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1. Forord
Forslag til Kommunedelplan 1 for Fornebu ble lagt fram til høring forsommeren 1996.
Plan- og samordningsdepartementet henvendte seg i den forbindelse til Bærum
kommune med en anmodning om at det måtte stilles krav om banebetjening av
Fornebu før utbygging kunne finne sted. Kommunestyret behandlet statens anmodning
i møte 16.04.97 og vedtok blant annet at rekefølgebestemmelser som sikret
banebetjening skulle innarbeides i den påfølgende Kommunedelplan 2 og i
reguleringsplaner som måtte bli behandlet forut før denne. I brev av 30.09.97
godkjente departementet kommunestyrets håndtering av saken.
I Kommunedelplan 2 fulgte Bærum kommune opp statens krav om at banebetjening
av Fornebu måtte være på plass eller sikret før utbygging av boliger og næringsbygg
kunne finne sted. I den påfølgende statlige behandling ble utbyggingsvolumet fastsatt
til 6 000 boliger og 15 000 arbeidsplasser. Samtidig ble det vedtatt en restriktiv
parkeringsnorm, som innebar maksimalt 1 parkeringsplass pr. 80 m2 brutto
kontorareal.
Sammenhengen mellom realisering av valgt utbyggingsvolum,
dimensjonering av vegsystem, baneløsning og parkeringsnorm var dermed fastlagt.
I august 2001 innkalte Samferdselsministeren Akershus fylkeskommune, Oslo
kommune og Bærum kommune til møte om finansiering av banen til Fornebu.
Satsråden konkluderte med at staten ville bidra med inntil 600 mill. kr til
delfinansiering av banen, mot at grunneierne betalte sin del (inntil 500 mill. kr).
Konklusjonen ble bekreftet i statsrådens brev av 30.08.01, hvor det blant annet heter:
"Det må imidlertid være opp til Akershus fylkeskommune og eventuelt Oslo kommune,
som skal finansiere, bygge og drive systemet sammen med Bærum kommune som
planmyndighet, å velge konkret løsning."
Finansieringsløsningen ble nedfelt i budsjettproposisjonen for 2002.
Fylkestinget i Akershus vedtok i møte 19.06.02 at det skulle bygges en automatbane
på Fornebu. Dette valget av baneløsning ble stadfestet ved fylkestingets vedtak
29.04.03.
I brev av 10.02.04 fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Bærum kommune
blir det konkludert med at det er enighet mellom de tre partene om at det prosjektet
fylkestinget i Akershus har vedtatt bør legges til grunn, og at det er enighet om å søke
samarbeid med staten om gjennomføring av den planlagte automatbanen fra Fornebu
fram til Lysaker.
Oslo 26.04.04

Einar Hoel
(prosjektleder)
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2. Innledning
Målet med denne rapporten er å gi en samlet fremstilling av planprosessen og
utredningsarbeidet for Bane til Fornebu. Det er forsøkt å vise sammenhengen i og
utviklingen av prosjektet siden utredningene om valg av baneløsning våren 2001 og
frem til reguleringsplansarbeidet for automatbanealternativet høsten 2003, da
planarbeidet ble stanset på grunn av manglende avklaring angående finansieringen av
banen.
Rapporten er en oppsummering av tidligere planarbeid og det er ikke utført nye
beregninger eller analyser.
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3. Tidligere utredninger og saksgang
3.1

Organisering og ansvar

Statens vegvesen og Jernbaneverket hadde ansvaret for Teknisk-Økonomisk plan [1]. I
brev fra Samferdselsdepartementet, august 2001, ble det videre ansvar for planarbeidet
med bygging, finansiering og drift av banen gitt til Akershus fylkeskommune og til
Oslo kommune for banetilknytningen i Oslo.
Det videre planarbeidet med Bane til Fornebu har blitt styrt av en samarbeidsgruppe
som har vært ledet av Akershus fylkeskommune. I de forskjellige fasene av
planarbeidet har samarbeidsgruppen bestått av forskjellige parter. Figuren på neste
side viser en oversikt over de seks rapportene som er laget i planperioden 2001 til
2004, hvem som har hatt ansvaret for rapportene og hvilke parter som har deltatt i
samarbeidsgruppen. Figuren viser også en oversikt over de offentlige vedtakene som
er gjort om bane til Fornebu i denne planperioden.

3.2

Utredninger om Bane til Fornebu 2001 - 2004

Banebetjening av Fornebuområdet. Konsekvensutredning, januar 2000
Hensikten med konsekvensutredningen var å få frem et relevant beslutningsgrunnlag
for valg av kollektivløsning for Fornebu. Banealternativene som ble vurdert var
jernbane, kombibane, bybane og referansealternativet buss. Det ble konkludert at
jernbane fra Lysaker til Telenor med mulighet for forlengelse til Fornebu senter var
det banealternativet som samlet sett synes mest gunstig.
På bakgrunn av de bemerkninger som kom frem i høringen av meldingen, mente
Samferselsdepartementet at det var behov for å belyse konsekvensene av en noe
tyngre utbygging av Fornebu enn det som var lagt til grunn i KU-arbeidet. Dette
resulterte i en ny utredning: "Kollektivbetjening av Fornebu, tilleggsutredning til
konsekvensutredning av januar 2001".
[1] Kollektivbetjening av Fornebu, Tilleggsutredning Teknisk - Økonomisk plan,
mars 2001
Teknisk/økonomisk plan var en grunnlagsrapport til "Tilleggsutredningen for
kollektivbetjening av Fornebu med supplerende utredning til konsekvensutredning for
nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Sandvika". Statens vegvesen og Jernbaneverket
utbygging var prosjektansvarlig for denne utredningen.
Rapporten omhandlet de tekniske og økonomiske forhold knyttet til alternativene som
ble utredet. De forskjellige banealternativene som ble utredet var; Buss, bybane,
automatbane og jernbane. Bybane ble anbefalt som banesystem for Fornebu med
forbindelse både til Majorstuen og Oslo sentrum. Dersom forutsetningen for å etablere
bybane ikke kunne oppfylles var automatbane en subsidiær anbefaling.
[2] Bane til Fornebu, mars 2002
Hensikten med denne utredningen var å utarbeide et grunnlag for en endelig avklaring
av valg av banesystem til Fornebu. Under prosessen ble det besluttet å vurdere
sporbuss som et tredje alternativ. Alternativene bybane, automatbane og sporbuss ble
vurdert med hensyn på trasé, sikkerhet, trafikk og økonomi.
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Bane til Fornebu
Planprosessen 2000 - 2004

jan 2000

mars 2001

Banebetjening av Fornebuområdet
Konsekvensutredning
Ansvar: Statens vegvesen Akershus og Jernbaneverket

[1] Kollektivbetjening av Fornebu,
Tilleggsutredning Teknisk – Økonomisk plan
(Grunnlagsrapport for tilleggsutredning til konsekvensutredningen)
Ansvar: Statens vegvesen Akershus og Jernbaneverket

aug. 2001

des. 2001

Brev fra Samferdselsdepartementet:
Videre ansvar for planarbeidet gis til Akershus fylkeskommune, Bærum kommune
og evt. Oslo kommune

Samferdselsdepartementet godkjenner:
Konsekvensutredning for kollektivbetjening av Fornebu.
Videre banealternativer: bybane, automatbane og sporbuss

[2] Bane til Fornebu
mars 2002

Ansvar: Akershus fylkeskommune
Samarbeidsgruppe: Statens vegvesen Akershus, Jernbaneverket, Bærum kommune,
Oslo kommune

juni 2002

Vedtak i Fylkestinget i Akershus:
Det skal bygges en automatbane mellom Fornebu og Lysaker
Utrede mulighet for en regional tilknytning av banen

[3] Konverterbar automatbane
des. 2002

Ansvar: Akershus fylkeskommune

[4] Bane til Fornebu, Tilleggsutredning
feb. 2003

Ansvar: Akershus fylkeskommune
Samarbeidsgruppe: Statens vegvesen Akershus, Oslo kommune

april 2003

Nytt vedtak i Fylkestinget i Akershus:
Stadfestes at det skal bygges en automatbane på Fornebu og anbefaler en regional
tilknytning med metro fra Lysaker mot Oslo.

[5] Innspill til Reguleringsplanforslag
sep. 2003

Ansvar: Akershus fylkeskommune
Samarbeidsgruppe: Bærum kommune, Statsbygg, IT Fornebu eiendom,
KLP eiendom, Fornebu Utvikling, Teleplan.

[6] Bane til Fornebu, Statusrapport
jan. 2004

Ansvar: Akershus fylkeskommune

Figur 1: Planprosessen 2000 - 2004
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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.
[3] Konverterbar automatbane, desember 2002
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 på
Fornebuområdet og i fjelltunnel/kulvert fra Fornebu senter til Lysaker. Den
konverterbare banen var et "tyngre banesystem" som med mindre ombygginger kunne
kjøre på sporvognsnettet i Oslo.
Banesystemet resulterte i en større og bredere brokonstruksjon for traseen i dagen med
en mer dominerende karakter enn den lette automatbanen som var behandlet i tidligere
utredninger. Nærheten til bebyggelsen der traseen gikk i dagen ble vurdert som visuelt
svært vanskelig. Forutsetningen om at banen skulle være konverterbar førte til økte
kostnader i forhold til referansealternativet uten at antall reisende økte i første
utbyggingsetappe. Konseptet med konverterbar automatbane ble derfor ikke videreført
i den videre planprosessen.
[4] Bane til Fornebu, Tilleggsutredning, mars 2002
Hovedmålet for tilleggsutredningen var å finne frem til en regional løsning som er
innenfor rammene av fylkestingets vedtak av 19.06.2002, og som kunne bli en
omforent løsning mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Det ble
vurdert forskjellige mulige traseer som kunne 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.
Alternativene som ble utredet nærmere var:
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 var knyttet
til eksisterende Kolsåsbane. Det ble foreslått å bygge en ny stasjon på metrolinjen på
Lilleaker, som ga overgangsmulighet til Lilleakerbanen. Eksisterende Kolsåsbane ville
da bli ny metro til Lysaker.
Alternativ 3: Regional løsning. Bybane fra Fornebu via Lysaker til Furulund/Ullern
med tilknytning til Lilleakerbanen. Fornebubanen ville da grene av fra Lilleakerbanen
på Furulund. Det ble videre lagt opp til en senere mulighet for tilknytning av banen
mot Vækerø til fremtidig kollektivtrasé langs nedbygd E18.
Det var enighet i samarbeidsgruppen om at alternativene 2 og 3 representerte regionale
løsninger, men man klarte ikke å samles om en anbefalt løsning. Oslo kommune,
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AS Oslo Sporveier og Statens vegvesen hadde tidligere avgitt uttalelser hvor
bybaneløsningen ble foretrukket. Akershus fylkeskommune så på automatbane/metroalternativet som det alternativet som var i samsvar med tidligere vedtak i
fylkestinget og som representerte den beste regionale løsningen. Etter gruppens
vurdering ville en omlegging fra T-bane til sporvogn på Kolsåsbanen i Bærum (med
forbindelse via Lilleaker og Skøyen til Oslo) styrke alternativ 2 med metro til Lysaker.
[5] Innspill til reguleringsplanforslag, september 2003
Som innspill til Bærum kommune for reguleringsplanforslag for automatbane på
Fornebu ble det utarbeidet et notat hvor det tekniske plangrunnlaget samt forslag til
plankart og saksfremstilling ble presentert. Som grunnlag for utarbeidelse av en
endelig trasé for regulering, ble det våren og sommeren 2003 avholdt en møteserie
med grunneiere og berørte parter på Fornebu. Målet var å komme frem til en trasé som
var mest mulig omforent blant partene.
Planoppstart ble varslet i september 2003. Som et resultat av de innkomne
forhåndsuttalelsene besluttet Akershus Fylkeskommune og Bærum kommune at en
trasé som i hovedsak var basert på KDP2, men med en sløyfe om Rolfsbukta og
Koksa, skulle legges til grunn for videre planbehandling. Forslaget var basert på tre
hovedprinsipper for føring av traseen; i tunnel, på bakkenivå og opphevet på bro.

Figur 2: Tre hovedprinsipper for føring av traseen; i tunnel, på bakkenivå og opphevet på bro

Planarbeidet ble stanset i oktober 2003 på grunn av manglende avklaring angående
finansiering av banen.
Innføringen til Lysaker og to alternative plasseringer for stasjon på Lysaker ble vist i
forslag til reguleringsplan for Lysaker [10] som ble fremmet av Jernbaneverket i
januar 2004.
[6] Bane til Fornebu, Statusrapport, januar 2004
Denne rapporten var en oppsummering av status for arbeidet med Bane til Fornebu,
der det spesielt var lagt vekt på det arbeidet som hadde foregått i 2003. I forbindelse
med utarbeidelsen av denne rapporten ble det gjennomført et revidert
kostnadsoverslag av automatbanealternativet basert på den traseen og de
forutsetningene som kom frem i prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan.
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3.3

Offentlige vedtak

Konsekvensutredningen for kollektivbetjening av Fornebu ble godkjent av
Samferdselsdepartementet desember 2001.
19. juni 2002 vedtok Fylkestinget i Akershus at det skulle bygges automatbane på
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 traseen blir å betrakte
som etappe 2. Resultatet av utredningen legges fram samtidig med behandlingen av
helhetsplan for Kolsåsbanen høsten 2002."
29. april 2003 stadfestet Fylkestinget i Akershus at det skulle bygges en lett
automatbane på Fornebu og fattet følgende vedtak:
1. "Fylkestinget viser til tidligere vedtak og vedtar at det bygges en lettere automatbane på
Fornebu
2. Fylkestinget vil anbefale at endepunkt for Metro/Kolsåsbanen flyttes fra Lysakerelven til
Lysaker og at strekningen Norske Skog – Lysaker – Bjørnsletta bygges som et regionalt
samarbeidsprosjekt med Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Staten som deltakere.
Fylkestinget vil anbefale overfor Samferdselsdepartementet at overskytende midler fra den
statlige rammen til Fornebubanen kan overføres til traseen Lysaker – Lilleaker – Bjørnsletta.
3. Fylkestinget ber Samferdselsdepartementet klargjøre hvordan økonomisk ramme "på inntil 600
mill kr” kan disponeres. Fylkestinget ber om at det til møtet 17. juni 2003 legges fram en sak
om resultatet av denne avklaringen og hvor Fornebubanens driftsutgifter vurderes i forhold til
fylkeskommunens økonomiske stilling.Fylkestinget understreker at Fornebubanen ikke er noe
Oslopakkeprosjekt, men at den offentlige delen finansieres over posten ”alternativ bruk av
riksvegmidler”.

4. Fylkestinget ber om at det legges til rette for å bygge egen trasé til Rolfsbukta.
5. Fylkestinget støtter planen om en koordinert utbygging av Lysaker stasjonsområde. Akershus
fylkeskommune vil innenfor rammen av Oslopakke-midlene avsette inntil 80 mill. kr. til
utbygging av kollektivknutepunktet i perioden 2005-08.

6. Hvis Oslo kommune skulle velge ikke å delta i den skisserte regionale løsningen, vil
fylkestinget snarest gjennomføre nødvendig prekvalifisering og anbud for å sette i verk
fylkestingets vedtak fra 19. juni 2002 om en lokal automatbaneløsning mellom Norske
Skog og Lysaker."
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4. Alternativet Automatbane
4.1

Konseptbeskrivelse

Automatbane er et banesystem med automatisk drift uten fører. En sentral
styringsenhet sørger for kjøring, stopp og for åpning og lukking av dørene.
Automatbanen må ha en reservert trasé som er avsperret for annen trafikk og ferdsel,
og har derfor ofte en opphøyd baneføring i luften (høybane).
Det finnes i dag ingen standard systemløsninger for automatbane, og de ulike
leverandørene på markedet leverer ulike typer løsninger. "Automated people mover"
er en felles betegnelse som omfatter både tyngre systemer som automatisk drevet
metro (København) og lettere systemer som monorail (Moskva).
I utredningene om automatbane til Fornebu er det lagt vekt på lette
automatbanesystemer, som betjenes av relativt små enheter, med svært hyppige
avganger og høy flatedekning med korte avstander mellom stasjonene. Vognene har
en topp hastighet på 40-50 km/t.

4.2

Referanser fra andre land

De helautomatiske banene som bygges i dag er blitt videreutviklet fra de tidlige
halvautomatiske monorailsystemer som først ble bygget i fornøyelsesparker
(Disneyland 1959) og senere på flyplasser og større på utstillingsområder/parker.
I dag finnes det mange ulike typer automatbaner rundt i verden. Noen er godt utprøvd
og benytter kjent teknologi, mens andre er under utvikling og mindre utprøvd.
Seattle har hatt monorail siden
1962 og planlegger nå et nytt
komplett automatisk monorail
system for byen, som bygger på
"tradisjonell" monorail teknologi.
Det planlegges flere automatbanekorridorer som til sammen utgjør
ca. 93 km. Første etappe er å
bygge the Green line (22 km) med
åpning i 2007.

Figur 3: Kart over planlagt automatbanenett i Seattle

I Moskva er det bygget en 5 km monorail som vil fungere som en tverrforbindelse
mellom to metro stasjoner. Strekningen med 5 stasjoner er i prøvedrift og planlegges
satt i konvensjonell drift i 2004. Automatbanesystemet leveres av Intamin.
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Automatbane i Moskva (Intamin)

I Singapore bygges det 2,1 km automatbane over til øya Sentosa. Strekningen har 4
stasjoner og planlegges åpnet i 2005. Automatbanesystemet leveres av Hitachi.
Monorail Malaysia har levert 8,6 km automatbane i Kuala Lumpur. Strekningen har
11 stasjoner og ble åpnet i 2003. Den samme leverandøren bygger nå 18 km
automatbane i Putrajaya like sør for Kuala Lumpur. Strekningen har 23 stasjoner og
første del av banen planlegges åpnet i 2004.

Figur 5:

(til venstre) Automatbane i Singapore (Hitachi).
(til høyre) Automatbane i Kuala Lumpur (Monorail Malaysia Technology og MTrans Holdings)

Düsseldorf internasjonale flyplass åpnet i 2003 et automatbanesystem på 2,5 km og 3
stasjoner. Automatbanesystemet er levert av Siemens.

Figur 6: Automatbane på flyplassen i Düsseldorf (Siemens)

Andre storbyer som har automatbane er Las Vegas, Miami, Sydney, Vancouver,
København, London, Lyon og Tokyo. I figuren på neste side er det vist en oversikt
over noen av leverandørene av automatbane.
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Figur 7:

(til venstre) Tyngre automatbane i Singapore (Bombardier Transportation).
(til høyre) Tyngre automatbane i Vancouver, Canada (Bombardier Transportation)

Figur 8: Leverandører automatbane
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Trasé

[1] Teknisk - Økonomisk plan og [2] Bane til Fornebu
I disse to rapportene var automatbanen planlagt å gå opphevet på søyler hele veien fra
Norske Skog til Lysaker. Traseen krysset over E18 i bro og hadde stasjon i dagen over
jernbanen på Lysaker eller på Lysaker Torg. På Fornebu fulgte traseen avsatt i KDP2
og gikk ikke om Rolfsbukta.

Figur 9: Automatbanetrasé i dagen, rapport [1] og [2]

[3] Konverterbar automatbane
I denne utredningen ble det vurdert tre traseer for en konverterbar bane, hvor
hovedforskjellen var andel trasé i dagen, tunnel og kulvert. Utredningen konkluderte
med at dette tyngre banesystemet ga økte kostnader og flere ulemper, spesielt med
hensyn på estetisk tilpasning. Disse traseene ble derfor ikke videreført i den videre
planprosessen.
[4] Bane til Fornebu, Tilleggsutredning
I rapport [4] var det fokus på Lysakerområdet, innføringen til Lysaker med tunnel og
mulige alternativer for videreføring av banen mot Oslo. Det ble vurdert flere
tunneltraseer mellom Fornebu Nord og Lysaker. Tunnelløsningene ble vurdert da
jernbanetilsynet var skeptiske til fremføring av automatbanen over jernbanen og på
grunn av plasseringen av stasjonen på Lysaker Torg ga lengre overgangsforbindelser
og var visuelt forstyrrende i et trangt bygningsmiljø. På Lysaker ble det utredet to nye
alternative plasseringer av automatbanestasjonen. Det ene alternativet var en stasjon
samlokalisert med en ny metrostasjon. Metroen ble foreslått forlenget fra Åsjordet til
Lysaker. Det andre alternativet var en egen endestasjon for automatbanen plassert like
under jernbanen.

Figur 10: Automatbane med tunnel mot Lysaker og metrotilknytning mot Oslo, rapport [4]
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[5] Innspill til Reguleringsplan og [6] Bane til Fornebu, Statusrapport
Traseen som ble foreslått etter at forhåndsuttalelsene i forbindelse med varsling om
planoppstart for reguleringsarbeidet var en enkeltspor trasé mellom Norske Skog og
Fornebu Senter, og dobbeltspor videre inn til Lysaker. Enkeltspor ble valgt da
trafikkgrunnlaget var betraktelig mindre på denne strekningen. Traseen ble ført om
Koksa og Rolfsbukta, og videre rundt Fornebu Arena og i tunnel fra Øksenøykrysset
til Lysaker. Den forslåtte traseen har en totallengde på 4,7 km.

Figur 11: Oversiktsskisse foreslått trasé, rapport [6].
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Figur 12: Bilde fra 3D-modellen av automatbane på Fornebu, viser Ny Snarøyvei

På Lysaker ble stasjonen plassert under plattformen for søndre jernbanespor. Denne
plasseringen av automatbanestasjonen gir direkte gangforbindelse til det
gjennomgående gangstrøket under jernbanen, uten nivåforskjell. Herfra er det meget
korte overgangsforbindelser til både tog og buss. (se figur 14)

Figur 13: Illustrasjonsplan for Lysaker. Vist med endestasjon for automatbanen under ny jernbaneplattform og
fellesstasjon for automatbane/metro. Automatbane trasé vist med rødt og metro med blått.
(Illustrasjonsgrunnlag Arcasa Arkitekter AS)

Figur 14: Endestasjon for automatbane under ny jernbaneplattform på Lysaker
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Alternativ plassering av stasjonen på nordsiden av jernbanen er ikke utelukket, men
forutsetter realisering av metroforbindelse til Lysaker. Fellesstasjonen gir direkte
overgang med felles plattform (se figur 15 og 16). Siden det ikke foreligger vedtak fra
Oslo kommune som bekrefter at metroforbindelsen til Lysaker skal prioriteres, er
alternativet med plassering av endestasjon under jernbanen lagt til grunn for det videre
arbeidet.

Figur 15: Alternativ fellestasjon for automatbane og metro på Lysaker

Figur 16: Snitt a-a og b-b fellesstasjon

Utbyggingen av Lysaker terminal med ny jernbanestasjon, bussterminal og veisystem
er planlagt ferdig utbygd i siste halvdel av 2008. Utbyggingen av kulverten og stasjon
for banen til Fornebu må skje samtidig med utbyggingen av jernbanestasjonen. Det er
derfor en binding mellom disse to prosjektene.
På Fornebu vil også mulighetene for å få bygget en bane bli gradvis redusert etter
hvert som utbyggingen skjer på Fornebu uten at det er tatt hensyn til banen. Med tanke
på fremdriften for bygging av banen til Fornebu er det avgjørende at det skapes
plansikkerhet for at banen skal gjennomføres. Dette vil være en forutsetning for at det
skal settes av plass til banen.
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5. Trafikkgrunnlag og drift
5.1

Alternativene Automatbane og Buss (referansealternativet)

I vurderingene rundt banens passasjergrunnlag er det tatt utgangspunkt i at
automatbanen utgjør det eneste kollektivtilbudet for utbyggingsområdene på Fornebu høy frekvens og god flatedekning muliggjør dette. Dette skiller seg fra tidligere
utredninger for banesystem på Fornebu, hvor en rekke busslinjer også har vært en del
av det totale kollektivtilbudet. En matebuss mellom Snarøya og Fornebu senter blir det
eneste busstilbudet der. Automatbanen vil med sin flatedekning kunne dekke det
interne transportbehov meget godt, samtidig som hovedfunksjonen blir å knytte
området til det øvrige kollektivsystemet på Lysaker terminal. Der er det gode
overgangsmuligheter til et meget godt jernbane- og busstilbud, med høye frekvenser i
de tunge korridorene. En forlengelse av T-banen til Lysaker (den tidligere
Kolsåsbanen) vurderes, og det ble derfor gjort beregninger for to alternativer; uten og
med denne T-bane-grenen til Lysaker.
I referansealternativet Buss inngår i alt 10 busslinjer ut til Fornebu, med i alt 78/15
avganger pr. time. Av de 78 rushtidsavgangene er 22 busser til/fra Oslo sentrum, og
18 avganger gir forbindelse til Majorstuen/Ring 2. Det inngår også en pendelbuss
Lysaker - Fornebu (21/4), og de øvrige busslinjer fordeler seg på diverse deler av Oslo
og Bærum.

5.2

Trafikktall for automatbanen

Beregningene av trafikkgrunnlaget er gjort ved bruk av en transportmodell, og
beregningsåret er 2010. For dette scenariet er det forutsatt et driftsopplegg for
automatbanen med høy frekvens.
Antall påstigende passasjerer pr. virkedøgn er beregnet til 25 900/26 500, avhengig av
om T-banen forlenges til Lysaker eller ikke. Med T-bane til Lysaker får
automatbanen flere passasjerer. På årsbasis blir trafikken i alt 8,5-8,7 mill.
passasjerer. Modellen opererer med store soner og er lite egnet til å beregne interne
reiser. Disse er derfor trukket fra, slik at passasjertallet 25 900/26 500 er "lange"
reiser, som vi grovt kan si representerer trafikken over et snitt på strekningen mellom
Fornebu og Lysaker.
Trafikken vil variere sterkt over døgnet, og vil ha svært markerte trafikktopper i
rushtiden morgen og ettermiddag. Trafikken vil i rushtiden ligge på 4 300 - 4 500
passasjerer pr. time i en retning, og banen må ha en kapasitet som tar denne
trafikktoppen.
Slike modellberegninger vil alltid ha en stor grad av usikkerhet. Problemet med
interne reiser er nevnt, hvor modellen ikke har en fin nok soneinndeling til å fange opp
alle reiser på en god måte. Dette vil i stor grad være reiser utenfor rushtidene, slik at
de betyr mindre for kapasitetsbehovet. Et annet forhold er at kollektivandelen for
tjenestereiser i modellen er satt lavere enn hva som vil være riktig for et område som
Fornebu. Dette er begge forhold som tilsier at de beregnede trafikktall kan ses som
minimumsanslag på forventet trafikk med banen.
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Driftsmodellen

Konseptet for Fornebubanen er at banen inngår som en del av et større
kollektivsystem. En god koordinering med buss og tog på Lysaker er et svært viktig
premiss for å skape et godt trafikkgrunnlag for banen. Høy frekvens - med vogner
hvert andre minutt i rushperioder og hvert fjerde minutt utenom rush - vil forhindre
lang ventetid på stasjoner, samtidig som orienterbarheten i systemet blir god. Dersom
T-banen forlenges frem til Lysaker (omlegging av Kolsåsbanen), vil dette bidra til å
styrke Lysaker ytterligere som kollektivknutepunkt. Med slik T-bane-gren vil
forbindelsen til Oslo forbedres betydelig. Dette er et tiltak som vurderes, men det
foreligger så langt ikke noe vedtak i Oslo kommune om gjennomføring.
Automatbanen er planlagt driftet mellom klokken 05:00 og klokken 01:00 (20 timer),
med følgende frekvenser:
•
•

32 avganger/time mellom Lysaker og Fornebu Senter i rushperiodene
morgen/ettermiddag og 16avganger pr. time i øvrige deler av driftsdøgnet.
8 avganger/time mellom Fornebu Senter og Norske Skog.

Gjennomsnittlig reisetid fra Norske Skog til Lysaker (4,7 km) er beregnet til ca. 12,5
minutter. Reisetiden mellom Fornebu Senter og Lysaker er 10 min, og fra
holdeplassen ved Telenor til Lysaker er reisetiden 5 min. Etter ankomst Lysaker
returnerer banen direkte.
Kvaliteten på et kollektivtilbud vurderes vanligvis ut fra de reisendes tilgjengelighet til
tilbudet. Dette er spesielt viktig her, hvor banen er det eneste kollektivtilbudet innen
Fornebu. Figur 17 viser hvor god flatedekning banen gir, ut fra gangavstand mellom
bosted og holdeplass. Banen har i alt 10 holdeplasser, Lysaker iberegnet. Akseptabel
gangavstand til en holdeplass er vanligvis definert til 500 m (10 min. gangtid). Det
fremgår at det aller meste av boligbebyggelsen faller innenfor en slik avstandsgrense.
Tilsvarende vil alle næringsarealer på Fornebu ligge innenfor "dekningsområdene" til
banens holdeplasser, slik at alle bedrifter og arbeidsplasser vil få et godt
kollektivtilbud.
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Figur 17: Illustrasjon som viser banedekningen for bosatte i 2015.

5.4

Kapasitet

Banen må kunne frakte 4 300 - 4 500 påstigende passasjerer pr. time i en retning i
løpet av både morgen- og ettermiddagsrush. Innenfor det aktuelle markedssegmentet
for automatbaner finnes det mange ulike vogntyper, slik at vi i denne fasen ikke har et
konkret kapasitetstall å forholde oss til. Men det er stor fleksibilitet, i det dette er
vogner som kan sammenstilles til lengre tog. Som en typisk størrelse kan vi gå ut fra
at hvert tog har 5 ledd eller vogner, og hver av vognene har plass til ca. 35 passasjerer.
Dette gir en kapasitet på 175 passasjerer pr. tog. De 32 avgangene pr. time i rushtiden
gir med dette en total kapasitet på 5 600 passasjerer, som er godt over det som er
beregnet kapasitetsbehov i rushtiden. Banen vil således ha kapasitet til å håndtere
også spesielt høye trafikktopper på en god måte.
Skal denne rushtidstrafikken avvikles med busser, må det til med et meget stort antall
busser. I referansealternativet er det forutsatt 78 busser pr. time og retning i rushtiden,
og da må hver buss ta nærmere 60 passasjerer for å dekke kapasitetsbehovet.
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6. Investeringer
6.1

Infrastruktur

I forbindelse med rapport [1] ble det kostnadsberegnet to automatbanekonsepter;
monorail (basert på Intamin) og cable car systemet (basert på Doppelmayr). For å
kvalitetsikre overslagene ble det ble gjennomført et "Anslag seminar", hvor
Jernbaneverket, Statens vegvesen og Norconsult deltok. Det ble beregnet forventet
prosjektkostnad med tilhørende usikkerhet. Usikkerhetsprofilet viste at det var størst
usikkerhet knyttet til postene markedssituasjon og hensyn til estetikk/miljø.
Kostnadsoverslaget ble delt i kostnader fra leverandør og kostnader for lokale
leveranser/arbeid. Innhentede kostnader fra leverandørene var ganske like for de to
konseptene.
Kostnadsoverslaget for infrastruktur har siden blitt justert og revidert i samsvar med
de endringene av trasèen som har skjedd i planprosessen. Kun kostnadene for
monorail systemet er blitt oppdatert, da dette var det mest fleksible systemet med
hensyn til trasé.
Kostnadsoverslagene som er blitt gjennomført for automatbane er vist i følgende
rapporter:
•
•
•
•

[1] Kollektivbetjening av Fornebu, Tilleggsutredning Teknisk - Økonomisk
plan, Automatbane (side 34)
[2] Bane til Fornebu, (side 92)
[4] Bane til Fornebu, Tilleggsutredning, Kostnadsoverslag A-3, (side 80)
[6] Bane til Fornebu, Statusrapport (side 22)

I forbindelse med Statusrapporten [6] ble alle delpostene i kostnadsoverslaget
gjennomgått på nytt og beregnet med prisnivå 2003. Leverandørkostnadene ble justert
i henhold til en oppdatert kronekurs. Kostnader for spor, holdeplasser og
rømningsveier ble detaljert og spesifisert. Prosjektkostnaden for infrastrukturen ble i
Statusrapporten [6] kostnadsberegnet til 760 millioner kroner inkludert merverdiavgift.
Tabellen under viser en oversikt over noen av hovedendringer og justeringer som er
gjort fra det første kostnadsoverslaget i rapport [1] og frem til det siste
kostnadsoverslaget vist i rapport [6]. 10% merverdiavgift var inkludert i
prosjektkostnaden.

Trasé lengde (m)
Dobbeltspor (m)
Enkelspor (m)
Trasé i tunnel/kulvert (m)
Trasé opphevet på søyler (m)
Trasé på bakken (m)
Antall stasjoner (stk)
Prosjektkostnad infrastruktur inkl. mva. (mill. NOK)

[1]/[2]
2001
3850
3850
--3850
-7
*) 420

[4]
2003
3980
3980
-1080
2900
-7
580

[6]
2004
4700
3710
990
1020
3090
590
10
760

Tabell 2: Sammenligning av forutsetninger for de ulike uredningene om Bane til Fornebu.
*) I rapport [1] var prosjektkostnaden beregnet til 465 million, men det var da regnet med 24% mva. Tallet er
justert til 10% mva
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Ved innføring av merverdiavgift på persontransport fra 1. mars 2004 fikk alle
virksomheter som yter persontransporttjenester fradragsrett for inngående
merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester til bruk i denne virksomheten.
Fradrag for inngående merverdiavgift på investeringer i en etableringsfase der man
ennå ikke har utgående merverdiavgift, krever at foretaket som gjør investeringen for
senere å drive persontransport, forhåndsregistreres i MVA-registeret. Merverdiavgift
på investeringene er derfor holdt utenfor kalkylen i denne rapporten.
Prosjektkostnaden for infrastrukturen er kostnadsberegnet til ca. 700 millioner
kroner eksl. mva. (Se detaljert av kostnadsoverslaget på neste side.)
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Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum (NOK)

Spor og søyler, dobbeltspor

m

2 190

35 500

77 745 000

Spor og søyler, enkeltspor

m

900

17 800

16 020 000

Spor og opplegg på bakken, dobbeltspor

m

500

30 700

15 350 000

Spor og opplegg på bakken, enkeltspor

m

90

15 400

1 386 000

Spor og opplegg i tunnel, dobbeltspor

m

1 020

30 100

30 702 000

Oppvarming av spor ved stasjoner

stk

10

1 100 000

11 000 000

Sporveksler inn/ut vognhall

stk

2

2 600 000

5 200 000

Sporveksler endestasjon

stk

2

3 800 000

7 600 000

Kontrollsystem langs spor, dobbeltspor

m

3 710

3 500

12 985 000

Kontrollsystem langs spor, enkeltspor

m

990

1 800

1 782 000

Kontrollrom, sentral for hele systemet:

RS

3 000 000

Vognhall / verksted, ekskl. bygg

RS

20 000 000

Fra leverandør:

Trafostasjoner

stk

Kommunikasjonsutstyr aut. drift

RS

Installasjon av hele systemet (640 dager inkl oppfølging)

RS

Montering av sportrase

m

3

8 600 000

25 800 000
11 000 000
6 000 000

4 700

13 700

64 390 000

NOK

309 960 000

Rig og drift er inkludert
Sum (1) fra leverandør
Lokale leveranser og arbeider:
Opphevet holdeplasser midtplattform, dobbeltspor

stk

4

7 800 000

31 200 000

Opphevet holdeplasser, enkeltspor

stk

1

4 500 000

4 500 000

Holdeplasser på bakken, midtplattform, dobbeltspor

stk

2

4 100 000

8 200 000

Holdeplasser på bakken, enkeltspor

stk

1

2 300 000

2 300 000

Holdeplass Oksenøykrysset i kulvet, sidestilt plattform

stk

1

4 000 000

4 000 000

Holdeplass Lysaker i kulvet, midtplattform

stk

1

11 800 000

11 800 000

Elektronisk billettsystem/sluser/video/skilter

stk

10

1 500 000

15 000 000

Vognhall / verksted, bygning

RS
m

590

13 000

7 670 000

Søylefundamenter c/c 24m, dobbeltspor

stk

112

175 000

19 614 583

Søylefundamenter c/c 24m, enkeltspor

Skjerming av trasè på bakken, inkl opparbeiding

25 000 000

stk

41

115 000

4 743 750

Kulvert ved påhugg og Øksenøykrysset stasjon

m

40

140 000

5 600 000

Kulvert under jernbanen fram til Lysaker stasjon

m

100

207 000

20 700 000

Fjelltunnel til Lysaker

m

850

57 000

48 450 000

Rømningsvei i tunnel / anleggstunnel

m

170

35 000

5 950 000

Rømingsvei langs spor i dagen

m

3 680

3 500

12 880 000

m

1 020

1 500

Rømingsvei langs spor i tunnel/kulvert
Trafikkulemper (veikryssinger osv.)
Grunnundersøkelser

RS

1 530 000
5 000 000

RS

4 000 000

Rigg og drift

20 %

47 627 667

Uforutsette kostnader

10 %

Sum (2) lokale leveranser

Anleggskostnader (1+2) eksl. mva
Prosjektering, adm. leverandør
Prosj & byggeledelse lokale lev.
Prosjektkostnad infrastruktur eksl. mva

28 576 600
NOK

314 342 600

NOK

624 302 600

RS

35 000 000

12 %

37 721 112
NOK

697 023 712
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6.2

Vognmateriell

I Statusrapporten [6] ble det forutsatt tog med plass til 175 personer (5 ledd pr. tog).
Antall tog økte fra 8 i rapport [1] til 11 tog i rapport [6]. Passasjergrunnlaget økte fra
17 700 til 26 500 antall påstigende passasjerer pr. virkedøgn. Bakgrunnen for
kapasitetsøkningen var forutsetningen om at automatbanen skulle være det eneste
kollektivtilbudet på Fornebu, og at det ikke skulle være noe parallelt bussystem.
Endringer/justeringer som er gjort i forhold til det første kostnadsoverslaget i rapport
[1] er oppsummert i tabellen under.
[1]/[2]
2001
8/4
120
17 700
210

Antall togsett / antall vogner
Antall passasjerer pr. togsett
Antall påstigende passasjerer pr. virkedag
Kostnad vognmateriell inkl. mva (mill. NOK)

[4]
2003
14 / 4
120
26 500
350

Status
jan. 2004
11 / 5
175
26 500
365

Kostnader for vognmateriell er basert på monorail systemet P30 fra Intamin og er
beregnet til ca. 365 millioner kroner inkl. mva
Element

Enhet Mengde

Enhetspris

Sum

Leddvogner

stk

11

24,750,000

272,250,000

Vedlikeholdsvogn

stk

1

4,520,000

4,520,000

Reservedel lager

RS

Vognmateriell eks. mva
Merverdiavgift
Vognmateriell inkl. mva

17,000,000
293,770,000

24%

70,504,800
364,274,800

Bane til Fornebu
Samlet fremstilling, april 2004

23

7. Inntekter og bedriftsøkonomi
Spørsmålene om økonomi og lønnsomhet for banen til Fornebu vil falle inn under en
av følgende tre hovedkategorier:
a)
b)

Bedriftsøkonomisk lønnsomhet for selskapet AS Fornebubanen.
Lønnsomheten (bedriftsøkonomisk) for kollektivsystemet som helhet, som viser
hvordan valg av baneløsning for Fornebu vil slå ut for kollektivsystemet som
helhet. Dette er vurdert ved å se på endringer i de ulike kostnadsfaktorer i
forhold til et referansealternativ (0-alternativ), som er bussbetjening av Fornebu
(jfr. 5.1).
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som b) viser nettovirkningene for samfunnet i
forhold til et rent bussalternativ, uten noen som helst bane på Fornebu.

c)

7.1

Trafikkinntekter

Inntektsgrunnlaget for automatbanen avhenger av hvor mange som reiser og
billettprisen. Usikkerheten knyttet til passasjertallet er redusert, ved at det nå for denne
siste utredningsfasen er lagt inn som en forutsetning at det ikke skal kjøres
konkurrerende busslinjer innenfor automatbanens dekningsområde. Videre forutsettes
det overgang mellom buss og bane på Lysaker terminal.
Beregningen av billettinntektene inneholder også en viss usikkerhet. De
gjennomsnittsinntektene som er benyttet er beregnet på grunnlag av dagens fordeling
på billettyper (månedskort, enkeltbilletter, mv.), og hva disse erfaringsmessig gir av
inntekter. I dagens situasjon har man et billettsamarbeid mellom trafikkselskapene i
området (NSB, SL og Sporveien, og det må forutsettes at den nye driftsoperatøren vil
inngå i dette. I en fremtidig situasjon vil mye kunne endres på det
organisasjonsmessige plan, hvor det trolig blir en sterkere overordnet styring på tvers
av fylkesgrensen Oslo - Akershus. Det vil også bli innført et nytt elektronisk
billettsystem, som gir bedre muligheter for å fordele billettinntektene riktig.
I tidligere utredninger er det gjort to typer inntektsberegninger. Den ene er totale
trafikkinntekter for bybanen, ut fra antall påstigende passasjerer. Det ble da brukt en
gjennomsnittlig inntekt pr. påstigende passasjer på 8,82 kr, gitt en antatt fordeling
mellom reisetyper. Det har senere skjedd en viss økning i billettprisene, og i tråd med
dette er gjennomsnittsprisen oppjustert til 9,50 kr. Et årlig passasjertall på 8,5 mill.
reiser vil gi nær 81 mill. kr i billettinntekter.
Alternati
v

Inntekter pr.
pass./reise
Pr. passasjer

Billettinntekter
pr. år
For automatbanen

A1
A2

Antall pass./
reiser pr. år
Påstigende
passasjerer
8,5 mill.
8,7 mill.

9,50 kr
9,50 kr

81 mill. kr
83 mill. kr

Pr. ny
kollektivreisende
20 kr
20 kr

For kollektivsystemet

A1
A2

Endring i antall
kollektivreisende
- 850 000
95 000

A1: Uten T-bane-forlengelse til Lysaker
A2: Med T-bane-forlengelse til Lysaker

- 17 mill. kr
2 mill. kr
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Den andre inntektsberegningen er basert på endringen i antallet kollektivreiser totalt i
systemet. Det er denne som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen. Med
automatbanen blir det langt flere påstigninger i systemet, som følge av at flere reiser
blir med overgang. Når vi tar utgangspunkt i endringer i antallet "hele" reiser, blir
resultatet svært avhengig av hva som forutsettes for T-banen. Trafikkberegningene
viser at antallet kollektivreisende går kraftig tilbake, i forhold til bussalternativet (A1).
Når forlengelsen av T-banen skjer samtidig, blir samlet effekt at det blir flere
kollektivreiser i systemet. Den analysen som er gjort viser at automatbanen som
løsning for Fornebu er svært følsom for kvaliteten på øvrige deler av
kollektivsystemet, og at automatbanen sammen med T-bane til Lysaker gir et godt
totaltilbud for de reisende.

7.2

Driftsøkonomi

Prisen for automatbanens vognmateriell baserer seg på de prisanslag man har fått fra
leverandører i Europa. Kapitalkostnadene er beregnet på grunnlag av en pris pr.
vognsett på 25 mill. kr (ekskl. mva). Vognbehovet er anslått til 11 vognsett. Samlet
investeringsbehov på vognsiden er 294 mill. kr (ekskl. mva), som også inkluderer en
vedlikeholdsvogn og reservedelslager. Den teknisk-økonomiske levetiden for
automatbanens vogner er antatt å være 25 år.
Årlige kostnader til selve driften inklusive banevedlikehold er beregnet til omkring 25
mill. kr, og det er dette kostnadstallet som er lagt til grunn i den økonomiske analysen
i Tilleggsutredningen. Etter dette har man fått tilgang til opplysninger som indikerer
at dette kostnadsnivået kan være for lavt. Erfaringer fra andre steder hvor
automatbaner er i drift viser at bemanningsbehovet kan være større enn man har
forutsatt, og at innkjøringen av et nytt system kan være mer komplisert og
ressurskrevende enn antatt.
Med innføring av automatbanen skjer det samtidig store endringer i busstilbudet, og
det er den samlede virkning for driftsøkonomien i kollektivsystemet som er
interessant. I følgende tabell vises endring i årlige driftskostnader, i forhold til
referansealternativet, som er bussbetjening av Fornebu. Begge de to alternativene som
ble utredet i Tilleggsutredningen er her tatt med, en med kun automatbanen Lysaker Fornebu, og en såkalt "regional løsning", hvor en metroforlengelse til Lysaker stasjon
også var en del av totalløsningen.
Endring i årlige driftskostnader (i forhold til referansealternativet) for de enkelte
driftsarter (mill. kr)
Alt. A2
Alt. A1
Automatbane
Automatbane Lys - For
Lysaker - Fornebu
+ metro til Lysaker
Automatbane drift
25
25
Kapitalkostnader vognmateriell
28
28
Metro drift
11
Buss drift + kapitalkostnader
-71
-71
Sum
-18
-7
"-" betyr reduserte kostnader (besparelse) i forhold til referansealternativet

De årlige kostnader ved den betydelige innsatsen av busser i referansealternativet er
beregnet til 71 mill. kr. De totale driftskostnader for automatbanen er beregnet til 53
mill. kr, slik at man samlet kommer ut med et positivt driftsresultat når man ser hele
kollektivsystemet under ett.
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I alt. A2 kommer det til ekstra driftskostnader på 11 mill. kr i forbindelse med at
metroen forlenges frem til Lysaker, i stedet for å vende på Lysakerelven. Dette er den
tidligere Kolsåsbanen, som er vedtatt ombygget fra Lysakerelven og ut til Kolsås, fra
T-bane til bybane. Sammenstillingen viser at automatbane + metro også gir lavere
driftskostnader totalt enn bussalternativet.
Det er relativt stor usikkerhet knyttet til disse tallene, og som nevnt foran er trolig
driftskostnadene satt for lavt. Men marginen er så stor at selv om driftskostnadene blir
vesentlig større enn 28 mill. kr, vil automatbanealternativet likevel gi en bedre
driftsøkonomi enn bussalternativet.
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8. Trafikale virkninger
De trafikale virkninger kan beskrives ut fra følgende faktorer:
a) trafikantenes transportmiddelvalg, spesielt fordelingen bil - kollektivt
b) trafikantenes tidskostnader, som gir et mål på trafikantnytten
c) en vurdering av de konseptuelle sider ved de to løsningene (automatbane eller
buss), og hva dette kan bety i forhold til kvaliteten på kollektivsystemet, og i
forhold til viktige transportpolitiske mål og strategier.
Mens de to første faktorer kan tallfestes, blir vurderingene under punkt c) rent
kvalitative vurderinger, hvor det erfaringsmessig vil være en viss grad av subjektivitet
til stede. Det lar seg ikke gjøre å beskrive alle sider ved de ulike kollektivløsningene
på en fullt ut objektiv måte. Her vil det være rom for ulike vurderinger.

8.1

Kollektivreiser og kollektivandeler

Tabellen viser hovedresultatene fra modellberegningene av fordelingen mellom
transportmidler, for alternativ A1 og A2. Med automatbanen blir det en sterk økning i
antallet påstigninger, mye som en følge av at flere reisende får ekstra overgang
mellom transportmidler, i forhold til bussalternativet. Samtidig gir beregningene som
resultat en reduksjon i antallet kollektivreiser totalt, når automatbanen innføres i stedet
for buss. Men bygges også T-banen frem til Lysaker, blir resultatet en økning på 300
kollektivreiser på en hverdag som samlet effekt.
Endring i antall påstigninger og kollektivreiser (VDT)
Påstigninger Kollektivreiser
Referansealternativet (Buss)
587 600
453 500
Automatbanealternativet A1
599 600
450 900
Automatbanealternativet A2
602 400
453 800

8.2

Endring i trafikantnytte/tidskostnader

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, i tillegg til selve
billettkostnaden. Alle disse reisetidskomponentene er vektet i henhold til hvordan
trafikantene verdsetter endringene.
Med inndelingen av tidskostnadsendringene i ulike komponenter får man illustrert
viktige systemforskjeller. Det som karakteriserer automatbanen i forhold til
bussalternativet er følgende:
• kortere kjøretid
(++)
• lengre gangtid
(--)
• lengre ventetid
(-)
• høyere overgangskostnader
(---).
Den siste faktoren er avgjørende for resultatet. Tidskostnaden ved omstigning
(overgangsulempen) er så stor at automatbanealternativet får en negativ trafikantnytte.
Til sammen øker tidskostnadene for kollektivtrafikantene med 700 mill. kr.
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I modellen er det lagt inn en forholdsvis stor kostnad som "overgangsstraff", basert på
erfaringsdata fra reisevaneundersøkelser. Spørsmålet er om trafikantene i det nye
systemet vil oppleve ulempene ved overganger som like store, eller om automatbanen
med høy frekvens og god regularitet, kombinert med enkle overgangsmuligheter i den
nye Lysaker terminal, vil bidra til at overgangsulempene blir lavere. Dette vil være
avgjørende for at strategien med utvikling av et sterk banesystem som stammen i
kollektivsystemet skal ha noe for seg. Det totale systemet må bygges ut på en slik
måte at de trafikanter som må ta overgang, får et helt annet tilbud enn hva som er
tilfellet i dag. Dette er krav som vil bli meget godt ivaretatt ved utbyggingen av
Lysaker terminal, automatbanen og det øvrige banetilbudet i Vestkorridoren.
Trafikantnytten for biltrafikantene blir i følge modellberegningene positiv.

8.3

Automatbanen som løsningskonsept

I referansealternativet oppnås en god dekning med direktebusser til/fra Fornebu.
Storparten av bussene dekker forbindelsen mellom Oslo og Fornebu, med hovedvekt
på forbindelsen mellom Oslo sentrum og Fornebu. Det er flatedekningen og den
direkte forbindelsen mellom Fornebu og utvalgte områder i Oslo og Vestregionen som
er bussens store fortrinn.
Ved vurderingen av alternative baneløsninger til Fornebu ønsket man primært en
"regional løsning", slik at tilbudet også omfattet direkte forbindelser mellom Fornebu
og viktige destinasjoner, som Oslo sentrum. Automatbanen er pr. definisjon ikke en
slik regional løsning, men i den videre beslutningsprosess ble det en felles forståelse
for at automatbanen, kombinert med det gode kollektivtilbudet ved Lysaker terminal,
ville ha kvaliteter som kompenserte for mangelen på direkteforbindelser, slik at dette
kunne ses som likeverdig med en regional løsning. Ut fra foreliggende vedtak om
jernbaneutbyggingen vil togtilbudet her bli vesentlig utvidet, og dette kombinert med
T-banefremføring til Lysaker stasjon vil gi et meget godt kollektivtilbud mellom
Lysaker og Oslo. Den nye Lysaker terminal vil gi svært gode løsninger for de
reisende, med korte avstander mellom transportmidlene og god orienterbarhet.
Samtidig vil den høye frekvensen på automatbanen, samt i det øvrige bane- og
busstilbudet, gi svært korte ventetider og tidstillegg for de reisende som tar overgang
på Lysaker. Mange vil kunne gå direkte over fra et transportmiddel til et annet, med
ventetid på 0-2 min.
I et slikt system vil det ikke være de samme ulemper knyttet til overgang mellom
transportmidler som det som oppleves i dagens system. Samtidig er dette også et
kollektivsystem som er tilpasset fremtidens bystruktur. Med byveksten utvikles nye
lokale sentre, som etter hvert har fått større betydning. I en slik bystruktur må man
tenke nytt når det gjelder kollektivnettet. Det er ikke nok med de radielle linjene inn
mot sentrum. I en slik flerkjernestruktur, med flere tyngdepunkt som skal sikres god
kollektivbetjening, må kollektivsystemet få en annen karakter. Trafikkanalysen viser
for eksempel at en relativt beskjeden del av reisene til/fra Fornebu er reiser til/fra Oslo
sentrum (9 %), slik at et sterkt sentrumsrettet busstilbud alene ikke er nok til å gi et
godt totaltilbud. Automatbanekonseptet er basert på at Lysaker stasjon/terminal har en
helt spesiell god kollektivdekning, med direkte forbindelser til store deler av regionen,
og at man ved å gi Fornebu en tett forbindelse til Lysaker kan oppnå målet om et godt
banetilbud og høy kollektivandel.
Det er viktig at øvrig kollektivtransport bygger opp om den store investering som nå
gjøres i nytt dobbeltspor Skøyen - Asker og at jernbanen tilføres et passasjergrunnlag
som kan forsvare en langt høyere frekvens enn i dag. I den sammenheng er det viktig
at det ikke etableres konkurrerende tilbud (bybane eller buss) på strekningen Lysaker Oslo S.
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9. Samfunnsøkonomi
9.1

Fra Tilleggsutredningen

Den samfunnsøkonomiske analysen i Tilleggsutredningen behandlet de
samfunnsøkonomiske effekter av to tiltak, i det både Fornebubanen og Tbaneforlengelsen frem til Lysaker inngikk i automatbanealternativet. Total investering
var 1 330 mill. kr, og samlet ble ikke dette samfunnsøkonomisk lønnsomt (netto
nåverdi ble beregnet til - 1 147 mill. kr).
I denne samlede fremstillingen ønsker man å skille ut automatbanen og vurdere dette
tiltaket separat. Dette er to uavhengige prosjekter, og investeringskostnadene for Tbanens fremføring til Lysaker er så store at dette gir store utslag for totalresultatet.
Dette er et tiltak som må stå på egne ben og ikke knyttes så direkte til
automatbaneprosjektet.

9.2

Er automatbanen et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak?

I det mandatet Akershus fylkeskommune fikk av Samferdselsdepartementet var det
forutsatt en baneløsning. Dette er også lagt til grunn for dimensjoneringen av antall
arbeidsplasser og boliger. Vi har likevel valgt å sammenligne automatbanen med en
bussløsning for Fornebu. I tidligere analyser har bussen kommet bedre ut
samfunnsøkonomisk sett enn noen av de baneløsninger som er utredet, men det er
viktig å få dette vurdert ut fra de forutsetninger som nå foreligger om automatbanen.
Siden Tilleggsutredningen er det gjort enkelte forutsetninger og kalkyler, slik at
resultatet blir noe endret i forhold til Tilleggsutredningen. Den store forskjellen er
som nevnt at automatbanealternativet nå ikke er direkte koblet sammen med T-banens
forlengelse til Lysaker. Det er også viktig å få belyst de mer prinsipielle forskjeller
mellom automatbane og buss som løsningskonsepter for Fornebu, som et supplement
til sammenstillingen av prissatte konsekvenser.
Det er ikke gjort nye modellberegninger i denne forbindelse, men kalkylen og
vurderingene er basert på data fra tidligere beregninger. I denne nye vurderingen
omkring samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det, som i Tilleggsutredningen, også vist
til effekter i andre deler av kollektivsystemet. Dette er effekter som er vanskelig å
prissette, men som bør inngå i et samlet beslutningsgrunnlag.
Investering i ny infrastruktur
Investeringskostnadene er inklusive avgifter, men disse er også ført som inntekter for
det offentlige. Det er ikke lagt til en skattefaktor på 1,2 for disse investeringene, da
det er forutsatt at betydelige deler av infrastrukturkostnadene ikke skal
skattefinansieres, men delvis dekkes av private grunneiere på Fornebu og delvis fra
vegavgifter/bompenger. Anleggskostnadene er anslått til 697 mill. kr, ekskl. mva.
Hovedvegsystemet på Fornebu ble opprinnelig planlagt med egne kollektivtraseer for
buss. I og med at det forutsettes at automatbanen alene skal dekke Fornebu, er det et
spørsmål om vegutbyggingen skal gjennomføres i henhold til de opprinnelige planer.
Noe forberedende grunnlagsarbeider for kollektivfeltene er allerede gjort, men det er
aktuelt å ikke ferdigstille disse kollektivfeltene.
Investering i vognmateriell
Det er forutsatt at Akershus fylke selv kjøper inn det vognmateriellet som trengs.
Dette er beregnet å koste 294 mill. kr (ekskl. mva).
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Kalkylen
I kalkylen er det tidligere benyttet en diskonteringsrente på 6 %. Det er senere kommet
nye retningslinjer om diskonteringsrenten for transportsektoren, som nå er lagt til
grunn. Diskonteringsrenten er nå satt til 5 % (for korte kollektivreiser), og
diskonteringsåret er 2006. Kostnadene for infrastruktur og vogner er oppjustert til
2003-prisnivå. Dette gjelder både leverandørkostnader for alt utstyret (spor, stasjoner,
vogner, mv.), samt lokale leveranser og arbeider.
I Tilleggsutredningen ble alt. A2 (automatbane + metro) anbefalt, og det var
resultatene for dette alternativet som der ble vist. Når nå kun automatbanen mellom
Lysaker og Fornebu skal vurderes, blir kalkylen en helt annen. I tabellen nedenfor
vises denne lønnsomhetskalkylen for automatbanen alene (A1), samtidig som kalkylen
for alternativ A2 er vist ved siden av.
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet (i forhold til referansealternativet) i mill. kr (nåverdi)

Investering infrastruktur
Restverdi infrastruktur
Investering vognmateriell
Driftskostn. automatbane/T-bane
Endring i driftskostnader buss
Trafikkinntekter
Nytte kollektivtrafikanter
Nytte biltrafikanter
Netto nåverdi

Automatbanen (A1)
Mill. kr
-697
74
-294
-395
1 001
-166
-705
19
-1 163

Automatbane + T-bane (A2)
Mill. kr
- 1 209
127
-294
-507
1 001
0
-295
35
-1 142

Automatbanen (A1) kommer ut med negativ netto nåverdi, og er med andre ord ikke
samfunnsøkonomisk lønnsom. Rent driftsøkonomisk er automatbanen en billigere
løsning enn buss, men investeringskostnadene for banens infrastruktur er så store at
dette mer enn veier opp gevinsten på driftssiden. Negativ nytte for
kollektivtrafikantene trekker også mye ned.
Alternativ A2 gir omtrent samme totalresultat. Nytten for kollektivtrafikantene blir
her bedre, men de samlede investeringer i ny infrastruktur blir langt høyere når Tbanens forlengelse også tas med.

9.3

Usikkerhets- og følsomhetsanalyse

I tilleggsutredningen er de viktigste usikkerhetselementene beskrevet og vurdert.
Trafikantnytten
Den negative trafikantnytten er en vesentlig faktor i kalkylen. Her ligger det inne en
betydelig "overgangsstraff" i modellen, basert på den informasjon vi har om hvordan
trafikantene opplever overgang. Spørsmålet er om det fremtidige kollektivsystemet
omkring Lysaker og Fornebu vil oppleves på en helt annen måte av trafikantene, og at
man her etter hvert ser på omstigning mellom transportmidler som en naturlig del av
reisen? Dette forutsetter høye frekvenser og liten ventetid, og en moderne terminal
hvor alt er godt tilrettelagt for de reisende. I et slikt scenario vil den overgangsstraff
man nå opererer med i modellen synes urimelig. Endres dette i modellen, vil
resultatene bli langt mer positive i favør av automatbanen.

Bane til
Fornebu
Samlet fremstilling, april 2004

30

En enkel følsomhetsanalyse viser hvor mye dette betyr i lønnsomhetskalkylen. Den
overgangsstraffen/overgangsulempen som ligger inne i modellen er 10 min., slik at for
hver overgang legges det til en tidskostnad tilsvarende 10 min. Dette kommer i tillegg
til øvrige tidskostnader, som ventetiden i forbindelse med overgangen. Tabellen
nedenfor viser hvor mye denne overgangsulempen betyr, sammenlignet med de øvrige
faktorer.
Alternativ A1
Kjøretid
Gangtid
Ventetid
Omstigninger
Sum

Årlig nytte i mill. kr
29
-28
-9
-42
-50

Tar man bort denne overgangsstraffen, vil trafikantnytten endres vesentlig. I nåverdi
utgjør dette nærmere 600 mill. kr, slik at samlet netto nåverdi vil ligge på - 550 mill.
kr.
Konseptet er nytt, og trolig vil trafikantene over nye Lysaker terminal oppleve
omstigningene til og fra automatbanen langt mer positivt enn omstigninger andre
steder i kollektivsystemet hvor det ikke på samme måte er lagt til rette for dette. Dette
tilsier at man bør legge til grunn at den negative trafikantnytten i kalkylen bør justeres.
En slik endring vil også gi som resultat at flere reiser kollektivt.
Infrastrukturkostnader i andre deler av kollektivsystemet
Hvilke konsekvenser redusert busstrafikk kan ha for investeringsbehovet andre steder i
kollektivsystemet er ikke vurdert i detalj i denne analysen. Færre busser vil 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?
Hvilke konsekvenser redusert busstrafikk kan ha for planleggingen av kollektivfelt
mellom Lysaker og Oslo sentrum er heller ikke nærmere vurdert i denne analysen. Det
er heller ikke tatt hensyn til at man med kun automatbane på Fornebu slipper videre
investeringer i kollektivfelt på Fornebu.
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
for automatbanealternativet. 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.
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