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Forord 
 
 
Akershus fylkeskommune vedtok 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 
ansvar for å utrede en bybaneløsning til Fornebu med tilknytning til det øvrige kollektivnettet i 
Oslo ved Skøyen. Oppdragets hovedmål er å frembringe beslutningsgrunnlag for en 
bybaneløsning i Oslo, og plandokumenter som grunnlag for igangsetting av utbygging i Akershus. 
 
Hensikt med statusrapporten 
 
Ruter er av prosjektets styringsgruppe bedt om å utarbeide en statusrapport som grunnlag for 
orientering til ulike interessenter i prosjektet. Rapporten har til hensikt å orientere om status i 
prosjektarbeidet pr. april 2009, og bør derfor ikke benyttes som grunnlag for bindende 
beslutninger på dette stadiet i prosjektet. Beslutningsgrunnlaget som helhet skal overleveres fra 
Ruter til politisk behandling i november 2009.  
 
Denne rapporten inneholder også en traséstudie for mulige T-bane/automatiserte 
baneforbindelser fra Fornebu og inn til Oslo. Med bakgrunn i innspill fra Frogner bydel har Oslo 
kommune ved Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel bedt Ruter om å belyse flere 
konseptløsninger for kollektivbetjening mellom Fornebu og Oslo.  
 
Prosjektorganisering 
 
Prosjektansvaret er tillagt Ruter, og Norconsult AS er engasjert som konsulent. Arbeidet styres av 
en administrativ styringsgruppe bestående av representanter fra Akershus fylkeskommune, Oslo 
kommune, Bærum kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Koordineringsgruppen i 
Oslopakke 2 fungerer som en referansegruppe.  
 
Ruter gjennomfører planarbeidet i en plansamarbeidsgruppe hvor de samme enheter er 
representert på et planfaglig nivå. Oslo kommune representeres ved Plan- og bygningsetaten og 
Samferdselsetaten. Dessuten er Kollektivtransportproduksjon AS representert ved 
Infrastrukturenheten og Oslo Sporvogndrift AS. 
 
 
 
 
April 2009 
 
Tore Kåss 
Utviklingsdirektør 
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1. Sammendrag 
 
Statusrapporten har til hensikt å  orientere om status i  prosjektarbeidet pr. april 2009, og kan 
derfor ikke benyttes som grunnlag for overordnede bindende beslutninger på dette stadiet i 
prosjektet. Beslutningsgrunnlaget som helhet skal overleveres fra Ruter til politisk behandling i 
november 2009. Nedenfor er det gitt et sammendrag av de etterfølgende kapitler i 
statusrapporten: 
 
Følgende alternativer utredes for banebetjening av Fornebu (se også illustrasjoner på 
etterfølgende side): 
 
Alternativer Hovedoppdrag Tilleggsoppdrag Utredningsnivå 
Alt. 0 Buss med evnt. 

tilpasninger i O3. 
 Konsekvensutredes. 

Alt 1A Bybane Fornebu-Skøyen 
på markplan. 

 Detaljplanlegges på 
reguleringsplannivå. 
Konsekvensutredes. 

Alt. 1B  Bybane Fornebu-Skøyen 
delvis på 
pelekonstruksjoner på 
Fornebulandet. 

Teknisk- og økonomisk 
utredning. Forenklet 
konsekvensutredning. 

Alt. 1C  Bybane Fornebu-Skøyen i 
tunnel mellom Lysaker-
Skøyen, evnt. til 
Majorstuen. 
Sammenfallende trasé 
med 1A på Fornebu og 
1A2 mellom Lysaker og 
Skøyen (se etterfølgende 
oversiktsfigur). 

Teknisk- og økonomisk 
utredning. Forenklet 
konsekvensutredning. 

Alt. 2 Automatbane Fornebu-
Lysaker 

 Konsekvensutredes ut i 
fra dagens regulering. 

Alt. 3A  T-bane Fornebu – 
Lysaker – Åsjordet - 
Majorstuen 

Teknisk- og økonomisk 
utredning. Forenklet 
konsekvensutredning. 

Alt. 3B  T-bane Fornebu – 
Lysaker – Skøyen - 
Majorstuen 

Teknisk- og økonomisk 
utredning. Forenklet 
konsekvensutredning. 

 
 
Hovedalternativet er bybane mellom Fornebu og Skøyen (alt. 1A i tabellen over). 0-alternativet vil 
være betjening av Fornebu med buss, med evt. tilrettelegginger for buss som planlegges i O3. 
Regulering av automatbanetrasé på Fornebulandet foreligger i dag, og er derfor et naturlig 
sammenligningsalternativ, dvs. automatbane mellom Fornebu og Lysaker med mating til tog (alt. 
2). 
 
Som beskrevet i forordet, er utredningsarbeidet utvidet til å omfatte en traséstudie av T-
banealternativer (alt. 3A og 3B), hhv. T-bane fra Fornebu med tilknytning til Kolsåsbanen på 
Åsjordet planlegges med 2 MX-sett, og T-bane fra Fornebu via Skøyen til Majorstuen planlegges 
med ett MX-sett, hvor automatisert drift kan vurderes. Alt. 1C for bybane i tunnel mellom Lysaker 
og Skøyen (evt. videre til Majorstuen), kan også utvikles med hel- eller delautomatisert drift.  
 
I kapittel 3 er traseene for alternativene beskrevet mer detaljert.  
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Figur 1:   Oversikt over traseer for bybane mellom Fornebu og Skøyen (på Fornebu har alt. 1B og 2 

sammenfallende trasé med alt. 1A1) 

 
Figur 2:   Oversikt over T-banealternativer  
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1.1 Bybane 

 
Utredningsarbeidet med en bybaneløsning fra Fornebu og inn til Skøyen og Oslo startet i 
desember 2008. Bybaneløsningen skal på Skøyen koples til dagens trikkenett i Oslo, eventuelt 
mot Fjordtrikkens trasé som utredes samtidig med bybanen til Fornebu. 
 

1.1.1 Fase 1 - Mulighetsstudie 
 
Arbeidet med bybanen startet opp med en mulighetsstudie for Lysakerområdet og traseen fra 
Lysaker og inn mot Skøyen. Det ble valgt å gjøre en slik mulighetsstudie på disse 
delstrekningene først, da man antok at det var på disse delstrekningene at utfordringene med 
fremføring av en bybanetrasé var størst. 
 
Mulighetsstudien ble avsluttet i månedsskiftet januar/februar 2009. Konklusjonen fra 
mulighetsstudien var at det var teknisk og praktisk mulig å fremføre en bybanetrasé gjennom 
Lysakerområdet. Det ble anbefalt en trasé og bybanestasjon på Lysaker plassert i grunnen under 
utviklingsområdet til Thon like nord for Lysaker jernbanestasjon (benevnt i rapport fra 
mulighetsstudien som alternativ A på Lysaker) . Fra denne stasjonen på Lysaker ble det videre 
anbefalt at bybanetraseen skulle videreføres i grunnen like under Lysakerelven og videre i 
fjelltunnel til Vækerø.  
 
Mulighetsstudien viste også en stasjonsplassering i dagen like syd for E18 (mellom E18 og 
Lysakergården). Denne løsningen (benevnt i rapport fra mulighetsstudien som alternativ D på 
Lysaker) ville få en trasé i dagen mellom E18 og Gjensidige videre inn mot Vækerø. Mellom 
Gjensidige og Hydro krysser banen i tunnel under Frantzebråtkollen.  
 
Styringsgruppen ble forelagt mulighetsstudien, og  anbefalte i hovedsak alternativ A på Lysaker 
fremfor alternativ D. Dette fordi alternativ D gir relativt store konsekvenser for overflaten, og 
legger begrensninger på muligheten for fremtidig utvikling av Lysakerområdet og E18. Alternativ 
D er imidlertid fremdeles med i utredningen, blant annet etter ønske fra Oslo kommune ved Plan- 
og bygningsetaten, som begrunner dette med at man da blant annet vil få en mer synlig bybane 
enn i alternativ A som ligger i grunnen. PBE ser også fordeler knyttet til D-alternativet i forhold til 
etablering av et kompakt knytepunkt med gangkulvert under E18, samt at alternativet ikke gir 
føringer for en eventuell fremtidig E18-tunnel mellom Lysaker og Skøyen. Alternativ D blir derfor 
også optimalisert videre nå i prosjektets fase 2. Optimaliseringen av alternativet avventer endelig 
beslutning fra PBE på om etaten ønsker å gå videre med dette alternativet. 
 
På Vækerø viste mulighetsstudien to alternative stasjonsplasseringer og traseer: 
 

1. Stasjon i tilnytning til plassdannelsen foran bebyggelsen til Hydro. Videreføring delvis i 
dagen og i grunnen under Vækerøkrysset frem til lokalvegsystemet ved Maxbo. 

 
2. Fjelltunnel frem til og med under Vækerøkrysset og stasjon i dagen i lokalvegsystemet 

ved Maxbo. 
 
Stasjonsalternativ 1 ved Hydro gir en mer optimal plassering av stasjonen i forhold til 
markedsgrunnlaget. På den annen side blir traseen knyttet opp til denne stasjonsplasseringen 
mer komplisert å fremføre i forhold til eksisterende vegsystem (Vækerøkrysset). 
 
Fra Vækerø og inn mot Maritim går bybanen i dagen i egen trasé mellom E18 og 
lokalvegsystemet som må legges om. På samme strekning innføres en hovedtrasé mot Oslo for 
gang og sykkel. Denne må ivaretas og opprustes til høy standard. Det fremkom i 
mulighetsstudien at det var begrenset plass mellom dagens E18 og bebyggelsen på sjøsiden til 
optimal fremføring av en bybanetrasé sammen med øvrige krav og ønsker til området. Etter 
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vurdering av alternativene i området med tilhørende konsekvenser, besluttet prosjektets 
administrative styringsgruppe å gå videre med en forutsetning om at dagens E18 med dagens 
antall kjørefelt skulle legges til grunn for den videre planleggingen av bybanen mellom Vækerø og 
Maritim. 
 

1.1.2 Fase 2 – Detaljering av trasé 
 
Fase 2 ble startet opp medio februar 2009. Det er hittil i fase 2 (pr. april) først og fremst fokusert 
på bybaneløsninger på Fornebuområdet og på Skøyen. 
 
På Fornebu jobber man inntil videre i fase 2 med optimalisering av en midtstilt bybanetrasé i 
Snarøyveien. Traseen følger forøvrig i hovedsak den trasé som i sin tid ble regulert for 
automatbanen. I tillegg til midtstilt trasé i Snarøyveien forbi Telenor Arena og Telenor, er det gjort 
en endring i forhold til automatbanetraseen fra Aker Solutions og ned til Rolfsbukta: Traseen 
foreslås lagt mellom IT-senteret og den planlagt nye bebyggelsen for Statoil. Fra Rolfsbukta og 
videre mot endestasjonen ved Norske Skog, foreslås bybanen i hovedsak i samme trasé som er 
regulert for automatbanen. 
 
På Lysaker og innover mot Vækerø/Maritim er det hittil i fase 2 gjort noe mer detaljering av 
alternativ D for Lysaker. Det er klargjort at alternativet er teknisk og praktisk mulig å bygge. Det 
avventes for tiden beslutning fra Plan- og bygningsetaten knyttet til deres ønske om å 
videredetaljere et traséalternativ D på denne strekningen. 
 
På Skøyenområdet er det tegnet ut forslag til alternative traséføringer for bybanen. Det viser seg 
at Skøyenområdet kanskje kan bli det mest kompliserte området for fremføring av en 
bybanetrasé. På Skøyen er det mange hensyn som skal ivaretas, blant annet fremføring av en 
høystandard gang- og sykkelvei fra sjøsiden av E18 og opp til nordsiden av jernbanen. Det er 
hittil i fase 2 ikke gjort anbefalinger på traséføring på Skøyen. 
 
Det er to alternativer til en trasé i dagen gjennom Skøyenområdet: Det ene er å gå direkte fra 
Lysaker i tunnel opp til Furulund på Lilleakerbanen. Lilleakerbanen oppgraderes for å bli en mer 
attraktiv banetrasé. Med dette alternativet unngår man alle problemstillinger mellom Lysaker og 
Skøyen. Dette alternativet vil bli utredet senere i fase 2 etter ønske fra Plan- og bygningsetaten.  
 
Det andre er å lage en tunnel direkte fra Lysaker til Skøyen hvor bybanen kan dukke opp i 
dagens vegsystem like nord for jernbanen. Herfra kan bybanen f.eks. knytte seg på 
Lilleakerbanens videreføring inn mot Oslo. 
 
Bybanealternativ 1B og 1C som nevnt i innledningens kapittel 2.3, er hittil i fase 2 ikke utredet i 
særlig detalj. Det bybanealternativet som er nevnt like over og som innebærer tunnel mellom 
Lysaker og Skøyen, kan imidlertid sees på som en variant av 1C, men uten automatisk drift.  
 

1.2 T-bane 

 
Rapporten inneholder også en traséstudie for mulige T-baneforbindelser fra Fornebu og inn til 
Oslo. Bakgrunn for dette er innspill fra Frogner bydel om transportløsninger for Fornebuområdet. 
Oslo kommune har derfor bedt om at slike baneløsninger også belyses. Dette arbeidet er 
påbegynt nå i prosjektets fase 2. 
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1.2.1 Ordinær T-bane knyttet til Kolsåsbanen ved Åsjordet stasjon 
 
Dette er en ordinær T-baneløsning slik den kjennes i Oslo. Banene trafikkeres med 2 MX koplet 
sammen til et nesten 120 meter langt tog.  
 
På Fornebu, gjennom Lysakerområdet og opp til Kolsåsbanen vil denne banen helt og holdent gå 
i tunnel. Stasjoner planlegges på Fornebu (2 stk.), på Lysaker, og eventuelt også ved Lilleaker.   
 
Fordelen med en slik T-baneløsning vil være meget rask fremføring til Oslo og tilknytning til det 
øvrige T-banesystemet på Majorstuen. Videre vil en slik bane gi svært få føringer på overflaten 
sammenlignet med en bybaneløsning. 
 
Et av de forhold som må vurderes senere i fase 2, er hvordan en slik ny T-banegren kan 
innlemmes i dagens T-banesystem og med de planer som er lagt for dette i fremtiden. En av 
utfordringene her vil kunne være kapasiteten i dagens tunnel fra Majorstuen ned mot sentrum. 
 

1.2.2 T-bane med automatisk drift (føreløs) 
 
Her ser man for seg en baneløsning med ett MX-sett med automatisk drift. Toglengden vil bli det 
halve av et ordinært T-banetog, og frekvensen i rutetilbudet må da naturligvis dobles. 
 
På Fornebu, gjennom Lysakerområdet og inn til Skøyen/Majorstuen, vil denne banen helt og 
holdent gå i grunnen. Stasjoner planlegges på Fornebu (3 stk.), på Lysaker, og eventuelt også 
ved Vækerø. Stasjoner etableres også på Skøyen og på Majorstuen. 
 
Denne automatiske T-baneløsningen vil gå uavhengig av dagens T-banesystem i Oslo. 
Stasjonen på Majorstuen legges i nivået under dagens T-banestasjon. Banen kan på sikt tenkes 
videreført videre østover i Oslo f.eks. langs Ring 2. 
 
En slik T-baneløsning vil ha rask framføring til Oslo. Kapasitetsmessig kan den også supplere 
dagens T-banetunnel gjennom sentrum og bidra til å ta veksten i kollektivtrafikken. Videre vil en 
slik bane gi få føringer på overflaten sammenlignet med en bybaneløsning. 
 
Bygging av denne banens stasjon på Majorstuen bør samordnes med bygging av ny T-
banestasjon på Majorstuen. 
 

1.3 Anleggskostnader 

 
Det er gjort vurderinger av anleggskostnader for flere av banealternativene. Disse er vist 
nedenfor. Detaljeringsgraden på uttegning av trasé på nåværende tidspunkt gir ikke grunnlag for 
en detaljert beregning av anleggskostnadene.  
 
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 
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Kostnader i tabellen 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 og settes opp mot hverandre. 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, og skal sammenstilles i et 
samlet samfunnsøkonomisk regnskap. 
 

1.4 Kjøretider 

 
Det er gjort en foreløpig beregning av kjøretider fra Fornebu for banealternativene: 
 
Bybanealternativ Til  

Skøyen 
Til 

Majorstuen1 
Til 

Nationalth.2 
Til 

Jernbane-
torget 

Bybane hovedalternativ (1A1) Ca. 14 min Ca. 27 min Ca. 25 min Ca. 31 min 
Bybane i tunnel Lysaker – Skøyen (1A2) Ca. 12 min Ca. 25 min Ca. 23 min Ca. 29 min 
Bybane med tilkn. til Lilleakerbanen 
(1A3)3 

Ca. 15 min Ca. 28 min Ca. 26 min Ca. 32 min 

Bybanealternativ 1B Som 1A1 Som 1A1 Som 1A1 Som 1A1 
Bybanealternativ 1C (delvis aut. til 
Majorstuen) 

Ca. 12 min Ca. 16 min Ca. 21 min Ca. 24 min 

Bybanealternativ     
T-bane med tilkn. til Kolsåsbanen (3A)  Ca. 16 min Ca. 18 min Ca. 21 min 
Automatisk T-bane (3B) Ca. 8 min Ca. 11 min Ca. 16 min Ca. 19 min 
 
Kjøretider for bybane er fra Fornebu Senter. Kjøretid for T-bane er fra endestasjoner henholdsvis 
ved Propellen Rundkjøring og Fornebu Senter. 
 

1.5 Finansiering 

 
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 (se brevkopier i vedlegg 2). 
 
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. 
 

                                                 
1
 Alternativene 1A1 – 1B har omstigning til buss 20 på Skøyen. 

2
 Alternativene 1C og 3B har omstigning til T-bane på Majorstuen. 

3
 Dagens kjøretid på Lilleakerbanen er redusert med ett minutt som følge av tunnel Furulund – Ullern og generell 

oppgradering av banen. 



Bybane Fornebu – Statusrapport pr. april 2009 

10 
 

2. Innledning 
 

2.1  Tidligere planarbeid og beslutninger 

 
Banetilknytning til Fornebu har vært utredet ved flere anledninger i løpet av de siste ca. 10 årene, 
både i form av jernbane, bybane, automatbane, sporbuss og buss.  
 
Akershus fylkeskommune vedtok automatbane4 mellom Fornebu og Lysaker i 2002. Denne 
løsningen er lagt til grunn ved arealplanlegging i de berørte områdene, blant annet i 
kommunedelplaner og reguleringsplaner for Fornebuområdet. 
 
Akershus fylkeskommune vedtok i mai 2007 at banetilknytningen til Fornebu skal løses ved 
etablering av en bybane5. Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As 
ansvar for å utrede en bybaneløsning til Fornebu med tilknytning til det øvrige kollektivnettet i 
Oslo ved Skøyen. Oppdragets hovedmål er å frembringe beslutningsgrunnlag for en 
bybaneløsning i Oslo, og plandokumenter som grunnlag for igangsetting av utbygging i Akershus. 
 

2.2 Fremdriftsplan 

 
Fremdriftsplan for planlegging og realisering av en bybaneløsning er vist i etterfølgende figur. 
Utredningsarbeidet ble igangsatt i desember 2008, etter en gjennomført anbudsrunde med full 
konkurranseutsetting av bistand til utredningsarbeidet. Grunnlag for regulering skal være ferdig 
innen utgangen av oktober 2009. Banen settes i ordinær drift i januar 2017.  
 

 
Figur 3:   Fremdriftsplan for bybaneløsning 
 
Fremdriftsplanen er basert på hovedalternativet for bybane som vist i rapportens alternativ 1A1. 
Fremdriftsplanen forutsetter rasjonell saksbehandling og beslutningsprosess hos de berørte 
planmyndigheter. 
                                                 
4 Automatbane: Dette er en bane som er basert på automatisk drift uten fører. Dette forutsetter separat trasé avsperret fra annen 

ferdsel, i hovedsak på brokonstruksjoner og i tunnel. 
5 Bybane: Konsept med banestrekninger som trafikkeres av trikker (sporvogner), i stor grad med egen trasé og dermed høyere 

fremføringshastighet og regularitet enn det en trikk som deler kjørevegen med annen trafikk vanligvis har. 
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Ruter har tatt initiativ overfor planmyndigheten i hhv. Oslo og Bærum, med formål om å avklare 
krav til formell planprosess. Ruter anser det som viktig å legge til rette for best mulig prosess for 
prosjektet som helhet, spesielt med tanke på at prosjektet omfatter to kommuner, og dermed to 
planmyndigheter. 
 

2.3 Utredningsalternativer 

 
Følgende alternativer utredes for banebetjening av Fornebu: 
 
Alternativer Hovedoppdrag Tilleggsoppdrag Utredningsnivå 
Alt. 0 Buss med evnt. 

tilpasninger i O3. 
 Konsekvensutredes. 

Alt 1A Bybane Fornebu-Skøyen 
på markplan. 

 Detaljplanlegges på 
reguleringsplannivå. 
Konsekvensutredes. 

Alt. 1B  Bybane Fornebu-Skøyen 
delvis på 
pelekonstruksjoner på 
Fornebulandet. 

Teknisk- og økonomisk 
utredning. Forenklet 
konsekvensutredning. 

Alt. 1C  Bybane Fornebu-Skøyen i 
tunnel mellom Lysaker-
Skøyen, evnt. til 
Majorstuen. 
Sammenfallende trasé 
med 1A på Fornebu og 
1A2 mellom Lysaker og 
Skøyen (se etterfølgende 
oversiktsfigur). 

Teknisk- og økonomisk 
utredning. Forenklet 
konsekvensutredning. 

Alt. 2 Automatbane Fornebu-
Lysaker 

 Konsekvensutredes ut i 
fra dagens regulering. 

Alt. 3A  T-bane Fornebu – 
Lysaker – Åsjordet - 
Majorstuen 

Teknisk- og økonomisk 
utredning. Forenklet 
konsekvensutredning. 

Alt. 3B  T-bane Fornebu – 
Lysaker – Skøyen - 
Majorstuen 

Teknisk- og økonomisk 
utredning. Forenklet 
konsekvensutredning. 

 
 
Hovedalternativet er bybane mellom Fornebu og Skøyen (alt. 1A i tabellen over). 0-alternativet vil 
være betjening av Fornebu med buss, med evt. tilrettelegginger for buss som planlegges i O3. 
Regulering av automatbanetrasé på Fornebulandet foreligger i dag, og er derfor et naturlig 
sammenligningsalternativ, dvs. automatbane mellom Fornebu og Lysaker med mating til tog (alt. 
2). 
 
Som beskrevet i forordet er utredningsarbeidet utvidet til å omfatte en traséstudie av T-
banealternativer (alt. 3A og 3B), hhv. T-bane fra Fornebu med tilknytning til Kolsåsbanen på 
Åsjordet planlegges med 2 MX-sett, og T-bane fra Fornebu via Skøyen til Majorstuen planlegges 
med ett MX-sett, hvor automatisert drift kan vurderes. Alt. 1C for bybane i tunnel mellom Lysaker 
og Skøyen (evt. videre til Majorstuen), kan også utvikles med hel- eller delautomatisert drift.  
 
I kapittel 3 er traseene for alternativene beskrevet mer detaljert.  
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2.4 Markedsgrunnlag 

 
De tidlige planene for Fornebu (kommunedelplan 2 / KDP2) satte en ramme for boligbyggingen 
på 6 000 boliger og 15 000 for arbeidsplasser. Enkelte forhold, blant annet stadionutbyggingen, 
har endret noe på disse tallene. 
 
I forbindelse med trafikkberegninger og følsomhetsanalyser for den tidligere vedtatte 
automatbanen, ble det regnet på følgende varianter for arbeidsplasser og boliger: 
 
Alternativ Boliger Arbeidsplasser 
KDP2 6 000 15 000 
I – Lavt 5 000 13 000 
II  6 500 20 000 
III - Høyt 6 500 25 000 
 
I tillegg kommer eksisterende og nye arbeidsplasser blant annet ved Teleplan hvor det foreligger 
utbyggingsplaner. 
 
Bare langs Snarøyveien vil de store arbeidsplasskonsentrasjonene innebære ca. 13 000  
arbeidsplasser innenfor akseptabel gangavstand til holdeplassene: 
 

• Telenor:  6 000 arbeidsplasser 
• Aker Solutions: 2 500 arbeidsplasser 
• Statoil:   2 500 arbeidsplasser 
• IT-Fornebu:  2 000 arbeidsplasser 

 
Slik utbyggingen på Fornebu skrider frem er det derfor grunn til å tro at antall arbeidsplasser vil bli 
høyere enn det som er antydet for KDP2 i tabellen over. 
 
Fordelingen mellom boliger og arbeidsplasser på Fornebu er slik at trafikken på banen vil være 
ganske balansert i rushperiodene. Det vil si tilnærmet like mye trafikk til og fra Fornebu.  
 
I 2006 er det foretatt vurderinger av trafikkgrunnlaget for automatbanen [Ref 3]. For trafikken til og 
fra Fornebu er det gjort særskilte vurderinger av resultatene fra modellkjøringene, slik at disse 
samsvarer mer med spesielle karakteristika som man antar vil gjelde spesielt for Fornebu. Blant 
annet er det justert for at man antar at trafikken til Fornebu vil være mer spisset i morgenrushet 
enn ellers i Oslo-/Akershusområdet. 
 
Følgende trafikktall ble i 2006 lagt til grunn for dimensjonering av automatbanetilbudet (antall 
reiser i dimensjonerende time): 
 
 
 KDP2 I – Lavt II III - Høyt 
Ant. reiser (Ca.) 3 250 2 900 4 150 5 000 
 
 
Innenfor dimensjonerende time vil det også være slik at man finner et ”dimensjonerende kvarter”. 
Erfaringstall fra Ruter tilsier at denne dimensjonerende kvarterstrafikken er 20-25% høyere enn 
gjennomsnittlig kvarterstrafikk i dimensjonerende time. 
 
Senere i prosjektets fase 2 vil det bli gjennomført en konsekvensvurdering av banealternativene. 
Herunder inngår blant annet trafikkberegninger, dimensjonering av trafikktilbudet, samt beregning 
av driftsøkonomi.  
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3. Traseer og stasjoner 
 
Hensikten med dette kapittelet er å vise hvilke traseer og løsninger som vurderes for både 
bybane og T-bane. 
 

3.1 Bybane 

 
En bybaneløsning mellom Fornebu og Skøyen kan tenkes realisert i tre forskjellige traségrep (se 
også illustrasjon på etterfølgende side): 
 
 

1A1: Dagtrasé på Fornebu tilnærmet i regulert trasé for tidligere automatbaneløsning. 
Tunnel til Lysaker. Mest mulig trasé i dagen fra Lysaker og inn til Skøyen, med betjening 
av Vækerø- /Maritimområdet. 
 
1A2: Dagtrasé på Fornebu tilnærmet i regulert trasé for tidligere automatbaneløsning. 
Tunnel til Lysaker. Tunneltrasé videre fra Lysaker og inn til Skøyen.  
 
1A3: Dagtrasé på Fornebu tilnærmet i regulert trasé for tidligere automatbaneløsning. 
Tunnel til Lysaker. Tunnel videre fra Lysaker opp til Furulund stasjon på Lilleakerbanen. 
Innføring til Skøyen på Lilleakerbanen som moderniseres. 
 
1B. Bybane Fornebu – Skøyen mest mulig i tråd med regulert trasé på Fornebu, helt eller 
delvis på pelekonstruksjon som utredet for automatbanen, og med tilknytninger i Oslo. 
 
1C. Bybane Fornebu – Skøyen som går i tunnel mellom Lysaker og Skøyen og/eller 
videre fra Skøyen mot Majorstuen, og som kan utvikles med hel- eller delautomatisert 
drift. (Underalternativer må avklares. Trasé som 1A eller 1B på Fornebu.). 

 
 
Hovedalternativet for bybane er alternativ 1A1. Alternativet 1A2 og 1A3 kommer inn dersom det 
viser seg vanskelig å realisere 1A1. 
 
Alternativ 1B er en variant av alternativ 1A på Fornebu. 
 
Alternativ 1C har trasé som 1A eller 1B på Fornebu, og vil fra Lysaker mot Skøyen følge samme 
trasé som 1A2. Fra Skøyen til Majorstuen følger 1C samme trasé som T-banealternativ 3B.  
 
Pr. april 2009 er det i hovedsak kun igangsatt detaljert planarbeid på alternativ 1A1. Dette 
beskrives nedenfor i rapporten.  
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Figur 4:   Tre forskjellige traseer for bybane mellom Fornebu og Skøyen 
 
 
Bybaneutredningen er i inneværende planfase (grunnlag for regulering) delt i to arbeidsfaser: 
 

• Fase 1: Mulighetsstudie for Lysaker og strekningen Lysaker – Skøyen. Vurdering av om 
det er mulig å anlegge en bybanetrasé gjennom Lysakerområdet og frem til Skøyen. I 
februar 2009 ble prosjektets fase 1 avsluttet med fremleggelse av arbeidsrapport fra 
mulighetsstudie [Ref 1], som konkluderte med anbefalt trasé gjennom Lysaker til Skøyen. 

 
• Fase 2: Teknisk detaljering av trasé mellom Fornebu og Skøyen, og 

konsekvensvurderinger for blant annet samfunnsøkonomi etc. Avsluttes i november 2009. 
 
Det er nedenfor gitt en redegjørelse for resultatene fra fase 1 og status så langt i arbeidets fase 2. 
 



          Bybane Fornebu – Statusrapport pr. april 2009 

15 
 

3.1.1 Resultater fra fase 1 
 
Bybanen mellom Fornebu og Skøyen er delt inn i fire parseller: 
 

1. Fornebu til Lysaker 
2. Lysaker 
3. Lysaker til Skøyen 
4. Skøyen 

 
I fase 1  ble det fokusert på parsellene 2 og 3 hvor man antok at mulighetene for å realisere en 
bybane i trasé 1A1 ville by på de største utfordringene. 
 
 
Parsell 2: Lysaker 
 
Det ble gjennomført en relativt detaljert mulighetsstudie av flere varianter for trasé gjennom 
Lysakerområdet. Av 5 varianter (se illustrasjon nedenfor), hver med flere undervarianter, ble det i 
prosjektets administrative styringsgruppe besluttet å gå videre med en A-variant. Det ble 
også besluttet å detaljere videre en D-variant da denne også vurderes som en interessant 
løsning såfremt den er praktisk gjennomførbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:   Kategorisering av trasévarianter i fase 1 på Lysaker. Stasjonsplassering markert med sirkler. 

(flyfoto, kilde Sesam.no) 
 
 
Parsell 3: Lysaker - Skøyen 
 
I fase 1 ble det også gått i detalj på en annen utfordrende delstrekning, dvs. dagstrekningen fra 
Vækerø forbi Maxbo til Maritim. Her er tilgjengelig bredde smal mellom dagens E18 og 
bebyggelsen og aktivitetene ned mot Bestumkilen (se etterfølgende figur). 
 
 

A 

B 

C 

D 
E 
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Figur 6:   Oversiktsbilde ved Maxbo Vækerø. Mulig bybanetrasé markert med rød strek. (flyfoto, 

kilde Sesam.no) 
 
 
Det ble i fase 1 sett på flere varianter av traséføring gjennom dette området. Forskjellige 
forutsetninger ble også lagt til grunn, hvorav den ene var en fremtidig E18 som utvides med ett 
kjørefelt i forhold til dagens E18. Dette etter ønske fra Statens vegvesen. Statens vegvesen 
planlegger også fremføring av en 5,5 meter bred gang-/sykkelvei mellom bebyggelsen og E18. 
 
Etter vurdering av alternativene med tilhørende konsekvenser, besluttet prosjektets 
administrative styringsgruppe å gå videre med en forutsetning om at dagens E18 med 
dagens antall kjørefelt skulle legges til grunn for den videre planleggingen av bybanen. 
 

3.1.2 Fase 2 - Status pr. april 2009 
 
I inneværende fase 2 i prosjektet, jobbes det videre med detaljering av anbefalte løsninger på 
parsell 2 (Lysaker) og 3 (Lysaker-Skøyen)  fra fase 1.  
 
Videre er det igangsatt arbeider med å detaljere traséforslag for bybanen på parsell 1 (Fornebu) 
og parsell 4 (Skøyen). Nedenfor i dette kapittelet gjennomgås statusen på dette arbeidet. 
 
 
Parsell 1: Fornebu til Lysaker 
 
På parsell 1 er det regulert en trasé for automatbane. Det var en forutsetning i starten av 
planprosessen at bybanen i størst mulig grad skal basere seg på regulert trasé for automatbanen. 
Automatbanen var tenkt på en brukonstruksjon, mens bybanen skal planlegges i størst mulig 
grad på markplan. 
 
Regulert trasé er vist i etterfølgende illustrasjon av kommunedelplan for Fornebu (KDP2, versjon 
pr. 1999). Denne versjonen av KDP2 er ikke helt oppdatert. Spesielt gjelder dette område 4.1-B, 
som vil bli omregulert til næring i forbindelse med at Statoil-Hydro flytter til Fornebu. Planlegging 
av en bybane på markplan i regulert trasé for den tidligere vedtatte automatbanen, er utfordrende 
på flere områder: 
 

• Mange kompliserte kryssinger i plan med veier og gang-/sykkelveier. 
• Komplisert og utfordrende nærføring til bygg og utbyggingsområder. 
• Større barrierevirkning av en bybane på markplan sammenlignet med en automatbane på 

opphøyet brutrasé.  
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Figur 7:   Kommunedelplan for Fornebu, illustrasjon av utbygging. Sort heltrukken strek viser regulert 

trasé for automatbanen 
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Innledningsvis i prosjektets fase 2 er det søkt etter gode traseer for bybanen basert på regulert 
trasé for automatbanen. Prosjektet har pr. april 2009 utarbeidet et forslag til trasé for bybanen 
som er vist i oversiktsplanen nedenfor.  
 
Fra Lysaker til Teleplan/Oksenøyveikrysset går bybanen i tunnel. Traséforslaget følger regulert 
trasé på Fornebu kun på delstrekningen fra Rolfsbukta til Fornebu Senter. På øvrige 
delstrekninger har man valgt å justere traseen i forhold til regulert løsning for automatbanen. 
 
 

 
Figur 8:   Optimalisert trasé for bybane basert på regulert trasé for automatbane. Trasé er vist som 

rød linje. Sirkler markerer 300 meter avstand fra holdeplass.  
 
 
Nedenfor vises noe mer i detalj hva som kan oppnås ved traséforslaget. 
 
På strekningen fra Teleplan til Telenor Arena foreslås det en bybanetrasé som i plan ligger 
midtstilt i Snarøyveien. Denne skiller seg fra regulert trasé som ligger sidestilt på nordvestsiden 
av Snarøyveien. Fra Lysaker går banen i tunnel. Traseen krysser i planet under 
Oksenøyveikrysset før den dukker opp i dagen i Snarøyveiens midtrabatt. I rundkjøringen 
Tårnkrysset krysser banen i plan gjennom rundkjøringens senterøy. 
 
Det etableres to holdeplasser på strekningen. Første holdeplass, Oksenøyveien, vil bli liggende i 
grunnen under Snarøyveien like før krysset med Oksenøyveien. Neste holdeplass, Tårnet, vil bli 
liggende i dagen i Snarøyveiens midtrabatt ved Telenor Arena. Holdeplassene vil være 
tilgjengelige uten å måtte krysse Snarøyveien i plan. Det etableres gangkulverter og ramper fra 
eksisterende og planlagte gangveisystemer.  
 
Holdeplassen ved Telenor Arena vil få direkte atkomst via gangkulvert fra plassen foran arenaen. 
I tillegg kommer atkomst (rampe) fra eksisterende G/S-vei under Snarøyveien.  

Oksenøyveien 

Arenaen 

Telenor 

Rolfsbukta 

Koksa 

Fornebu Senter 

Storøykilen 

Norske Skog 


