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NÅ 



Ramme for KVU Oslo-Navet 

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS gis i 
fellesskap i oppdrag å lage en konseptvalgutredning for økt 
transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo 

 

Jernbaneverket skal koordinere arbeidet 

 

 

Mandatbrev datert 14.8.2013 fra Samferdselsdepartementet 

 



Mandat 
Belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud 
som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at 
veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, 
sykkel og gange kan innfris 

 

Utredningsarbeidet avgrenses til kollektiv transportkapasitet i 
Oslo-området 

 

Befolkningen skal sikres god og bærekraftig mobilitet 

 

Prosjektutløsende behov 
Kapasitet, mobilitet og fremkommelighet 

 



Konsepter som skal utredes: 

A. Konsept uten nye T-bane- og jernbanetunneler 

B. Konsept med ny jernbanetunnel 

C. Konsept med ny T-banetunnel 

D. Konsept med både ny T-bane- og jernbanetunnel 

E. Konsept med ny T-bane- og jernbanetunnel og andre 
tunnelløsninger i Oslo-området 

F. Aktuelle konsepter som utvikles i KVU-prosessen 

 



Spesialanalyser 

•Godstrafikk på jernbane 

•Optimalisering av personbiltrafikken 

• Innerstrekningene av Hovedbanen, Østfoldbanen og 
Drammenbanen («Gamle dobbeltspor») 

• Baner som ikke inngår i Intercityutbyggingen 

• Vogn- og busspark 

• Bussterminaler (ny) 

•Nye fellestunneler og samtidig utbygging 



Samfunnsmål 

”Et bærekraftig transportsystem i hovedstadsområdet som 
tilfredsstiller behovet for person- og næringstransport i et 
langsiktig perspektiv” 

 

Samfunnsmålet er fastslått av oppdragsgiverne juli 20140 

 

 



Prosjektutløsende behov 
Det utløsende behovet på kort sikt er knyttet til identifiserte kapasitetsutfordringer i dag, 

mens det utløsende behovet på lang sikt er knyttet til en voksende befolknings behov 

for mobilitet og fremkommelighet i hovedstadsområdets transportsystem, samtidig som 

klima- og miljøbelastningene skal reduseres.  

Andre behov  

• Bedre luftkvalitet 

• Mer trafikksikkert 

transportsystem 

• Redusert sårbarhet i 

transportsystemet 

• Gode nærmiljø- 

bymiljø- og 

naturkvaliteter 

• Redusert 

støybelastning 

• Redusert energibruk 

• Oppgradering av 

eksisterende 

infrastruktur 

Lover og regelverk 

Miljø 

• Luft, grenseverdier 

• Støy, grenseverdier 

• Klimaavtaler, forlik 

• Kulturlandskap 

• Kulturminner 

 

Tekniske og funksjonelle 

• Statens vegvesens 

normaler 

• Jernbaneverkets 

tekniske regelverk 

 

Økonomiske og 

tidsmessige 

• Formalkrav ved 

bompengefinansiering 

• Formalkrav ved 

køprising, parkering 

mv. 

 

Andre: 

• Universell utforming 

Samfunnsmål 
Et bærekraftig transportsystem i hovedstadsområdet som tilfredsstiller behovet for 

person- og næringstransport i et langsiktig perspektiv 

Transportsystemet skal 

være sømløst 

(nettstruktur) 

 

 

Transportsystemet skal 

være sikkert, trygt og 

pålitelig 

 

 

Transportsystemet skal gi 

konkurransedyktig  

reisetid dør til dør 

sammenlignet med personbil 

 

Transportsystemet skal 

bygge opp under klima- og 

miljøhensyn 

 

 

Effektmål 1 

Veksten i persontransporten skal 

tas med kollektivtransport, sykling 

og gåing 

 

Begrense varige inngrep i 

bymiljø, nærmiljø, 

naturmiljø, kulturminner og 

områder for  friluftsliv 

Byens funksjonsdyktighet 

og transporttilbud skal ikke 

reduseres i urimelig grad i 

anleggsperioder 

Effektmål 3 

Framkommeligheten for 

næringstransport på vei i rushtiden 

skal være bedre enn i dag 

 

Krav utledet av mål 

Ingen 

 

 

 

Absolutte krav Øvrige krav 

Rolledeling:  

Prinsipp for planleggingen 

• Gåing: under 2 km 

• Sykling: under 5 km 

• Kollektivtransport i 

kombinasjon med gåing 

og sykling : over 2-5 km 

Transportsystemet skal 

bygge opp under ønsket 

by- og arealutvikling 

 

 

Transportsystemet skal 

være skalerbart, kunne 

utvikles etappevis og i takt 

med utviklingen i 

transportbehovet 

Jernbanen skal tilby 

tilstrekkelig kapasitet for 

framtidig godstrafikk 

 

Effektmål 2 

Kapasiteten i kollektivtransporten 

skal  dekke behovet  

 

 



10 utfordringer i hovedstadsområdet
  
• Sykkelveinettet er ikke godt nok 

•Det trengs sterkere tverrgående kollektivtrafikkakser i Oslo 

• T-banen må ha plass til flere avganger 

•Økende flytrafikk gir økt trafikk til Gardermoen 

•Det trengs sterkere og tydeligere knutepunkter 

• Ikke plass til flere trikker og busser i Oslo sentrum 

• Jernbanens «Oslotunnel» er full av halvfulle tog 

• Enkeltsporede flaskehalser på jernbanen utenfor Oslo 

• Kollektivbetjening av byutviklingsområder 

•Dårlig fremkommelighet på veinettet 



Om arbeidet 



Oppdrag og leveranse 

Oppgaven: 

Lage et helhetlig konsept som gjør at vi kan ta 
persontrafikkveksten med kollektivtrafikk, gåing og 
sykling i et 2030- og 2060-perspektiv.  

Vi skal løse kapasitetsutfordringene som vil følge av 
befolkningsveksten i hovedstadsområdet. 

 

Anbefaling/«sluttpakke»: 

Sannsynligvis et knippe av tiltak fordelt over et langt 
tidsrom som til sammen gjør at vi når målet. 
Tiltakene skal være på plass «i tide».  

 



 

«Målet er hele tiden å unngå at de 
beste konseptene forblir uoppdaget"  

 
(Concept rapport nr. 34) 



Eksempel på vekst i kollektivtrafikken 

Oslo: Fra 630.000 til 830.000 innbyggere innen 2040 

Akershus: Fra 560.000 til 750.000 innbyggere innen 2040 

 

Trafikkvekst med dagens markedsandeler kollektiv, gåing og 
sykling (Oslo og Akershus) – Eksempel  

 

• 300 millioner påstigninger 2012 

• 530 millioner påstigninger 2030 

• 800 millioner påstigninger 2060 

 

=> Formidabel utfordring!  
 



Persontrafikkvekst og rolledeling  

Trafikkveksten i Oslo og Akershus fordeles slik: 

• 46 % med kollektivtrafikk 

• 46 % til fots 

• 8 % med sykkel 

 

    Urbanet Analyse 2014  

 

 

Viktig for konseptutviklingen hvilken vekst kollektivtrafikken er 
tenkt å ta. 
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Grunnlag for 

teknisk-

økonomisk plan 

Aas-Jakobsen 

Via Nova P&T 

Geovita 

ETC 

NGI 

 

 

Usikkerhetsanalyse 

Metier 

Vista Analyse 

 

Kommunikasjon  
SD, OK, AFK, SVV, JBV, Ruter 

Organisering 



Faglig grunnlag 



«Lærebok» i planlegging av kollektivtrafikk 

HiTrans Best practice guide fra 2005 



Ikke alle reisende må innom Oslo S/Jernbanetorget (grønn linje).  

Gode tverrforbindelser (blå linje) og knutepunkt avlaster og 

fordeler trafikken.  

      

Illustrasjon: Truls Lange/HiTrans Best Practice guide 2 (2005) 

Fra nav til nettverk  
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• Klar rollefordeling og godt samspill mellom driftsartene – unngå 
parallellkjøring 

• «Mating» til knutepunkter for skinnegående driftsarter 

• Gode kollektivknutepunkter både i og utenfor sentrum (langs Ring 3) 

• Høy frekvens og tydelig nettstruktur for å kunne reise på kryss og tvers – 
Gode tverrforbindelser 

• Unngå at alle trafikkstrømmer føres innom sentrum 

• Gir alternative reiseruter ved avvik (planlagte og uforutsette) 

• Er robust for fremtidig byutvikling  

• Tilrettelegging for at korte reiser kan gjøres ved sykling og gåing  

• God framkommelighet for kollektivtrafikken og for nærings- og 
servicetrafikken på hovedveiene  

 

 

Generelle prinsipper: Fra nav til nettverk  
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Konseptutvikling 



Konseptutviklingen 

Generelt: 

• Overordnet nivå 

• Kapasitet pr. driftsart med tanke på framtidig behov 

• Optimal rollefordeling 

• Nettverk 

• Føringer gitt i mandatet (A–D) 

 

 

Utarbeiding: 

1. Rendyrkede konsepter (A–F) 

2. Siling 

3. Helhetlige konsepter (optimalisering, kombinere elementer) 

4. Anbefaling 

 

 

 



17 konsepter i august 2014  

Konsept Foreløpig konseptnavn Til analysefasen Kommentar 

A1 Bussbyen BRT 

A2 Trikkebyen Optimalisert og forsterket trikkenett 

A3 Bybanebyen Oppgradert bybanelinjer, svake t-banelinjer gjøres om til bybane 

A4 Busshovedstaden Høystandard kollektivfelt 

B1 Togregionen JBV-forprosjekt. Regiontogtunnel øst-vest 

B2 S-togbyen Lokaltogtunnel nord-øst + øst-vest 

B3 Lokaltog mot vest "Rimelig" lokaltogtunnel øst-vest 

C1 T-banebyen Ruters forprosjekt. "saksing" om Stortinget 

C2 Metrobyen To uavhengige t-bane nett med egne tunneler gjennom sentrum 

D1 C1+ B3  Kombinasjoner 

D2 C2 +B2 Kombinasjoner 

D3 C1 + B1 Kombinasjoner 

D4 C2 + B1 Kombinasjoner 

D5 C1 + B2 Kombinasjoner 

F1 Kombibane bybane - jernbane 
Bybane benytter dagens lokalbanenettet i periferien. Kombikjøring med 

lokaltog 

F2 Kombibane bybane - t-bane Bybane benytter dagens T-banenett i periferien. Kombikjøring med t-bane 

F3 Skytrain / monorail Midtstilt i hovedveier/gater 



Eksempel på konsept 



Aftenposten  
5. januar 2015 



B2    S-bane 
D2 og D5  S-bane og T-bane 

S = Storbybane 
 

 

 



S-bane 
 
•Hybrid mellom lokaltog og T-bane 

•Økt bruk av «gamle dobbeltspor» 

• Knytter forsteder og indre by sammen 

• Jernbaneteknologi 

•Rask framføring, korte stasjonsopphold 

• 5 – 10 min. trafikk 

• 175 m lange tog 

• T-banevogn-design 

• Enmannsbetjent 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/S10_Gr%C3%B6bers.jpg


B2 S-banebyen 
• To nye lokaltogtunneler  

• 5 nye S-banestasjoner i byen med god 
overgang til trikk: 
• 4 spor: St. Olavs Plass (+ overgang t-bane)  

• 2 spor: Bislett, Arkitekt Rivertz plass, Torshov, Elisenberg 

• 2 nye S-banestasjoner med god          
overgang til T-bane: 
• 2 spor: Sinsen, Økern 

• Sør-øst linje (Oslo S - Bislett -Sinsen) 
• gir god flatedekning i sentrum 

• frigjør vendekapasitet på Oslo S 

• utligner ubalanse i trafikken øst-vest 

• Øst-vest linje (Oslo S - Skøyen -Lysaker) 
• separering og økt kapasitet 

• regiontog stopper ikke på Skøyen 

• Lysaker og Sandvika oppgraderes til 6 spor stasjon 

• Bussterminaler med overgang til tog              
(og T-bane) utenfor bykjernen: 
• Lysaker, Sinsen  

 

 



B2 S-banebyen 



B2 S-banebyen 



Lysaker stasjon, utvidelse til 6-spor 
stasjon – løsning i dagen eller i tunnel 
(konsept B2 S-bane) 



Siling 1 



Kriterier for evaluering og siling 

•Mål og krav 

• Teknisk gjennomførbart 

•Nettverksbygging 

• Tilstrekkelig kapasitet 

• Skalérbarhet  

• Flatedekning – mobilitet 

• Trafikkstrømmer – byutvikling  

•Miljø og kultur 

•Robusthet 

• Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet 

• Kostnader infrastruktur og drift 
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Åtte konsepter etter første siling – 24. november  

Konsept Konseptnavn Kommentar 

A2 Trikkebyen Optimalisert og forsterket trikkenett, med elementer fra de andre A-konseptene 

B1 Togregionen Regiontogtunnel øst-vest 

B2 S-togbyen Jernbanetunnel nord-øst + øst-vest 

C1 T-banebyen «Saksing» om Stortinget 

C2 Metrobyen To uavhengige T-banenett med egne tunneler gjennom sentrum 

D1 C1+ B3  Kombinasjoner. Inkluderer elementer fra B3 Lokaltog mot vest 

D2 C2 +B2 Kombinasjoner. Variant med D5 (= kombinasjon C1 og B2) 

D3 C1 + B1 Kombinasjoner. Variant med D4 (=kombinasjon C2 og B1) 
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Sling 2 



Resultat etter andre siling – 7. januar 

Fire hovedkonsepter: 

Konsept 1: Trikkekonseptet  

Konsept 2: T-banekonseptet  

Konsept 3: S-bane- og T-banekonseptet  

Konsept 4: Jernbane- og T-banekonseptet  

 

Det kan være flere varianter innenfor hvert hovedkonsept.  

Variantene vurderes opp mot hovedkonseptet ved hjelp av 
følsomhetsanalyser 

 

35 



K1 Trikkekonseptet 

I dette konseptet skal kollektivtrafikken få økt kapasitet uten 
bygging av nye tunneler.  

Innenfor Ring 2/3 oppgraderes trikkenettet med utbygging og 
effektivisering. Trikken får egne gater som sikrer høy 
frekvens og framkommelighet. 

Busstilbudet oppgraderes med høystandard kollektivfelt inn 
mot Ring 3, der det utvikles og utbedres gode 
omstigningssteder til trikk og øvrig kollektivtilbud i byen. 
Fortsatt tunge bybusslinjer gjennom sentrum. 
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K2 T-banekonseptet 

I dette konseptet vil en ny T-baneforbindelse med tunnel 
gjennom sentrum gi dobbel kapasitet på T-banen. 

Løsningen suppleres med utbedring av busstilbudet inn mot 
Ring 3 til gode omstigningspunkter ved viktige 
T-banestasjoner.  
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K3 S-bane- og T-banekonseptet 

I dette konseptet skal lokaltog utvikles til å bli et S-
banesystem på eksisterende dobbeltspor ut fra Oslo. Dette 
systemet får også ny tunnel  med nye stasjoner og 
knutepunkt i sentrum. 

T-banen får økt kapasitet med ny tunnel, samt nye 
sentrumsstasjoner. 

De to banesystemene danner et mer finmasket nettverk som 
forbinder byen og omlandet. 
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K4 Jernbane- og T-banekonseptet 

I dette konseptet vil en ny jernbanetunnel mellom øst og vest 
i Oslo gi mer kapasitet til region- og godstog. 
Jernbanetunnelen kan få nye sentrumsstasjoner.  

En ny T-banetunnel betjener et nytt sentrumsområde med 
nye stasjoner. 

Jernbane og T-bane dekker forskjellige markeder. Ny 
jernbanetunnel løser ikke T-banens utfordringer og ny  
T-banetunnel løser ikke jernbanens utfordringer. 
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Hva er silt bort? 

• Konsept for ren bussatsing  
• Elementer av bussatsingen vil være med i videre konseptutvikling, 

men en rendyrket bussløsning er ikke med videre 

• Kun jernbanetunnel 
• Konsepter der kun ny jernbanetunnel er en løsning 

• Kombibane 
• Konsepter med utvikling av en bybane som benytter dagens 

lokaltogbaner utenfor bykjernen, alternativt konsepter med en bybane 
som benytter T-banens grenbaner utenfor bykjernen  

• Skytrain/monorail 
• En hevet bane som bygges over eksisterende innfartsårer langs Ring 

2 og Ring 3 

 

Generelle begrunnelser: De tar ikke nok vekst, gir ikke nok 
kapasitet og ikke god nok framkommelighet. De ivaretar heller 
ikke prosjektets krav (i varierende grad). 
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Konseptanalyse 



1. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
• Trafikantnytte (fra modell + trengsel og punktlighet) 

• Operatørnytte 

• Nytte for offentlig sektor 

• Virkninger for tredje part 

• Anleggskostnader 

2. Trafikkveksten skal tas med kollektive transportmidler, gang og 
sykkel 

3. Tilstrekkelig kapasitet 

4. Opprettholde framkommelighet i veinettet   

 



Konseptoptimalisering 

• «Fra nav til nettverk» = hovedgrepet 

• Utvikle helhetlige konsepter 
• Supplere tunge baneinvesteringer med trikk og buss 

• Inkludere det beste fra Trinn 2 og Trinn 3 

• Velge den beste varianten blant de løsninger som er analysert 
• C1, C2 eller C3 på T-bane 

• Tunnelløsning øst-vest for jernbane 

• Justere tilbudet med sikte på bedre tilpasning til markedet 
• Overdimensjonert rutetilbud svekker samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

• Fjerne forskjeller i rutetilbud mellom varianter som ikke skyldes 
konseptuelle forskjeller 

• Utgangspunkt for beregning av hovedkonsepter 
 

 

 
 

 



Usikkerhetsanalyse – 

tekniske utfordringer 



Oslo S: Utvidelse fra 2 til 4 spor i Trakta 



Oslo S: Utvidelse fra 2 til 4 spor  
i Trakta og Østbanehallen 



Samfunnsøkonomisk 

analyse 



Tidsakse 



Tidsakse - Når utløses behovet? 
 

• Varighet 
• Planlegging, prosjektering, bygging 

• Hvilke tiltak gir best effekt? 

• Tidsakse - årstall 

• Ulike faser - tidspunkt for tiltak 

• Rekkefølge tiltak? 

• Hvor lenge kan de store 
investeringene utsettes? 

• Tiltakene ferdigstilles i forkant 
av behovet 

• Konseptene skal i alle faser 
være robuste og ha 
reservekapasitet  

• Avhengigheter 
• Drift byggefase/ferdig anlegg 

• Utnytte full effekt av flere tiltak 

• Samtidig utbygging 

 
 



KVU leveres  
1.  mai 2015 
www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet 
www.facebook.com/kvuoslonavet  

http://www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet
http://www.facebook.com/kvuoslonavet


Takk for oppmerksomheten! 
 
 


