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10101010    KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 

10.110.110.110.1     Referansealternative Referansealternative Referansealternative Referansealternativetttt    

Alternativet er basert på bussbetjening. Det regnes ikke med anleggsmessig
virksomhet ut over det som ligger i regulert utbygging på Fornebu.

10.210.210.210.2     Bussalternativet Bussalternativet Bussalternativet Bussalternativet    

På Fornebu vil ikke bussalternativet medføre anleggsarbeider ut over det som
omfattes av referansealternativet. Tiltaket kan etableres i takt med øvrig utbygging
på Fornebu.

Anleggsvirksomhet knyttet til dobbeltspor H-alternativet og Lysaker stasjon, se
avsnitt 11.7.

10.310.310.310.3     Grenbane til Fornebu Grenbane til Fornebu Grenbane til Fornebu Grenbane til Fornebu    

Anslått byggetid for grenbanen er 2 år, totalt 3,5 år med nytt dobbeltspor Skøyen-
Sandvika, H-alternativet.

Det er forutsatt at et meste av tunnelarbeidet vil bli drevet fra en åpen grop ved
Dumpa stasjon. Dette vil redusere belastningene på boligområdene omkring.
Togtrafikken vil bli berørt av anlegget over en kort strekning ved avgreningen fra
Drammensbanen vest for Lysaker og ved Stabekk (evt vestvendt spor). Det vil
kreves en sterk koordinering av anleggsarbeidene med hensyn til
trafikkavviklingen og strenge sikkerhetsrutiner.

Det vil være en stor fordel for anleggsdriften om nytt dobbeltspor er etablert i
forkant av grenbanen (se avsnitt 11.7). Togtrafikken kan da kjøres mer uavhengig
av anleggsarbeidet.

MassehåndteringMassehåndteringMassehåndteringMassehåndtering    

Masseoverskuddet vil være i størrelsesorden 420.000 m3. Dette er trolig mer en det
som vil trenges for terrengbehandling på Fornebu (antatt 150.000-300.000 m3). I
teknisk-økonomisk plan er det lagt inn kostnad for en lekterkai i området Lysaker-
Fornebu og lektertransport mot Drammen. Massetransport fra Dumpa mot
lekterkaia vil ha kort kjørerveg og må ikke krysse E18.

Det vil bli senere bli avklart i hvilken grad masseoverskuddet kan anvendes til
terrengforming på Fornebu og hvilke volumer som vil måtte transporteres andre
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steder. Massehåndteringen vil derfor være gjenstand for oppfølgende utredninger i
gjennomføringsfasen..

10.410.410.410.4     Automatbane Automatbane Automatbane Automatbane    

Anslått byggetid for automatbanealternativet er 2 år, inklusive prøvedrift av
systemet. Automatbanene går i elevert trasé som en lett brukonstruksjon. Bare
bærende søyler og stasjonsbygninger vil være plassert på terrenget.

Stasjon for automatbanen er tenkt knyttet til nordre plattform på Lysaker. Dersom
anleggsarbeidet koordineres med øvrig ombygging av stasjonen, vil ikke prosjektet
medføre komplikasjoner ut over det som likevel må påregnes. Det må tas høyde
for at togdriften på Lysaker ”deles” i anleggsperioden.

Der traseen krysser E18 må ett eller to kjørefelt stenges ved montering av
søylefundament og etablering av sportraseen. Arbeidene kan utføre om natta uten
store konsekvenser for trafikkavviklingen.

Alternativet vil ikke skape overskuddsmasser og massetransport.

10.510.510.510.5     Bybane Bybane Bybane Bybane    

Bybanen er utredet i tre varianter. Anslåtte byggetider er 21 måneder for
variantene 1 og 3, 30 måneder for variant 2.

Traseen gjennom Fornebubyen er den samme for alle tre varianter. Her går
bybanen i egen trasé, og det vil ikke være vanskeligheter knyttet til framdrift eller
byggemetode.

Variant 1 og 2 har felles trasé sør for Oksenøykrysset. I området ved krysset vil det
i tiden som kommer bli lagt ned teknisk infrastruktur; rør for fjernvarme, el-kabler
mv. Disse må sikres ved bygging av bybanen. En må også påregne omlegginger av
eksisterende VA-anlegg. Kompleksiteten av anlegget videre mot Lysaker og
Skøyen vil variere mellom variantene.

Variant 1Variant 1Variant 1Variant 1    

Fornebu-Lysaker
Variant 1 forutsetter koordinering mellom arbeider med bybanen og ny E18.
Bybanen etableres i eget areal avsatt til kollektivtrafikk (jf planen ”Ny
Vestkorridor”). Eventuelle problemer vil være knyttet til utbygging av ny E18.

Lysaker-Skøyen
Bybanen vil i variant 1 videreføres i en kollektivtrasé felles for buss og bane, i del
av dagens E18. Anleggsteknisk byr dette ikke på store utfordringer.
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Variant 2Variant 2Variant 2Variant 2    

Fornebu-Lysaker
Banen anlegges i kulvert/fjelltunnel fra Oksenøykrysset til Vollveien på Lysaker,
men tunneldriften fra Fornebusiden. Vollsveien vil måtte innsnevres i
byggeperioden. Anslått byggetid er 30 måneder.

Lysaker-Skøyen
Traseen vil gå i kulvert/tunnel mellom Lysakerelva og Vækerø. Tunnelen vil
drives fra Vækerøsiden. For kulvertene ved Gjensidige og Hydro forutsettes
spunting mot øvrig vegnett, slik at trafikken kan gå i anleggsperioden. Gang- og
sykkelvegen må legges om i perioden. Ved bygging av kulverten og den vestre
delen av tunnelen mot Lysaker, må avkjøring til Lilleaker stenges for
persontrafikk. Alternative kjøreruter mot Lilleaker må utredes nærmere. Anslått
byggetid 18 måneder.

Fra Vækerø legges bybanen i egen trasé langs sørsiden av E18. Det er trangt på
strekningen og det må påregnes at ett kjørefelt på E18 stenges i anleggsperioden.
På grunn av stor trafikkbelastning vil det kreves at arbeidet utføres om kvelden og
natta. Også på Skøyen er trafikkbelastningen stor, og en må påregne trafikale
problemer i anleggstida. En regner med at spunt for støttemur på Skøyen kan settes
uten å berøre kjørefelt på E18.

Variant 3 Variant 3 Variant 3 Variant 3     

Mellom Fornebu nord og Lysaker følger banen en egen trase vest for ny
Snarøyvei. Kryssing av ny Snarøyvei skjer ved Teleplanlokket og kryssing av E18
på bru mot Professor Kohts vei vest for Kværner. Det er ikke forutsatt større
trafikkomlegging, og deler av bruarbeidene må forgå om kvelden og natta med
stenging av berørte kjørefelt. Anlegget vil utføres med frittbærende stillas, slik at
ikke trafikken vil bli hindret på dagtid.

MassehåndteringMassehåndteringMassehåndteringMassehåndtering    

Fra anleggsarbeidene vil det bli overskuddsmasser som må brukes i området eller
fraktes vekk. Volumet varierer i området 100.000-200.000 m3, med størst masser
knyttet til variant 3. Massevolum av denne størrelsen vil høyst sannsynlig kunne
brukes til terrengbehandling på Fornebu. Alternativet vil derfor ikke medføre
massetransport ut av området.

Tabell 10-1: Bybanealternativet - overskuddmasser (m3)

Løsmasser Sprengstein
Variant 1 100.000 10.000

Variant 2 125.000 90.000
Variant 3 120.000 40.000
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10.610.610.610.6     Jernbane J6/J7  Jernbane J6/J7  Jernbane J6/J7  Jernbane J6/J7 ���� dobbeltspor om Fornebu dobbeltspor om Fornebu dobbeltspor om Fornebu dobbeltspor om Fornebu    

Byggearbeidene knyttet til J6/J7 er så omfattende at de med fordel kan deles i flere
anbudskontrakter. Anslått byggetid for jernbanealternativene J6 /J7 er 3,5-4,5 år,
med Høvik-Holtekilen som den tidskritiske parsellen.

Bare ved tilkoblingspunktene i hver ende vil det kreves koordinering mot
togavvikling i anleggsperioden. Forøvrig vil anleggsarbeidet ikke påvirke
trafikkavviklingen på veg eller jernbane.

MassehåndteringMassehåndteringMassehåndteringMassehåndtering    

Med trasélengder på over 10 kilometer blir masseoverskuddet meget stort, i
størrelsesorden 2,3 mill m3 (J7: 2,1 mill m3). Dette er langt mer en det som kan
brukes for terrengbehandling på Fornebu. I teknisk-økonomisk plan er det lagt inn
kostnad for en lekterkai i området Lysaker-Fornebu og lektertransport mot
Drammen. Transport til lekter vil føre til økt trafikkbelastning på vegnettet fra de
enkelte byggeavsnittene.

Tabell 10-2: J6/J7, anleggsmessige konsekvenser

Delstrekning Berøres mht
anleggsdrift /rigg

Ov erskuddsmasse

Skøyen-Bestum, dagsone/kulverter Området Bestumvn., Sig.
Iversens vei, Tunveien

148.000 m3

Bestum-Lysaker, tunnel Rigg i nærområdet nord
for dagens stasjon

Tverrslag mot
Lilleakervn.

J6: 687.000 m3

J7: 475.000 m3

Lysaker-Fornebu, tunnel Dumpa, tverrslag og rigg 664.000 m3

Fornebu-Holtekilen-Strand, tunnel Oksenøya, tverrslag og
rigg

205.000 m3

Strand-Høvik-Blommenholm, tunnel Tverrslag og rigg ved
Høvik sta sjon

564.000 m3

Blommenholm-Sandvika,
dagsone/kulverter/tunneler

59.000 m3

I alt J6: 2,3 mill m3

J7: 2,1 mill m3

Massetransporten fram til lekterkaia ved Lysaker-Fornebu vil måtte følge eks
vegnett. Området ved Bestumveien har dårlig tilgjengelighet til hovedvegnettet, og
det vil kreves en midlertidigpåkjøringpå E18 mot vest.

Det vil bli senere bli avklart i hvilken grad masseoverskuddet kan anvendes til
terrengforming evt molo/kai på Fornebu og hvilke volumer som vil måtte
transporteres andre steder. Massehåndteringen vil derfor være gjenstand for
oppfølgende utredninger i gjennomføringsfasen..
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10.710.710.710.7     Jernbane H Jernbane H Jernbane H Jernbane H----alternativet og Lysaker stasjonalternativet og Lysaker stasjonalternativet og Lysaker stasjonalternativet og Lysaker stasjon    

I alternativene buss, grenbane, bybane, automatbane er det forutsatt nytt
dobbeltspor anlegges i Vestkorridoren (H1OT i Oslo, H2B i Bærum), dessuten ny
Lysaker stasjon/terminal. H-alternativet er tidligere utredet, uavhengig av
kollektivbetjening Fornebu. Det er fattet planvedtak for kommunedelplaner for
nytt dobbeltspor på strekningen Lysaker-Asker.

Dobbeltsporet, med en trasé på i alt 9,3 kilometer (til Sandvika), er basert på
strekninger med fjelltunnel mellom stasjonene. Den kan følgelig bygges uten
konflikter i forhold til øvrig veg- og jernbanetrafikk. Bare ved påkoblingspunktene
vil det kreves en koordinering i forhold til øvrig togtrafikk i anleggsperioden. I
motsetning til J6/J7 kan en få nytte av tiltaket også ved etappevis utbygging.

Fullt utbygd vil H-alternativet generere et masseoverskudd i størrelsesorden 1,5
mill m3. Det er langt mer en det som vil trenges for terrengbehandling på Fornebu.
I teknisk-økonomisk plan er det lagt inn kostnad for en lekterkai i området
Lysaker-Fornebu og lektertransport mot Drammen. Transporten mot
utskipingskaia vil belaste E18 og samleveger i området Fornebu-Lysaker.

Tabell 11-3: Sammenstilling av konsekvenser- anleggsfasen

Tema

Alternativer

Byggetid Masseoverskudd

Referansealternativet - -

Alternativer basert på H-alternativ for nytt dobbeltspor Skøyen – Sandvika

Dobbeltspor H-
alternativet

3,5 år 1,5 mill m3

Bussalternativet I takt med utbyggingen på
Fornebu

-

Grenbane til Fornebu 2 år 0,4 mill m3

Automatbane 2 år -

Bybane Variant 1: 1 ¾ år
Variant 2: 2 ½ år
Variant 3: 1 ¾ år

Variant 1: 110.000 m3

Variant 2: 215.000 m3

Variant 3: 160.000 m3

Alternativer basert på nytt dobbeltspor Skøyen – Sandvika om Fornebu

J6/J7 – nytt
dobbeltspor

3,5-4,5 år J6: 2,3 mill m3

J7: 2,1 mill m3
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Illustrasjon 10-1: Illustrasjon som viser anleggsområder og transportveier 
i Fornebu-Lysaker området
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10.7.110.7.110.7.110.7.1      Driftsulemper for jernbanen i anleggstiden  Driftsulemper for jernbanen i anleggstiden  Driftsulemper for jernbanen i anleggstiden  Driftsulemper for jernbanen i anleggstiden    

En jernbane som grenbane til Fornebu vil måtte tilpasses utbyggingen av det nye
dobbeltsporet. Det vil si at Lysakerparsellen vil inneholde både byggingen av det
nye dobbeltsporet og avgreningen til Fornebu. Således vil ikke en utbygging av
jernbane til Fornebu medføre driftsforstyrrelser i anleggsperioden utover det som
Lysakerparsellen på dobbeltsporet vil medføre.

Byggingen av en eventuell vestlig tilkobling mellom Dumpa og Stabekk stasjon
vil medføre driftsulemper for jernbanen på eksisterende dobbeltspor i
anleggstiden.
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