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Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med reguleringsplaner for Fornebubanen med 
tilhørende anlegg og tilknyttet arealutvikling.  Hensikten med planene er å tilrettelegge for en 
utbygging av en etterlengtet og sentral ny lenke i T-banenettet, og se denne i sammenheng 
med behov for nye utbyggingsområder i samsvar med føringer i Oslopakke 3 og det pågående 
arbeidet med ny kommuneplan.

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, behovet for utredninger og 
analyser, beskrive plantyper, hvilke alternativer som vil bli utredet og hvordan planprosessen skal 
gjennomføres, blant annet med hensyn til medvirkning.

Forslaget til planprogram er utarbeidet av prosjektgruppen bestående av Erik Dahl, Dagfinn 
Eckhoff og Johan Borchgrevink - sistnevnte har hatt hovedansvaret som redaktør av programmet.  
Det har vært nær kontakt med Ruter AS gjennom hele prosessen.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, og er samtidig varsling av de aktuelle planarbeidene.

Plan- og bygningsetaten
8. april 2013

Netten Østberg        Dagfinn Eckhoff
Avdelingsdirektør       Seniorarkitekt

Forord
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Utkast til planprogram for  

1. Detaljregulering av Fornebubane (Lysaker-Majorstuen) med tilhørende anlegg 
2. Detaljregulering av overbygging over sporområdene på Majorstuen 
3. Områderegulering av Skøyen og Vækerø

Samarbeidende forslagsstillere er Ruter AS (oppgave 1 og 2) og Plan- og 
bygningsetaten (oppgave 3).

Kartet viser avgrensing og sammenheng 
mellom de ulike planområdene 
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1. Sammendrag

Mål og rammer, bakgrunn 
  

Mål og lovgrunnlag 

Dette planprogrammet skal fastlegge rammene for planlegging og utredning av 
T-baneforbindelse mellom Lysaker og Majorstuen via Skøyen, og arealplanlegging i fremtidige 
stasjonsområder på Vækerø, Skøyen og Majorstuen. T-baneanlegget er et ledd i etablering av 
kapasitetssterkt kollektivtransporttilbud mellom Fornebu og Oslo sentrum, og er forankret 
i revidert handlingsplan for Oslopakke 3. Plan- og utredningsarbeider i Oslo skal sees i 
sammenheng med tilsvarende arbeider i Bærum kommune/Akershus fylkeskommune for 
strekningen Lysaker – Fornebu. 

Valg av transportmåte skal legge til rette for en effektiv og miljøvennlig kollektivtransport 
mellom Fornebu og Oslo sentrum, som også skal gi bedre kollektivbetjening av Vækerø, Skøyen 
og Majorstuen.

I 2008 ga Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for miljø og 
samferdsel, Ruter As i oppdrag å utrede en bybaneløsning til Fornebu med tilknytning til det 
øvrige kollektivnettet i Oslo ved Skøyen. Høyere befolkningsprognoser generelt for regionen 
og reviderte anslag om antall arbeidsplasser på Fornebu aktualiserte kapasitetssterke 
kollektivløsninger

T-baneanlegget og planområdene ved stasjonene skal konsekvensutredes i kraft av sitt omfang, 
kostnadene og virkninger i henhold til forskrift (KU- forskriften, vedlegg 1, pkt 30), og det skal 
utarbeides planprogram for å fastlegge rammene for nødvendig plan- og utredningsarbeide. 
Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker, hvoretter det 
bearbeides og fastsettes av Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Status 
Trafikken over kommunegrensen mellom Bærum ved Lysaker på vei og jernbane er meget 
stor, og byr på betydelige rushtidsforsinkelser på vei morgen og ettermiddag. Det er 
begrensede utvidelsesmuligheter både for vei og jernbane. Dagens bussbetjening av Fornebu 
er omfattende og har også avviklingsproblemer i kombinasjon med tog. Det er begrensede 
utvidelsesmuligheter for busstilbudet på Fornebu.

Fra Lysaker til Skøyen er nærområdene til aktuell banetrasé preget av nærheten til E18.  Nord 
for E18 og langs jernbanelinjen er det i hovedsak småhusområder hvor småhusplanen gjelder.  
På sydsiden er det i hovedsak næringsbebyggelse i større eller mindre skala, samt aktiviteter 
knyttet til sjøen og båtliv.

Mellom det sentrale Skøyen og Majorstuen er det store parkområder og store boligområder 
med varierende tetthet. Det er bymessig bebyggelse på Skøyen og  Majorstuen.

Overordnede rammer
Stortingsmelding nr 26 (2006- 2007) om Regjeringens miljøpolitikk gir overordnede føringer om 
samordning av utbyggingsmønster og transportsystem med sikte på redusert motorisert ferdsel, 
økt bruk av kollektivtransport og sykkel. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
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transportplanlegging (RPR/ATP, - T-5/93) understøtter disse målene.
Gjeldende kommuneplan (2008)  gir en rekke føringer for arbeidet med Fornebubane: Særlig 
under hovedmål 5 ”Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling” er flere av strategiene relevante for 
utvikling av T-bane til Fornebu. Byøkologisk program (2011) understøtter kommunens visjoner 
om miljøvennlig og bærekraftig utvikling. KDP for Skøyen (1994) gir rammer for bykvaliteter og 
bytetthet. KDP for torg og møteplasser (2009) angir viktig torg/møteplass ved Skøyen stasjon, 
og sammenheng i gang-sykkelveier. Grøntplan for Oslo (1993) gir føringer for sammenheng i 
grøntdrag og gangforbindelser.

Ruters strategiske plan K-2012 tar utgangspunkt i sterk befolkningsvekst (750 000 flere i Oslo 
og Akershus i 2060) og anbefaler ny sentrumstunnel for T-bane gjennom Oslo, og T-bane til 
Fornebu. 

Revidert avtale om Oslopakke 3 (2012) har avsatt 2303 mill kr til ny Fornebubane, med 588 mill 
til oppstart i 2018. Oslopakke 3 forutsetter også tiltak på E-18 i det aktuelle området.

Oslo kommune fikk i 2012 gjennomført en kvalitetssikring (KS1) av foreliggende prosjekt-
grunnlag ved hjelp av Holteprosjekt as. Byrådet gir i sak 49/13 Bystyret følgende anbefaling: 

1. Det forutsettes at fremtidig kollektivløsning til Fornebu skal ha kapasitet til å ta fremtidig 
trafikkvekst, bidra til å redusere belastningen på overflatenettet i Oslo samt legge til rette for 
byutviklingen langs traseen.
2. Basert på nevnte forutsetninger bes byrådet om å arbeide videre med metroløsning fra Fornebu 
via Lysaker og Skøyen til Majorstuen med sikte på å realisere denne løsningen.
3. Det legges frem ny sak om Fornebubane etter at reguleringsplan er utarbeidet og forprosjekt med 
etterfølgende KS2 er gjennomført.

Problemstillinger, avveininger og tilrådning 

Plan- og utredningstemaer 
I 2030 vil de prognostiserte ca 400 000 flere innbyggerne i Oslo og Akershus foreta ca 1 million 
reiser mer enn i dag. På Fornebu er det beregnet etablert 20-25 000 nye arbeidsplasser og 
ca 17 000 nye beboere (6000 boliger). Dette innebærer sterk vekst også i kollektivtrafikken 
(56 % økning i Lysakersnittet) noe som bare effektivt kan avvikles av bane. T-bane frigjør 
også kapasitet for annen kollektivtransport på bakkeplan i sentrum. Det legges til rette for 8 
avganger i hver retning pr time, tilsvarende kapasiteten til 44 bussavganger.  

I forhold til forskrift om konsekvensutredninger, § 6  2. ledd skal ”relevante og realistiske 
alternativer beskrives”. Forutgående prosess har truffet valg om en driftsform (T-bane) og en 
trase (Lysaker- Skøyen – Majorstuen). Alternativsutredningene knytter seg til vurderinger i 
forhold til 0-alternativet (dagens løsning fremskrevet) og til stasjonsstrukuren på den valgte 
strekning. 

I tillegg til å gi en rask og kapasitetssterk forbindelse mellom Fornebu og Oslo sentrum 
gir banen også muligheter for å betjene deler av Oslo vest som har betydelig potensial for 
utvikling av næring og boliger. Sammenholdt med den forventede sterke befolkningsvekst 
blir det dermed en viktig oppgave å legge opp til en planprosess som både sikrer utvikling 
av baneanlegget og gir grunnlag for byutvikling i områder langs banetraseen, og særlig i  
stasjonsområdene.

T-banen forutsettes å gå i tunnel på hele strekningen Lysaker - Majorstuen. Dermed blir 
stasjonsantall og –lokaliseringer koplingen med arealbruken på bakkeplan.

Av særlig betydning er E-18 som ligger i dagen på strekningen Lysaker -  Framnes, og som 
binder betydelige arealer, påfører tilstøtende arealer store støyulemper, samt danner barriere. 
Jernbaneverket vurderer en ny sentrumstunnel for jernbanen og alternative løsninger for 
bedret kapasitet for lokal- og fjerntrafikk til og gjennom Oslo sentrum
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Blågrønnstrukturen er et viktig tema langs hele strekningen.  

Lysaker, Skøyen og Majorstuen er alle vist som knutepunkter i gjeldende kommuneplan 
(strategisk kart), og er også tatt med som stasjoner i Ruters anbefalinger knyttet til 
Fornebubanen K2012. 

Gjennomføring av mulighetsstudier for arealene på bakkeplan som knytter seg til T-banetraseen 
er et grep som vil bidra til ytterligere å synliggjøre byutviklingspotensial, å plassere stasjonene 
presist og å legge til rette for arealplanlegging ihh til plan- og bygningsloven.

Det  er beskrevet særlige utfordringer for byutviklingen på områdene: Lysaker – Sollerud 
–Lilleaker, Vækerø, Skøyen og indre del av Bestumkilen, Madserud og Majorstuen. 
Planprogrammet kan, med utgangspunkt i anbefalinger etter mulighetsstudiene legge rammer 
for arealplanlegging og konsekvensutredning på Vækerø og Skøyen. For Majorstuen er det i 
2004 gjennomført en charrette som gir tilstrekkelige alternativsvurderinger, slik at videreføring 
kan skje i en reguleringsplan med konsekvensutredning i ett alternativ.

Samlet tilrådning 
Stasjonene anbefales å ligge på samme sted i de ulike variantene (1. a-c) som skal utredes. 
Det bør utarbeides reguleringsplan for T-banetrasé med alle tre mellomliggende stasjoner 
(Madserud kan vurderes tatt ut).

Mulighetsstudier gjennomføres knyttet til konsekvensutredningene av arealbruken på 
bakkeplan, og må derfor foreligge før det tas endelig stilling til plan for baneanleggene.

For overbygging av sporområdene på Majorstuen foreligger det utredninger konkludert i 
rapport fra charetten (2004), og det er ikke nødvendig med nye mulighetsstudier her. Det bør 
utarbeides egen reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for dette området.

Det utarbeides KU for hver av de to reguleringsplanene. Mulighetsstudier fremlegges senest 
samtidig med reguleringsplan for T-banen.  

Det skal utarbeides områdereguleringsplaner med tilhørende konsekvensutredninger for 
henholdsvis Skøyen og Vækerø etter at mulighetsstudiene er gjennomført.

Program for planarbeidet 
 
Plantyper og –avgrensning.  Forholdet til andre planer og 
utredninger
Det skal utarbeides forslag til detaljreguleringsplan med planbeskrivelse og –bestemmelser for 
T-baneanlegget med stasjoner og oppganger Det skal også utarbeides detaljreguleringsplan 
med beskrivelse og bestemmelser for overbygging av sporområdene på Majorstuen med 
tilstøtende arealer. Det skal videre utarbeides mulighetsstudier på bakkeplan for strekningen 
Lysaker – Skøyen og på mer detaljert nivå for stasjonsområdene Lysaker, Vækerø og Skøyen. 
Planarbeidet må samordnes med kommuneplanarbeidet, med arbeidet med utredning av nye 
sentrumstunneler og planer for enkelttiltak innenfor planområdene.

På grunnlag av mulighetsstudiene skal det utarbeides områdereguleringer for Skøyen og 
Vækerø.

Alternativer som skal utredes 
0-alternativet (dagens transportløsning) utredes og sammenlikenes med Alt. 1 (a-c) som er 
T-bane med ulike antall stasjoner. Det utredes ikke alternativer til planene for overbygging 
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av Majorstuen, eller for Skøyen og Vækerø. Alternativsvurdering er ivaretatt gjennom 
Majorstucharretten og mulighetsstudiene.

Metode. Standarder/kriterier 
Utredningene skal utarbeides og behandles i henhold til forskrift om konsekvensanalyse. Ikke 
prissatte konsekvenser utredes med utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok 140

Konsekvenser som skal utredes
Konsekvenser utredes for angitte prissatte og ikke prissatte konsekvenser innenfor 
planområdene:

- T-bane Lysaker- Majorstuen i varianter (alt 1, a-c) og 0-alternativet
- Overbygging over sporområdene på Majorstuen
- Områderegulering av Skøyen og Vækerø

Sammenstilling
Prissatte og ikke prissatte konsekvenser sammenstilles innenfor hvert tema.
For alternativer for transportløsning sammenliknes de to alternativene (til sammen fire 
varianter).
Sammenlikninger konkluderes, og det gis en anbefaling om valg av alternativ.

Organisering og medvirkning
Ruter As har ansvaret for utarbeidelse av reguleringsplaner for T-baneanlegget og for 
overbygging av sporområdene på Majorstuen. Plan- og bygningsetaten har ansvaret for 
gjennomføring av mulighetsstudiene og for områderegulering på Skøyen og Vækerø.

Det skal avholdes åpent informasjonsmøte mens planprogrammet er til offentlig ettersyn. 
Planer og utredninger skal utarbeides i nært samarbeid med statlige og kommunale etater, 
lokalt nærlingsliv, bydel og relevante interesseorganisasjoner.

Fremdrift
Forslag til planprogram er utlagt til offentlig ettersyn i april – mai  2013. Det tas sikte på å 
fastsette det høsten 2013. 
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2. Mål og rammer, bakgrunn.  

2.1. Mål og lovgrunnlag

2.1.1. Definisjon av tiltak som skal utredes/planlegges
Dette planprogrammet skal fastlegge rammene for planlegging og konsekvens-utredning av 
T-baneforbindelse mellom Lysaker og Majorstuen, via Skøyen. Traseen vil i hovedsak gå i tunnel, 
og utgjøre en strekning på noe over 5 km. Tiltaket er et ledd i etablering av kapasitetssterkt 
kollektivtransporttilbud mellom Fornebu og Oslo sentrum, og er forankret i revidert 
handlingsplan for Oslopakke 3. Plan- og utredningsarbeider i Oslo skal sees i sammenheng med 
tilsvarende arbeider i Bærum kommune/Akershus fylkeskommune for strekningen Lysaker – 
Fornebu. 

Detaljreguleringsplan for strekningen Lysaker - Fornebu er under utarbeidelse av Ruter i 
samarbeid med Bærum kommune. 

Planprogrammet skal også fastlegge rammene for planlegging av overbygging av 
sporområdene på Majorstuen med tilknytning til omkringliggende trafikkarealer.

Etablering av T-bane mellom Fornebu og Oslo sentrum vil også bidra til byutvikling i de 
fremtidige stasjonsområdene. Planprogrammet skal derfor også fastlegge rammene for 
områderegulering av Skøyen og Vækerø.

Mål
Valg av transportmåte skal legge til rette for en effektiv og miljøvennlig kollektivtransport 
mellom Fornebu og Oslo sentrum med god tilknytning til knutepunktene Skøyen og 
Majorstuen.  

- Med effektiv menes i denne forbindelse at transporten skal ha kapasitet til å ta den   
 forventede trafikk, at den er konkurransedyktig på tid og at trafikantene i størst   
 mulig grad når de ønskede målpunkter.  

- Med miljøvennlig menes at transportmiddelet i seg selv gir minst mulig negative   
 miljøpåvirkninger i form av støy, barrierer, og ulemper av selve anlegget. Videre   
 skal transportmiddelet ha minst mulig negativ påvirkning på lokal luftforurensning og   
 klimapåvirkning.

Fremføring av T-bane vil være vesentlig element i utvikling av velfungerende tettsteder 
ved stasjonene. Det er et mål for planarbeidet å fastlegge rammene for videre byutvikling 
i knutepunktene Skøyen og Majorstuen samt i det stasjonsnære området rundt fremtidig 
stasjon på Vækerø. Det skal legges til rette for etablering av nærings- og boligbebyggelse med 
minst mulige miljøulemper, kontakt med-, og optimal bruk av strandsoner, levende byrom, 
tilretteleggelse for gange og sykkel og gode overgangsmuligheter til annen kollektivtrafikk. 

2.1.2. Politiske vedtak. Oppdrag 
Banebetjening av Fornebu var regjeringens forutsetning da Fornebu ble frigitt til 
utbyggingsformål i 1996.  Samferdselsdepartementet ga i 2001 ansvaret for planarbeidet til 
Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og Oslo kommune. Fylkestinget vedtok løsning 
med automatbane i 2002, og 06.04.2005 ble det vedtatt en trasé fra Lysaker mot Snarøya.
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I 2008 ga Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for miljø og 
samferdsel, Ruter As i oppdrag å utrede en bybaneløsning til Fornebu med tilknytning til det 
øvrige kollektivnettet i Oslo ved Skøyen. Høyere befolkningsprognoser generelt for regionen 
og reviderte anslag om antall arbeidsplasser på Fornebu aktualiserte kapasitetssterke 
kollektivløsninger. Etter innspill fra Oslo kommune ble utredningen utvidet til å omfatte 
et metroalternativ. Utredningen ble sluttført i november 2009 (Ruterrapport 2009:17), og 
videreført i sammendragsrapport 2011:11 Kollektivbetjening av Fornebu. Denne rapporten ble 
anbefalt av Ruters styre 21.06.2011, og inneholder en anbefaling om T-baneløsning Lysaker – 
Majorstuen via Skøyen.

Den 17.12.2012 ble valg av konsept for Fornebubanen behandlet i møte i fylkestinget i Akershus. 
Her ble det vedtatt at T-bane fra Fornebu senter via Lysaker og Skøyen til Majorstua skal utredes 
videre som hovedalternativ. 

Fylkestinget vil ta stilling til det endelige prosjektet når reguleringsplanen for hele strekningen 
er ferdig og kvalitetssikring av kostnadene er gjennomført.

For arealutviklingen i regionen er det utarbeidet en planstrategi i det regionale plan-
samarbeidet, vedtatt av Akershus fylkesting 26.03.12 og i Oslo bystyre 28.03.2012. Målene i 
strategien er:

- Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa 
- Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling   
 og bevaring av overordnet grønnstruktur 

- Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen,   
 til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med   
 tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 

Oslo bystyre vedtok også 20.06.2007 strategi for byutvikling rundt større knutepunkter i Oslo 
(”knutepunktsrapporten”.).

2.1.3 Utredningsplikt
Dette planprogrammets viktigste oppgave er å fastsette rammene for planlegging og utredning 
av tiltaket og berørte arealer på bakkeplan.

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det  ..” for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn,…som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram 
som grunnlag for planarbeidet”.
Tilsvarende står det i PBL § 4-2  2. ledd …” for reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – 
konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.”
At tiltaket T-bane fra Lysaker til Majorstuen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn følger 
av forskrift om konsekvensutredninger som i vedlegg 1 lister ”Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes”, og hvor det i pkt 30 står : ”Forstads- og T-baner med investeringskostnader på 
mer enn 250 millioner kr”.

Ikke bare kostnadsrammen, men også de store virkninger tiltaket kan ha for områdene 
rundt stasjonene på bakkeplan, gjør denne planoppgaven pliktig til gjennomføring av 
konsekvensutredninger. 

I planprogrammet er også tatt inn plan- og utredningskrav til detaljregulering av overbygging 
over sporområdene på Majorstuen og til områderegulering av henholdsvis Skøyen og Vækerø. 
Dette er planoppgaver som hver for seg og samlet  utløser krav til konsekvensutredninger i 
henhold til PBL § 4-2, 2. ledd.

Planprogrammet beskriver formålet med planleggingen, deres avgrensning, hva planene 
skal handle om, hvordan planprosessen gjennomføres, samt opplegg for medvirkning og 
utredningsbehov.  Planprogrammet beskriver også hvilke alternativer som skal utredes og 
hvilke metoder som skal benyttes i utredningen. Planprogrammet vil vise hvilke tema som skal 
utredes og hvordan ulike interesser kan delta i planleggingen. 



12 Fornebubanen Lysaker - Majorstuen,  planprogram for T-bane med tilhørende anlegg 
og regulering av Majorstuen, Vækerø og Skøyen

I Oslo kommune er myndigheten for fastsetting av planprogram delegert til Plan- og 
bygningsetaten. 

2.1.4. Planprosess
Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker slik at alle som kan 
ha interesser i forhold til dette skal ha mulighet til å uttale seg før planprogrammet fastsettes og 
arbeidet med plan og konsekvensutredning igangsettes. 

Det skal på grunnlag av fastsatt planprogram utarbeides planer og konsekvensutredninger.  
Konsekvensutredninger må senest behandles sammen med første reguleringsplan som 
fremmes for de tiltak som konsekvensutredes. Der planprogram (som dette) omfatter flere 
planer som krever konsekvensutredninger må det tydelig fremgå hvilke utredninger som skal 
gjennomføres i forhold til den enkelte plan.

Mulighetsstudier er ikke en planform ihh til plan- og bygningsloven, men vil bidra til å oppfylle 
lovens krav til at en sak skal være tilstrekkelig opplyst.

Vedtatte reguleringsplaner vil gi en juridisk bindende arealbruk.  Planene vedtas av Oslo bystyre.

2.2. Status

2.2.1. Trafikk over kommunegrensen
I følge tall fra Statistisk sentralbyrå vil forventet befolkningsvekst i Oslo og Akershus ligge på 
ca 30 % fram mot 2030. Dette innebærer at Oslo og Akershus vil ha en befolkning på ca. 1,5 
millioner innbyggere i 2030.

Korridoren E-18/Drammensbanen er den viktigste innfartsåren fra vest til Oslo. Årsdøgntrafikken 
i Lysakersnittet har de senere år ligget nokså stabilt på i overkant av 70 000 kjøretøyer pr døgn.
Jernbanen frakter ca 30 000 passasjerer til/fra og forbi Lysaker stasjon pr døgn (ikke inkludert 
flytoget). 

Utvidelses- og avlastningsmulighetene i dette korridorsnittet er i praksis begrensede.

En stor andel av befolkningen i Oslo og Akershus pendler på tvers av fylkesgrensen. Mens 
antallet pendlere fra Akershus til Oslo har ligget relativt stabilt de siste ti årene, har det skjedd en 
drastisk økning i antallet pendlere fra Oslo til Akershus. Bærum er hovedmottaker for pendlere 
fra Oslo, på bakgrunn av konsentrasjonen av bedrifter på Lysaker, Fornebu og Sandvika. 

På E-18 er det betydelige avviklingsproblemer morgen og ettermiddag, morgenrushet varer 
i dag i 3-4 timer med til dels stillestående kø. Fram mot 2030 vil trafikken totalt fra vest/
Vestkorridoren ha en forventet økning på 36 %, mens kollektivtrafikken alene er beregnet å 
vokse med 56 %. For vegtrafikken vil dette medføre ytterligere forlengede rushtrafikkperioder. 
Jernbanen har fått bedre kapasitet vestover med tunneler Lysaker – Sandvika og Sandvika – 
Asker, men har begrensninger mot og i  Oslo, der også vendekapasiteten virker begrensende.

2.2.2. Nåværende kollektivtransport til Fornebu 
Kollektivtransport til og fra Fornebu løses i dag i alt vesentlig med buss til dels i kombinasjon 
med tog til/fra Lysaker.

I makstimen kjøres det til sammen 46 busser i timen til Fornebu i én retning.  De fordeler seg 
som følger: 6 fra Sandvika/Asker, 6 på linje 28 som følger ring 2, 6 på linje 24 som kjører ring 3 
og de resterende 28 fordeler seg på linje 31, 31E og 36E, altså 28 busser (10 på 31, 6 på 31E og 
12 på linje 36).
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Veiene på Fornebu er allerede tungt belastet i rush med kø. Det er i dag ikke kollektivfelt på 
Snarøyveien  (planlegges opparbeidet i 2013). Busstilbudet har gradvis blitt utvidet og styrket 
på Fornebu. Det vil også bli utvidet videre for å bli tilpasset etterspørselen. En videre vekst 
i busstilbudet på Fornebu gir flere utfordringer. Snumuligheter og reguleringskapasitet på 
Fornebu er begrenset, og økt busstrafikk vil gi økte snu- og reguleringsproblemer. Siden det 
arbeides med en baneløsning til Fornebu er det kun etablert midlertidige løsninger på Fornebu. 

Videre er det en utfordring at mange som kjører med buss til Fornebu kommer med tog til 
Lysaker. Det er da mange reisende fra et tog som samtidig skal videre med allerede fulle busser 
fra Lysaker til Fornebu. Dette medfører at ikke alle kommer med første buss. Kapasiteten totalt 
sett er tilstrekkelig, men avviklingen i kortere perioder medfører forsinkelser for passasjerer.

Busskapasiteten på Lysaker terminal er utnyttet maksimalt. I påvente av ny bane og eventuelt 
ny bussterminal har Ruter i 2012 gjennomført ruteendringer som reduserer antall busser over 
Lysaker terminal. Noen busser som tidligere gikk til sentrum terminerer nå på Sandvika terminal. 
Denne endringen er delvis begrunnet i kapasiteten ved Lysaker og i Oslo sentrum.
Buss fra vest kjører dels Munkedamsveien og Ring 1 gjennom sentrum og dels Henrik Ibsens 
gate – Stortingsgata og videre gjennom Kvadraturen. Kapasiteten er fullt utnyttet og til dels 
utnyttet ut over anbefalt kapasitet. 

Etter hvert som byen vokser og etterspørselen etter kollektivtrafikk vokser må Ruter utvikle 
busstilbudet med utgangspunkt i at det ikke er plass til flere busser fra vest gjennom 
sentrum selv om det kommer en ny terminal på Lysaker.  Over tid vil en stadig større andel 
av busstrafikken fra vest ikke kunne føres gjennom sentrum, noe som vil gi et dårligere 
kollektivtilbud såfremt ikke andre tiltak gjennomføres.

Kartet viser mulige 
stasjoner og regulert 
arealbruk pr 2012 
langs aktuell trasé for 
Fornebubanen
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Gjeldende 
regulering på 
Lysaker - i Oslo

2.2.3 Arealbruk og plansituasjon 

Hovedtrekk
Fra Lysaker til Skøyen er nærområdene til aktuell banetrasé preget av nærheten til E18.  Nord 
for E18 og langs jernbanelinjen er det i hovedsak småhusområder hvor småhusplanen gjelder.  
På sydsiden er det i hovedsak næringsbebyggelse i større eller mindre skala, samt aktiviteter 
knyttet til sjøen og båtliv.  Bestumkilen er et sammenhengende småbåtområde med båthavner 
på sjøen og store vinterlagringsarealer, det største på Karenslystområdet på Skøyen.  Området 
rundt og særlig syd for Skøyen stasjon er preget av betydelig næringsvekst, i hovedsak kontorer.

Mellom det sentrale Skøyen og Majorstuen er det store parkområder, med Skøyen hovedgård 
og Frognerparken, samt store boligområder med varierende tetthet.  Den bymessige 
bebyggelsen finner vi i tillegg til Skøyens næringsområder i hovedsak på Majorstuen.

Lysaker
Lysaker er sterkt utbygget på Bærumssiden med kontorer, boliger og en aktiv sjøside.  Lokk 
over E18 med næringsbebyggelse danner sentrum sør for jernbanestasjon og bussholdeplasser.  
Stasjon for Fornebubanen er foreslått plassert under prosjektert bebyggelse nord for 
jernbanestasjonen.  

På Oslosiden er området Sollerud sør for E18 preget av næringsbebyggelse (kontorbygg), park 
med strand og båthavn.   Det foreligger et planinitiativ for betydelig økning av båthavnen. 
Området nord for E18 og øst for Lilleakerveien er boligområder med relativt lav utnyttelse i 
form av villaområde.  Området vestenfor langs Lysakerelva – Granfossområdet - er et tidligere 
industriområde transformert til næring. Y
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© Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
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Vækerø
Vækerø sør for jernbanen er preget av næring på begge sider av E18, Maxbo på sørsiden 
og bilforretninger på nordsiden. Strandsonen er preget av småbåter.  Lengst vest i området 
ligger Vækerø gård og Norsk Hydro med vakre parkområder mot sjøen.  Nord for jernbanen 
er det villamessig bebygde boligområder. Det er knyttet verneinteresser til Vækerø gård og 
Hydroparken, samt til et par trebygninger rett nord for E18 midt i området.

Gjeldende regulering 
på Vækerø
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Deler av 
Vækerøområdet 
med jernbanen, E18, 
næringsområder, 
småhusområder  og 
båthavn

Skøyen og indre del av Bestumkilen
Skøyen er et område som har gjennomgått en betydelig transformasjon de siste tyve årene, og 
fortsatt fremmes det flere planinitiativ for videre utbygging med høy tetthet.  Det foreligger 
en kommunedelplan for det sentrale Skøyen fra 1994, som er grunnlaget for utforming av 
kollektivknutepunktet og legger til rette for næringsutvikling.  Næringsbebyggelsen er relativt 
bymessig utformet og dekker området nord for E18 og et godt stykke nord for jernbanen på 
begge sider av jernbanestasjonen.  

Lilleakerbanen går parallelt med jernbanen et par kvartaler nord for denne.  Vest og syd 
for kollektivknutepunktet ligger en kolle med Tingstuveien og småhusbebyggelse med en 
rekke store villaer fra tidlig i forrige århundre, avgrenset i nordvest av jernbanen med en 
arealkrevende sporvifte. Syd for E18, ved Hoffselvas utløp i Bestumkilen ligger båthavn og store 
arealer for vinterlagring av småbåter, avgrenset i øst av Bygdøy med Hengsåsen. Det er robane 
langs hele sørøstsiden av Bestumkilen. 
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Gjeldende 
regulering 2012 for 
arealer på Madserud 
og Frognerparken

Gjeldende regulering 
2012 for arealer på 
Skøyen
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Madserud 
Midt imellom Skøyen og Majorstuen ligger Madserud. Området er preget av store parkområder 

– Frognerparken og Skøyen hovedgård, samt boligbebyggelse med relativt lav utnyttelse 
(rekkeblokk -området Casinetto, og småhusområder med i hovedsak villamessig bebyggelse.  
Parkområdene – med Vigelandsanlegget sentralt - er mye brukt sommer som vinter både av 
nærområdet og av tilreisende.
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Majorstuen
Majorstuen er etter Oslo S og Nationaltheatret det viktigste kollektivknutepunktet 
hvor alle T-banelinjene, tre trikkelinjer og 5 busslinjer møtes. Det har lenge vært planer 
om en transformasjon av stasjonsområdet og en bedre stasjonsutforming.   I 2004 
arrangerte Plan- og bygningsetaten en charrette knyttet til Oslo Sporveiers ønsker 
om utbygging av T-banetomten.  Det er også i etterkant gjort vurderinger bl.a. av 
løsninger for en underjordisk stasjonsutforming.
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2.3  Overordnede rammer 

2.3.1. Nasjonale mål og overordnede planer

Nasjonale miljømål
Stortingsmelding nr 26 (2006- 2007) handler om Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand. I denne stortingsmeldingen heter det bl.a: 

”Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte på redusert motorisert 
transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en trygg og effektiv 
trafikkavvikling”.

Rikspolitiske retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR/ATP, - T-5/93) har 
til hensikt å bidra til en best mulig samordning av areal- og transportplanleggingen slik at den 
fremmer ”samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn 
et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale 
helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene”.

I retningslinjene synes følgende formuleringer også særlig relevant for Fornebubanen: 

”Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette 
for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. 
Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og 
effektiv samordning mellom ulike transportmåter.” 

og 

”I regioner eller områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et 
miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av utbyggingsmønsteret og 
transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer”.

T-5/93 er nedfelt som prinsipp i gjeldende kommuneplan 2008 for Oslo.

Gjeldende kommuneplan (kommuneplan 2008) 
Gjeldende kommuneplan gir en rekke føringer for arbeidet med Fornebubane: Særlig under 
hovedmål 5 ”Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling” er flere av strategiene relevante for 
utvikling av T-bane til Fornebu:    

Strategi 5.1.”Tilretteleggelse for et konsentrert og knutepunktbasert utbyggingsmønster innenfor 
eksisterende byggesone”, viser til hvordan utbygging som legger til rette for bruk av kollektive 
transportmidler og reduserer transportbehovet er gunstig for arealutvikling og bærekraft. På det 
strategiske arealplankartet er Lysaker, Skøyen og Majorstuen vist som tre av totalt syv ”områder for 
knutepunktutvikling med blandet arealbruk”.

Strategi 5.3 ”Videreutvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem” fokuserer på effektiv og 
miljøvennlig arealbruk og energibesparende transport som viktige virkemidler i bærekraftperspektiv, 
og slår bl.a. fast at ”Økt satsning på Oslos T-banesystem innebærer en satsing på kollektivtransport 
der nytten  er størst”.

Strategi 5.6 ”Tilretteleggelse for en forutsigbar arealberedskap for nærings- og servicefunksjoner” og 
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Strategi 5.8 ”Tilretteleggelse for tilstrekkelig og variert boligbygging”  viser til at det er nok arealer 
til variert og balansert næringsutvikling og til boligutvikling frem til 2025.  For næringsområder 
bør planavklaringen så langt det er mulig skje i overordnede, fleksible og forpliktende planer 
og programmer, for å gi forutsigbarhet og raskere bahandling av detaljplaner og byggesaker. 
Tilrettelagte arealer for boligutvikling er viktig for at byen skal utvikle seg funksjonelt i forhold til 
eksisterende infrastruktur.

Byøkologisk program vedtatt av bystyret 23.03.2011  
Byøkologisk program inneholder en rekke målformuleringer som understøtter kommunens 
visjoner om en miljøvennlig og bærekraftig byutvikling og drift, bl.a at byen skal ha et 
miljøeffektivt transportsystem, bevare og styrke sin blågrønne struktur, legge til rette for å bo 
og arbeide i byen uten bruk av bil og øke andelen kollektivreiser i forhold til reiser med bil.  

KDP for Skøyen vedtatt av bystyret 08.06.1994.
Planen strekker seg fra nordsiden av E18 og opp til Madserud, og fra Adventveien i vest til 
Bygdøy allé i øst. Den gir rammer for bykvaliteter og bytetthet, med maksimale etasjetall for 
de ulike kvartalene (maksimalt 5+1 etasjer), og for hvor publikumsrettet virksomhet skal prege 
gatene.  Den la til rette for utvikling av NEBB-kvartalene og Norges varemesse (som senere 
flyttet), og E18 i dagen på vestsiden av Bygdøylokket.  

KDP for torg og møteplasser vedtatt i Bystyret 22.04.2009. 
Planen stiller krav til torg- og møteplasser i byutviklingsområder, og angir viktig torg/møteplass 
ved Skøyen kollektivknutepunkt, samt sammenheng i gang- og sykkelveisystemet langs 
Hoffselva og til og langs Bestumkilen.

Gjeldende grøntplan vedtatt av bystyret 15.12.1993.  
Grøntplanen vektlegger i likhet med KDP for torg- og møteplasser Hoffselva og kontakten 
til Bestumkilen med gangforbindelse langs Frognerstranda/ Bestumkilen til Lysaker, samt 
Hengsåsen som landskapselement.

2.3.2. Ruters K2012  
Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2012, ble fremlagt sommeren 2011, og vedtatt av Ruters 
styre i juni 2012. Planen bygger på tidligere tilsvarende planer, og er fremlagt for behandling i 
Oslo bystyre. 

K2012 vektlegger at kollektivtrafikken skal ta det vesentlige av veksten i motorisert trafikk, 
og peker på at for å oppnå dette i en region i sterk vekst må det tilrettelegges for koordinert 
utvikling av infrastruktur for kollektivtransport i ”det funksjonelle hovedstadsområdet”. I dette 
området prognostiseres befolkningstallet i 2060 til å nå hele 2.5 mill mennesker, hvorav en 
tilvekst på 750 000 innbyggere kan forventes i Oslo og Akershus alene.

I K2012 legges til grunn at mye av veksten skal konsentreres i byer, stasjonsbyer og større 
knutepunkter, som knyttes sammen med kapasitetssterke kollektivtransportlinjer.  

Det er vist endringer i stamnettet for tog, buss, T-bane og trikk/bybane. For T-bane er det 
pekt spesielt på etablering av ny fellestunnel i Oslo, og forlengelser til Fornebu, Alna/Furuset, 
Lørenskog/ Lillestrøm og Rykkinn/Sandvika.                  

I planen står det spesielt om T-baneforbindelsen til Fornebu (s86):
”Fornebu anbefales betjent av metro via Skøyen og Lysaker. Anslått anleggskostnad er 4.5.mrd kr. 
Ved siden av å betjene Fornebu gir denne metrogrenen også en viktig bylenke mellom Majorstuen 
og Skøyen knutepunkter.” Anbefalingen om metroløsning på Fornebu er vurdert i forhold til 
at det arbeides for å øke tunnelkapasiteten gjennom Oslo, først ved automatiseringstiltak, 
og så ved ny tunnel. Uten tiltak måtte Fornebubanen, eventuelt Holmenkollbanen og f eks 



20 Fornebubanen Lysaker - Majorstuen,  planprogram for T-bane med tilhørende anlegg 
og regulering av Majorstuen, Vækerø og Skøyen

Sognsvannsbanen snu på Majorstuen. Etter automatisering, men før ny tunnel, holder det med 
å vende Holmenkollbanen, evt annenhver avgang fra Fornebu. 

2.3.3. Oslopakke 3 
Revidert avtale om Oslopakke 3, vedtatt i Oslopakke 3s styringsgruppe 24.05.2012 slår 
innledningsvis fast:

” Transportløsningene må legge til rette for by- og stedsutvikling som gjør det mulig å etablere store 
nye boligområder i nær tilknytning til kollektivknutepunkter (s 2)”,  og

”Oslo-delen av E-18 ved Filipstad og vestover fra Bygdøylokket vil være en viktig del av byutviklingen. 
Dette vil også skape grunnlag for betydelige grunneierbidrag. (s 2)”

Fornebubanen (Oslodelen) er i revidert avtale satt opp med et kostnadsoverslag på kr 2302 mill 
kr, hvorav 588 mill er avsatt til oppstart i 2018-23.
For utvikling av E-18 Oslo vest er det i samme tabell satt opp 2455 mill kr, med oppstart i samme 
periode.

I avtalen står også: ”E-18 Framnes – Fornebu bygges i stor grad som tunnel fra Frognerstranda til 
Lysaker/Fornebu, med av- og påkjøringsramper i alle retninger v Ring 2 v/Skøyen og Ring 3 v Lysaker 
vest/Granfosslinjen”.

Partene legger til grunn at E-18 Vestkorridoren (Framnes-Asker) skal uansett 
finansieringsløsning bygges så snart kommunale planprosesser tillater det.

I handlingsprogrammet for Oslopakke 3 fra juni 2012 står det:
”Etablering av Fornebubanen vil gi en kapasitetssterk, punktlig og attraktiv kollektivbetjening av flere 
tunge byutviklingsområder i vekst. Dagens bussbaserte betjening har nådd kapasitetsgrensen og vil 
ikke kunne dekke framtidig økte behov som følge av planlagt byutvikling.
En god kollektivløsning vil bedre kollektivtilbudet på Fornebu, Lysaker, Vækerø og Skøyen og knytte 
disse områdene til resten av T-banesystemet og bidra til høyere kollektivandel. Banen vil redusere 
bussbehov mellom Fornebu og Oslo sentrum og dermed frigjøre kapasitet som kan brukes for å 
styrke busstilbud til områder uten markedsgrunnlag for banebetjening. T-bane er et universelt 
utformet og trafikksikkert system med tilnærmet null lokale miljøutslipp. Banen vil i hovedsak gå i 
tunnel og dermed ikke forårsake støy for omgivelsene.”

Og om E-18 Framnes-Fornebu:
”Strekningen E18 Framnes-Lysaker utgjør en barriere mot sjøen, forårsaker støy og

luftforurensing og har utfordringer knyttet til framkommelighet, særlig for tunge kjøretøy og 
busstrafikk. Tiltak på strekningen er lite utredet i dag. Måloppnåelse vil være avhengig av utforming, 
omfang, valg av løsninger og hvilke hensyn som prioriteres i den videre planleggingen. Det er behov 
for å utrede aktuelle tiltak videre for å danne et beslutningsgrunnlag for endelig valg av løsning og 
rekkefølge.”

Befolkning, bilbruk og 
kollektivtransport.  K 2012
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2.3.4. Konseptvalgutredning og kvalitetssikring (KVU/KS1)
For statlige tiltak med store økonomiske konsekvenser stilles det krav til en 
konseptvalgutredning (KVU) som grunnlag for valg av løsning. På grunnlag av KVU 
gjennomføres deretter en kvalitetssikring i to omganger (KS1 og KS2). Oslo kommune 
legger de samme prinsippene til grunn for større investeringer. For Fornebubanen er det 
ikke gjennomført en KVU etter statlig mal. Kommunen har vedtatt å foreta kvalitetssikring 
(KS1) av valgt kollektivløsning for betjening av strekningen Fornebu – Oslo sentrum, - før 
retningslinjer for KVU i Oslo forelå - på grunnlag av K2012 og forberedende arbeider med 
planprogram for Fornebubanen. Holteprosjekt AS ble våren 2012 engasjert til å utføre en 
KS1, og fremla sin rapport 29.06.2012. 

Dersom redusert belastning på overflatenettet i Oslo sentrum er en strategisk føring vil 
en del alternativer være uaktuelle, og ved en fremtidig trafikkvekst på Fornebu vil en 
bussløsning være lite aktuelt. Anbefalingen om konsept T-bane og trasévalg om Skøyen 
med påkobling på Majorstuen støttes på disse premisser av KS1-rapporten, som grunnlag 
for det videre arbeidet.

Byrådet forutsetter at det skal gjennomføres et forprosjekt med etterfølgende KS2 og 
utarbeides en reguleringsplan før det igjen fremlegges en ny sak om Fornebubanen. 

I byrådssaken vurderes Ruters utredninger mht driftsart og hovedalternativ, og byrådet 
tilrår at det arbeides videre med planlegging av metroløsning via Lysaker og Skøyen til 
Majorstuen.

Byrådet har anbefalt Bystyret å fatte følgende vedtak i saken:

1. Det forutsettes at fremtidig kollektivløsning til Fornebu skal ha kapasitet til å ta fremtidig 
trafikkvekst, bidra til å redusere belastningen på overflatenettet i Oslo samt legge til rette for 
byutviklingen langs traseen.

2. Basert på nevnte forutsetninger bes byrådet om å arbeide videre med metroløsning fra 
Fornebu via Lysaker og Skøyen til Majorstuen med sikte på å realisere denne løsningen.

3. Det legges frem ny sak om Fornebubane etter at reguleringsplan er utarbeidet og forprosjekt 
med etterfølgende KS2 er gjennomført.
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3.  Problemstillinger, avveininger og 
tilrådning 

3.1. Plan- og utredningstemaer

3.1.1. Trafikkvekst og transportløsninger

Befolkningen i Oslo og Akershus er av Statistisk Sentralbyrå prognostisert til å øke med opp mot 
400 000 nye innbyggere innen 2030. Dette er beregnet å skape en vekst på over 1 million reiser. 
Selv om det legges til rette for sykkel og gange, vil mye av veksten måtte bestå av motorisert 
transport, bil og kollektivtransport. Det er et politisk mål at kollektivtransport skal dekke denne 
veksten, noe som innebærer betydelig utvikling av transporttilbudet i regionen på jernbane, 
T-bane, trikk og buss.

På Fornebu er det beregnet etablering av ca 20 000 - 25 000 arbeidsplasser og  ca 17 000 
beboere (6000 boliger).

I rapporten ”Transportens kapasitet i Oslo og Akershus” (MD 2010) vises det til at forventet vekst 
i kollektivtrafikken i Vestkorridoren (hovedforbindelsen mellom Oslo og Akershus) er beregnet 
til å vokse med 56 %. Med dagens bussløsning vil det ikke være kapasitet til å utvide slik at 
denne veksten kan ivaretas, selv med en utvidelse av terminalen på Lysaker.

En viktig forutsetning for en optimal utvikling av regionens samlede trafikktilbud er at områder 
med tett konsentrasjon av arbeidsplasser og boliger, som på Fornebu, blir betjent med 
bane. Det er god samfunnsøkonomi i at kapasiteten på gatenettet i sentrum blir prioritert 
til bybetjenende trafikk og buss til og fra områder som ikke har eller kan få grunnlag for 
banebetjening. Prioriteres buss til Fornebu, vil andre områder på sikt miste sin direktebuss 
til Oslo, da sentrumsgatene ikke vil ha kapasitet. Løsningen med T-bane vil føre til en bedre 
trafikkflyt over fylkesgrensen, og legge til rette for bedre avvikling og tilgjengelighet mht 
kollektivforbindelser til resten av Oslo- området.

Fremtidige kollektivløsninger for Fornebu på overflaten (superbuss, buss, trikk), som er vurdert 
i Ruterrapport 2011:5 og 2011:11, vil i større grad ha interaksjon med den øvrige trafikken, noe 
som blant annet vil bety økte framkommelighetsproblemer på det øvrige transportnettet og 
problemer med avvikling i sentrum. I tillegg vil holdeplasskapasitet være en begrensende 
faktor. Forutgående prosess har konkludert med at metroalternativet (T-bane) via Skøyen med 
påkobling på eksisterende T-banenett på Majorstua er det beste alternativet, basert på en 
framtidig trafikkvekst generelt og på Fornebu spesielt. Påkobling til et eksisterende T-banenett 
medfører at reisetiden mellom de fleste destinasjoner er mest effektiv. 

Baneløsningen vil bidra sterkt til at det frigjøres kapasitet i sentrum ved at linje 31, en av de 
tyngste bussrutene i Oslo, forsvinner. I de samfunnsøkonomiske beregningen som hittil er 
gjennomført, er det lagt til grunn en frekvens på 8 avganger i timen på Fornebubanen, dvs. en 
kapasitet i forhold til personavvikling som tilsvarer opp mot 44 bussavganger. I tillegg ligger 
det en reservekapasitet i denne løsningen som åpner for at det kan tilrettelegges for inntil 12 
avganger i timen. 
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3.1.2. Sammenheng T-bane/byutvikling 

Sentrale utfordringer for planlegging av og langs
Fornebubanen
T-bane til Fornebu vil gi en kapasitetssterk og rask forbindelse mellom et fremtidig stort antall 
arbeidsplasser og boliger på Fornebu og Oslo sentrum og andre deler av sentrale Oslo.

Banen gir også muligheter for å betjene deler av Oslo vest som har betydelig potensial for 
utvikling av næring og boliger.

Sammenholdt med den forventede sterke befolkningsvekst blir det dermed en viktig oppgave 
å legge opp til en planprosess som både sikrer utvikling av baneanlegget og gir grunnlag for 
byutvikling i områder langs banetraseen, og særlig i  stasjonsområdene.

Oppgaven må også se på utredning og planlegging av byutvikling på bakkeplan, herunder for 
regional- og lokal transport i andre former som skal knyttes både til arealbruk på bakken og 
T-banen.

Det blir viktig å legge til rette for en planprosess som i plantyper, avgrensning, rekkefølge og 
utredningskrav gjør at etterfølgende arbeider frem til gjennomføring blir tilstrekkelig koordinert 
og grundig, men likevel slik at det medgår minst mulig tid før gjennomføring av de tiltak det 
haster mest med. 

T-banen forutsettes å gå i tunnel på hele strekningen Lysaker - Majorstuen. Dermed blir 
stasjonsantall og –lokaliseringer koblingen med arealbruken på bakkeplan, og en sentral faktor 
i vurderinger av fremtidig arealbruk i de aktuelle områdene og for strukturering av det videre 
planarbeidet.

Av særlig betydning er E-18 som ligger i dagen på strekningen Lysaker -  Framnes, og 
som binder betydelige arealer, påfører tilstøtende arealer store støyulemper, samt danner 
barriere. Handlingsprogrammet i Oslopakke 3 skisserer at det bør gjennomføres tiltak på 
strekningen. Hvordan disse skal videreutvikles i videre arealplanlegging på bakgrunn av dette 
planprogrammet er en betydelig utfordring.

Figur 1: Reisetiden med 
Fornebubanen (fra Fornebu 
senter) til stasjoner i hele 
T-banenettet. De fargede 
områdene viser hvilke 
områder som ligger 
innenfor en radius på 600 
m fra stasjonen i luftlinje, 
dvs. ca. 10 minutters 
gangavstand.
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Jernbaneverket vurderer en ny sentrumstunnel for jernbanen og alternative løsninger 
for bedret kapasitet for lokal- og fjerntrafikk til og gjennom Oslo sentrum.  I samarbeid 
med Ruter As og Statens Vegvesen er det utarbeidet et felles forprosjekt for en KVU for 
sentrumstunneler.  Resultatene av arbeidet vil kunne påvirke samspill mellom kollektive 
transportarter langs traséer og ved stasjoner og knutepunkter.
 
Blågrønnstrukturen er et viktig tema langs hele strekningen.  Forholdet til fjorden, 
parkområder, bekker og elver er viktig – både det å ivareta eksisterende kvaliteter, og 
omforme og nyskape landskapet slik at disse kvalitetene kan utgjøre et enda viktigere 
element i fremtiden.

Byutvikling langs trasé i stasjonsområder - overordnet

Lysaker, Skøyen og Majorstuen er alle vist som knutepunkter i gjeldende kommuneplan 
(strategisk kart), og er også tatt med som stasjoner i Ruters anbefalinger knyttet til 
Fornebubanen i strategisk plan K2012. Foreløpige utredninger av byutviklingspotensialet 
viser mulighet for å bygge mer enn 5000 boliger sett i sammenheng med utvikling av E-18 
(På Lysaker, Vækerø og Skøyen ved hjelp av større eller mindre overbygging av E-18).

Det er allerede gjennomført forberedende arbeider som synliggjør byutviklingspotensial 
langs traséen. Dette arbeidet bør videreføres for å fremskaffe et tilstrekkelig grundig 
grunnlag for dels

- ytterligere å synliggjøre byutviklingspotensial
- å plassere stasjonene presist.
- å legge til rette for arealplanlegging på bakkenivå ihh til plan- og bygningsloven.

Arbeidet kan innledningsvis gjennomføres som mulighetsstudier. Slike studier bør utføres 
på ulike nivå, og gjerne av flere grupper, f.eks gjennom parallelloppdrag. Resultatene 
må foreligge sammen med konsekvensutredningene (altså senest ved fremleggelse av 
reguleringsplan for T-baneanlegget). 

Arbeidets videreføring av planlegging i henhold til plan- og bygningsloven bør prioriteres 
rundt stasjonsområdene på Skøyen og Vækerø som har størst utviklingspotensial langs 
T-banetraseen på Oslosiden. Ny T-bane legger grunnlaget for en videre utvikling av Skøyen 
og Vækerø i tråd med Oslo kommunes byplanstrategi hvor det legges til grunn satsing på 

Kartutsnitt som 
viser hovedtrekk 
i banetrase og 
byutviklingsområder
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stasjonsnære områder og knutepunkter. For å få en god samordnet planlegging i forbindelse 
med de nye T-banestasjonene legges det opp til områderegulering som planform.
Mulighetsstudier gjennomføres slik at de blir tilstrekkelig arealplangrunnlag for å gjennomføre 
planprosessen for T-baneanlegget. 

E18
Prinsipper for E18 på strekningen fra Lysaker til og med Filipstad vil ha stor betydning for 
arealutviklingen langs banen, spesielt på Vækerø og Skøyen.
Videre utvikling av E-18 på strekningen Lysaker – Framnes med utgangspunkt i avtale om 
Oslopakke 3, revidert juni 2012, synes å gi rom for tiltak som kan komme byutviklingen til gode, 
eksempelvis løsninger som gir rom for (hel eller delvis) overbygging av Europaveien. 

Prinsipper for kollektivtrafikken (buss, evt. fjordtrikk) langs E18 vil ha betydning for utforming av 
stasjonsområdene på Vækerø og Skøyen, og vil også kunne påvirke utforming av lokalveinettet. 
Det gjelder prinsipper for bussfelt/egne busstraséer, system for bussbetjening på Lysaker, 
Skøyen og Oslo S, samt belastning på gatesystemet (særlig ring 1).  

Fjorden
Båthavner og båtopplag preger fjorden og tilliggende arealer langs sjøen fra Lysaker til Filipstad, 
og økende småbåtflåte medfører nye intiativer for videreutvikling av båthavner, samtidig som 
arealene fremstår som meget attraktive til utbygging.  Dette er en utfordring som berører 
samspillet bane-byutvikling langs Bestumkilen - spesielt på Lysaker/Sollerud, Vækerø og Skøyen.

Langs fjorden er det to 
faktorer som har nær 
sammenheng med 
arealutviklingsmulig-
hetene: Hvordan E18 kan 
utvikles, og hvordan sjøen 
og sjøsiden kan nås og 
utvikles.

SJØEN OG E18

Mulige tunnelløsninger, hel eller delvis overbygning, mulige kryss 
må vurderes samlet fra Lysaker til Filipstad sett i sammenheng med 

areal- og miljøgevinster og �nansieringsmuligheter

LYSAKER

VÆKERØ

MADSERUD

MAJORSTUEN

SKØYEN
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Byutvikling langs trase/ i stasjonsområder – delområder

Lysaker - Sollerud – Lilleaker
Lysaker er sterkt utbygget på Bærumssiden, med kontorer, boliger og en aktiv sjøside.  Lokk 
over E18 med næringsbebyggelse danner sentrum syd for jernbanestasjon og bussholdeplasser.  
Stasjon for Fornebubanen er skissert under prosjektert bebyggelse nord for jernbanestasjonen

Hovedutfordringene på Lysaker knytter seg til:
- Det er liten sammenheng mellom arealbruk på hver side av bygrensen
- Det er oppsplittet arealbruk
- Behov for tydeligere sentrum
- Arealbruken er preget av transport
- Behov for boligetablering og liv i -, og nær, tettstedet

Vækerø
En stasjon på Vækerø syd for jernbanelinjen vil ligge nokså midt mellom Lysaker og Skøyen. 
Hovedutfordringene på Vækerø knytter seg til:

- Muligheter for å overbygge E-18 (tunnel- og/eller kulvertløsninger) og dermed skape 
sammenhengende byutviklingsområder tilknyttet T-banestasjonen

- Kontakt med fjorden
- Muligheter for åpning av Mærradalsbekken
- Mulighet for at byutviklingen kan overvinne jernbanen som barriére, og vurdering av 

fremtidig transformasjon i stasjonsnære områder på nordsiden

Lysaker ligger på 
begge sider av 
Lysakerelva, som 
utgjør grensen mellom 
Bærum og Oslo. 
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Skøyen og indre del av Bestumkilen
Deler av Skøyen har vært gjennom fortetting/byutvikling/transformasjon i senere år, mens store 
deler av tettstedet har potensial for utvikling. Det synes å være rom for økning av bolig- og 
næringsbebyggelse.
 
Hovedutfordringer på Skøyen knytter seg til:

- Tettstedet er avsondret fra sjøen
- E-18 danner barriere
- Mye gjennomgangstrafikk
- Behov for tydeligere sentrum
- Få attraktive møteplasser
- Behov for boligetablering og mer liv i tettstedet
- Avklaring av områder/linjer for regional og lokal kollektivtrafikk 
- Avveining og samspill mellom båtopplag/båtbruk og annen arealbruk – 

arealeffektivisering og løsninger

Foreløpig skisse for 
en mulig bymessig 
transformasjon 
ved Vækerø syd for 
jernbanen – PBE 
oktober -12.

Betydelig 
transformasjon 
men også stort 
utviklingpotensial 
preger dagens 
Skøyen
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Madserud 
Midt på strekningen Skøyen – Majorstuen kan det på sikt bli aktuelt å etablere en stasjon 
på Madserud.  Stasjonen vil kunne være interessant som utgangspunkt for besøkende til 
Frognerparken og tilknyttede store friluftsområder, og betjene eksisterende og ny, eventuelt 
fortettet bebyggelse.

Hovedutfordringer på Madserud knytter seg til:
- Mulig transformasjon/fortetting 
- Tilstrekkelig trafikkgrunnlag
- Opprettholde mulighet for evt senere stasjonsetablering  

Majorstuen 

På Majorstuen foreligger betydelig drøfting av utviklingsmuligheter fra tidligere planprosess 
bl.a med egen charrette.  Charetten utarbeidet to alternativer for utbygging av et nedgravet 
sporområde med bykvartaler og gater, og lanserte forslag om trikkebetjening i en sløyfe rundt 
området. Plan- og bygningsetaten la 11.11.2004 frem en rapport etter charetten 7.-11. juni 
samme år, med føringer for videreutvikling av det foreliggende materialet med hensyn til 
bykvaliteter, tetthet og videre prosess.

Hovedutfordringer på Majorstuen knytter seg til:
- Tilretteleggelse for banetilkopling til eksisterende og fremtidig (nedsenket) stasjon, 

med evt etappevis utbygging.
- Kopling til arealplanlegging av overbygde arealer (”Majorstu-tomten”) med en 

stedstilpasset bystruktur med gater og kvartaler.
- Avgrensning av planarbeidet i forhold til tilgrensende arealer (veisystem, gode 

overgangsløsninger mellom kollektive transportmidler, mulig jernbanetunnel med 
mer) 

- Uoversiktlig trafikksituasjon

Dagens situasjon ved en 
potensiell stasjon ved 
Madserud

 – småblokkområdet 
Casinetto avgrenser 
Skøyenparken fra 
småhusområdet og 
tennisanlegget til Oslo 
tennisklubb.  
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Samordning av kollektivtransport
For samtlige stasjonsområder er det ønskelig med gode overgangsmuligheter til annen 
kollektivtransport. For Lysaker gjelder dette overgang til tog og buss, som begge har relativt nye 
stasjonsanlegg. 

For Vækerø kan det være aktuelt med overgang til eventuell (lokal-)buss. 
For Skøyen er mulighetsrommet tilsynelatende atskillig videre: Dersom trikk legges om til 
å følge Hoffsveien (slik den tidligere har gjort), vil stasjoner for tog, T-bane og trikk kunne 
samles hensiktsmessig. Forstudier har vist gode muligheter for dette, men har også synliggjort 
virkninger som kan være kontroversielle. Løsninger for lokale og regionale busser kan utformes 
bedre enn i dagens situasjon, og gir ytterligere muligheter og utfordringer.

På Majorstuen er det betydelige muligheter for, og utfordringer knyttet til, samordning av 
kollektivtransport. De vestlige T-baner, inklusive Fornebubanen, skal kunne tilpasses stasjon på 
eksisterende nivå og fremtidig nedsenket stasjonsløsning tilknyttet en ny sentrumstunnel for 
T-bane. Videre må ny T-banestasjon lokaliseres og utformes slik at det legges til rette for optimal 
overgang til en eventuell jernbanestasjon dersom ny sentrumstunnel for jernbane skal gå via 
Majorstuen. En evt jernbanestasjon på Majorstuen anslås av Jernbaneverket å ha dimensjoner 
tilsvarende nåværende Nationaltheatret stasjon. Det må legges til rette for en utvikling av 
stasjonsområdet på Majorstuen i faser.

Ved overbygning av sporområdene må det legges vekt på etablering av gate- og 
byromsstrukturer og god samordning med trikk- og busslinjer og holdeplasser på bakkenivå.

En nedsenking 
av sporområdene 
på Majorstuen vil 
gi etterlengtede 
muligheter for en 
sammenhengende 
bysituasjon på 
Majorstuen
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3.1.3. Alternativer 

Alternative løsninger for kollektivtransport
Følgende driftsformer har vært vurdert under utredning av alternative løsninger for 
kollektivtrafikkbetjening av Fornebu (Ruterapport 2011:5 og 2011:8):

- Bybane (trikk, evt koplet til Fjordtrikken)
- (Super-)buss
- Automatbane
- Semimetro
- T-bane (metro)

For T-bane har det vært vurdert to alternative traséer:
- Lysaker- Ullernåsen-Majorstuen
- Lysaker – Skøyen – Majorstuen

Konklusjonene for anbefalt konsept fra ekstern kvalitetssikringprosess (KSI) , jfr avsnitt 2.3.4, 
viser at det bare er T-bane som gir tilstrekkelig kapasitet, og at det er traséen via Skøyen som er 
gunstigst.

Byrådet slutter seg til denne vurderingen i sine tilrådninger i byrådssak 49/13.

I forhold til forskrift om konsekvensutredninger, § 6  2. ledd skal ”relevante og realistiske 
alternativer beskrives”.

For dette tiltaket har forutgående prosess truffet valg om én driftsform (T-bane) og én trasé 
(Lysaker- Skøyen – Majorstuen). Alternativsutredningene knytter seg til vurderinger i forhold til 
0-alternativet (dagens løsning fremskrevet) og til stasjonsstrukuren på den valgte strekning. 

Alternative arealplaner og konsekvensutredninger av disse
Arealplan for T-banetraséen utarbeides i henhold til ovenstående i ett hovedalternativ med 
varianter.

For overbygging av sporområdene på Majorstuen er det arbeidet med alternativer i Majorstu-
charretten i 2004 og i oppfølgingsarbeider. Det tas utgangspunkt i føringene fra charretten, 
og det er tilstrekkelig med utarbeidelse av ett planalternativ med konsekvensutredning som 
vurderes opp mot eksisterende arealbruk.

For å fastlegge rammer for arealbruken rundt stasjonene på Skøyen og Vækerø kan det  
gjennomføres mulighetsstudier i alternativer som munner ut i anbefalinger. På grunnlag av 
anbefalingene kan det utarbeides forslag til reguleringsplaner med konsekvensutredninger. 
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3.2. Samlet tilrådning 

Anbefaling om stasjonsalternativer
Mellom Lysaker og Majorstuen er det i forarbeidene sannsynliggjort mulighet for å realisere 
tre mellomliggende stasjoner: Vækerø, Skøyen og Madserud. Det er aktuelt å utrede ulike 
varianter av antall stasjoner (med eller uten Vækerø, med eller uten Madserud), men stasjonenes 
lokalisering bør i de ulike variantene ligge fast. Det vesentlige er å synliggjøre ulikheter mellom 
variantene, særlig mht reisetid, kostnader og byutviklingspotensial. 

Anbefaling av planform, og planavgrensninger   
Baneanlegg med stasjoner og arealbruk på bakkeplan må gjennom formell planprosess ihh til 
plan- og bygningsloven før realisering. 

T-banen Lysaker – Majorstuen er en del av strekningen Fornebu – Majorstuen, der 
forprosjektering på hele strekningen og planarbeidet i Bærum er kommet forholdsvis langt. Den 
er også i Oslopakke 3 forutsatt påbegynt i 2018. Det anbefales at videre planlegging i Oslo av 
T-baneanlegget kan skje i form av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. 
Regulert trase vil være avhengig av stasjonsstruktur. Det bør reguleres en trase som muliggjør 
realisering av alle tre mellomliggende stasjoner (alt 1.c.). Da stasjon på Madserud synes å ha 
lavest trafikkgrunnlag, kan det være tilstrekkelig at reguleringsplanen synliggjør muligheter for 
senere innregulering og realisering. Reguleringsplan for T-baneanlegget bør omfatte stasjon på 
Majorstuen og offentlige trafikkarealer rundt.

Overbygging av sporområdene på Majorstuen henger sammen med planene for fremtidig 
innføring av banene fra vest og stasjonsutforming, men bør gjennomføres som en egen plan, 
da planomfanget for overbyggingen i seg selv er meget omfattende.  Ved gjennomføring av 
mulighetsstudier langs banetraséen som grunnlag for bl.a. stasjonsplassering, legges også et 
godt grunnlag for videre planlegging ihh til Plan- og bygningsloven for arealene over bakken. 
Det er derfor særlig aktuelt å fastlegge hovedtrekkene i arealbruken ved områderegulering 
for henholdsvis Skøyen og Vækerø i tråd med Oslo kommunes byplanstrategi hvor det legges 
til grunn satsing på stasjonsnære områder og knutepunkter (Jfr Kommuneplan 2008, strategi 
5.1: ”Tilrettelegge for et konsentrert og knutepunktbasert utbyggingsmønster innenfor eksisterende 
byggesone”.

Mulighetsstudier
Mulighetsstudiene skal bidra til å avklare fremtidig byutvikling for Lysaker, Vækerø og Skøyen og 
gi bidrag til avklaring av avhengigheter i forhold til Fornebubanen.

Slike studier skal gjennomføres både på overordnet nivå for området Lysaker – Skøyen samlet, 
og på mer detaljert nivå for hver av de aktuelle stasjonsområdene. 

Mulighetsstudier er ikke en planform i henhold til plan- og bygningsloven, men i lovens § 9 om 
”Innhold og utforming av planforslag eller søknad med konsekvensutredning”  kreves at:
”Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering 
av denne. Der hvor slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i nødvendig grad 
innhentes ny kunnskap”.
Mulighetsstudiene forutsettes utarbeidet for å utforske utviklingspotensialet og egnede 
byplangrep for de områdene banen vil betjene, og er derfor viktig for ”i nødvendig grad å 
innhente ny kunnskap”.

Mulighetsstudiene bør utføres som parallelle oppdrag av ulike konsulentgrupper med 
tilstrekkelig kompetanse på byutvikling.  Mulighetsstudiene utarbeides som et tilstrekkelig 
grunnlag for etterfølgende reguleringsplaner (evt områderegulering) for Skøyen og Vækerø. 

Behovet for planavklaring på Madserud vurderes senere.
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Majorstuen kommer i en særstilling. Banen skal kunne knyttes til eksisterende og evt fremtidig 
Majorstuen stasjon. For stasjonen foreligger det planer om nedsenkning og noe justering i 
plassering som bl.a. medfører forbedret tilgjengelighet, men også plansamordningsbehov 
med, og inngrep i, tilstøtende arealer i anleggsperioden. Det er videre gjennomført betydelige 
utredningsarbeider om mulig utbyggingspotensiale over sporområdene ved at sporene 
senkes og overbygges med bebyggelse på nåværende bakkeplan. Det ble i juni 2004 avholdt 
en charrette om dette, med skissering av to hovedalternativer, Bykarre og Majorstuhaven, 
jfr rapport datert 11.11.2004. Plan- og bygningsetaten vil på grunnlag av charetten og 
etterfølgende arbeider tilrå stasjonsplassering under krysset Kirkeveien x Slemdalsveien, at 
tverrforbindelse langs Blindernaksen vurderes, at videre vurdering av utbyggingsform tar 
utgangspunkt i begge alternativer som ble vurdert i charretten, og at det utarbeides en 
detaljregulering for overbygging av sporområdene med tilstøtende områder. 

Planarbeidene på Majorstuen har vært så vidt grundige og konkrete at det ikke anses 
hensiktsmessig å gjennomføre mulighetsstudier her, og planbehov for overbygging av 
sporområdene bør tilfredsstilles gjennom en detaljreguleringssplan.

Konsekvensutredninger og mulighetsstudier
Til reguleringsplaner for baneanlegget  og for overbygging av sporområdene på Majorstuen 
stasjon vil det måtte utføres konsekvensutredninger.

For å få en tilstrekkelig omfattende samlet oversikt over konsekvenser for byutviklingen også 
utenfor de arealene som er direkte tilstøtende T-banen/-stasjonene, utføres mulighetsstudiene 
som en del av grunnlaget til konsekvensutredningene for T-baneanlegget. Mulighetsstudiene 
skal være et hjelpemiddel for å belyse ulike byplangrep for hele området fra Lysaker (også på 
Bærumsiden) til og med Skøyen.

Mulighetsstudiene vil gi en del av grunnlaget for konsekvensutredningene som må fremlegges 
samlet senest sammen med forslag til reguleringsplan for banen og stasjonene.

http://www.byen.org/majorstuen/plansjer/majorstuen4.jpg[11.12.2012 14:15:24]

Bearbeidet skisse fra 
Majorstucharretten, 
alternativ ”Bykarré”
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4. Program for planarbeidet 

4.1. Generelt
Planlegging og konsekvensutredninger skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens 
regler og forskrifter, jfr særlig forskrift om konsekvensutredninger og Miljøverndepartementets 
veileder fra mai 2006, med endringer ihh til ny lov i veiledningsnotat datert 26.05.2009.

4.2. Plantyper og –avgrensning. Forholdet til 
andre planer og utredninger

4.2.1. Reguleringsplaner

Detaljreguleringsplaner 
Det skal utarbeides forslag til detaljreguleringsplan med planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser for T- baneanlegget fra grensen mot Bærum til og med Majorstuen, 
herunder stasjonsanlegg  med oppganger på bakkeplan. Planen skal inkludere stasjoner og 
vurdere stasjon på Vækerø, Skøyen og Majorstuen, samt synliggjøre mulighet for (senere) 
etablering av stasjon på Madserud/Vigelandsparken. 

På Skøyen skal planen vurdere etablering av trikk i Hoffsveien. Ny stasjon på Majorstuen 
(evt nedsenket) skal kunne tilknyttes eksisterende fellestunnel for T-banen, og eventuell ny 
sentrumstunnel for T-bane. 

På Majorstuen skal planen omfatte tilstøtende offentlige trafikkarealer på bakkeplan. 

Planen skal legge til rette for optimale passasjerforbindelser til eventuell fremtidig 
jernbanestasjon. 

Planen skal konsekvensutredes, kfr avsnitt 4.5.

Det skal også utarbeides forslag til detaljreguleringsplan med planbeskrivelse og regulerings-
bestemmelser for overbygging av sporområdene, hovedsakelig til boligformål, på Majorstuen. 
Planen skal ta utgangspunkt i Plan- og bygningsetatens konklusjoner fra Majorstu-charetten i 
2004, jfr rapport datert 11.11.2004, og senere oppfølgingsarbeider.

De to planene må koordineres slik at det tas utgangspunkt i omforente utbygningsmuligheter 
for fremtidig sporområde/stasjon og overbygging. Likeledes må fundamenteringsmåte for 
overbygging være avklaret før plan som omfatter sporområdene legges ut til offentlig ettersyn.
Begge planer skal synliggjøre aktuelle etapper og rekkefølgebestemmelser for en 
hensiktsmessig gjennomføring, og utrede aktuelle alternativer for utnyttelse og løsninger for 
infrastruktur.

Områdereguleringsplaner
Med utgangspunkt i mulighetsstudiene, samt etter bearbeiding og vurdering av disse, skal det 
utarbeides områdereguleringsplaner for henholdsvis Vækerø og Skøyen.  Eventuelt mindre 
justering av vist avgrensing av planene avklares når mulighetssstudiene er gjennomført og 
anbefaling foreligger, jfr pkt 4.2.2.  Planarbeidet skal så langt mulig og nødvendig koordineres 
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med utarbeidelse og behandling av planen for Fornebubanen med tilhørende anlegg.

Planene skal fastlegge prinsipper, arealavgrensing og arealformål for:
- Arealer til bolig og næring, offentlig og sosial infrastruktur
- E18, med tilhørende lokalveisystem
- Lokalveisystem for øvrig
- Kollektivtrafikksystem 
- Hovedsykkelvei
- Kontakt mellom fjorden og områdene innenfor
- Promenade langs sjøsiden, mulige justeringer av strandlinje
- Det offentlige rom inkludert parker, gater, fotgjengerforbindelser
- Mærradalsbekken og Frognerelva i mest mulig åpne løp.
- Båtopplag henholdsvis på land og på sjøen
- Etapper og rekkefølge i gjennomføring

Løsninger for hoved- og lokalveisystemet skal utformes slik at byutviklingsområdene 
skjermes mot mest mulig av den samlede trafikken.  Aktuelle alternative prinsipper skal så 
langt det finnes hensiktsmessig sammenlignes og vurderes, eventuelt konsekvensutredes jfr. 
neste avsnitt.

I arbeidet med områdereguleringsplanene skal det avklares om det skal utarbeides 
detaljreguleringsplaner for (deler av) områdene, samt fastlegges avgrensninger og gis evt 
føringer for slike detaljreguleringsplaner, jfr PBL  § 12-3.

Avgrensing av 
programmets forslag til 
reguleringsplaner
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4.2.2. Mulighetsstudier

Det skal gjennomføres mulighetsstudier på to nivåer:
1. På overordnet nivå for strekningen Lysaker- Skøyen der særlig forholdet til overordnete 
byplangrep, de øvrige transportlinjer og overordnet struktur vurderes, og hovedtrekk i 
arealbruk, forholdet mellom de tre stasjonene og forholdet til strandsonen. 
2. På noe mer detaljert nivå for hvert av stasjonsområdene (Lysaker, Vækerø og Skøyen), der 
gate- og byromsstruktur og arealbruken formes mer detaljert, bl.a med hensyn til byggeformål 
og utnyttelse, trafikkformål og fellesløsninger som parker, møtesteder og lignende. 

Mulighetsstudiene bør vise løsninger med tunnel, overbygde, eller delvis overbygde kulverter 
for transportlinjer. Hele strekningen må belyses i sammenheng med prinsipper for åpne, 
eventuelt delvis åpne og lukkede strekninger og kryssløsninger som ivaretar sikkerhet etter 
gjeldende forskrifter. (E-18 gjennom området må prinsipielt betraktes i sammenheng med 
tilstøtende strekninger).
             
Mulighetstudier må vise løsninger som ivaretar fjordopplevelsen, både for fjordsiden 
og bakenforliggende by, og båtlivet, samt optimalisering av arealbruken som prioriterer 
boligutvikling på de stedene som er mest attraktive.

Mulighetsstudier gjennomføres som parallelloppdrag fra minst tre uavhengige rådgivere/ 
rådgivergrupper. Det avgis samlet anbefaling etter at mulighetsstudiene er gjennomført.

Dette planprogrammet fastsetter valg av plantype som følge av mulighetsstudiene for Skøyen 
og Vækerø (områderegulering), men ikke for andre områder som betraktes i mulighetsstudiene

I mulighetsstudiene skal vurderes og beskrives:
Overordnet
Ny bane med stasjoner skal innpasses i en mulig transformasjon.  Det innebærer utfordringer og 
muligheter for stasjonsnære områder, og tilhørende markedspotensiale for banen. I korridoren 
Lysaker – Skøyen skal følgende mulige virkninger beskrives og vurderes:

-  arealbruk
-  tilgjengelighet
-  barrierevirkning
-  utviklingspotensial
-  hovedtrekk i inngrep ift. bygninger og eiendommer

Dette utredes særlig i forhold til:
-  mulige prinsippløsninger for transportkorridorer
-  tilgjengelighet til- , og bruk av strandsonen 

Dette innebærer at det kan være nødvendig å gjennomføre overordnede utredninger av 
transportsløsninger (f.eks E-18) ut over korridoren langs T-banetraseen.

For fremtidige stasjonsområder

Sollerud - Lysaker
Det bør vurderes fortetting/transformasjon på Oslosiden av Lysaker mellom Sollerud og 
Lilleaker. 

Valg og dimensjonering av bussløsning på strekningen Lysaker – Skøyen må sees i 
sammenheng med bussystemet videre mot Oslo sentrum, inkludert valg og dimensjonering av 
bussløsning på Skøyen. 
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Vækerø    
Mulighetsstudiene skal fokusere på  arealbruk nær evt ny T-banestasjon, både som fortetting og 
transformasjon.

De skal også belyse lokalveisystem med bussbetjening, gang- og sykkelvei, fjordpromenade og 
muligheten til å åpne/omlegge Mærradalsbekken.

Skøyen og indre del av Bestumkilen
Mulighetsstudiene skal søke å åpne kontakten mellom bebyggelsen og fjorden både visuelt og 
fuksjonelt. Løsninger for ivaretakelse av båthavner og vinterlagring bør illustreres eller beskrives. 
Muligheter for å åpne og tilgjengeliggjøre Hoffselva bedre bør belyses. 
Mulighetsstudiene skal også illustrere ulike måter å byutvikle Skøyenområdet på, med 
varierende grad av bevaring av eneboligområdene nærmest kollektivknutepunktet. 
Studiene skal også vise hvordan Skøyen stasjon kan utvikles til et godt, sentralt byrom med 
mangfold av bymessige aktiviteter.  Løsninger for fremføring av buss til, evt gjennom området 
skal vises.

For disse tre områdene skal særlig følgende mulige virkninger vurderes og beskrives: 

- Arealbruk fordelt på boliger, næring og annet
- Grøntdrag og tilnytning til strandsonen
- Bruk av strandsonen
- Tilknytning til-, og prinsippløsninger for annen kollektivtransport 
- Fremkommelighet for syklende og gående.
- Løsninger for-, og tilknytning til transportkorridorer (E-18, tog, trikk og  bussførende  

 lokalveier)

Virkninger for estetikk og byggeskikk og for landskap skal gis kvalitativ vurdering med støtte i 
3D- illustrasjoner.

Områder for 
mulighetsstudier
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4.2.3. Planbeskrivelse i reguleringsplanene

Det skal utarbeides planbeskrivelse til hver av de fire planene som inngår i dette 
planprogrammet.

I detaljplan for T-baneanlegget er det vesentlig å få frem beskrivelse av de tekniske løsninger og 
de nødvendige anlegg på bakkeplan, samt tilknytning til annen kollektivtransport og til viktige 
elementer i stasjonsområdene, herunder offentlige trafikkområder på Majortuen. 
Etablering av tunnel for T-bane nær jernbaneanlegg må utredes i henhold til jernbaneinfra-
strukturforskriften (2011).

I detaljplan for overbygging av sporområdene på Majorstuen er det vesentlig å beskrive 
begrunnelse for foreslått utbyggingsvolum- og form, byrom og uteoppholdsarealer. Det er 
også sentralt å beskrive forholdet mellom utbyggingsområdet og tilstøtende arealer, herunder 
trafikkområdene, og hvordan det påvirker de tilstøtende områdene.

For de to områdereguleringene er det vesentlig å beskrive hovedtrekk i arealutnyttelse og 
utbyggingspotensiale, forhold til overordnede transportårer og kollektivtransport, (først og 
fremst E-18), og tilgjengelighet til - , og bruk av strandsonen. 

For alle planene gjelder:
Friluftsliv og rekreasjon beskrives, også mht til konflikter og mulige løsninger. 

Områder som er viktige for naturmiljøet skal kartfestes og verdisettes i henhold til 
naturmangfoldslovens krav. Spesielt viktig er vernede områder, grøntstrukturer, trekkruter og 
nøkkelbiotoper (for sjeldne og truede arter), kfr Naturmangfoldsloven.

Områder og elementer som er viktige for nærmiljøaktiviteter skal beskrives. Det skal legges 
vekt på barn- og unges oppvekstvilkår, kvalitet på uteområder, torg og møteplasser og gang/
sykkelveinett.

Beskrivelse og vurdering av kulturminner og kulturmiljø baseres på foreliggende kunnskap. Det 
skal redegjøres for avbøtende tiltak ved ev. negative konsekvenser.

Miljøoppfølgingsplan utarbeides som en del av arbeidet med reguleringsplanene. 

I planene skal løsningene utformes i tråd med krav om universell utforming. 

4.2.4. Samhandling med andre planer og prosjekter
Revisjon av Oslo kommuneplan er under arbeid. Det gjennomføres i kommuneplanen 
en vurdering av de samme områdene som omfattes av dette planprogrammet, og denne 
vurderingen kan gi føringer for det videre planarbeidet for Fornebubanen.

Videre arbeid med Fornebubanen må også koordineres med videre utredningsarbeider for nye 
sentrumstunneler for T-bane og jernbane.

Det foreligger også planinitiativ for mindre arealer og enkelttiltak innenfor planområdet. 
Arbeidet med planlegging av Fornebubanen må koordineres med disse.
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4.3. Alternativer som skal konsekvensutredes

Alternative kollektivtransportløsninger
Følgende alternativer for kollektivtransportløsning mellom Fornebu og Oslo sentrum skal 
konsekvensutredes, jfr avsnitt 4.5.1:

- 0- alternativet 
0-alternativet defineres som dagens transportløsning med buss, tog og trikk. 

- Alternativ 1
Alternativ 1 defineres som T-banelinje Lysaker – Skøyen – Majorstuen

Variant a: Med bare Skøyen stasjon mellom Lysaker og Majorstuen 
Variant b: Med Vækerø og Skøyen stasjoner mellom Lysaker og Majorstuen
Variant c: Med  Vækerø, Skøyen og Madserud stasjoner mellom Lysaker og Majorstuen

For begge hovedalternativer skal det gis en totalvurdering av overordnede trafikale 
konsekvenser mellom Fornebu og Oslo sentrum, mens utredningsprogrammet i kap 4.5. særlig 
fokuserer på strekningen Lysaker - Majorstuen   

Begge hovedalternativer beskrives i nåsituasjonen og 2030, og konsekvenser vurderes i 
forhold til situasjonen på disse tidspunktene.

Konsekvensene beskrives/utredes for områder relevante for det enkelte tema. For alternativ 1 
tas utgangspunkt i en 30 meter bred korridor, med utvidelse i aktuelle stasjonsområder.

Overbygging over sporområdene på Majorstuen
Overbygging av sporområdene på Majorstuen skal konsekvensutredes, jfr avsnitt 4.5.2. 
Gjennom Majorstucharretten ble alternativer vurdert. Konsekvensutredningene som 
gjennomføres i henhold til dette planprogrammet skal ta utgangspunkt i rapport fra 
charretten datert 11.11.2004, jfr særlig avsnitt 10: ”Oppsummering - utbygging på Majorstuen”, 
der det er beskrevet problemstillinger for trafikk og problemstillinger vedrørende utbygging. 
Utredningene sammestilles med vurderinger av hva som vil være virkningene av at tiltaket ikke 
gjennomføres.

Områderegulering av Skøyen og Vækerø
Mulighetsstudiene vil bli utarbeidet i alternativer for alle stasjonsområdene, og 
områderegulerings-planer for Skøyen og Vækerø skal bygge på disse. Det skal gjennomføres 
overordnede vurderinger av konsekvenser for de ulike alternativene av mulighetsstudiene. 
Det anses dermed tilstrekkelig at temavise konsekvenser utredes kun for de forslag til 
områdereguleringsplaner som blir fremmet ihh. til plan- og bygningsloven. 
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4.4. Metode og standarder/kriterier

Utredningene skal utføres og behandles i henhold til forskrift om konsekvensanalyse. 

For å kunne vurdere alternativene og sammenligne dem, må begge alternativer vurderes i 
forhold til temaene i kap 4.5. For ikke prissatte konsekvenser baseres metodikken på Statens 
vegvesens håndbok 140. 

Det redegjøres for juridiske forhold knyttet til behov for eventuelle private avtaler og 
rekkefølgebestemmelser. Temaet avklares som en del av planprosessen og vil inngå i 
planbeskrivelsen og eventuelt i plankart med tilhørende planbestemmelser.

Tekniske anlegg kartlegges for å skaffe oversikt over hvordan etablering av banen vil berøre 
eksisterende infrastruktur. Grunnlagsinformasjonen innhentes fra lednings- og kabeleiere og 
Oslo kommune. Det skal  lages egne tegninger for VA-anlegg (H-tegninger) samt kabler og 
ledninger (I-tegninger).

4.5. Konsekvenser som skal utredes

4.5.1. T-bane Lysaker- Majorstuen i varianter (alt 1, a-c) og 

0-alternativet 

Ikke prissatte konsekvenser
Universell tilgjengelighet
Tilgjengeligheten skal sikres ved midlertidig eller varig funksjonshemming og for eksempel for 
reisende med barnevogn. Utredningen skal vise hvordan tilgjengeligheten ivaretas

Løsningene planlegges i tråd med retningslinjer som Håndbok 278 Universell utforming av 
gater og veger og KTPs tekniske regelverk.

Støy, vibrasjoner og strukturlyd
Tiltak må vurderes i forhold til hvorvidt arealer er fastsatt som avviksområder eller ikke i 
kommuneplan 2013. Det må foretas støyberegninger for dagens situasjon og situasjon etter 
baneetablering. Beregningen gir grunnlag for å vurdere ev. avbøtende tiltak. Vibrasjoner og 
behov for evt. avbøtende tiltak skal vurderes.

Det skal utarbeides støysonekart ihht. miljøverndepartementets retningslinjer T-1442. 

Forurensing av luft, vann og grunn
T-bane antas ikke å forurense luft. Luftforurensning fra 0-alternativet skal beregnes i 
nåsituasjonen og fremskrevet.

Forurensning av vann- og grunn beskrives for begge alternativer, jfr krav i 
forurensningsforskriften. Konsekvenser og evt. avbøtende tiltak beskrives basert på SFTs 
database for forurenset grunn, samt Oslo kommune.

Miljøoppfølgingsplan skal utarbeides.

Friluftsliv og rekreasjon
Temaet skal utredes mht. negative virkninger, samt skissere avbøtende tiltak i berørte områder. 
Evt. konsekvenser for naturopplevelser skal beskrives
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Temaet vurderes mht. verdi og konsekvens. Arbeidet baseres på mulighetsstudiene og 
foreliggende arealplaner i Oslo, samt andre retningslinjer og føringer.

Eventuell åpning av Frognerelva, og grøntdrag for Blindernaksen skal vurderes. 

Naturmangfold
Virkninger for naturmiljøet skal kartfestes og verdisettes i henhold til naturmangfoldslovens 
krav. Spesielt viktig er vernede områder, grøntstrukturer, trekkruter og nøkkelbiotoper (for 
sjeldne og truede arter), kfr Naturmangfoldsloven.  

Løsningene vurderes tabellarisk med score på ulike konsekvensområder (Håndbok 140, s.187-
188, Statens vegvesen), og beskrives i henhold til krav i Naturmangfoldsloven.

Nærmiljø, barn og unge
Konsekvenser for områder og elementer som er viktige for nærmiljøaktiviteter skal beskrives. 
Det skal legges vekt på barn- og unges oppvekstvilkår, kvalitet på uteområder og gang/
sykkelveinett.

Kulturminner og kulturmiljø
Konsekvensene for kulturminner/kulturmiljø skal vurderes, med henblikk på Byantikvarens 
gule liste, automatisk fredete kulturminner, lokalt viktige minner og helhetlige kulturmiljøer. 
Det skal redegjøres for evt. vernestatus og tiltakets konsekvenser for disse. Det skal redegjøres 
for avbøtende tiltak ved evt. negative konsekvenser.

Grunnforhold
Utredningen skal svare på om traséen er gjennomførbar ut fra geotekniske forhold. 

Nødvendige arealinngrep, byggegropsikring og fundamenteringsforhold for banen og 
konstruksjoner skal beskrives. Arbeidet baseres på foreliggende undersøkelser samt 
supplerende kontrollboringer.

Eksisterende brønner/varmepumpeanlegg, tunneler etc. må kartlegges.

Teknisk infrastruktur
Utredningen skal gjøre rede for nødvendig struktur som må etableres av vei, vann og avløp, 
energiløsninger, med mer. Utredningen skal også gjøre rede for hvordan eksisterende teknisk 
infrastruktur berøres i anleggsfasen og driftsfasen.

Utredningen må omfatte endringer/nyetablering av infrastruktur for kollektivtransport på 
bakkenivå, herunder trikk. 

Det skal ved behov foreslås rekkefølgekrav som bør følges opp i planbestemmelsene.

Konsekvenser i anleggsperioden
Tekniske anlegg. Det skal vurderes i hvilken grad anleggsområdene berører tekniske anlegg.

Anleggstrafikk og konsekvenser for trafikkavvikling i anleggsperioden skal beskrives og 
konskvensene for trafikantene utredes.

Anleggsstøy skal beregnes og konskvenser utredes i henhold til retningslinjer for arealbruk i 
støysoner, T-1442/2012 kapitel 4.

Egnede riggarealer skal redegjøres for mht tidshorisont, areal og konsekvenser. 

Massedeponi: Det skal foreslås løsninger for håndtering av overskuddsmasser. Om nødvendig, 
må deponiene reguleres med angitt etterbruk.

Risiko og sårbarhet
Det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som viser hvordan en ivaretar 
samfunnssikkerheten, jfr plan- og bygningslovens § 4-3. Det skal spesielt utredes hvorledes 
T-baneanlegget kan sikres mot ulovlige anslag (terror).
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ROS-analysen skal synliggjøre konsekvenser av flom og havstigning med utgangspunkt i den 
til enhver tid gjeldende Teknisk forskrift og Veileder i Havnivåstigning, utgitt av Direktoratet 
for Sammfunnssikkerhet og Beredskap. Det må legges til grunn at alle konstruksjoner skal tåle 
springflo opp til kote +2.9.

ROS-analysen skal gjennomføres med basis i DSBs veileder for kartlegging av risiko og sårbarhet. 
Arbeidet baseres på sjekkliste med oversikt over mulige uønskede hendelser/situasjoner. Mulige 
hendelser og sannsynligheten for at de skal inntreffe vurderes. Aktuelle tiltak for å unngå 
uønskede hendelser beskrives

Juridiske forhold
Rekkefølgekrav. Evt. rekkefølgekrav innarbeides i forslag til bestemmelser til reguleringsplanen.

Prissatte konsekvenser

Trafikantnytte 
Endringer i trafikantnytte for kollektivtrafikantene skal beregnes. Ventetid, kjøretid, 
påstigningstid og gangtid brukes for å måle den positive nytten for trafikantene. 

Bruk av transportmodell i kombinasjon med vurdering av reisetid og andre faktorer som 
trafikantene verdsetter.  

Investeringskostnader 
Utredningen skal svare på hvor store investeringene vil bli knyttet til begge alternativer inkl. 
driftsanlegg. 

Anslagene skal gjøres i henhold til Vegvesenets Håndbok 217, Anslagsmetoden.

Følsomhetsanalyse
Anslaget gjennomføres med en ressursgruppe med bl.a. deltakere f.eks. fra KTP, Statens 
vegvesen og Jernbaneverket. 

Anslaget gjennomføres med usikkerhetsnivå +/- 25 % og arbeidet vil dokumenteres i en rapport 
som presenterer anslaget. Anslaget gjennomføres etter retningslinjer gitt i Statens vegvesens 
håndbok 217.

Driftsøkonomi
Det skal gis en beskrivelse av markedsgrunnlag ut fra kommunedelplan 2 på Fornebu og senere 
utvikling. Det skal skisseres et driftsopplegg for alternativene, samt anslås reisetider. 

Driftsøkonomien skal beskrives.

Samfunnsøkonomisk beregning
Det skal gjøres en samfunnsøkonomisk nyttekostnadskalkyle.  Kalkylen skal baseres på 
Finansdepartementets veileder.
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4.5.2. Overbygging over sporområdene på Majorstuen

Generelt
Under planarbeidet skal det vurderes og beskrives overordnede konsekvenser av ulike 
byplangrep, vurdert mot eksisterende forhold. Utredningen skal konsentrere seg om hvordan 
tiltaket har konsekvenser for den omkringliggende by og bebyggelse på et overordnet nivå som 
trafikk, gangakser, lysforhold, grøntstruktur osv.

Ikke prissatte konsekvenser
Universell tilgjengelighet
Tilgjengeligheten skal sikres ved midlertidig eller varig funksjonshemming og for eksempel for 
reisende med barnevogn. Utredningen skal vise hvordan tilgjengeligheten ivaretas

Løsningene planlegges i tråd med retningslinjer som Håndbok 278 Universell utforming av 
gater og veger og KTPs tekniske regelverk.

Støy, vibrasjoner og strukturlyd
Det må foretas støyberegninger for dagens situasjon og situasjon etter gjennomføring av 
reguleringsplanen. Beregningen gir grunnlag for å vurdere ev. avbøtende tiltak. Vibrasjoner og 
behov for ev. avbøtende tiltak skal vurderes

Det skal utarbeides støysonekart ihht. Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2012. 

Friluftsliv og rekreasjon
Temaet skal utredes mht. konflikter og virkninger, samt avbøtende tiltak i berørte områder. Evt. 
konsekvenser for naturopplevelser skal beskrives.  Temaet vurderes mht. verdi og konsekvens. 
Arbeidet baseres på foreliggende arealplaner i Oslo, samt andre retningslinjer og føringer.

Naturmangfold
Områder som er viktige for naturmiljøet skal kartfestes og verdisettes i henhold til 
Naturmangfoldlovens krav. Spesielt viktig er vernede områder, grøntstrukturer, trekkruter og 
nøkkelbiotoper (for sjeldne og truede arter), kfr Naturmangfoldsloven.  

Løsningene vurderes tabellarisk med score på ulike konsekvensområder (Håndbok 140, s.187-
188, Statens vegvesen) og beskrives i henhold til krav i Naturmangfoldsloven.

Nærmiljø, barn og unge
Områder og elementer som er viktige for nærmiljøaktiviteter skal beskrives. Bebyggelse skal 
vurderes i forhold til sikt og opplevelse i området og tilsvarende betraktninger av bebyggelsen 
sett utenfra skal gjennomføres.

Solforhold i boligområdene, de offentlige rom og for omgivelsene skal utredes og synliggjøres 
med illustrasjoner. 

Torg og møteplasser skal vurderes og innarbeides i henhold til kommunedelplan for torg og 
møteplasser.

Det skal legges vekt på barn- og unges oppvekstvilkår, kvalitet på uteområder, sikre og 
funksjonelle gangforbindelser og sykkelveinett, og sykkelparkering.

Kulturminner og kulturmiljø
Konsekvensene for kulturminner/kulturmiljø skal vurderes, med henblikk på Byantikvarens gule 
liste, automatisk fredete kulturminner, lokalt viktige minner og helhetlige kulturmiljøer. 
Det skal redegjøres for ev. vernestatus og utbyggingens konsekvenser for disse. Beskrivelse og 
vurdering av kulturminner og kulturmiljø baseres på foreliggende kunnskap. Det skal redegjøres 
for avbøtende tiltak ved ev. negative konsekvenser.
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Grunnforhold
Nødvendige arealinngrep, byggegropsikring og fundamenteringsforhold for overbygging 
av sporområdene skal beskrives. Arbeidet baseres på tilgjengelig grunnlagsmateriale og 
supplerende kontrollboringer.

Teknisk infrastruktur
Utredningen skal gjøre rede for nødvendig struktur som må etableres av vei, vann og avløp, 
energiløsninger, med mer. Utredningen skal også gjøre rede for hvordan eksisterende teknisk 
infrastruktur berøres i anleggsfasen og driftsfasen.
Det skal ved behov foreslås rekkefølgekrav som bør følges opp i planbestemmelsene.

Konsekvenser i anleggsperioden
Tekniske anlegg. Det skal vurderes i hvilken grad anleggsområdene berører tekniske anlegg.

Anleggstrafikk og konsekvenser for trafikkavvikling i anleggsperioden skal beskrives og 
konsekvensene for trafikantene utredes.

Anleggsstøy skal beregnes og konskvenser utredes i henhold til retningslinjer for arealbruk i 
støysoner, T-1442/2012 kap. 4.

Egnede riggarealer skal redegjøres for mht tidshorisont, areal og konsekvenser. 

Massedeponi: Det skal foreslås løsninger for håndtering av overskuddsmasser. 

Risiko og sårbarhet
Det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som viser hvordan en ivaretar 
samfunnssikkerheten, jfr plan- og bygningslovens § 4-3. Det skal spesielt utredes hvorledes 
T-baneanlegget kan sikres mot ulovlige anslag (terror).

ROS-analysen skal gjennomføres med basis i DSBs veileder for kartlegging av risiko og sårbarhet. 
Arbeidet baseres på sjekkliste med oversikt over mulige uønskede hendelser/situasjoner. Mulige 
hendelser og sannsynligheten for at de skal inntreffe vurderes. Aktuelle tiltak for å unngå 
uønskede hendelser beskrives

Juridiske forhold
Rekkefølgekrav. Evt. rekkefølgekrav innarbeides i forslag til bestemmelser til reguleringsplanen.

Prissatte konsekvenser
Investeringskostnader
Utredningen skal svare på hvor store investeringene vil bli, både for bebyggelse og infrastruktur.
For bebyggelsen skal det tas utgangspunkt i TU mellom 200 og 300 og synliggjøres fordeling 
mellom boliger, forretninger og annen næring.

Parkering for biler og sykler skal avsettes etter gjeldende normer . Det skal vurderes innpassing 
av parkeringsplasser til dekning av behov for eksisterende bebyggelse i planområdet

Trafikantnytte
Endringer i trafikantnytte for kollektivtrafikantene skal beregnes. Ventetid, kjøretid, 
påstigningstid og gangtid brukes for å måle den positive nytten for trafikantene. 

Bruk av transportmodell i kombinasjon med vurdering av reisetid og andre faktorer som 
trafikantene verdsetter.  

Anslagene skal gjøres i henhold til Vegvesenets Håndbok 217, Anslagsmetoden.

Samfunnsøkonomisk beregning
Det skal gjøres en samfunnsøkonomisk nyttekostnadskalkyle. 
Kalkylen skal baseres på Finansdepartementets veileder.
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4.5.3. Områderegulering av Skøyen og Vækerø

Generelt
I arbeidet med mulighetsstudier skal det vurderes og beskrives overordnede konsekvenser 
av ulike byplangrep, vurdert mot eksisterende forhold. Disse konsekvensene skal legges til 
grunn for tematiske konsekvensutredninger for den plan som fremmes for følgende temaer: 
(Listen er ikke uttømmende. Nye temaer kan tas inn på grunnlag av anbefalingen etter 
gjennomføring av mulighetsstudiene ):

Universell tilgjengelighet
Tilgjengeligheten skal sikres ved midlertidig eller varig funksjonshemming og for eksempel 
for reisende med barnevogn. Utredningen skal vise hvordan tilgjengeligheten ivaretas.

Støy, vibrasjoner og strukturlyd
Det må foretas støyberegninger for dagens situasjon og situasjon etter gjennomføring av 
reguleringsplanen. 

Friluftsliv og rekreasjon
Temaet skal utredes mht. konflikter og virkninger, samt avbøtende tiltak i berørte områder. Ev 
konsekvenser for naturopplevelser skal beskrives
Virkninger av åpning av Mærradalsbekken og Hoffselva skal utredes.
Virkninger for stedenes båtliv skal utredes.

Naturmangfold
Områder som er viktige for naturmiljøet skal kartfestes og verdisettes i henhold til 
Naturmangfoldlovens krav. 

Nærmiljø, barn og unge
Områder og elementer som er viktige for nærmiljøaktiviteter skal beskrives. Bebyggelse 
skal vurderes i forhold til sikt og opplevelse i området og tilsvarende betraktninger av 
bebyggelsen sett utenfra skal gjennomføres.

Kulturminner og kulturmiljø
Konsekvensene for kulturminner/kulturmiljø skal vurderes, med henblikk på Byantikvarens 
gule liste, automatiske fredete kulturminner, lokalt viktige minner og helhetlige kulturmiljøer. 

Teknisk infrastruktur
Utredningen skal gjøre rede for nødvendig struktur som må etableres av vei, vann og avløp, 
energiløsninger, med mer. 
Utredningen må omfatte endringer/nyetablering av infrastruktur for kollektivtransport på 
bakkenivå.
 
Risiko og sårbarhet
Det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som viser hvordan en 
ivaretar samfunnssikkerheten, jfr plan- og bygningslovens § 4-3. 
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4.6. Sammenstilling
For hvert av de tre temaområdene ( 4.5.1, 4.5.2. og 4.5.3) skal prissatte konsekvenser 
sammenstilles, det samme skal ikke prissatte konsekvenser for de to alternativene ( 1- med 
varianter a-c, og 0). Dernest skal prissatte og ikke prissatte konsekvenser sammenstilles for hvert 
alternativ, og til slutt sammenstilles konsekvensene for de to alternativene og alternativene 
sammenliknes. Dette anbefales gjennomført ved hjelp av tabeller og lignende, som letter 
oversikten. 

Ett alternativ skal anbefales. Anbefalt alternativ begrunnes. 

4.7. Organisering og medvirkning

Ruter As har ansvaret for planlegging av T-baneanlegg med stasjoner og tilhørende anlegg, 
og for å fremme forslag til reguleringsplan for dette. Ruter As er ansvarlig for at det foreligger 
konsekvensutredning for banen, jfr avsnitt 4.5.2, med nødvendig utredning av arealer på 
bakkeplan, før planen legges ut til offentlig ettersyn.

Ruter As har også ansvaret for planlegging av overbygging av sporområdene på Majorstuen med 
tilstøtende arealer på bakkenivå.

Reguleringsplanarbeidet skal utføres i nært samarbeide med statlige og kommunale etater, 
lokalt nærlingsliv, bydel og relevante interesseorganisasjoner. 

Det har vært gjennomført heldags interessentseminarer om Vækerø 10.10.2012 og om Skøyen  
15. og 16.10.2012. 

Mulighetsstudiene gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Ruter As og Plan-og 
bygningsetaten, ledet av Plan- og bygningsetaten. 

Mulighetsstudiene skal utarbeides i samarbeide med Statens vegvesen, Jernbaneverket, 
bydel, beboerorganisasjoner, lokalt næringsliv og relevante interesseorganisasjoner. Dette 
gjennomføres i form av ideseminarer/workshops eller lignende.

Plan- og bygningsetaten har ansvar for å gi en anbefaling på bakgrunn av resultatene fra 
parallelloppdragene. Denne anbefalingen skal foreligge sammen med konsekvensutredningene, 
og følgelig før reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Anbefalingen skal inneholde 
forslag til hvordan planarbeidet skal følges opp gjennom planlegging ihh til plan- og 
bygningsloven. 

Områderegulering for Vækerø og Skøyen inkludert utforming av E18 fra Lysaker til Filipstad 
vil være Plan- og bygningsetatens hovedansvar, i samarbeid med bydelene, grunneiere, 
interesseorganisasjoner og offentlige aktører.
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4.8. Fremdrift

Forslag til planprogram er utarbeidet i løpet av 2012.  Forslag til planprogram legges ut til 
offentlig ettersyn i seks uker i april 2013. Utleggelse av programforslag og varsel om oppstart 
av planarbeidet kunngjøres samtidig i Aftenposten og Asker og Bærums budstikke. Forslag til 
planprogram vil bli sendt til berørte grunneiere, interessegrupper og offentlige instanser til 
uttalelse. Forslaget og annen relevant informasjon vil også bli lagt ut på Oslo kommunes og 
Ruters hjemmesider, og et fysisk eksemplar vil være tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens 
kundesenter. Det vil bli avholdt et åpent møte om planprogrammet i mai 2013. Under 
utleggelsesfasen vil planprogrammet og presisering av rammer for mulighetsstudiene og 
påfølgende områdereguleringer bli drøftet med offentlige aktører, for å avklare samarbeid, 
organisering og ressurser.

Innkomne uttalelser vurderes før endelig planprogram blir fastsatt av plan- og bygningetaten i 
september/oktober 2013.

Activity Name

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb

2012 2013 2014 2015

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb

Behandling KS1 Oslo kommune politisk behandling
Behandling Akershus fylkeskommune
Utforme planprogram
Vurdering av stasjonspotensiale på
alternative traséer, sammenligning
Folkemøte, ideseminarer og prosess mot
tunge aktører, bydeler og andre med
oppsummering
Område- og prosessavklaring PBE
Varsle og annonsere oppstart
reguleringsplanlegging
Offentlig ettersyn av planprogram
Bearbeidelse planprogram etter OE
PBE fastsetter planprogram
Avklaring av program/deltakere
mulighetsstudier PBE i samråd med
Ruter og SVRØ

Overordnet
fase

Innkjøp tjenester Detaljert
faseOverordnede studier, evaluering

Konsekvensutredning i samsvar med
programmet- trase og stasjonsområder
Reguleringsplan(er) trase og
stasjonsområder
Koordinering mot planprosess for
Majorstuen og KVU-prosess for nye
sentrumstunneler
Koordinering mot
kommuneplanprosessen
Prosess- og prosjektavklaring
reguleringsplan og konsekvensutredning
Bearbeidelse før offentlig ettersyn
Offentlig ettersyn
Vurdering av innkomne bemerkninger
Bearbeidelse etter offentlig ettersyn
Prosjektavklaring
Oversendelse til bystyret
Eventuelle detaljplaner for stasjoner og
stasjonsnære områder (detaljregulering
krevet i områderegulering eller
byggeplaner/utomhusplaner krevet i
detaljregulering)

Uformell
programfase -

viktig!

1
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8
9
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Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo

Postadresse: Boks 364 sentrum, 0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00

Telefaks: 23 49 10 01

Internett: www.pbe.oslo.kommune.no 

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no


