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3.2 T-bane 

 
Alternativene er: 
 

3A. T-bane fra Fornebu med tilknytning til Kolsåsbanen på Åsjordet (2 MX-sett). 
 

3B. T-bane fra Fornebu via Skøyen til Majorstuen (ett MX-sett). Automatisert drift kan 
vurderes. 
 

Tidligere nevnte bybanealternativ 1C vil fra Lysaker til Majorstuen følge samme trasé som T-
banealternativ 3B. 
 
 

 
Figur 26:   Oversikt over T-banealternativer  
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3.2.1 T-banealternativ 3A med tilknytning til Kolsåsbane på Åsjordet 
 
 
T-bane, alternativ 3A på Fornebu 
 
Alternativ 3A er en T-bane fra Fornebu med tilknytning til Kolsåsbanen på Åsjordet. Man ser for 
seg at denne banen trafikkeres med 2 MX-sett i tog (tilsvarer standard togstamme i T-
banesystemet). 
 
Stasjoner med slik løsning vil bli ca. 120 meter lange. Løsningen foreslås med 2 stasjoner på 
Fornebu. Løsningen kan eventuelt forlenges til Fornebu Senter med en tredje stasjon der. 
 
 

 
Figur 27:   Oversikt alternativ 3A på Fornebu  
 
 
Foreslått endestasjon betjener både senteret, IT-Fornebu, StatoilHydro, Aker Solutions og  
Telenor. Stasjon ved Fornebu nord betjener Telenor, Telenor Arena, felt 3-K2 og 
Teleplanområdet. Se etterfølgende illustrasjoner. 

Fornebu Senter 

Arenaen 
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Figur 28:   Alternativ 3A på Fornebu, foreslått endestasjon  
 
 

 
Figur 29:   Alternativ 3A på Fornebu, foreslått stasjon ved Fornebu nord  

 
 

Arenaen 

Fornebu Senter 
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T-bane, alternativ 3A fra Lysaker til Kolsåsbanen 
 
Fra Fornebu går T-banen i tunnel videre til Lysaker.  
 
På Lysaker blir det en stasjon i grunnen under jernbanestasjonen. Fra stasjonen kan det tenkes 
oppganger til overflaten ved stasjonen, eventuelt også et heissystem som kan bringe 
overgangsreisende direkte opp til jernbanens plattformer. 
 
En slik stasjonsløsning er skissert like nedenfor. 
 
 

 
Figur 30:   Alternativ 3A, stasjon på Lysaker  
 
 
Fra Lysaker krysser stasjonen under Lysakerelven. På grunn av høydeforskjell mellom Lysaker 
og Åsjordet må banen gå i en stor S-kurve for å kunne ta opp denne høydeforskjellen innenfor 
kravet til maksimal stigning på banen. Oversiktsplan for hele traseen er vist i etterfølgende figur. 
 
 

 
Figur 31:   Alternativ 3A fra Lysaker til Åsjordet stasjon på Kolsåsbanen  
 
 

Lilleaker 

Åsjordet 

Lysaker 

Lysaker 
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En stasjon midtveis opp til Kolsåsbanen kan etableres i grunnen ved Lilleaker. Her vil det kunne 
være mulig å omstige mellom trikken på Lilleakerbanen og T-banen. 
 
 

 
Figur 32:   Alternativ 3A, stasjon Lilleaker  
 
 
Påkoplingen til Kolsåsbanen er vist i figuren under. Påkoplingen blir komplisert, og vil kunne 
medføre rivningsfare for enkelte bygninger. 
 

 
Figur 33:   Alternativ 3A, detalj påkopling til Kolsåsbanen  
 
 
 
T-banealternativ 3A kan ikke idriftsettes etappevis med etappe 1 først mellom Fornebu og 
Lysaker, og dernest etappe 2 fra Lysaker og opp til Kolsåsbanen, med mindre det bygges en 
vedlikeholdsbase på Fornebu. Mer om basestruktur for T-banealternativene er beskrevet i 
etterfølgende kapittel 3.2.3.  
 
 

Lilleaker 
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3.2.2 T-banealternativ 3B til Skøyen og Majorstuen 
 
Denne T-baneløsningen kan tenkes realisert som en automatisk bane. 
 
 
Automatisert T-bane, alternativ 3B på Fornebu  
 
Alternativ 3B er en T-bane fra Fornebu via Skøyen til Majorstuen. Man ser for seg at denne 
banen trafikkeres med ett MX-sett (tilsvarer halv standard togstamme i T-banesystemet). 
 
Stasjoner med slik løsning vil bli ca. 60 meter lange. Løsningen foreslås med 3 stasjoner på 
Fornebu. Løsningen er vist i illustrasjonene nedenfor.  
 
 

 
Figur 34:   Alternativ 3B på Fornebu, variant med 3 stasjoner  
 
 
På en automatisert T-bane velges det å kjøre med kortere toglengder enn på en ordinær T-bane. 
Dette for å få til høy frekvens på tilbudet innenfor samme totale materiellinvestering. Videre 
oppnår man også billigere og kortere stasjoner, og kan derfor ha flere stasjoner. Man sparer også 
vognførerkostnader. 
 
 
T-bane, alternativ 3B fra Lysaker og inn mot Skøyen og Majorstuen. 
 
På Lysaker tenkes det en ca. 60 meter lang stasjon i grunnen like nord for jernbanestasjonen. 
Stasjonen søkes etablert i tråd med det som er stasjonsløsningen for bybanealternativ 3A på 
Lysaker. 
 
Banen krysser under Lysakerelven og går i fjelltunnel innover mot Vækerø/Maritim. Her må T-
banens tunnel legges slik at den ikke kommer i konflikt med eventuell fremtidig tunnel for E18 og 
eventuell fremtidig tunnel for 2 nye jernbanespor mellom Lysaker og Skøyen. 
 

Fornebu  Senter 

Telenor 

Oksenøyveien 
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Traseen er vist i etterfølgende illustrasjoner. Denne traseen mellom Lysaker og 
Skøyen/Majorstuen vil også kunne være aktuell for bybanealternativ 1C. 
 
 

 
Figur 35:   Alternativ 3B, Lysaker - Maritim  
 
 
Mellom Lysaker og Skøyen kan det tenkes en stasjon plassert i fjellet ved Vækerøkrysset. Denne 
stasjonen vil kunne betjene Hydro og utviklingsområdet ved Maxbo. Oppganger til 
boligbebyggelsen nord for jernbanen kan også etableres. 
 
 

 
Figur 36:   Alternativ 3B, Maritim – Skøyen 
 
 

 
Figur 37:   Alternativ 3B, Skøyen - Majorstuen 
 
 
På Skøyen etableres det den stasjon like under grunnen, men dypt nok til å krysse under 
Hoffselva. 
 
I Skøyenområdet er grunnforholdende svært utfordrende, og det vurderes hvordan man skal 
kunne fremføre en underjordisk trasé gjennom området. 

Majorstuen 

Lysaker 

Skøyen 

Vækerø 
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Etter passering ved Skøyen går traseen inn i en fjelltunnel videre opp mot Majorstuen. 
 
På Majorstuen vil traseen ende i en stasjon like under Majorstuen stasjon. Det foreligger planer 
for en ny T-banestasjon på Majorstuen, og det vil være hensiktsmessig å samordne denne 
utbyggingen. 
 
På sikt kan banen tenkes ført videre i grunnen langs Ring 2, og dermed kunne gi T-banesystemet 
en bedre flatedekning og supplere kapasiteten i eksisterende T-banetunnel gjennom Oslo 
sentrum. 
 
T-banealternativ 3B vil ikke på strekningen mellom Fornebu og Majorstuen få sportilknytning til 
eksisterende T-banesystem i Oslo, og de innebærer at det må etableres egen base for dette nye 
T-banesystemet. 
 
Etappevis utbygging: Under forutsetning om at det etableres base på Fornebu, kan alternativ 3B 
realiseres etappevis mellom Fornebu og Majorstuen. Ved ytterligere forlengelse fra Majorstuen og 
østover, må nok basen på Fornebu suppleres av en ny base i øst. Alternativt at man i øst knytter 
systemet til øvrig T-banesystem i Oslo, og kan bruke eksisterende baser på dette systemet.  
 

3.2.3 Baseløsning for T-banealternativer 
 
Det er pr. april 2009 ikke gått i detalj på hvordan opplegget rundt base for T-banealternativene 
skal være. 
 
 
T-banealternativ 3A med tilkopling på eksisterende T-banenett på Kolsåsbanen, vil kunne benytte 
seg av eksisterende T-banebaser på dagens nett. Det er imidlertid usikkert om eksisterende 
baser for T-banen vil ha nok kapasitet i fremtiden, så det er i etterfølgende kostnadsoverslag lagt 
til en kostnad for base identisk som for bybanealternativene.  
 
En slik nye T-banebase behøver ikke ligge på Fornebu, og kostnaden avsatt i etterfølgende 
kostnadsoverslag kan sees på som et anleggsbidrag til en ny supplerende T-banebase hvor som 
helst på T-banesystemet.  
 
 
T-banealternativ 3B vil ikke på strekningen mellom Fornebu og Majorstuen få sportilknytning til 
eksisterende T-banesystem i Oslo, og det innebærer at det må etableres egen base for dette nye 
T-banesystemet. Denne kan ligge på Fornebu nede i grunnen i tilknytning til Fornebu senter. 
 
Basen må dimensjoneres i forhold til antall vogner som man trenger for å drifte mellom Fornebu 
og Majorstuen. Ved forlengelse østover fra Majorstuen må basekapasiteten på Fornebu 
suppleres med ny eller eksisterende base i øst. 
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4. Anleggskostnader og kjøretid 
 
Det er gjort vurderinger av anleggskostnader for flere av banealternativene.  
 
Kostnader i tabellene er kun kostnadsestimater til bygging av infrastrukturen. Usikkerheten i 
kostnadsanslagene er stor på nåværende planstadium. 
 
I en helhetlig vurdering av banealternativene tilkommer det flere økonomiske parametere 
som må vurderes i en samlet samfunnsøkonomisk analyse. Disse er: 
 

• Investeringer i rullende materiell. 
• Driftskostnader. 
• Antall reisende og driftsinntekter. 
• Nyttevurderinger ift. spart reisetid etc. 

  
Disse beregningene og vurderingene skal gjøres senere i prosjektet. 
 

4.1 Anleggskostnader 

 

4.1.1 Status finansiering av en banebetjening av Fornebu 
 
Opprinnelig finansieringen av banen er 600 mill. kr. fra staten og 500 mill. kr. fra opprinnelige 
grunneiere (staten og Oslo kommune). Når det gjelder det statlige bidraget er det avklart at 
"prisnivå 2000" skal legges til grunn for prisomregning. 
 
Samferdselsdepartementet har i brev datert 19.03.2009, beskrevet hvordan det opprinnelige 
statlige bidraget i en nyordning gjeldende fra 1. januar 2010, skal dekkes innenfor den 
fylkesfordelte rammen til Akershus for alternativ bruk av riksvegmidler. Brevet er vedlagt i 
rapportens vedlegg 1. 
 

4.1.2 Kostnadsestimat automatbane fra januar 2007 
 
I rapport ”Fornebubanen – Samlet prosjektstatus” [Ref 2] ble kostnader for en automatbane i 
regulert trasé mellom Fornebu og Lysaker anslått til ca. 1,1 mrd. kroner ekskl. vogner i prisnivå 
2006. Det anslås at denne kostnaden i 2008-kroner er ca. 1,25 mrd. kroner (jfr. SSBs prisindeks 
for veganlegg fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2008) Traseen var 4.500 meter lang, og kostnaden 
skulle da tilsi ca. kroner 275.000,- pr. løpemeter trasé i 2008-kroner. 
 

4.1.3 Anleggskostnader bybane Fornebu - Skøyen 
 
Detaljeringsgraden på uttegning av trasé på nåværende tidspunkt gir ikke grunnlag for en 
detaljert beregning av anleggskostnadene for en bybane.  
 
I fase 1 i prosjektet ble det gjort et anslag på kostnader for alternativene A3 og D1 (D3 i denne 
rapporten) forbi Lysaker (fra Teleplan til Maxbo ved Vækerø). Kostnadene for alternativ A3 på 
Lysaker legges til grunn for oppstillingen nedenfor (ca. kroner 300.000,- pr. løpemeter trasé). 
 



Bybane Fornebu – Statusrapport pr. april 2009 

44 
 

For traseen på Fornebu legges det til grunn en forenklet kostnadsvurdering basert på kjente og 
sammenlignbare sporvognsprosjekter som er gjennomført/vurdert. Tilsvarende for strekningen 
Vækerø – Skøyen. 
 
 
Kostnader fra kjente baneprosjekter 
 
Bybanen i Bergen: Ca. kroner 250.000,- pr. løpemeter trasé (ca. 10 km) inkludert 

base/verksted. Akkumulert totalt prosjektestimat pr. 2009.  
 
Trikk i Skovveien: Ca. kroner 125.000,- pr. løpemeter trasé inkludert omlegging teknisk 

infrastruktur og opparbeidelse av plasser og gate fra veggliv til veggliv. 
Kostnadsnivå 2008. 

 
Fornyelse og oppgradering av trikk i Inkognitogaten: Ca. kroner 60.000,- pr. løpemeter trasé 

inkludert delvis opparbeidelse av gate fra veggliv til veggliv. Kostnadsnivå 
2008. 

 
Trikk til nytt Rikshospital: Ca. kroner 95.000,- pr. løpemeter trasé inkludert omlegging teknisk 

infrastruktur og etablering av nødvendige tekniske systemer for trikken. 
Kostnadsnivå ca. 1999. 

 
Med utgangspunkt i dette legges det til grunn at løpemeterpris for bybanen på Fornebu legges til 
kroner 250.000,- pr. løpemeter trasé. På strekningen Vækerø - Skøyen benyttes samme 
enhetskostnad pr. løpemeter trasé. Dette gjøres med bakgrunn i at Vækerø – Skøyen vurderes 
som like komplisert og kostbar som Fornebu.  
 
T-baner: For T-baneløsninger legges det til grunn en stipulert løpemeterpris på 

kroner 500 000 pr. løpemeter trasé inkludert stasjoner. 
 
Kostnad for eventuell base på Fornebu tillegges med rund sum kroner 100 mill. Base for 
automatbane ble i sin tid (januar 2007) kostnadsestimert til ca. 55 mill. kroner ekskludert påslag. 
Med påslagssatser (usikkerhet, prosjektering etc.) og noe prisjustering, tilsvarer dette ca. 100 mill. 
kroner.  
 
 
Anleggskostnader 
 
Bybanealternativ Anslått anleggskostnad 
Bybane hovedalternativ (1A1) 2,1 mrd. kroner 
Bybane i tunnel Lysaker – Skøyen (1A2) 2,4 mrd. kroner 
Bybane med tilkn. til Lilleakerbanen (1A3) 1,8 mrd. kroner 
Bybanealternativ 1B Ikke detaljert 
Bybanealternativ 1C (delvis automatisert til Majorstuen) 3,4 mrd. kroner 
T-banealternativ Anslått anleggskostnad 
T-bane med tilkn. til Kolsåsbanen (3A) 2,4 mrd. kroner 
Automatisk T-bane (3B) 4,0 mrd. kroner 
 
Inkludert i anleggskostnadene er: 
 

• 20% påslag på enhetsprisene for rigg og drift 
• 15% påslag på enhetsprisene for prosjektering 
• 25% påslag på enhetsprisene for uspesifisert 
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4.2 Kjøretider 

 
Det er gjort en foreløpig beregning av kjøretider for de vurderte banealternativene.  
 
For bybane er det valgt en gjennomsnittshastighet på 27 km/t inkludert stopp på holdeplasser. 
Dette tilsvarer den hastighet som er beregnet for Bybanen i Bergen hvor Norconsult tidligere har 
gjennomført detaljerte kjøretidsberegninger. 
 
For T-bane er det valgt 41 km/t inkludert stopp på stasjoner. Dette er samme hastighet som er 
beregnet i utredning for automatisk metro mellom Sandvika og Kolsås. 
 
For kjøretider på eksisterende sporvogns- og T-banenett, er det hentet rutetider fra Ruters 
rutehefte. 
 
For alle alternativer er det beregnet kjøretider fra Fornebu til Lysaker, Skøyen og Jernbanetorget. 
Der det har vært naturlig er det også regnet kjøretider til Majorstuen. 
 
Det fremkommer at T-banealternativene gir de korteste kjøretidene. Bybanealternativ 1A3 som 
benytter Lilleakerbanens trasé, gir ikke mye lengre kjøretid enn de øvrige bybanealternativene. 
 
For å at kjøretidene skal være sammenlignbare mellom bybane- og T-banealternativene, er det 
ikke vist kjøretid helt fra Norske Skog på Fornebu, men fra Fornebu senter. T-banealternativene 
har sin endestasjon i nærheten av senteret, og derfor er disse heller ikke helt sidestilte. 
 
Resultatene er vist i etterfølgende tabell.  
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Alt. Fra Til 
Trasé-
lengde 

Hastighet 
(gjennomsn.) 

Til 
Jernbane-

torget 
Til 

Nationalth. 
Til 

Skøyen 
Til 

Majorstuen 
1A1 Fornebu Senter Lysaker 3850 27 8,6    
 Lysaker Skøyen 2600 27 5,8    
 Skøyen6  Majorstuen      13 
 Skøyen7  Nationalth.   11,0    
 Nationalth. Jernbanetorget   6,0    
 Sum reisetid    31,3 25,3 14,3 27,3 
         
1A2 Fornebu Senter Lysaker 3850 27 8,6    
 Lysaker  Skøyen 2600 41 3,8    
 Skøyen Majorstuen      13 
 Skøyen Nationalth.   11,0    
 Nationalth. Jernbanetorget   6,0    
 Sum reisetid    29,4 23,4 12,4 25,4 
         
1A3 Fornebu Senter Lysaker 3850 27 8,6    
 Lysaker  Furulund 1000 41 1,5    
 Furulund8 Skøyen   5,0    
 Skøyen Majorstuen      13 
 Skøyen Nationalth.   11,0    
 Nationalth. Jernbanetorget   6,0    
 Sum reisetid    32,0 26,0 15,0 28,0 
         
1B Som 1A1        
         
1C Fornebu Senter Lysaker 3850 27 8,6    
 Lysaker  Skøyen 2600 41 3,8    
 Skøyen Majorstuen 2500 41 3,7    
 Majorstuen9 Nationalth.   5,0    
 Nationalth. Jernbanetorget   3,0    
 Sum reisetid    24,0 21,0 12,4 16,0 
         
3A Fornebu Lysaker 2200 41 3,2    
 Lysaker Åsjordet 2350 41 3,4    
 Asjordet  Majorstuen   9    
 Majorstuen  Nationalth.   2    
 Nationalth. Jernbanetorget   3    
 Sum reisetid    20,7 17,7  15,7 
         
3B Fornebu Lysaker 2700 41 4,0    
 Lysaker  Skøyen 2600 41 3,8    
 Skøyen  Majorstuen 2500 41 3,7    
 Majorstuen Nationalth.   5,0    
 Nationalth. Jernbanetorget   3,0    
 Sum reisetid    19,4 16,4 7,8 11,4 
 

                                                 
6
 Omstigning til buss 20 på Skøyen (3 minutter omstigningstid). 

7
 Fra Skøyen og inn mot sentrum er det brukt reisetider fra ruteboken. 

8
 Dagens reisetid er redusert med ett minutt pga. tunnel Furulund – Ullern og oppgrad. av Lilleakerbanen. 

9
 På Majorstuen er det lagt til 3 minutter for omstigning. 



          Bybane Fornebu – Statusrapport pr. april 2009 

47 
 

5. Videre arbeid og konsekvensvurdering 
 
Pr. april 2009 er prosjektet fremdeles i den fase hvor traséalternativene og baneløsningene 
utredes og detaljeres.  Dette vil pågå frem til sommerferien. 
 
Fra sommerferien vil prosjektet gå over i en fase hvor de forkjellige bane- og traséalternativene 
gjøres gjenstand for konsekvensvurdering innenfor følgende områder: 
 

• Anleggskostnader og investeringer 
• Økonomiske konsekvenser 
• Samfunnsøkonomi 
• Sikkerhetskonsekvenser 
• Konsekvenser i anleggsfasen 
• Trafikk og fremkommelighet 
• Tilgjengelighet, nærmiljø og handel 
• Miljømessig analyse 
• Kulturminner 
• Støy og vibrasjoner 
• Plankonsekvenser for øvrig 

 
Dette arbeidet vil pågå ut over høsten frem til ferdigstilling av prosjektet. 
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6. Dagens bussbetjening av Fornebu 
 

6.1 Dagens busskapasitet og trafikk til/fra Fornebu 
 
Fornebu betjenes i dag med flere busslinjer fra Oslo enten via sentrum, Skøyen, Smestad, 
Majorstuen, samt en ekspressbusslinje langs E18 til sentrum. Alle disse linjene, utenom linje 28, 
betjener også Lysaker stasjon. Mot vest betjenes Fornebu av linje 733, som går til Bekkestua og 
Rykkinn. Samlet har disse busslinjene en kapasitet på 2678 passasjer per time i rush.  
 

Busslinje 
Frekvens i 

rush Busstype 
Kapasitet per time i 

rush til Fornebu 
31   Snarøya – Skøyen – Sentrum - Grorud 10 Leddbuss 880 
31E Fornebu – Sentrum - Tonsenhagen 12 Leddbuss 1056 
24   Fornebu – Skøyen – Smedstad - Brynseng 6 Solobuss 318 
28   Fornebu – Smedstad – Majorstuen - Helsfyr 4 Solobuss 212 
733 Fornebu – Bekkestua - Rykkinn 4 Solobuss 212 
Samlet kapasitet per time     2678 
Figur 38:   Antall avganger i rush for buss som betjener Fornebu, busstype og kapasitet i rush 
 
 
Erfaringsmessig er morgenrushet dimensjonerende time for kollektivtransporten. Tallene i figur 39 
er beregnet ut i fra trafikktall i perioden 0700-0859 om morgenen (utenom linje 733 som har totalt 
antall passasjerer over døgnet).  Figuren viser andelen passasjerer av totalt antall passasjerer på 
linjene som skal til Fornebu (blå stolpe), som illustrerer betydningen av fornebutrafikkens 
trafikkgrunnlag fordelt på hver linje. For Linje 31E utgjør fornebutrafikken nesten 40 % av 
trafikkgrunnlaget for denne busslinjen. I perioden 0700-0859 utgjør dette om lag 1700 
passasjerer. På linje 733 skal kun 4 % av passasjerene (beregnet av døgntrafikk) til Fornebu. 
Sannsynligvis er denne andelen noe større i rush, da trafikk til/fra Fornebu i dag domineres av 
rushtidstrafikk.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* for linje 733 er andelen beregnet ut ifra døgntrafikk 

Figur 39:   Fordeling av fornebutrafikken på hver busslinje i perioden 0700-0859 
 
 

%-vis fordeling av passasje rer i morgenrush på hver linje som skal til Fornebu
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Togforbindelsen til Lysaker stasjon med omstigning til buss utgjør et viktig tilbud for 
kollektivtrafikantene til Fornebu. Andelen passasjerene som skal til Fornebu som stiger på før 
Lysaker stasjon (grønn/lys blå stolpe) viser seg allikevel å være høy på over 70 % for linje 31 og 
31E, og 60 % for linje 28. Dette viser betydningen av et godt busstilbud mellom Fornebu og ulike 
deler av Oslo. Av alle passasjerer som stiger på Lysaker stasjon og som dermed skal til Fornebu 
benytter størstedelen linje 31 eller 31E (lilla stolpe). Dette har sammenheng med høy frekvens på 
disse linjene. Linjene betjenes med leddbuss, som kan ha noe betydning, dvs. det er større 
sannsynlighet for tilgjengelige sitteplasser. I tillegg viser figur 39 (gul stolpe) fordelingen av 
fornebutrafikken på hver linje, hvor over 50 % av passasjerene som skal til Fornebu benytter linje 
31E, som illustrere betydningen av rask fremføringshastighet til Oslo sentrum. På Fornebu er 
holdeplassen ”Telenor” mest benyttet, hvor halvparten av passasjerene stiger av på denne i 
morgenrushet.  
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Figur 40:   Antall passasjerer på hver avgang fordelt på hver busslinje i perioden 0700-0859 
 
 
Figur 40 viser hhv. antall passasjerer i absolutte tall per avgang i morgenrushet. Ut i fra 
gjennomsnittlige betraktninger viser det seg at det er god kapasitet på dagens tilbud. 
Erfaringsmessig klumper trafikken seg i rushperiodene, slik at gjennomsnittlige tall som her utgjør 
beregningsgrunnlag, kan avvike fra faktisk situasjon. Av denne grunn tallene i andre stolpe lagt et 
tillegg på 25 % for å ta hensyn til dette. Allikevel viser beregningene god kapasitet per avgang. 
Men det skal tas i betraktning av situasjonen ved Lysaker stasjon er spesiell, da størstedelen av 
passasjerene kommer med tog som har vesentlig større kapasitet enn hver enkelt bussavgang. 
Denne situasjonen medfører mer klumping av trafikken enn vanlig, slik at belastningen på enkelte 
avganger er større enn beregnet. Hver avgang har totalt 58 plasser/30 sitteplasser for solobuss, 
og totalt 88 antall plasser/50 sitteplasser for leddbuss. For linje 31E medfører dette at om lag en 
fjerdedel av passasjerene har ståplasser. Ved klumping av trafikken etter prinsippet om 25 %-
tillegg vil kapasiteten være fullt utnyttet for linje 31E.   
 

6.2 Fremkommelighet 

 
På deler av traseen til busslinjene som betjener fornebutrafikken er det i dag kollektivfelt, men 
disse er ikke sammenhengende, og det er flere steder langs traseene hvor busstrafikken 
opplever forsinkelser på grunn av bilkøer.  
 
Delstrekninger hvor det er foreslått tiltak, som har betydning for fremføringshastigheten for busser 
som trafikkerer til/fra Fornebu, er vist i figur 41 og er nummerert med hhv. 1, 4 og 7. Disse 
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strekningene er basert på fremkommelighetsregistreringer fra 2006. Det arbeides for tiden med å 
utarbeide tiltakt basert på registreringer fra 2008, men dette arbeidet er ikke ferdigstilt.   
 

 
 
Figur 41:   Strekninger hvor det vurderes fremkommelighetstiltak   
 
 
Tiltakene på strekning 1, holdeplass Sjølyst til holdeplass Vika Atrium, har størst netto nytte av de 
vurderte strekningene, blant annet fordi strekningen har det høyeste passasjergrunnlaget (ca 
9600 personer i løpet av de 4 rushtimene). I denne sammenheng har tiltak på denne strekningen 
betydning for fremføringshastigheten til linje 31 E. Strekningen er lang og har flere potensielle 
problempunkter. Problemene på strekningen skyldes både fremkommeligheten generelt på E 18 
og på Ring 1 
 
Det er følgende problempunkter: 
 

Sjølyst  

• Ved saktegående trafikk på E 18 velger 
mange bilister å kjøre via rampesystemet ved 
Maritim / Sjølyst istedenfor E 18. 

• Vikeplikt for trafikk fra Skøyen mot E 18 
(Oslo) rett etter dagens holdeplass. 
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Bygdøylokket  

• Busser som kjører over Bygdøylokket, 
rammes av kø i høyre felt på 
avkjøringsrampen inn mot rundkjøringen. 

• Busser som kjører E 18 under 
Bygdøylokket, må foreta feltskifte med 
mye trafikk for å komme til kollektivfeltet 
på Frognerstranda. 

 
 
  
 
 

E18 Filipstad  

• Kø tilbake fra Sørenga gjennom Bjørvika 
og Festningstunnelen kan gi kø forbi 
avkjøringen til Ring 1 som rammer 
bussen. 

• Kø fra Ring 1 kan gi kø tilbake til høyre 
felt på E 18 som igjen rammer bussen. 

 
 
  
 
 

Ring 1  

• Kø på Ring 1 fra kryssene med Cort 
Adlers gate og Aker Brygge kan gi kø til 
rundkjøringen ved Tjuvholmen og 
blokkere for kollektivfeltet på 
avkjøringsrampen. 

 
 
  
 
 
Forslag til tiltak 
 
Hovedtanken med de foreslåtte tiltakene er å etablere kollektivfelt som ikke rammes 
av saktegående kø for den ordinære biltrafikken på E 18 og Ring 1. Det er utarbeidet 
tiltak for Bygdøylokket og for Hjortnes – Ring 1 med undervarianter: 
 
Løsningen medfører at dagens g/s-vei på sjøsiden av E 18 må flyttes utover. Dette 
medfører inngrep på nabotomten til E 18 (som benyttes til lagringsplass i forbindelse med havna). 
 
 
Andre tiltak som er vurdert, vil ha positiv effekt for linje 24 ved Smedstad:  
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Smedstad  

• Vanskelig å komme ut fra busslommen 
ved hpl. Risbakken på Ring 3. 

• Saktegående kø på Ring 3 mellom 
holdeplassen og avkjøringsrampen. 

• Bilkø på avkjøringsrampen mot krysset 
med Dalsveien.  

• Forsinkelse i signalanlegget v/ Dalsveien.  
• Bilkø mellom krysset med Dalsveien og 

krysset med Sørkedalsveien. Forsinkelse 
i signalanlegget v/Sørkedalsveien. 

 
  

 
 
Forslag til tiltak 
 
Tiltakene består av to hovedelementer: 
 

• Etablering av høyresvingefelt på avkjøringsrampen fra Ring 3 som også kan benyttes av 
kollektivtrafikk som skal rett frem. 

• Etablering av kollektivfelt mot vest mellom Dalsveien og Sørkedalsveien. 
  
På Fornebu viser foreløpige tall fra 2008 at fremkommeligheten for busstrafikken ikke er vesentlig 
forverret fra registreringene i 2006, men dette bildet vil endre seg fremover i takt med økning av 
antall arbeidsplasser på Fornebu. I dag er det 2 bilfelt i hver retning, samt at det er regulert for et 
bussfelt i hver retning. Dette betyr at det er mulig å legge til rette med fremkommelighetstiltak for 
buss i fremtiden på Fornebu.  
 

6.3 Fremtidig busstilbud 
 
Dagens modell for betjening av Fornebu ligger fast i nær fremtid, men tilbudet må ventelig økes 
etter hvert som antall arbeidsplasser øker. Dette gjelder særlig i retning mot Oslo sentrum. Det er 
planer om å endre linje 28 til å kjøre via Skøyen og mot Ring 2. Tiltaket vil øke kapasiteten 
mellom Lysaker-Skøyen og Fornebu. Det kan også bli aktuelt med en bussforbindelse fra 
Fornebu vestover til Høvik - Kolsås - Bærums Verk – Lommedalen med 15 minutters frekvens i 
rustiden. (Mulig forlengelse av dagens linje 753 Sandvika-Fornebu.) 
 

6.4 Reisevaneunderøkelse (RVU) for bedrifter på Fornebu 
 
I april 2008 gjennomførte Ruter, i samarbeid med Telenor ASA, en reisevaneundersøkelse blant 
ansatte i Telenor, med en svarprosent på 60. Undersøkelsen gir grunnlag for å gi informasjon om 
generell reisevaner til de ansatte, eks. valg av transportmiddel på arbeids- og tjenestereiser, 
holdninger til bruk av transportmidler, forhold som er viktige for å gjøre kollektivtransporten mer 
attraktiv.  
 
Ruter planlegger å gjennomføre samme type undersøkelse blant andre etablerte bedrifter på 
Fornebu. I tillegg ønsker en å undersøke holdninger til fremtidige kollektivløsninger på både på 
kort og lang sikt. Sistnevnte vurderes også gjennomført hos Telenor. 
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7. Vedlegg 
 
 

Vedlegg 1: Brev fra Samferdselsdepartementet om finansiering av Fornebubanen 
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Vedlegg 2: Brev fra Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen, 
Vegdirektoratet, om finansiering av Fornebubanen 
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8. Henvisninger og ikke trykte vedlegg 
 
 
 
Ref 1 ”Bybane Fornebu – Skøyen. Arbeidsrapport fra fase 1 – Mulighetsstudie Lysaker”, Versjon 

pr. 5. februar 2009, Ruter As/Norconsult AS. 
 
Ref 2 ”Fornebubanen – Samlet prosjektstatus”, 22. januar 2007, Akershus 

fylkeskommune/Norconsult AS. 
 
Ref 3 ”Fornebubanen – Trafikkgrunnlag og driftsøkonomi”, 15. mars 2006, Akershus 

fylkeskommune/Norconsult AS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


