
Fornebubaneprosjektet 

14. mars 2017 



Stor interesse  

i media 





 

Fornebubanen består av tre elementer som må 

fungere før idriftsettelse: 

 
 

 

 

1. CBTC, nytt signal og sikringsanlegg, etablert prosjekt i Sporveiens regi 

2. Infrastruktur; bane, stasjoner, base, påkobling på Majorstua til dagens T-banenett 

3. Nye tog 
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Status reguleringsplaner: 

 

• Reguleringsplan godkjent i Bærum 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost

_detaljer&journalpostid=2016016150& 

 

• Reguleringsplan Oslo ligger til høring (frist 10.4.27), nabomøter denne uken 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201407

581 
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Formål 

Fornebubanen skal gi bedre kollektivbetjening til et sentrumsnært område som skal 

bygges ut med boliger og næringsarealer. 

 

En kollektivløsning til Fornebu skal: 

• Legge til rette for å redusere belastningen på overflatenettet 

• Gi kapasitet til å ta fremtidig trafikkvekst 

• Legge til rette for byutvikling langs traseen 

  

 

 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har en samarbeidsavtale som regulerer de 

to partenes samarbeid, styring og kontroll med arbeidet tilknyttet Fornebubanen.  



Pågående prosesser og prosjekter som har 

grensesnitt, og må tas hensyn til (utvalg): 

 
• Godkjent reguleringsplan Bærum, sak 059/15 

• Reguleringsplan for Oslo, PBE saksnummer 201407581, i Ruters regi. Planlagt 

godkjent 2017 

 

• Arbeid med reguleringsplan for massedeponi i form av en ny øy i Rolfsbukta 

• Arbeid med Planprogram for en reguleringsplan for E18 gjennom Lysaker 

• Ekstern koordineringsgruppe for områderegulering av Skøyen-Vækerø-Lysaker, i 

PBEs regi. 

• CBTC, Sporveiens nye signal- og sikringsanlegg for T-banen 

• KVU Oslo-navet. 

• Finansiering og grunneierbidrag 



 

Noen utfordringer i dag: 

 • Omfang og avgrensninger, forventningsavklaringer 

– Reguleringsplan for Oslo ikke godkjent, og endringer kan komme derfra. 

 

• Nærføring til jernbane og T-bane,  

– både tekniske løsninger  

og gjennomføringsplaner 

 

• Grensesnitts-håndtering,  

– både mot store aktører og  

profesjonelle utbyggere 

 

• Etablere ny organisasjon 

 

• Tekniske utfordringer og valg 
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Grensesnitt, aktører og interessenter 

• 2 fylker 

• 2 kommuner 

• Forskjellige finansieringskilder 

• Organisatorisk 

• Politisk 

• Nærhet til E18, mulige busstraseer 

• Nærhet til jernbanen, frihetsgrader for utvikling av jernbanen 

• Byutvikling langs banen 

• Verneinteresser 

• Miljøinteresser 

• Profesjonelle utbygger 

• Private huseiere 

• Friområder 

• Store pågående planarbeider 

• …………… 
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Hva er spesielt med en T-banen 

• Urbant 

• Veldig tett på annen bebyggelse 

• Gå og sykkel- avstand til banen 

• Viktig med kort reisetid, dør-til-dør 

• Høy frekvens 

• Kort  avstand mellom stasjoner (ned mot 600 meter) 

• Plattformlengder; 120 meter 

• Overkjøringsmuligheter i tilknytning til stasjoner 

• Store menneskemengder 

• Knutepunkt 

• Lokaltrafikk, og lokalt finansiert 

• Ikke godstrafikk 

 

 

Anleggsarbeid i koblingssonen på Majorstuen vil gi  

store utfordringer for kollektivtrafikken i Oslo 
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Tunnel-løsning 

er ikke valgt 

Tittel på presentasjon 13 

• Bredt nok regulert til begge 

alternativer. 

 

• Regulert midlertidig  

riggplasser og tverrslag. 

 

• Stasjonene er planlagt med 

midtstilt plattform 

 

• Drivemetode er ikke valgt 
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Bilde fra Follobanen, TBM, riggplass  



Dagens status 

Prosjektet i gang, 

• Bortsett fra direktør så har vi nøkkelpersonell på blass i byggherreorganisasjonen 

 

• Vi er nå i prosess for anskaffelse av:  

– Rådgivende ingeniører 

– Overvåking av grunnvann og poretrykk 

 

• Prosess for valg av drivemetode og tunnelvalg 

 

• Påbegynt strategi for valg av arkitekter 

 

 



Planprosesser /områdereguleringer  

• Viser til vedtatte reguleringsbestemmelser for Fornebubanen  

(17.06.2015 og 27.04.2016) 

 

– Kommer det nye endringer der hvor Fornebubanen har aktiviteter  ?  

 

– Hvis ja, hvordan vil dette påvirke Fornebubanen ? 

• Fornebubanen må få med seg alle kostnadene i KS2.  

 



Samhandling med Bærum kommune  

• Fornebubanen ønsker å ha dialog med alle aktuelle samarbeidspartnere i 

Bærumkommune. 

 

• Saksbehandlingsprosesser knyttet til følgende områder  

– Tiltaksplaner, rammesøknader  og IG’er  

– Massehåndtering 

– Vann og avløp  

– Brann og redning 

– Vei/trafikk (Inkl. gang- og sykkelveier) 

– Kulturminner  

– Støysaker  

– Luftforurensning  

– Grensesnitt mot utbyggere 

• Rekkefølgebestemmelser, fundamentering etc. 

– Planlegging av drift/vedlikehold, hvem og eierskap 

• Grensesnittene mellom utbygger,  Bærum kommune og Sporveien.  
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