
 

 

   

Bane NOR SF 

Postboks 4350, NO 2308 Hamar 

Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 

banenor.no 

Org.nr: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503 74 00537 

IBAN-nr: NO4115037400537 

BIC: DNBNOKK 
 

  

Jernbanedirektoratet 

Postboks 16 Sentrum 

0101 OSLO 

 

 

 

Dato: 02.10.2017 

Saksref: 201725222-1 

Deres ref.:    

Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Knut Sørgaard 

Telefon:    

Mobil: +47 95808616 

E-post: Knut.Sorgaard@banenor.no 

 

 

   

 

Ringeriksbanen - vurdering av stasjon ved Avtjerna 

Vi viser til brev fra Samferdselsdepartementet datert 07.07.2017, og til møte 22.09.2017. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har i vedlagte rapport besvart spørsmålene fra Departementet slik 

Bane NOR vurderer saken. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Morten Klokkersveen 

Prosjektdirektør      Knut Sørgaard 

      Leder planprosesser og samfunnskontakt 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 

Vedlegg: 

FRE-00-A-00021.pdf 
 

 





Fellesprosjektet 
Ringeriksbanen og E16 
(FRE) 

Ringeriksbanen 
Vurdering av Stasjon ved Avtjerna  

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

2 av 32 
FRE-00-A-00021 

01A 
02.10.2017 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 INNLEDNING ................................................................................................................................... 3 

1.1 MANDAT...................................................................................................................................... 3 
1.2 FORUTSETNINGER OG INNHOLD I RAPPORTEN ............................................................................... 4 

2 JERNBANETEKNISKE FORHOLD OG KOSTNADER .................................................................. 5 

2.1 ALTERNATIVE TRASEER ................................................................................................................ 5 
2.2 TEKNISKE FORUTSETNINGER ........................................................................................................ 7 
2.3 INVESTERINGSKOSTNADER........................................................................................................... 8 

2.3.1 Kostnader til trase og stasjon ............................................................................................ 8 
2.3.2 Usikkerhet knyttet til geologi .............................................................................................. 9 

3 TRAFIKKGRUNNLAG OG TRAFIKALE EFFEKTER .................................................................. 10 

3.1 AVTJERNA ................................................................................................................................. 10 
3.2 FORDELING AV BOSATTE OG ARBEIDSPLASSER PÅ SONER ............................................................ 12 
3.3 ALTERNATIV AREALUTNYTTELSE, BOSATTE OG ARBEIDSPLASSER PÅ AVTJERNA ............................ 13 
3.4 TRANSPORTANALYSE ................................................................................................................. 14 

3.4.1 Metode ............................................................................................................................. 14 
3.4.2 To alternativ: Avtjerna med bare buss, og med tog og buss ........................................... 14 
3.4.3 Kollektivandeler................................................................................................................ 15 
3.4.4 Togpassasjerer og biler ................................................................................................... 16 

3.5 OPPSUMMERING ........................................................................................................................ 16 

4 SAMFUNNSØKONOMISKE EFFEKTER ...................................................................................... 17 

4.1 HVA ER SAMFUNNSØKONOMISKE EFFEKTER? .............................................................................. 17 
4.2 METODIKK OG FORUTSETNINGER ................................................................................................ 17 
4.3 BEREGNINGSRESULTATER ......................................................................................................... 18 
4.4 SAMMENSTILLING ...................................................................................................................... 20 

5 AVTJERNA I REGIONAL SAMMENHENG .................................................................................. 21 

5.1 EKSISTERENDE PLANER ............................................................................................................. 21 
5.1.1 Kommuneplanen i Bærum kommune .............................................................................. 21 
5.1.2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ................................................. 21 
5.1.3 Osloregionen, samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen .......................... 23 
5.1.4 Østlandssamarbeidet, revidert Østlandspakke ................................................................ 23 
5.1.5 KVU Oslo-Navet............................................................................................................... 23 

5.2 MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET, FELLESPROSJEKTET RINGERIKSBANEN OG E16 ................... 24 
5.2.1 Fra Bærum kommune ...................................................................................................... 25 
5.2.2 Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (brev av 6.1.2017) ............................................. 25 
5.2.3 Fra Akershus fylkeskommune ......................................................................................... 25 
5.2.4 Fra Buskerud fylkeskommune ......................................................................................... 26 
5.2.5 Fra Fylkesmannen i Buskerud ......................................................................................... 27 

5.3 MERKNADER TIL BÆRUM KOMMUNES FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN, SAMFUNNSDELEN ................... 27 
5.4 OPPSUMMERING – AVTJERNA I REGIONAL SAMMENHENG ............................................................. 28 

6 KONKLUSJON .............................................................................................................................. 29 

6.1 OPPSUMMERING OG DRØFTING .................................................................................................. 29 
6.2 ANBEFALING.............................................................................................................................. 30 

7 DOKUMENT INFORMASJON ....................................................................................................... 32 

7.1 DOKUMENT HISTORIKK ............................................................................................................... 32 
7.2 REFERANSELISTE ...................................................................................................................... 32 

  
 
 
 
  

 



Fellesprosjektet 
Ringeriksbanen og E16 
(FRE) 

Ringeriksbanen 
Vurdering av Stasjon ved Avtjerna  

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

3 av 32 
FRE-00-A-00021 

01A 
02.10.2017 

 

1 INNLEDNING 

1.1 Mandat 

Transport- og kommunikasjonskomiteen har i behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 gitt 
følgende føring for fellesprosjektet: 
 
«Komiteen mener at man i forbindelse med utvikling av Ringeriksbanen skal vurdere å 
etablere en stasjon på Avtjerna i Bærum mellom Sundvollen og Sandvika, slik at 
Ringeriksbanen utvikles for å ivareta regionens fremtidige behov.» 
 
Samferdselsdepartementet har i brev av 07.07.2017 blant annet skrevet følgende: 
 
Jernbanedirektoratet bes i samråd med Bane NOR SF om en vurdering av en stasjon ved Avtjerna. 
Vurderingen skal, som et minimum, redegjøre for de ulike trasealternativene på strekningen og en 
jernbaneteknisk og kostnadsmessig sammenlikning av disse. Det ønskes videre en drøfting av 
markedsgrunnlag og -potensial for en stasjon ved Avtjerna, samt betraktninger rundt hvordan en ev. 
stasjon vil påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for prosjektet. Vurderingen må utformes 
slik at den gir et godt og opplyst beslutningsunderlag for trasévalget. 
 
Jernbanedirektoratet har i samråd med Bane NOR SF vurdert at dette innebærer en: 
 

 Redegjørelse av de ulike trasealternativene på strekningen 
o Inklusiv jernbaneteknisk og kostnadsmessig sammenlikning av disse 

 Drøfting av markedsgrunnlag og -potensial for en stasjon ved Avtjerna 

 Betraktninger rundt hvordan en eventuell stasjon vil påvirke den samfunnsøkonomiske 
lønnsomheten for prosjektet 

 
Vurderingen skal gjennomføres ved en sammenstilling av tidligere analyser og vurderinger.  Dette 
innebærer ikke nye samfunnsøkonomiske analyser, kostnadsanalyser eller prosjektering av detaljer 
for en dagsone tilrettelagt for en stasjon. 
 
Problemstillingen er å anslå/beregne/vurdere fordeler og ulemper ved stasjon på Rustan i forhold til 
lang tunnel uten stasjon, gitt (forventning om at det blir) utbygging på Avtjerna 
 
Denne rapporten er Bane NOR sitt innspill til svar på dette brevet. Rapporten er utarbeidet av Bane 
NOR med bistand fra rådgivergruppen NAA – bestående av Norconsult, Asplan Viak og Aas-
Jakobsen. 
 
I rapporten drøftes, basert på ulike beregninger og anslag, fordeler og ulemper ved stasjon på Rustan 
sammenlignet med en situasjon med lang tunnel uten stasjon. Avtjerna forutsettes i det tilfellet å bli 
betjent med buss.  
 
Det er usikkert hvorvidt det blir utbygging på Avtjerna, hvor omfattende den eventuelt vil bli og hvordan 
den vil bli utformet. Områdene er i dag ikke utbygget med unntak av noe spredt bebyggelse langs 
eksisterende E16. I dette notatet er det lagt til grunn samme forutsetninger om antall bosatte og 
arbeidsplasser som i Silingsrapporten for E16 og Ringeriksbanen i 2014-2015 [1], dvs en befolkning i 
ferdig utbygd område på 15 000 personer og 2 350 arbeidsplasser. Det foreligger også private forslag 
om utbygging med 30.000 bosatte og 15.000 arbeidsplasser. 
 
I dette notatet gjøres det ikke noen vurderinger av realismen av de to utbyggingsscenarioene. Det er 
gjennomført kostnadsvurderinger og -beregninger, samt modellberegninger av trafikale effekter av 
togstasjon, i hvert av de to scenarioene. Det er dessuten gjennomført samfunnsøkonomiske 
beregninger og vurderinger av å etablere jernbanestasjon på Rustan, basert på de to 
utbyggingsscenarioene for Avtjerna.   
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1.2 Forutsetninger og innhold i rapporten 

Rapporten tar utgangspunkt i at det bygges ut på Avtjerna og vurderer hvordan en eventuell 
togstasjon der vil virke inn på kostnader og trafikal betjening av området, samt samfunnsøkonomiske 
beregninger og vurderinger forskjellen med og uten jernbanestasjon på Rustan.  
 
Det er i stor grad benyttet datagrunnlag fra det pågående arbeidet med Ringeriksbanen, men det er 
kjørt nye trafikkmodellberegninger hvor utbygging av Avtjerna er lagt inn, sammen med ulik 
kollektivbetjening av området. I rapporten drøftes, basert på ulike beregninger og anslag, fordeler og 
ulemper ved stasjon på Rustan sammenlignet med en situasjon med lang tunnel uten stasjon. 
Avtjerna uten togstasjon forutsettes å bli betjent med buss.  
 
Det er i trafikkmodellberegningene forutsatt 4 tog i timen som igjen forutsetter at ny Oslotunnel er 
bygget. Det er ikke vurdert om det er markedsgrunnlag for 4 tog i timen på Ringeriksbanen. Områdene 
er i dag ikke utbygget med unntak av noe spredt bebyggelse langs eksisterende E16. Et slikt 
trafikkgrunnlag forutsetter at det er tilstrekkelig med folk som ønsker å flytte til området og bo tett. 
 
Det er usikkert hvorvidt det blir utbygging på Avtjerna, hvor omfattende den eventuelt vil bli og hvordan 
den vil bli utformet. I dette notatet er det lagt til grunn samme forutsetninger om antall bosatte og 
arbeidsplasser som i Silingsrapporten for E16 og Ringeriksbanen i 2014-2015, dvs en befolkning i 
ferdig utbygd område på 15 000 personer og 2 350 arbeidsplasser. Det foreligger også private forslag 
om utbygging med 30 000 bosatte og 15 000 arbeidsplasser.  
 
I denne rapporten gjøres det ikke noen vurderinger av realismen av de to utbyggingsscenarioene. 
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2 JERNBANETEKNISKE FORHOLD OG KOSTNADER 

2.1 Alternative traseer  

I utredningsfasen i perioden 2014 til 2015 ble det vurdert tre ulike korridorer mellom Jong og 
Sollihøgda, alle i bergtunnel: 

 Alternativ 1a via Skaret med maks 12,5 ‰ stigning 

 Alternativ 1b via Rustan med maks 20 ‰ stigning 

 Alternativ 1c via Bjørum sag med maks 14 ‰ stigning 

 
Figur 2-1. Alternative korridorer fra silingsrapporten. 
 
I alternativ 1b og 1c er det en kort dagsone hvor det er mulig å etablere stasjon. Begge alternativer er 
ment å betjene en mulig utbygging på Avtjerna. Dersom det ikke skal legges til rette for stopp på 
Avtjerna, kan man velge en korridor via Skaret (1a) hvor det er en noe lengere dagsone, men uten at 
det legges til rette for stasjon. 
 
Det ble i utredningsfasen konkludert med at alternativ 1b via Rustan har lavest kostnad, og gir den 
korteste strekningen for banen. Ved å tillate en stigning på 20 ‰ vil det være mulig med en stasjon i 
Bærum i tilknytning til et framtidig byutviklings-område. I det videre planarbeidet skal denne traseen bli 
optimalisert med hensyn til teknisk gjennomføring, tunnelkonsept, geologi, stigning og kostnader. 
Handlingsrommet for optimaliseringen vil ikke være begrenset av en mulig stasjonsløsning i Bærum.  
 
Med dette utgangspunktet og med en prosjektbestilling som stadfestet dette, ble alternativene med 
dagsone ved Rustan vurdert mot lang tunnel i dyp linje i optimaliseringsfasen høsten 2016.  
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Optimaliseringen av linjeføringen har vist at det er teknisk mulig å legge Ringeriksbanen i en dagsone 
på Rustan dersom det tillates en stigning på 20 ‰. Dette er imidlertid i strid med gjeldende regelverk 
for baner hvor det skal kjøre godstrafikk. Det er foretatt ulike analyser og beregninger som RAMS-
analyse, kjøretidsberegninger, energiberegninger og vurdering av anleggsgjennomføring og 
kostnader. Disse viser ikke en entydig anbefaling av dagsone eller ikke dagsone. 
 
Med vekt på stigningsforhold, drift og vedlikehold, fleksibilitet og risiko anbefales det at 
Ringeriksbanen bygges i dyp linje uten dagsone på Rustan. Det er her lagt vekt på at Ringeriksbanen 
skal bygges med fleksibilitet som gjør det mulig å kjøre godstog i fremtiden. Det er også lagt vekt på 
fleksibilitet i forhold til geologiske utfordringer. 
 
Lang tunnel i dyp linje er altså vurdert som det alternativet som gir best mulig jernbane fra Jong til 
Sundvollen for alle tog. Det legger både til rette for persontrafikk og mulighet for fremtidig godstrafikk. 
Dette alternativet gir også mulighet til å finne den mest kostnadsoptimale linjeføringen på bakgrunn av 
de geologiske undersøkelsene som skal gjennomføres. Dette alternativet er detaljprosjektert og ligger 
til grunn for konsekvensutredningen (KU) og utarbeidelsen av reguleringsplanen. 
 
 

 
Figur 2-2. Anbefalt trase i dyp linje uten dagsone. 
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Figur 2-3. Lengdeprofil Jong – Sundvollen, med dagsone Rustan øverst og dyp linje uten 
dagsone nederst. 
 
 

2.2 Tekniske forutsetninger  

Dagsone vil kreve 20 ‰ stigning/fall mellom Jong og Rustan, over en strekning på omlag 8,5 km. Dyp 

løsning innebærer at stigning mot høybrekket kan reduseres til 12,5 ‰ eller mindre. Linjeføringen kan 

i noen grad tilpasses geologiske forhold som kan avdekkes gjennom grunnundersøkelser. 

 
Bane NORs tekniske regelverk setter krav til største bestemmende stigning/fall og i henhold til 

tabellen under: 

 

 
Figur 2-4. Utdrag fra teknisk regelverk 530 kapittel 5 

 

Ringeriksbanen skal dimensjoneres med gods i avvik, og havner således inn under kategorien «Baner 

med blandet trafikk». Ved en dagsone på Rustan vil sporet fra Jong gå med 20 ‰ opp til Rustan. 

Dette er en strekning på 8-8,5 km (avhengig av alternativ) og er da ikke i henhold til kravene i teknisk 

regelverk for strekninger med blandet trafikk, ettersom det er utenfor makskravet på 3 km. 

 

Det som tilsier at dette kan være akseptabelt er at horisontalgeometrien er god og stigningen ligger 

med størstedelen på en rettlinje. Videre kan det være mulig at fremtidens tog vil få bedre egenskaper 

enn det dagens tog har, og dermed kan opprettholde, eller øke, hastigheten i en slik stigning. 

 

I et 100-200-års perspektiv vil vedlikehold, hastighet og energiforbruk tilsi at det ikke bør være en 

stigning på 20 ‰:  

 

- Mindre slitasje på materiell og infrastruktur ved slakere stigning vil i et langsiktig perspektiv gi 

lengre vedlikeholdsintervaller. 
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- Ved dagsone med helning 20 ‰ vil togenes fremføringstid økes med ca 1,1 % per tog eller 13 

sekunder sammenlignet med helning 12,5 ‰. 

 

- En dagsone vil gi større stigning og dermed økt energibruk i forbindelse med akselerasjon. Ved 

retardasjon kan noe av energien mates tilbake. Løsning med dagsone gir totalt et energiforbruk som 

ligger 2-8 % høyere enn løsning uten dagsone. Forskjellen i energiforbruk, når togene kjører med lik 

fremføringstid, er beregnet til 1,1 GWh per år. Dette tilsvarer det årlige forbruket til ca 44 husstander. 

 

En stigning på 20‰ vil gi restriksjoner på godstrafikk på Ringeriksbanen. Det er flere stigningsforhold 

langs Bergensbanen med tilsvarende eller større stigning i dag, men ingen med samme lengde. Disse 

kan tenkes utbedret på sikt. Hvis Ringeriksbanen bygges med 20 ‰ på en tunnelstrekning på mer enn 

8 km vil dette ligge fast for all fremtid.  

 

En dyp linje vil, i motsetning til med en dagsone, innebære at det må etableres en rømningsstasjon 

inne i tunnelen. 

 

2.3 Investeringskostnader  

2.3.1 Kostnader til trase og stasjon 

Lang tunnel vil kreve lengre tverrslag og etablering av en rømningsstasjon inne i tunnelen i tillegg til 
om lag 500m tunnel. Dette er estimert til om lag 700 millioner (se tabell 2-1).  
 
Bygging av en ca 500m lang dagsone ved Rustan, inkludert en stasjon som bygges samtidig med 
Ringeriksbanen, er anslått til om lag 740 millioner.  
 
Tilrettelegging for fremtidig stasjon i dagsonen ved Rustan vil kreve omfattende grunnarbeider slik at 
togtrafikken på Ringeriksbanen skal bli minst mulig berørt ved en fremtidig etablering av stasjon. Dette 
er anslått til om lag 600 millioner og omfatter blant annet utsprengning og sikring av lange og høye 
bergskjæringer. Dette for å få lang nok dagsone for en stasjon, tilrettelegging for infrastruktur under 
bakken og etablering av tunge konstruksjoner som støttemurer og adkomster i et kupert terreng. Det 
anses som lite gunstig å etablere en dagsone ved Rustan uten å investere i nødvendige tiltak for 
senere å kunne bygge en stasjon. 
 
Dersom det skal bygges en stasjon på Rustan, på grunnlag av den tilretteleggingen som gjøres ved 
etableringen av Ringeriksbanen, er dette anslått til om lag 400 millioner. Det vil si at kostnadene ved å 
bygge en stasjon på Rustan i to etapper totalt er anslått til (600+400) 1000 millioner. 
 
Tabell 2-1 Kostnader dyp linje eller med stasjon ved Rustan etablert samtidig med traseen 
eller senere, sammenlignbare tunnellengder 

 Antatt kostnad 

Dyp løsning uten stasjon på Rustan 700 mill. 

Stasjon ved Rustan bygget samtidig med Ringeriksbanen 740 mill. 

Kostnad ved å bygge stasjon på senere tidspunkt 

 Kostnader for grunnarbeider for tilrettelegging for senere stasjon  

 
600 mill. 

 Kostnader for å etablere stasjon på et senere tidspunkt 400 mill. 

Sum samlet kostnad ved å bygge stasjon på senere tidspunkt 1 000 mill. 

 
 
I tabell 2-1 anslås det at investeringskostnadene vil bli om lag 100 millioner kroner lavere ved dagsone 
på Rustan (uten full stasjonsutbygging) sammenlignet med dyp linje (600 mot 700 millioner kroner). 
 
Samlet sett vil etablering av stasjon på Rustan i to etapper gi ca 300 mill kroner høyere 
investeringskostnader enn dyp linje uten stasjon (1000 mot 700 mill kr).   
 
Bygges stasjonen samtidig med traseen, vil det medføre ca 40 mill i merkostnader (740 mot 700 mill 
kr). 
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2.3.2 Usikkerhet knyttet til geologi 

 
De største usikkerhetene i kostnadene antas å være risikoen for dårlig berg og vannførende soner 
som vil føre til økt behov for sikring og tetting av berget. Risikoen vurderes ulikt for de to 
trasealternativene, med eller uten et fast punkt ved Rustan. 
 

Geologien mellom Sandvika og Sundvollen tilhører Oslofeltet med sedimentære og vulkanske 

bergarter og en rekke gjennomsettende forkastninger og svakhetssoner. Bergmassene varierer i 

kvalitet og egenskaper, både horisontalt og vertikalt, og er kjent for å kunne være svært vannførende. 

De består av varierende lag og soner som for det meste ligger ganske flatt (se figur 2-5 geologisk 

snitt). Det er derfor en risiko for at tunnelen følger dårlige soner over lengre strekninger. Stor 

overdekning og vannførende bergarter gjør at det må påregnes betydelig mengder vann med relativt 

høyt trykk. Av hensyn til omgivelsene vil det være behov for systematisk injeksjon på store deler av 

tunnelstrekningen. Det pågår et arbeid med å kartlegge og undersøke variasjonene i grunnforholdene 

i mer detalj, for så langt som mulig unngå kostbare tunnelstrekninger. 

 

Med en dagsone vil linja i stor grad bli låst både horisontalt og vertikalt ved at den låses i et punkt ved 

Rustan. Med dyp linje uten dagsone på Rustan, vil det i større grad være mulig å gjøre tilpasninger til 

de geologiske forholdene. Med stasjon og låsing av traseen til et punkt på Rustan, vil usikkerheten i 

investeringskostnadene øke i retning av større kostnader.  Basert på en vurdering av denne 

usikkerheten kan det legges til 5 til 10 prosent usikkerhet, dvs 100- 200 mill. 

 

Figur 2-5. Geologisk snitt langs anbefalt trase (basert på foreløpige undersøkelser) 
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3 TRAFIKKGRUNNLAG OG TRAFIKALE EFFEKTER 

 

3.1 Avtjerna 

Avtjerna inngår som en langsiktig utviklingsmulighet for Bærum kommune. Ved forrige 
kommuneplanrevidering var området planlagt for utvikling etter 2030. I siste revisjon av 
kommuneplanen (under behandling høsten 2017) foreslås å framskyve utbygging av området dersom 
det blir etablert jernbanestasjon i området, og hvis ikke forskyves utbygging til etter 2040.  
 
 

 
Figur 3-1. Forslag til strategisk arealplankart for Bærum.  Navn på Avtjerna og Rustan er lagt 
inn her. 
 
 
Utbyggingsområdet Avtjerna strekker seg nesten 5 km mellom Bjørum sag og Sollihøgda. Området er 
avlangt med en bredde på i snitt 600 – 700 meter nordøst for E16, pluss et område sør for E16. 
Samlet utgjør dette ca. 2,7 km

2
.  

 
Det foreligger ikke planforslag for Avtjerna ut over kommuneplanens arealdel, det vil si at det ikke 
foreligger noen oversikt over hvordan arealet skal disponeres, plassering av senter, internveger, 
byggeområder, grønnstruktur mm.  
 
Utbyggingsområdet på Avtjerna grenser opp til Markagrensa.  Det er store høydeforskjeller innen 
Avtjernaområdet. Det er mer enn 175 meter høydeforskjell mellom Rustan og øvre del av området. 
Bare de nederste, sørøstre delene av området innen en kilometer fra Rustan ligger omtrent på samme 
høyde som Rustan, det vil si med en høydeforskjell under 75 meter. Dette utgjør en mindre del av 
utbyggingsområdet, Mesteparten av området ligger mellom 100 og 170 meter høyere enn Rustan. 
Området er kupert hvor store deler av området har en topografi som gjør det særlig utfordrende med 
interne veger og gangveger på langs som tilfredsstiller krav til stigning, jf. Kartene.  
 
 

Avtjerna 

Rustan 
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Figur 3-2. Utklipp fra kommuneplanens arealdel for Bærum kommune. Gult felt er 
utbyggingsområdet på Avtjerna, lys grønn er grøntområder, grått er areal til veiformål (ny E16), 
lys brun er annen bebyggelse (avfallsanlegget på Isi), mørkere grønn med rutet skravur er 
båndlagt areal etter lov om naturmangfold, skråstilt skravur er hensynssone. Grønn stiplet 
strek er Markagrensa, den er litt vanskelig å se på kartet, men går bl.a. i grensen for Avtjerna. 
Rød strek er tidligere forslag til trase for Ringeriksbanen via Bjørum sag.  
 
 

 
Figur 3-3. Høydelagskart for Avtjerna 
 

Rustan 
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Figur 3-4. Helningskart for Avtjerna 
 

3.2 Fordeling av bosatte og arbeidsplasser på soner 

Som del av behandlingen av kommuneplanens arealdel 2015-30 la kommunen til grunn et overslag på 
etablering av ca. 5000 boliger på Avtjerna med en befolkning på ca. 11 500

 
[4].  

 
I arbeidet med silingsrapporten for E16 og Ringeriksbanen i 2014-2015, ble stasjonsbetjening av 
Avtjerna vurdert. Det ble den gang lagt til grunn en befolkning i ferdig utbygd område på 15 000 
personer og 2 350 arbeidsplasser, etter innspill fra Bærum kommune [5]. Dette innebærer en noe 
tettere utnyttelse enn først antydet.   
 
Dersom 15 000 bosatte ble jevnt fordelt ut over arealet ville det gitt 5-6 bosatte pr daa. Dette er noe 
høyere enn f.eks. Rykkinn (innenfor Rykkinnveien, Paal Bergs vei og Økriveien) som har 4-5 bosatte 
pr daa. I analysen presentert i dette notatet, er det forutsatt varierende tetthet i området. Størst tetthet 
er forutsatt nærmest stasjonen og bussholdeplassene, og deretter gradvis avtakende tetthet av 
bosatte og arbeidsplasser. Det forutsettes blant annet at tre fjerdedeler av de bosatte vil bo i den mest 
sentrale delen av området. Innen en km fra stasjonen er det forutsatt en tetthet på 11 bosatte pr daa, 
dvs. det dobbelte av f.eks. Rykkinn. I sone 1 er det lagt til grunn relativt høy arbeidsplasstetthet 
(kontor, handel, service, skole ol.), mens sone 2, 3 og 4 har lav arbeidsplasstetthet (barnehage, 
dagligvare og skole). 
 
Valget mellom å reise kollektivt og å benytte bilen, er følsomt for avstand til holdeplass og stasjon. 
Gjennomsnittsberegninger kan derfor slå skjevt ut. For å forebygge dette, er området delt i fire soner i 
transportmodellen. I Figur 3-5 vises de fire sonene og hvordan bussholdeplasser er plassert langs 
dagens E16, samt stasjon på Rustan. Dette inngår som grunnlag for transportmodellberegningene. 
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Figur 3-5  Avtjerna i modellberegningene(2044). 4 soner, befolkningstetthet og 
bussholdeplasser.  
 
  

3.3 Alternativ arealutnyttelse, bosatte og arbeidsplasser på Avtjerna 

Et privat initiativ fra eier- og utbyggerinteresser i Avtjerna har lansert en visjon for en byutvikling med 
langt større tetthet enn i kommunens plangrunnlag. Det vises til visjoner med 30 000 bosatte og 
15 000 arbeidsplasser.  Det foreligger ikke konkretiserte arealskisser, men i sine presentasjoner har 
man oppgitt samme arealbeslag som Avtjerna i kommuneplanens arealdel [4].   
 
Byvisjonen legger vekt på at togstasjon på Rustan vil være en forutsetning for utbygging før 2040. I 
tillegg til ekspressbusser til Sandvika, Fornebu, Oslo, Drammen og Gardermoen, lanseres på sikt en 
tilknytning til T-banenettet ved forlengelse av Kolsåsbanen til Avtjerna.   
 
Byvisjonen for Avtjerna er ambisiøs både med hensyn til volum, tetthet, innhold og miljø. Antall 
bosatte og arbeidsplasser kan f.eks. sammenlignes med hele Moss kommunes 32 100 innbyggere og 
13 500 arbeidsplasser [6]. Forholdet mellom bosatte og arbeidsplasser er høyt, og 15 000 
arbeidsplasser er langt ut over det som skal betjene områdets egne bosatte. Et så høyt antall må bety 
et stort antall kontorarbeidsplasser der det arbeider personer som bor andre steder i Oslo-området. 
Det legges opp til en tetthet på de stasjonsnære områdene på 17 bosatte per daa og i tillegg 9 
arbeidsplasser per daa.  
 
For å belyse trafikale effekter for togtrafikken av byvisjonen for Avtjerna, er det også gjort en 
transportanalyse med 30 000 og 15 000 innbyggere. Det er viktig å presisere at sannsynligheten og 
realismen i de tallene som er benyttet, ikke er vurdert.  
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Figur 3-6. Prinsippskisse for Avtjernautbyggingen fra http://sollihogdaplussby.no 
 
 

3.4 Transportanalyse 

3.4.1 Metode 

Det er gjennomført trafikale og samfunnsøkonomiske beregninger med transportmodellene RTM og 
NTM, basert på de samme modellberegningene som er gjort i forbindelse med Fellesprosjektet 
Ringeriksbanen og ny E16. Beregningene er gjort for 2044, som er beregningsåret som ellers er 
benyttet for Fellesprosjektet.  
 

3.4.2 To alternativ: Avtjerna med bare buss, og med tog og buss 

Transportmodellberegningene gir prognoser med anslag på togpassasjerer til og fra Avtjerna. Det 
legges til grunn at en eventuell stasjon etableres på Rustan.  For å få fram effekten av togstasjon vil 
det i tillegg gjøres beregninger for Avtjerna hvor kollektivbetjeningen kun skjer med buss.  Vi har 
dermed to alternative situasjoner: 
 

 Bussalternativet: Uten togstasjon på Rustan  

Avtjerna betjenes med ekspressbuss mot Sandvika og Oslo. I tillegg vil det være en lokalbuss 

som f.eks. kan være at Skuibussen forlenges til Avtjerna. Holdeplassene er vist i Figur 3-5.  

 

 Togalternativet: Med togstasjon på Rustan 

Det vil fortsatt være behov for lokalbuss og matebuss til stasjonen, men ekspressbussen 

avvikles og erstattes av tog. 

 

I framtiden vil det kunne være mulig å ha andre bussløsninger enn i dag, for eksempel førerløse 
busser. Det vil i så fall gjøre kostnadsforhold og mulighetene for å utforme gode busstilbud annerledes 
enn i dag. Det sentrale er at de samme teknologiske endringene vi finne sted både i tog- og 
bussalternativet og neppe ha betydning for forskjellen mellom de to alternativene.  
 
Utbygging av Avtjerna vil skje etter at nye E16 Bjørum - Skaret er etablert. Reguleringsplan for denne 
strekningen ble vedtatt i juni 2013 og byggestart er planlagt i 2018/19. Det vil da være etablert en 
firefelts motorvei forbi Avtjerna før utbygging er aktuelt. 
 

http://sollihogdaplussby.no/
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Det legges til grunn at dagens E16 på strekningen blir samleveg og busstrase for Avtjerna. 
Topografien inne i området gjør det krevende og kostbart å etablere en intern veg på langs inne i 
området.  Når nesten hele området kan nås innen 500 – 600 meter fra dagens E16, vil den fungere 
godt som samleveg med «utenframating».  
 
Langs dagens E16 kan det etableres flere buss-stopp. Disse vil betjenes både av lokalbuss og 
ekspressbuss (i bussalternativet).  Lokalbussen vil ha flere stopp inn mot Sandvika, mens 
ekspressbussen samler opp passasjerer fra holdeplassene i Avtjernaområdet og kjører deretter 
direkte mellom Rustan og Sandvika. 
  

3.4.3 Kollektivandeler 

I følge modellberegningene vil andelen som reiser kollektivt i liten grad avhenge av om det bygges 
togstasjon på Rustan eller ikke. Forutsatt 15 000 innbyggere skjer knappe 40 prosent av de 
motoriserte reisene (bil- og kollektivreiser) til og fra Avtjerna med kollektivtransport. Andelen blir over 
55 prosent for arbeidsreisene, jf. Figur 3-7. Kollektivandelene blir høyere i scenarioet med 30 000 
innbyggere.  
 

 
Figur 3-7. Kollektivandel motoriserte reiser (kollektivreiser i prosent av sum bilreiser og 
kollektivreiser) for reiser til og fra Avtjerna (2044).  
 
I togalternativet er det uansett utbyggingsscenario lagt til grunn at det går fire tog i timen fra Rustan i 
hver retning

1
. Det går matebusser gjennom Avtjernaområdet som stopper på de forutsatte åtte 

stoppestedene langs den ‘gamle’ E16.  Passasjerene bytter til tog på Rustan stasjon. Reisetiden med 
tog til Sandvika er forutsatt å være seks minutter.  
 
I Bussalternativet samler ekspressbussen opp passasjerer på de samme stoppestedene i 
Avtjernaområdet og kjører direkte til Sandvika fra Rustan. Reisetiden mellom Rustan og Sandvika 
med buss er forutsatt å være 12 minutter. Togalternativet innebærer dermed kortere reisetid mellom 
Rustan og Sandvika enn med buss. Imidlertid vil den gjennomsnittlige ventetiden være større i 
togalternativet, i det man ved bytte til tog på Rustan stilles overfor et togtilbud med fire avganger i 
timen, mens man ved bytte i Sandvika har langt flere avganger inn mot Oslo.  
 
I utbyggingsscenarioet med 30 000 innbyggere og 15 000 arbeidsplasser, forutsettes det at 
frekvensen på matebusstilbudet og ekspressbusstilbudet økes kraftig. Dette bidrar til at 

                                                      
1
 I KVU for Oslonavnet er det etter ny Oslo-tunnel for togtrafikken ikke plass til mer enn fire tog i timen fra 

Ringeriksbanen dersom avviklingskvaliteten og hastigheten inn mot Oslo skal være som forutsatt.  
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kollektivandelen for reiser til og fra Avtjerna er beregnet å bli høyere enn med forutsetning om 15 000 
bosatte. Forskjellene i kollektivandel mellom buss- og togalternativet er likevel små.  
 

3.4.4 Togpassasjerer og biler 

Med 15 000 innbyggere blir det i følge modellberegningene 7 700 av- og påstigende passasjerer på 
Rustan per dag. Med 30 000 innbyggere blir det 16 600 passasjerer. At togpassasjertallet mer enn 
fordobles når innbyggertallet fordobles, må ses på bakgrunn av at antall arbeidsplasser er seks 
ganger høyere i utbyggingsscenarioet med 30 000 innbyggere enn i scenarioet med 15 000 
innbyggere.  
 
Med 15 000 innbyggere vil ca. 12 000 biler passere Rustan. Med 30 000 innbyggere blir tallet om lag 
17 500 biler. Det er praktisk talt ingen forskjell mellom buss- og togalternativene.  
 
Resultatene for antall togpassasjerer er vist i Tabell 3-1 nedenfor og antall personbiler i Tabell 3-2.  
 
Tabell 3-1 Togpassasjerer på strekninger og av/påstigende på Rustan stasjon(2044). Antall 
per døgn (ÅDT).    

 Med 15 000 bosatte Med 30 000 bosatte 

Av/påstigende togpassasjerer Rustan 7 700 16 600 

Ombordpassasjerer tog ulike strekninger:   

 -Sandvika-Sundvollen uten stopp på Rustan
*)
 14 500 14 400 

 -Sandvika-Rustan  21 000 29 100 

 -Rustan-Sundvollen 14 300 14 700 
*) Det vil si i bussalternativet 

 
Tabell 3-2 Antall personbiler som passerer Rustan(2044) per døgn (ÅDT). 

 Med 15 000 bosatte Med 30 000 bosatte 

Bussalternativet 12 100 17 500 

Togalternativet 12 100 17 600 

 
 

3.5 Oppsummering  

Modellberegningene tilsier at det vil bli en relativt høy kollektivandel for reiser til og fra Avtjerna, enten 
transportløsningen baseres på tog med stasjon på Rustan, eller med ekspressbuss. Hvordan 
arealbruken og det interne tilbringersystemet i området blir utformet, vil kunne ha betydning for hvor 
attraktivt det vil være å kjøre bil i forhold til å reise kollektivt til og fra området.  
 
Beregningene indikerer at det blir knapt 8 000 av- og påstigende passasjerer på Rustan stasjon med 
15 000 innbyggere og litt over det dobbelte med 30 000 innbyggere. Generert biltrafikk til og fra 
området (og dermed også bilandelen) vil bli omtrent den samme enten det blir tog- eller bussløsning. 
Det er forutsatt at det er tilstrekkelig vegkapasitet på E16 mellom Rustan og Sandvika til å ivareta den 
ekstra busstrafikken i bussalternativet.  
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4 SAMFUNNSØKONOMISKE EFFEKTER 

4.1 Hva er samfunnsøkonomiske effekter? 

Samfunnsøkonomiske effekter av et transporttiltak er nettoeffekten av forventede nyttevirkninger og 
kostnadsvirkninger for samfunnet som helhet av å gjennomføre tiltaket. Dette omfatter også 
miljøkonsekvenser som ikke kan måles i kroner, dvs. konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, 
landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold og naturressurser. Disse ikke prissatte konsekvensene har 
ikke vært en del av dette oppdraget og tas derfor ikke opp i denne rapporten. Her fokuseres det på de 
effektene i den samfunnsøkonomiske analysen som kan måles i kroner, dvs. prissatte effekter. 
 
Effektene (kostnadene og nyttevirkningene målt i kroner) fra første investeringsår og gjennom hele 
prosjektets levetid beregnes. Framtidige nytte- og kostnadsvirkninger neddiskonteres til et felles 
sammenligningsår (for eksempel inneværende år) ved hjelp av en diskonteringsrente. 
 
Nåverdien av nytteøkninger og kostnadsreduksjoner som følge av tiltaket legges sammen og utgjør 
netto samfunnsøkonomisk nytte (nåverdi) målt i kroner. 
 
I analysen benyttes forventet, «normal» kostnad, som inkluderer et tillegg på grunn av usikkerhet i 
kostnadsanslaget.  
 
Nytten og kostnadene vurderes vanligvis for disse gruppene: 
 

 Trafikantnytte, som i hovedsak består i tids- og reisekostnader for trafikanter og transportbrukere  

 Operatører, dvs kollektivselskap som har ansvar for drift og vedlikehold av buss og bane 

 Offentlig sektor utenom kollektivoperatører, dvs. offentlige myndigheters utgifter til investeringer, 

drifts- og vedlikeholdskostnader med mere 

 Samfunnet for øvrig, bl.a. ulykkeskostnader, miljøkostnader f.eks. pga. utslipp, med mere 

I denne rapporten beskrives i hovedsak virkningene på investeringskostnadene, trafikantnytten og 
operatørkostnadene. 
 
I analysen er en opptatt av forskjellen mellom alternativene, dvs stasjon eller ikke stasjon på Rustan, 
og ikke de absolutte kostnadene.  
 
En nærmere beskrivelse av prinsippene for samfunnsøkonomisk analyse i jernbanesektoren gis i i 
Bane NOR sin metodehåndbok [7]. 

 

4.2 Metodikk og forutsetninger 

Trafikantnytte 
Trafikantnytten uttrykker kroneverdien av forskjellene i tidsbruk (reisetider inkl. ventetider) og 
reisekostnader for de reisende mellom de to alternativene. Det er gjennomført beregninger med 
trafikantnyttemodulen i en regional transportmodell (RTM) av forskjellen mellom bussalternativet uten 
stasjon på Rustan og togalternativet med stasjon. Transportmodellen og trafikantnyttemodulen er kjørt 
for beregningsåret 2044, i likhet med hva som har vært gjort i øvrige beregninger av Fellesprosjektet. 
Nåverdier over prosjektets levetid (75 år) er beregnet med standard forutsetninger basert på Bane 
NOR sin metodehåndbok.  
 
Trafikantnytten for dem som skal reise med tog mellom Sandvika og Ringerike vil bli noe redusert med 
stopp på Rustan siden reisetiden blir to minutter lengre enn om toget kjører uten stopp mellom 
Sandvika og Sundvollen. Reisetidsforskjellen bygger på modellbaserte kjøretidsberegninger for toget, 
samt forutsetning om 50 sekunders gjennomsnittlig stopp på stasjonen. 
 
Operatørkostnader 
Operatørene kan få både inntekter (billettinntekter) og kostnader endret som følge av tiltaket. Det 
antas at billettinntektene for operatørene er like store, enten kollektivreisene skjer med buss eller tog 
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fordi antall kollektivreisene er relativt likt i de to tilfellene. Derfor beregnes derfor bare forskjeller i 
operatørkostnader mellom buss- og togalternativet.  
 
Operatørkostnadene er nåverdien av forskjeller i kostnadene ved å operere kollektivtilbudet i de to 
alternativene. Matebusstilbudet fram til Rustan er tilnærmet likt i begge alternativene, men i 
togalternativet slipper man å opprettholde ekspressbusstilbudet mellom Rustan og Sandvika. Dette gir 
en kostnadsbesparelse for togalternativet. Med togstopp på Rustan vil operatørkostnadene ved å 
drive togtilbudet øke noe på grunn av den økte reisetiden (lønns- og kapitalkostnader), sammenlignet 
med bussalternativet. I rapporten beregnes nettoeffekten av disse to kostnadsdriverne. 
 
 
Miljøkostnader 
Generelt skal utslipp av CO2 prissettes med en kroneverdi per tonn CO2, angitt i metodehåndboken. 
Det skal ifølge metodehåndboken ikke legges til grunn at tog fører til noen direkte CO2-utslipp, fordi 
norsk kraftsektor slipper ut neglisjerbare mengder CO2. Når det gjelder buss skjer det store 
teknologiske endringer, og busselskapene planlegger nå for overgang til utslippsfrie busser. Det er 
derfor lagt til grunn at innen 2040 vil det være neglisjerbare CO2-utslipp også fra busser. I analysen 
forutsettes det derfor at det ikke er noen forskjeller i utslippskostnader mellom buss- og togalternativet.  
 
De to alternativene vil ha noe ulike effekter knyttet til støy og lokale utslipp. Forskjellene når det 
gjelder slike effekter mellom alternativene er trolig små og ikke vurdert nærmere i dette notatet.  
 
 
Befolkningsforutsetninger og beregningsalternativer 
Når det forutsettes at det blir 15.000 (eller 30.000) innbyggere på Avtjerna, er det rimelig å anta at 
folketallet andre steder på Østlandet blir mindre enn det ellers ville blitt. Det er i rapporten forutsatt at 
økningen i antall innbyggere på Avtjerna motsvares av en prosentvis lik reduksjon i folketallet i alle 
andre grunnkretser i Oslo og Bærum slik at samlet folketall i modellområdet er upåvirket. 
En slik forutsetning kan diskuteres. Poenget er at hva som forutsettes om hvilke kommuner den nye 
befolkningen på Avtjerna «tas fra», ikke vil ha betydning for forskjellene mellom buss- og 
togalternativet, både når det gjelder trafikk og når det gjelder samfunnsøkonomisk effekt.  
 
Analysene baserer seg på forutsetningene gitt i Fagrapport transport og trafikk [2] og Temautredning 
prissatte konsekvenser [3] fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16). 
 

4.3 Beregningsresultater 

Trafikantnytte 
I den samfunnsøkonomiske analysen måles som sagt effektene av togalternativet i forhold til 
bussalternativet - det vil si hva som vinnes eller tapes med tog i stedet for buss. Folketall og 
arbeidsplasser på Avtjerna, og i resten av transportmodellens virkeområde, er identisk i begge 
alternativer. Resultatene er vist i Tabell 4-1.  
 
Trafikantnytten blir litt lavere i togalternativet enn i bussalternativet. Det reflekterer dels at de 
kollektivreisende fra Avtjerna får lengre ventetid ved bytte fra matebuss til tog på Rustan enn de får 
ved bytte fra ekspressbuss til tog i Sandvika. Kollektivreisende fra Avtjerna, som skal til andre 
destinasjoner enn innover mot Oslo fra Sandvika, for eksempel mot Drammen, får dessuten ett 
kollektivbytte mindre i bussalternativet enn i togalternativet. Dette utgjør en nyttefordel for 
bussalternativet. Kortere reisetid mellom Rustan og Sandvika i togalternativet trekker i motsatt retning. 
 
 
Operatørnytte 
Operatørnytten blir litt høyere i togalternativet enn i bussalternativet. Det reflekterer at 
operatørkostnadene blir lavere med togalternativet siden ekspressbussdelen av busstilbudet mellom 
Rustan og Sandvika faller bort. 
 
I beregningen med 30 000 innbyggere blir forskjellene mellom buss- og togalternativet større absolutt 
sett, noe som dels reflekterer at antall reiser som gjøres er langt høyere med 30 000 innbyggere enn 
med 15 000 innbyggere. Det er en tilleggsfaktor som favoriserer buss enda mer når innbyggertallet er 
høyt på Avtjerna, ved at i bussalternativet er bussfrekvensen økt til en avgang hvert 5. minutt i rush, 
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mens avgangsfrekvensen for matebussen i togalternativet er gitt en mindre økning.  Økt 
matebussfrekvens til toget utover dette vil ikke gagne passasjerene fordi det korresponderende 
togtilbudet ikke kan ha høyere frekvens enn fire avganger i timen (jf. fotnote 1). 
 
I begge utbyggingsscenarioene må forskjellen i nytte mellom buss- og togalternativet vurderes å være 
relativt små sett i forhold til forskjellene i investeringskostnadene mellom tog- og bussalternativet 
omtalt foran.  
 
Tabell 4-1. Samfunnsøkonomisk nytte for ulike nyttekomponenter. Differanse mellom 
togalternativet og bussalternativet. Nåverdi, millioner 2017-kroner.   

 Med 15 000 bosatte Med 30 000 bosatte 

Trafikantnytte -30 -530 

Operatørnytte 50 300 

Sum 20 -230 
Note: Sammenligningsår 2024. Levetid 75 år. Positive tall betyr høyere nytte for togalternativet enn bussalternativet. Negative 
tall betyr lavere nytte for togalternativet. 

 
 
Investeringskostnader 
I kapittel 2 ble det anslått at investeringskostnadene vil bli om lag 100 millioner kroner lavere ved 
dagsone på Rustan (uten full stasjonsutbygging) sammenlignet med dyp linje (600 mot 700 millioner 
kroner). Dersom det i framtiden skulle bli aktuelt å bygge stasjon på Rustan, er det anslått en 
ytterligere kostnad på 400 millioner kroner. Samlet sett blir det således en klart høyere 
investeringskostnad ved en utbygging av stasjon i to trinn enn ved en dyp linje uten stasjon. Imidlertid 
kommer ekstrakostnaden på 400 millioner først mange år inn i framtiden. Dersom denne 
merkostnaden kommer om 20 år, blir nåverdien av dette beløpet i overkant av 200 millioner. I 
nåverdiforstand blir i dette tilfellet investeringskostnadene ved stasjonsalternativet 800 millioner, mot 
700 millioner med dyp linje.  
 
Dersom en utbygging av Avtjerna framskyndes i tid som følge av en etablering av stasjon, kan man se 
for seg at stasjonen bygges samtidig med resten av banestrekningen. Da vil man i henhold til 
investeringsanslagene i kapittel to få en kostnadsulempe for dagsone med stasjon i forhold til dyp linje 
på 40 millioner (740 millioner med stasjon mot 700 millioner med dyp linje).  
 
Som omtalt foran i kapittel 2, vil en dagstrekning på Rustan gi mindre fleksibilitet for å unngå krevende 
geologiske formasjoner. Det er sannsynlig at kostnadene blir høyere som følge av dette. Det tilsier at 
det bør legges til grunn en høyere forventet investeringskostnad knyttet til selve tunnelframføringen i 
togalternativet enn i bussalternativet uten stasjon på Rustan. Disse merkostnadene er ikke anslått 
kvantitativt, men det er tidligere i rapporten vurdert en mulig 5 til 10 prosents kostnadsøkning som 
følge av mindre fleksibilitet. Det bør derfor legges til grunn en forventet merkostnad til 
tunnelframføringen ved togalternativet. Dette er anslått å kunne gi en forventet (sannsynlighetsvektet) 
merkostnad i størrelsesorden på 100-200 millioner kroner. 
 
Samlet sett vurderes det at kostnadene knyttet til stasjon på Rustan og særlig usikkerheten knyttet til 
kostnadene ved å bygge tunnelstrekningene, taler i favør av dyp linje uten stasjon på Rustan.  
 
Bussalternativet vil innebære et potensielt høyt antall ekspressbusser med passasjerer som skal bytte 
til tog i Sandvika. I en framtidig situasjon vil det trolig uansett bli gjennomført betydelige investeringer i 
jernbaneinfrastrukturen i Sandvika. Nødvendig omfang av slike investeringer i Sandvika vil kunne bli 
større med bussalternativet enn i togalternativet dersom kollektivreisende fra Avtjerna isteden bytter til 
tog på Rustan. I den grad slike merkostnader kan forventes i bussalternativet, bør disse inkluderes i 
en samlet samfunnsøkonomisk vurdering av buss- versus togløsning på Avtjerna. Det er ikke 
gjennomført noen nærmere vurdering av behovet for slike eventuelle merkostnader ved bussløsning.  
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4.4 Sammenstilling  

En oppsummering av beregningsresultater, kostnadsanslag og vurderinger av samfunnsøkonomiske 
forskjeller mellom togalternativet og bussalternativet er gitt i Tabell 4-2.   
  
Tabell 4-2 Sammenstilling av samfunnsøkonomiske konsekvenser. Investeringskostnader og 
nåverdi av nyttevirkninger. Differanse mellom togalternativet og bussalternativet. Millioner 
kroner (Beregningsår 2044) 

 Med 15 000 bosatte Med 30 000 bosatte 

Økt investeringskostnad ved  
stasjon på Rustan  

40 med samtidig investering 
100 (nåverdi) ved investering 

i to trinn 

Samme 

Økt kostnad pga økt risiko vann- og 
bergsikring 

100-200 100-200 

Trafikantnytte+Operatørnytte 
(nåverdi) 

20 -230 

Systeminvesteringer buss Kan bli bortfall av 
investeringer som må gjøres i 
buss-alternativet. 

Noe større bortfall med 30.000 
innbyggere. 

Utslipp, støy  Liten forskjell Liten forskjell 

 
Ut fra de vurderingene som er gjort her, synes en etablering av en stasjon på Ringeriksbanen i en 
dagsone ved Rustan å kunne redusere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av fellesprosjektet 
Ringeriksbanen og ny E16.  
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5 AVTJERNA I REGIONAL SAMMENHENG 

I henhold til bestillingen skal dette notatet drøfte markedsgrunnlaget og potensialet for en stasjon på 
Avtjerna. Hensikten med kapittel 5 er å belyse hvordan en utbygging på Avtjerna vurderes sett fra et 
planfaglig ståsted.  Det gis en kort gjennomgang av eksisterende planer som angår Avtjerna sett i en 
lokal og en regional sammenheng. I tillegg finnes det en rekke nasjonale retningslinjer og føringer som 
utvikling av et utbyggingsområde på Avtjerna må forholde seg til, herunder Statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Disse tas ikke opp her - vi avgrenset oss til de 
mest aktuelle planer på regionalt og lokalt nivå.   

5.1 Eksisterende planer 

5.1.1 Kommuneplanen i Bærum kommune  

I kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2013-2030 angir Bærum kommune 
hovedutbyggingsretninger mot Fornebu, Sandvika og Fossum. Avtjerna (øverst til venstre på kartet 
under) ligger inne som en langsiktig utbyggingsmulighet etter 2030. Kommunen skal styre 
boligbyggingen mot fortetting og styre den øvrige boligbyggingen til kollektivknutepunkter og sentre 
som ligger til eksisterende banetraseer. Utbygging i kollektivknutepunkt og sentre skal være 
arealeffektiv og konsentrert, og gjenbruk av allerede bebygde arealer prioriteres. Strategisk arealkart 
for Bærum kommune er vist under. 

 
Figur 8. Strategisk arealkart for Bærum kommune, 2017-2035.  
Kommunestyret i Bærum vedtok i møte 25.1.2017 kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi. 
Bærum kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2017 – 2035. 
Planforslaget har vært ute på høring og til offentlig ettersyn. Høringsfrist var 3. april 2017. 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi ble vedtatt av Kommunestyret 31. januar 2017, mens 
arealdelen ikke ennå er vedtatt Da ble bl.a. følgende vedtatt om Avtjerna: 
 

1.  Boligområder på Avtjerna fremskyndes dersom det etableres en stasjon på 
Ringeriksbanen.  

2.  Dersom stasjonen ikke bygges, forskyves Avtjerna til fremtidig reserve for 
boligutbygging etter 2040.  

5.1.2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  

Planen ble vedtatt i 2015. 
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Bærum omfattes av denne regionale planen [10], mens Ringeriksregionen ligger utenfor planområdet. 
Planen omfatter blant annet arealeffektivt utbyggingsmønster, effektivt og miljøvennlig 
transportsystem med lavest mulig behov for biltransport, og økt vekst for kollektivtransporten for å 
møte befolkningsveksten fram mot 2030. Planen peker ut en felles retning for areal- og 
transportutviklingen i regionen og er grunnlag for videre samarbeid mellom stat, fylke, kommuner, 
næringsliv og andre aktører. Både statlige, regionale og kommunale myndigheter har forpliktet seg på 
å følge opp den regionale planen, blant annet gjennom Byutviklingsavtalen for Oslo og Akershus. 
 

 
Figur 9. Plansamarbeidet for Oslo og Akershus legger opp til fortetting i lokale byer og langs 
bybåndene i Akershus. 
 
Planen legger opp til mer konsentrasjon og mindre spredt vekst i Akershus med sterkere 
konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til noen prioriterte vekstområder (80-90 % ), og en 
tilsvarende klar begrensning på spredt vekst utenfor disse områdene (vedlikeholdsvekst på 10-20 %). 
Prioriterte vekstområder er Oslo by, de regionale byene i Akershus, bybåndet som strekker seg fra 
Oslo by til Asker, Ski og Lillestrøm, og prioriterte lokale byer og tettsteder i Akershus. For å få til en 
kursendring i tråd med regional plan er det nødvendig å vurdere uregulerte utbyggingsarealer som 
ikke er i tråd med planen i dagens kommuneplaner på nytt. 
Avtjerna er ikke omtalt i planen. 
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5.1.3 Osloregionen, samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 

Samarbeidsalliansen Osloregionen består av 78 kommuner og 5 fylkeskommuner i 
hovedstadsområdet. Vestregionen, inkludert Ringeriksregionen, er del av Osloregionen. Strategien er 
opprinnelig fra 2008, men etter at flere medlemmer kom til med utvidet geografisk omfang og endrede 
rammebetingelser, vedtok styret i mai 2016 en 
revidert strategi som blant annet omfattet: 
 

 Nytt delmål om klima ble tatt inn.  

 Mer vekt på byutvikling og 

samferdselstiltak som er 

nødvendig for å bygge opp under 

utvikling av tette og miljøvennlige 

byer og tettsteder. 

 Mer vekt på at skinnegående 

infrastruktur kan bidra til 

regionforstørring, og at regionen 

må bygge tett opp rundt den 

infrastrukturen som bygges ut.  

Strategien fremmer blant annet å «Utvikle 
lokale transportsystemer som fremmer 
byutvikling og mating mot jernbanen i de 
regionale knutepunktene. Prioritere løsninger 
for gående, et sammenhengende sykkelveinett 
fra byenes omland og lokale kollektivlinjer med 
god fremkommelighet.» 
 
Strategien har et perspektiv fram mot 2040.  
Strategidokumentet er samordnet bl.a. med 
Østlandspakken (se under). Perspektiv for 
strategien er frem mot 2040.  
Utvikling av Ringeriksbanen og E16 inngår i 
strategien. 
Avtjerna er ikke omtalt. 
 

5.1.4 Østlandssamarbeidet, revidert 
Østlandspakke 

Østlandssamarbeidet består av åtte fylkeskommuner, og Østlandspakken [12] er et innspill til arbeidet 
med Nasjonal transportplan. Østlandspakken ble første gang utarbeidet i 1999, og i 2015 ble en 
revidert Østlandspakke vedtatt og levert som innspill til NTP. Kontaktutvalget vedtok på møte 9. mars 
2016 strategien for Østlandssamarbeidet for perioden 2016-2019. Hovedfokuset i Østlandspakken er 
rettet mot utvikling av transportsystemet. Angående arealbruk og utbygging pekes det på at 
«kommunene må i samarbeid med fylkeskommunene og andre relevante aktører sørge for at bolig- og 
næringsutbygging i størst mulig grad skjer tilknyttet kollektivknutepunktene» og at kommunene «bør 
legge til rette for hensiktsmessig arealutvikling, og særlig at det fortettes rundt kollektivknutepunktene. 
Knutepunktstrategier bør inngå i arbeidet med regionale planstrategier og planer» og at 
«transportbehovet for personer og gods må søkes redusert gjennom konsentrert arealbruk og bruk av 
virkemidler for å stimulere til miljøvennlig transport.» 
 

5.1.5 KVU Oslo-Navet 

KVU Oslo-Navet er en utredning av hvordan det kollektive transportsystemet i hovedstadsområdet må 
utvikles frem mot 2030 og 2060 for å klare å ta veksten i persontrafikken med kollektivtransport, gåing 
og sykling i Oslo-området. KVUen har vært gjennom en kvalitetssikring (KS1) og skal videre 
samordnes med behandlingen av NTP i Stortinget i 2017.  

Figur 15. Viktige transportkorridorer. Illustrasjon fra 
rapporten om Osloregionen.[11] Strategi for flerkjernet 
utvikling av Osloregionen. Veksten skal kanaliseres mot 
byer og tettsteder, primært i jernbanekorridorene, og 
veksten skal balanseres mellom Oslos nære 
pendlingsomland og delregionene utenfor. 
Sterke transportkorridorer mellom Oslo og omlandet skal 
suppleres med korridorer på tvers. Disse skal avlaste 
Oslonavet for godstransport, og binde regionen sammen 

utenfor Oslo. 
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KVU for Oslo-Navet anbefaler bl.a. videreføring av flere sentrale prinsipper for togtrafikk i Oslo-
området. To viktige prinsipper er: 
 

- separering av lokaltog og regiontog/InterCity-tog  

- tydeliggjøring av opptaksområde, transportstrekning og distribusjonsområde 

 
I delrapport 4 «Konseptanalyse» vises eksempel på differensiering i betjening av ulike vekstområder 
og hvordan de kan betjenes. I følge prinsippene anbefalt i utredningen må Rustan (Avtjerna) betjenes 
med buss via nye E16 eller separert S-banesystem i egen trasé, og ikke være knyttet opp mot IC-
toget til Hønefoss. 
 

 
Figur 11. Eksempler på vekstområder og mulig kollektivbetjening vist i delrapport 4 fra KVU 
Oslo-navet.  
 

5.2 Merknader til planprogrammet, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 

Nedenfor gjengis noen av de mest sentrale merknadene til planprogrammet som gjelder Avtjerna og 
stasjon ved Rustan.  Det er flere private og organisasjoner som har gitt merknader her, men vi 
avgrenser oss kun til Bærum kommune og de to aktuelle fylkesmennene og fylkeskommunene.   
Ettersom flere av etatene har lagt til grunn at det ikke blir stasjon på Rustan er merknadene gitt til 
silingsrapporten også trukket inn. Den holder det mer åpent om det skal være dagstrekning der eller 
ikke. 



Fellesprosjektet 
Ringeriksbanen og E16 
(FRE) 

Ringeriksbanen 
Vurdering av Stasjon ved Avtjerna  

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

25 av 32 
FRE-00-A-00021 

01A 
02.10.2017 

 
5.2.1 Fra Bærum kommune  

Formannskapet i Bærum fattet følgende vedtak den 17.1.2017 (brev 18.1.2017): 
«Bærum kommune mener planprogrammet må legge grunnlag for å diskutere utvikling av 
Avtjerna i en regional sammenheng. Området har et stort utbyggingspotensial og kan i et 
langsiktig perspektiv bli et viktig avlastningsområde for boligbygging i både Bærum og 
regionen. Ved en dagsone og fremtidig stasjon nær Avtjerna vil Ringeriksbanen 
representere et attraktivt transporttilbud og bygge opp under en klimaklok arealutvikling 
ved Avtjerna.  
Bærum kommune ber om at videre alternativsutredninger må omfatte dagsone og 
fremtidig stasjon nær Avtjerna.»  

 

5.2.2 Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (brev av 6.1.2017) 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus legger til grunn at hele strekningen mellom Sandvika og Sundvollen 
går i tunnel: 

«Fylkesmannen forstår det slik at det er avklart at Ringeriksbanen vil gå i tunnel på hele 
strekningen i Bærum, og våre innspill legger derfor dette til grunn.» 

 
Fylkesmannen har derfor ikke kommentert stasjon på Rustan, men peker på regionale planer som 
vektlegger fortetting rundt eksisterende kollektivknutepunkt. 
 

«Fylkesmannen viser også til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, der 
det i våre fylker blir lagt opp til sterk fortetting rundt eksisterende kollektivknutepunkt for å 
oppfylle målet om at all vekst i trafikk skal tas med kollektiv sykkel og gange.» 
 

Silingsrapporten åpnet som nevnt for en mulig stasjon på Rustan. I sitt høringssvar til denne 
kommenterte fylkesmannen følgende (brev 23.3.2015): 
 

«I silingsrapporten legges det vekt på at det for to av alternativene vil kunne legges til 
rette for en stasjon ved området Avtjerna i Bærum kommune. Avtjerna er avsatt som en 
fremtidig boligreserve og det er satt et rekkefølgekrav om banebetjening for dette 
området.  
 
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utarbeider en regional plan for areal og 
transport (plansamarbeidet). Det er i arbeidet med planen gjort grundige utredninger av 
konseptet med å etablere helt nye «byer» for å avlaste vekst i de eksisterende områdene. 
Dette er ikke en løsning som anbefales og det vises til at slike områder også er dyre å 
bygge ut. Det vil også være vanskelig å etablere et tilstrekkelig lokalt tjenestetilbud i slike 
områder. Slike nye steder vil derfor ofte bli svært bilbaserte og ikke bidra til å nå 
nasjonale mål for miljø eller transport. Forslaget til regional plan har vært ute til offentlig 
ettersyn og området rundt Avtjerna er i forslaget ikke foreslått som prioritert vekstområde. 
Den regionale planen vil være styrende og er også premissleverandør for store statlige 
investeringer i infrastruktur. Selv om planen ikke er vedtatt så mener Fylkesmannen at 
det vil være uheldig ved alternativvurderingene å legge for stor vekt på å legge til rette for 
banebetjening her på dette tidspunktet. Dette spørsmålet må eventuelt avklares etter at 
den regionale planen er vedtatt.»  
 

5.2.3 Fra Akershus fylkeskommune 

Akershus fylkeskommune legger til grunn for sin uttalelse at det ikke blir stasjon på Rustan og 
kommenterer derfor ikke betjening av Avtjerna (brev 26.1.2017). Ifylkesutvalgets høringsuttalelse til 
silingsrapporten ble Avtjerna derimot kommentert gjennom dette vedtaket (16.3.15):  
 

1. «Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at tunnelalternativ 1b for bane fra Sandvika 

via Rustad til Kroksund skal legges til grunn for neste planfase.»  

2. «Alternativ 1b muliggjør en stasjon i Bærum i tilknytning til et eventuelt fremtidig 

utbyggingsområde ved Avtjerna. Spørsmålet om en mulig fremtidig stasjon må i det 
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videre planarbeidet vurderes i sammenheng med føringer i «Regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus» som vil foreligge innen utgangen av 2015.» 

I saksutredningen bak høringen til silingsrapporten er stasjon på Rustan gitt bredere omtale: 
 
Avklaring av eventuell jernbanestasjon ved Avtjerna i videre planlegging 
«Fylkesrådmannen har merket seg at det i to av jernbanealternativene er mulighet for å 
legge til rette for en jernbanestasjon i Bærum, henholdsvis ved Bjørum (1b) og Rustad 
(1c). Jernbaneverket har ikke forutsatt at Ringeriksbanen skal ha en stasjon her, og 
stasjonene inngår ikke som del av tiltaket i denne fasen. Fylkesrådmannen anser at det i 
det videre planarbeidet vil avklares om det skal legges til rette for en fremtidig stasjon i 
dette området. 
 
En eventuell jernbanestasjon henger sammen med at Bærum kommune i sin 
kommuneplanlegging har lagt til rette for et større utbyggingsområde ved Avtjerna på 
lang sikt, med forutsetning om jernbanestasjon. (Se FU-sak 207/14 om uttalelse til 
Bærum kommuneplan arealdel 2015-2030). 
 
Fylkesrådmannen vil vise til at Avtjerna ikke ligger inne i som prioritert vekstområde i 
høringsforslag for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus frem mot 2030. 
I høringsforslaget legges det også opp til at uregulerte utbyggingsområder som ikke er i 
tråd med den regionale planen, vurderes på nytt ved neste rullering av kommuneplanen. 
Det er et bærende prinsipp i høringsforslaget til regional plan å bygge opp under dagens 
by- og tettstedsstruktur, fremfor å legge ut helt nye utbyggingsområder som Avtjerna er et 
eksempel på. Begrunnelsen er blant annet å bygge opp under byer og tettsteder med et 
handels- og tjenestenivå som gjør at folk kan gå og sykle til daglige gjøremål, og kjøre 
kollektivt på lengre reiser. 
 
Ruter har i forbindelse med vurdering av Bærum kommuneplan (i brev av 14.11.14), 
vurdert at det er vanskelig å oppnå høye kollektivandeler på Avtjerna, selv med bane, ut 
fra at det mest sannsynlig kun vil anlegges én stasjon. Så vidt utstrakt som området er, vil 
kun et fåtall beboere da kunne få gangavstand til stasjonen. En økt kollektivandel vil da 
være betinget av en matebussordning på området, noe som begrenser banens 
attraktivitet. 
 
Fylkesrådmannen mener på dette grunnlaget at spørsmålet om tilrettelegging for en 
fremtidig stasjon ved Avtjerna i det videre planarbeidet, må vurderes i sammenheng med 
utfallet av behandlingen av «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.» 
Planen er ventet å foreligge innen utgangen av 2015. 
 
Videre planlegging innebærer en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. 
Den første fasen i et slikt reguleringsplanarbeid er utarbeidelse av et planprogram, som 
skal redegjøre for hvilke tiltak og alternativ som skal utredes videre og hvilke 
konsekvenser som skal utredes. Forslaget til planprogram vil deretter bli sendt på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn. Dette vil trolig skje i løpet av inneværende år. I neste 
runde av en slik høringsprosess vil derfor Akershus fylkeskommune være i bedre 
«posisjon» til å uttale seg blant annet i lys av resultatene fra behandlingen av «Regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus.» 

5.2.4 Fra Buskerud fylkeskommune 

Punkt 10 i Fylkesutvalgets høringsuttalelse til planprogrammet (brev av 13.1.2017): 
«Fylkesutvalget fraråder utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaområdet i Bærum 
kommune. Det begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at 
Avtjerna ikke er et prioritert utbyggingsområde i Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus.»  
 

I saksutredningen fra Buskerud fylkeskommune kommenteres stasjon for Avtjerna slik: 
«Bærum kommune ønsker at det anlegges en stasjon som kan betjene nytt boligområde i 
Avtjerna-området. I forslag til planavgrensning og planprogram er det ikke foreslått en ny 
stasjon her. Fylkeskommunen vil ikke gå inn for at det planlegges en stasjon her på 
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grunn et stopp her vil øke reisetiden. Kostnaden med bygging av en stasjon i området vil 
gå utover totaløkonomien i prosjektet. Videre vil et nytt boligområde i Avtjerna-området 
være i strid med vedtatt areal- og transportplan for Akershus.» 
 

I høringsuttalelsen til silingsrapporten (Fylkesutvalget 4.3.15) nevnes ikke Avtjerna eller stasjon på 
Rustan, men det gis tilslutning til de to andre nye stasjonene. Utdrag av vedtakets punkt 6:  

«Fylkesutvalget støtter valget av stasjonsplassering på Sundvollen og i Hønefoss. ..» 

5.2.5 Fra Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Buskerud har bare gitt merknader til de delene av plan- og utredningsområdet som 
omfatter Buskerud og har ikke kommentert Avtjerna eller eventuell stasjon på Rustan. Det gjelder 
både merknadene til planprogrammet og silingsrapporten.  
 

5.3 Merknader til Bærum kommunes forslag til kommuneplan, samfunnsdelen 

Som omtalt i punkt 5.1.1 over, har Bærum kommune i sin kommuneplan lagt inn Avtjerna som et 
langsiktig utbyggingsområde. Planen har vært på høring og nedenfor gjengis høringsmerknadene som 
gjelder Avtjerna og rådmannens kommentar til disse.[8] 
 

Fra Tema Rådmannens kommentar 

Jernbane-
verket 

Jernbaneverket mener at kommunen bør 
revurdere Avtjerna som et fremtidig utbyggings-
område, da denne utbyggingen gir uheldige 
transportmessige konsekvenser og er i strid med 
nasjonale mål for areal og transport. Avtjerna er 
heller ikke i tråd med plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus. I Jernbaneverkets planer for 
Ringeriksbanen er det ikke tenkt å tilrettelegge for 
en mulig fremtidig jernbanestasjon på Avtjerna. 
Gjennom valg av tunnelkonsept og drivemetode 
skal det avklares om det er aktuelt med dagsone 
for Ringeriksbanen i Bærum. Dersom det blir en 
dagsone vil denne komme i området rundt Rustan. 
Det vil uansett ikke bygges stasjon her som en del 
av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. 
Dersom det blir dagsone ved Rustan vil imidlertid 
dagsonen utformes på en slik måte at det ikke vil 
være umulig å bygge stasjon i fremtiden. 

Rådmannen mener Avtjerna 
fortsatt bør ligge inne som 
en langsiktig 
utbyggingsretning.  
Først når det er tatt 
beslutning om eventuell 
dagstrekning og muligheter 
for stasjon, vil det være 
naturlig å vurdere Avtjerna 
på nytt. 

Ruter For Fossum og Avtjerna vil det bli vanskelig å nå 
målet om at kollektivtrafikken skal ta den 
trafikkveksten utbygging av områdene skaper. Det 
er bedre å fortette i andre kollektivknutepunkter og 
sentre som ligger til banetraseer, f.eks. langs 
Kolsåsbanen, langs Røabanen og 
Drammenbanen. 

Både Fossum og Avtjerna er 
langsiktige utbyggings-
retninger. (…) Utbygging av 
Avtjerna er avhengig av ny 
stasjon på Ringeriksbanen. 

Fylkesmannen 
i Oslo og 
Akershus 

Fylkesmannen anser at den skisserte areal-
strategien i hovedsak vil være i tråd med regional 
plan, med fortetting i Sandvika som regional by, og 
ellers i bybåndet langs jernbanestasjoner og 
metrostasjonene på Kolsåsbanen og Østerås-
banen. Fortettingen bør ta sikte på å utnytte 
enkelte prioriterte stasjoner og bygge nærsentra 
med høy tetthet i tilknytning til disse.  
 
Fylkesmannen vil fraråde kommunen å beholde 
Avtjerna som utbyggingsområde i kommuneplanen 
da dette området høyst sannsynlig vil bli bilbasert 
og utbygging her vil være i strid med føringene i 
Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. 

Rådmannen mener 
spørsmålet om utbygging av 
Avtjerna må avvente 
beslutning om mulig stasjon i 
forbindelse med 
Ringeriksbanen. Arbeid med 
statlig reguleringsplan er 
igangsatt. 

Statens 
vegvesen 
region øst 

Utbygging på Avtjerna vil være i strid med 
føringene i regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus. Anbefaler derfor kommunen å 

….spørsmålet om utbygging 
av Avtjerna må avvente 
beslutning om mulig stasjon i 
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ta dette området ut av kommuneplanen. forbindelse med 

Ringeriksbanen. 

Oslo 
kommune 

Fossum og Avtjerna bør revurderes som større 
utbyggingsområder. I stedet bør kommunen 
revurdere arealutnyttelsen i de tre utpekte 
områdene Fornebu, Bekkestua/Høvik og Sandvika 
samt ved andre viktige kollektivknutepunkt og 
stasjonsområder. 

Høy utnyttelse i de utpekte 
områdene legges til grunn 
for planleggingen. Dette er 
nedfelt i arealstrategien 

Skui vel Avtjerna må fremskyndes som utbyggingsområde, 
prioriteres fremfor Fossum. 

….spørsmålet om utbygging 
av Avtjerna må avvente 
beslutning om mulig stasjon i 
forbindelse med 
Ringeriksbanen. 

Sollihøgda 
Eiendom 
AS/North 
Bridge 
Management 
AS 

.... 
Det ønskes en hurtigere utbygging av Avtjerna enn 
forslag et til arealstrategi legger opp til. Dette for å 
opp hurtigere effekt av de investeringer som 
allerede er tatt i infrastruktur av offentlige og 
private midler for å tilrettelegge for en utbygging.  
 
Bærum kommune vil ved vedtak om utbygging av 
Avtjerna fremstå tydelige også i handling overfor 
Jernbaneverket, som planlegger togstasjon med 
tilknytning til Avtjerna på Ringeriksbanen.  
Arealstrategien må legge til rette for en fremtidig 
togstasjon. Avtjerna kan bli et meget godt botilbud 
også for Bærums førstegangsetablerere og andre 
grupper som nå opplever at de faller utenfor 
boligmarkedet i kommunen. 

… spørsmålet om utbygging 
av Avtjerna må avvente 
beslutning om mulig stasjon i 
forbindelse med 
Ringeriksbanen. Forsering 
av utbyggingen er ikke i tråd 
med rekkefølgen fastlagt i 
Langsiktig driftsanalyse og 
investeringsplan (LDIP). 

5.4 Oppsummering – Avtjerna i regional sammenheng 

De ovennevnte regionale planene for Oslo og Akershus problematiserer etablering/tilrettelegging for 
ny stasjon i Bærum. De faglige argumentene som fremgår av disse planene er således viktige innspill 
til markedsgrunnlagsvurderingen av tiltaket i et regionalt perspektiv, i konkurranse med andre 
prioriterte områder.  
 
 «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» får omtale i flere andre planer/strategier, 
blant annet av Fylkesmannen og fylkeskommunen. Planen har et sterkt hovedfokus på utvikling 
innenfor prioriterte områder, som i følge planen er Sandvika i Bærum kommune og langs «bybåndet». 
Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås ønskes videreutviklet som regionale byer og skal ta 
en høy andel av veksten.   
Kompakt og miljøvennlig tettstedsutvikling i tilknytning til god infrastruktur, utvikling av lokale 
transportsystemer som fremmer byutvikling og mating mot jernbanen i de regionale knutepunktene, 
viktigheten av å fortette rundt kollektivknutepunktene og at det er viktig å redusere transportbehovet 
gjennom konsentrert arealbruk, løftes frem i de ulike dokumentene. KVU Oslo-Navet anbefaler mer 
konkret at Rustan (Avtjerna) betjenes med buss via nye E16 eller et separert S-banesystem i egen 
trasé.  
 
Planfaglige argumenter tilsier at ny stasjon på Rustan og utvikling av Avtjernaområdet ikke er i tråd 
med regionale planer (som igjen er forankret i nasjonale planer) for areal og transport, særlig fordi 
området ligger utenfor det man har definert som «prioriterte vekstområder» i regionen. De ovennevnte 
planene har i liten grad vurdert en konkret utvikling på Avtjerna, men peker på hvor området står i en 
regional sammenheng og prioriteringsrekkefølge. 
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6 KONKLUSJON 

6.1 Oppsummering og drøfting 

 
Det er i denne rapporten sammenliknet to alternativ for bygging av Ringeriksbanen mellom Sandvika 
og Sundvollen: 

 «Dyp linje», dvs. sammenhengende tunnel uten dagsone. 

 Dagsone ved Rustan, som gjør det mulig seinere å bygge en stasjon der. 

I rapporten er flere forhold vurdert for disse to alternativene. 
 
Jernbanetekniske forhold  
 
En dagsone ved Rustan medfører en stigning på 20 ‰ over en strekning på 8-8,5 kilometer. Med 
tanke på godstrafikk i et 100-200-års perspektiv er det ikke regnet som god jernbane, og det er i strid 
med kravene i teknisk regelverk. Det finnes riktignok tilsvarende bratte strekninger på Bergensbanen i 
dag, i området øst og vest for høyfjellstrekningen. Det kan man om ønskelig gjøre noe med i framtida, 
men hvis Ringeriksbanen mellom Jong og Rustan bygges med 20 ‰ vil dette trolig ligge fast for all 
fremtid.  
 
I et 100-200-års perspektiv vil vedlikehold, hastighet og energiforbruk tilsi at det ikke bør være en 

stigning på 20 ‰ for både gods- og persontrafikk.  

 
Kostnader 
Det er i utgangspunktet antatt liten forskjell i investeringskostnadene mellom å bygge lang tunnel i dyp 
linje og alternativet med dagsone med stasjon ved Rustan. 
 
For å unngå en framtidig langvarig stenging av banen pga. bygging av stasjon, har vi lagt til grunn at 
det gjøres nødvendige grunnlagsinvesteringer for en stasjon. Med disse grunnlagsinvesteringene ville 
dagsone bli ca. 100 mill kr billigere, men med bygging av stasjon senere vil det i sum gi 300 mill 
høyere kostnad med dagsone med stasjon enn med dyp linje. Dersom stasjonen bygges samtidig 
med traseen, vil det gitt en merkostnad på 40 mill for dagsone med stasjon.  
 
Med en dagsone vil linja i stor grad bli låst både horisontalt og vertikalt, dette kan styre linja slik at man 
ikke klarer å unngå vanskelige geologiske lag og soner. Med dyp linje vil det i større grad være mulig 
å gjøre tilpasninger til de geologiske forholdene. Med stasjon og låsing av traseen til et punkt på 
Rustan, vil usikkerheten i investeringskostnadene øke i retning av større kostnader.  Basert på en 
vurdering av denne usikkerheten kan det legges til 5 til 10 prosent usikkerhet, dvs 100- 200 mill. 
 

Trafikkgrunnlag og trafikale effekter 
 
Det er i denne analysen lagt til grunn at en eventuell lokalisering av et stort antall boliger og 
arbeidsplasser ved Avtjerna skal dekkes med et godt kollektivtilbud. Avtjernaområdet i 
kommuneplanen for Bærum har store høydeforskjeller, er relativt avlangt i formen og den mulige 
stasjon ved Rustan vil ligge i den nedre og mest lavtliggende delen av området. 
 
Dette tilsier at hovedtyngden av boliger og arbeidsplasser vil benytte matebuss til og fra en mulig 
stasjon, en mindre del av området vil ha denne innen vanlig gangavstand. 
 
Modellberegningene tilsier at det vil bli en relativt høy kollektivandel for reiser til og fra Avtjerna, enten 
transportløsningen baseres på tog med stasjon på Rustan, eller med ekspressbuss. Hvordan 
arealbruken og det interne tilbringersystemet i området blir utformet, vil kunne ha betydning for hvor 
attraktivt det vil være å kjøre bil i forhold til å reise kollektivt til og fra området.  
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Det er derfor sammenliknet to alternative løsninger: 

 Bussalternativet, der matebussen, etter å ha passert Rustan, kjører direkte til Sandvika stasjon. I dette 

alternativet blir det ikke bygd stasjon, og «dyp linje» er valgt for jernbanen. 

 Togalternativet, der matebussen kjører til stasjon ved Rustan, og passasjerene reiser videre med tog. 

 
Modellberegningene tilsier at forskjellen i samlet reisetid for passasjerene mellom de to alternativene 
blir omtrent likt. Beregningene indikerer at det blir i underkant av 8 000 av- og påstigende passasjerer 
på Rustan stasjon med 15 000 innbyggere og litt over det dobbelte med 30 000 innbyggere. Andelen 
som velger kollektiv framfor bil i de to alternativene er tilnærmet likt.  Det er forutsatt at det er 
tilstrekkelig vegkapasitet på E16 mellom Rustan og Sandvika til å ivareta den ekstra busstrafikken i 
bussalternativet.  
 
Samfunnsøkonomiske vurderinger 
 
Utbygging av Avtjerna er ikke avhengig av jernbanestasjon, kollektivbetjeningen med buss kan dekke 
behovet, særlig dersom utbyggingen blir omfattende og behovet for frekvens på kollektivtilbudet mot 
Sandvika er større enn fire ganger i timen slik den langsiktige frekvensen for Ringeriksbanen vil være. 
En bussløsning vil kunne tilby en høyere frekvens fra Avtjerna enn med tog. 
 
Ut fra de vurderingene som er gjort, vil en etablering av en stasjon på Ringeriksbanen i en dagsone 
ved Rustan, kunne redusere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektet. Det er store 
usikkerheter i disse vurderinger, og forskjellene er begrenset. 
 
Samlet sett vurderes det at kostnadene knyttet til stasjon på Rustan og særlig usikkerheten knyttet til 
kostnadene ved å bygge hele tunnelen, taler i favør av dyp linje uten stasjon på Rustan.  
 
Avtjerna i regional sammenheng 

 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved kgl. Rs i 
2014, heter det bl.a.: 
 
Rammer for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes i regionale planer i tråd med disse 
retningslinjene. 
 
I regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus inngår ikke Avtjerna som et utbyggingsområde. 
Tvert imot legger planen opp til mer konsentrert vekst i og nær eksisterende utbygde områder. En 
utbygging ved Avtjerna vil være i strid med hovedintensjonene i denne planen. Dette understrekes 
også av regionale planmyndigheter i sine uttalelser til planer der utbygging på Avtjerna er omtalt. 
 
 

6.2 Anbefaling  

 
Kostnadsforskjellene mellom dyp linje og dagsone med stasjon på Rustan er relativt små. Med en 

dagsone vil linja i stor grad bli låst både horisontalt og vertikalt, dette kan styre linja slik at man ikke 

klarer å unngå vanskelige geologiske lag og soner. Dette gjør at det i en samfunnsøkonomisk 

vurdering må legges til grunn et kostnadstillegg ved å ha linje i dagen forbi Rustan.  

 

Ved en eventuell utbygging på Avtjerna, viser utredningen at reisetid og kollektivandel for bosatte og 

ansatte på Avtjerna blir tilnærmet lik enten det bygges jernbanestasjon ved Rustan eller det blir satset 

på bussløsning til Sandvika. De samfunnsøkonomiske nyttevirkningene for trafikantene er ifølge 

beregningene som er gjort, ikke større med togbetjening av Avtjerna enn de er med bussbetjening. På 

grunn av muligheter for høyere frekvens med buss enn hva som er mulig med toget, er det mulig at 

trafikantene til og med kan komme bedre ut med bussbetjening enn med togbetjening av Avtjerna.  
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Øvrige forhold som også skal tillegges vekt ved vurderingen av stasjon versus dyp linje ved Rustan:   

 

 Hensynet til å bygge en best mulig jernbane som vil gi best vilkår for både person- og godstrafikk i et 

langsiktig perspektiv 

 Det er usikkert om det kommer en utbygging av boliger og arbeidsplasser ved Avtjerna. 

 Utbyggingen er ikke i samsvar med regional plan for areal og transport, og ikke i samsvar med 

nasjonale retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 

Samlet sett er det Bane NORs tilråding at Ringeriksbanen bygges med dyp linje, og at det ikke blir 

planlagt for en dagsone ved Rustan.  
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