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2222    BAKGRUNN, MÅL OG PREMISSER 

2.12.12.12.1    BakgrunnBakgrunnBakgrunnBakgrunn    

Planleggingen av transportsystemet i ”Vestkorridoren” har pågått kontinuerlig i
nærmere 10 år. Det er gjennomført konsekvensutredninger i to faser for nytt
dobbeltspor på strekningen Skøyen-Sandvika-Asker, mens fase 2 for ny Ev 18 er
lagt ut til høring desember 2000. Det er også gjennomført en konsekvensutredning
for etterbruk av Fornebu. Konsekvensutredningen for nytt dobbeltspor er godkjent
og det foreligger vedtatte kommunedelplaner for nytt dobbeltspor i Asker og
Bærum. I Oslo kommune foreligger det ikke planvedtak for strekningen Skøyen-
Lysaker. Konsekvensutredningen for nytt dobbeltspor og ny E-18, er begge viktige
grunnlagsdokumenter for denne tilleggsutredningen.

På grunnlag av de bemerkninger som kom frem i høringen av meldingen for
banebetjening av Fornebu, mener Samferdselsdepartementet at det er behov for å
belyse konsekvensene av en noe tyngre utbygging av Fornebu enn det som er lagt
til grunn i de tidligere KU-arbeidene. Dette gir også et godt grunnlag for å få
vurdert de ulike kollektivløsningenes kapasitetsevne til å betjene det fremtidige
Fornebu.

Rollen som ansvarlig myndighet for KU banebetjening av Fornebu er tillagt
Samferdselsdepartementet (brev av 1 juli 1998 fra Miljøverndepartementet). Dette
med bakgrunn i krav fra Oslo kommune og Statens vegvesen Oslo om behovet for
utredning av nytt dobbeltspor lagt om Fornebu (J6/J7, gjentatt fra tilsvarende krav
ved behandling av KU fase II for nytt dobbeltspor og KDP for samme fra Skøyen
til Lysaker), samt behov for en rask og koordinert plan- og utredningsprosess og
for å se samferdselsprosjekter/-investeringer i sammenheng.

Samferdselsdepartementets utredningsprogram av 03.10.-00 (se vedlegg), som
denne tilleggsutredningen baserer seg på, har utgangspunkt i tidligere utarbeidet
utredningsprogram for KU av 26. 11.-99, samt innkomne høringsuttalelser.

Plan- og utredningsarbeidet omfatter i første rekke kollektivbetjening av Fornebu.
Det søkes etter løsninger for transportsystemet som oppfyller målsettingene i RPR
for samordnet areal- og transportplanlegging og Fylkesdelplan for Vestkorridoren.
Oppgaven er å sikre en optimal utnyttelse av transportsystemet med det antatt best
mulige samfunnsøkonomiske resultat.
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2.22.22.22.2    Overordnede mål og premisserOverordnede mål og premisserOverordnede mål og premisserOverordnede mål og premisser    

Det nye dobbeltsporet på strekningen Skøyen – Sandvika - Asker er et høyt
prioritert prosjekt i utviklingen av jernbanesystemet i Oslo-området, (jf. St. meld.
nr. 39 (1996-97) Norsk Jernbaneplan 1998 – 2007). Tre fjerdedeler av alle
togreiser i landet avvikles i Osloregionen og utgjør dermed det viktigste markedet
for NSB BA. En utbygging av nye dobbeltspor i dette området, er en forutsetning
for å øke kapasiteten i nærtrafikken i tilstrekkelig grad slik at målsettingen om å
øke kollektivtrafikkens andel av det totale transportarbeidet kan oppfylles.

Utredningen drøfter hvordan transportsystemet til Fornebu skal bidra til å oppnå
viktige overordnede mål i forhold til; FDP for transportsystemet i Vest-
korridoren, RPR for samordnet areal- og transportplanlegging, måloppnåelse mht.
kollektivandeler, luftforurensing og samfunnsøkonomiske løsninger.

Plan- og utredningsarbeidet for kollektiv-/banebetjening av Fornebu tar
utgangspunkt i to alternative prinsippløsninger for nytt dobbeltspor, H-alternativet
og J-alternativene. Videre er alternative løsninger av kollektivtransporten for
Fornebu basert på vedtatt kommunedelplan (KDP II) for utviklingen av området.

2.2.12.2.12.2.12.2.1     Statlige mål og retningslinjer Statlige mål og retningslinjer Statlige mål og retningslinjer Statlige mål og retningslinjer    

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet arealRikspolitiske retningslinjer for samordnet arealRikspolitiske retningslinjer for samordnet arealRikspolitiske retningslinjer for samordnet areal---- og  og  og  og 
transportplanlegging (RPR for ATtransportplanlegging (RPR for ATtransportplanlegging (RPR for ATtransportplanlegging (RPR for ATP)P)P)P)    

I RPR for ATP inngår blant annet følgende punkter som er relevante i forhold til
drift og markedsgrunnlag ved utvikling av kollektivsystemet i Vestkorridoren:

Pkt. 3.1: 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.

Utdrag fra pkt. 3.5: 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. Når
kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt
vegkapasitet vurderes på lik linje, for eksempel regulering av trafikk og/eller
forbedring av kollektivtilbudet.
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StortiStortiStortiStortingsmelding nr. 32 (1995ngsmelding nr. 32 (1995ngsmelding nr. 32 (1995ngsmelding nr. 32 (1995----96), "Om grunnlaget for 96), "Om grunnlaget for 96), "Om grunnlaget for 96), "Om grunnlaget for 
samferdselspolitikken"samferdselspolitikken"samferdselspolitikken"samferdselspolitikken"    

I fylkesdelplanen for Vestkorridoren er bl.a. følgende fra Stortingsmelding 32
fremhevet:
Overgang fra bil til kollektivtransport kan bidra til å redusere den globale og
lokale forurensingen i lufta, samt medvirke til mer effektiv avvikling av store
trafikkmengder. Forbedret kollektivtilbud i byer og tettsteder må følges opp med
tiltak som reduserer bilbruk, bl.a. ved at det legges til rette for at "transport av
personer og gods i økende grad benytter kollektive transportformer". Veiprising,
parkeringsrestriksjoner og tidsdifferensiering av bompenger nevnes som aktuelle
tiltak som skal utredes videre.

Stimulere miljøvennlig transport, skjerme Oslos indre bydelerStimulere miljøvennlig transport, skjerme Oslos indre bydelerStimulere miljøvennlig transport, skjerme Oslos indre bydelerStimulere miljøvennlig transport, skjerme Oslos indre bydeler    

I arealbruksstrategiene for Oslo frem mot 2015 i Kommuneplanen 2000 finner
man blant annet følgende:
• Det må være mulig og realistisk at den største delen av trafikkveksten tas av et

effektivt kollektivtilbud. Den trafikken som må tas på veinettet, skal i størst
mulig grad kanaliseres til hovedveiene.

• Kommuneplanen legger opp til en arealbruk som krever nye
kollektivløsninger. Det er særlig viktig å gjennomføre banetiltak som sikrer
god kollektivtilgjengelighet på de viktigste reiserelasjonene.

• Både for å unngå overbelastningpå veinettet og av miljømessige hensyn er det
nødvendig at størstedelen av veksten i persontrafikken kan tas ved et styrket
kollektivtransportsystem. Nødvendige investeringsmidler til infrastruktur og
materiell må i hovedsak skaffes til veie gjennom realiseringen av en forsert
kollektivutbygging i samarbeid mellom staten, Oslo og Akershus (Oslopakke
2).

I Akershus fylkesdelplan fokuseres det på tiltak som øker kollektivtransportens
rolle i Akershus, med jernbanen som grunnstamme både i trafikken til og fra Oslo
og mellom ulike deler av Akershus.

Ta det vesentligste av trafikkveksten kollektivtTa det vesentligste av trafikkveksten kollektivtTa det vesentligste av trafikkveksten kollektivtTa det vesentligste av trafikkveksten kollektivt    

I følge fylkesdelplanen for transportsystemet i Vestkorridoren skal følgende
visjon/hovedmål ligge til grunn for arbeidet med utvikling av transportsystemet i
Vestkorridoren:
• Utvikling av transportsystemet i Vestkorridoren skal gjøre det mulig at

kollektivtrafikken kan ta det vesentligste av fremtidig trafikkvekst på viktige
reiserelasjoner. Vegsystemet må forbedres og differensieres for å redusere
miljøulemper og trafikkulykker samt gi bedre avvikling for næringslivets
transporter. Kollektivtrafikk skal ikke hindres av bilkøer.
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Det poengteres imidlertid at muligheten til ta veksten med kollektive reisemidler
vil reduseres med økende avstand fra Oslo sentrum, og at dette vil være særlig
problematisk for interne reiser i Asker og de deler av Bærum som har dårligst
kollektivtilbud.

Det fokuseres på å unngå at for mange av de korte reisene går med bil, og det
nevnes spesielt at det forventes sterk økning i antallet korte reiser som krysser
bygrensen. Videre ønsker man å tilrettelegge for at mer av den regionale trafikken
benytter tog.

2.2.22.2.22.2.22.2.2    Miljøhandlingsplan for samferdselssektorenMiljøhandlingsplan for samferdselssektorenMiljøhandlingsplan for samferdselssektorenMiljøhandlingsplan for samferdselssektoren    

Samferdselssektorens sektoransvar er presisert i Miljøhandlingsplan for
Samferdselssektoren fra 1998 (Samferdselsdepartementet):

Målsetning: Samferdselmyndighetenes målsetting er å ivareta hensynet til
kulturminner og kulturmiljøer i tråd med de nasjonale målsettingene på området,
jf. St meld nr 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling.
Samferdselsmyndighetene søker derfor å unngå inngrep og nærføring i verdifulle
kulturminner og kulturmiljøer i forbindelse med de nye samferdselsanlegg og
utbedringstiltak på eksisterende anlegg. Videre vil samferdselsmyndighetene legge
vekt på å forvalte sektorens egne kulturminner på en god måte.

Handlingsplanen klargjør flere problemstillinger og legger viktige føringer for
fremtidige vegprosjekter:

Det fastslås at eksisterende veganlegg og vegbygging representerer et problem i
forhold til kulturminner og kulturmiljøer. En viktig målsetning er at nye veger og
utbedringstiltak ikke skal skape nye problemsoner. Verdi- og sårbarhetsanalyser
nevnes som et verktøy for å klarlegge og tydeliggjøre sentrale problemstillinger i
forhold til kulturminner og kulturmiljøer. Sektorens egne kulturminner vurderes i
eget verneplanarbeid. Dette er blant annet gamle veganlegg, bruer etc.

2.2.32.2.32.2.32.2.3    Kulturminneloven og PlanKulturminneloven og PlanKulturminneloven og PlanKulturminneloven og Plan---- og Bygningsloven og Bygningsloven og Bygningsloven og Bygningsloven    

Begrepene kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner
(KML) § 2: Med Kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i
vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro
eller tradisjon til. Kulturmiljø omfatter våre fysiske omgivelser hvor kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.

I henhold til KMLs § 3 er det forbud mot inngrep i automatisk fredete
kulturminner, dvs. kulturminner fra oldtid og middelalder frem til år 1537
(reformasjonen). Dette gir grunnlag for en distinksjon i kulturminneforvaltningen
mellom automatisk fredete kulturminner (fra før 1537), og nyere tids kulturminner.
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Med endringen av kulturminneloven som trådte i kraft fra 1.1.2001 er grensen for
stående byggverk som er automatisk fredet hevet til å omfatte alt eldre enn 1650.

Fornminnene er eldre enn reformasjonen, og som kilder til de første 9000 år av vår
historie er de automatisk fredet. Fredningen omfatter også spor som ikke er synlige
på overflaten. Dette kan være spor etter forhistoriske boplasser som i dag ligger
under bakkenivå, eller rester etter andre aktiviteter som nå kan være dekket av torv
eller åkerjord. Dersom et planlagt tiltak skaper konflikt i forhold til automatisk
fredete kulturminner må det søkes dispensasjon fra KML. Dersom fornminnene på
denne måten frigis forutsetter KML at tiltakshaver bekoster arkeologisk
undersøkelse som inkluderer dokumentasjon og konservering av kildematerialet.

Selv om alle førreformatoriske kulturminner er automatisk fredet og per definisjon
har nasjonal verdi, medfører ikke det at alle er like vanskelige å få frigitt. Det er
forskjell på blant annet antall, typer kulturminner, beliggenhet, tilstand og
sjeldenhet. Noen minner har større verdi og er dermed vanskeligere å få frigitt enn
andre. Dette er med på å begrunne hvorfor noen miljøer har større verdier enn
andre.

Nyere tids kulturminner er fra tiden etter 1537 (kalles også etterreformatoriske
kulturminner). I motsetning til fornminnene er nyere tids kulturminner ikke
automatisk fredet. De kan vedtaksfredes etter KMLs § 15. I tillegg kan hele
kulturmiljøer fredes etter KML § 20. Både før- og etterreformatoriske
kulturminner kan sikres med hjemmel i Plan- og Bygningsloven (PBL). I
reguleringsplaner kan de reguleres til spesialområde bevaring. I
kommunedelplaner kan områder båndlegges for vern.

2.32.32.32.3    Tidligere faser i utredningsarbeidetTidligere faser i utredningsarbeidetTidligere faser i utredningsarbeidetTidligere faser i utredningsarbeidet    

2.3.12.3.12.3.12.3.1     Silingsfasen Silingsfasen Silingsfasen Silingsfasen    

Tiltaket som ble utredet i silingsfasen omfattet foruten referansealternativet, fire
jernbanealternativer, J5, J6 og J7, i tillegg til H(2B) slik som beskrevet i
konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Skøyen - Asker, med følgende
supplerende kollektivsystemer for betjening av Fornebu:
1 . Jernbane som grenbane til Fornebu
2. Jernbane som grenbane videreført som kombitrikk
3 . Bybane
4. Lokal automatbane
5. Buss

De fire jernbanealternativene ble gitt en samlet vurdering i forhold til de
alternative sekundære betjenende systemer som er beskrevet i meldingen fra januar
1998; jernbane i buttspor, kombitrikk, bybane og automatbane, samt buss.
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Tiltakshaver anbefalte at H2B med grenbane til Telenor, eventuelt Fornebu senter,
skulle utredes videre i kombinasjon med kombitrikk med ulike destinasjoner på
Fornebu. Det var også ønskelig å utrede nytten av en av jernbanetrasé mot vest
med påkopling mot eksisterende jernbanespor ved Stabekk. Videre skulle
bussbehovet og tilrettelegging for dette vurderes nærmere.

Tiltakshaver vurderte på bakgrunn av høringsuttalelsene det som riktig å supplere
utredningen av jernbanealternativet basert på alternativ H2B for nytt dobbeltspor,
med et bybanealternativ.

2.3.22.3.22.3.22.3.2     Konsekvensutredning januar 2000 Konsekvensutredning januar 2000 Konsekvensutredning januar 2000 Konsekvensutredning januar 2000    

Tiltakets banedel ble utredet for et varierende utbyggingsomfang, der supplering
med buss var en funksjon av baneutbyggingen.

Følgende hovedalternativer av baneutbygging ble utredet, basert på
teknisk/økonomiskplan:
4. Grenbane Lysaker - Fornebu med jernbanedrift
5. Grenbane som over, med videreføring for kombibanedrift
6. Bybane på Fornebu koblet til sporvognsnettet ved Lilleaker

Alternativene var basert på at nytt dobbeltspor blir bygget etter gjeldende
kommunedelplan i Bærum (alt H2B), men selve grenbanen kunne bygges og settes
i drift før det nye dobbeltsporet (for ren jernbanedrift). Også bybanen kunne
bygges uavhengig av nytt dobbeltspor. Alternativene ble sammenliknet med et
referansealternativ basert på buss til Fornebu (2010).

Følgende delmål ble definert:
• kort reisetid og høy frekvens
• færrest mulig overganger og enkle overgangsmuligheter
• stor flatedekning
• lavest mulig forurensing og støy
• rask etablering, for å innarbeide gode reisevaner tidlig

Følgende kriterier ble lagt til grunn for vurderingen av alternativene:
• måloppnåelse
• system og kapasitet
• anleggsteknisk løsning og gjennomføring ( etapper )
• anleggskostnader
• konsekvenser for miljø og samfunn

Konsekvensutredningen inneholdt en foreløpig anbefaling fra tiltakshaverne med
følgende konklusjon:
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"Konklusjonen er at det bør etableres et jernbane buttspor til Telenor /
Fornebu senter så raskt som mulig for å unngå forsinkelse av øvrig
etablering. Utnytting av arealer og grenbanens lengde og endelige
plassering må optimaliseres i videre planfaser."

Etter høring og politisk behandling besluttet Regjeringen, på bakgrunn av
høringsuttalelsene og en vurdering av løsningsalternativene som ble utredet, at
utredningen ikke ga et tilstrekkelig grunnlag for å velge prinsippløsning for
kollektivbetjeningen av Fornebu. Regjeringen bestemte derfor at det skulle
gjennomføres en tilleggsutredning for om mulig å få frem bedre kollektivløsninger
for korridoren inkl. Fornebu. Utredningen skal inneholde nye løsningsalternativ
inkl. en alternativ traséføring for nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Sandvika via
det sentrale Fornebuområdet (J6/J7).
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