullernåsen, bidrar 
den økte reisetiden inn mot sentrum til at flere velger å bytte på Lysaker stasjon. Metro om 
Skøyen har en rask fremføring som igjen medfører at flere passasjerer velger å sitte om bord i 
metroen hele veien, i stedet for å bytte på Lysaker. 
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Figur 83 Antall av- og påstigninger på Lysaker jernbanestasjon 

 
At alle banealternativene har flere bytter på Lysaker stasjon enn bussalternativene, har årsak i at 
det har blitt foretatt et betydelig kutt i busstilbudet mellom Oslo/Skøyen og Lysaker i disse 
alternativene. Dette gjenspeiles også i antall reisende på toget i de ulike alternativene, på denne 
strekningen. Se Figur 84.  
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Detaljert nivå: Mellom Lysaker og Skøyen 
Antall togreiser mellom Lysaker og Skøyen, gjenspeiles i stor grad av Figur 83, som viser antall 
av- og påstigninger på Lysaker stasjon.  
 
Om en ser bort i fra bussalternativene er det konseptet metro om Skøyen som har færrest antall 
reisende med tog mellom Lysaker og Skøyen. Metroen deler konkurranseflate med toget på 
denne strekningen og tar passasjerer fra toget. Høy hastighet medfører at de reisende velger å 
bli sittende på metroen i stedet for å bytte til tog. I konseptene bybane, metro om Ullernåsen og 
semimetro har toget et betydelig høyere antall passasjerer mellom Lysaker og Skøyen - opptil 
850 flere passasjerer per rushtime. Mange reisende velger tog fremfor bybane og semimetro 
mellom Lysaker og Skøyen. Automatbane med tvunget omstigning på Lysaker stasjon er det 
alternativet som gir klart flest antall reisende med toget mellom Lysaker og Skøyen. 
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Figur 84 Antall togreiser mellom Lysaker og Skøyen 

   
 
Flest reisende, på det nye kollektivtilbudet, på banestrekningen mellom Lysaker og Skøyen får en 
i konseptet metro om Skøyen hvor Kolsåsbanen snur og alle avgangene fra Fornebu kjøres 
gjennom sentrum, Figur 85. Færrest antall reisende på strekningen får en ved bybane og 
semimetro, grunnet samme argumentasjon som tidligere om at omstigning til andre 
kollektivmiddel velges i stedet for å sitte på bybane og semimetro hele strekningen til og fra 
Fornebu. Metro om Ullernåsen er ikke direkte sammenlignbar siden den ikke frekventerer samme 
strekning, men Figur 85 viser at metro om Ullernåsen har færre reisende enn metro om Skøyen. 
  
I trafikkberegningene er det lagt til grunn god frekvens og god kapasitet på togtilbudet mellom 
Lysaker og Skøyen. Dette forutsetter utbygging av vendespor på Høvik. Hvis ikke vendesporet 
bygges ut vil togtilbudet mellom Skøyen og Lysaker bli dårligere og færre vil bytte til tog.  
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Antall reisende på de respektive kollektivmidlene mellom Lysaker og Skøyen
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Figur 85 Antall kollektivreisende mellom Lysaker og Skøyen på respektivt kollektivmiddel 

 
 
Semimetro og bybane brukes ikke som et regionalt reisetilbud i like stor grad som metroen. 
Metroen har på grunn av kortere kjøretider et fortrinn på noe lengre reiseavstander. Bybanen har 
bedre flatedekning og kjøres med høyere frekvens.   
 
 
Overordnet nivå: Oslo/Akershus (trafikantnytte) 
Trafikantnytte utrykkes i form av spart reisetid for alle reisende i analyseområdet. Positive eller 
negative effekter ved de ulike konseptene innenfor lokale områder kan gi motsatt virkning sett 
hele analyseområdet under ett. 
 
Ved beregning av trafikantnytte er det hensiktsmessig å dele de ulike tidskomponentene tilknyttet 
en reise inn i ulike kategorier; kjøretid, gangtid, ventetid og påstigningstid. De reisende vektlegger 
nytten av disse komponentene ulikt, og dette forsøkes gjenskapt i transportmodellen. Kjøretid 
tilsvarer den tiden de reisende er ombord i fremkomstmiddelet. Gangtid er tiden som brukes til 
gange til/fra/mellom holdeplass, og ventetid er tid som går med til venting på kollektivmiddelet. De 
ulike kollektivmidlene har videre ulik attraktivitet, og bytte av kollektivmiddel anses som en 
belastning for de reisende. I et forsøk på å gjenskape slike effekter innføres påstigningstid - en 
faktor med enhet minutter, som representerer denne motstanden. 
 
Positiv nytte kan knyttes til reisetidskomponenter som handler om kortere kjøretider og enklere 
av- og påstigning, og man kan anta at skinnegående kollektivtransport til en viss grad har bedre 
komfort enn buss. Gangtiden vektes med en faktor på 1.8, mens ventetid og påstigningstid vektes 
med faktor 2. Dette er ”standard” faktorer som benyttes i transportmodellen i forbindelse med 
rutevalg og fordeling mellom alternative kollektivlinjer. Usikkerheten knyttet til de implisitte 
tidsverdiene som ligger i disse faktorene kan være stor, men modellresultatene er basert på 
konsistente forutsetninger som gjør at alternativene kan sammenlignes på et enhetlig grunnlag. 
Poenget er at modellen gir oss muligheten til å kunne identifisere svakheter ved de ulike 
transportløsningene som er forutsatt i analysen. 
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Trafikantnytte rush 
I rushperioder er det superbuss til Jernbanetorget som gir best trafikantnytte, sammen med 
automatbane, semimetro og bybane i rangert rekkefølge. Det viktigste bidraget til positiv 
trafikantnytte er høy frekvens og korte gangavstander grunnet høy flatedekning ved mange 
stoppesteder. Metrokonseptene er de eneste alternativene som gir tilnærmet null, eller negativt 
nytte i rushperiodene. Ved beregning av trafikantnytten er betydningen av de ulike 
reisetidskomponentene vektet i forhold til kjøretiden. Lavere frekvens og færre holdeplasser enn i 
referansealternativet med buss, er en forutsetning som trekker nytten i negativ retning for 
metroalternativene. 
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Figur 86 Trafikantnytte rush (hele Oslo og Akershus) 

 
Trafikantnytte lav 
Den største endringen fra rush til lavperioden skjer for metrokonseptene, og alle konseptene gir 
en positiv trafikantnytte i lavperioden. Det er spesielt gangtiden som i stor grad endres fra negativ 
til positiv nytte for metro mellom rush og lavperioden. En forklaring er at de reisende har andre 
reisemål. Utenfor rush er det andre reisehensikter som besøksreiser, fritidsreiser etc. som er 
dominerende. I rushperioden er det stort sett arbeidsreiser hvor de reisende i et metrokonsept får 
noe lengre gangavstander og ventetid (lavere frekvens), enn de gjør i referanse og de andre 
banekonseptene med større flatedekning og frekvens.  
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Trafikantnytte dagtrafikk
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Figur 87 Trafikantnytte lav (hele Oslo og Akershus) 

 
 
Trafikantnytte over døgnet 
Med utgangspunkt i trafikktilbudet som ligger til grunn for modellberegningene, kan vi samlet sett 
påvise netto positiv trafikantnytte over døgnet for alle alternativer. Semimetro og bybane er de av 
alternativene som gir best flatedekning og tilgjengelighet, og kommer således best ut når det 
gjelder nytte for trafikantene over døgnet. Høy frekvens bidrar også til positiv nytte for disse 
alternativene. De reisende vil få et godt tilbud på Fornebu, samtidig som de kan benytte seg av 
det allerede eksisterende kollektivtilbudet i Oslo/Akershus og foreta overganger mellom 
kollektivmidlene der de oppfatter det som gunstig. På den måten optimeres egen nytte.  
 
Om en ser på kjøretid har metrokonseptene et betydelig positivt bidrag med hensyn til 
trafikantnytte i forhold til referanse og de andre alternativene. Det utslagsgivende, og det som i 
hovedsak bidrar til dårligere trafikantnytte i forhold til de andre alternativene, er lav frekvens. Lav 
frekvens medfører økt total ventetid og dermed redusert nytte. En optimering av 
metroalternativene ved eventuelt å kjøre mindre vognsett og heller øke frekvensen ville gitt 
metrokonseptene et betydelig løft med hensyn til trafikantnytte - eventuelt ved å kjøre flere 
vognsett gjennom ny Oslotunnel, eller kjøre de i butt på Majorstuen. Bybane og semimetro har 
allerede en relativt høy frekvens, men har en ulempe knyttet til lengre kjøretid - et forhold det ikke 
er like lett å påvirke. Med ny tunnel gjennom sentrum kan både Fornbebubanen/Kolsåsbanen og 
Holmenkollbanen kjøres gjennom sentrum. Fornebubanen kan kjøres med høyere frekvens og 
kortere vogner eller med ett togsett istedenfor to og kan dermed få en vesentlig bedre 
trafikantnytte.  
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Grepet man gjør ved å redusere busstilbudet til/fra Fornebu får ikke betydning bare for 
flatedekningen på Fornebu, men det innebærer også noe dårligere kollektivtilgjengelighet for en 
del passasjerer på andre reiserelasjoner som ikke skal til eller fra Fornebu. Mange får lengre 
gangavstand til nærmeste kollektivholdeplass, både på Fornebu og i Oslo. Med andre ord vil en 
ytterligere optimalisering av busstilbudet, i kombinasjon med de banebaserte 
utbyggingsalternativene til Fornebu, formodentlig kunne trekke konklusjonene i retning av en 
enda mer positiv endring i nytte for trafikantene. 
 
I dag er busskapasiteten i sentrum sprengt. Bussalternativene reduserer mulighetene å etablere 
andre busslinjer evt. forsterke eksisterende busslinjer med høy trafikantnytte  
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Figur 88 Trafikantnytte over døgnet (hele Oslo og Akershus) 

 
 
Det er viktig å poengtere at trafikantnytten som her er presentert kun tar for seg nytten for 
trafikantene, og ser ikke på den samlede nytten for samfunnet. Dette innebærer at blant annet 
investeringskostnader og kostnader for drift ikke er tatt med i vurderingene. Se eget kapittel for en 
fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av de ulike konseptene.  
 

13.2.4 Sammenligning av banetrafikk til/fra Fornebu med annen trafikk i nettet 
 
I en vurdering av om det er grunnlag for banebetjening av Fornebu, kan det være interessant å 
sammenligne de modellresultater man får med andre baner, samt andre baneprosjekter som har 
vært utredet.  
 



Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu – Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning 

105 

 
Figur 89 Trafikktall og sammenligning med annen trafikk i nettet - Metro 

 
- Metro til Fornebu har bortimot tilsvarende trafikktall som de største baner i øst 
- Kolsåsbanen og Røabanen har et betydelig lavere trafikktall enn de største baner i øst 
- Metro til Fornebu fungerer også som et regionalt reisetilbud, og har høyt passasjergrunnlag på  
  hele strekningen. 
- Metro til Fornebu påvirker i liten grad trafikktallet på de andre banene, bortsett fra Kolsåsbanen 
som vil få en reduksjon på 30 prosent ved Lysakerelven i morgenrush. (ikke vist i graf) 
 
 

 
Figur 90 Trafikktall og sammenligning med annen trafikk i nettet - Trikk 

 
- Bybane til Fornebu har betydelig høyere trafikktall enn Lilleakerbanen og trikk i Tr.heimsveien. 
- Bybane til Fornebu har tilsvarende, og noe høyere, trafikktall enn de andre største banegrenene 
- Bybane til Fornebu fører til opp i mot 45 prosent trafikkøkning på Lilleakerbanen, like vest for  
  Solli plass. Trafikkøkningen på strekningen lengre mot vest er derimot marginal, og det tyder på  
  at trafikkøkningen like ved Solli plass utgjør internreiser på bybanen mellom Solli og  
  vestområdene. Bybane til Fornebu påvirker i liten grad de andre banestrekningene (ikke vist i graf). 
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13.2.5 Sammenligning av andre utredede baneprosjekter i Oslo/Akershus 
 
I 2008 og 2010 gjennomførte Norconsult to utredninger for henholdsvis: 
- Sandvika/Rykkin, med banetilknytning ved Kolsås28   
- ulike baneløsninger på Nedre Romerike, med T-baneforlengelse til Ahus og Lillestrøm, samt en 
sammenknytning av Furuset- og Grorudbanen mellom Stovner og Ellingsrudåsen29 
 
Figur 91viser trafikktallene fra disse to separate transportanalysene sammen med trafikktallene 
fra denne analysen. I alle utredningene er busstilbudet som er i direkte konkurranse med de ulike 
baneløsningene fjernet. For Nedre Romerike ble busstilbudet som dekker områder som ikke er i 
direkte tilknytning til banetilbudet i stor grad beholdt, mens det i utredningen for Sandvika/Rykkin i 
større grad ble kuttet i det øvrige konkurrerende busstilbudet. Bakgrunnen for dette er at på 
Nedre Romerike går den nye banetraseen på en strekning som i stor grad trafikkeres av øvrig 
kollektivtilbud til/fra andre markeder enn det banen er ment å dekke, mens det i denne 
utredningen og for Sandvika/Rykkin var lettere å tilpasse det øvrige kollektivtilbudet til de nye 
banetilbudene. 
 
 

 
Figur 91 Sammenligning av andre utredede baneprosjekter i Oslo/Akershus 

 
Metro om Skøyen til Majorstuen, en strekning på 8.1 km, har et beregnet maksimalt trafikktall 
til/fra Fornebu på 3900 reisende per morgenrushtime i et snitt mellom Lysaker og Fornebu. Som 
vi ser av figuren fungerer metrokonseptet godt også som et regionalt tilbud inn mot Oslo sentrum 
med et jevnt høyt passasjergrunnlag over hele strekningen. Maksimalbelastning er mellom 
Skøyen og Majorstuen på 4300 reisende per morgenrushtime. 
 
For metro mellom Kolsås og Sandvika, en strekning på 4,2 km, er beregnet maksimal trafikk på 
2330 reisende i sum begge retninger per morgenrushtime i et snitt mellom Bærum sykehus og 
Sandvika. Dette utgjør kun halvparten av antall reisende sammenlignet med metro til Fornebu. 
 

                                                      
28 Utredning. Forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkin/Bærums Verk, Norconsult, mai 2008 
29 Utredning. Baneløsninger på Nedre Romerike, Norconsult, april 2010 
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Både Fornebu- og Sandvikabanen har et større beregnet trafikktall enn de utredede 
baneløsningene på Nedre Romerike. Ved en forlengelse av metro fra Ellingsrudåsen til 
Lillestrøm, er maksimalt beregnet trafikktall på 1200 reisende i sum begge retninger per 
morgenrushtime i et snitt mellom Ellingsrudåsen og Visperud. Forlengelsen utgjør en strekning på 
8,8 km. Ved forbindelse av Furusetbanen og Grorudbanen, oppnås maksimalt beregnet trafikktall 
på 1200 reisende i sum begge retninger per morgenrushtime i et snitt mellom Ellingsrudåsen og 
Visperud. Sammenknytingen, via Lørenskog stasjon, utgjør en strekning på 4,6 km. 
 

13.2.6 Faktorer modellen ikke tar hensyn til 
 
Kapasitet 
Transportmodellen beregner reiseetterspørsel, og tar ikke hensyn til kapasitet for de ulike 
kollektivmidlene. I modellberegningene er det lagt til grunn 20 000 arbeidsplasser, og ca. 17 000 
bosatte på Fornebu. I Fornebuutredningen høsten 2009 (Ruterrapport nr 2009:17) ble det gjort en 
følsomhetsanalyse på en situasjon med 25 000 arbeidsplasser på Fornebu. Resultatet viste at 
ved en økning av antall arbeidsplasser på 5 000 vil trafikktallet mellom Lysaker og Fornebu for 
dimensjonerende retning mot Fornebu i morgenrushet øke med 20-25 prosent. 
 
Ved 25 000 arbeidsplasser gir dette en kapasitetsutnyttelse i transporttilbudet mellom Lysaker og 
Fornebu som anvist i etterfølgende tabell og figur. Tallene angir antall passasjerer på respektivt 
kollektivmiddel. 
 
 
Tabell 19 - Kapasitetsutnyttelse ved 25.000 arb.plasser, og ingen endring i P-restriksjoner.  

Alternativ Antall koll.reiser 
ved 25 000 arb.pl Antall avganger Kapasitet 

pr.avgang Totalkapasitet Kapasitets-
utnyttelse 

Buss - Referanse 3380 52 90 4680 72 % 

Automatbane 2980 24 160 3840 78 % 

Bybane 3130 24 180 4320 72 % 

Semimetro 3110 16 270 * 4320 72 % 

Superbuss 3350 29 120 3480 96 % 

Metro 3040 8 800 6400 48 % 
 
* Semimetro kjøres med doble sett til Majorstuen (kapasitet 360) og enkle sett gjennom sentrum (kapasitet 180) 
 
Gitt modellresultatene, vil alle alternativer ha kapasitet til å håndtere en økning i antall 
arbeidsplasser på 5000, Men innenfor maksimaltimen vil det være avvik i trafikken fra kvarter til 
kvarter som kan medføre kapasitetsoverskridelser på enkelte avganger. 
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Figur 92 Antall koll. reiser og kapasitet til respektivt kollektivmiddel. 25.000 ansatte på Fornebu.  

 
 
Fornebuområdet er planlagt for 20 000 arbeidsplasser, og basert på at antall P-plasser står i 
forhold til utbyggingsarealet for arbeidsplasser, vil ikke en økning i antall arbeidsplasser som 
følge av at det for eksempel ”pakkes” tettere innenfor utbyggingsarealet, medføre økt antall P-
plasser. Det er derfor grunn til å tro at antall arbeidsplasser ut over 20 000 vil medføre et høyere 
passasjerantall enn det beregningsmodellen viser. Dette kan få betydning for dimensjonering av 
og begrensninger i kapasiteten. Vi foretar derfor nedenfor en ad-hoc følsomhetsanalyse med 
hensyn til spesifikke beregningsforutsetninger vedrørende andel av trafikken i dimensjonerende 
time og fravær på arbeidsplassen. 
 
Av økningen på 5000 arbeidsplasser kan man anta at om lag 50 prosent (i modellen ca. 30 
prosent) kommer som reisende i dimensjonerende time. Redusert for ca. 20 prosent (i modellen 
ca. 30 prosent) fravær av forskjellige årsaker (sykdom, hjemmekontor, reiser etc.), kan man anta 
at 40 prosent kommer som reisende i dimensjonerende time. Det er videre lagt til grunn 
vintersesong der gang og sykkel utgjør en neglisjerbar andel av arbeidsreisene. 
 
Med dette til grunn kan følgende oppstilling av reiser og kapasitetsutnyttelse i dimensjonerende 
retning mot Fornebu, og time vises: 
 
Tabell 20 - Kapasitetsutnyttelse ved 25.000 arb.plasser, og restriktive P -muligheter. 

Alternativ 20 000 arb.pl Økning 5000 arb.pl.  
40% andel i dim. time 

Sum 25 000 
arb. pl. Totalkapasitet Kapasitets-

utnyttelse 

Buss - Referanse 2700 2000 4700 4680 100 % 

Automatbane 2390 2000 4390 3840 114 % 

Bybane 2500 2000 4500 4320 104 % 

Semimetro 2490 2000 4490 4320 104 % 

Superbuss 2680 2000 4680 3480 134 % 

Metro 2430 2000 4430 6400 69 % 
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Figur 93 Antall koll. reiser og kapasitet til respektivt kollektivmiddel. 25.000 ansatte på Fornebu og restriktiv parkeringsnorm. 

Retning mot Fornebu i morgenrush. 
 
Ved belastning opp mot 100 prosent er det høy sannsynlighet for kapasitetsproblemer, og 
kollektivsystemet vil være dårlig rustet for å håndtere rushtidstopper - spesielt situasjoner hvor det 
skjer mange av- og påstigninger. Lysaker stasjon er en stor utfordring hvor det vil oppstå stor 
punktbelastning ved ankommende tog, og et stort antall reisende som skal videre fra Lysaker 
stasjon på samme tid. Men også over tid vil belastningsgrader opp mot 100 prosent medføre fare 
for forsinkelse og frakjøring. Klumping av busser er også en utfordring for busskonseptene ved 
høy belastning. 
 
Metro er det eneste systemet som kan tilby en svært god restkapasitet. Sitteplassandelen på 
metromateriellet er ca. 30 prosent, så metroløsningen innebærer at ståplasser må benyttes.  
 
Bussalternativene (referanse/superbuss) er i utgangspunktet kanskje minst kostbart å øke 
kapasiteten på, men den fysiske tilretteleggingen på Lysaker i referanse gjør at dette likevel blir 
vanskelig gjennomførbart. Superbuss vil kjøre i egen trasé på Fornebu, men fysiske 
begrensninger og interaksjon med annen trafikk videre inn mot sentrum vil sette en øvre grense 
for mulig kapasitetsøkning. For superbuss vil det være mulig å øke kapasiteten til antall avganger 
som i referanse. 
 
Bybanealternativet kan øke kapasiteten ved kjøring med lengre vogner, men det innebærer 
investeringer for å gjøre stasjonene tilsvarende lange på hele eller deler av strekningen mellom 
Lysaker og Fornebu. Det antas som mindre aktuelt å øke kapasiteten på bybane ved å øke 
frekvensen. Det kan være aktuelt å supplere med buss i et bybanealternativ, men siden bybanen 
tar i bruk kollektivfeltet vil det ikke være eget kollektivfelt for buss.  
 
I semimetroalternativet ligger det til grunn doble sett til Majorstuen, og enkle sett gjennom 
sentrum. Kapasitetsøkning gjennom sentrum medfører tilsvarende investeringer som for bybane, 
jamfør stasjonsutvidelser etc. For semimetro gjennom sentrum anses det som lite aktuelt å øke 
kapasiteten ved frekvensøkning. For semimetro til Majorstuen vil det være mulig å øke 
kapasiteten ved å kjøre med hyppigere frekvens.  
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I automatbanealternativet kan kapasiteten lett økes ved å øke frekvensen i trafikktilbudet. Et 
automatbanesystem kan kjøre med frekvens ned mot 90 sekunder mellom hver avgang, og det vil 
være tilstrekkelig for å ta unna den økte trafikken. Det kan også være aktuelt å øke toglengden 
samt forlenge stasjonene for å øke kapasiteten til automatbane. Økt kapasitet gjennom økt 
frekvens, vil som for bybanen medføre økt vognbehov og derav større investeringsnivå, men for 
automatbane kun på vognsiden da stasjonenes lengde kan beholdes. Automatbanealternativet er 
slik sett meget fleksibelt. Automatbanealternativet har likevel enkelte begrensninger ved Lysaker 
stasjon som omstigningsstasjon, og de reisende er avhengig av annen transport til og fra 
Lysaker.  
 
Det knyttes fortsatt stor usikkerhet til det faktisk endelige antall arbeidsplasser og bosatte på 
Fornebu i fremtiden. Samtidig er det fremsatt tanker om en mulig ”Science Park” på Fornebu - et 
universitetsområde med antatt 20 000 studenter og ansatte. Fornebu med blant annet Telenor 
Arena vil også i fremtiden huse store arrangement som konserter, fotballkamper etc. 
Arrangement av denne typen medfører vesentlige rushbelastninger med et svært stort antall 
reisende innenfor et kort tidsintervall. Håndtering av slike rushbelastninger bør være med i 
vurderingen ved valg av ny kollektivløsning til Fornebu. 
 
 
Punktlighet 
I transportmodellen er det lagt inn forventede kjøretider for de ulike driftsartene. Punktlighet og 
fremføring etter tidtabell, er likevel mer sårbar for en del av konseptene enn de andre. 
Kollektivtransport som har interaksjon med annen trafikk er utsatt for forsinkelser påført av andre 
ved for eksempel ulykker i trafikken, uregelmessig svært høy belastning som medfører unormal 
køkjøring etc. i enkelte perioder. Slike forsinkelser er det ikke mulig å ta høyde for i en 
transportmodell. 
 
Metro har størst punktlighet siden den kjører i egen trasé fra Oslo sentrum til Fornebu. Muligheter 
for svikt eller sammenbrudd kan forekomme men sannsynligheten anses som liten. Bybane, 
semimetro og superbuss har delvis egen trasé, som sikrer en pålitelig fremføring. Det finnes 
derimot enkeltpunkter hvor de går i konflikt med annen trafikk, og her påløper en risiko for avvik 
fra tidtabellen - spesielt i rush. Automatbane er ikke direkte sammenlignbar siden den kun 
trafikkerer på Fornebu. På Fornebu vil påliteligheten være svært høy, men de reisende er 
avhengig av annen transport til og fra Lysaker stasjon. 
 
 
Skinnefaktor / komfort 
Om valget står mellom bane og buss, med tilsvarende destinasjon og kjøremønster, vil de 
reisende i stor grad velge å benytte seg av et banebasert kollektivtilbud. Videre er det en 
antagelse om at metro velges til fordel for trikk ved tilsvarende beslutningsgrunnlag som over. 
Tanken om egen trasé og rask uforstyrret fremkommelighet favoriseres til fordel for transport som 
er i hyppig interaksjon med andre kjøretøy.  
 
Transportmodellen klarer til en viss grad å representere slik oppførsel ved vekting av ulik 
motstand for påstigning til de ulike kollektivartene, men det mangler undersøkelser som empirisk 
fastslår i hvilken størrelsesorden motstanden skal vektes. Usikkerheten tilknyttet verdiene er stor, 
men modellresultatene er likevel basert på konsistente forutsetninger som gjør at alternativene 
kan sammenlignes på et enhetlig grunnlag.    
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13.2.7 Oppsummeringstabell 
 
Tabell 21 - Oppsummeringstabell 
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Kapasitet + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + 

Punktlighet ÷  + + + + 0 + + + + + + + + + + + + 

Kjøretid  + (+) + + + + + + + (+) + + (+) + + + + + + 

Ventetid / Frekvens ÷  0 (÷) ÷ (÷) 0 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 

Flatedekning / Gangavstand 0 (÷) ÷ 0 (÷) 0 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 

Antall reisende Fornebu - Lysaker + 0 + 0 0 0 0 0 

Antall reisende Lysaker - Skøyen 0   +  0      + + + + (+) 

Skinnefaktor + + +  + (+) 0 + + + + + + + + + + + + 

  
 
Metro har vesentlig bedre kapasitet enn de andre systemene, og er den eneste løsningen som 
kan tilby god restkapasitet ved 25.000 arbeidsplasser på Fornebu, eller ved større 
rushbelastninger. Grunnet egen trase har metro størst sannsynlighet for å overholde fremføring 
etter tidtabell. De andre driftsformene påløper en større risiko for avvik fra tidtabellen på grunn av 
interaksjon med annen trafikk. I tillegg til kapasitet og punktlighet har metro en fordel med tanke 
på rask fremføring og lav kjøretid i forhold til de andre systemene. Buss, automatbane, semimetro 
og bybane har derimot en fordel med tanke på høyere frekvens, og større flatedekning enn 
metro. Grunnet tanken om rask fremføring og god kapasitet, vil banebaserte kollektivløsninger 
foretrekkes til fordel for buss.  
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13.3 Drifts- og samfunnsøkonomi  
 

13.3.1 Driftsøkonomi 

En nyttekostnadsanalyse består av sammenstilte virkninger for trafikanter, operatører, staten og 
samfunnet for øvrig.  

En nyttekostnadsanalyse av alternativene for ulike kollektivløsninger for Fornebu har med seg 
nytte for trafikanter i de forskjellige alternativene, investeringskostnader og driftskostnader for 
operatørene.  

Driftskostnader er her behandlet ved å se på vedlikeholdskostnader for infrastruktur, variable 
driftskostnader og kapitalkostnader for vognmateriell.  

 
Tabell 22 – Driftskostnader i 2009-kr. 
 Metro Bybane/Semimetro
Fornebu-prosjektet 2009 1,3 mill kr pr km dobbeltspor 1,4 mill kr pr km dobbeltspor 

Fornebu-prosjektet 2009 1 300 kr pr rutetime 900 kr pr rutetime 

Rutetimekostnaden for buss er på 750 kr pr rutetime.  

For å kunne operere det tilbudet som er lagt i alternativene er det gjort noen forutsetninger om 
behov og kostnad for vognmateriell.  

 
Tabell 23 – Investering i vognmateriell. Alle tall i 2009-kr. 

 Vognbehov Enhetspris Kostnad 
vognmateriell 

Metro Skøyen 4,4 tog av 6 
vogner -> 8,8 
vognsett av 3 
vogner 

50 mill kr 440 mill kr 

Metro Ullernåsen 5,5 tog av 6 
vogner -> 11 
vognsett av 3 
vogner 

50 mill kr 550 mill kr

Bybane 18,7 leddvogner 30 mill kr 560 mill kr 
Semimetro 18,7 leddvogner 30 mill kr 560 mill kr
Superbuss 
Jernbanetorget 

43 superbusser*2 4 mill kr 103 mill kr

Automatbane 8 tog 25 mill kr 200 mill kr

Det er ulik levealder på materiellet. I nyttekostnadsanalysen er beregningsperioden på 25 år. For 
å illustrere ulik levealder er det antatt at det må gjøres en reinvestering av superbusser i denne 
beregningsperioden. 

I superbussalternativet Tonsenhagen, er det lagt til investeringskostnader for vogmateriell at det 
må anskaffes nye superbusser for strekningen Oslo S - Tonsenhagen. For resten av 
superbusstraseene er merkostnaden på 30 % for ekstra lange kjøretøyer lagt til grunn.  

I metroalternativene er det lagt inn en overkapasitet i vognbehovet i forhold til etterspørselen. Det 
antas at vognbehovet kan være 25 % mindre og at dette er tilstrekkelig til å gi et godt tilbud på 
strekningene.  
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Tabell 24 – Investeringer, metro, i 2009-kr. 

 Vognbehov Enhetspris Kostnad 
vognmateriell 

Metro Skøyen 6,6 vognsett av 3 
vogner 

50 mill kr 330 mill kr 

Metro Ullernåsen 8,25 vognsett av 3 
vogner 

50 mill kr 412 mill kr 

De variable driftskostnadene for de forskjellige alternativene er beregnet ut fra de driftsendringer 
som ligger i alternativene. Referansealternativet er buss til Fornebu som i dag.  

Det er lagt opp til et driftsdøgn på 16 timer, hvorav 4 timer rush og 12 timer lavtrafikkperiode.  

Innsparte rutetimer som følge av endringer i busstilbudet er beregnet ut fra forskjellig kjøretid 
mellom referansealternativet og det aktuelle alternativet. Det er ikke hensyntatt eventuelle 
justeringer i reguleringstiden, da det er forskjeller i kjøretid som inngår i beregningene.  

 
Tabell 25 – Sparte busskostnader i 2009-kr. 
 Sparte rutetimer pr år Sparte busskostnader 
Metro Skøyen 113 000 85 mill kr
Metro Ullernåsen 96 600 72 mill kr
Bybane 129 300 97 mill kr
Semimetro 91 200 68 mill kr
Superbuss Jernbanetorget 48 100 36 mill kr
Automatbane 32 000 24 mill kr

 
Tabell 26 – Driftskostnader for nytt ruteopplegg i alternativene i 2009-kr. 

 Rutetimer 
pr år 

Enhetskostnad Driftskostnader 
pr år 

Metro Skøyen 29 200 1 300 38 mill kr
Metro Ullernåsen 39 600 1 300 52 mill kr
Bybane 40 400 900 36 mill kr
Semimetro 32 500 900 29 mill kr
Superbuss 
Jernbanetorget 

24 400 900 22 mill kr

Automatbane 12 500 900 11 mill kr

 

Billettinntekter er beregnet på grunnlag av endring i totalt antall reiser i hele kollektivsystemet 
mellom referansealternativet og det aktuelle alternativ. Dette gjelder reiser mellom start- og 
endepunkt og det er ikke tatt hensyn til overanger som evt gjøres mellom kollektive 
transportmidler. I analysen her er det tatt utgangspunkt i at en gjennomsnittlig billettpris pr ny 
reise er på 10 kr.  
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Driftsøkonomien sammenstilt blir da for de ulike alternativene i 2009-kr: 

 
Tabell 27 – Driftsøkonomi i 2009-kr. 
Mill kr pr år Metro 

Skøyen 
Metro 
Ullernåsen 

Bybane Semimetro Superbus
s Tons. 

Superbuss 
JBT 

Automat-
bane 

Innsparing buss 85 72 97 68 36 36 24
Driftskostnader 
operatør 

-38 -52 -36 -29 -35 -22 -11

Kapitalkostnad
er materiell 

-18 -22 -22 -22 -8 -4 -8

Trafikkinntekter -1 -4 1 2 13 4 -3
Vedlikeholds-
kostnader 
infrastruktur 

-5 -4 -5 -6 -4 -4 -2

Sum  23 -9 33 12 2 10 0

 

En forutsetning her er at kapitalkostnadene for materiellet fordeles utover de 25 årene som er 
beregningsperioden for nyttekostnadsanalysen.  

Vi ser her at i forhold til referansealternativet er det metroløsningen til Ullernåsen som kommer 
dårligst ut driftsøkonomisk. Hvis alternativet skal bli valgt, vil det innebære at det vil være et 
ytterligere behov for offentlig kjøp for å kunne opprettholde dette tilbudet. For de andre 
alternativene vil innsparingen på busstilbudet være i det omfang at det blir et positivt eller uendret 
resultat for driftsøkonomien. Best ut driftsøkonomisk kommer alternativet for bybane, semimetro 
og metro til Skøyen.  
 

13.3.2 Samfunnsøkonomi 

En nyttekostnadsanalyse er her gjennomført i hht metodikken angitt i Finansdepartementets 
Veileder i samfunnsøkonomiske analyser, Vegvesenets håndbok 140 og Jernbaneverkets 
metodehåndbok JD 205.  

Kort oppsummert er forutsetningene for nyttekostnadsanalysen følgende: 

• 25 års beregningsperiode og starter i 2030 

• Sammenligningsår/diskonteringsår er 2018 

• Diskonteringsrente 4,5 % 

• Tidsverdi 87 kr 

• Byggeperiode på 4 år, fra 2026 til 2029 

• Skattekostnad 20 % 

• Ingen vurdering av eksterne kostnader/nytte for tredjepart (ulykkeskostnader, 
støykostnader og utslippsendringer) 

• Årlig vekst etter åpningsår er på 3 % 
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Tabell 28 – Resultat av den samfunnsøkonomiske analysen, alle tall i 2009-kr. Neddiskontert til 2018 
Samfunnsøkonomisk 
analyse 

Metro 
Skøyen 

Metro 
Ullernåsen Bybane Semimetro 

Superbuss 
Jernbanetorget Automatbane 

Trafikantnytte 396 -67 562 636 551 339
Operatørkostnader/ 
offentlig kjøp 320 -12 418 184 110 53

Trafikkinntekter -6 -36 5 14 38 -24

Investeringskostnader -3 178 -1 977 -2 040 -2 706 -1 054 -923
Vedlikeholdskostnader 
av infrastruktur -58 -37 -60 -70 -45 -22

Restverdi 480 358 308 409 191 167
Netto nåverdi -2 046 -1 772 -807 -1 533 -209 -410
Nettonytte pr 
budsjettkrone -0,7 -0,9 -0,5 -0,6 -0,2 -0,5

 
Alternativene gir en negativ samfunnsøkonomisk netto nåverdi og er dermed ikke 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dårligst ut kommer alternativet for metroløsning om 
Ullernåsen. Selv om investeringskostnadene ikke er av de høyeste, så kommer alternativet ut 
med en negativ trafikantnytte, en reduksjon i trafikkinntektene og et underskuddet for operatørene 
som evt da medfører en tilsvarende økning i offentlig kjøp.  
 
Investeringskostnaden for superbussalternativet er her i sin helhet lagt inn i alternativet. Det er 
startet opp et arbeid i regi av vegvesenet for å se på E18 fra Lysaker og vestover. Dette arbeidet 
legger også til grunn for en busstrase som kan betjene busstilbudet til Fornebu og en 
terminalløsning på Lysaker. Det kan være rimelig å anta at tilsvarende arbeid vil en gang bli satt i 
gang for strekningen mellom Lysaker og Skøyen. Hvis et slikt tilbud blir bygd vil behovet for å 
investere ytterligere i ny busstrase for superbussbetjening til Fornebu bortfalle med unntak av 
større bussterminaler. Effekten på den samfunnsøkonomiske analysen blir da at 
investeringskostnaden settes til null og netto nåverdi blir da for hhv løsning til Tonsenhagen og 
Jernbanetorget 1 309 mill kr og 654 mill kr. Nettonytte pr budsjettkrone blir hhv 11,0 og 10,1.  (Da 
er ikke kostnader for større bussterminaler tatt med.) 

 
En samfunnsøkonomisk analyse baserer seg på et sett av forutsetninger og mange av disse kan 
være usikre. Noen av disse vil kunne ha utslag på lønnsomheten i alternativene. Det er her gjort 
en enkel følsomhetsanalyse på et par av de viktigste forutsetningene i analysen.  
Investeringskostnaden, kapitalkostnader for materiell og trafikantnytten er justert med minus og 
pluss 20 %. Kalkulasjonsrenten er justert opp og ned med to prosentpoeng.  
  
 
Tabell 29 – Følsomhetsanalyse av investeringskostnad og kapitalkostnader for materiell, alle tall i mill. 2009-kr. 

neddiskontert til 2018 

 

Hovedresultat
Investeringskostnad 

Kapitalkostnader 
materiell 

20 % -20 % 20 % -20 % 

Netto nåverdi 
Netto 
nåverdi  

Netto 
nåverdi 

Netto 
nåverdi  

Netto 
nåverdi 

Metro Skøyen -2 046 -2 586 -1 507 -2 085 -2 008 
Metro Ullernåsen -1 772 -2 096 -1 448 -1 820 -1 724 
Bybane -807 -1 154 -461 -857 -758 
Semimetro -1 533 -1 992 -1 073 -1 582 -1 483 
Superbuss 
Jernbanetorget -209 -382 -36 -218 -200 
Automatbane -410 -561 -259 -427 -392 

 



Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu – Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning 
 

 116  

 
 
Tabell 30 – Følsomhetsanalyse av trafikantnytte og kalkulasjonsrente, alle tall i mill. 2009-kr. neddiskontert til 2018 

 

Hovedresultat
Trafikantnytte Kalkulasjonsrenten 

20 % -20 % 2 % -2 % 

Netto nåverdi 
Netto 
nåverdi  

Netto 
nåverdi 

Netto 
nåverdi  

Netto 
nåverdi 

Metro Skøyen -2 046 -1 967 -2 126 -1 743 -2 332 
Metro Ullernåsen -1 772 -1 785 -1 758 -1 397 -2 251 
Bybane -807 -695 -920 -782 -718 
Semimetro -1 533 -1 405 -1 660 -1 345 -1 662 
Superbuss 
Jernbanetorget -209 -99 -319 -255 -67 
Automatbane -410 -342 -477 -374 -407 

 
Av følsomhetsanalysen ser vi at resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen er relativt 
robuste. Superbuss til Jernbanetorget vil ikke under disse endringene i forutsetningene få en 
positiv netto nåverdi og heller ingen av de andre alternativene.  
 
Hvis vi legger til grunn 25 % lavere kapitalkostnader på vognmateriell for metroalternativene vil 
det føre til at driftsøkonomien for metro Skøyen blir på 28 millioner kr og for metro Ullernåsen på - 
4 millioner kr. Netto nåverdi for metro Skøyen blir på -1 998 millioner kr med en nettonytte pr 
budsjettkrone på -0,7 som i hovedresultatet og for metro Ullernåsen blir netto nåverdi på - 1711 
millioner kr og nettonytte pr budsjettkrone på -0,9 som i hovedalternativet.  
 
Dette er med på å vise at resultatene er relativt robuste med denne følsomhetsanalysen.  
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14. Trafikale konsekvenser i driftsfasen 

14.1 Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
Fagtemaet trafikk omfatter konsekvenser for trafikksikkerhet og trafikkavvikling i de ulike 
alternativene. I tillegg er konsekvenser ved større arrangementer vurdert, samt hvordan forhold 
for myke trafikanter ivaretas. 
 
Det er utredet to alternativer på Fornebu: en trasé i tunnel og en trasé på bakkeplan. 
Tunneltraseen skal kunne tilrettelegges for fire driftsformer: metro, semimetro, bybane og 
superbuss. For bakketraseen er det utredet tre driftsformer: semimetro, bybane og superbuss. I 
tillegg er buss utredet som referansealternativ.  Automatbane er ikke utredet nærmere, men står 
som et sammenligningsalternativ. 
 
Det er knyttet usikkerhet til fremtidige trafikkprognoser på Fornebu. Dette gjelder prognoser både 
for antall bil- og kollektivturer. Utbyggingsrammen på Fornebu var i utgangspunktet 6 000 boliger 
og 15 000 arbeidsplasser. Det viser seg imidlertid at antall arbeidsplasser kan bli en god del 
høyere, og kan komme opp mot 25 -30 000. 
 
Det er også stor usikkerhet omkring hvilken infrastruktur som skal legges til grunn. Det er ikke 
avgjort løsning for E18 i Vestkorridoren eller når den blir bygget. Det er nylig presentert en 
løsning for E18 og Stabekkforbindelsen som forutsetter at E18 beholdes som dagløsning. 
Stabekk-forbindelsen etableres med et fullverdig toplanskryss med tilkobling til E18 og Stabekk i 
nord og til Fornebu i sør. Foreløpige beregninger viser at det er behov for å se på tiltak for å gi en 
bedre fordeling av trafikken på de to fremtidige atkomstene til Fornebu, slik at belastingen i 
kryssene blir akseptabel. 
 
Det er i tillegg vurdert å etablere en separat busstrasé parallelt med E18. På Lysaker foreslås det 
etablert en ny bussterminal for busstrafikk i begge retninger, med gode omstigningsforhold til tog. 
Mellom Lysaker og Dumpa på Fornebu etableres en busstunnel med forbindelse til vegsystemet 
på Fornebu. Dersom denne løsningen velges, vil situasjonen for betjening av Fornebu med buss 
bli betydelig forbedret. Det vil åpnes for fleksibel bussbetjening av Fornebu, med mulighet for 
direkte busslinjer fra vest og bedre omstigningsforhold på Lysaker. I foreliggende utredning er det 
forutsatt at bussene i referansealternativet trafikkerer i eksisterende vegsystem og at 
bussterminalen på Lysaker opprettholdes som i dag. Baneløsningene til Fornebu vil kreve et 
mindre antall busser og det vil være mindre aktuelt med så omfattende tiltak. Det bør vurderes 
om det da kan gjøres forbedringer på eksisterende system. 
 
I Oslo og Akershus er det forventet en sterk vekst i befolkning og næringsliv i årene som kommer. 
Dette krever et godt tilrettelagt og kapasitetssterkt kollektivtilbud. Kollektivtilbudet på Fornebu er 
derfor vurdert i sammenheng med kollektivløsninger i og gjennom Oslo sentrum. Etablering av 
arbeidsplasser på Fornebu som før lå i Oslo, medfører over tid at arbeidstakerne flytter vestover. I 
en fremtidig situasjon vil med stor sannsynlighet reiseetterspørselen fra vestområdet øke. Dette 
innebærer at en Oslorettet regional løsning må styrkes, men også at kollektivtilbudet fra vest må 
økes betydelig, eventuelt i kombinasjon med overgang på Lysaker fra vest mot Fornebu. 
 
Kapasiteten for den overflatebaserte kollektivtrafikken gjennom Oslo sentrum er i prinsipp 
oppbrukt i dag. Det innebærer at løsninger som buss, superbuss og delvis bybane ikke i samme 
grad som for eksempel metro, frigjør kapasitet på overflatenettet i Oslo som kan brukes til å 
håndtere den generelle veksten i regionen. Metro fra Fornebu vil belegge eksisterende 
tunnelkapasitet gjennom sentrum og medfører et behov for å se på ekstra tunnelkapasitet for T-
bane/metro med ny tunnel gjennom sentrum. Semimetro har forutsatt endestasjon på Majorstuen 
og belaster også eksisterende T-banetunnel gjennom sentrum med passasjerer som får tvungen 
overgang på Majorstuen. Pr. i dag er det kapasitet på eksisterende T-baner til å ta imot 
overgangsreisende fra Fornebu, men semimetro vil på lang sikt kreve en videreføring av 
alternativet i tunnel. 
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I referansealternativet er det lagt til grunn at det er bygget fjordtrikk mellom Rådhusplassen og 
Jernbanetorget om Vippetangen. Sammen med en forlengelse av trikkestoppestedene i Storgata 
vil det gi kapasitet til å kjøre flere trikker gjennom sentrum, noe som er en forutsetning for bybane 
og semimetroalternativet. 
 
Metro er det eneste alternativet som ikke kommer i konflikt med øvrig trafikk på bakken. På 
Fornebu vil kollektivløsningene i tunnel og automatbane være de mest gunstige løsningene - 
både med tanke på fremkommelighet for kollektiv og for øvrig trafikk. Det er gjennomført en rekke 
kapasitetsberegninger som viser høye belastningsgrader for Tårnkrysset og Oksenøyveikrysset i 
en fremtidig situasjon. Etablering av midtstilt kollektivtrasé i bybane-, semimetro- og 
superbussalternativet vil berøre atkomsten til Telenor ved at trafikk på Snarøyveien fra nord ikke 
kan svinge til venstre i krysset. Det er sett på mulige løsninger for alternativ atkomst, men både 
dagens løsning og alternative løsninger gir økte belastninger i enten Tårnkrysset eller 
Oksenøyveikrysset. Med tanke på fremkommeligheten for kollektivløsningene er en avkjøring fra 
Fornebuveien via Oksenøyveikrysset den beste løsningen, men frem til ny E18 er etablert vil ikke 
Oksenøyveikrysset takle den økte trafikkbelastningen. Det vurderes derfor som mest gunstig å 
beholde dagens avkjøring frem til ny E18 er bygget. Dette vil imidlertid gi økt belastning i 
Tårnkrysset med tilhørende køproblemer for bilistene og sannsynligvis redusert fremkommelighet 
for kollektiv. I referansealternativet vil fremføring av buss i kollektivfelt gjennom 
Oksenøyveikrysset gi svært store negative konsekvenser for øvrig trafikk frem til ny E18 er 
etablert.  
 
På Fornebu er holdeplassene og stasjoner tilrettelagt med god kapasitet og tilgjengelighet i alle 
driftsformer. Stasjonene i tunnelalternativene har noe lengre gangavstander sammenliknet med 
alternativene i dagen, men stasjonene etableres innendørs beskyttet for vær og vind. På Lysaker 
etableres det innendørs holdeplasser/stasjoner med gode overgangsmuligheter til tog i alle 
alternativene, bortsett fra i referansealternativet.  
  
Mellom Lysaker og Skøyen vil bussene ha god fremkommelighet, men det vil være behov for 
utvidelse av flere bussholdeplasser. I de øvrige alternativene etableres traséer og holdeplasser 
med god fremkommelighet og kapasitet. På Skøyen vil alternativene i dagen føre til økt 
trafikkbelastning i et allerede høyt belastet vegnett. De høye kryssbelastningene vil også kunne 
påvirke fremføring av bybanen og semimetroen. Referansealternativet buss vil kunne trafikkere i 
eget kollektivfelt i retning mot byen, men ut av byen vil bussene måtte trafikkere delvis med øvrig 
trafikk og få fremkommelighetsproblemer.  Bybanen forutsettes etablert i dagen i egen trasé til 
Frogner plass. Det er ikke vurdert kapasitet i eksisterende kryss, men en kan anta at banen vil gi 
økt belastning og forverre fremkommeligheten for øvrig trafikk til en viss grad.  
 
Telenor stadion er beregnet til å kunne huse ca. 15.000 tilskuere. For de ulike driftsformene vil 
det være behov for varierende antall vogner/busser for å dekke dette behovet. Metro vil ha svært 
god kapasitet ved større arrangementer og vurderes å være det beste alternativet for å dekke 
dette behovet. Semimetro vil ha god kapasitet, mens bybane, superbuss og buss vil ha begrenset 
kapasitet ved større arrangementer. Det vil være aktuelt å supplere med busser for å nå alle 
destinasjoner. 
 
Metro er vurdert til å være den beste løsningen med tanke på sikkerhet, de øvrige driftsformene 
er sikkerhetsmessig akseptable og gode løsninger. Bybane og superbuss har flere konfliktpunkter 
med øvrige trafikanter sammenlignet med metro. Buss kommer dårligst ut sammenlignet med 
øvrige alternativer. 
 
I Tabell 1 på de neste sidene er de trafikale konsekvensene oppsummert. 
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Tabell 31: Trafikale konsekvenser oppsummert 

Problemstilling Konsekvens 
 
Fremkommelighet 
kollektiv 
- strekninger 
 

 
Fornebu - Lysaker:  
Tunnelalternativene og automatbane vil ha den beste 
fremkommeligheten. For øvrig god fremkommelighet i alle driftsformer, 
men noe dårligere fremkommelighet i referansealternativet buss. Buss 
må i hovedsak trafikkere sammen med øvrig trafikk gjennom kryss 
som er høyt belastet. For de øvrige driftsformene på bakken kan det i 
Tårnkrysset kan det oppstå fremkommelighetsproblemer på grunn av 
kødannelser for øvrige kjøretøy. 
 
Lysaker - sentrum: 
Metro: God fremkommelighet, men etablering av en metroløsning til 
Fornebu gir utfordringer i forhold til kapasiteten gjennom 
fellestunnelen i Oslo sentrum. Ved etablering av nye metroløsninger 
må flere baner snu på Majorstua. 
 
Semimetro: Påvirker kapasitet gjennom fellestunnel med økt antall 
passasjerer som får tvungen overgang på Majorstuen 
 
Semimetro og bybane: God fremkommelighet på strekningen mellom 
Lysaker og Skøyen, men køsituasjoner på grunn av høye 
trafikkbelastninger i rundkjøringer på Skøyen vil kunne påvirke 
fremføringen.  
 
Superbuss og buss: Mellom Lysaker og Skøyen vil bussene ha god 
fremkommelighet. På Skøyen vil bussene ut av sentrum ha 
fremkommelighetsproblemer. Kapasiteten for busser i sentrum er 
nådd, det må her gjennomføres tiltak for å gi bussene god 
fremkommelighet.  
 

 
Fremkommelighet 
kollektiv 
- holdeplasser 
 

 
Fornebu - Lysaker:  
Holdeplassene er tilrettelagt med god kapasitet i alle driftsformer. Det 
forutsettes etablert doble holdeplasser utenfor kollektivfelt for 
bussalternativet. 
 
Lysaker - sentrum: 
Buss: Holdeplass mot øst på Lysaker er overbelastet, og på 
strekningen Lysaker-Skøyen er det kapasitetsproblemer på enkelte av 
holdeplassene. Holdeplassene i sentrum er fullt belastet.  
 
Superbuss. Holdeplassene i sentrum er fullt belastet. Superbuss 
krever ombygging av flere holdeplasser i sentrum.  
 
Øvrige driftsformer: 
Det tilrettelegges for holdeplasser med tilstrekkelig kapasitet frem til 
Skøyen, videre mot sentrum har eksisterende holdeplasser nok 
kapasitet med de gitte forutsetningene om bl.a. fjordtrikk. 
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Problemstilling Konsekvens 
Fremkommelighet bil 
 

Tunnelløsningene og automatbane vil ikke føre til trafikale 
konsekvenser for trafikk i dagen.  
 
Fornebu - Lysaker:  
Bybane, semimetro og superbuss: På Fornebu vil fremkommeligheten 
for bil reduseres noe gjennom kryssene.  I Oksenøyveikrysset ligger 
kollektivtraseen planskilt og påvirker ikke fremkommeligheten for bil. 
Kapasitetsberegner for en fremtidig situasjon for Tårnkrysset viser at 
kapasiteten er høyt utnyttet, og en ytterligere belastning med 
kollektivtrasé gjennom rundkjøringen vil med stor sannsynlighet gi labil 
trafikkavvikling med økt sannsynlighet for kødannelser. Før E18 er 
utbygget, vil trafikk til Telenor gi ytterligere belastning i krysset på 
grunn av endret kjøremønster. 
 
Buss: 
Dersom buss blir løsning for kollektivbetjening av Fornebu, forutsettes 
det at det anlegges gjennomgående kollektivfelt også gjennom 
Oksenøyveikrysset dersom dette opprettholdes med signalanlegg. 
Dette vil få en svært negativ konsekvens for avviklingen av øvrig 
trafikk i Oksenøyveikrysset. I øvrige kryss vil bussene i hovedsak 
trafikkere sammen med annen trafikk og gi dårligere fremkommelighet 
for bil. 
 
Lysaker – sentrum:  
Bybane og semimetro: Mellom Lysaker og Skøyen påvirkes ikke 
biltrafikken av tiltaket, men vegsystemet rundt Skøyen stasjon vil bli 
høyere belastet og skape ytterligere fremkommelighetsproblemer for 
biltrafikken.  
 
Superbuss og buss: På Skøyen vil økt antall busser til en viss grad 
forverre fremkommeligheten for bilene. Prioritering av bussene i 
sentrum vil påvirke fremkommeligheten for bilene. 
 

Avvikling store 
arrangementer 
 

Metro vil ha svært god kapasitet og semimetro og bybane vil ha 
begrenset kapasitet ved større arrangementer. For automatbane vil 
kapasitet avhenge av valgt stasjonslengde. Buss og superbuss vil ha 
dårligst kapasitet.  En fordel med bussalternativene er at bussene er 
fleksible og kan ut fra Fornebu kjøre i alle retninger etter behov. Det vil 
i alle baneløsningene være aktuelt å supplere med busser for å nå 
viktige destinasjoner/knutepunkt. 
 

Tilretteleggelse for myke 
trafikanter 
 

På Fornebu planlegges det stasjoner og holdeplasser med god 
tilknytning til utbyggingsområdene og gang- og sykkelveinett. 
Tunnelalternativene har noe lengre gangavstander sammenliknet med 
de øvrige alternativene. Tunnelalternativene har holdeplasser der de 
reisende kan vente innendørs beskyttet for vær og vind. Det 
forutsettes at det tilrettelegges med sykkelparkering ved de største 
stasjonene/holdeplassene. 
 

Trafikksikkerhet Metro: Sikkerhetsmessig akseptabel og den beste løsningen. 
 
Semimetro og automatbane: Sikkerhetsmessig akseptabel og en god 
løsning. 
 
Bybane: Sikkerhetsmessig en akseptabel løsning. Flere 
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Problemstilling Konsekvens 
konfliktpunkter med øvrige trafikanter sammenlignet med metro.  
 
Superbuss: Superbuss vurderes å kunne oppnå et sikkerhetsnivå opp 
mot bybanens.  
 
Buss: Sikkerhetsmessig en akseptabel løsning, men kommer dårligst 
ut sammenlignet med øvrige alternativer. Flere konfliktpunkter med 
øvrige trafikanter sammenlignet med bybaneløsning og 
tunnelalternativet.  

Overordnet vurdering av konsekvenser 
I tabellen under er ”Buss” (referansealternativ) gitt 0 i konsekvens, basert på dagens situasjon. 
De andre alternativene er gitt skår ut fra om de forverrer eller forbedrer forholdene sammenlignet 
med Buss. Vurderingene er gjort for hele strekningen mellom Fornebu og sentrum. 
 

Tabell 32: Overordnet vurdering av løsninger med tilknytning til kollektivnett i Oslo. 
 
Vurderingsområde 
 

I tunnel på Fornebu På bakken på 
Fornebu 

Automat-
bane 

Buss*

Metro Semi-
metro Bybane

Super-
buss 

Semi-
metro Bybane

Super-
buss 

 

 
Fremkommelighet 
kollektiv  
(Fornebu – 
sentrum) 
 

 
+++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
+++ 

 
0 

 
Fremkommelighet 
bil 
Fornebu – sentrum) 
 

 
+++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+++ 

 
0 

 
Avvikling store 
arrangementer 
 

 
+++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
++ 

 
0 

 
Tilretteleggelse for 
myke trafikanter 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
+ 

 
0 

 
Trafikksikkerhet 
 

 
+++ 

 
++ 

 
+ 

 
0 

 
++ 

 
+ 

 
0 

 
++ 

 
0 

SUM 12 8 7 4 7 6 3 11 0 
* I referansealternativet buss er det forutsatt at det etableres kollektivfelt på Fornebu, med fremkommelighetstiltak 
gjennom kryss der hensiktsmessig. Det er ikke forutsatt at den nylig lanserte busstunnelen mellom Lysaker og Fornebu 
etableres.  
 
+  = positiv konsekvens 
-   = negativ konsekvens 
0  = ingen endring 
 
Tabellen viser at metro er det alternativet som totalt blir rangert høyest. Det er imidlertid ikke 
vurdert vekting av de ulike vurderingsområdene. 
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14.2 Kapasitet gjennom Oslo sentrum 
 
I referansealternativet er det lagt til grunn at det er bygget fjordtrikk mellom Rådhusplassen og 
Jernbanetorget om Vippetangen. Sammen med en forlengelse av trikkestoppestedene i Storgata 
vil det gi oss kapasitet til å kjøre flere trikker gjennom sentrum, noe som er en forutsetning for 
bybane og semimetroalternativet. 
 
For buss og superbuss er det ikke forutsatt noen ny kapasitet gjennom sentrum. Ekstra 
busskapasitet er derfor løst ved å forlenge 20 bussen som allerede er på Skøyen til Fornebu. Den 
busslinje som i dag har flest bussbevegelser gjennom sentrum (linje 31/31E) beholdes i 
bussalternativene. Etter hvert som byen vokser vil det være mange områder som har behov for et 
styrket busstilbud, og for de fleste av disse områdene vil det ikke være aktuelt å bygge bane. 
Busskapasitet i sentrum er allerede et knapphetsgode og dette vil forsterkes. I praksis må dette 
løses ved at flere busser mates til bane utenfor sentrum, med den ulempe dette medfører. I 
beregningene for samfunnsnytten av bussalternativet hvor år 2030 er lagt til grunn, har man i liten 
grad forutsatt at flere busser ikke kan kjøre til Oslo sentrum.  Dette vil imidlertid bli et gradvis 
voksende problem. Ved å bygge bane til Fornebu og til Tonsenhagen avlastes Oslo sentrum for 
byens tyngste busslinje. Frigjøring av kapasitet i Oslo sentrum har uten tvil en stor 
samfunnsnytte. Når bussalternativene kommer best ut i de samfunnsøkonomiske vurderingene 
så har man ikke tatt hensyn til dette.  
 
I beregningene for Metro er det ikke forutsatt noen ny kapasitet i Oslo sentrum. Det er ikke plass 
til flere tog i fellestunnelen mellom Majorstuen og Tøyen. I beregningene er det lagt til grunn at 
Frognerseterbanen snur på Majorstuen. Skal alle tog fra Fornebu kjøre gjennom fellestunnelen 
må også ytterligere 4 avganger i timen fra en annen grenbane snu. Når samfunnsnytten av metro 
til  Fornebu beregnes får man derfor et samfunnsøkonomisk tap ved at 8 avganger må snu på 
Majorstuen. Som beskrevet over har man for buss og bybane lagt til grunn at dette ikke er noe 
problem. 
 
For metro kunne man også forutsatt at dette ikke var et problem ved å forutsette en ny tunnel for 
metro gjennom sentrum. Man har imidlertid valgt å ikke gjøre dette, da en ny tunnel gjennom 
sentrum vil ha en betydelig kostnad og det er usikkert når denne er etablert. Det er imidlertig gjort 
en nærmere vurdering av en ny sentrumstunnel for metroen. Det er både sett på hvor den kan 
bygges og på hvilken samfunnsnytte den vil gi. Disse foreløpige utredninger er dokumentert i 
egne notater (se referanseliste) (se figur på neste side). 
 
Når det gjelder trafikantnytte så viser beregningene at ny sentrumstunnel gir en svært høy 
trafikantnytte. De foreløpige bergningene antyder en trafikantnytte på ca 30 milliarder kroner (over 
25 år fra 2060). Merk at strekningen Fornebu-Skøyen-Majorstuen inngår i disse 
nytteberegningene.  Årsaken til den store nytten, er foruten den befolkingsveksten fram til 2060, 
at en ny sentrumstunnel muliggjør at alle linjer kan kjøre gjennom sentrum, og i tillegg kan de 
fleste grenbaner kjøre 5 minutters frekvens, hvor vi i dag har 15 eller 7,5 minutters frekvens. Når 
vi øker frekvensen gir dette en langt bedre utnyttelse av grenbanene enn i dag. Med så høy 
frekvens vil det også på de aller fleste linjer være tilstrekkelig med 3-vognstog. Dette innebærer at 
de økte kostnadene knyttet til nye vognkjøp kan begrenses, da man i dag i stor grad kjører med 6 
vognstog for å kunne tilby tilstrekkelig kapasitet. Denne fleksibiliteten åpner for betjening av 
sentrumstunnelen lenge før 2060. Dessuten viser modellberegninger at metrosatsingen vil gi en 
betydelig avlastning av bussen i Oslo, hvilket innebærer både besparelser og mindre press på 
sentrumsgatene.  
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Analysene viser at det bør være mulig å finne en velegnet trasé for ny sentrumstunnel som i all 
hovedsak går i fjell. Dette er gjort for å holde kostnadene nede, da det vil være svært komplisert 
og kostbart å legge en ny sentrumstunnel i løsmasser gjennom sentrum.  
 
 

 

 
Figur 94 Oversikt, tunnel gjennom sentrum. Linjer merket blått har ny tunnel mellom Majorstuen og Stortinget med videreføring i 

eksisterende fellestunnel. Linjer merket rødt har ny tunnel mellom Carl Berners plass/Helsfyr/Brynseng og Stortinget 
med videreføring i eksisterende fellestunnel til Majorstuen. Brune linjer vil kunne kjøre begge tunneler. På Stortinget 
stasjon er rød linje knyttet til eksisterende hovedspor. For blå linje etableres en ny stasjon i tilknytning til eksisterende 
spor i vendesløyfe. Stortinget stasjon blir dermed en komplett firespors stasjon. Både fra blå og rød linje vil det være 
mulighet med overgang til tog; for blå på Jernbanetorget og rød på Nationaltheatret. Nye Helsfyr stasjon vil ha fire spor 
og både blå og rød linje vil være integrert i stasjonen.  
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15. Sikkerhetsmessige konsekvenser 
 

15.1 Tidligere vurderinger av sikkerhet 
 
Sikkerhetsmessige konsekvenser ble utredet for de fire alternativene for kollektivbetjening av 
Fornebu som var aktuelle i forrige fase av prosjektet, og som ble presentert i Ruterrapport nr 
2009:17: 
 

- Hovedalternativ bybane 
- Sammenligningsalternativ metro 
- Sammenligningsalternativ automatbane 
- Referansealternativ buss 

 
Samlet sett fremkom det ikke grunnlag for å si at noen av alternativene den gang var risikomessig 
uakseptable. Hensikten med analysen var først og fremst å gi en rangering av alternativene med 
hensyn på risiko, fremfor å si noe om det absolutte risikonivået. Av analysen fremkom det derfor 
heller ikke om det er et eventuelt stort ”gap” mellom alternativene i rangeringen. Forhold som er 
vurdert å kunne være en utfordring for sikkerheten ble fremhevet i analysen, og det ble anbefalt 
at disse måtte bli studert nærmere i en detaljert risikoanalyse for det alternativet som til slutt 
velges. 
 
I Ruterrapport nr 2009:17 ble på den tid aktuelle løsninger gitt en sikkerhetsmessig rangering, og 
følgende resultat fremkom: 
 

1. Metro 
2. Automatbane 
3. Bybane/trikk 
4. Buss 

 
 

15.2 Supplerende løsninger utredet i 2010 
 
I planarbeidet som er gjennomført i 2010 etter utgivelsen av Ruterrapport 2009:17, er det 
tilkommet to nye alternativer for betjening av Fornebu, samt at tidligere løsninger er justert. 
 
Det er i inneværende planfase ikke gjort risikoanalyser av de nye alternativene semimetro og 
superbuss. Det er heller ikke gjort endringer i analysene for de alternativer fra forrige runde som 
er justert noe. Nedenfor er like vel noen vurderinger av sikkerhetsmessige forhold knyttet til nye 
og justerte alternativer presentert.  
 
 

15.3 Justeringer av opprinnelige alternativer 
 

15.3.1 Metro 
 
Metro foreslås nå i et alternativ om Skøyen, og i et alternativ som opprinnelig med påkopling på 
Ullernåsen stasjon på Kolsåsbanen. Videre har metro fått en noe lenger trasé på Fornebu med 
ekstra stasjon. 
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Nytt metroalternativ om Skøyen til Majorstuen vil få en større tunnelandel en metro med 
påkopling på Kolsåsbanen. Under forutsetning om moderne og sikre tunnelløsninger (se eget 
avsnitt 15.6) er det etter vår vurdering ikke grunnlag for å si at dette alternativet får dårligere 
sikkerhet enn alternativet med påkopling på Kolsåsbanen. Heller tvert om. 
 
Oppsummert mener vi at endring av trasé på Fornebu og introduksjon av en alternativ løsning om 
Skøyen ikke medfører endret sikkerhetsnivå for metro sammenlignet med tidligere risikoanalyse. 
 

15.3.2 Automatbane 
 
Automatbane er uforandret ift. løsning vurdert i Ruterrapport nr 2009:17. 
 

15.3.3 Bybane 
 
Bybane er tidligere vurdert påkoplet Lilleakerbanen ved Furulund holdeplass. Denne løsningen er 
nå forlatt (se kapittel 15.6). Bybane føres nå inn mot sentrum langs E18 i to varianter: Enten på 
sjøsiden av E18 mellom Vækerø og Skøyen eller mellom jernbanen og E18. Felles for de to 
variantene er tunnel mellom Lysaker og Vækerø. 
 
Vi vurderer at dette bedrer risikonivået for bybane noe ift. tidligere vurdering i Ruterrapport nr 
2009:17. Dette begrunnes med at bybanen får en mindre konfliktfylt traséføring mellom Lysaker 
og Skøyen, og det spesielt i varianten hvor innføringen mot Skøyen går i trasé mellom E18 og 
jernbanen. 
 

15.3.4 Buss 
 
Buss er i prinsipp uforandret ift. løsning vurdert i Ruterrapport nr 2009:17. 
 

15.4 Nye alternativer 
 

15.4.1 Superbuss 
 
Superbuss er tiltenkt å gå i bybanens trasé. Superbuss vurderes å kunne oppnå et sikkerhetsnivå 
opp mot bybanens. Altså et sikkerhetsnivå mellom buss og bybane. 
 

15.4.2 Semimetro 
 
Semimetro er tiltenkt å gå i bybanens trasé  til Skøyen. Fra Skøyen blir det en tunnelløsning 
videre mot Majorstuen. Sikkerhetsnivået antas derfor noe bedre enn for bybane, men ikke like 
god som for automatbane. 
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15.5 Rangering av alle alternativer 
 
Ny rangering vil være som følger: 
 

1. Metro 
2. Automatbane 
3. Semimetro 
4. Bybane 
5. Superbuss 
6. Buss 

 
Metro kommer best ut.  
 

15.6 Tunnelløsning 
 
Tidlig i arbeidet med Ruterrapport nr 2009:17 ble tunnelløsning vurdert. Som del av vurderingene 
for metro-/T-banealternativet ble det sett på varianter med ett og to tunnelløp. Sikkerheten ble 
vurdert som høyest i varianten med to separate tunnelløp. Da det samlet sett ikke var grunnlag 
for å si at varianten med ett tunnelløp var risikomessig uakseptabel, valgte man å legge til grunn 
denne løsning. Dette med bakgrunn i kostnader som ble vurdert ca. 15% høyere for to tunnelløp. 
 
Statens Jernbanetilsyn har i høringsuttalelse til planprogrammet for Fornebu – Lysaker uttalt 
følgende: 
 

Tilsynet har ingen kommentarer til planarbeidet på nåværende tidspunkt, men vil kunne ha 
synspunkter på: 

• Anbefaling eller frarådning av visse traseer 
• Om eventuelle anleggsveier bør opprettholdes av beredskapshensyn 
• Behov for tverrslag/rømningsveier fra tunneler og underjordiske stasjoner 
• Synspunkter på antall tunnelløp 
• Behov for areal til plasskrevende installasjoner i eller utenfor tunnel. 

 
En vurdering av antall tunnelløp vil være aktuell for alle alternativer for kollektivbetjening av 
Fornebu med unntak av buss. Det er usikkert når byggearbeidene for fremtidig valgt løsning vil 
igangsettes, og det er tilsvarende usikkerhet knyttet til hvordan fremtidig regelverk vil styre valg 
av tunnelløsning. 
 
For å kunne kontrollere denne usikkerheten vil man derfor når man nå regulerer Fornebu - 
Lysaker, regulere slik at det i fremtiden blir mulig eventuelt å etablere to separate tunnelløp 
innenfor reguleringsplanens begrensninger. 
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16. Øvrige konsekvenser 

16.1 Konsekvenser i anleggsfasen 

16.1.1 Riggområder 
Hoved-riggareal må velges ut og tilpasses situasjonen på Fornebu på byggetidspunktet. Frem til 
nå har det vært nye tilgjengelig plass og uproblematisk å etablere riggplasser for de forskjellige 
entrepriser. Etter hvert er det imidlertid mange arealer som er ferdigstilt, slik at mulighetene for 
større riggplasser tett opptil anleggsområdet svinner. Det kan derfor bli nødvendig å lete frem 
flere mindre riggarealer langs banetraseen. 
 
Plassforholdene tilsier at tunnelen mellom Fornebu og Lysaker i hovedsak drives fra Fornebu. 
Arealer som foreslås på Fornebu er følende: 

1. Det gitt signaler om at tomta for videregående skole ikke vil bli bebygd med det første. 
Plasseringen er god med tanke på at det er i dette området overgangen mellom tunnel og 
kulvert befinner seg. Det kan etableres adkomsten til vgs-tomta via en ekstra arm i 
rundkjøringa. En kan se for seg bortkjøring av masser herfra ned til utskipning med lekter i 
for eksempel Rolfsbukta. Det er i ettertid fremkommet at denne er regulert til midlertidig 
lekeplass. Dette vil kunne skape utfordringer for å benytte den til riggområder. 

2. Området sørvest for hangaren, den såkalte rusegropa vil egne seg godt. Denne har 
fordelen av å være lite til sjenanse for tilliggende arealer. Gropa åpner seg kun mot nord, 
og er derfor gunstig både av hensyn til støy, støv og innsyn. 

3. Område 8.4, et areal 
vest for kontorbygget til 
Telenor, skal ikke 
bygges ut før i 
utbyggingsfase 2, det vil 
si etter at 
kollektivdekningen av 
Fornebu er ferdigstilt. 
Arealet er derfor ledig i 
hele byggeperioden i 
tillegg til at plasseringen 
er gunstig. Området er 
merket ”8.5” i Figur 95.  

 
I tillegg til disse arealene antas 
det å gjenstå større ledige 
arealer nordvest på Fornebu 
når banen skal etableres, slik at 
en eventuell hovedrigg kan leie  

Figur 95 Riggområde på Fornebu     
 
større samlede arealer innenfor 1 km avstand fra banen. Dersom de foreslåtte arealene 
bebygges før tunnelen, kan det vurderes å leie forskjellige private og offentlige grønne arealer i 
nærheten. Det er dessuten kontorarealer i den gamle bygningsmassen på Fornebu nord som kan 
være mulige å leie. 
 
På Lysaker kan det være ledige arealer på Thon sin tomt nord for jernbanestasjonen. Det er 
svært begrenset med arealer rett ved påtenkt tverrslag. Det er imidlertid mye kontorlokaler i 
nærheten som kan være tilgjengelig for leie. Dersom den eldre bygningsmassen, som er planlagt 
revet vest for stasjonslokaliseringen fortsatt står ved byggestart, så kan dette være egnet som 
riggareal. 
 

8.5 
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16.1.2 Massedeponi 

Alle alternativer vil generere til dels store masseoverskudd. Massegenereringen sprenger alle 
behov som kan gjenstå for masser på Fornebu, slik at andre deponeringssteder må søkes. 

Det er to alternativer som peker seg ut. 

Bærum kommune har fremtidige planer om betydelige utfyllingsarbeider for Kadettangen/ 
Lakseberg-området ved Sandvika.  
 
Til dette området kan det kan være aktuelt med massetransport på lekter.  
Med drift fra Lysaker kan utskiping via Lysakerelva være aktuelt. Broen i Frantzebråtveien sør for 
E18 er så lav at det antas at dette må gjøres på sørsiden. Elven er dessuten grunnere nord for 
jernbanen. Det kan undersøkes om det er mulig å leie areal langs østre elvebredd. Slik omlasting 
er imidlertid støyende og vil være en utfordring i forhold til nærliggende kontorer og boliger.  
 
Med drift av tunnel fra Fornebu, er et alternativ for uskipingshavn området Rolfsbukta-
Rolfstangen. 
 
Drammen havn har fortsatt behov for betydelige mengder med sprengt berg. For transport til 
Drammen havn egner det seg ikke med lekter. Med drift fra Fornebu, er alternativet via 
Snarøyveien og E18 til Drammen ved drift fra Fornebu. Dette alternativet vil generere mest trafikk 
lokalt på Fornebulandet. 
 
Det er planlagt et ca. 300 m langt tverrslag fra sørøst for bebyggelsen i Lilleaker veien 2 og ned til 
nordenden av stasjonen. Tverrslaget får nær tilknytning til Lilleakerveien. Med drift fra Lysaker er 
massetransport raskt  inne på offentlig veinett som i liten grad utsetter boliger for ulemper. 

16.1.3 Trafikkavvikling i anleggsfasen 
Tunnelalternativet vil medføre kun små trafikale problemer under anleggsgjennomføringen.  
 
Mellom Koksa-rundkjøringen og rundkjøring ved terminalbygget går tunnelalternativet i kulvert. 
Det medfører at denne veien må stenges i perioden fra anleggsarbeidene starter her og til 
kulverten er etablert og veien kan legges tilbake over kulverten. I perioden veien er stengt, er det 
mulig å opparbeide alternativ adkomst til Hangaren og Snarøyveien 67 via Rolfsbukta og 
Langoddveien. Disse arealene er regulert til kontorvirksomhet, felt F2 og H2 i kommunens 
webinnsyn (kartløsning på internett).  
 
Hvis Fornebu senter er etablert eller under bygging, er det mulig med alternativ adkomst hit via 
Snarøyveien fra nord/vest. 
 
Når det gjelder trasé på bakken, vil dette naturlig medføre større trafikale konsekvenser.  
 
Dette lar seg imidlertid løse med midlertidige omkjøringsveier og endrede kjøremønster langs 
hele traseen uten at det skaper alt for store trafikale konsekvenser. Disse må også reguleres. 

16.1.4 Støy 
Aktivitetene i anleggsfasen vil medføre støy mot omkringliggende områder. 
 
Støy fra anleggsområdene vil vesentlig være forårsaket av bergarbeider som boring, sprengning 
og pigging, samt massetransport og ventilasjonsvifter. Det må settes begrensninger for 
anleggsstøyen i samsvar med T-1442 ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”. 
Støy fra sprengningene vil være tidsbegrenset og være knyttet til arbeider i eller nær dagen. 
Ulempene ved denne støyen er relativt liten. Dersom ventilasjonsvifter må gå hele døgnet, 
forutsettes de å være tilstrekkelig støydempet for å kunne overholde grenseverdier for natten.  
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Det bør settes begrensninger til hvilke tider på døgnet som massetransport kan pågå. Dette bør 
gjøres av hensyn til støyen og eventuelt av trafikkmessige eller andre hensyn. For entreprenøren 
betyr dette at han må anordne seg med omlasting av sprengsteinsmasser inne i berget for å 
kunne utnytte arbeidstiden. Dette gjelder spesielt for alternativer med tunneldrift. Det er viktig at 
det velges traseer for transport som begrenser mest mulig støy i boligområder. 

16.1.5 Støv 
Svevestøv øker risikoen for luftveislidelser og hjerte-karsykdommer, samt forverrer astmaanfall 
utløst av andre kilder, som for eksempel pollen. Spesielt utsatte grupper er personer med 
luftveislidelser, som astma, KOLS og lungefibrose, samt eldre og små barn.  
 
Helseplagene øker med økt konsentrasjon av svevestøv. Ved høye konsentrasjoner svevestøv 
opplever også fullt friske mennesker hoste og plagethet. Men også ved lave konsentrasjoner kan 
svevestøv gi helseeffekter, dersom man utsettes jevnlig og under lang tid. 
 
Sammenlignet med trasé i tunnel, vil anleggsarbeider i dagen gi større risiko for spredning av 
støv. I alternativer hvor større mengde masser skal tas ut, vil risikoen for spredning og 
støvdanning være større enn hvis en mindre mengde masser skal tas ut.  
 
Spredning av støv fra anleggsområdet vil avhenge av vind og massenes fuktighet, 
støvpartiklenes størrelse samt aktivitetens geografiske begrensning.   
 
Avbøtende tiltak vil være: 
 

• støvdemping med vann ved uttak av masser for utfylling,  
• vanning ved riving av eventuelle riveobjekter og vanning av dekker i kjørebaner på 

byggeplassen,  
• vanning og støvbindning av vei ut av området for å binde støv å holde veien fuktig lenger 

tid, dersom veien ikke har fast dekke. 
 
Vaskeanlegg for å spyle kjøretøy før utkjøring av anlegget kan vurderes.  
Det anbefales også å forby tomgangskjøring. 
 
I driftsfasen vil banetransport være å foretrekke, dea de ikke gir utslipp av nitrogendioksider 
(NOx) og eksospartikler.  

16.1.6 Vibrasjoner 
Vibrasjoner forårsaket av anleggsarbeidene vil kunne føre til skader på omkringliggende 
bygninger og konstruksjoner. Vibrasjoner fra anleggsvirksomheten vil ventelig være forårsaket av 
boring, sprengning, graving og pigging. Det bør settes begrensninger for vibrasjonsnivåer i 
samsvar med NS 8141 ”Vibrasjoner og støt – Måling av svingehastighet og beregning av 
veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk”. Dette medfører at det skal måles 
vibrasjoner på de punktene der det kan tenkes at bygninger eller konstruksjoner blir påvirket av 
anleggsvirksomheten. I NS 8141 heter det at omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner 
som kan tenkes å bli påvirket av grunnarbeidene skal besiktiges før og etter at arbeidet er utført.   
 
De ulike driftsformene vil gi samme vibrasjonsnivået i anleggsfasen. Sprenging gir normalt de 
høyeste nivåene. Anleggsarbeidene forbundet med tunnelalternativet vil gi en annen 
vinbrasjonsutbredelse enn ved et alternativ på bakken. Detaljerte beregninger foretas i 
byggeplanfasen, før arbeidene starter opp. Likeledes blir resultatene en del av 
miljøoppfølgingsprogrammet.  
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16.2 Miljø 
Det er gjennomført en overordnet kartlegging av kjente lokaliteter med mulig forurenset grunn for 
traseene, og gjort en vurdering av de forskjellige alternativene opp mot dette. Fokus har vært på 
de områder der det planlegges å gjennomføre gravearbeider i løsmasser. 
 
Kommentarer til tunnelalternativet: 

• Omtrent 500m av traseen nord for Fornebu Senter stasjon vil ligge i løsmasser. Det er 
ikke spesifikk mistanke om forurensning ved denne lokaliteten, men det er en generell 
risiko for at forurensede fyllmasser eksisterer i området. 

• Hvis eventuelle forurensede overskuddsmasser ikke kan gjenbrukes på anlegget, må de 
leveres til godkjent deponi, og det kan således påløpe ekstra kostnader i prosjektet. 
Omfanget av dette er usikkert. 

• Risikoen for å komme i kontakt med kjente forurensede masser er liten. De eneste kjente 
områdene med forurenset grunn er nord for stasjon vedTelenor og øst for Lysaker stasjon 
og disse vil sannsynligvis ikke berøres av adkomstveiene til stasjonen. 

• Konsekvenser for de to ulike stasjonsalternativene på Lysaker: 
o Alternativ 2 ligger dypere enn alternativ 1, og traseen mellom Lysaker stasjon og 

Telenor arena ligger også dypere. Dette medfører at en større andel av tunnelen 
ligger i fjell, noe som reduserer risikoen for å påtreffe forurensede masser. 

o Traseen til alternativ 2 vil krysse en kjent forurensningslokalitet (Lok A, Lysaker 
Chemiske Fabrikker), men vil ligge dypt i fjell og vil sannsynligvis ikke komme i 
kontakt med potensielt forurensede masser. 

o I forhold til kryssingen av Lysakerelva, vil det bli nødvendig med avbøtende tiltak 
for å forhindre forurensning av elva i anleggsfasen for alternativ 1. Da alternativ 2 
vil ligge dypt i fjell under elva er denne risikoen vesentlig redusert.  

 
Kommentarer til alternativet på bakken: 

• Utenfor de kjente lokalitetene med forurenset grunn langs traseen, kan lettere forurensede 
fyllmasser ha blitt brukt i banetraseen. Det vurderes som sannsynlig at noe forurensede 
fyllmasser vil påtreffes i traseen. 

• Traseen vil komme i kontakt med fire kjente lokaliteter med forurenset grunn. Da 
undersøkelser eller opprydningstiltak har blitt utført på alle fire, vurderes risikoen for å 
komme i kontakt med forurensede masser ved de kjente lokalitetene som relativt liten. 

• Ved tunnelåpningene mellom Rolfsbukta stasjon, stasjon ved Telenor, og ved 
Oksenøyveien stasjon vil det bli relativt store utgravinger i løsmasser. Det er ikke spesifikk 
mistanke om forurensning ved disse lokalitetene, men det er en generell risiko for at 
forurensede fyllmasser eksisterer i området. 

• Hvis eventuelle forurensede overskuddsmasser ikke kan gjenbrukes på anlegget, må de 
leveres til godkjent deponi, og det kan således påløpe ekstra kostnader i prosjektet. 
Omfanget av dette er usikkert. 

 

En sammenligning av alternativene i forhold til forurenset grunn (dvs. potensial for å måtte utføre 
terrenginngrep i områder med forurenset grunn) viser at nullalternativet (buss) kommer best ut i 
utgangspunktet. Tunnelalternativet kommer bedre ut enn alternativet på bakken. I forhold til 
konsekvenser for Lysakerelva i anleggsfasen, er stasjonsalternativ 2 å foretrekke framfor 
alternativ 1. 
 

16.3 Natur 
Det har lenge vært hardt press på arealene ved Indre Oslofjord. Det er tilfellet også mellom 
Lysaker og Fornebu, noe som har ført til få lokaliteter med naturverdier i influensområdet.  
 
De geologiske og klimatiske betingelsene for biologisk mangfold er imidlertid til stede. Gunstig 
klima og rike berggrunnsforhold gjør området Lysaker-Fornebu svært artsrikt fra naturens side.   
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Både ved Lysakerelva og på Fornebu er naturverdiene grundig kartlagt, blant annet i Siste Sjanse 
– rapportene 2006-8 og 9. I tillegg til Lysakervassdraget, er lokalitetene Telenordammen (525) og 
Rolfstangveien 5 (516) viktige. Telenordammen er viktigste lokalitet, med tre registrerte 
rødlistearter. Tre-fire lokaliteter vil få en trasé i umiddelbar nærhet   
 
Avbøtende tiltak må vurderes ved disse lokalitetene. Tunell og kulvert under Lysakerelva 
forutsetter omfattende tiltak for å hindre lekkasjer. På Fornebu må inngrep unngås nær lokaliteter 
som Fornebudammen og ved Koksa. Det kan gjøres ved detaljering av traseer, breddeutvidelser, 
plassering av holdeplasser, brukar og andre tekniske inngrep. 
 
Tabell 33: Sammenstilte konsekvenser for naturmiljø 
 
Vurderingstema 
 

I tunnel På bakken Auto-
mat-
bane 

Buss
Metro Semi-

metro Bybane
Super-
buss 

Semi-
metro Bybane

Super-
buss 

Naturtyper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rødlistearter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vilt/dyreliv 0 0 0 0 - - - - 0 
Vegetasjon 0 0 0 0 - - - 0 0 
Arts- og individmangfold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Funksjonsområder - - - - 0 0 0 - 0 
Eks. inngrepssituasjon ++ ++ ++ ++ + + 0 0 0 
Geologiske elementer  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUM 1 1 1 1 -1 -1 -2 -2 0

 
I tabellen over er ”Buss” (referansealternativ) gitt 0 i konsekvens, basert på dagens situasjon. De 
andre alternativene er gitt skår ut fra om de forverrer eller forbedrer dagens situasjon (buss). Alle 
0-verdiene i tabellen tilsier at dagens situasjon i liten grad påvirkes. Med funksjonsområder 
menes kantsoner, grøntstruktur og lignende.  
 
En rangering av alternativene vil se slik ut med henblikk på naturmiljøet: 

1. Tunnel (metro. semimetro, bybane, superbuss) 
2. Buss 
3. Semimetro og bybane på bakken på Fornebu 
4. Superbuss på bakken på Fornebu samt automatbane 

 
For naturmiljøet vil en tunnelløsning være å foretrekke. Det er ikke mulig å skille mellom de ulike 
driftsformene i tunnel, når det forutsettes at superbuss driftes med miljøvennlig brensel.  
 
Endestasjon på Fornebu griper inn i et grøntområde, men det gjør også en bakketrase rundt 
Fornebu senter. Naturverdiene er i begge tilfeller marginale. Grøntområdet der metroens 
endestasjon er tenkt plassert gir utsikt mot fjorden. Arealet har en viss verdi som kantsone og del 
av grøntstrukturen ved at det danner en overgang/buffer mot naturvernområdet i Koksabuta. Av 
den grunn har tunneltraseen fått negativ verdi på vurderingstema “funksjonsområder”. Trasé på 
bakken på Fornebu vil ta mer areal og øke presset på nærliggende vilt/dyreliv og vegetasjon. 
 
Som stasjonsalternativ for tunnelalternativet på Lysaker, vil ingen av stasjonsplasseringene ha 
varige negative konsekvenser for naturmiljøet. I anleggsperioden vil alternativ 2 under 
Møllefossen gi færrest negative konsekvenser på naturmiljøet. Spredning av kjempebjørnekjeks 
kan unngås. 
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16.4 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Av kulturminner og kulturmiljøer i 
planområdet er Lysakervassdraget en 
sentral del av norsk industrihistorie. 
Området ved Lysaker Mølle er under 
transformasjon, men rester av det 
gamle miljøet er til stede. 
”Lysakervassdraget” er et prioritert 
kulturmiljø i Bærum kommunes 
kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljø (vedtatt 2010).  
 
 

Figur 96 Lysaker Mølle, Norconsult 2009 

 
 
 
 
I Fornebu-området er det et ønske om å bevare 
rester av de sentrale bygningene fra flyplassen på 
Fornebu. Terminalbygningen fra 1963 med 
inngangsparti er regulert til spesialområde bevaring. 
 
  
 
 
 
 
 

Figur 97 Terminalbygningen, Fornebu,Norconsult 2009 

 
 
Omfang og konsekvenser for de ulike alternativene er vurdert opp mot referansealternativet 
(buss). Bussen følger dagens veinett, men med en utvidelse med kollektivfelt langs Snarøyveien. 
 
Tunneltraseen, uansett driftsform, vil ha både stasjoner og trasé under bakken og antas 
gjennomført uten at kulturminner vil bli berørt. Det er alternativet som vil medføre minst synlige 
inngrep over bakken. Kun utganger og stasjonen ved Fornebu senter som ligger delvis under 
bakken vil være synlige. Det antas derfor at kulturminnene i området kan ivaretas, og 
sammenlignet med bussløsningen vurderes konsekvensen til ubetydelig. 
 
Stasjonsalternativ 1 under Thons planlagte bebyggelse på Lysaker stasjon vil medføre større 
negative konsekvenser i anleggsfasen enn alternativ 2 som ligger under Lysakerelva i fjell. Det 
legges til grunn at den bevaringsverdige bebyggelsen ved Lysaker Mølle ikke vil bli berørt. De 
permanente elementene vil være utgangene, og det legges til grunn at det vil bli tatt hensyn til det 
kulturhistoriske miljøet ved utforming og plassering av disse.  
 
Bakketraseen, uansett driftsform, vil gi noe bredere veitrasé langs Snarøyveien, men det samme 
vil gjelde for referansealternativet. Det er tilstrekkelig avstand til at veiutvidelsen ikke vil berøre 
kulturmiljøene i området. Mellom Oksenøyveikrysset og Lysaker ligger traseen under bakken. 
Sammenlignet med bussløsningen vurderes konsekvensen for bakketraseen til ubetydelig. 
 
Sammenligningsalternativet automatbane vil også medføre en noe bredere veitrasé langs 
Snarøyveien. Fordi dette er et mer synlig tiltak kan nærføringen til kulturmiljøene være mer 
problematisk, men da avstanden til kulturmiljøer med småskalabebyggelse er relativt stor, er 
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dette ikke tillagt vekt i vurderingene. Sammenlignet med bussløsningen vurderes konsekvensen 
for automatbanetraseen til ubetydelig. 
 
Samlet er konsekvensene av alternativene vurdert som ingen/ubetydelige. Kulturminnene og  
-miljøene i området blir ikke direkte berørt av tiltaket, og den indirekte påvirkningen vurderes som 
ubetydelig. Det er ikke grunnlag for å rangere alternativene  i forhold til temaet.  
 

16.5 Støy og vibrasjoner 
Retningslinjen T-1442 for behandling av støy i arealplanlegging er lagt til grunn for vurdering av 
trafikkstøy og støy fra bane. I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner: 
 

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny 
støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 
Tabell 34: Trafikkdata som grunnlag for beregning av støy 

 
T1442 anbefaler en grenseverdi for henholdsvis støy fra vei og bane ved nye eller utvidede  
anlegg på Lden ≤ 55 dB og 58 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Støyfølsom 
bebyggelse omfatter boliger, skoler, sykehus og barnehager, men ikke næring og kontorer. Det er 
beregnet støynivå for metroløsningen i tunnel samt med økt busstrafikk og to ulike baneløsninger 
på bakken i fire separate støykart som beskrevet i tabell 16. Støykartene følger som vedlegg til 
konsekvensutredningen. 
 
Metrotraseen går i tunnel og kulvert hele veien fra Lysaker til endestasjonen ved Fornebu senter. 
Det er derfor svært begrenset støyutbredelse mot de omkringliggende områdene, som vist i 
vedlagte støysonekart ”Bane til Fornebu støy fra metro X002”. Ingen boliger vil komme i gul sone, 
Lden ≥ 58 dB som beskrevet i T-1442. Det er derfor lite trolig at det vil komme krav om 
støyreduserende tiltak i forbindelse med eventuelt valg av denne løsningen. 
 
Samtidig vil en metroløsning redusere noe av dagens busstrafikk, og således være et positivt 
element i den totale støybelastningen for området. Begge stasjonsalternativene på Lysaker ligger 
under bakken, og det vil ikke være støyproblemer knyttet til stasjonsområdet fra metroen.  
 
For semimetro, bybane og superbuss i tunnel, vil konsekvensene være som for metroen. 
 
Bybanen er også utredet som løsning på bakken på Fornebu. Da vil den i all hovedsak gå i egen 
trasé med noen plankryss for annen overflatetrafikk. Det vil være boliger som kommer i gul sone, 
Lden ≥ 58 dB som beskrevet i T-1442. Disse er vist i vedlagte støysonekart ”Bane til Fornebu støy 
fra bybane X004”. Det er derfor nødvendig å vurdere støyreduserende tiltak i forbindelse med 

Togtype Antall tog/busser Toglengde 
(Meter) 

Hastighet 
(Km/t) Dag Kveld Natt 

Metro 
(Støykilde: 
T-bane 3000 MX) 

 
192 

 
64 

 
28 

 
120 m 

 
50 

Semimetro 
(Støykilde: Sporvogn 
SL95) 

 
576 

 
192 

 
64 

 
70 m 

 
50 

Bybane 
(Støykilde: Sporvogn 
SL95) 

 
576 

 
192 

 
64 

 
35 m 

 
50 

Superbuss 1536 512 88 - 60/50 
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eventuelt valg av denne løsningen. Det samme gjelder for semimetro, som fører til marginalt mer 
støy enn bybane.  
 
Det er allerede i dag en betydelig trafikk på Snarøyveien. Med en ÅDT på 25 000 kjøretøy/døgn, 
vil den økte busstrafikken ikke påvirke støynivået i stor grad. Nivåene er vist i vedlagte 
støysonekart ”Bane til Fornebu støy fra superbuss X001”. Fasadenivåene vil kunne øke inntil 1 
dB som følge av den økte busstrafikken, noe som knapt er merkbart. Det er derfor lite trolig at det 
vil komme krav om støyreduserende tiltak i forbindelse med eventuelt valg av superbuss. 
 
For øvrig informasjon vises det til egen fagrapport. 
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17. Sammenstilling av konsekvenser 
 
Vurdering av konsekvenser og fordeling av poeng er til en viss grad en øvelse basert på faglig 
skjønn. I tabellen for ikke-prissatte konsekvenser nedenfor er ”Buss” (referansealternativ) gitt 0 i 
konsekvens, basert på dagens situasjon. De andre alternativene er gitt skår ut fra om de forverrer 
eller forbedrer dagens situasjon (Buss). Vurderingstemaene er ikke vektet, det vil si at temaene i 
denne oversikten er gitt lik betydning.  
 
Tabell 35: Sammendrag av ikke prissatte konsekvenser 

 
Vurderingstema 
 

I tunnel På bakken Auto-
mat-
bane 

Buss
Metro Semi-

metro Bybane
Super-
buss 

Semi-
metro Bybane

Super-
buss 

 
Grunnforurensing 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
- 

 
0 

 
Grunnforhold 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
Naturmiljø 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
-- 

 
-- 

 
0 

Friluftsliv, rekreasjon,  
barn og unge 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Kulturminner og kulturmiljø 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Stedsutvikling 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
Universell utforming 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
-- 

 
0 

 
0 

 
Bygningsmiljø og estetikk 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
+ 

 
0 

SUM 3 3 3 3 -3 -3 -6 -2 0 
 
I tråd med håndbok 140 ”Konsekvensanalyser”, er prissatte konsekvenser (inkludert støy og 
støv), trafikale konsekvenser, teknisk infrastruktur, konsekvenser i anleggsfasen og juridiske 
spørsmål ikke medtatt i sammenstillingen av ikke-prissatte konsekvenser.  
 
Av prissatte konsekvenser er investeringskostnadene for infrastruktur og anlegg størst for 
metro. Den er dyrest per løpemeter og følges tett av automatbane. Deretter følger semimetro. 
Bybane er litt billigere enn semimetro, men dyrere enn superbuss. Investeringer i vogner viser 
omtrent samme kostnad for bybane, metro og semimetro.  
 
I utredningen av driftsøkonomi er trafikkberegningene sentrale. Bybane og semimetro har flest 
antall reisende mellom Lysaker og Fornebu (og flest omstigninger på Lysaker). De har en fordel 
med hensyn til stor flatedekning på Fornebu, men har lav hastighet inn mot Oslo. Mange reisende 
velger derfor tog fremfor bybane og semimetro mellom Lysaker og Skøyen. Semimetro og 
bybane brukes ikke som et regionalt reisetilbud i like stor grad som metroen. Metroen har på 
grunn av kortere kjøretider et fortrinn på noe lengre reiseavstander.  
 
For trafikantnytten har semimetro og bybane best flatedekning og tilgjengelighet, og med høy 
frekvens slår det godt ut når det gjelder nytte for trafikantene over døgnet. Med hensyn til kjøretid 
har metrokonseptene et betydelig positivt bidrag. Men lav frekvens medfører økt total ventetid og 
dermed redusert nytte. Det er flere positive forbedringer som kan gjøres, for eksempel mindre 
vognsett og økt frekvens. Eller man kan forsøke å få flere vognsett gjennom ny Oslotunnel, eller 
til en buttstasjon på Majorstuen. 
 
Metro til Ullernåsen og superbuss til Tonsenhagen kommer dårligst ut driftsøkonomisk. Hvis et av 
disse alternativene skal bli valgt, vil det innebære at det vil være et ytterligere behov for offentlig 
kjøp for å kunne opprettholde dette tilbudet. For de andre alternativene vil innsparingen på 
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busstilbudet være i det omfang at det blir et positivt eller uendret resultat for driftsøkonomien. 
Best ut driftsøkonomisk kommer alternativet for bybane, semimetro og metro til Skøyen.  
 
Samfunnsøkonomisk er ingen av alternativene lønnsomme. Dårligst ut kommer alternativet for 
metroløsning om Ullernåsen. Superbuss gir mest nytte per budsjettkrone, klart foran bybane og 
automatbane. Det er viktig å merke seg at bybane forutsetter trikk til Tonsenhagen, investeringen 
er ikke inkludert i analysen. 
 
Fagrapporten for trafikale konsekvenser viser at metro er det alternativet som totalt blir rangert 
høyest. Automatbanen har nesten like god fremkommelighet som metro. Generelt skårer 
tunnelalternativene bedre enn bakkealternativene. Superbussen skårer dårligst av de foreslåtte 
nye løsningene, mens referansealternativet (buss) kommer dårligst ut totalt.  
 
Det en generell risiko for forurensede fyllmasser i området. Nullalternativet (buss) kommer i 
utgangspunktet best ut i forhold til grunnforurensing. Tunnelalternativet kommer bedre ut enn 
alternativet på bakken. I forhold til konsekvenser for Lysakerelva i anleggsfasen, er 
stasjonsalternativet i fjell under Møllefossen å foretrekke framfor alternativ 1. 
 
I forhold til grunnforhold vil både tunnelalternativet og bakkeløsningen på Fornebu være teknisk 
gjennomførbare, selv om både tunneldriving og utgravinger vil bli krevende. Det vil være behov 
for spesielt kraftige avstivningsløsninger og grunnforsterkninger. For å unngå 
grunnvannssenkning må det stilles svært strenge krav til tetthet i tunnelene, og systematisk, 
sementbasert forinjeksjon må utføres under driving. Passering under jernbanen ved Lysaker og 
nærhet til bebyggelse setter spesielt strenge krav til utførelse, blant annet i forhold til rystelser. 
Omfang av konsekvenser og tiltak vil være mindre for trase på bakken, siden tunnelstrekningen 
er kortere og traseen i stor grad går på nivå med dagens terreng. Det er ikke konkludert med 
hvilket stasjonsalternativ på Lysaker som er gunstigst, begge er utfordrende. 
 
For naturmiljøet er en tunnelløsning å foretrekke uansett driftsform. Verken en dyp 
stasjonsløsning under Lysakerelva eller en grunn stasjon under Thon eiendom vil ha varige 
negative konsekvenser for naturmiljøet. I anleggsperioden vil stasjon under Møllefossen gi 
færrest negative konsekvenser på naturmiljøet.  
 
For friluftsliv, rekreasjon, barn og unge er løsning i tunnel å foretrekke. Den er trygg, har lite 
arealbeslag og skårer bedre enn bakkealternativene med hensyn til grøntkorridorer, 
barrierevirkninger og støy. Ingen uteområder ved boliger/skoler berøres direkte.  
 
Storøya vil kunne bli den eneste badeplassen i Osloområdet med banebetjening. Lysakerelva har 
middels til stor verdi, men tiltaket vil ikke berøre friluftsaktivitetene i særlig grad. Ingen av 
stasjonsplasseringene på Lysaker vil ha varige negative konsekvenser for friluftsliv og nærmiljø. 
 
For kulturminner og kulturmiljø vil både tunneltrase og bakketrase ha ingen eller ubetydelige 
konsekvenser. Verken terminalbygningen fra 1963 på Fornebu, området ved Lysaker Mølle ved 
Lysakerelva eller Lagåsen vil bli berørt. 
 
For stedsutviklingen vil en tunnelløsning være å foretrekke. Ulikhetene driftsformene i mellom er 
vurdert som små. På grunn av metroens kapasitet er den mest robust og fleksibel i forhold til 
fremtidig utvikling. En tunnelløsning legger beslag på mindre areal, og er lettere å tilpasse 
eksisterende situasjon. Den har generelt få ulemper for arealbruken. En trase på bakken skårer 
dårligere på arealbeslag/inngrep og barrierevirkning. Løsningene på bakken er derimot synligere 
og litt mer tilgjengelige for næringsliv og beboere.  
 
Stasjon under Thons eiendom er utfordrende å bygge, men gir et mer konsentrert 
kollektivknutepunkt. Det er i tråd med Bærums intensjoner for Lysakerområdet. Som tydeligere 
møteplass vil det kunne styrke sentrum og eksisterende infrastruktur mest.  
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Angående juridiske spørsmål er begge stasjonsalternativer på Lysaker gjennomførbare sett fra 
et juridisk ståsted. Kulvertløsningen fordrer langt mer koordinering gjennom avtalebasert 
samarbeid, enn stasjon i tunnel under Mølledammen. Det vil være behov for kontrakter om 
prosjektering og i forbindelse med oppstarten av byggingen av selve stasjonskulverten.  
 
For universell utforming rangeres tunnelalternativene foran bakkealternativene. 
Fremkommeligheten er lettere å ivareta for stasjoner innendørs. Stasjonen på Thons eiendom på 
Lysaker vurderes som bedre enn stasjon i fjell under Mølledammen. Det er kortere avstand 
mellom jernbane, kiss and ride og heis til stasjonen under Thons bebyggelse. 
 
For bygningsmiljø og estetikk har tunnelløsningene lite arealbeslag og er lettere å tilpasse 
eksisterende bygningsmiljø. Buss kan ikke ha grønn trasé. Semimetro på bakken vil med lange 
holdeplasser være mest utfordrende å innpasse i eksisterende situasjon.  
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18. Oppsummering 
 
Veksten i befolkning og arbeidsplasser i Oslo og Akershus har vært betydelig større enn 
prognostisert. Prognosene frem mot 2013 foretatt i 2003 ble allerede oppfylt i 2008. De siste 
prognosene fra SSB tilsier at Oslo og Akershus kan få en vekst på nærmere 400 000 innbyggere 
frem mot år 2030. For å kunne avvikle transportmengden denne befolkningsveksten vil medføre, 
er det avgjørende at kollektivtrafikken tar en større markedsandel.  
 
I K2010 har Ruter lagt til grunn denne veksten i folketallet, og en utvikling av rutetilbudet frem mot 
2030, som er dimensjonert for en fordobling av trafikken. En viktig forutsetning for utvikling av 
rutetilbudet er at områder med tett konsentrasjon av arbeidsplasser og boliger, som på Fornebu, 
blir betjent med bane. Det er god samfunnsøkonomi i at restkapasiteten i sentrum blir prioritert til 
områder med mer spredt bebyggelse. Prioriteres buss til Fornebu vil andre områder på sikt miste 
sin direktebuss til Oslo da sentrum ikke vil ha kapasitet.  Dette er et forhold som ikke er 
hensyntatt i de samfunnsøkonomiske analyser for de ulike driftsalternativene, da dette både er 
vanskelig og ressurskrevende.  Dette hensynet taler for at man velger bane til Fornebu selv om 
buss kommer bedre ut i analysene. 
 
En bybanetrasé, også for superbuss, er utfordrende å regulere, spesielt på deler av Fornebu, 
langs E18 og ved Halvdan Svartes gate, noe som medfører usikkerhet knyttet til om traseen lar 
seg regulere. Følsomhetsanalysene viser at med flere arbeidsplasser enn forutsatt i 
kommunedelplanen for Fornebu, også etablering av et høyskolesenter, vil kapasiteten for 
bybane- og superbuss bli i minste laget. 
 
Semimetroalternativet har også de samme traséutfordringer som bybanetraseen på 
Fornebulandet. Velger man å legge semimetroen i tunnel på Fornebulandet mister man fordelene 
med bedre flatedekning på Fornebu i forhold til metroalternativet.  
 
Metroalternativet om Skøyen gir et bedre kundegrunnlag enn alternativet om Ullernåsen, og 
Skøyen er et viktig knutepunkt. Metro om Skøyen kommer derfor best ut av metroalternativene. 
 
I de samfunnsøkomiske beregningene kommer bybanen best ut av banealternativene. Vi vil 
trekke frem noen forhold som må vurderes ved siden av de kvantifiseringene som ligger i de 
disse beregningene:  
 

• Metro har restkapasitet til å ta fremtidig trafikkvekst i et lengre perspektiv, og det er kun  
mindre reguleringsmessige utfordringer knyttet til metroen. 
 

• Analysene er basert på at buss og bybane ikke blir mer forsinket enn i dag til tross for at 
det forventes en vekst i biltrafikken. Dette forutsetter at det gjennomføres 
fremkommelighetstiltak som sikrer at det ikke blir mer forsinkelser. Dette er på ingen måte 
en gal forutsetning, men det knytter seg usikkerhet til en slik forutsetning, og kostnadene 
for fremkommelighetstiltak er ikke tatt med i analysen.  
 

• Når det gjelder øvrige ikke prissatte konsekvenser kommer metro best ut. 
  

• Helt ny kunnskap som ikke er hensyntatt i denne utredningen, viser at trafikantenes 
vurdering av ulempe med gang- og ventetid er vesentlig lavere enn tidligere forutsatt. 
Metroalternativenes trafikantnytte vil derfor bedres da ulempene med dårligere frekvens 
og flatedekning er vesentlig lavere enn beregnet. 

 
• En annen utfordring med metroalternativet som har betydning for de 

samfunnsøkonomiske beregningene, er manglende kapasitet på fellesstrekningen mellom 
Majorstuen og Tøyen. Dagens sikrings- og signalsystem er modent for utskifting. 
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Pågående studier av effekten av nytt sikrings- og signalsystem tyder på at det etter 
fornyelsen kan være mulig å trafikkere 8 avganger i kvarteret gjennom dagens 
sentrumstunnel. I dag har vi 7 avganger i kvarteret. For å kunne kjøre 8 avganger må det 
også vurderes utbedringstiltak på flere stasjoner på fellestrekningen slik at oppholdstiden 
på stasjonene kan reduseres. Med 8 avganger i kvarteret og med metro til Fornebu, vil det 
således kun være Frognerseterbanen som må vende på Majorstuen, noe som bedrer den 
samfunnsøkonomiske nytten av metro til Fornebu.  

 
• Analysene er gjennomført uten en ny sentrumstunnel for metroen gjennom Oslo. Med en 

fremtidig ny sentrumstunnel trenger ingen baner å vende, og alle baner i metrosystemet 
vil få høyere frekvens. Med 5 minutters avganger til Fornebu vil trafikantnytten bedres 
betraktelig for metroalternativet. 

 
Ruter har gjennomført noen samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til punktene over som viser 
at lønnsomheten av metro til Fornebu blir klart bedre.  Metro til Fornebu kan derfor ikke vurderes 
helt uavhengig av planene om en ny sentrumstunnel.  Hvis man tar sikte på å etablere en ny 
sentrumstunnel for metroen, bør det etableres en metroløsning til Fornebu.   
 
Ruter vil i K2012 legge frem en anbefaling for fremtidig kollektivtilbud, herunder også 
kollektivtrafikkbetjening av Fornebu. 
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19. Henvisninger 
 
 

1. Fagrapport, Naturmiljø 

2. Fagrapport, Friluftsliv, nærmiljø, barn og unge 

3. Fagrapport, Stedsutvikling 

4. Fagrapport, Bygningsmiljø/estetikk 

5. Fagrapport, Trafikk 

6. Fagrapport, Trafikkavvikling i anleggsfasen 

7. Fagrapport, Støv 

8. Fagrapport, Riggområder 

9. Fagrapport, Massedeponi 

10. Fagrapport, Støy 

11. Fagrapport, Grunnforhold (geoteknikk og ingeniørgeologi) 

12. Fagrapport, Universell utforming 

13. Fagrapport, Forurenset grunn 

14. Fagrapport, Kultur 

15. Fagrapport, Teknisk infrastruktur 

16. Fagrapport, Samfunnsøkonomisk analyse 

17. Fagrapport, Juridiske forhold 

18.  Ny trasé for metro gjennom Oslo 

19. Trafikantnytte for ny metro gjennom Oslo 
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