Definisjoner:

Automatbane: Banesystem med automatisk drift uten fører, og som opererer på en reservert trasé opphøyd i
luften eller i tunnel. Automatbanen må ha reservert trasé som er avsperret for annen trafikk
og ferdsel, og kan ikke samkjøres med dagens banenett i Oslo. Automatbaner finnes i mange
størrelser og varianter. Det er forutsatt stasjoner med lengde 35 m.

Metro:

Et annet ord for T-bane (tunnelbane). Banen går på skinner og får strøm fra en strømskinne
langs sporet. På grunn av den lave strømskinnen må banen ha reservert trasé som er
avsperret for annen trafikk og ferdsel. Metro har fører og kan kjøre på det øvrige T-bane
nettet i Oslo. Det er forutsatt stasjoner med lengde 110 m.

Bybane:

Høystandard trikk med prioritert fremkommelighet, og som i stor grad går i egen trasé.
Bybane kan kjøre på det øvrige sporvognsnettet i Oslo. Traséene kan også trafikkeres med
buss, eventuelt på delstrekninger. Det er forutsatt stasjoner med lengde 35 m.

Til venstre: Automatbane i Moskva (Intamin).

Til høyre Automatbane i Singapore (Bombardier)

Til venstre Bybane (trikk) i Strasbourg

Til høyre: Metro (t-bane) i Oslo
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1. Forord
Fylkestinget i Akershus vedtok utbygging av automatbane 19. juni 2002 som
banebetjening av Fornebu. I punkt 9 i vedtaket heter det:
"Fylkestinget ber om at det utredes en forlengelse av automatbanen fra Lysaker til nye
Lysakerelven stasjon, alternativt til Lilleaker stasjon. Denne traséen blir å betrakte som
etappe 2. Resultatet av utredningen legges fram samtidig med behandlingen av
helhetsplan for Kolsåsbanen høsten 2002."
Akershus fylkeskommune orienterte Oslo kommune om vedtaket i brev av 25.06.2002 og
inviterte til et samarbeid om etappe 2, som delvis ligger i Oslo kommune. Oslo kommune
besvarte invitasjonen i brev av 30. august 2002. Sitat:
"Etter vår oppfatning bør mandatet for arbeidet i første omgang være å vurdere
mulighetene for å finne fram til en omforent prinsippløsning innenfor rammen av det
vedtaket som er fattet i Akershus. En konkret utredning av prosjektet basert på en slik
løsning må deretter utarbeides av tiltakshaver."
Denne rapporten er resultatet av den utredningen som er gjennomført etter fylkestingets
vedtak. Utredningsarbeidet har vært ledet av Akershus fylkeskommune v/Einar Hoel.
Videre har Oslo kommune deltatt v/Per Frøyland, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
og Tore Kåss fra AS Oslo Sporveier. Statens vegvesen Region øst har deltatt med Ivar
Øvretvedt og Tom-Alex Hagen. Norconsult AS har vært engasjert som konsulent v/Nils
Helleland.
Oslo kommune ønsket at en også gikk videre med det regionale bybanealternativet, ved
en justert trasé Fornebu - Lysaker - Furulund - Ullern - Skøyen og med senere
påkoblingsmulighet til trasé langs nåværende E18. Denne delen av tilleggsutredningen er
etter avtale finansiert av AS Oslo Sporveier.
Det er videre utredet en variant med automatbane fra Fornebu til Lysaker som har felles
stasjon med en omlagt Metro fra Åsjordet til Lysaker.

Einar Hoel
Akershus fylkeskommune
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2. Sammendrag
Denne utredningen er en videreføring av arbeidet med Bane til Fornebu. Hovedmålet har
vært å finne frem til en regional løsning som er innenfor rammene av fylkestingets vedtak
av 19.06.2002, og som kan bli en omforent løsning mellom Akershus fylkeskommune og
Oslo kommune. Det er vurdert forskjellige mulige traséer som kan koble automatbanen
fra Fornebu til Lilleakerbanen og/eller Kolsåsbanen, og dermed oppnå en regional
baneløsning.
Oslo kommune ønsket at en også gikk videre med det regionale bybanealternativet, ved
en justert trasé Fornebu - Lysaker - Furulund - Ullern - Skøyen og med senere
påkoblingsmulighet til trasé langs nåværende E18. Denne delen av utredningen er etter
avtale finansiert av AS Oslo Sporveier.
Automatbane mellom Fornebu og Lysaker er gjennomgått på nytt, og det er utredet to
alternative automatbanetraséer i tunnel fra Fornebu Nord til Lysaker. Videre har et
siktemål vært dels å avklare forhold knyttet til konvertibel bane, betjening av Rolfsbukta
og avhengigheter/fremdrift i forhold til utbyggingsplanene for Lysaker jernbanestasjon.
Utredningen har tatt hensyn til "Helhetsplan for Kolsåsbanen" [2] som konkluderte med
at dagens Kolsåsbane opprustes til metro standard med ny endestasjon ved Lysakerelven,
og at traseen mellom Lysakerelven og Kolsås trafikkeres av dagens Lilleakerbane.
Rapporten Konverterbar automatbane [3] viste at en konverterbar bane ville bli et "tungt
system" og dette ble vurdert som visuelt svært vanskelig i forhold til bebyggelsen langs
traséen. Videre ville en konverterbar bane medføre betydelige kostnadsøkninger uten at
antall reisende ville øke.
Det anbefales i utgangspunktet ikke å anlegge en sløyfe innom Rolfsbukta, da
båttrafikken er vurdert som lav i forhold til den øvrige trafikken. Ulempen for de øvrige
trafikantene, som ville få en lengre reise, ville bli større enn fordelene de båtreisenede
ville få ved en mer direkte overgang. Det er imidlertid etablert en dialog med IT Fornebu
Eiendom om å anlegge en sløyfe som går innom hovedadkomstsonen til deres område.
I en forfase ble det utredet et alternativ med automatbane fra Fornebu via Lysaker til
Lysakerelven stasjon, og et alternativ med automatbane til Lilleaker med felles stasjon
med en omlagt Kolsåsbane fra Åsjordet til Lilleaker. Disse to alternativene ble forkastet
dels på grunn av negative konsekvenser for naturmiljøet langs Lysakerelva og dels fordi
de ikke oppnådde så gode resultater for de reisende. De gjenværende alternativene som er
utredet nærmere er:
•

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen
mellom Fornebu og Lysaker.

•

Alternativ 2: Regional løsning. Automatbane, delvis i tunnel, mellom Fornebu
og Lysaker kombinert med en metroforbindelse fra Lysaker til Åsjordet som
knyttes til eksisterende Kolsåsbane. Det bygges en ny stasjon på metrolinjen på
Lilleaker, som gir overgangsmulighet til Lilleakerbanen. Eksisterende
Kolsåsbane blir dermed ny metro til Lysaker.

•

Alternativ 3: Regional løsning. Bybane fra Fornebu via Lysaker til
Furulund/Ullern med tilknytning til Lilleakerbanen. Fornebubanen grener av fra
Lilleakerbanen på Furulund. Det er videre lagt opp til en senere mulighet for
tilknytning mot Vækerø og en fremtidig kollektivtrasé langs nedbygd E18.
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De regionale løsningene representerer gode løsninger for de reisende, med hyppige
avganger og gode stasjonsløsninger. Spesielt vil vi fremheve løsningene som er funnet for
Lysaker stasjon/terminal for begge de regionale alternativer. For alternativ 2 vil overgang
mellom automatbane og metro skje ved å krysse en felles plattform. For alternativ 3 vil
mange reiser bli direktereiser mellom Fornebu og Oslo, uten behov for omstigning på
Lysaker. I alle alternativene vil gangavstandene bli korte og oversiktlige for de reisende
som har behov for overgang til tog eller buss på Lysaker. For alternativ 2 vil det bli
bygget en fellesstasjon for metroen og Lilleakerbanen på Lilleaker med enkle
overgangsmuligheter. For alternativ 3 er en tilsvarende overgangsmulighet forutsatt på
Furulund.
Metroen vil ha en betydelig kapasitetsreserve. Det er lagt til grunn for beregningene at
Lysaker betjenes med to linjer med 4 avganger i timen, hver med 6 vogners tog over hele
driftsdøgnet.
De regionale løsningene erstatter et stort antall busser mellom Bærum og Oslo. Et
knutepunkt på Lysaker med enten metro- eller bybanetilknytning vil gjøre det mulig i
fremtiden å vurdere å snu en del bussruter fra vestområdet her. Dette vil kunne lette
presset på gatenettet i Oslo sentrum og på bussterminalen på Vaterland. Videre bør det
vurderes å sløyfe egne bussfelt på Fornebu. Disse forholdene vil kunne bety lavere
investeringer eller utsettelse av investeringer som det ikke er tatt hensyn til i det
samfunnsøkonomiske regnskapet.
Det er ikke avklart hvor det kan etableres en base/depot for vognparken. Akershus
fylkeskommune har henvendt seg skriftlig til Bærum kommune for å få tilgang på et areal
i tilknytning til endepunktet på banen ved Norske skog. Arealet er avsatt til offentlig
funksjon og vil være godt egnet for en base både med hensyn på plassering og størrelse.
Det vil bli nødvendig med en snarlig avklaring av valg av alternativ, fordi Jernbaneverket
er kommet langt i sine planforberedelser for Lysaker stasjon, med planlagt anleggsstart
2004/2005. For Alternativ 2 vil det være nødvendig å bygge hele anlegget fra Fornebu til
Åsjordet sammenhengende i en etappe på grunn av avhengighetene med utbyggingen av
Lysaker jernbanestasjon. Dette gjelder spesielt byggingen av kulvert/tunnel for
automatbane under jernbanen. Stasjonen for automatbane/metro og den delen av traséen
som er innenfor anleggsområdet for jernbaneprosjektet, må koordineres og foregå
samtidig.
Alternativ 3 kan bygges ut i to etapper, men det vil være en fordel med en
sammenhengende utbygging fordi en dermed vil få muligheten til å samordne
kapasitetsutnyttelsen for base/depot med Oslo Sporveier sine anlegg. Dette vil kunne gi
kostnadsbesparelser. Bybane har også avhengigheter i forhold til utbygging av Lysaker
jernbanestasjon. Dette gjelder spesielt plass for traséen på sørsiden av jernbanen og
kryssingen under ny jernbanebro ved Lysakerelva. Ved senere utbygging av etappe 2 vil
bybanealternativet gi muligheten til å velge traséen mellom Fornebu og Skøyen i nedbygd
E18, dersom det da foreligger et utbyggingsvedtak for ny E18.
Alle løsningene er vurdert som teknisk gjennomførbare. Alternativ 1 er kostnadsberegnet
til NOK 494 mill. Alternativ 2 er kostnadsberegnet til NOK 1.274 mill. Alternativ 3 er
beregnet til NOK 875 mill.
Sammenlignet med et referansealternativ med bussbetjening av Fornebu er ingen av de
regionale baneløsninger samfunnsøkonomisk lønnsomme. Begge krever betydelige
investeringer i ny infrastruktur, mens et bussalternativ vil kreve lite av ny infrastruktur.
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Sammenholdes de to alternativer automatbane/metro og bybane, er hovedforskjellen at
automatbane-/metroalternativet har vesentlig høyere infrastrukturkostnader, mens
bybanen har noe høyere driftskostnader. Det er sett på ulike varianter for driftsopplegget,
hvor frekvensen i tilbudene varierer, og valg av driftsopplegg gir store utslag i
driftsøkonomien. Beregningene viser at med lav frekvens for metroen til Lysaker vil
alternativ 2 få lavere årlige driftskostnader enn referansealternativet, mens høy frekvens
gir en dyrere driftsløsning enn referansealternativet. Bybanealternativet er driftsmessig
noe dyrere enn automatbane/metro, både med høy og lav frekvens.
Nåverdiene er følgende:

Investering i ny infrastruktur
Driftskostnader inkludert vognmateriell
(høy frekvens / lav frekvens)

Automatbane/metro

Bybane

-1330

-875

-503 / 187

-572 / -134

Samarbeidsgruppen har ikke klart å samles om en anbefalt løsning, men det er enighet i
gruppen om at alternativ 2 og alternativ 3 representerer regionale løsninger som bør
vurderes i den videre beslutningsprosessen. Oslo kommune, AS Oslo Sporveier og
Statens vegvesen har tidligere avgitt uttalelser hvor bybaneløsningen foretrekkes, dersom
det skal være banebetjening av Fornebu. Akershus fylkeskommune ser på automatbane/metroalternativet som det alternativet som er i samsvar med tidligere vedtak i
fylkestinget og som representerer den beste regionale løsningen. Etter gruppens vurdering
vil en omlegging fra T-bane til sporvogn på Kolsåsbanen styrke alternativ 2 med metro til
Lysaker.
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3. Bakgrunn og mål for prosjektet
Fylkestinget vedtok den 18. juni at det skal bygges en automatbane mellom Fornebu og
Lysaker, og at det skal utredes en forlengelse av automatbanen fra Lysaker til nye
Lysakerelven stasjon, alternativt til Lilleaker stasjon.
Mål for denne utredningen:
•

Formålet er å utrede muligheten for en regional tilknytning av
automatbanealternativet på Fornebu, som kan ses i sammenheng med
helhetsplanen for Kolsåsbanen.

•

Hovedmålet for samarbeidsgruppen er å komme frem til en regional løsning som
er innenfor rammene av vedtaket som er fattet i Akershus, og som kan bli en
omforent løsning mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

•

Et tilleggsmål, som er kommet etter ønske fra Oslo kommune, er å utrede
muligheten for en tilknytning mellom Lilleakerbanen og bybanealternativet på
Fornebu.

4. Organisering
Planarbeidet har vært ledet av en samarbeidsgruppe som har hatt jevnlige møter.
Samarbeidsgruppen har bestått av representanter fra Akershus fylkeskommune, Oslo
kommune og Statens vegvesen Region øst.
Følgende personer har representert de enkelte etater:
Akershus fylkeskommune :

Einar Hoel

Oslo kommune:
AS Oslo Sporveier
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel:

Tore Kåss
Per Frøyland

Statens vegvesen Region øst:

Ivar Øvretvedt
Tom-Alex Hagen

Norconsult v/ Nils Helleland har vært engasjert som hovedkonsulent for prosjektet.
ViaNova og TØI har vært engasjert som underkonsulenter for trafikk.
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5. Førende dokumenter og pågående planarbeid
Følgende tidligere utredninger defineres som førende dokumenter for prosjektet:
[1]

[2]
[3]
[4]

Bane til Fornebu
(Akershus fylkeskommune, Mars 2002).
Helhetsplan for Kolsåsbanen
(Statens vegvesen Akershus, Juni 2002)
Konverterbar automatbane
(Akershus fylkeskommune, Desember 2002).
Forprosjekt Lysaker
(Jernbaneverket Utbygging, Oktober 2002).

Pågående planarbeid som vil påvirker banen til Fornebu:
•
•

Detaljplan og reguleringsplan Lysaker
(Jernbaneverket)
Kommunedelplan for ny E18
(Statens vegvesen Region øst)

I de følgende underkapitlene er det gjengitt et sammendrag av de rapportene som har vært
definert som førende dokumenter. I tillegg er det gitt en kort beskrivelse av pågående
planarbeid med detalj- og reguleringsplan for Lysaker stasjon og Kommunedelplan for ny
E18.

5.1

Bane til Fornebu, mars 2002

Hensikten med denne utredningen var å utarbeide et grunnlag for en endelig avklaring av
valg av banesystem til Fornebu. Alternativene bybane, automatbane og sporbuss ble
utredet og vurdert med hensyn på trasé, sikkerhet, trafikk og økonomi. Fylkestinget i
Akershus vedtok (juni 2002) bygging av automatbane mellom Fornebu og Lysaker.

Figur 1: Bane til Fornebu (mars 2002)

"Kollektivbetjening av Fornebu, Tilleggsutredning Teknisk-Økonomisk plan (mars
2001)" [5] var et viktig grunnlag for rapporten Bane til Fornebu. Banetraséene fra denne
utredningen ble i all hovedsak beholdt.
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Figur 2: Banetraséer

Mellom Norske Skog og Fornebu nord var de vurderte banetraséne like for både bybane,
automatbane og sporbuss. Mellom Fornebu nord og Lysaker var det tre alternative traséer
for bybane/sporbuss og en trasé for automatbane.
I rapporten Bane til Fornebu ble automatbane omtalt som en lokal løsning med
omstigning til Tog og Buss på Lysaker. Automatbanestasjonen på Lysaker ble foreslått
plassert på Lysaker Torg eller ført frem over jernbanen.

Figur 3: Automatbane på Lysaker Torg

Figur 4: Automatbane ført frem over jernbanen på Lysaker
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Det var kun bybane/sporbuss som ble vurdert som regionale løsninger med tilknytning
videre inn til Oslo. De vurderte traséene ble lagt fra Lysaker langs eksisterende E18 inn
mot Skøyen og videre til Majorstuen. Fra Skøyen ble bybane knyttet til eksisterende
sporvognsnett i Oslo. Det ble vurdert å kjøre bybane gjennom ny trasé i Bygdøy allé og
videre i pendel gjennom Oslo sentrum til Disen eller Ljabru.
I tillegg til disse banetraséene ble det vurdert en egen trasé for bybane/sporbuss mellom
Fornebu nord og Skøyen som var tilpasset nedbygd E18. Mellom Lysaker og Skøyen
gikk denne traséen i planlagt kollektivtrasé langs nedbygd E18.
Hvor mye trafikk de enkelte alternativene tiltrakk seg var avhengig av hvor stor
konkurranse de ble utsatt for med parallelt kjørende busser og hvor attraktivt tilbudet var.
For de lokale løsningene, som i stor grad var å betrakte som tilbringersystemer til
jernbanen, var det avgjørende med høy togfrekvens på Lysaker stasjon. For
automatbanealternativet var andelen av de kollektivreisende beregnet til 64% eller ca.
18000 reisende pr. dag. For den mest omfattende regionale bybaneløsningen var andelen
av de kollektivreisende beregnet til 96% og ca. 27000 reisende pr. dag.
For de lokale løsningene kom automatbanealternativet billigst ut med hensyn på
driftsomkostninger pr. vognkilometer, og likt med det lokale bybanealternativet med
hensyn på bedriftsøkonomiske aspekter. En regional bybaneløsning kom best ut både
bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk.
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5.2

Helhetsplan for Kolsåsbanen, juni 2002

I forordet til Helhetsplan for Kolsåsbanen, juni 2002 [2] heter det;
"I forbindelse med beslutningen om økt satsing på Kolsåsbanen i Oslopakke 2 og NTP er
det fremmet et ønske om å få utarbeidet en samlet vurdering - helhetsplan - for
Kolsåsbanekorridoren. Helhetsplanen skal vurdere relevante areal- og trafikkforhold
langs banekorridoren samt belyse ulike scenarier for hvordan kollektivtrafikken i
området kan styrkes."
Planen behandler i alt 8 alternativer i tillegg til referansealternativet og anbefaler
alternativ 7, hvor Kolsåsbanen har endestasjon ved Lysakerelven. Strekningen
Kolsås/Rykkinn - Lysakerelven betjenes av bybane som også trafikker Lilleakerbanen inn
til Oslo sentrum.
De to regionale alternativene som er behandlet i denne rapporten; automatbane/metro og
bybanealternativet vil få betydning for konklusjonen i Helhetsplanen for Kolsåsbanen.
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5.3

Konverterbar automatbane

Bakgrunnen for rapporten var saksfremlegget til fylkestingets vedtak, der det ble lagt til
grunn at banen på et senere tidspunkt skulle kunne ombygges slik at den kunne
trafikkeres av sporvogner og kunne tilkobles sporvognsnettet i Oslo.
Banen var forutsatt å kjøre på normalsporet trasé på brokonstruksjon og i
fjelltunnel/kulvert fra Fornebu senter til Lysaker, med stasjon under bakken på nordsiden
av jernbanen på Lysaker. Andre utbyggingsetappe (som ikke ble behandlet i notatet) var å
forlenge banen og knytte den til Kolsåsbanen på Lilleaker eller Øraker.
Den konverterbare banen var et "tyngre banesystem" som med mindre ombygginger
kunne kjøre på metro nettet i Oslo. Banesystemet resulterte i større og bredere
brokonstruksjoner for traséen i dagen med en mer dominerende karakter enn den lette
automatbanen som var behandlet i tidligere utredninger.
Det ble vurdert tre alternative traséer, hvor hovedforskjellen var andel av trasé i
kulvert/tunnel. Disse alternativene ble sammenlignet med det lette
automatbanealternativet fra utredningen "Bane til Fornebu, 2002" [1], som ble definert
som referasealternativet.

Figur 5: Trasé for konverterbar automatbane mellom Fornebu senter og Lysaker

Nærheten til bebyggelsen der traséen gikk i dagen ble vurdert som visuelt svært
vanskelig. En midtstilt trasé i dagen i ny Snarøyveg ville medført behov for omregulering
og sannsynigvis forsinke den videre utbyggingen av ny Snarøyveg med 1-2 år.
Forutsetningen om at banen skulle være konverterbar førte til økte kostnader i forhold til
referansealternativet uten at antall reisende økte i første utbyggingetappe.
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5.4

Forprosjekt Lysaker, oktober 2002

Målet for denne utredningen var å komme frem til en omforent løsning innenfor
plankravområdet på Lysaker og dermed sikre en samordnet løsning med jernbanestasjon,
bussterminal, bane til Fornebu, næring og lokalvegnett. Alle de involverte offentlige og
private utbyggingsinteressene deltok i planprosessen.
For plankravområdet forelå en prinsipp-plan som var behandlet av Bærum kommunestyre
i juni 1999. Planen var basert på at stasjonsområdet skulle overbygges med
næringsarealer. Det har i ettertid vist seg at prosjektet av kostnadsgrunner ikke lot seg
gjennomføre. Det ble derfor satt igang et arbeid for å finne alternative løsninger.
Gruppen kom frem til en anbefalt løsning. Den anbefalte løsningen viste en bussterminal
på sørsiden med jernbanen og en bebyggelse som var løsrevet fra jernbanen på begge
sider. Det ble vist en bred sentrert åpning under jernbanen med et gjennomgående strøk
på bakkenivå gjennom hele plankravområdet med retning mot eksisterende gangbruer
over Lysakerelva til Oslo-siden. Lokket over E18 ble utvidet og ga en god
gangforbindelse med trapp ned til den sørlige enden av det gjennomgående strøket på
bakkenivå.

Figur 6: Anbefalt løsning for Lysaker

Figur 7: Modell bilde av Anbefalt løsning, for Lysaker, sett mot sør.
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Fra den brede åpningen under jernbanen var det vist gode vertikalforbindelser til
jernbaneplattformene og en gangbro over til Lysaker Torg.

Figur 8: Snitt trapper / heis

Da det ikke forelå en endelig avgjørelse på banesystem eller trasé for Fornebubanen på
Lysaker, tok man hensyn til flere alternative traséer gjennom plankravområdet for
automatbane og bybane. Innenfor plankravområdet var det viktig å holde av plass til
stasjon for banen og samtidig sikre integrering i en helhetlig kollektivterminal.

Figur 9: Mulige plasseringer av stasjoner for automatbane

Følgende traséer og plasseringer for Fornebubanen ble avsatt:
A
B
C

Stasjon på Lysaker Torg for opphøyd automatbane fra Fornebu med mulighet for
videreføring av banen i dagen langs sørsiden av jernbanen mot Øraker.
Stasjon på bakkenivå for automatbane i tunnel fra Fornebu.
Stasjon under bakken på nordsiden av jernbanen for automatbane i tunnel fra
Fornebu eller for Metro fra Åsjordet (endestasjon Kolsåsbanen).

I tillegg ble det holdt av plass til en eventuell bybanetrasé og stasjon langs sørsiden av
jernbanen.
Planen ble behandlet av formannskapet i Bærum kommune den 4. desember 2002.
Formannskapet besluttet at den fremlagte planen skal legges til grunn for det videre
arbeid med regulering av området.
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5.5

Detalj- og reguleringsplan Lysaker

Jernbaneverket arbeider med detalj- og reguleringsplan for Lysaker stasjon. Tiltaket
inngår som en del av det planlagte nye dobbeltsporet Skøyen - Asker, som har som
hovedmålsetting å øke kapasiteten på en av de mest trafikkerte jernbanestrekningene i
Norge. Lysaker stasjon er et av de høyest prioriterte utbyggingsprosjektene til
Jernbaneverket. Bakgrunnen for dette er at dagens Lysaker stasjonen er en flaskehals for
trafikkavviklingen på strekningen.
Jernbaneutbyggingen baseres på foreløpig detaljplan, datert november 2001. Det ble i den
forbindelse gjennomført et teknisk forprosjekt for en redusert løsning med kun 4-spor
stasjon for jernbanen. Dette innbefattet utbygging av 4 spor fra kryssingen over
Lilleakerveien i øst til ny Vollsveien bro i vest. 4 spor stasjon og Forprosjekt Lysaker [4]
er lagt til grunn for det pågående planarbeid med detaljplan Lysaker.
Figur 10 viser området som inkluderes i reguleringsplan Lysaker. Her inngår
terminalområdet, bussterminalen, vegsystemet og private byggeprosjekter sør og nord for
stasjonen. Vegsystemet omfatter adkomst til stasjonen og bussterminalen, og
fremføringen av gjenomgangstrafikk fra E18 til Vollsveien.
Detaljplanen skal være ferdig i mai 2003. Forslag til reguleringsplan sendes inn til
behandling i Bærum kommune og Oslo kommune sommeren 2003. Endelig
reguleringsvedtak ventes i juni 2004. Oppstart for anleggsarbeider planlegges 2004/05,
med ferdigstillelse i siste halvdel av 2008.

Figur 10: Området som inkluderes i reguleringsplan Lysaker
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5.6

Kommunedelplan for ny E18

Statens vegvesen planlegger ny E18 i tunnel fra Frognerstranda til vest for Fornebu.
Dagens E18 foreslås benyttet som hovedlokalveg og kollektivtrasé. Det anlegges en
separat kollektivgate mellom hovedlokalvegen og dagens jernbanespor. Kollektivtraseen
krysser i eget plan over Lysakerelva og Lilleakerveien før den fortsetter under
Vækerøveien og inn til prioritert kryss på Skøyen. På denne måten bindes Lysaker og
Skøyen terminaler sammen gjennom en effektiv kollektivstreng uten konflikt med øvrig
trafikk. Kollektivtraseen er planlagt utformet med mulighet for separate holdeplasser slik
at den kan trafikkeres av både buss og en eventuell bybane. I rapporten Bane til Fornebu
av mars 2002 er tilleggskostnadene for en bybane i denne traséen beregnet til 135 mill.
kroner.

Figur 11: Kollektivtrasé langs nedbygd E18, vist innføring til Lysaker kollektivterminal (Forprosjekt/designstudie Strand Sollerud, november 2002. Statens vegvesen Region øst, Interconsult)

Kommunedelplan for E18 Vestkorridoren legges frem for politisk behandling våren 2003.
Selv med en forutsetning om en operativ baneløsning på samme strekning, tyder
beregningene på at det ikke vil være kapasitet i dagens vegsystem til å takle en full
arealutbygging av Fornebu. Statens vegvesen har derfor tidligere varslet rekkefølgekrav
til utbyggingen av Fornebu, som sier at full utbygging ikke kan finne sted før ny E18 fra
Fornebu til Oslo er etablert. Full utbyggingen vil dermed kunne komme til å sammenfalle
i tid med etableringen av en ny kollektivtrasé mellom Lysaker og Skøyen langs gammel
E18.
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6. Vurderte traséer
Følgende alternative traséer er vurdert i denne utredningen:
Fra Fornebu til Lysaker:
Automatbane
Bybane

3 traséer;
1 trasé;

A-1, A-2 og A-3
B-1

Fra Lysaker mot Oslo:
Automatbane
Metro
Bybane

3 traséer;
1 trasé;
2 traséer;

AF-1, AF-2 og AF-3
MF-1
BF-1 (BF-2) og BF-3

Alle de vurderte traséene er vist i figur 12. Mellom Fornebu og Lysaker følger bybane og
automatbane (i dagen) traséer fra utredningen Bane til Fornebu [1]. Automatbane i tunnel
er ikke utredet tidligere, men traséene er i hovedsak de samme som for bybane fra
tidligere utredninger. Fra Norske skog til Fornebu nord følger alle alternativene samme
trasé. Dette er traséen som er avsatt til kollektiv trasé i Kommunedelplan 2 for Fornebuområdet [7].
De presenterte traséene med en regional tilknytning med automatbane, metro og bybane
nord/øst for Lysaker er ikke utredet tidligere, bortsett fra trasé BF-3. Trasé BF-3 er
bybane i en kollektivtrasé langs fremtidig nedbygd E18, og er tidligere omtalt i
utredningen "Bane til Fornebu, mars 2002" [1].

6.1
•

Automatbane
A-1

Automatbane Norske Skog - Lysaker i dagen
Dette er automatbanetraséen fra utredningen Bane til Fornebu [1].
Traséen går på bro i dagen fra Norske Skog til Lysaker. Fra Oksenøykrysset
følger traséen Fornebuveien, krysser over dagens E18 og følger Professor
Kohts vei til Lysaker Torg. Lysaker stasjon er plassert på Lysaker Torg eller
over jernbanesporene.

+
•

A-2

Traséen A-1 er tatt med i de videre utrederinger
Automatbane Norske Skog - Lysaker i dagen/tunnel
Traséen går over Okesenøykrysset med stasjon like øst for krysset. Videre
fortsetter traséen mellom byggene på vestsiden av Fornebuveien og inn i
tunnel under Lagåsen. På Lysaker går traséen i kulvert under jernbanen med
stasjon like under bakken på nordsiden av jernbanen.

+
•

A-3

Traséen A-2 er tatt med i de videre utrederinger
Automatbane Norske Skog - Lysaker i dagen/tunnel
Fra Fornebu nord fortsetter traséen over Oksenøyveien og på vestsiden av
Braathensbygget. Taséen føres ned og i tunnel under Teleplan sin eiendom.
Tunnelen går under Snarøyveien og kommer inn på samme trasé som
alternativ A-2.

+

Traséen A-3 er tatt med i de videre utrederinger
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Figur 12: Oversikt over vurderte traséer
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AF-1

Automatbaneforlengelse Lysaker - Lysakerelven i dagen
Dette er en forlengelse av automatbanealternativet i dagen til Lysakerelven
stasjon på Kolsåsbanen.
Fra stasjonen på Lysaker Torg svinger traséen mot nord langs jernbanen til
Vollsveien bru. Traséen følger Vollsveien videre nordover og krysser
Lysakerelva ved fossen. Mot Øraker og Lysakerelven stasjon følger traséen
grøntdraget langs østsiden av Lysakerelva.

• AF-2

Denne traséen ble forkastet på grunn av inngrepene og miljøkonsekvensene
ved å plassere traséen i skråningen langs Lysakerelva, og på grunn av
trafikkberegninger.
Automatbaneforlengelse Lysaker - Lysakerelven i tunnel
Dette er en forlengelse av automatbanealternativet i tunnel til Lysakerelven
stasjon på Kolsåsbanen.
Fra tunnel fra Fornebu går traséen til en butt-stasjon plassert i dagen på
sørsiden av jernbanen. Traséen forsetter vestover i tunnel langs sørsiden av
jernbanen og krysser under jernbanen vest for Vollsveien bru. Ved Jar skole
kommer traseéen ut i dagen og følger grøntdraget langs vestsiden av
Lysakerelva til Lysakerelven stasjon.

-

• AF-3

Denne traséen ble forkastet på grunn av inngrepene og miljøkonsekvensene
ved å plassere traséen i skråningen langs Lysakerelva, og på grunn av
trafikkberegninger. Dessuten var butt-stasjonen på Lysaker med kompliserte
veksler en dårlig løsning med hensyn på driftsikkerhet og høy frekvens.
Automatbaneforlengelse Lysaker - Lilleaker i tunnel
Dette er en forlengelse av automatbanealternativet i tunnel til Lilleaker med
tilknytning til Lilleakerbanen og en forlengelse av Kolsåsbanen fra Åsjordet.
Fra Lysaker går automatbanetraséen i kulvert til Lysakerelva og krysser
Lysakerelva på bru. På østsiden av Lysakerelva fortsetter traséen i kulvert
under Lilleakerveien og så videre i tunnel mot Lilleaker. Lilleaker stasjon blir
felles endestasjon for automatbane og for Metro.

-

Traséen ble forkastet da det ble vurdert gunstigere å føre Metro i samme trasé
ned til felles stasjon på Lysaker.
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6.2

Metro

• MF-1

Metroomlegging fra Åsjordet til Lysaker i tunnel
Dette er en omlegging av Kolsåsbanen fra Åsjordet til Lysaker.
Metro legges om fra Åsjordet i skjæring/kulvert mot Bjørnsletta og i tunnel på
vestsiden av Vækerøveien. Det etableres ny metrostasjon på Lilleaker.
Traséen fortsetter i tunnel frem til Lilleakerveien, hvor den fortsetter i en kort
kulvert og så på bru over Lysakerelva til felles stasjon for metro og
automatbane like under bakkenivå på nordsiden av jernbanen på Lysaker.

+

6.3

Denne traséen er tatt med i de videre vurderinger.

Bybane

•

Bybane Norske Skog - Lysaker i dagen/tunnel
Bybaneforlengelse Lysaker - Ullern i tunnel
Dette er bybanealternativet på Fornebu i kombinasjon med en forbindelse til
Lilleakerbanen fra Ullern til Lysaker.
B-1

Dette er bybanetraséen alt. 2-3 fra utredningen Bane til Fornebu [1]. Lysaker
stasjon plasseres langs sørsiden av jernbanen.

BF-1

Bybanen forlenges i tunnel fra Lysaker til Ullern. Det etableres ny
fellesstasjon under bakken på Furulund for Lilleakerbanen og for
Fornebubanen. Traséen fortsetter i kulvert under Vækerøveien og i tunnel
under Vækerøåsen til Lilleakerveien. Traséen går i kulvert under
Lilleakerveien og i bru over Lysakerelva. På Lysaker svinger traséen under
jernbanen til Lysaker stasjon på sørsiden av jernbanen.

BF-2

Dette er en mulig fremtidig tilkobling for bybane mot nedbygd E18.
Koblingen skjer fra tunnelen under Vækerøåsen. Traséen føres under
jernbanen på Vækerø og videre i ny kollektivtrasé langs nedbygd E18.

+

Disse traséene er tatt med i de videre vurderinger.

•

Bybaneforlengelse Lysaker - Skøyen i nedbygd E18
BF-3

Dette er bybanetraséen alt. 1 som er beskrevet i utredningen Bane til Fornebu
[1]. Alternativet forutsetter utbygging av ny E18, og at eksisterende E18
nedbygges med ny kollektivtrasé mellom Lysaker og Skøyen. Planarbeidet
for ny E18 er omtalt i kapitel 5.6.
Traséen er ikke videre utredet, og ikke gjennomgått på nytt i denne
utredningen. Alternativet er likevel tatt med for sammenligning under
kapitel 11, Kostnadsoverslag, og omtalt som en mulig variant for regional
tilknytning av alternativ 3 under kapitel 9, Fremdrift.
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7. Hovedalternativer
I dette kapittelet er hovedalternativene beskrevet nærmere og vurdert med hensyn til
traségeomerti, anleggstekniske forhold og plassering/funksjonalitet av stasjoner. Følgende
hovedalternativer er vurdert videre:
Alternativ 1:

Lokal løsning. Automatbane med trasé A-1, på bro i dagen på hele
strekningen mellom Fornebu og Lysaker.

Figur 13: Skisse alternativ 1

Alternativ 2:

Regional løsning. Automatbane/metro med trasé A-2 eller A-3 for
automatbane mellom Fornebu og Lysaker, og trasé MF-1 for metro
mellom Lysaker og Åsjordet. Eksisterende Kolsåsbane blir dermed ny
metro til Lysaker.

Figur 14: Skisse alternativ 2

Alternativ 3:

Regional løsning. Bybane med trasé B-1 fra Fornebu til Lysaker og BF-1
fra Lysaker til Ullern. Fornebubanen grener av fra Lilleakerbanen på
Furulund.

Figur 15: Skisse alternativ 3
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7.1

Alternativ 1 : Lokal løsning automatbane

Detter er et lokalt automatbanealternativ på bro i dagen på hele strekningen fra Norske
skog til Lysaker (A-1), som forutsetter overgang til jernbane eller buss på Lysaker.

Figur 16: Fotomontasje av automatbanetrasé som krysser eksisterende E18 før Lysaker

7.1.1

Traségeometri

Traséen som er vist i figur 18 ble først utredet i rapporten "Kollektivbetjening av
Fornebu, Tilleggsutredning Teknisk-Økonomisk plan" [5] og videreført i rapporten Bane
til Fornebu [1]. Det henvises til disse utredningene for mer detaljer om trasé.
På strekninger hvor det er kryssende veier må automatbanen ha 5 meter fri høyde under
brokonstruksjonen (frihøydekrav fra vegnormalene). På strekninger hvor det ikke er
kryssende veier kan automatbanen senkes slik at traseéen ligger med ca. 3 m fri høyde
under kostruksjonen. Dette er situasjonen på store deler av strekningen på Fornebulandet.

Figur 17: Normalprofil automatbane på bro i dagen. Frihøyden under traséen er redusert
på strekninger hvor det ikke er kryssende veier
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Figur 18: Oversiktsplan Alternativ 1 Lokal løsning automatbane. Trasé A-1 i dagen på hele strekningen Norske skog - Lysaker .
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7.1.2

Rolfsbukta

I vedtaket fra Fylkestinget i Akershus om banebetjening av Fornebu, av 18.-19. juni 2002,
fremgår det av punkt 3 følgende:
"Med tanke på et best mulig internt kollektivtrafikktilbud og tilrettelegging for en effektiv
land- og sjøbasert forbindelse bes det utredet mulighet som knytter fergeterminalen
(Rolfsbukta) til automatbanen."
Det som for tiden vurderes er å la den eksisterende båtforbindelsen mellom Nesodden og
Lysaker gå innom Fornebu. I trafikkanalyser som er gjennomført for SL vurderes
trafikken for båtforbindelsen som lav.
Området mellom Ny Snarøyvei og Rolfsbukta representert ved IT Fornebu er planlagt for
4.000 arbeidsplasser og 900 boliger. Dette er en stor trafikksone, men som er godt dekket
med den foreslåtte traséføring. Store deler av dette området vil ligge innenfor en avstand
på 300 m til nærmeste holdeplass. Så å si hele området ligger innenfor 500 m til nærmeste
holdeplass.

Figur 19: Dekningsgrad for de planlagte stasjonene på Fornebu (sirkler på 500 m)

Det er vurdert en sløyfe for automatbanen om Rolfsbukta, hvor halvparten av avgangene
snur ved Fornebu senter og kjører tilbake til Lysaker om Rolfsbukta. Den andre
halvparten kjører videre til Norske Skog. På veien tilbake fra Norske Skog mot Lysaker
kjører også disse om Rolfsbukta. Det vil således være full frekvens mot Lysaker fra
Rolfsbukta. Rolfsbukta vil på denne måten få en svært god dekning. Dette vil imidlertid
føre til at mange andre får lengre kjøretid på grunn av den omveien banen må kjøre.
Videre vil bane til Rolfsbukta gjøre systemet mindre oversiktlig for de reisende generelt.
Et grovt kostnadsoverslag viser at denne sløyfen koster ca. NOK 30 millioner, inkludert
kostnader for en ny stasjon.
Det anbefales foreløpig at det ikke anlegges en sløyfe innom Rolfsbukta, da fordelene for
de reisende som kommer med båt og en noe bedre betjening av området til IT-Fornebu
ikke vil veie opp for de ulempene alle de øvrige reisende vil få ved en lengre kjøretid.
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Det er imidlertid etablert en dialog mellom IT-Fornebu Eiendom og Akershus
fylkeskommune om å anlegge en sløyfe som går innom hovedadkomsten til IT-Fornebu.
Det er forutsatt å ta stilling til dette i neste detaljeringsfase.

Figur 20: Automatbane med sløyfe om Rolfsbukta

25

Bane til Fornebu Tilleggsutredning
Februar 2003

7.1.3

Stasjoner

På Lysaker er det to alternative plasseringer av automatbanestasjonen:
I alternativ 1 er stasjonen på Lysaker Torg. Fra Lysaker Torg er det gode forbindelser
med trapp/heis til Bussterminalen, gangbroforbindelse mot jernbanen med
trapper/rulletrapper og heis ned til plattformene og til det gjennomgående strøket under
jernbanen. Dette vil sikre tilgjengelighet for alle mellom de forskjellige nivåene på
Lysaker (bakkenivå - kote 8, jernbaneplattformene - kote 13,5 og Lysaker Torg - kote
18,5).
Alternativ 2 har stasjon over jernbaneplattformene. Traséen føres i en kurve ut over
jenbanen på vestsiden av gangbroa. Traséen vil måtte senkes ca 4,5 m på den siste
strekningen for å komme ned på nivået med gangbroa. Dette alternativet vil være mer
dominerende og forstyrrende enn alternativ 1. For dette alternativet vil det kun være
mulig med ensidige trapper/rulletrapper i tillegg til heis ned fra gangbroa til
jernbaneplattformene.

Figur 21: Lysaker kollektivterminal, med automatbanestasjon på Lysaker Torg eller over jernbanen (trasé A-1)

Antallet og plasseringen av stasjoner på Fornebu er lik som i utredningen Bane til
Fornebu [1]. Figurene 22 og 23 viser typiske snitt av automatbanestasjon i dagen.
Figurene viser en fri høyde under traséen lik 5 meter. På strekninger uten kryssende veier
kan traséen og stasjonene senkes ca. 2 meter.

Figur 22: Lengdeoppriss av automatbanestasjon i dagen på Fornebu (figur fra Teknsik-Økonomisk plan [5])
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Figur 23: Oppriss automatbanestasjon i dagen med sidestilte plattformer (figur fra Teknsik-Økonomisk plan [5])

7.1.4

Anleggstekniske forhold

Automatbanen bæres av søyler som fundamenteres direkte på fjell eller på peler til fjell.
Det er store fjelldybder over det gamle Koksatjernet mellom Fornebu senter og IT
senteret, der pelene må føres gjennom gammel steinfylling. Det er også betydelig
fjelldybde ved krysningen av E18. For øvrig er det moderate dybder til fjell.
Det blir betydelige trafikkulemper i byggetiden ved Oksenøykrysset, bru over E18, og på
Lysaker. For øvrig ventes det ikke spesielle anleggstekniske problemer.
Alternativ lokal løsning i tunnel

Figur 24: Alternativ trasé i tunnel for en lokal automatbane på Lysaker

Figur 24 viser en alternativ trasé i tunnel for en lokal automatbane med endestasjon under
jernbanen på Lysaker. Traséen går i fjelltunnel fra Fornebu nord og frem til nordre
rundkjøring (under Vollsveien) på Lysaker. Traséen fortsetter i kulvert like under de to
søndre jernbanensporene. Endestasjonen har enkeltspor og tosidige plattformer, og får
inngang fra det gjennomgående strøket under jernbanen. Stasjonen ligger på samme nivå
som strøket under jernbanen (ca. kote 8). Det blir korte og oversiktlige
overgangsforbindelser til tog og buss på Lysaker. Traséen vi ha bindinger til
jernbaneutbyggingen, og må bygges og koordineres med byggingen av broene for de to
søndre jernbanesporene.
Traséen er ikke videre utredet.
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7.2

Alternativ 2 : Regional løsning automatbane/metro

Dette er et regionalt banealternativ med automatbane fra Fornebu til Lysaker og metro
videre fra Lysaker via Majorstuen til Oslo sentrum. Fra Fornebu nord går automatbanen i
tunnel til Lysaker (A-2 eller A-3). Fra Lysaker går metroen i tunnel mot Åsjordet (MF-1).

7.2.1

Traségeometri

Automatbane Norske skog - Lysaker

Figur 25: Normalprofil automatbane i tunnel

For automatbane i tunnel er det forutsatt et tverrsnitt med innvendig høyde lik 5 meter og
innvendig bredde lik 8 meter. Dette gir plass til ca. 1 meter rømningsvei på begge sider av
tunnelen. Normalprofilet er vist i figur 25.
Mellom Norske skog og Fornebu nord er traséen identisk med det lokale automatbane
alternativet (A-1). Fra Fornebu nord til Lysaker er det utredet to alternative traséer i
tunnel mot Lysaker A-2 og A-3. Traséene er vist i figur 28 og lengdeprofilene i figur 29.

Trasé A-2
Fra Fornebu nord føres traséen over ny rundkjøring i Okenøykrysset. Okenøykrysset
stasjon plasseres like nord for krysset. Traséen fortsetter videre mellom to kontorbygg
langs Fornebuveien (se figur 26) og inn i fjelltunnel. Det er planlagt ca. 30 meter kulvert
før fjelltunnelen på grunn av liten fjelloverdekning. Påhugget ligger ca. 4 meter over
adkomstveien til parkeringskjeller under Fornebuveien nr. 50.
Fjelltunnelen krysser under dagens E18 på samme sted og nivå som tidligere utredet
bybanetrasé. På Lysaker føres traséen under jernbanen i delvis tunnel/kulvert og videre til
felles stasjon med Metro like under bakkenivå på nordsiden av jernbanen.
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Figur 26: Fjellpåhugg for automatbane mellom byggene ved Forneboveien (trasé A-2)

Trasé A-3
Traséen går opphevet på bro over Oksenøyveien og parallellt med adkomstveien til
Brathensbygget. Etter kryssingen med Oksenøyveien senkes traséen ned og i tunnel under
Teleplan området. En garasje (2-3 bilplasser) må rives. Fjellpåhugget er vist i figur 27.
Tunnelen synker videre med 7% for å komme under dagens kulvert for Snarøyveien.
Under Teleplan er tunneltraséen plassert sør for fremtidige planlagte tunneler for ny E18.
Før Lysaker går traséen sammen med A-2 til fellesstasjon med metro på nordsiden av
jernbanen.

Figur 27: Fjellpåhugg for automatbane ved Teleplan (trasé A-3)
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Figur 28: Oversiktplan Alternativ 2 : Regional løsning automatbane/metro. Trasé A-2 og A-3 for automatbane Norske skog -Lysaker
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Figur 29: Lengdeprofil trasé A-2 (til venstre) og A-3 (til høyre) for automatbane i tunnel mellom Fornebu nord og Lysaker.
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Metroomlegging, Åsjordet - Lysaker

Figur 30: Normalprofil Metro tunnel og kulvert

Normalprofilene for metro og dimensjoneringsverdier for geometri er basert på grunnlag
fra prosjektet T-baneringen Ullevål - Nydalen. Normalprofilet er vist i figur 30.

Trasé MF-1
Traséen er vist i fugur 32 og lengdeprofil i figur 33. Fra Åsjordet til Bjørnsletta følger
metrotraséen dagens horisontalgeometri for Kolsåsbanen, men traséen anlegges i skjæring
og i kulvert under Vækerøveien. Bjørnsletta stasjon nedlegges. Traséen fortsetter i tunnel
på vestsiden av Vækerøveien og over Granfosstunnelen til ny stasjon delvis i kulvert på
Lilleaker. Fra Lillaker stasjon går traséen i kulvert under Lilleakerveien frem til
rundkjøringen nord for CC-vest. Ved Lysaker går traséen i kulvert under Lilleakerveien
og i bro over Lysakerelva til ny felles stasjon med automatbane like under bakkenivå på
nordsiden av jernbanen.

Figur 31: Fjellpåhugg for metro under Lilleakerveien (trasé MF-1)
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Figur 31 viser hvor planlagt kulvert under Lilleakerveien kommer. Adkomstveien til
næringsområdet på nordsiden av Lysakerelva føres over kulverten. Store deler av
eksisterende parkeringsplass forsvinner på grunn av fyllingsbehov for ny nedramping av
adkomstveien. (se figur 34). Næringsområdet på nordsiden av Lysakerelva har også en
adkomst fra Lilleakerveien lenger nord. Denne adkomsten kan benyttes i
anleggsperioden.
Minste horisontalkurve, R=175, er benyttet i siste kurven inn mot Lysaker. Maksimal
stigning/fall er 5,5%. Fjelloverdekningen på sørsiden av Lilleaker stasjonen er kritisk, og
traséen er ført like over Granfosstunnelen og så med maksimal fall før og etter stasjonen.
På Lysaker går traséen i bro over Lysakerelva. Traséen krysser Lysakerelva på kote 3,2
moh. Høyeste observerte vannstand er målt til kote 1,75 m.o.h. Dette gir ca. 0,5 m
frihøyde til høyeste observerte vannstand (ca. 1 m konstruksjonshøyde) Broa over
Lysakerelva er lagt lavest mulig slik at den planlagte adkomstveien til området på
nordsiden av Jernbanen kan føres over kulverten for banen.
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Figur 32: Oversiktplan Alternativ 2 : Regional løsning automatbane/metro. Trasé MF-1 for metro Lysaker-Åsjordet
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Figur 33: Lengdeprofil trasé MF-1 metro mellom Lysaker og Åsjordet.

35

Bane til Fornebu Tilleggsutredning
Februar 2003

7.2.2

Stasjoner

Plassering av automatbanestasjoner på Fornebu er de samme som vist for trasé A-1,
bortsett fra at alternativ A-3 får en stasjon mindre. Stasjonen Oksenøykrysset utgår for
trasé A-3. Det bør derfor vurderes om stasjonen Fornebu nord skal flyttes lenger nord mot
Oksenøyveien slik at stasjon gir en bedre dekning for området nord for Oksenøyveien.
Stasjonen kan eventuelt plasseres over Oksenøyveien med direkte forbindelser med
ramper/trapp fra begge sider av veien.
På Lysaker blir det ny fellesstasjon for metro og automatbane på nordsiden av jernbanen.
I tillegg til Lysaker stasjon blir det en ny metrostasjon på Lilleaker. Eksisterende
stasjoner Lysakerelven og Bjørnsletta på Kolsåsbanen legges ned. Bjørnsletta stasjon
ligger på høy fylling og ny trasé for metro ved Bjørnsletta ligger i kulvert med lengdefall
lik 5,0%. Det er derfor ikke mulig å anlegge ny stasjon her. Det er kort vei fra
Lysakerelven stasjon til Øraker stasjon, og Lilleakerbanen vil kunne dekke dette området.

Fellesstasjon for metro og automatbane på Lysaker
Fellesstasjon for metro og automatbane er vist i plan i figur 34 og 35, og med snitt i figur
36 og 37. Den er plassert like under bakkenivå på nordsiden av jernbanen på Lysaker.
Automatbanen krysser under jernbanen i kulvert og får felles midtplattform med metro i
den vestre delen av stasjonen. Metro er ført på bro over Lysakerelva og fortsetter med
enkeltspor inn på stasjonen. Lysaker blir endestasjon for begge banene. Plattformen for
metro er 110 meter og 35 meter for automatbane.
En ulempe med enkeltspor for begge banene på endestasjonen er at det ikke er et ekstra
spor som kan fungere som ventespor eller avlastningsspor ved avvikssituasjoner. Dersom
dette alternativet blir valgt, bør behovet og muligheten for ekstra spor på Lysaker utredes
nærmere.

Figur 34: Lysaker kollektivterminal med felles stasjon for Metro og Automatbane
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Figur 35: Plan Lysaker stasjon for metro og automatbane

Figur 36: Snitt a-a. Viser felles plattform for automatbane og metro

Figur 37: Snitt b-b. Viser vertikaleforbindelser til strøket på bakkenivå og mot jernbanen og bussterminalen
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Adkomstveien til området nord for jernbanen er ført med brattere stigning fra
rundkjøringen enn vist i utredningen Forprosjekt Lysaker [4], slik at veien kan føres over
kulverten for metroen. Strøket på nordsiden av jernbanen er også hevet ca. 0,5 m og
ligger på samme høyde som eksisterende gangbro over Lysakerelva.
Plattformen ligger ca. 5 meter under bakkenivå og det er planlagt glassåpninger i taket for
innslipp av dagslys. Fra plattformen er det planlagt to par rulletrapper som kommer opp i
dagen på hver side av det gjenomgående strøket som går under jenbanen. Det er planlagt
lett overbygd passasje mot jernbanen på begge sider av strøket. Heis fra plattformen
kommer opp i dagen til et overbygd område ved planlagt korttidsparkering /
drosjeholdeplass.
Stasjonsløsningen gir korte og lett forståelige forbindelser til overgang mot tog og buss.
Overgangen mellom automatbane og metro blir meget god over samme plattform.

Fellesstasjon for metro og trikk på Lilleaker
På Lilleaker vil metrostasjonen ligge like under trikkeholdeplassen for Lilleakerbanen, og
stasjonen blir en fellesstasjon for metro og trikk med meget gode overgangsmuligheter.
Plasseringen av metrostasjonen er styrt av geometriske avhengigheter i forhold til
kryssingen over Granfosstunnelen og hensynet til fjelloverdekning syd for stasjonen. Det
er valgt stasjon med sideplattformer for at kulvertbredden skal bli minst mulig, da dette
påvirker både kostnader og arealinngrep. Midtplattform krever større bredde ved
innfarten til stasjonen, og siden fjelloverdekningen er noe usikkert kan dette føre til større
inngrep i nærliggende bebyggelse.
Syd for metrostasjonen er traséen lagt under Lilleakerveien. Det forutsettes at
Lilleakerveien må stenges i anleggsperioden fra kryssingen med Lilleakerbanen til
rundkjøringen nord for CC-vest. Gjennomgående trafikk må i denne perioden føres om
Granfosstunnelen.
Figur 38 og 39 viser en første prinsippløsning av stasjonen. Figur 40 viser et lengdesnitt
av metrostasjonen, og viser stasjonen for Lilleakerbanen plassert på bakkenivået over
metrostasjonen. Dersom alternativet med automatbane/metro blir valgt må adkomster til
stasjonen vurderes nærmere.
Fra plattformene på stasjonen er det planlagt forbindelse med trapp, rulletrapp og heis til
en felles mesanin (bro) over sporene. Videre er det forbindelse med trapp og heis til
gatenivå i dagen. Inngangen til metrostasjonen er plassert på sørsiden av Lilleakerbanen
mot hovedtyngden av brukerne ved CC-vest og den planlagte utbyggingen på Mustad
området.
I forbindelse med en eventuell videre detaljering av stasjonen bør hele området i dagen
rundt stasjonen detaljeres nærmere i sammenheng. Området er i dag preget av spredt
bebyggelse, et veisystem for gjennomgående- og lokaltrafikk og et g/s-veinett.
Veisystemet, stasjonen, eksisterende bebyggelse og eventuell nybebyggelsen bør
utformes sammen, slik at plassen blir oversiktlig for både bilister, syklende, forgjengere
og for kollektivreisende.
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Figur 38: Lilleaker stasjon for metro og trikk (Lilleakerbanen)

Figur 39: Plan Lilleaker stasjon for metro

Figur 40: Snitt Lilleaker stasjon
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7.2.3

Anleggstekniske forhold

For det regionale alternativet, med automatbane i tunnel under Lagåsen, er det to
alternative fjellpåhugg på Fornebusiden:
•

Mellom to forretningsbygg ved Fornebuveien. Eksisterende betongkonstruksjon
ved påhugget må rives, og et ventilasjonsanlegg i dagen må flyttes. Påhugget
kommer inntil og trolig litt inn på naboeiendom. Tunnelen må drives fra
terrengnivå på Fornebuveien.

•

Ved Teleplan. Her må det rives et garasjebygg. Dette påhuggstedet er ellers
gunstigere.

På Lysakersiden kan det trolig drives tunnel fram til søndre del av sporområdet, mens det
blir kulvert utført i kombinert spuntet og sprengt byggegrop videre fram til stasjonen.
Kulverten må bygges i to etapper som koordineres med Jernbaneverkets ombygging til
fire spors stasjon.
Fjelldybdene under stasjonsområdet er ikke kjent. Det er fjell i dagen ved Vollsveien på
sydsiden og 5-10 m dybde til fjell på nordsiden. Det må utføres undersøkelser over
sporområdet (seismisk profilering og enkelte boringer) for å finne ut hvor langt det er
mulig å gå i fjelltunnel og omfanget av spuntsikring for kulverten.
Lysaker stasjon og kulvert fram til Lysakerelva utføres som vanntett betongkonstruksjon
støpt innenfor spunt. Konstruksjonen forankres mot oppdrift med injiserte stag i fjell.
Traséen krysser Lysakerelva på lavbru fundamentert på peler til fjell. Deretter blir det
kulvert utført i vesentlig fjellskjæring fram til tunnelpåhugg like øst for Lilleakerveien.
Kulverten må utføres i to etapper for å kunne avvikle trafikk på Lilleakerveien.
Det blir tunnel i fjell på største del av strekningen fra profil 280 til 900 og fra profil 1180
til ca 1920 like vest for krysset Bærumsveien / Vækerøveien. Tilgjengelige undersøkelser
indikerer liten fjelloverdekning ved profil 550 - 650 der traséen krysser en knusningssone
i fjellet. Det er også liten overdekning ved profil 800-900 og ved profil 1180-1300, dvs.
også i krysningsområdet med Granfosslinjen. Det er i kostnadsoverslaget antatt
omfattende bolting, injisering for vanntetting, sprøytebetong langs hele tunnelen, samt
lokal utstøping i begrenset omfang der det er indikasjoner på knusningssoner og liten
fjelloverdekning.
Mellom profil 800 og 1000 er det uklart om det er mulig å gå i fjelltunnel eller om det må
graves og sprenges fra terreng. Byggegrop for en "cut and cover" løsning vil gå langs
Lilleakerveien hvor det er minimal avstand til forretnings- og boligblokker på sidene.
Både plass for anleggsarbeider og adkomst til bygningene vil bli problematisk. En tunnel
med omfattende fjellsikring antas derfor å bli rimeligere. I kostnadsoverslaget er det lagt
inn 100 m kulvert og 100 m utstøpt tunnel.
Fra ca profil 1000 til ca 1180 må banen inkludert Lilleaker stasjon bygges fra terreng. Her
er det en markant knusningssone i fjellet der det kan være opptil 10-15 m fjelldybde, hvor
en stor del av utgravingen må utføres i spuntet byggegrop. Av hensyn til
trafikkavviklingen på eksisterende bane må arbeidet utføres i 2 etapper med tverrspunt
mellom etappene, og midlertidig omlegging av sporene.
Lilleaker stasjon må utføres som en vanntett betongboks med støpt gulv, vegger og tak,
mens kulverten på begge sider kommer i fjell og kan utføres med sprøytede fjellsider og
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støpt tak på pilastere. Stasjonen får sideplattformer, med adkomst fra en mesanin over den
midtre delen. Fjelloverdekningen under eksisterende Coop-butikk i nordenden av stasjon
er noe usikker, og det er i kostnadsoverslaget tatt med kostnader for
ombygging/understøtning av deler av butikklokalet.
Krysningen med Granfosslinjen må skje like over taket på nåværende veitunnel. Her må
det for hvert løp etableres en ny armert bue eller en takplate i betong, og veitrafikken må
stenges i ett løp om gangen.
Ved Vækerøveien / Bjørnsletta blir det kombinert graving og sprengning, og banen legges
i betongkulvert. Krysningen med Vækerøveien må av hensyn til trafikken utføres i to
etapper. Nåværende tunnel for gangvei må legges om. Eksisterende trapper og
støttemurer ved stasjonen må rives. Det bygges nye spor for banen fram til Åsjordet
stasjon. Det er ikke tatt stilling til bruk av nåværende banetrasé vestover fra Bjørnesletta,
og kostnader til riving er ikke inkludert i overslaget. Traséen kan eventuelt benyttes som
en fremtidig gang- og sykkelveg forbindelse.
Det er generelt for tunnelstrekningen utilstrekkelig informasjon om fjelldybder og
fjellkvalitet. Det må foretas grunnundersøkelser (seismikk og boringer) for å kunne
vurdere nødvendige sikringstiltak og beregne kostnader med større presisjon, samt å
foreta et optimalt valg av trasé.
Alternative dype traséer
For å unngå bro over Lysakerelva har det vært utredet to dype løsninger på Lysaker som
føres under Lysakerelva.
Den ene løsningen som ble vurdert var en dypere trasé med samme horisontalgeometri
som alternativ 2 på Lysaker, hvor metroen ble ført under Lysakerelva. På grunn av
dårlige masser i grunnen på Lysaker og kompliserte graveskråninger mot jernbanen ble
denne løsningen betraktelig dyrere. Løsningen førte også til en dypere og dyrere stasjon
for metro/automatbane på Lysaker.
Den andre dype løsningen krysser Lysakerelva på tilnærmet samme sted som vist for
alternativ J6 for jernbane fra Teknisk - Økonomisk plan [5]. Traséen er vist i figur 41. Fra
Lilleaker faller traséen med 5,5% ned til Lysakerelva. Traséen krysser under
Lyseakerelva på ca. kote -12,5. Felles stasjon for metro og automatbane ligger dermed ca.
21 m under nytt terreng på Lysaker. Automatbanen føres videre i fjell under jernbanen og
inn på traséen for automatbane, alternativ 2.
Det er gjennomført lite grunnundersøkelser langs traséen, spesielt på Oslosiden av
Lysakerelva. På Lysakersiden viser boringene fjell mellom kote 0 og -3. Det er fjell i
dagen i elvebredden langs de 40-50 m nedenfor fossen. Der traséen krysser elva antas det
at fjellet ligger grunt, trolig rundt kote 0. Fjellet kan falle relativt bratt mot øst.
Eksisterende trebygning på nordsiden av elva har ikke kjeller, og det forutsettes påhugg
for fjelltunnel inntil denne bygningen. Tunnelen vil gå relativt grunt under
kontorbygningene på nordsiden av elva, og konsentrerte søylelaster i parkeringskjeller
under bygget kan gi problemer ved liten overdekning. Fjelloverdekningen ved påhugget
og langs første del av tunnelen er trolig 4-6 m. Dette vil kreve omfattende
sikringsarbeider. Hvis det skulle vise seg at overdekningen blir under 3 m vil det bli
vanskelig å etablere påhugg uten å rive en del av trebygningen.
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Det ble konkludert at tunnelalternativet er svært marginalt. For å kunne vurdere om det er
realistisk, og antyde kostnader, må det utføres flere boring ved elva og ved bygningene på
nordsiden av elva. For de reisende vil en dyp stasjon på Lysaker være en dårligere løsning
enn stasjonen som er vist for alternativ 2, like under bakkenivå. (Se figur 37).

Figur 41: Alternativ dyp trasé for automatbane/metro på Lysaker
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7.3

Alternativ 3 : Regional løsning bybane

Dette er et regionalt banealternativ med bybane fra Fornebu til Lysaker (B-1) og videre i
tunnel fra Lysaker til Ullern stasjon på Lilleakerbanen (BF-1).

7.3.1

Traségeometri

For bybane er normalprofilet i dagen og i tunnel lik som i den tidligere utredningen Bane
til Fornebu [1]. Normalprofilet er vist i figur 42.

Figur 42: Normalprofil bybane i dagen og i tunnel

Mellom Norske Skog og Lysaker er traséen B-1 identisk med bybanetrasé alt 2-3 fra
rapporten Bane til Fornebu [1]. Det henvises til denne utredningen for mer detaljer om
trasé. Traséen er vist i figur 43.

Trasé BF-1
Traséen er vist i figur 45 og lengdeprofil i figur 46. Fra stasjonen på sørsiden av
jernbanen på Lysaker svinger traséen under ny jernbanebro og krysser i plan over planlagt
adkomstvei til området nord for jernbanen. Adkomstveien må reguleres med bommer.
Videre fortsetter traéen i bro over Lysakerelva og i kulvert under Lilleakerveien. Kulvert
og fjellpåhugg er på tilnærmet samme sted som for metro trasé MF-1 (se figur 30).
Traséen faller med ca 3% for å få nok fjelloverdekning. Fjelloverdekningen mellom profil
500 og 600 er kritisk og fjellboringer er nødvendig for å få klarlagt eventuelle
konsekvenser for bebyggelen over. (se kapittel 7.3.3). I figur 45 er det antydet en
alternativ trasé som går under Skogbrynet, noe lengre nord. Dersom fjellboringer viser at
det ikke er nok fjelloverdekning, vil konsekvensene for bebyggelsen være mindre for
denne alternative traséen.
Traséen stiger med 6,5% til ny Furulund stasjon plassert i kulvert under dagens stasjon.
Traséen krysser under Vækerøveien. Lilleakerbanen rampes opp i dagen til eksisterende
trasé mot Sollerud. Tunnelen videre mellom Furulund og Ullern benyttes av både
Lilleakerbanen og Fornebubanen. Furulund stasjon blir fellesstasjon for Lilleakerbanen
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Figur 43: Oversiktsplan Alternativ 3 : Regional løsning bybane. Trasé B-1 Norske skog - Lysaker.
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og Fornebubanen. Eksisterende trasé for Lillakerbanen mellom Furulund og Ullern kan
legges ned. Frigjort areal kan benyttes til fortau for Bestumveien og som g/s-vei
forbindelse mellom Bestum og Ullern. Tunneltraséen fører til at plankryssingen over
Vækerøveien og to andre plankryssinger forsvinner.
Figur 43 viser plassering av planlagt fjellpåhugg ved Ullern stasjon. Ullern stasjon må
flyttes ca. 75 m mot øst.

Figur 44: Fjellpåhugg for bybane på Ullern

For å unngå liten overdekning på tunnelen kan traséen fra Lysaker føres dypere, men det
vil da ikke være mulig å komme høyt nok ved Furulund for å etablere stasjon. En dypere
tunneltrasé mellom Lysaker og Ullern uten stasjon på Furulund vil være et billigere
alternativ (se kostnadsoverslag 11.4). Ulempen med den dypere traséen er at
Lilleakerbanen må benytte eksisterende trasé mellom Ullern og Furulund og at
Fornebubanen vil få dårligere dekning i området rundt Furulund.

Trasé BF-2
Dette er en mulig fremtidig tilkobling for bybane mot nedbygd E18. Tunnel for BF-1
benyttes frem til ca. profil 650. Traséen fortsetter mot vest under Vækerøåsen og under
jernbanen i kulvert. På Vækerø rampes traséen opp i dagen og inn på ny planlagt
kollektivtrasé langs nedbygd E18 til Skøyen.
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Figur 45: Oversiktsplan Alternativ 3 : Regional løsning bybane. Trasé BF-1 Lysaker - Ullern og trasé BF-2 mulig tilknytning til nedbygd E18
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Figur 46: Lengdeprofil trasé BF-1 Lysaker - Ullern og trasé BF-2 mulig tilknytning til nedbygd E18
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7.3.2

Stasjoner

Plassering av bybanestasjonene fra Norske Skog til Lysaker (inkludert Lysaker stasjon) er
de samme som vist i utredningen Bane til Fornebu [1].
På Furulund er det planlagt en ny stasjon like under bakkenivå som vil fungere som felles
stasjon for Lilleakerbanen og Fornebubanen. Ullern stasjon flyttes ca. 75 m mot øst.
Stasjon for bybane på Lysaker

Figur 47: Lysaker kollektivterminal, med bybane

Bybanen fra Fornebu kommer ut med kulvert og støttemurer langs sørsiden av jernbanen.
Bybanen krysser i plan med det gjennomgående gangstrøket på Lysaker, og får stasjon
mellom jernbanen og den planlagte bussterminalen. Nordre plattform plasseres delvis
under en utkraging for jernbanen. Stasjonen får meget gode overgangsmuligheter til
jernbane og buss.
Traséen fortsetter under jernbanen. Den planlagte jernbanebroa som er vist i utredningen
Forprosjekt Lysaker [4] må forlenges mot vest, slik bybanen kan føres utenom
rundkjøringen under jernbanen. Kryssingen av adkomstveien til området nord for
jernbanen er forsøkt trukket lengst mulig mot nord, slik at det blir plass til noen ventende
biler mellom en bom og rundkjøringen. Traséen fortsetter i bru over Lysakerelva og i
fjelltunnel mot Ullern.
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7.3.3

Anleggstekniske forhold

Anbefalt trasé for bybanen på Fornebu går i terreng fram mot Oksenøyveien, som krysses
på bru. Brua fundamenteres delvis direkte på fjell, delvis på peler til fjell. Banen går over
"lokket" ved Teleplan og i fjelltunnel under Lagåsen videre til Lysaker. Her kommer
banen inn i kulvert og trau utført i spuntede sjakter. Lysaker terminal kommer i terreng
like syd for jernbanestasjonen.
Banen videre går på terreng under ny bru for jernbanens dobbeltspor, i lavbru over
Lysakerelva og kulvert under Lilleakerveien. Videre til Furulund stasjon er det påtenkt
fjelltunnel. Den indikerte traséen krysser imidlertid et dypt løsmasseområde uten
fjelloverdekning, der det må graves og sprenges åpent innenfor spuntet grop og bygges
betongkulvert. Det må i så fall rives 4-5 bolighus.
Hvis traséen legges lenger nord, og langs veien Skogbrynet, blir det neppe nødvendig å
rive bolighus, men 2-3 garasjer må fjernes. Denne traséen er vist i figur 45 som alternativ
trasé.
Det er mulig at man kan finne en rimeligere trasé også lenger syd, ved å krysse
Lilleakerveien i plan og gå i terreng langs jernbanen et stykke før bybanen føres ned i
tunnel. Denne traséen vil kunne komme i konflikt med en eventuell fremtidig utbygging
av nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Lysaker og Skøyen, og traséen er derfor ikke
utredet videre.
Gunstigste trasévalg er ikke mulig å fastlegge uten en del grunnundersøkelser for
alternative traséer (seismiske profiler og boringer).
Furulund stasjon og nærmeste del av banen på sydsiden samt ombygging av eksisterende
bane må utføres som kulvert i åpen skjæring. I dette området er det liten fjelldybde. På
grunn av trafikkforhold må kulverten bygges i flere etapper. Det er trangt mellom
eksisterende bygninger. Et forretningsbygg (eiendomsmeglerkontor) og to garasjer må
trolig rives. Trafikkomlegging i byggetiden og adkomst til eiendommer (inkludert Rimi)
vil gi anleggstekniske problemer og medføre tilleggskostnad.
Fra Furulund til Ullern blir det tunnel i fjell hvor det er god overdekning og trolig
gunstige fjellforhold.
Hvis Furulund stasjon sløyfes, kan tunnelen gå i fjell på hele strekningen fra
Lilleakerveien til Ullern stasjon. På de kritiske strekningene kan tunnelen da legges
dypere slik at fjelloverdekningen blir gunstigere.
En annen alternativ trasé for bybanen på Lysaker er å følge traséen som er vist for
automatbanen med stasjon under bakken på nordsiden av jernbanen. Denne løsningen vil
bli dyrere enn trasèen i dagen, som er kostnadsberegnet og brukt i de økonomiske
vurderingene for alternativ 3.
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8. Base
I rapporten Bane til Fornebu [1] er det vist eksempel på utforming av base. Base
inkluderer vognhall og verksted.
Det er stor forskjell på arealbehovet for automatbanealternativet og det regionale
bybanealternativet. Tidligere er det anslått et arealbehov for automatbanealternativet på
ca. 5 000-10 000 m2 og for det regionale bybanealternativet på ca. 18 000 m2. Det store
arealbehovet for bybane skyldes blant annet behov for et stort antall vogner på grunn av
tilknytningen til Oslo og transportoppgaver i Oslo. Arealbehovet for bybanealternativet
vil kunne reduseres ved en fellesløsning i Oslo.
Akershus fylkeskommune har vært i kontakt med Fornebu Boligspar, IT-Fornebu og
Statsbygg uten at de har klart å finne en egnet tomt for base for Fornebubanen. Akershus
fylkeskommune har nylig bedt Bærum kommune vurdere å avsette plass til base for bane
til Fornebu ved endestasjonen Norske Skog. Her ligger et område som i kommundelplan
2 for Fornebu-området er avsatt til offentlig funksjon. Området var opprinnelig tiltenkt
for barne-/ungdomsskole. Hele området har et areal på ca 36 000 m2.
Automatbanealternativet vil ha behov for ca. 28% av området, mens det regionale
bybanealternativet vil ha behov for ca. 50% av området (se figur 48).

Figur 48: Base ved Norske Skog
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9. Fremdrift
9.1

Generelt

Fremdriften for utbyggingen av Lysaker stasjon vil være den største avhengigheten for
banen til Fornebu. For alternativ 2 og 3 må den delen av traséen som ligger innenfor
anleggsområdet for jernbaneutbyggingen koordineres og bygges ut samtidig med Lysaker
stasjon.
Jernbaneutbyggingen vil i hovedsak foregå i to utbyggingsfaser. De to nordre sporene
med tilhørende konstruksjoner bygges først mens trafikken går i eksisterende søndre spor.
Deretter legges trafikken over på de nordre sporene, og så bygges de søndre sporene med
tilhørende konstruksjoner. Oppstart for anleggsarbeider for Lysaker stasjon planlegges
2004/05, med ferdigstillelse i siste halvdel av 2008 (se kap 5.5). Det er derfor nødvendig
å få en avklaring for valg av alternativ snarest mulig for å unngå at også utbyggingen av
jernbanestasjonen skal bli forsinket. Det er viktig at regulering/utbyggingen av
banestrekningen på Lysaker får prioritet og ferdigstilles først.
Alternativ 2 mellom Lysaker og Ullern og alternativ 3 mellom Lysaker og Åsjordet er
ikke konsekvensutredet. Det forutsettes at konsekvensutredning, regulering og
prosjektering kan foregå parallelt.

9.2

Alternativ 1 : Lokal løsning automatbane

Byggetid
Byggetid for en lokal automatbane i dagen fram til Lysaker torg er tidligere beregnet til
minimum 2 år. Dette var basert på informasjon fra leverandøren og inkluderer prøvedrift
og igangsetting av systemet. Ved gjennomføring som OPS prosjekt vil detaljprosjektering
komme i tillegg (ca. 10 mnd.) slik at total kontraktstid fra kontrahering til driftklart
anlegg anslås til ca. 34 måneder.
Etappevis utbygging
Dette alternativet forutsettes utbygd i en etappe fra Norske Skog til Lysaker.
Avhengigheter
Det lokale automatbanealternativet er et selvstendig prosjekt som ikke har noen kritisk
binding til andre prosjekter.
Fremdrift
Arbeid med reguleringsplan og forberedelser til OPS prekvalifisering og tilbud kan gå
parallelt. Dette antas å ta nærmere 1 år. Anbudsfasen og forhandlinger til valg av
entreprenør kan i beste fall utføres på ca. 10 måneder. Total tid fra bestemmelse av
alternativ til start av detaljprosjektering blir dermed 1 ½ - 2 år.
Total tid fra beslutning til driftsklar bane blir dermed ca 4 ½ år.
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9.3

Alternativ 2 : Regional løsning automatbane/metro

Byggetid
Byggetid for tunnel under Lagåsen og til Lysaker er tidligere anslått til 30 måneder.
Fjelltunnel med forskjæringer er kritisk for framdriften. Det er regnet med tunneldrift kun
fra Fornebu siden. For OPS prosjekt kommer prosjektering i tillegg, med mindre tunnelen
bygges i separat entreprise.
Tunnelen for metroen har ca. dobbel lengde, men kan drives fra to sider; både fra
Bjørnsletta og fra Lysaker. Den kan også eventuelt drives i to retninger fra Lilleaker.
Vanskelighetsgraden på fjellarbeidene er større enn for tunnelen under Lagåsen.
Tunnelarbeidene for metroen vil derfor ta noe lengre tid, og nødvendig byggetid anslås til
36 måneder (3 år).
Arbeidene med Lysaker stasjon, kulverten og bru over Lysakerelva fram til fjellpåhugget
ved Lilleakerveien kan utføres samtidig med tunnelarbeidene, og antas ikke å bli
tidsbestemmende.
Etappevis utbygging
På grunn av de avhengighetene som vil bestå med utbyggingen av Lysaker
jernbanestasjon bør hele anlegget bygges sammenhengende i en etappe fra Fornebu til
Åsjordet. Det vil være mulig å bygge strekningen fra Åsjordet til Lilleaker som en første
utbyggingsetappe, dersom det blir hensiktsmessig å fremskyve utbyggingen av denne
strekningen.
Avhengigheter
Arbeidene med kulvert/tunnel kryssingen av automatbane under jernbanen på Lysaker må
bygges i to utbyggingsfaser som må koordineres med utbyggsfasene for jernbanen.
Utbygging av nordre sporområde er beregnet å ta 2 år, og stå ferdig ved utgangen av
2006.
Fremdrift
Hvis automatbanen skal utføres som OPS prosjekt vil arbeid med reguleringsplan og
anbudsprosedyrer fram til kontrahering bli som angitt under 9.2, dvs. 1½ - 2 år.
For metroen må det gjennomføres konsekvensutredning, reguleringsplan og
detaljprosjektering parallelt. For en vanlig entreprise vil det ta ca. 2½ - 3 år fra
beslutningen tas. Det kan derved vinnes inn noe tid slik at automatbane og metro kan bli
ferdig til samme tid.
Total tid fra beslutning til driftsklar bane blir dermed ca. 6 år.
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9.4

Alternativ 3 : Regional løsning bybane

Byggetid
Byggetid for bybane ført i tunnel til Lysaker under Lagåsen er anslått til det samme som
for automatbanen, det vil si ca. 30 måneder. Det er mulig at denne tiden kan reduseres
noe, fordi tid for prøvedrift kan forkortes i forhold til automatbanen.
For bybane videre til Ullern kan fjelltunnelen drives fra to sider, eventuelt også fra midten
ved Furulund stasjon. Byggetiden anslås da til omtrent den samme som over, ca. 30
måneder (2 ½ år).
Etappevis utbygging
Bybanealternativet kan bygges ut i to etapper frem til Lysaker uten vesentlig økning i
anleggskostnadene. Men det vil være en fordel med en sammenhengende utbygging, fordi
en dermed vil få muligheten til å samordne kapasitetsutnyttelsen for base/depot med Oslo
Sporveier sine anlegg.
Dersom det i første omgang bare blir bygget bybane på strekningen Fornebu - Lysaker,
vil man i andre utbyggingsetappe ha en fleksibilitet ved å senere å kunne velge å etablere
en regional bybaneforbindelse mellom Fornebu og Skøyen i nedbygd E18, dersom det da
foreligger et utbyggingsvedtak for ny E18.
Avhengigheter
Jernbanebru over ny rundkjøring på Lysaker må bygges med et større spenn enn vist i
utredningen Forprosjekt Lysaker [4], slik at bybanen kan passere under jernbanen vest for
rundkjøringen. Det må i tillegg settes av plass til bybanetraséen på sørsiden av jernbanen.
Øvrige tilpassninger på Lysaker er ikke nødvendig i første utbyggingsetappe.
Krysningen under ny jernbanebro på Lysaker må koordineres med jernbaneutbygging, og
kan ikke påbegynnes før begge de parallelle jernbanebroene er ferdig. I henhold til
gjeldende tidsplan vil søndre bro være ferdig medio 2007.
Fremdrift
Nødvendig tid fra beslutning til byggestart for vanlig entreprise anslås til ca. 2 ½ - 3 år.
Det forutsettes at konsekvensutredning kan foregå parallelt med regulering og
detaljprosjektering.
Total tid fra beslutning til driftsklar bane blir dermed ca. 6 år.

53

Bane til Fornebu Tilleggsutredning
Februar 2003

10. Trafikk
10.1

Metodikk

10.1.1 Transportmodell og usikkerhet
Trafikkberegningene er gjort ved hjelp av en transportmodell ("Vestkorridormodellen").
Beregningsåret er satt til 2010, slik at inngangsdata i modellen (befolkning,
arbeidsplasser, infrastruktur) er oppjustert i henhold til planer og prognoser for Oslo og
Akershus frem til år 2010.
Vestkorridormodellen er i prinsippet bygd opp av to deler, en etterspørselsdel og en
tilbudsdel. Endringer i tilbud eller etterspørsel vil resultere i endringer i trafikken på
vegnettet. Etterspørselsdelen i modellen beregner størrelsen på det totale
transportmarkedet, samtidig som den finner sannsynlig fra/til mønster og sannsynlig
reisemiddelfordeling.
Tilbudsdelen i modellen er en strategisk modelltilpasset vurdering av hovedvegnettet og
en hovedstruktur for kollektivtrafikken. Modellen fremstår derfor som et relativt godt
beregningsverktøy på et strategisk nivå. Skal det derimot gjøres detaljerte studier av
trafikkavvikling i vegnett, i kryss eller på en enkelt lenke i vegnettet viser modellen seg
ikke å være tilstrekkelig detaljert. Brutt ned på linjer og holdeplasser kan man få
enkeltresultater som inneholder relativ stor usikkerhet. For slike analyser må det
anvendes andre mer detaljerte modeller.
Transportmodellen brukes fordi man ikke har noe bedre alternativ når effekten av
endringer i komplekse systemer skal beregnes. Man regner med at hovedtendensene vil
fremgå med tilstrekkelig god sikkerhet. Forholdet mellom alternativene vil fremkomme
ved at beregningsresultatene sammenlignes med et referansealternativ, og ved å se på
endringene i forhold til dette referansealternativet elimineres mye av usikkerheten i
resultatene.

10.2 Driftsopplegg
Alternativene er basert på tidligere beregninger i forbindelse med "Kollektivbetjening av
Fornebu - Tilleggsutredning til konsekvensutredning av januar 2000" (TU/KU) [8] og i
forbindelse med utredningen "Bane til Fornebu, mars 2002" [1].
Bane og buss
Etterspørselen etter kollektivtransport til Fornebu i dimensjonerende morgentime er
anslått til å ligge på ca. 4.300 reiser ifølge TU/KU [8]. I trafikkberegningene er det lagt
opp til en frekvens for buss og bane på Fornebu som gir en samlet kapasitet på 4 300
personer pr. time i en retning i rush.
Tog
Driftsopplegget for togtilbudet tilsvarer alternativ H2B med automatbane fra TU/KU [8].
Her er det forutsatt dobbeltspor på strekningen Skøyen - Sandvika, slik at tog som i dag
snur på Skøyen er forlenget til Sandvika.
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10.2.1 Alternativer
Det er gjennomført trafikkberegninger for to hovedalternativer, automatbane og bybane,
samt for et referansealternativ hvor Fornebu kun betjenes med buss. I tillegg er det kjørt
en rekke underalternativer/varianter av de to hovedalternativene.
Referansealternativ (A4)
Referansealternativ bygger på referansealternativ A3 fra utredningen "Bane til Fornebu,
mars 2002" [1], samt anbefalt løsning fra "Helhetsplan for Kolsåsbanen" [2].
Anbefalt løsning fra "Helhetsplan for Kolsåsbanen" [2] innebærer følgende endringer, sett
i forhold til det tidligere referansealternativ (A3):
1)
2)
3)
4)

Tilrettelegging for drift med 6-vogners tog, strømskinne og planskilte krysninger
til Lysakerelven
Hastighetsøkende tiltak på Lilleakerbanen
(Kjøretid Lysakerelven - Stortinget reduseres til 16 minutter)
Hastighetsøkende tiltak på Kolsåsbanen (til Lysakerelven)
(2 minutters reduksjon fra i dag, på strekningen Stortinget - Lysakerelven)
Tilrettelegging for bybanedrift (med sporvogn) på strekningen Lysakerelven Kolsås

Driftsopplegget for trikk og T-bane vil på bakgrunn av dette, bli som vist i tabell 10.1.
Tabell 10.1: Driftsopplegget for trikk og T-bane
Linje
Lysakerelven - Mortensrud
Kolsås - Rikshospitalet
Kolsås - Grefsen
Jar - Jernbanetorget

Avganger
(T-bane)
(Trikk)
(Trikk)
(Trikk)

4/4
4/4
4/0
4/0

Driftsopplegget for bussbetjeningen av Fornebu er gjengitt i tabellen 10.2.
Tabell 10.2: Driftsopplegget for bussbetjening av Fornebu (hentet fra
"Bane til Fornebu" [1]):
Buss
(Snarøya) - Fornebu - Oslo sentrum
Fornebu - Majorstuen
Fornebu - C. Berners pl. - (Ring 2)
Fornebu - Storo (Ring 3)
Fornebu - Voksenskog
Fornebu - Bekkestua - Lommedalen
Fornebu - Sandvika - Rykkinn
Fornebu - Østerås (Lønås)
Fornebu - Sandvika - Skui
Fornebu - Lysaker
Totalt til/fra Fornebu pr. retning

Avganger
22/5
9/0
9/4
5/2
3/0
3/0
2/0
2/0
2/0
21/4
78/15
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Hovedalternativ A2, Automatbane Norske skog - Lysaker og metro til Lysaker
Alternativet bygger på referansealternativet, men med følgende endringer:
1) Automatbane
Automatbane på strekningen Lysaker - Norske Skog. Frekvens på banen settes til
32/16.
2) Metro
Metro får en ny grenbane frem til Lysaker stasjon. Denne bygges som en ny
trasé fra Kolsåsbanen. Lysakerelven utgår som stasjon. Stasjoner : Åsjordet Lilleaker- Lysaker
3) Buss
Alle busser stopper på Lysaker, dvs at antall busser til og fra Fornebu er lik 0/0.
4) Matebuss
Det legges opp til bruk av matebuss fra Snarøya til Fornebu senter. Frekvensen
settes til 4/1.
Hovedalternativ B1, Bybane Norske skog - Lysaker - Oslo
Det bybanealternativet som skal vurderes nærmere går fra Fornebu til Lysaker og videre
til Furulund/Ullern mot Oslo sentrum og Majorstuen.
Stasjoner: På strekningen Norske skog - Lysaker vil stasjonene være som for tidligere
bybanealternativer. På strekningen Lysaker - Ullern, vil stasjonene være Furulund og
Ullern. Fra Ullern knyttes bybanen på eksisterende sporveisnett.
Alternativet tar utgangspunkt i referansealternativ A4 og i alternativ E6, fra utredningen
"Bane til Fornebu" [1]. Følgende endringer er lagt inn:
1) Frekvens på bybanen mellom Norske skog - Lysaker settes til 20/12. Etter
Lysaker vil antall avganger fordele seg som vist i tabell 10.3.
Tabell 10.3: Frekvens på bybanen fra Lysaker mot Oslo sentrum
Bybane
Norske Skog - Ullern - Oslo sentrum - Disen
Norske Skog - Ullern - Oslo sentrum - Ljabru
Norske Skog - Ullern - Majorstuen
Norske Skog - Lysaker
Totalt antall avganger til/fra Fornebu

Avganger
4/4
4/4
8/4
4/0
20/12

Bybane til Oslo sentrum skal gå til Disen (Vogts gt.) og Ljabru (ikke snu på
Jernbanetorget).
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2) Antall busser til og fra Fornebu reduseres i forhold til referansealternativet som
vist i tabell 10.4.
Tabell 10.4: Antall busser til og fra Fornebu
Rute
Fornebu - Galgeberg - (Ring 2)
Fornebu - Majorstuen
Fornebu - Ring *)
Fornebu - Storo (Ring 3)
Fornebu - Voksenskog
Fornebu - Bekkestua - Lommedalen
Fornebu - Sandvika - Rykkinn - Snarøya
Fornebu - Østerås (Lønås)
Fornebu - Sandvika - Skui - Snarøya
Samlet med buss til Fornebu per retning

Avganger
0/0
0/0
4/4
0/0
0/0
0/0
2/1
2/0
2/1
10/6

*)

Bussforbindelsen mellom Fornebu og Ring 2 vil kjøre i "ring" på Fornebu - dv.s
følgende rute: Lysaker - Fornebu Nord - Boligbyen - Norske skog - Idrettssenteret Fornebu senter - Koksa - Rolfstangen - ITsenteret - Telenor - Lysaker.

Varianter
I tilknytning til de to hovedalternativene har man som tidligere nevnt, sett på en del
varianter innenfor de to hovedkonseptene.
Variant - automatbane
Som en variant av automatbanealternativet har man sett på en løsning hvor man ikke
forlenger metroen ned til Lysaker, dvs at det kun etableres en automatbane på strekningen
Norske Skog - Lysaker (alternativ A1).
Varianter - bybane
Det er vurdert flere varianter av bybanealternativet. Disse omfatter, i tillegg til ny
bybanetrasé på strekningen Fornebu - Lysaker - Furulund, etablering av en ny
baneforbindelse mellom Lilleakerbanen og Vækerø og videre på ny banetrasé langs E18
fra Vækerø og inn til Skøyen.

10.3 Resultater fra trafikkberegningene
10.3.1 Kollektivreiser
Resultatene fra trafikkberegningene viser hva endringene i kollektivtilbudet medfører for
det totale antall kollektivreiser, for henholdsvis hele modellen, Vestkorridoren og for
Fornebu-området.
Tabell 10.5 viser resultater av endringer i hele modellområdet i forhold til
referansealternativet i antall personturer pr. virkedøgn. I tallene for kollektivreiser
inngår reiser både med buss, båt og bane.
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Tabell 10.5: Resultater av endringer i hele modellområdet i forhold til
referansealternativet i antall personturer pr. virkedøgn.
Antall kollektivreiser (VDT)
Alternativ
Hele modellen

Vestkorridoren

Fornebu

Buss

Referansealternativ

A4

453 500

147 800

28 300

Automatbane /
metro

Lysaker - Norske skog
(m/ metro til Lysaker (8/8))

A2

300

200

- 600

Bybane

Disen/Ljabru - Oslo sentrum Norske Skog

B1

0

- 300

- 100

Som tabellen viser medfører automatbane-/metroalternativet en økning i antall totale
kollektivreiser. For bybanealternativet er forskjellen tilnærmet lik 0.
Ser man kun på antall kollektivreiser innen Fornebu-området, viser beregningene
imidlertid en reduksjon i antall kollektivreiser. Reduksjonen er klart størst for
automatbane-/metroalternativet.
Reduksjonen i antall kollektivreiser innen Fornebu-området for automatbane/metroalternativet skyldes i stor grad at man har fjernet en god del direkte reiserelasjoner
og erstattet disse med en kombinasjon av flere reisemidler/-ruter. Dette fører til et økt
behov for omstigninger, noe som igjen virker avvisende og dermed fører til en nedgang i
antall reiser (Se tabellen 10.6).
Bussforbindelsene/-rutene i bybanealternativet er ikke redusert i like stor grad som i
automatbane-/metroalternativt, samtidig som at det noe mer omfattende bybanetilbudet
opp for noe av "tapet". Den avvisende effekten blir dermed noe mindre - tilbudet
opprettholdes i større grad.
Kjøringer av de forskjellige variantene underbygger dette. Hvis man for bybanen legger
opp til et mer omfattende rutetilbud, som i alternativ B2, vil reduksjonen av antall
kollektivreiser innen Fornebu-området bli eliminert.
Endringen i antall kollektivreiser bør alltid sees i sammenheng med antall påstigninger.
Tabell 10.6 viser sammenhengen/forholdet mellom antall påstigninger og antall
kollektivreiser i kollektivsystemet.
Tabell 10.6: Sammenhengen/forholdet mellom antall påstigninger og antall
kollektivreiser i kollektivsystemet.

Referansealt. A4
Alt. A2
Alt. B1
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Påstigninger

Kollektivreiser

587 615
602 405
587 838

453 491
453 781
453 491

Påstigninger/
Kollektivreiser
1,30
1,33
1,30
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10.3.2 Overføringer av trafikk innen kollektivsystemet
Ved å sammenligne trafikktall for referansealternativet og de øvrige alternativene, kan
man, som vist i figuren nedenfor, finne hvilke endringer som skjer mellom driftsartene i
kollektivsystemet.
Endring i antall påstigninger pr. VDT

Påstigninger

Buss
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
-20 000
-30 000
-40 000
-50 000
-60 000

Trikk/Automatbane
T-bane
Tog
Sum

Alt. A2

Alt. B1

Figur 49: Endringer i antall påstigninger pr. VDT

Figur 49 viser at alternativene gir betydelig trafikkoverføring fra buss til
trikk/automatbane/bybane. Bybanealternativet innebærer en større overføring av
passasjerer enn automatbane-/metroalternativet. Overføringen av trafikk skjer som en
konsekvens av at busstilbudet reduseres, samtidig som at man for bybanealternativet
innfører nye direkterelasjoner.
Videre kan man av resultatene se at man for automatbane-/metroalternativet får flere
påstigninger i hele kollektivsystemet enn i referansealternativet og bybanealternativet.
Dette skyldes i hovedsak en økning i antall omstigninger i systemet - de nye reisende på
automatbanen har endret reiserute og bruker bane som et av flere reisemidler på reisen.
10.3.3 Hovedresultater
Bane Fornebu - Lysaker
Antall påstigende passasjerer pr. virkedøgn på strekningen Fornebu - Lysaker ligger på
rundt 26 500 for automatbanealternativet og på rundt 25 100 for bybanealternativet.
Forskjellen mellom alternativene skyldes at automatbanen vil ha en høyere frekvens enn
bybanen, henholdsvis 32/16 og 20/12.
Beregningene viser videre at man ved å trekke automatbanen ut til Norske Skog, fremfor
å stoppe den på Fornebu senter, oppnår en betydelig økning i trafikkgrunnlaget for banen.

59

Bane til Fornebu Tilleggsutredning
Februar 2003

Metro til Lysaker
I automatbane-/metroalternativet har man flyttet den tidligere Kolsåsbanens endepunkt fra
Lysakerelven ned til Lysaker. Dette fører til at trafikken på denne grenbanen (Lysaker Majorstuen) øker med rundt 14 %.
Mesteparten av denne trafikkøkningen er nyskapt trafikk, som følge av et bedre
kollektivtilbud for Lilleaker-området. Et lite bidrag kommer fra reisende fra
automatbanen, samt som overgang fra NSB.
Selv om omleggingen av grenbanen fører til et bedre kollektivtilbud for reisende fra/til
Fornebu-området, har omleggingen imidlertid liten effekt på antall passasjerer på selve
automatbanen.
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11. Kostnadsoverslag
11.1

Metode/Forutsetninger

Kostnadsberegningene er utført med samme detaljeringsgrad som i tidligere utredninger
om kollektivbetjening av Fornebu og basert på den kostnadsbank som ble opprettet i
forbindelse med utredningen "Teknisk - Økonomisk plan" [5]. Kostnader for bybane og
de lokale leveranser for automatbanen ble tidligere sikret ved "anslag metoden".
Kostnader fra utenlandsk leverandør av automatbanen var angitt i henhold til overslag fra
leverandøren, omregnet til NOK uten tillegg for usikkerhet. Det var ikke prosjektreserve
med i de beregnede kostnadene.
De tidligere kostnadene er nå justert opp med ca. 5% for å komme fram til prisnivå 2002,
bortsett fra leverandørkostnader på automatbanen fordi norsk valuta har styrket seg med
ca. 8%. Kostnader til prosjektering er økt fra 8% til 12% for å ta hensyn til at dette er et
OPS prosjekt. Enkelte kostnader er revidert, basert på informasjon fra prosjektet
T-baneringen, Ullevål - Nydalen. For alle banealternativer er det lagt inn et budsjett for
sikkerhetstiltak basert på utredningen "Sikkerhetsanalyse - Bane til Fornebu" [6], utført
av Scanpower (mars 2002).
For banealternativene fra Lysaker til Ullern er det ikke foretatt sikring ved anslag. Det er
derfor lagt til en usikkerhet på 5%. Som det fremgår under beskrivelsen om
anleggstekniske forhold i kapittel 7, er teknisk utførelse og kostnader for disse
banealternativene basert på utilstrekkelig informasjon om fjelldybder og fjellkvalitet. De
aktuelle forhold kan være både gunstigere og ugunstigere enn det som er antatt.
Alle kostnader er prosjektkostnader eksklusive rullende materiell. Det er regnet med
merverdiavgift på 10% på alle kostnader.
Beregnede kostnader for de fremlagte alternativer er vist i hovedposter i vedlegg.
Det anbefales at det for alle alternativer legges til en prosjektreserve i budsjettene.

11.2

Alternativ 1 : Lokal løsning automatbane

11.2.1 Lokal automatbane Fornebu-Lysaker (A-1)
Kostnad for lett automat på bro i dagen fra Norske skog til Lysaker
ble beregnet til NOK 419 mill i utredningen "Bane til Fornebu" [1].
Kostnaden som var lagt inn for holdeplasser (2 mill pr.stk.) tilsvarer
en lav standard og inkluderer ikke automatiske glassdører mellom
perrong og tog. Vi foreslår nå en noe høyere standard og har inkludert
kostnad for glassdører. Videre er det tatt med en stasjon ved
Oksenøykrysset som ikke var med i tidligere overslag. Med dette og
de endringer som nevnt i 11.1 blir revidert overslag på:

NOK 494 mill,

Ref. Vedlegg 15.1.1.
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11.3

Alternativ 2 : Regional løsning automatbane/metro

11.3.1 Automatbane Fornebu-Lysaker (A-2 / A-3)
Basert på samme forutsetninger som for A-1 blir beregnet kostnad for
en automatbane i fjelltunnel under Lagåsen og kulvert under Lysaker
stasjonsområde fram til en felles stasjon med metrobanen på
nordsiden som følger;
i) Med tunnelpåhugg ved Forneboveien (A-2):
ii) Med tunnelpåhugg ved Teleplan (A-3):

NOK 582 mill
NOK 594 mill

Ref. Vedlegg 15.1.2 og 15.1.3.
11.3.2 Metro Lysaker - Åsjordet (MF-1)
Beregnet kostnad for metro mellom Lysaker og Åsjordet er:

NOK 680 mill

Ref Vedlegg 15.1.4.
11.3.3 Total kostnad alternativ 2; Fornebu - Lysaker - Åsjordet
Total kostnad for automatbane og metro med overgang på Lysaker
stasjon er beregnet til:

11.4

NOK 1 274 mill

Alternativ 3 : Regional løsning bybane

11.4.1 Fornebu - Lysaker (B-1)
I rapporten "Bane til Fornebu" [1] (Alt. 2-3) ble kostnaden for bybane
fra Norske Skog med fjelltunnel under Lagåsen og kulvert til Lysaker
beregnet til NOK 375 mill.
Med de endringer som nevnt i 11.1 blir revidert overslag på:

NOK 478 mill

Ref. Vedlegg 15.1.5.
11.4.2 Lysaker - Ullern (BF-1)
Bybane i fjelltunnel fra Lysaker til Ullern, som føres via ny Furulund
stasjon (bygget i åpen skjæring) inkludert innløsning av bygninger, er
beregnet å koste:

NOK 395 mill

Hvis banen føres dypere i fjell uten stasjon på Furulund reduseres
beregnet kostnad til:

NOK 255 mill

Ref. Vedlegg 15.1.6 og 15.1.7.
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11.4.3 Total kostnad alternativ 3; Fornebu - Lysaker - Ullern
Total kostnad for regional bybane fra Fornebu til Ullern er beregnet
til:
i) Inkludert ny Furulund stasjon:

NOK 875 mill

ii) Med direkte forbindelse fra Lysaker til Ullern:

NOK 735 mill

11.5

Bybane i nedbygd E18

Etter ønske fra Statens vegvesen er kostnadsoverslaget for bybanealternativet i nedbygd
E18 fra utredningen "Bane til Fornebu, mars 2002" [1] gjentatt her for sammenligning.
Tilleggskostnaden for en bybane i en kollektivtrasé langs nedbygget E18 mellom
Lysaker og Skøyen ble kostnadsberegnet til NOK 135 mill i utredningen "Bane til
Fornebu" [1] (omtalt som alt. 1). Grunnlaget for beregningene er hentet fra utredningen
"Teknisk - Økonomisk plan" [5]. Overslaget inkluderte kun tilleggskostnadene ved å
etablere bybane i kollektivtraseen. Dersom det blir bybane langs nedbygd E18 bør det
vurderes nærmere om en slik blandet trasé kan anbefales, eller om bussen bør kjøre eget
bussfelt.
I det tidligere kostnadsoverslaget var det forutsatt en bybanetrasé på eksisterende veibro
over Lysakerelven og at bybanen krysset Lilleakerveien i plan. De nyeste planene for
nedbygd E18 (omtalt under kap. 5.6) viser en kollektivtrasé i nivå med jernbanen, og som
krysser over Lilleakerveien og Lysakerelva på en ny bro. Kollektivtraseen rampes videre
ned til bakkenivå ved bussterminalen på Lysaker. Disse kostnadene er ikke tatt med i
kostnadsoverslaget. Kostnadsoverslaget er ikke gjennomgått på nytt i denne utredningen,
og er ikke justert slik som hovedalternativene (beskrevet under 11.1).
Investeringskostnadene er derfor ikke direkte sammenlignbare med kostnadene som er
presentert for hovedalternativene i denne utredningen.

11.6

Kostnadsoversikt

Tabell 11.1 viser en oversikt over totale kostnader inklusive merverdiavgift (10%) for de
tre banealternativene.
Tabell 11.1: Oversikt over totale kostnader
Alternativ

Alternativ 1 : Lokal løsning automatbane
Fornebu - Lysaker
(Trasé A-1)
Alternativ 2 : Regional løsning automatbane/metro
Fornebu - Åsjordet
(Trasé A-2 eller A-3 / MF-1)
Alternativ 3 : Regional løsning bybane
Fornebu - Ullern
(Trasé B-1 / BF-1)

Kostnad
(NOK
inkl. 10% mva.)

494 mill

1 274 mill

875 mill
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12. Bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi
12.1 Alternativene
Flere alternative løsninger er vurdert for begge de to driftstekniske konseptene
automatbane og bybane. Denne lønnsomhetsanalysen tar utgangspunkt i
hovedalternativene innenfor hvert av disse konseptene:
- automatbane/metro:
- bybane:

alternativ A2
alternativ B1.

Begge disse alternativene er definert som "regionale" løsninger. I alternativ B1 føres
bybanen fra Fornebu videre fra Lysaker og knyttes til sporvognsnettet i Oslo
(Lilleakerbanen) ved Furulund. Dette gir en direkte baneforbindelse mellom Fornebu og
Oslo sentrum. I alternativ A2 bygges automatbanen fra Fornebu frem til Lysaker
terminal, samtidig som det bygges en ny grenbane i metronettet (T-banen) i Oslo frem til
Lysaker terminal (avgrening fra Kolsåsbanen). Denne siste løsningen gir ingen direkte
baneforbindelse mellom Fornebu og Oslo sentrum, alle reisende må ta overgang fra
automatbanen på Lysaker terminal. Dette betegnes likevel som en regional løsning, fordi
det legges til rette for meget enkel overgang mellom metroen endestasjon og
automatbanens stasjon på Lysaker terminal. Det er kort avstand mellom de to stasjonene,
frekvensen er svært høy slik at det blir minimale ventetider, og det ventes meget god
regularitet. Overgangsulempene for de reisende bør derfor bli minimale.
Disse to hovedalternativer er vurdert i forhold til et referansealternativ, hvor buss er det
eneste kollektivtilbudet til og fra Fornebu og inne på Fornebuområdet. Det er et stort
antall busslinjer som her betjener Fornebu, som på grunn av sitt store trafikkgrunnlag blir
en av hoveddestinasjonene i det regionale bussnettet. I alle banealternativer er det
regionale busstilbudet tilpasset slike baneløsninger, ved at dette er redusert betydelig.
Disse to banealternativene innebærer også systemendringer innenfor det øvrige
banesystemet. Alternativet automatbane/metro gir nye forutsetninger for metrosystemet,
med en ny grenbane i vest som gir bedre muligheter for en balansert og effektiv
pendeldrift. Tilsvarende gir bybanealternativet nye forutsetninger som tilsier omfattende
omlegginger av nettstrukturen.
Analysen er lagt opp slik at det er de samlede virkninger for kollektivsystemet som helhet
som beskrives. Det vil si at man tar med i betraktningen også de eventuelle tap eller
gevinster som kommer av endringer i øvrig kollektivtilbud. Samtidig vil det være flere
mulige varianter av slike endringer, og valg av løsning her vil ha betydning for den
økonomiske analysen.
I bybanealternativet vil et nytt driftsselskap få ansvaret for driften av bybanelinjer som
betjener Fornebu. Gitt at dette skal være en regional løsning, vil dette innebære at
selskapet også tillegges driftsoppgaver innen Oslo, på eksisterende sporvognsnett. Dette
er i tråd med vedtak i Oslo kommune om konkurranseutsetting av denne typen tjenester.
Det må legges til grunn samme modell som for grensekryssende buss, hvor ansvaret
ligger hos Akershus fylkeskommune, men at det på vanlig måte kan inngås avtale med
Sporveien om kompensasjon for innenbys trafikk. Det må forutsettes at selskapet betaler
en kjørevegsavgift for bruken av sporvognsnettet.
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12.2 Bedriftsøkonomiske virkninger
12.2.1 Drifts- og kapitalkostnader
Beregningene viser driftskostnader og trafikkinntekter for Fornebubanen, samt av de
omlegginger av kollektivsystemet som denne medfører. Bedriftsøkonomiske virkninger
omfattes her av driftskostnader inklusive kapitalkostnader for vognmateriell, samt
vedlikeholdskostnader for banesystemet.
Prisen for automatbanens og bybanens vognmateriell baserer seg på de prisanslag man
har fått fra leverandører i Europa. For bybanens del er dette gjennomsnittstall basert på
flere leverandørers priser. For automatbanen er markedet ikke det samme, slik at man
trolig mangler muligheten for "kvantumsrabatt". Kapitalkostnadene er beregnet på
grunnlag av følgende forutsetninger om priser pr. vognsett (eksklusive mva):
automatbane 18,6 mill. kr
bybane
17,5 mill. kr.
Den teknisk-økonomiske levetiden til bybanens vognmateriell er antatt å være 40 år, og
for automatbanens 25 år.
Automatbane/metro
For automatbanen mellom Fornebu og Lysaker er det tidligere gjort detaljerte beregninger
av de enkelte kostnadselementer. Årlige kostnader til selve driften inklusive
banevedlikehold vil ligge omkring 25 mill. kr, og i tillegg kommer kostnader til
vognmateriell. Behovet er anslått til 14 vognsett, som innebærer en investering på 260
mill. kr. Dette utgjør 20 mill. kr i årlige kapitalkostnader.
Den regionale løsningen A2 omfatter også omlegging av metrosystemet. Endringene i
driftskostnader for metroen som følge av denne omleggingen kan bli marginale, dersom
man velger en løsning som innebærer kun mindre endringer i metroens driftsopplegg.
Den fremtidige betjening av Kolsåsbanen er under utredning, og dersom man der velger å
betjene strekningen utenfor Lysakerelven (Oslos grense) med bybanemateriell
(Lilleakerbanen), blir endringen kun å bruke Lysaker som endestasjon i stedet for
Lysakerelven. Lysakerbanen bør ha høy frekvens, og dette kan løses enten ved at en eller
flere pendellinjer i vest legges om, eller ved at den totale frekvens på pendellinjene økes.
I økte driftskostnader kan dette bety alt fra null i økte kostnader til kostnadene ved å sette
nye pendellinjer i drift mellom Fornebu og de østlige grenbaner. I denne kalkylen er det
tatt utgangspunkt i at økt metrodrift i dette alternativet tilsvarer en ekstra linje mellom
Majorstuen og Lysaker.
Det er vist to varianter, med ulik frekvens på metroen til Lysaker. Varianten med høy
frekvens har 8 avganger pr. time i både rush og basis, og varianten med redusert frekvens
har frekvensen 8/4. Forskjellen i driftskostnader for metroen er stor; med høy frekvens er
årlig kostnad 65 mill. kr, og med lav frekvens 11 mill. kr.
Bybanen
Tidligere kostnadsberegninger tok utgangspunkt i et driftskonsept som omfattet
pendellinjer mellom Fornebu og Ljabru/Disen i Oslo, hvor det var forutsatt at
Fornebubanen skulle drifte hele strekningen. I denne analysen er det kun regnet på de
marginale merkostnader ved å utvide sporvognsnettet til Lysaker og Fornebu, og
trafikkere dette med den forutsatte frekvens. Dette økte tilbudet kan etableres ved at
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linjer som i dag vender på Skøyen kjører helt ut til Fornebu, og ut over dette kan tilbudet
utvides med en ny linje mellom Oslo sentrum og Fornebu.
Det er vist to varianter av bybanetilbudet til Fornebu. Frekvensene er vist i tabell 12.1
(avganger/time i rush/basis).
Tabell 12.1: Frekvenser for bybanealternativet
Høy frekvens
avganger/time
4/4
8/4
8/4
20/12

Fornebu - Oslo sentrum
Fornebu - Skøyen
Fornebu - Lysaker
Sum

Redusert frekvens
avganger/time
4/4
4/0
8/4
16/8

Økningen i driftskostnader er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlige vognkmkostnader for en ny Fornebubane og det antall ekstra vognkm man må kjøre for å gi
planlagt frekvens til og fra Fornebu. Med en enhetskostnad på 57 kr/vognkm blir
kostnadsøkningen 88 mill. kr på årsbasis med høy frekvens. En slik økning i utkjørte
vognkm vil kreve 18 leddvogner. Regnes anskaffelseskostnadene ut fra antatt nypris for
slikt vognmateriell, tilsvarer dette en investering i nytt vognmateriell på over 315 mill. kr.
Det vil også finnes billigere løsninger, med brukt vognmateriell. Dette må vurderes i
sammenheng med de organisasjonsendringer som er vedtatt for AS Oslo Sporveier, hvor
vognmateriellet vil bli eiet av et eget selskap, og leiet ut til de trafikkselskapene som står
for driften. Hvilke kapitalkostnader et nytt driftsselskap for Fornebubanen vil få kan ikke
spesifiseres mer nøyaktig før alle forhold omkring organisasjon og driftsavtaler er
klarlagt.
Tabell 12.2 viser antatte endringer i driftskostnader og vognmateriellkostnader for de
enkelte driftsarter, gitt de nevnte forutsetninger. De viste kapitalkostnader for bybanen
vil være de maksimale kostnader som kan påregnes.

Tabell 12.2: Endring i årlige driftskostnader (i forhold til referansealternativet) for de
enkelte driftsarter (mill. kr)

Automatbane drift (For-Lys)
Kapitalkostnader vognmateriell
Bybane drift
Kapitalkostnader vognmateriell
Metro drift
Buss (drift + vognmateriell)
Sum

Automatbane/
metro

Bybane

Automatbane/
metro

Bybane

Høy frekvens

Høy frekvens

Lav frekvens

Lav frekvens

25
20

25
20
88
25

65
-71
39

-66
47

61
16
11
-71
-15

-66
12

"-" betyr reduserte kostnader (besparelse) i forhold til referansealternativet.

I begge alternativene er det gjort omfattende reduksjoner i busstilbudet, både i basisrutene
og rushtidsrutene. M automatbane metro er det forutsatt at ingen busser skal gå ut til
Fornebu, alt stoppes på Lysaker. I bybanealternativet ligger det imidlertid noen busslinjer
inne. Dette er to ruter til Bærum nord, samt en forbindelse mellom Fornebu og
Majorstuen/Carl Berners pl. (Ring 2).
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Reduksjonen i driftskostnader for bussen blir mindre enn økningen i driftsutgifter for
bybanen, slik at dette alternativet kommer ut med høyere driftskostnader samlet sett enn
for et rent bussalternativ. Automatbane/metro er driftsøkonomisk sett noe bedre.
Driftskostnadene for automatbanen og bybanen er ikke direkte sammenlignbare. Mens
automatbanen kun er en "lokal" banependel mellom Lysaker og Fornebu, er bybanen her
en regional løsning, som også omfatter drift på sporvognsnettet inn til Skøyen og Oslo
sentrum.
Tabell 12.2 viser også årlige kapitalkostnader knyttet til anskaffelsen av nytt
vognmateriell for automatbanen og bybanen. For bybanens vedkommende kan det være
aktuelt med andre løsninger som vil gi lavere kapitalkostnader. Dette vil redusere
kostnadsforskjellen mellom automatbane/metro og bybanealternativet.

12.2.2 Trafikkinntekter
Fremtidig endring i trafikkinntekter beregnes vanligvis på basis av endringstall for antall
kollektivturer totalt i systemet, slik disse er beregnet i transportanalysemodellen. Det
forutettes da at overføringer av kollektivreisende mellom driftsartene ikke gir endringer i
trafikkinntektene. Det eneste som her betyr noe for trafikkinntektene er hvor mange
reisende kollektivsystemet som helhet tar fra bil og fra gang/sykkel.
Trafikkberegningene viser at antallet kollektivreisende endres helt marginalt. Samtidig er
usikkerheten ved en slik beregning relativt stor. Om man tar med disse marginale
endringene eller ikke vil derfor ikke endre det totalbildet som ble beskrevet foran, med
utgangspunkt i driftskostnader og kapitalkostnader.

12.3 Samfunnsøkonomiske virkninger
12.3.1 Trafikantnytten
Nytten for trafikantene er verdien av endret generalisert reisetid. Denne fremkommer av
modellberegningene, og er summen av de endringer alternativene medfører i form av
endret reisetid, gangtid, ventetid og antall omstigninger. Alle disse
reisetidskomponentene er vektet i henhold til hvordan trafikantene verdsetter endringene.
For kollektivtrafikantene er samlet nytte verdien for dagens trafikanter og verdien av
nyskapt eller overført trafikk.
Trafikantnytten for biltrafikanter er beregnet særskilt i transportmodellen. Et bedre
kollektivtilbud gir flere kollektivreiser og færre bilreiser, og dette bidrar til at
fremkommeligheten blir bedre for de gjenværende biltrafikanter.
Endringene i trafikantnytten, målt som tidskostnader, er vist i tabell 12.3. De
modellberegninger som disse resultatene er hentet fra er basert på modellvarianter som
avviker noe fra de endelige driftsvarianter som er beskrevet i kapittel 10. Det er derfor
stor usikkerhet knyttet til denne nyttefaktoren. Resultatene er likevel interessante, i det de
viser prinsipielle forskjeller mellom de driftskonsepter som de to hovedalternativene står
for.

67

Bane til Fornebu Tilleggsutredning
Februar 2003

Tabell 12.3: Endringer i trafikantnytten (i forhold til referansealternativet) (mill. kr pr.
år)

Kjøretid
Gangtid
Ventetid
Omstigninger
Nytte
kollektivtrafikanter
Nytte biltrafikanter
Trafikantnytte totalt

Automatbane/metro
20,9
- 6,8
5,3
- 39,7
- 20,9

Bybane
- 8,9
- 6,1
- 3,5
- 1,2
- 19,7

2,5
- 18,4

- 1,7
- 21,4

Begge alternativer kommer ut med negativ trafikantnytte. Dette viser at alle
banealternativene totalt sett gir et dårligere tilbud for trafikantene enn
referansealternativet, hvor Fornebu er betjent med et stort antall busslinjer, med meget
god dekning innenfor regionen. Det er spesielt for kollektivtrafikantene at utslagene er
store, for biltrafikantene er utslagene langt mindre. Alternativ B2 skiller seg litt ut fra de
øvrige, med større nytte for biltrafikantene.
Med inndelingen av tidskostnadsendringene i ulike komponenter får man illustrert viktige
systemforskjeller. For et alternativ med automatbane/metro er det spesielt å bemerke den
negative effekten av omstigninger som stykker opp reisekjeden mer enn ønskelig.
Samtidig gir automatbane/metro kortere kjøretid (i kjøretøyet) for trafikantene.
I forhold til buss medfører automatbanen følgende:
• kortere kjøretid
• lengre gangtid
• lengre ventetid
• høyere tidsforbruk i forbindelse med overganger.
Den viktigste forskjellen er høyere overgangstid. Bussalternativet som det her er
sammenlignet med, gir bedre muligheter for direktereiser, mens banesystemet er
knutepunktbasert og forutsetter mye mating til større knutepunkter i kollektivsystemet.
Ventetiden blir også lengre, som en følge av flere overganger. I modellen er det lagt inn
en forholdsvis tung "overgangsstraff". Dette er ut fra erfaringsdata fra
reisevaneundersøkelser. Med et godt banesystem, med høy frekvens, god regularitet og
enkle overgangsmuligheter i den nye Lysaker terminal, vil trafikantene trolig oppleve
ulempene ved overganger som mindre enn den tidskostnad som ligger inne i modellen.
12.3.2 Miljøvirkninger
For de nye alternativene er mulige miljøvirkninger ikke vurdert spesielt. Denne faktoren
er derfor ikke lagt inn i denne nytte-kostnadskalkylen.
Effekten på antall bilreiser er liten, og miljøvirkningene knyttet til dette tilsvarende
beskjedne. Den kraftige reduksjonen i antallet bussruter er en faktor som kan ha
vesentlige miljøvirkninger, spesielt i tett trafikkerte sentrumsgater og boliggater i indre
by.
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12.3.3 Ikke-prissatte konsekvenser
Alternativene vil ha en rekke konsekvenser som ikke er prissatt og som derfor ikke inngår
i lønnsomhetskalkylen. Like fullt vil dette være konsekvenser som det må tas hensyn til i
den endelige vurdering av alternativene. Det blir her opp til den enkelte beslutningstaker
å veie disse konsekvensene, slik de er kvalitativt beskrevet, opp mot de prissatte
konsekvenser.
12.3.4 Investeringer i ny infrastruktur
Investeringskostnadene er inklusive skatter og avgifter, men disse er samtidig også ført
som inntekter for det offentlige. Det er ikke benyttet en skattefaktor på 1,2 for
investeringene i ny infrastruktur, da det er forutsatt at betydelige deler av infrastrukturen
ikke vil bli skattefinansiert, men dekkes av private grunneiere på Fornebu. Spørsmålet
om eventuell skattefinansiering av den øvrige delen av investeringene kan eventuelt
vurderes nærmere, men vi mener en slik grov tilnærming er tilfredsstillende gitt de
forutsatte finansieringskilder (statlige midler, vegavgifter/bompenger, samt privat
delfinansiering fra grunneiere/utbyggere).
Infrastrukturkostnadene reflekterer ikke de totale kostnader som kan påregnes ved å
etablere de driftsopplegg som inngår i alternativene. For alternativet automatbane/metro
er ikke oppgradering av dagens Kolsåsbane frem til Åsjordet tatt med. For
bybanealternativet er det kun investeringskostnadene for bybanen fra dens endepunkt ute
på Fornebu og frem til Lilleakerbanen som inngår i kalkylen. Andre tiltak på
sporvognsnettet inne i Oslo er ikke tatt med.
Hovedvegsystemet på Fornebu er planlagt med egne kollektivtraséer for buss. Med de
driftsopplegg som er lagt til grunn for denne analysen blir det nesten ingen busser igjen,
og det er et spørsmål om dette skal gjennomføres i henhold til de opprinnelige planer.
Grunnlagsarbeidene for kollektivfeltene er allerede gjort, gjennom utfylling med egnede
masser i grunnen. Men det er bare utenfor Telenor at kollektivfeltet er opparbeidet, og da
som bussholdeplass.
Bussalternativet vil derfor forutsette investeringer i ferdigstilling av kollektivfeltene. Det
ligger således en del kostnader her, særlig i konstruksjoner. Dette er kostnader det er
grunn til å tro vil være uaktuelle i banealternativene, og i tilfelle må dette tas hensyn til i
kalkylen.
12.3.5 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Dette underkapittelet inneholder en sammenstilling av alle de forhold som er med på å
bestemme den samfunnsøkonomiske lønnsomhet ved de alternative løsninger.
Kalkylen er basert på følgende beregningsforutsetninger:
Diskonteringsrenten er satt til 6 %. Diskonteringsår er 2006.
Tabell 13.4 viser samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved utbygging av bybane eller
automatbane/metro til Fornebu, inkludert de øvrige tiltak på kollektivsiden som inngår i
de enkelte alternativ. Det er vist to varianter, med henholdsvis høy og redusert frekvens
på metroen til Lysaker og bybanen på strekningen Skøyen - Fornebu.
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Tabell 13.4: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet (i forhold til referansealternativet) i mill.
kr (nåverdi)
Automatbane/metro

Bybane

Høy frekvens

Lav frekvens

Høy frekvens

Lav frekvens

- 1 330
110
- 503
0
- 267
32
121
- 1 838

1 330
110
187
0
- 267
32
121
- 1 147

- 875
72
- 572
0
- 252
- 22
80
- 1 570

- 875
72
- 134
0
- 252
- 22
80
- 1 131

Investering infrastruktur
Restverdi infrastruktur
Driftskostnader (inkl. vognmatr.)
Trafikkinntekter
Nytte kollektivtrafikanter *
Nytte biltrafikanter *
Skatter og avgifter
Sum

* Det er ikke gjort egne beregninger for trafikantnytten for variantene med lav frekvens. Denne vil ligge noe
lavere enn det som her er vist.

Begge banealternativene gir negativ nåverdi, og er med andre ord ikke
samfunnsøkonomisk lønnsomme når man sammenligner med bussbetjening av Fornebu.
Forskjellen mellom netto nåverdi er relativt liten, og gitt usikkerheten i kalkylen gir dette
ikke grunnlag for å trekke noen klar konklusjon. Det som imidlertid skiller klart er
forskjellene i investeringskostnadene og delvis også driftskostnadene.
Automatbane/metro har høyere investeringskostnader. Med lav frekvens utenom rushtid
på metrogrenen til Lysaker, gir automatbane/metro noe lavere driftskostnader enn
bybanealternativet. De øvrige elementene i kalkylen gir ikke så store utslag på
totalresultatet.
I kapittel 4.7 er det gått nærmere inn de viktigste usikkerhetsfaktorene i denne kalkylen
og gjort en enkel følsomhetsanalyse på dette. Hensikten har vært å se hva denne
usikkerheten kan bety for rangeringen av de to hovedalternativene som er vurdert.
Kapittelet inneholder også en kort omtale av tiltakets mulige betydning for
infrastrukturkostnader i andre deler av kollektivsystemet, som det har vært vanskelig å
tallfeste, og som derfor ikke er tatt inn i analysen.
12.3.6 Varianter av alternativene
Det er vurdert flere alternativer enn de to som inngår i lønnsomhetskalkylen foran, som er
varianter innenfor automatbanekonseptet eller bybanekonseptet.
Varianter av automatbanealternativet
Som en variant av automatbanealternativet (A1) har man sett på en løsning hvor det kun
etableres en automatbane på strekningen Fornebu - Lysaker, men ingen ny
metroforbindelse mellom Lysaker og Oslo. Investeringen i ny infrastruktur er
kostnadsberegnet til 500 mill. kr. Rent driftsøkonomisk kommer denne varianten godt ut,
og er billigere å drifte enn bussalternativet. Den største svakheten er at de reisende får
forholdsvis mange overganger med dette alternativet. Trafikantnytten blir derfor
vesentlig dårligere enn i bussalternativet, som gir gode muligheter for direktereiser for
svært mange. Trafikantnytten for dette A1-alternativet blir -620 mill. kr.
Netto nåverdi i en lønnsomhetskalkyle for denne varianten A1 blir - 840 mill. kr. Dette er
et bedre resultat enn hovedalternativet A2, og forskjellen i infrastrukturkostnader er det
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som forklarer det meste av dette. I A2 inngår også investeringen i ny metrogren frem til
Lysaker.
Varianter av bybanealternativet
Her er det vurdert en variant (B2), hvor det forutsettes bygget en ny sporforbindelse
mellom Lilleakerbanen og Vækerø, og en bybanetrasé langs E18 fra Vækerø og inn til
Skøyen. De ekstra infrastrukturkostnader dette medfører er imidlertid ikke beregnet.
Denne varianten gir noe lavere driftskostnader og bedre trafikantnytte enn B1.
12.3.7 Usikkerhets- og følsomhetsanalyse
Modellusikkerhet
Det vil alltid være slik at alle forhold som bør vektlegges ikke kan ivaretas gjennom våre
modellberegninger. Det er derfor viktig å ha klart for seg at våre resultater inneholder
vesentlige usikkerhet. Våre analyser er basert på å vurdere forskjeller mellom
alternativer, som er modellerte scenarier. Med dette reduserer vi usikkerheten noe, men
det vil alltid være et betydelig usikkerhetselement tilstede. Marginale forskjeller
alternativene imellom bør derfor ikke tillegges vekt. Når forskjellene blir store, har vi
imidlertid grunn til å tro at modellresultatene kan være tjenlige som del av et
beslutningsgrunnlag.
Usikkerheten i modellberegningene vil alltid være til stede, men i denne analysen bør
man trolig fokusere mer på andre forhold i denne analysen.
Driftsomlegginger i andre deler av kollektivsystemet
Begge alternativer forutsetter til dels store omlegginger i det øvrige system, og de
økonomiske virkninger av disse omleggingene må tas hensyn til. Mens omleggingen av
busstilbudet i korridoren inngår i lønnsomhetskalkylen, er det ikke gjort tilsvarende
beregninger av hvilke drifts- og kostnadsmessige konsekvenser banealternativene har for
Lilleakerbanen og Kolsåsbanen. Den fremtidige løsning for Kolsåsbanen er under
utredning, og det er aktuelt å stoppe metroen ved bygrensen og betjene strekningen
utenfor med sporvogn. Det valget man faller ned på for Fornebu har betydning for
hvordan Kolsåsbanens strekning bør betjenes. Velges automatbanealternativet,
kombinert med metro til Lysaker, vil bybanebetjening av Kolsåsbanen fremstå som den
mest aktuelle løsning. Blir det bybane til Lysaker og Fornebu, vil trafikkgrunnlaget og
økonomien i en ny metrogren til Lysaker bli dårligere, og fortsatt metrobetjening av
Kolsåsbanen vil da fortsatt være en aktuell løsning.
I de to alternativene er busstilbudet som er lagt inn noe forskjellig. Andre varianter for
tilpasningen mellom bane og buss vil også være aktuelle.
I denne sammenheng må det understrekes at alle forutsetninger om reduksjoner i
busstilbudet er usikre, som en konsekvens av de retningslinjer som gjelder for
konkurranse i dette markedet. For et OPS-prosjekt vil dette være en viktig faktor.
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Kapitalkostnader vognmateriell
Bybanealternativet har relativt høye driftskostnader sammenlignet med bussbetjening av
Fornebu, som en følge av at bybanens vognkm-kostnader ligger langt høyere enn bussens.
For bybanen er kapitalkostnadene for vognmateriell beregnet for seg, og er basert på at
det kjøpes inn nytt vognmateriell. Dette betyr en samlet investering i nye vogner på 315
mill. kr. Det er grunn til å anta at et nytt trafikkselskap for Fornebubanen vil forsøke å
redusere sine kostnader der dette er mulig, og at selskapet spesielt vil vurdere andre og
billigere alternativer for vognmateriellet. Oslo Sporveier er under omorganisering, og
blant annet skal det skilles ut et eget selskap, som vil eie vognmateriellet og leie dette ut
til de enheter som står for selve driften. Det kan derfor være en aktuell løsning at også
Fornebubanen kan utnytte tjenestene til dette selskapet. I et slikt perspektiv synes det
klart at det kan finnes billigere løsninger for å dekke Fornebubanens vognbehov.
Dette vil redusere kapitalkostnadene, og minske forskjellen mellom de to alternativer.
Utvikling av kollektivtilbudet i takt med utbyggingen på Fornebu
Driftstilbudet som driftskostnadene er beregnet ut fra er basert på kapasitetsbehovet ved
full utbygging på Fornebu. I disse tilbudene ligger det meget høye frekvenser for både
automatbanen og bybanen, for å gi nok kapasitet. Automatbanen mellom Fornebu og
Lysaker har i maksimumsvariantene frekvensene 32/16, og bybanen har 20/12 på samme
strekning. Dersom Fornebu ikke er fullt utbygget under de første driftsårene, tilsier
driftsøkonomiske hensyn at tilbudet tilpasses dette.
Lavere driftskostnader i en første driftsfase vil bety mye for det nye trafikkselskapet.
Sammenlignet med bussalternativet betyr dette imidlertid ikke så mye, i det busstilbudet
også må forventes å bygges gradvis ut i takt med fremdriften for boligene og
næringsbyggene på Fornebu. De virkninger et dårligere banetilbud vil ha for
trafikantene, i form av høyere tidskostnader, vil også bussalternativet få ved en slik
gradvis opptrapping av tilbudet. Dette vil derfor ikke endre resultatene i
lønnsomhetsanalysen i vesentlig grad, verken for driftskostnader eller tidskostnader.
Overgangsulempen i modellen
Begge alternativene gir økte tidskostnader for trafikantene, sammenlignet med
bussalternativet. Automatbane/metro skiller seg sterkt ut, ved at tidskostnadene knyttet til
omstigning utgjør en meget stor negativ faktor. Dette skyldes at alle som reiser til eller
fra Fornebu må ta minst en omstigning fra ett transportmiddel til et annet, og dette
straffes hardt i modellen. Slik systemet vil bli, med en ny Lysaker terminal, med kort
avstand mellom automatbanens stasjon og metroens stasjon, og med høy frekvens og
antatt god regularitet, bør trafikantene oppleve ulempene ved denne omstigningen som
mindre enn den tidskostnad som ligger inne i modellen. Automatbanen har i rush en
frekvens på 32 avganger i timen, som gir kun 2 min. mellom hver avgang. Utenom rush
er det 4 min. mellom hver avgang. På Lysaker terminal vil automatbanen korrespondere
med både tog, metro og buss.
40 mill. kr pr. år i økte tidskostnader som følge av flere omstigninger i systemet utgjør i
nåverdi omkring 500 mill. kr i tidskostnader for automatbane-/metroalternativet. Med en
lavere "omstigningsstraff" i modellen ville dette alternativets lønnsomhet bedres
betydelig.
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Infrastrukturkostnader i andre deler av kollektivsystemet
Når baneløsningene her sammenlignes med bussbetjening av Fornebu bør det vurderes
om disse endringene i bussystemet også kan ha konsekvenser for en infrastrukturen som
bygges ut for dette bussystemet.
I kapittel 12.3.4 ble det pekt på at bussalternativet forutsetter investeringer i ferdigstilling
av kollektivfeltene. De investeringer som allerede er lagt ned i grunnen holdes utenfor,
da dette er såkalte "sunk costs" (gjort er gjort). Men det kan være aktuelt å ikke
ferdigstille kollektivfeltene i henhold til de foreliggende planer. I tilfelle vil dette være
kostnader som må legges inn i referansealternativet.
Reduksjonen i antallet busser kan også ha konsekvenser for infrastrukturinvesteringer
andre steder i systemet. Lysaker etableres som en moderne terminal og blir et meget
viktig knutepunkt for kollektivtrafikken i Vestkorridoren. Dette åpner for at også andre
busslinjer kan terminere ved denne terminalen, i stedet for å kjøre parallelt med
banesystemet inn til Oslo sentrum. I tillegg til jernbanen vil det være metro eller bybane
til Oslo sentrum, men også med god forbindelse til andre målpunkter innen Oslo. Men
selv om terminering av ytterligere flere busslinjer ved Lysaker terminal innebærer
tvungen overgang der for busspassasjerene, er ikke dette ensbetydende med at alle får
flere overganger totalt. For enkelte vil dette kun bety at de får overgang på Lysaker i
stedet for overgang inne i Oslo.
Hvilke konsekvenser redusert busstrafikk kan ha for planleggingen av kollektivfelt
mellom Lysaker og Oslo sentrum er ikke nærmere vurdert i denne analysen.
Færre busser vil også redusere trafikkbelastningen inne på Oslo Bussterminal. Denne
ligger i dag på kapasitetsgrensen, og den vekst i det regionale busstilbudet som
planlegges for å opprettholde eller øke kollektivandelen i Oslo/Akershus gjør at man må
bygge ut for større kapasitet. Bane til Fornebu og et sterkt kollektivknutepunkt på
Lysaker vil kanskje bety at en eventuell utbygging av større terminalkapasitet i Oslo
sentrum kan utsettes i mange år? Den økonomiske gevinst av dette er ikke tatt inn i
kalkylen.
De forhold det er pekt på her er ikke vurdert nærmere og derfor heller ikke prissatt. Dette
er imidlertid forhold som kan ha betydning for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av de to
baneløsningene. Dersom en baneløsning til Fornebu innebærer at utbyggingsplaner for
det øvrige kollektivsystem kan endres, enten ved at de blir uaktuelle eller at de utsettes i
tid, bør eventuell innsparing her også inngå i lønnsomhetskalkylen. Innsparingen må
være relativt stor for at dette skal endre konklusjonen om samfunnsøkonomisk
lønnsomhet.
12.3.8 Konseptvurderinger
De to hovedalternativene for banebetjening av Fornebu står for to helt ulike konsepter, og
det er nødvendig å supplere beregningene og analysen foran med enkelte mer
overordnede vurderinger av banesystemet som helhet.
Det konseptuelle grepet ved at metroen får en ny grenbane ut til Lysaker, er interessant.
Alternativet er kommet opp fordi det er forutsatt at sporvogn/bybane (på Lilleakerbanen)
skal erstatter metroen på Kolsåsbanens strekning utenfor Oslos grense. Med disse
grepene rendyrkes de ulike systemers roller på en annen og antatt bedre måte enn
tidligere. Metroen vil da betjene den trafikktunge relasjonen mellom Oslo sentrum og
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Lysaker/Fornebu, mens sporvogn overtar de mer spredtbygde forstadsområdene langs
Kolsåsbanen.
En ny metrogren til Lysaker, som kommer inn i stedet for Kolsåsbanen, åpner for
omfattende justeringer av hele driftsopplegget for metroen i Oslo. Dette vil bli en relativt
trafikktung grenbane, som kan inngå i en pendellinje med østlige linjer som også krever
lange tog. Dette gir muligheter for bedre kapasitetsutnyttelse og et mer effektiv
driftsopplegg for metroen. Det er store driftsmessige fordeler ved pendeldrift mellom øst
og vest i metrosystemet, og for trafikantene er dette også svært gunstige løsninger. Uten
en metrogren til Lysaker vil det være for stor ubalanse mellom øst og vest i
trafikkgrunnlag og antallet grener til at det lar seg gjøre å få til et godt
pendeldriftopplegg. Med sløyfedrift på T-baneringen kan det også opprettes
direkteforbindelser mellom Lysaker og T-baneringens dekningsområde.
Velges en bybaneløsning for Fornebu, vil det bety at trafikkgrunnlaget og økonomien i en
metrogren frem til Lysaker blir dårlig, og at dette blir en lite aktuell løsning. Mye vil da
tale for fortsatt metrodrift på Kolsåsbanen.
Bybanens store fordel er at denne kan gi et direktetilbud mellom Fornebu og Oslo
sentrum. Samtidig er det forutsatt at det nye bybaneselskapet også skal ta over
driftsoppgaver innen Oslo, men så langt foreligger det ikke noen avtaler om dette.
Løsningen med at to selskaper skal stå for sporvognsdriften innen Oslo har både
organisatoriske og økonomiske konsekvenser, som det ikke har vært mulig å gå nærmere
inn på.
Automatbane/metro gir en løsning som kan være enklere å implementere, i det denne gir
et klart grensesnitt mellom Akershus og Oslo. Det antas da at metroen frem til Lysaker
bygges og driftes av Oslo kommune.

74

Bane til Fornebu Tilleggsutredning
Februar 2003

13. Sammenstilling/anbefaling
13.1

Sammenstilling

Formålet med denne utredningen og målet for samarbeidsgruppen er formulert i
kapittel 3.
•

Formålet har vært å utrede muligheten for en regional tilknytning av
automatbanealternativet på Fornebu, som kan ses i sammenheng med
helhetsplanen for Kolsåsbanen.

•

Hovedmålet for samarbeidsgruppen har vært å komme frem til en regional
løsning som er innenfor rammene av vedtaket som er fattet i Akershus, og som
kan bli en omforent løsning mellom Akershus fylkeskommune og Oslo
kommune.

Oslo kommune ønsket at en også gikk videre med det regionale bybanealternativet, ved
en justert trasé Fornebu - Lysaker - Furulund - Ullern - Skøyen og med senere
påkoplingsmulighet til trasé langs nåværende E18. Denne delen av tilleggsutredningen er
etter avtale finansiert av AS Oslo Sporveier.
Med denne utredningen foreligger nå to nye regionale løsninger:
•

Alternativ 2: Automatbane, som pendel fra Fornebu til Lysaker, med fellesstasjon
med metro på Lysaker. Metroforbindelse videre via Majorstuen til Oslo sentrum.
Alternativet gir gode overgangsmuligheter til buss og tog på Lysaker og til
Lilleakerbanen (bybane) på Lilleaker. På Majorstuen er det overgangsmulighet til
T-baneringen, trikk og buss.

•

Alternativ 3: Direkte bybaneforbindelse fra Fornebu til Oslo sentrum via Skøyen.
Alternativet gir gode overgangsmuligheter til buss og tog på Lysaker og til
Lilleakerbanen på Furulund. Videre er det vist at traséen kan tilknyttes en
fremtidig nedbygd E18 ved Vækerø.

Referansealternativet som er brukt til sammenligning, er bussbetjening av Fornebu.
Utbyggingsvedtaket fra fylkestinget (fase 1), med kun automatbane mellom Fornebu og
Lysaker, er videreført som lokalt alternativ (alternativ 1).
Den samfunnsøkonomiske analysen viser at ingen av alternativene er lønnsomme. I
analysen er det ikke tatt med eventuelle innsparinger i infrastrukturkostnadene for bussen,
som følge av redusert samlet busstilbud i Oslo og Akershus. Dette vil imidlertid ikke
kunne endre hovedkonklusjonen om lønnsomhet.
Driftsøkonomien for alternativene er en viktig faktor. Det er sett på ulike varianter for
driftsopplegget, hvor frekvensen i tilbudene varierer, og valg av driftsopplegg gir store
utslag i driftsøkonomien. Beregningene viser at med lav frekvens for metroen til Lysaker
vil alternativ 2 få lavere årlige driftskostnader enn referansealternativet, mens høy
frekvens gir en dyrere driftsløsning enn referansealternativet. Bybanealternativet er
driftsmessig noe dyrere enn automatbane/metro, både med høy og lav frekvens.
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Alternativ 3 har en styrke ved at den gir mulighet for mange direktereiser mellom
Fornebu og Oslo sentrum. Alternativ 2 har imidlertid en lavere kjøretid, som samlet sett
gjør at trafikantnytten for begge alternativer er relativ like.
Jernbaneverket har startet arbeidet med detalj- og reguleringsplan for Lysaker stasjon.
Anleggsstart er planlagt ved årsskiftet 2004/2005. Dette er et av de høyest prioriterte
prosjekter til Jernbaneverket, fordi dagens stasjon representerer den siste flaskehalsen for
å øke kapasiteten for togtrafikken mellom Oslo og Asker. Begge de regionale
banealternativene gir avhengigheter i forbindelse med utformingen og gjennomføringen
av jernbaneutbyggingen på Lysaker. Det er derfor nødvendig å få en avklaring for valg av
alternativ snarest mulig for å unngå at også utbyggingen av jernbanestasjonen skal bli
forsinket.
Alternativ 2 bør utbygges i en etappe fra Fornebu til Åsjordet på grunn av de
avhengigheter som består i forhold til utbyggingen av Lysaker stasjon. For alternativ 3 er
det enklere å legge til rette for en etappevis utbygging med første etappe mellom Fornebu
og Lysaker. Ved senere utbygging av etappe 2 vil bybanealternativet gi muligheten til å
velge traséen mellom Fornebu og Skøyen i nedbygd E18, dersom det da foreligger et
utbyggingsvedtak for ny E18.
I helhetsplanen for Kolsåsbanen er det konkludert med at Lilleakerbanen forlenges til
Kolsås/Rykkinn, og at T-banen oppgraderes til metrostandard og ender ved Lysakerelven
stasjon. I alternativ 2 flyttes endestasjonen for metroen til Lysaker og den vil da betjene
den trafikktunge relasjonen mellom Oslo sentrum og Lysaker/Fornebu, mens bybanen
overtar betjeningen av de mer spredtbygde forstadsområdene til Kolsåsbanen. Overgang
mellom metro og bybane vil bli på Lilleaker. En metrotilknytning til Lysaker vil gi en
kapasitetssterk forbindelse mot Majorstuen/Oslo sentrum og gi knutepunktet Lysaker
mulighet til å overta større trafikkoppgaver om ønskelig.

13.2

Anbefaling

Det er enighet i samarbeidsgruppen om at alternativ 2 og alternativ 3 representerer
regionale løsninger som bør vurderes i den videre beslutningsprosessen. Et
mellomalternativ, som består av kombinasjoner av tidligere og nå utredede alternativer
(matebybane/metro), kan også være en regional løsning uten at dette er utredet av
gruppen.
Samarbeidsgruppen har således ikke klart å samles om en anbefalt løsning. Oslo
kommune, AS Oslo Sporveier og Statens vegvesen har tidligere avgitt uttalelser hvor
bybaneløsningen foretrekkes, dersom det skal være banebetjening av Fornebu. Akershus
fylkeskommune ser på automatbane-/metroalternativet som det alternativet som er i
samsvar med tidligere vedtak i fylkestinget og som representerer den beste regionale
løsningen. Etter gruppens vurdering vil en omlegging fra T-bane til sporvogn på
Kolsåsbanen styrke alternativ 2 med metro til Lysaker. Samtidig er omlegging av
Kolsåsbanen en forutsetning for metroløsningen til Lysaker.
Samarbeidsgruppen mener det vil være naturlig at ansvaret for tilskudd og inntekter deles
mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune i samsvar med de prinsipper som
ellers gjelder i regionen.
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15. Vedlegg
15.1

Kostnadsoverslag

15.1.1 Kostnadsoverslag A-1
LETT AUTOMATBANE INTAMIN FRA NORSKE SKOG TIL LYSAKER
Høybane med bru over E18
Summering av kostnader
Element

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

3950

32,922

130,041,900

Fra leverandør
Spor og søyler

m

Oppvarming

RS

Sporveksler inn/ut vognhall

stk

2

2,389,500

4,779,000

Sporveksler endestasjon

stk

2

3,523,000

7,046,000

Kontrollsystem

m

3950

3,186

12,584,700

Kontrollrom

RS

2,655,000

Vognhall / verksted, ekskl. bygg

RS

18,585,000

Trafostasjoner

stk

3

8,000,000

Ekstra utstyr automatisk drift

stk

7

796,500

Kommunikasjonsutstyr aut. drift

RS

10,620,000

Installasjon av hele systemet

RS

5,267,520

Montering av sportrase

m

6,372,000

24,000,000
5,575,500
0

3950

12,744

Sum fra leverandør

50,338,800
277,865,420

Lokale leveranser og arbeider
Holdeplasser

stk

6

4,435,000

Holdeplass Lysaker

stk

1

5,203,000

Vognhall / verksted, bygning

RS

Søylefundamenter

stk

Sikkerhetstiltak
Rigg og drift

26,610,000
5,203,000
20,700,000

170

180,000

30,600,000
15,000,000

20%

19,622,600

Sum lokale leveranser

117,735,600

Entreprisekostnad

395,601,020

Prosjektering fra leverandør

RS

35,046,000

Prosj & byggeledelse lokale lev.

12%

14,128,272

2%

2,354,712

Trafikkulemper
Grunnundersøkelser

2,000,000

Sum prosjektering & oppfølging

53,528,984

Sum eks. mva
Mva

449,130,004
10%

Sum inkl. mva
Justeringer i forhold til tidligere overslag:
Økt kostnad på trafostasjoner (undervurdert av leverandør)
Høyere standard på holdeplasser
Lokale kostnader er inflasjonsjustert til år 2002
Lagt inn budsjett for sikkerhetstiltak
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15.1.2 Kostnadsoverslag A-2

LETT AUTOMATBANE INTAMIN FRA NORSKE SKOG TIL LYSAKER
Høybane på Fornebu, tunnel under Lagåsen, kulvert under Lysaker stasjon
Tunnelpåhugg ved Forneboveien
Summering av kostnader
Element

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

Fra leverandør
Spor og søyler

m

2900

32,922

95,473,800

Spor og opplegg i tunnel

m

1150

28,000

32,200,000

Oppvarming etc.

RS

Sporveksler inn/ut vognhall

stk

2

2,389,500

4,779,000

Sporveksler endestasjon

stk

2

3,523,000

7,046,000

4050

3,186

12,903,300

5,000,000

Kontrollsystem

m

Kontrollrom

RS

2,655,000

Vognhall / verksted, ekskl. bygg

RS

18,585,000

Trafostasjoner

stk

3

8,000,000

Ekstra utstyr automatisk drift

stk

7

796,500

24,000,000

Kommunikasjonsutstyr aut. drift

RS

10,620,000

Installasjon av hele systemet

RS

5,267,520

Montering av sportrase

m

5,575,500
0

4050

12,744

Sum fra leverandør

51,613,200
275,718,320

Lokale leveranser og arbeider
Holdeplasser

stk

6

4,435,000

Holdeplass Lysaker

stk

1

5,203,000

Vognhall / verksted, bygning

RS

Søylefundamenter

stk

120

180,000

21,600,000

Kulvert ved påhugg Fornebuv.

m

40

180,000

7,200,000

Ombygginger ved påhugg

RS

Fjelltunnel til Lysaker

m

840

50,000

42,000,000

Kulvert under stasjonsområde

m

80

200,000

16,000,000

Sikkerhetstiltak
Rigg og drift

26,610,000
5,203,000
20,700,000

2,000,000

25,000,000
20%

33,262,600

Sum lokale leveranser

199,575,600

Entreprisekostnad

475,293,920

Prosjektering fra leverandør

RS

35,046,000

Prosj & byggeledelse lokale lev.

12%

23,949,072

Grunnundersøkelser

2%

3,991,512

Trafikkulemper

2,000,000

Sum prosjektering & oppfølging

64,986,584

Sum eks. mva
Mva

540,280,504
10%

Sum inkl. mva

54,028,050
594,308,554

Justeringer i forhold til tidligere overslag:
Økt kostnad på trafostasjoner (undervurdert av leverandør)
Høyere standard på holdeplasser
Lokale kostnader er inflasjonsjustert til år 2002
Lagt inn budsjett for sikkerhetstiltak
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15.1.3 Kostnadsoverslag A-3

LETT AUTOMATBANE INTAMIN FRA NORSKE SKOG TIL LYSAKER
Høybane på Fornebu, tunnel under Lagåsen, kulvert under Lysaker stasjon
Tunnelpåhugg ved Teleplan
Summering av kostnader
Element

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

Fra leverandør
Spor og søyler

m

2900

32,922

95,473,800

Spor og opplegg i tunnel

m

1080

28,000

30,240,000

Oppvarming

RS

Sporveksler inn/ut vognhall

stk

2

2,389,500

4,779,000

Sporveksler endestasjon

stk

2

3,523,000

7,046,000

Kontrollsystem

m

3980

3,186

12,680,280

Kontrollrom

RS

2,655,000

Vognhall / verksted, ekskl. bygg

RS

18,585,000

Trafostasjoner

stk

3

8,000,000

Ekstra utstyr automatisk drift

stk

7

796,500

Kommunikasjonsutstyr aut. drift

RS

10,620,000

Installasjon av hele systemet

RS

5,267,520

Montering av sportrase

m

5,000,000

24,000,000
5,575,500
0

3980

12,744

Sum fra leverandør

50,721,120
272,643,220

Lokale leveranser og arbeider
Holdeplasser

stk

5

4,435,000

Holdeplass Lysaker

stk

1

5,203,000

Vognhall / verksted, bygning

RS

Søylefundamenter

stk

120

180,000

Kulvert ved påhugg Teleplan

m

30

150,000

4,500,000

Fjelltunnel til Lysaker

m

900

50,000

45,000,000

Kulvert under stasjonsområde

m

80

200,000

16,000,000

Sikkerhetstiltak
Rigg og drift

22,175,000
5,203,000
20,700,000
21,600,000

25,000,000
20%

32,035,600

Sum lokale leveranser

192,213,600

Entreprisekostnad

464,856,820

Prosjektering fra leverandør

RS

35,046,000

Prosj & byggeledelse lokale lev.

12%

23,065,632

Grunnundersøkelser

2%

3,844,272

Trafikkulemper

2,000,000

Sum prosjektering & oppfølging

63,955,904

Sum eks. mva
Mva

528,812,724
10%

Sum inkl. mva
Justeringer i forhold til tidligere overslag:
Økt kostnad på trafostasjoner (undervurdert av leverandør)
Høyere standard på holdeplasser
Lokale kostnader er inflasjonsjustert til år 2002
Lagt inn budsjett for sikkerhetstiltak
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15.1.4 Kostnadsoverslag MF-1

METRO FRA LYSAKER TIL ÅSJORDET
Summering av kostnader
Seksjon

Type konstruksjon

0-100

Lysaker stasjon

Lengde m

Enh. pris

Kostnad

110

500 000

55 000 000

100-140
140-230

Kulvert i spuntet grøft

40

220 000

8 800 000

Kryssing av Lysakerelva i bru.

90

150 000

13 500 000

230-280

Kulvert i spuntet / sprengt grøft

50

200 000

10 000 000

240-280

Murer, adkomstvei, tunnelpåhugg etc

280-900

Tunnel i fjell

900-1050

Kulvert i sprengt grøft

RS

5 000 000

620

65 000

40 300 000

50 000

7 500 000

150

200 000

30 000 000

100

500 000

50 000 000

30

150 000

4 500 000

740

65 000

48 100 000

RS

10 000 000

230

200 000

46 000 000

80

50 000

4 000 000

RS

5 000 000

Tillegg for seksjonsvis utstøpt tunnel 150 m
1050-1150 Lilleaker stasjon
1150-1180 Kulvert i sprengt grøft
1180-1920 Tunnel i fjell
1280-1360 Krysning over Granfosstunnel / forsterkning
1920-2150 Kulvert
2150-2230 Støttemurer
200-2100

Riving / ombygging ved Bjørnesletta

2230-2500 Bane i terreng

270

10 000

2 700 000

Sum anleggskostnad

2 510

Spor

2 500

12 500

31 250 000

2 stk

8 000 000

16 000 000

Strømskinne

2 500

1 500

3 750 000

El. installasjoner inkl fiberkabel

2 500

3 000

7 500 000

Signalanlegg

2 500

4 000

10 000 000

4

1 000 000

Likerettere / strømforsyning

Sporveksler

340 400 000

4 000 000

Sikkerhetstiltak i tunneler

15 000 000

Sum spor, el, automatikk etc

87 500 000

"Innmat" i Lysaker stasjon:
Adkomst: rulletrapper, heiser

4 000 000

Nedforet himling

5 000 000

Gulv & vegger

5 000 000

Glassdører

3 000 000

Ventilasjon, brannsikring

5 000 000

El. installasjoner, strømaggr.

8 000 000

Skilting

2 000 000

Drenasje, pumpestasjon

3 000 000

Tekniske rom etc

5 000 000

40 000 000

"Innmat" Lilleaker stasjon
Adkomst: rulletrapper, heiser

4 000 000

Nedforet himling

5 000 000

Messan

3 000 000

Gulv & vegger

5 000 000

Ventilasjon, brannsikring

5 000 000

El. installasjoner, strømaggr.

8 000 000

Skilting

2 000 000

Drenasje

1 000 000

Tekniske rom etc

5 000 000

Entreprisekost

38 000 000
505 900 000
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Prosjektering og byggeledelse 12%
Grunnundersøkelser
Trafikkulemper Lilleaker og Vækerøv.
Veiutbedring Lilleaker og Vækerøv.
Sum, ekskl. mva
Mva 10%
Sum inkl. mva
Diverse og uforutsett 5%
Total kostnad
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60 708 000
3 000 000
15 000 000
5 000 000
589 608 000
58 960 800
648 568 800,00
32 428 440,00
680 997 240,00
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15.1.5 Kostnadsoverslag B-1

BYBANE FRA FORNEBU TIL LYSAKER
Summering av kostnader
Seksjon

Type konstruksjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

Vendespor

m

70

8 500

595 000

0-1000

m

1 000

8 000

8 000 000

1000-1385

m

385

8 000

3 080 000

Fylling

m

765

8 000

6 120 000

2 stk bruer

m

65

55 000

3 575 000

Fylling

m

230

8 000

1 840 000

Kulvert 2290-2330

m

40

175 000

7 000 000

Mur 2330-2420

m

90

42 000

3 780 000

2420-2610

Fylling

m

190

8 000

1 520 000

2610-3170

Fylling

m

560

8 000

4 480 000

Bru 2735-2850

m

115

31 500

3 622 500

Utvidelse bru 3070-3130

m

60

52 500

3 150 000

3170-3175

Kulvert

m

20

150 000

3 000 000

3175-3965

Tunnel under Lagåsen

m

780

47 000

36 660 000

3965-4045

Kulvert

m

80

181 000

14 480 000

4045-4060

Trau

m

15

160 000

2 400 000

4060-4230

Dagstrekning

m

170

8 000

1 360 000

Holdeplasser

stk

7

2 200 000

15 400 000

1385-2150
2150-2650

Anleggskostnad

120 062 500

Likerettere / B60strømforsyning

stk

3

8 000 000

24 000 000

KL-anlegg

m

4 200

3 700

15 540 000

Spor

m

4 200

12 500

52 500 000

Signalanlegg

RS

1

15 000 000

15 000 000

Sporveksler

stk

10

850 000

8 500 000

Sikkerhetstiltak

1 500 000

Delsum

117 040 000

Rigg og drift 20%

47 420 500

Entreprisekost

284 523 000

Prosjektering, byggeledelse 12%

34 142 760

Vognhall

1

63 000 000

63 000 000

Grunnundersøkelser

1

3 000 000

3 000 000

Trafikkulemper

1

2 000 000

2 000 000

Sum eksklusive mva
Mva 10%
Sum inkl.mva.

434 086 260
43 408 626
477 494 886

Justeringer i forhold til tidligere overslag:
Økt kostnad på trafostasjoner
Lokale kostnader er inflasjonsjustert til år 2002
Lagt inn budsjett for sikkerhetstiltak
Andre mindre justeringer
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15.1.6 Kostnadsoverslag B-2

BYBANE FRA LYSAKER TIL ULLERN
Summering av kostnader
Seksjon

Type konstruksjon

0 - 100

Bane i dagen

Lengde m

Enh. pris

Kostnad

100

10 000

1 000 000

100-145
145-190

Kryssing av Lysakerelva på bro.

45

150 000

6 750 000

Kulvert i sprengt grøft

45

200 000

9 000 000

Murer, tunnelpåhugg etc

RS

5 000 000

190-500

Tunnel i fjell

310

60 000

18 600 000

500-600

Kulvert i spuntet grøft

100

250 000

25 000 000

600-1020

Tunnel i fjell

420

60 000

25 200 000

Kulvert ved Furulund, Y-kryss

220

180 000

39 600 000

60

300 000

18 000 000

640

56 000

35 840 000

90

25 000

Furulund stasjon i kulvert
1200-1840

Tunnel i fjell

1840-1930

Ullern stasjon

2 250 000

Sum anleggskostnad

2 030

Spor

2 030

12 500

25 375 000

2

8 000 000

16 000 000

KL-anlegg

2 030

3 500

7 105 000

Signalanlegg

2 030

2 000

4 060 000

4

800 000

Likeretterstasjoner, 2 stk

Sporveksler

186 240 000

3 200 000

Sikkerhetstiltak i tunneler

15 000 000

Sum spor, el, automatikk etc

70 740 000

Furulund stasjon
Adkomst: trapper, heis / ramper etc

4 000 000

Nedforet himling

2 000 000

Gulv og vegger

3 000 000

El. installasjon, strømagregat

3 000 000

Ventilasjon, brannsikring

5 000 000

Skilting etc

1 000 000

Drenering, pumping

2 000 000
20 000 000

Entreprisekostnad
Prosjektering og byggeledelse 12 %
Grunnundersøkelser
Trafikkulemper
Innløsning av bygninger
Sum
Mva 10%
Sum inkl. mva
Diverse og uforutsett 5%
Total kostnad
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276 980 000
33 237 600
2 000 000
15 000 000
15 000 000
342 217 600
34 221 760
376 439 360
18821968
395 261 328
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15.1.7 Kostnadsoverslag B-2, uten Furulund stasjon

BYBANE FRA LYSAKER TIL ULLERN, UTEN FURULUND STASJON
Summering av kostnader
Seksjon

Type konstruksjon

0 - 100

Bane i dagen

Lengde m

Enh. pris

Kostnad

100

10 000

1 000 000

100-145
145-190

Kryssing av Lysakerelva på bro.

45

150 000

6 750 000

Kulvert i sprengt grøft

45

200 000

9 000 000

1 650

60 000

99 000 000

90

25 000

Murer, tunnelpåhugg etc
190-1840
1840-1930

Tunnel i fjell
Ullern stasjon

RS

5 000 000
2 250 000

Sum anleggskostnad

1 930

Spor

1 930

12 500

24 125 000

2

8 000 000

16 000 000

KL-anlegg

1 930

3 500

6 755 000

Signalanlegg

1 930

2 000

3 860 000

3

800 000

Likeretterstasjoner, 2 stk

Sporveksler

123 000 000

2 400 000

Sikkerhetstiltak i tunnel

15 000 000

Sum spor, el, automatikk etc

68 140 000

Entreprisekost
Prosjektering og byggeledelse 12 %
Grunnundersøkelser
Trafikkulemper
Sum
Mva 10%
Sum inkl. mva
Diverse og uforutsett 5%
Total kostnad

191 140 000
22 936 800
2 000 000
5 000 000
221 076 800
22 107 680
243 184 480
12159224
255 343 704
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