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Figur 9:   Optimalisert trasé for bybane, delstrekning Teleplan til Telenor Arena  
 
 
Følgende oppnås med traséforslaget: 
 

• Redusert konflikt med utbyggingsplaner for kontor/næring og bolig på Teleplanlokket og 
tilgrensende område. 

• God trafikksikkerhet i krysset med Oksenøyveien. 

• Redusert konflikt i forhold til nærføring til Biliabygget og Telenor Arena. 

• God avviklingskapasitet på holdeplassen Tårnet i forbindelse med arrangementer på 
arenaen. Det etableres 70 meter lang plattform som muliggjør kjøring av lange bybanetog, 
eller av-/påstigning for to bybanevogner samtidig.  

• Forbedret trafikksikkerhet og linjeføring gjennom Tårnkrysset sammenlignet med regulert 
trasé. 

 
Andre konsekvenser: 
 

• Snarøyveien må breddeutvides noe for å opprettholde 2 gjennomgående bilfelt i hver 
retning og nødvendige svingefelt.  

• Bærum kommune har gitt uttrykk for at denne bybaneløsningen kan gi 
kapasitetsproblemer i Tårnkrysset, og kan forhindre en eventuelt fremtidig utvidelse av 
Snarøyveien til 3 bilfelt i hver retning.     

• Dagens avkjøring til Telenor i retning fra Lysaker må gå via Tårnkrysset siden 
banetraseen nå kommer midt i Snarøyveien. 

 
Følgende må optimaliseres videre: 
 

• Optimalisering av tilkomstveien til Telenor og kapasiteten i Tårnkrysset.  
• Sikkerheten knyttet til atkomsten til holdeplassen Oksenøyveien. 

• Traséføringen under Oksenøyveikrysset. Det vurderes om det vil være mer 
hensiktsmessig å føre banen lenger mot sørøst for å unngå plassering like under 
Oksenøyveikrysset. Dette kan også bidra til å forbedre atkomsten til holdeplassen. 

Arenaen 

Oksenøyveien 
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På strekningen videre forbi Telenor og ned til Rolfsbukta videreføres banen i midtstilt trasé. Like 
etter holdeplassen ved Telenor rampes banen ned og krysser i kulvert under veisystemet ved 
Akerhus. Banen kommer ut i dagen igjen på P-plassen til Aker Solutions. 
 
Holdeplass anlegges i tilknytning til plassdannelsen mellom Statoil og IT-Fornebu, og også 
sentralt i forhold til planlagt hotell og fergeleie ved Rolfsbukta. 
 
Holdeplassen ved Telenor får tilkomst fra gangbru over Snarøyveien ved bruk av trapper og heis.  
 
Holdeplassene i området dekker store arbeidsplasskonsentrasjoner med totalt ca. 13 000  
arbeidsplasser innenfor akseptabel gangavstand (ca. 300 meter) til holdeplassene: 
 

• Telenor:  6 000 arbeidsplasser 

• Aker Solutions: 2 500 arbeidsplasser 

• Statoil:   2 500 arbeidsplasser 
• IT-Fornebu:  2 000 arbeidsplasser 

 
Følgende oppnås med traséforslaget: 
 

• Redusert konflikt i forhold til kryssinger i plan med tilkomstveier fra Forneburingen (Odd 
Nansens vei og Bernt Balchens vei). 

• Bortfall av trafikksikkerhetsmessig uheldig kryssing ved Propellen rundkjøring. 

• Bortfall av konflikt i forhold til nærføring til IT-Fornebu, eventuelt boligbebyggelsen på 
andre side av veien ned mot Rolfsbukta. 

• God holdeplassdekning av alle store arbeidsplasskonsentrasjoner på delstrekningen. 
 
Andre konsekvenser: 
 

• Snarøyveien må breddeutvides noe for å opprettholde 2 gjennomgående bilfelt i hver 
retning og nødvendige svingefelt. 

• Nordre tilfartsvei fra Forneburingen (Odd Nansens vei) får ikke tilkomst til Snarøyveien 
mot Tårnkrysset. 

 
Følgende må optimaliseres videre: 
 

• Traséføringen fra holdeplass ved StatoilHydro mot Koksa: Traseen må tilpasses terrenget 
og eventuell nærføring mot planlagt hotell. En hensiktsmessig løsning kan være trasé på 
bru som krysser over veien ned mot Rolfsbukta og samtidig krysser over grøntdraget ned 
mot Rolfsbukta.  
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Figur 10:   Optimalisert trasé for bybane, delstrekning Telenor Arena til Rolfsbukta  
 
På strekningen fra Rolfsbukta til Fornebu Senter videreføres banen i tråd med regulert trasé, men 
på markplan. Holdeplass ved Koksa og ved Fornebu Senter. På denne delstrekningen var også  

Rolfsbukta 

Telenor 

Arenaen 

Ståsted for 
illustrasjon 
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Figur 11:   Illustrasjon av nytt hovedbygg for Statoil sett fra Rolfsbukta mot Aker Solutions                 

(kilde: a-lab) 
 
 
vedlikeholdsbase og depot for automatbanen planlagt plassert nede ved Koksa. Det vises til 
etterfølgende kapittel 3.1.4 for vurderinger omkring baseløsning for bybane. 
 
Følgende oppnås med traséforslaget: 
 

• God tilgjengelighet til planlagt driftsbase ved Koksa, eventuelt til hangaren som også 
eventuelt kan brukes som base.  

• God ivaretakelse av intensjonene til grunn for regulert løsning for automatbanen. 
 
Andre konsekvenser: 
 

• Banen bærer på denne strekningen preg av mer integrering i omgivelsene, noe som 
innebærer lavere fremføringshastighet enn lenger inn mot Lysaker. 

 
Følgende må optimaliseres videre: 
 

• Banens kryssinger i plan av lokalt vegsystem. 

• Vedlikeholdsbasens plassering og utforming. 
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Figur 12:   Optimalisert trasé for bybane, delstrekning Rolfsbukta til Fornebu Senter  
 
 
I prosjektet skal det også vurderes om banen skal terminere på Fornebu senter eller videreføres 
til Norske Skog. Hvis sistnevnte, videreføres banen fra strekningen fra Fornebu Senter til Norske 
Skog på markplan i veitraseen på Forneburingen. Holdeplasser etableres ved Storøykilen og ved 
Norske Skog. 
 
Dersom Snarøyabussen betjener strekningen mellom Fornebu senter og Norske Skog, vil det 
være naturlig å terminere banen på Fornebu senter. 
 
Følgende oppnås med traséforslaget: 
 

• God ivaretakelse av intensjonene til grunn for regulert løsning for automatbanen. 
• God tilpassing til planlagt bebyggelse langs Forneburingen. 
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Figur 13:   Optimalisert trasé for bybane, delstrekning Fornebu senter til Norske Skog  
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Det er også vurdert andre konseptløsninger for trasévalg ved endepunktet på Fornebu 
sløyfeløsning rundt Koksa, hhv. hel sløyfe og delsløyfe med endestasjon i Rolfsbukta.  
 
Enkeltsporet hel sløyfeløsning rundt Koksafeltet er tidligere vist for automatbaneløsningen. En slik 
sløyfeløsning kan også vurderes for bybanen. I figuren nedenfor er det tegnet en sløyfeløsning 
som betjener Fornebu Senter, Koksa og Rolfsbukta. 
 

 
Figur 14:   Sløyfeløsning for bybanen (hel sløyfe) 
 
 
Ved delsløyfeløsningen kan traseen gå direkte til senteret fra Propellen rundkjøring, for deretter å 
gå nedenom Koksa til Rolfsbukta (se etterfølgende illustrasjon). Begge sløyfeløsningene betyr at 
traseen til Norske Skog utgår.  
 
En mer radikal variant av denne kunne være å stanse ved Fornebu Senter og ikke gå videre til 
Koksa og Rolfsbukta, ei heller til Norske Skog. 
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Rolfsbukta 



Bybane Fornebu – Statusrapport pr. april 2009 

26 
 

 
Figur 15:   Sløyfeløsning for bybanen (delsløyfe) 
 
 
Parsell 2: Lysaker 
 
På Lysaker er det bestemt å gå videre med et hovedalternativ som i rapporten fra fase 1 ble 
benevnt A3. Det er videre besluttet å detaljere noe mer på et D-alternativ benevnt D1 i rapporten 
fra fase 1. Nedenfor presenteres først hovedalternativet A3 på Lysaker: 
 

 
Figur 16:   Anbefalt alternativ A3 på Lysaker  
 
 
Den mest åpenbare fordelen med A3 på Lysaker er at den ikke berører overflateløsningene som 
er bygget eller planlagt bygget. Stasjon og trasé ligger så dypt at jernbanen kan krysses uten at 
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driften på denne må stanse. Trasé ligger under gulvet i garasjekjelleren til Thon, slik at den ikke 
vil berøre bebyggelsen direkte, bortsett fra atkomster til stasjonen. Traseen vil neppe la seg 
realisere dersom Thon bygger ut først. 
 
Videre gir den fordeler i forhold til videreføringen mot Vækerø og Skøyen i den forstand at den 
ikke legger begrensninger eller føringer på alternative dagløsninger for fremtidig ny E18. For øvrig 
vises det til rapporten fra fase 1 hvor en mer detaljert beskrivelse og rangering av alle alternativer 
på Lysaker er gjennomgått. 
 
Alternativ D1 er nå i fase 2 optimalisert noe, og er i plan vist nedenfor. Optimalisert alternativ D1 
benevnes heretter som D3. 
 

 
Figur 17:   D3 på Lysaker  
 
 
D3 er både teknisk og praktisk mulig å bygge uten for store konsekvenser for omkringliggende 
bygg og konstruksjoner. Holdeplassituasjonen blir imidlertid presset og lite synlig, noe som 
fremkommer av snittene nedenfor. 
 
Løsningen legger store føringer på dagens og fremtidig vegsystem og annen infrastruktur i 
området. Det er imidlertid noe tidlig å konkluderte med å forlate løsningen til fordel for A3 på 
nordsiden av Lysaker stasjon, og på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, 
detaljeres løsningen videre på strekningen fra og med Lysaker til Vækerø.  
 
Plan- og bygningsetaten ønsker slik detaljering av D3 da de mener man da blant annet vil få en 
mer synlig bybane enn i alternativ A som ligger i grunnen. PBE ser også fordeler knyttet til D-
alternativet i forhold til etablering av et kompakt knytepunkt med gangkulvert under E18, samt at 
alternativet ikke gir føringer for en eventuell fremtidig E18-tunnel mellom Lysaker og Skøyen. 
 
Detaljering av D3 ut over det som er vist i denne rapporten, er pr. april ikke igangsatt. 
 

Lysaker 

Gangkulvert 

under E18 
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På oppdrag fra Plan- og bygningsetaten gjøres det også en forenklet studie av en mulighet for å 
føre bybanen fra Lysaker og opp til Lilleakerbanen, altså en løsning i tråd med bybanealternativ 
1A3 som beskrevet innledningsvis i avsnitt 3.1 og vist i Figur 4:  . Dette arbeidet er p.t. ikke 
igangsatt. 
 

 
 
Figur 18:   Snitt 1 for D3  
 

 
Figur 19:   Snitt 2 ved holdeplass for D3  
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Parsell 3: Lysaker – Skøyen 
 
En traséoversikt for strekningen fra Lysaker til Skøyen er vist nedenfor. Den viste traseen tar 
utgangspunkt i alternativ A3 på Lysaker.  
 

 
Figur 20:   Traséoversikt Lysaker – Skøyen (alternativ 1A1)  
 
 
Fra Lysaker krysser bybanen i kulvert under Lysakerelven og går i fjelltunnel frem til Vækerø hvor 
den kommer ut i dagen. Fra Vækerø og inn til Skøyen går bybanen like på sørsiden av E18 
innover mot Skøyen. Et evnt. alternativ D3 på Lysaker vil på hele strekningen inn mot Skøyen gå 
like på sydsiden av E18, og vil fra Vækerø og innover ha sammenfallende trasé med 
Lysakeralternativ A3. Detaljeringen av D3 er ikke påbegynt pr. april, og er derfor ikke vist i denne 
statusrapporten. 
 
På strekningen mellom Lysaker og Skøyen (parsell 3) er hovedutfordringen i første rekke å få 
tilpasset bybanen til E18, og samtidig få fremført en høystandard sykkelvei. Dette gjelder spesielt 
ved Vækerø og inn mot Maritim. 
 
På strekningen Vækerø – Maritim planlegges det én holdeplass. Denne holdeplassen er i figuren 
nedenfor plassert like ved Maxbo. Fordelen med denne løsningen er at den gir en enklere løsning 
for banens føring under Vækerøkrysset. Ulempen er at holdeplassen blir noe ugunstig plassert i 
forhold til bebyggelsen til Hydro. Denne situasjonen (holdeplass ved Hydro) er også vist i en 
etterfølgende figur. 
 

 
Figur 21:   Strekningen Vækerø – Maritim, holdeplass ved Maxbo  
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Figur 22:   Holdeplass ved Hydro  
 
 
Holdeplassen ved Hydro vil ligge under avkjøringsrampen fra E18 og G/S-veien. Den vil ligge på 
markplan på forplassen foran Hydro, og traseen vil krysse tilkomstveien til Hydro i plan. Her må 
det mest sannsynlig etableres bomanlegg pga. siktforholdene. 
 
Prosjektets styringsgruppe har lagt til grunn at traséføringen for banen på denne delstrekningen 
skal legge til grunn dagens E18 med to bilfelt og ett kollektivfelt. 
 
Videre skal det legges til grunn en høystandard G/S-vei med bredde 5 – 5,5 meter. 
 
Tilgjengelig plass mellom dagens E18 og Maxbo er begrenset. Løsningen innebærer at 
tilkomstveien mot Maritim må samordnes med det areal Maxbo i dag benytter til varelevering på 
nordsiden av bygget. Denne situasjonen er vist i snitt like nedenfor. 
 

Vækerø 
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Figur 23:   Snitt ved Maxbo  
 
 
Løsningen vanskeliggjør en eventuell fremtidig utvidelse av E18 uten at bybanen må legges om. 
Videre medfører løsningen reduserte kvaliteter for vareleveringen til/fra Maxbo. Løsningen er p.t. 
ikke vurdert sammen med Maxbo. 
 
Det er vurdert å legge enten G/S-veien eller tilkomstveien til Maritim på sydsiden av Maxbo for å 
skape mer plass. Disse løsningene medfører i større eller mindre grad utfylling av strandlinjen, og 
er derfor ikke forfulgt videre.  
 
Lenger inn mot Maritim er også tilgjengelig bredde mellom E18 og bebyggelsen for smal, og det 
medfører at 3-4 bygg (antatt lagerbygg og kontorbrakke) helt eller delvis må rives for å kunne 
fremføre bane, G/S-vei og tilkomstvei. 
 
Gangbrua over E18 ved Maritim må bygges om. 
 
Følgende må optimaliseres videre: 
 

• Holdeplasslokalisering 
• Løsninger mellom E18 og Maxbo 

• Grensesnitt mot bebyggelse og virksomhet videre inn mot Maritim. 
 
 

Parsell 4: Skøyen 
 
Parsell 4 dekker i denne sammenheng strekningen fra bomstasjonen på E18 ved Skøyen  
gjennom Skøyenområdet og opp til Lilleakerbanen. 
 
Flere mulige løsninger er sett på og under utarbeidelse. Disse søker å hensynta følgende mål for 
planleggingen: 
 

1. God og trafikksikker fremføring av bybanen. 
2. Generelt god trafikksikkerhet for alle i løsningene. 
3. Gode omstigningsforhold bybane/buss/tog. 
4. Fremføring av høystandard G/S-vei gjennom Skøyenområdet. 
5. God fremføring og terminalløsning for buss, herunder også: 
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a. Mulighet for buss fra E18 vestover til ”å svinge innom” Skøyen. 
b. Gode forhold for terminering av bybusser fra øst og regionbusser fra vest. 

 
I tillegg er det et ønske at man ser på mulighetene for omlegging av Lilleakerbanen ned til et 
kompakt knutepunkt ved Skøyen stasjon. 
 
Etterfølgende illustrasjon viser ett av alternativene på Skøyen. Det er p.t. ikke tatt beslutning om 
hvilket alternativ som skal legges til grunn for den videre planleggingen. 
 

 
Figur 24:   Alternativ 1 ved Skøyen 
 
 
Alternativ 1 (beskrivelse) Fordeler Ulemper 
Banen krysser under 
avkjøringsrampe for E18 fra 
vest. Krysser videre under 
E18 og gjennom vestre 
rundkjøring på Skøyen i plan. 
Ligger deretter i midtrabatt i 
hovedveien på Skøyen. 
Holdeplass i samme 
midtrabatten. 

Muliggjør relativt god 
fremkommelighet for trikken. 
 
Kompakt knutepunkt knyttet 
opp mot jernbanen og 
bussholdeplassene like ved 
jernbanen. 
 
Sikrer fremføring av 
høystandard G/S-vei gjennom 
Skøyenområdet. 

Kryssing av vestre rundkjøring 
i plan. Dette er en komplisert 
rundkjøring med mange 
tilfartarmer. 
 

 
Det er også sett på et alternativ 2 der bybanen krysser under vestre rundkjøring, og ramper seg 
opp i midtrabatten i hovedvegen. 
 

Skøyen 
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Figur 25:   Alternativ 2 ved Skøyen  
 
 
Fordelen med denne løsningen er at man får bedre fremkommelighet (og sikkerhet) for trikken 
ved at man unngår å krysse vestre rundkjøring i plan. En ulempe kan være det estetiske ved at 
trikken ramper seg opp i midtrabatten.  
 
I tillegg har Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune sett på et alternativ med sidestilt trasé for 
trikken på Skøyen.  
 
Hovedutfordringene på Skøyen er arealbegrensninger og prioriteringer mellom trafikkartene. 
Videre er det problemstillinger knyttet til trafikksikkerhet og estetikk. 
 
Skøyenområdet anses som et komplisert område for fremføring av en bybane i dagen. Det 
arbeides videre med å detaljere mulige løsninger på Skøyen for snarest mulig å kunne 
avgjøre om det i det hele er praktisk mulig å fremføre en bybane i dagen gjennom 
Skøyenområdet. 
 

3.1.3 Tilknytning til Fjordbanen 

 
Fjordtrikken, parsellen mellom Bjørvika og Skøyen, utredes parallelt. Det er nedsatt en egen 
styringsgruppe samt en arbeidsgruppe som har vært operativ fom.  jan 2009, i hovedsak 
representert ved de samme deltagere som arbeidsgruppa for baneutredningen til Fornebu.  
Den foreløpige rapporten viser at det finnes flere traséalternativer som bør vurderes nærmere. 
Ruter koordinerer sammenhengen mellom disse prosjektene og vil utrede nærmere hvordan 
prosjektene gjensidig kan bygge opp under hverandre. Fjordtrikken forutsetter god 
fremkommelighet, og store strekk av banen vil trolig gå i separat trasé. Dette vil kunne bety 
redusert reisetid mellom bl.a. Skøyen og Jernbanetorget, og et generelt bedret reisetilbud 
gjennom sammenbinding av nye målpunkter i Fjordbyen.  
 

3.1.4 Baseløsning for Bybanealternativer 

 
Dagens vedlikeholdsbaser og depot for trikken i Oslo ligger på Grefsen og på Holtet. Trikken har 
tidligere også hatt tilgang til funksjoner på Avløs ved Kolsåsbanen, men disse er ikke lenger 
tilgjengelig på grunn av oppgradering av Kolsåsbanen til Metrostandard. 
 
Oslo Sporvogndrift AS som opererer trikkesystemet i Oslo, utreder for tiden en fremtidig 
basestruktur basert på mulige fremtidige utvidelser av trikkenettet og fremtidig behov for fornyelse 

Skøyen 
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av rullende materiell. Dette arbeidet er pr. april 2009 ikke ferdigstilt, men foreløpige resultater og 
anbefalinger gjengis nedenfor. 
 
Dagens vognpark for trikken består av: 
 

• 40 SL79 vogner, derav serie 1 anskaffet i tiden 1982-1984 og serie 2 anskaffet fra 1989-
1990. 

• 32 SL95 vogner levert i tiden fra 1999 til 2003. 
 
Med de transportoppgavene som er lagt til grunn for fremtidig rutenett for trikken, fremkommer 
behov for følgende materiellantall: 
 

År 2008 2015 2025 
Totalt ant. vogner 72 120 125 
Derav SL79 40 30 0 

Derav SL95 32 32 32 
Derav nye 0 58 93 
 
Det er her forutsatt at alle SL 95 vognsett drives frem til år 2025.  
 
Følgende antall oppstillingsplasser må kunne disponeres i fremtiden, og hvorav Fornebuområdet 
vurderes som en mulighet: 
 
Sted Eksisterende 

oppstillingsplasser 
Nye 

oppstillingsplasser 
Sum 

oppstillingsplasser 
Grefsen 48 0 48 
Holtet (antatt) 11 52 63 
Fornebuområdet 0 14 14 
Avløs 13 0 0 

Sum 72 66 125 
 
Den basen ved Koksa som i sin tid ble planlagt for automatbanen, vil kunne ha oppstillingsplass 
for minimum 14 sporvogner med lengde opp til 35 meter.  
 
Det kan og tenkes oppstilling av trikker på Fornebu i eksisterende Hangar 4 som også ligger i 
Koksaområdet. Denne brukes i dag som innendørs golfbane etc., og vil kunne stalle opp flere 
trikker en den planlagte automatbanebasen. Dette skal utredes videre i prosjektet. 
 
 


