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1 Innledning 

Dette dokumentet er et faglig grunnlag for anbefalingen om plan- og gjennomføringsstrategi for 

metrotunnel og jernbanetunneler gjennom Oslo sentrum. Anbefalingen er utgitt i et eget dokument.  

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter la fram «Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet 

inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet)» i november 2015. Målsetningen med utredningen var å 

gi anbefalinger til hvordan man kan utvikle et bærekraftig transportsystem i hovedstadsområdet som 

tilfredsstiller behovet for person- og næringstransport i et langsiktig perspektiv.  

Det anbefales en rekke infrastrukturtiltak for å utvikle et sammenhengende reisenettverk i det 

anbefalte konseptet i KVU Oslo-Navet. Ny metrotunnel mellom Majorstuen og Bryn og trikk på Ring 2 

er de høyest prioriterte tiltakene, og det anbefales derfor rask oppstart av planarbeid etter Plan- og 

bygningsloven for disse to prosjektene. Det presiseres at planarbeidet kan igangsettes parallelt med 

kvalitetssikringsprosessen, KS1, for KVU Oslo-Navet dersom Oslo kommune ønsker dette. Arbeidet 

med planprogram og konsekvensutredning for trikk på Ring 2 har startet opp, og ferdig planprogram 

og varsel om oppstart av regulering er ventet før sommeren 2017.  

Når det gjelder metrotunnelen har Byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel i brev av 30. juni 2016 gitt 

Ruter i oppdrag å lede en arbeidsgruppe for å utarbeide en felles plan- og gjennomføringsstrategi 

(heretter kalt PGS) for ny metrotunnel og jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum.  

Arbeidsgruppen har bestått av deltakere fra Jernbaneverket, Statens vegvesen, Plan- og 

bygningsetaten, Sporveien, Bymiljøetaten, Byantikvaren og Ruter. Målet med arbeidet har vært å 

komme med forslag til fremdriftsplan, en anbefaling til organisering av det videre arbeidet med 

sentrumstunnelene og forslag til gjennomføringsmodell. Vurdering av gjennomføringsmodeller er i 

denne rapporten avgrenset til ulike varianter av planmodeller, men i kapittelet om organisering av 

videre arbeid identifiseres behovet for å avklare byggherre og byggeorganisasjon så tidlig som mulig i 

videre planprosesser.  

Arbeidsgruppen er også bedt om å utarbeide en risikovurdering av samtidig planlegging og 

gjennomføring av sentrumstunnelene. Arbeidsgruppen har valgt en tilnærming som inkluderer både 

risikovurderinger og gevinster ved koordinert planlegging og bygging. 

I prosessen med plan- og gjennomføringsstrategi er det i tillegg til arbeidsgruppen etablert et 

Samarbeidsråd på ledernivå for å sikre at arbeidet forankres i de enkelte organisasjoner. 

KPMG har bistått Ruter i å tilrettelegge for en god prosess i arbeidsgruppen.  

De tre tunnelprosjektene som er anbefalt i KVU Oslo-Navet og som dermed er utgangspunktet for 

PGS er følgende: 

- Ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn, i strategien kalt Metrotunnel 

- Ny jernbane delvis i tunnel fra Oslo S til Lysaker med avgrening for S-banetunnel til Bislett, i 

strategien kalt Jernbanetunnel 

- S-banetunnel fra Bislett til Alnabruområdet, videre kalt S-banetunnel 
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Et sentralt grep i KVU Oslo-Navet er anbefalingen om at metrotunnel og S-bane møtes på Bislett. 

Dette ses på som et viktig element i utviklingen av et helhetlig nettverk som skal gi økte 

reisemuligheter for kundene. Gjennom høringsuttalelsene til KVU Oslo-Navet har flere virksomheter 

uttrykt skepsis til en slik løsning, og dette har også vært tema under arbeidet med PGS. Det er flere 

sider ved et mulig knutepunkt på Bislett som må utredes nærmere, og dette må ses i sammenheng 

med nærmere utredninger av S-baneløsningen. Det vurderes samtidig at nærmere avklaringer om S-

bane og mulig knutepunktsløsning på Bislett kan og bør håndteres i videre planarbeid, og at denne 

usikkerheten således ikke rokker ved anbefalt PGS.  

 

1.1 Tunneltraseer 

I det anbefalte konseptet i KVU Oslo-Navet vil kollektivtrafikken utvikles fra nav til nettverk. Hovedgrepet er 

å utvikle et sammenhengende reisenettverk basert på kollektivtrafikk, sykling og gange, noe som krever en 

omfattende utvikling av kollektivnettet sentralt i hovedstadsområdet. Det anbefales en rekke nye 

infrastrukturtiltak, inkludert de tre tunnelprosjektene. Tunnelprosjektene vil føre til at store deler av den 

forventede trafikkveksten kan komme under bakken, og at det blir mer plass til myke trafikanter og gode 

byrom på overflaten, se illustrasjon nedenfor. Trasé for metrotunnel er markert i oransje farge, 

jernbanetunnelen i blått og S-banetunnelen i rød farge.  

 

 

Figur 1.1: Anbefalt infrastruktur for metro, jernbane og S-bane i KVU Oslo-Navet. 

PGS tar utgangspunkt i anbefalingene fra KVU Oslo-Navet og det omfattende utredningsmaterialet 

som foreligger.  

 

1.1.1 Metrotunnelen 

Metrosystemet i Oslo er et integrert system hvor alle grenbaner samles i samme trasé gjennom 

fellestunnelen mellom Majorstuen og Tøyen. Flaskehalsen i systemet er dermed på fellesstrekningen, 

og sårbarheten medfører konsekvenser for alle baner ved driftsforstyrrelser. Ny metrotunnel gjennom 
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Oslo sentrum har vært utredet av Ruter i forkant av KVU Oslo-Navet og har vært en del av Ruters 

strategi siden 2011 (Ref. Ruters strategiplan K2012). Ny sentrumstunnel gir både økt kapasitet og et 

mindre sårbart system. Det anbefalte konseptet i KVU Oslo-Navet innebærer at metroen utvikles slik 

at det blir mulig med fem-minutters rute på grenbanene med størst trafikkgrunnlag. For å oppnå dette 

må det bygges en ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn som knyttes sammen med dagens tunnel på 

Stortinget. Det legges opp til nye metrostasjoner på Bislett, St. Olavs plass, Youngstorget og 

Grünerløkka i det anbefalte konseptet.  

Selv om metrotunnelen som konsept har foreligget i Ruters planer i en lengre periode, og at det i KVU 

Oslo-Navet ble utarbeidet en rekke ulike trasémuligheter, må både konkret lokalisering av stasjoner, 

hensiktsmessig avstand mellom stasjoner og optimalisert trasé være gjenstand for videre utredning. 

 

1.1.2 Jernbanetunnelen 

Tilsvarende som for metrosystemet er fellesstrekningen Oslo S – Lysaker og vendekapasiteten på 

Oslo S bestemmende for hva slags togtilbud som kan tilbys. Kapasiteten her blir maksimalt utnyttet 

etter at InterCity-utbyggingen er ferdigstilt med tilhørende forbedret togtilbud. Målet med ny 

regiontogtunnel er å etablere et robust jernbanesystem i hovedstadsområdet hvor region- og lokaltog i 

større grad kan trafikkeres uavhengig av hverandre. Med to separate systemer vil driftsforstyrrelser ha 

vesentlig mindre konsekvenser for de reisende i fremtiden. 

Anbefalt trasé for jernbanetunnelen er Oslo S til Lysaker med stasjon på Nationaltheatret, og en 

avgreining mot Bislett fra Nationaltheatret stasjon. Tilsvarende som for metrotunnelen må både 

konkret lokalisering av stasjoner og optimalisert trasé være gjenstand for videre utredninger. 

 

1.1.3 S-banetunnelen 

Dagens lokaltog anbefales i KVU Oslo-Navet utviklet til et S-banesystem som også dekker nye 

markeder sentralt i Oslo. S-bane er en «storbybane» beregnet for relativt korte reiser i Oslo og 

forstedene innenfor Asker, Lillestrøm og Ski. Togene kjøres på jernbanespor, men ligner på 

metrotogene fordi de har mange dører for rask på- og avstigning. 

Anbefalt trasé for S-banetunnelen er Nationaltheatret via Bislett, Sagene, Sinsen, Økern og videre til 

hovedbanen i Alnabruområdet. Trasévalg, lokalisering av stasjoner og hensiktsmessig avstand mellom 

stasjoner vil være gjenstand for videre utredninger. 

 

1.2 Anbefalinger i KVU Oslo-Navet 

De tre tunnelene er utredet i varierende grad. Det vises i KVUen til at det er behov for ytterligere 

utredninger og analyser for deler av jernbanekonseptet: 

- Avklare trasé, arealbehov, konfliktpunkter, kapasitet, m.m. for jernbanetunnelen 
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- Stasjonsmønster, trasé, arealbehov, konfliktpunkter, kapasitet, m.m. for S-banetunnel må 

avklares. 

- Videre må en for S-banetunnelen se på utfordringer, muligheter, m.m., herunder en 

beskrivelse av tekniske tilpasninger for infrastrukturen 

Metrotunnelen har kommet lengst i planleggingen, deretter jernbanetunnelen, mens S-banetunnelen 

er det prosjektet som er minst utredet. På bakgrunn av at prosjektene er i ulike planfaser, i tillegg til at 

det først vil bli behov for utvidet kapasitet på metronettet, anbefales det i KVU Oslo-Navet at 

metrotunnelen bygges først, deretter jernbanetunnelen og til sist S-banetunnelen. For øvrig anbefales 

det i KVUen at metrotunnelen og jernbanetunnelen bør ha overlappende planlegging.  

 

1.2.1 Oppfølging av KVU-arbeidet 

Det er behov for kontinuitet og koordinering i oppfølgingen av KVU-arbeidet, og det etablerte 

samarbeidet bør videreføres på en hensiktsmessig måte i en videre utrednings- og planfase. KVU 

Oslo-Navet trekker fram at det ligger gevinster i felles utnyttelse av kompetanse og rasjonell 

planlegging og prosjektering. Se kapittel 4 om forslag til videre organisering.  

 

1.2.2 Kvalitetssikring 1 (KS1)  

Arbeidet med KS1 av KVU Oslo-Navet har foregått parallelt med arbeidet med PGS, og KS1 er 

planlagt overlevert i februar 2017. Oslo kommune sendte bestilling om PGS for å sikre kontinuitet og 

fremdrift i planleggingsprosessen, slik at det er mulig å komme raskt i gang med planarbeidet. 

Innenfor det statlige beslutningssystemet går KS1-rapporten og tiltakshavers kommentarer til denne til 

politisk behandling for beslutning om videre plan- og utredningsprosess. Det er naturlig at både KS1-

rapporten, merknader til denne og PGS behandles samtidig på politisk nivå i staten, Oslo kommune og 

Akershus fylkeskommune. Dette for å sikre et godt grunnlag for finansiering og prioritering av 

prosjektene fremover.  

Uten å kjenne innholdet i KS1 rapporten er det fullt mulig å foreslå en organisering av videre arbeid 

nå. Utredningsbehov som følge av KS1 rapporten kan innarbeides i planprogram for videre arbeid når 

denne foreligger. Planprogram etter plan- og bygningsloven kan inneholde elementer og 

utredningstemaer på overordnet nivå. 

For å sikre fremdrift i videre planlegging anbefales det at oppdragsgivere (hhv Oslo kommune og 

Jernbanedirektoratet) sender bestilling om videre planarbeid etter plan- og bygningsloven parallelt 

med prosesser for behandling av KS1. 
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1.3 Overordnede areal- og transportplaner 

Overordnede styringsdokumenter for areal- og transportplanlegging på nasjonalt, regionalt og 

kommunalt nivå understøtter hovedmålene for fremtidig transportavvikling i Oslo og Akershus om at 

den fremtidige trafikkveksten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Oslo har et mål om   

20 % nedgang i biltrafikken, mens det i Oslopakke 3 beskrives en ambisjon om 15 % reduksjon i 

biltrafikken gjennom bomringen i 2019.  

Relevante styringsdokumenter i arbeidet med PGS er Nasjonal Transportplan, Regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus og Kommuneplanen for Oslo. 

 

1.3.1 Nasjonal transportplan (NTP) 

Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) viderefører målet fra inneværende NTP 2014-2023 om at 

persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Dette 

innebærer et mål om nullvekst i personbiltrafikken. 

Nullvekstmålet for personbiltrafikk anbefales å omfatte alle byregioner der miljø- og 

kapasitetsutfordringene knyttet til persontransportveksten vil kunne løses med kollektivtransport, 

gange og sykling. For Oslo-regionen omfatter dette både kommunale, regionale (fylkeskommunale), 

og nasjonale ansvarsområder. 

Jernbanesystemet er et nasjonalt ansvarsområde som utgjør en vesentlig del av transportkapasiteten i 

Osloområdet. Økt attraktivitet og kapasitet i lokaltogtilbudet i Oslo er en viktig del av jernbanens bidrag 

til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken, herunder innføring av ny rutemodell med kortere 

avgangsintervaller for lokaltog til Oslo S. Videre utvikling av togkapasiteten gjennom Oslo innebærer 

først og fremst utbygging av nytt dobbeltspor fra Oslo S til Lysaker, deretter lokaltogbane (S-bane) fra 

Nationaltheatret til Grorud via Bislett og Økern. Nye jernbanetunneler muliggjør flere regiontog inn til 

Oslo og bedre flatedekning i lokaltogtilbudet. Videre vil nye jernbanetunneler gjennom Oslo være en 

forutsetning for økt godstrafikk på jernbanen.  

NTP 2018-2029 var til høring første halvår 2016 og planlegges fremlagt som stortingsmelding våren 

2017. 

 

1.3.2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015 og er en felles 

strategisk plattform for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus og staten 

for hvordan areal og transport kan samordnes bedre i regionen. Hovedmål og undermål er vedtatt av 

Oslo bystyre, Akershus fylkesting og godkjent av Miljøverndepartementet som en del av planstrategien 

i den regionale planen.  

Et hovedmål for transportsystemet er at det på en rasjonell måte skal knytte regionen sammen og 

knytte regionen til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt og 
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miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. Både Stortingets 

klimaforlik og Oslopakke 3 har som mål at persontransportveksten i området skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

Den regionale planen peker på at dersom veksten skal fortsette i tråd med målene, kreves et stort løft i 

kollektivtransporten. Det er særlig behov for tiltak for å øke kapasiteten inn mot og gjennom Oslo, tiltak 

for økt fremkommelighet, og økte midler til drift og vedlikehold/reinvesteringer. 

Jernbanen beskrives som ryggraden i det regionale kollektivtrafikksystemet, og stasjoner på InterCity-

nettet skal i hht planen være regionale knutepunkt der lokalt og regionalt kollektivtilbud knyttes 

sammen. Kollektivtrafikksystemet skal bindes sammen til et nettverk som dekker hele regionen, og 

som gir mange reisemuligheter. Kapasiteten på Oslo S og i jernbanetunnelen gjennom Oslo er 

bestemmende for antall tog på sporene i korridorene ut av Oslo. De forskjellige korridorene har ulike 

muligheter og begrensninger, og planen peker på at det er viktig at dagens jernbanenett og nye 

jernbaneforbindelser utnyttes fullt ut, slik at den kraftige trafikkveksten kan fortsette.  

Nye jernbanetunneler gjennom Oslo vil øke kapasiteten på alle banene betraktelig. Med 

hensiktsmessig trasé vil nye jernbanetunneler kunne koble sammen viktige kollektivknutepunkt i Oslo, 

samt muliggjøre en direkte togforbindelse mellom sør- og nordøstkorridoren, noe som mangler i dag. 

Planen trekker frem at metronettets kapasitet begrenses av fellesstrekningen i dagens tunnel. En 

tilbudsforbedring er mulig med nytt signal- og sikringsanlegg, men et utvidet tilbud på grenbanene 

tilpasset forventet etterspørselsvekst, krever økt kapasitet gjennom Oslo. En eventuell ny metrotunnel 

sammen med nytt signal og sikringsanlegg vil gjøre det mulig å mer enn doble kapasiteten, og er 

tilstrekkelig for å møte den forventede trafikkveksten. 

 

1.3.3 Kommuneplan 2015 

Oslo bystyre vedtok kommuneplanen «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn» i september 2015. 

Kommuneplanens juridiske arealdel angir hovedtrekkene i den fremtidige arealdisponeringen i byens 

ulike områder. Arealdelens juridisk bindende dokumenter er plankart og planbestemmelser. Enkelte 

nye infrastrukturtiltak er inntegnet som mulige banetraseer i arealkartet, men ikke som juridisk 

bindende traseer.     

Dette gjelder blant annet:  

-       Ny metrotunnel fra Majorstuen til Stortinget via Bislett 

-       Ny metrotunnel mellom Stortinget og Tøyen 

-       Fornebubanen fra Lysaker til Majorstuen 

I tillegg er eksisterende og fremtidige regionale knutepunkt markert i arealkartet, men ikke som 

juridiske objekter. Dette gjelder bla. Majorstuen, Helsfyr og Bryn. 

Utsnittet av plankartet nedenfor angir rød trasé for metrotunnelen fra Majorstuen til Tøyen. 

Hensynssonen rundt traseen er merket i svart.  
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Figur 1.2: Utsnitt av plankart i kommuneplanen, trase for metrotunnel er markert i rødt, hensynssone i svart. 

Jernbanetunnelprosjektet som er anbefalt i KVUen er ikke på tilsvarende måte som anbefalt trasé for 

metrotunnelen juridisk sikret i form av en hensynssone merket i plankartet i kommuneplanen. For øvrig 

legger kommuneplanens strategi til grunn mulig trasé for ny jernbanetunnel mellom Oslo S og 

Lysaker, se kart nedenfor. Jernbaneverket har i etterkant av KVUen gjennomført videre utredninger av 

strekningen Nationaltheatret-Lysaker. Den avklarer mulige løsninger for avgreining til en ny S-bane og 

gjennomførbare løsninger for jernbane og Fornebubanen fra Lysaker til Skøyen. 

 

Figur 1.3: Kommuneplan for Oslo, arealbruksstrategi mot 2030. Jernbanetunnelen mellom Oslo S og Skøyen er angitt med 

oransje piler 

S-banetunnelen fra Nationaltheatret i retning Groruddalen ble utviklet gjennom arbeidet med KVU 

Oslo-Navet og er ikke innarbeidet i gjeldende kommuneplan.   
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2 Gevinstrealisering ved koordinert planlegging og bygging 

I dette kapittelet undersøkes potensialet for gevinster knyttet til koordinering av planlegging og 

bygging for de tre tunnelprosjektene og andre tilgrensende prosjekter på overflaten. Først er det en 

gjennomgang av de fysiske kontaktpunktene mellom de tre traseene og deretter ser vi på utviklingen 

rundt viktige knutepunkt, byutviklingsområder og gate- og byromsprosjekter langs traseene. Hensynet 

til viktige kulturminner beskrives i et eget kapittel og til slutt ser vi på behovet for å utarbeide gode 

planer som sikrer akseptable forhold for byen, omgivelsene og trafikkavviklingen i anleggsperiodene.  

 

2.1 Kontaktpunkter mellom de tre tunnelprosjektene 

Det er kun to områder der de tre tunnelprosjektene kan komme i fysisk kontakt med hverandre, 

henholdsvis på Bislett og i området Stortinget-Oslo S.  

 

 

Figur 2.1: Fysiske kontaktpunkter mellom de tre tunnelprosjektene 

I KVU Oslo-Navet anbefales at S-banetunnelen ligger i fjell under metrotunnelen på Bislett, og 

tunnelene kan teknisk sett bygges uavhengig av hverandre. Det er imidlertid en fordel om en eventuell 

samlokalisering av stasjoner ved Bislett kan planlegges samtidig. Utfordringene for samtidighet er 

knyttet til at planleggingen av S-banestasjon på Bislett er på et tidligere planleggingsstadium enn 

metrostasjonen.  

I området Stortinget-Oslo S er det ikke berøring mellom ny metrotunnel og ny jernbanetunnel, men 

ettersom begge tunnelene er planlagt bygget i fjell, er det behov for å utrede eventuelle fordeler med 

felles transport av masser, felles tverrslag og felles rømningsveier.  

På Stortinget skal eksisterende og ny metrotunnel kobles sammen slik at østre del av ny tunnel går 

over i eksisterende tunnel videre vestover og ny tunnel fra vest går inn på eksisterende tunnel østover 

fra Stortinget. Påkoblingene krever at trafikken i dagens tunnel stanses, noe som betyr at ingen 

metrotog kan pendle gjennom sentrum i påkoblingsperioden. Det er behov for god planlegging og 
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effektiv gjennomføring slik at stengeperioden blir kortest mulig og konsekvensene for kundene minst 

mulig. 

 

2.2 Koordinering mellom ny metrotunnel og utvikling av knutepunkter 

 

Figur 2.2: Koordinering mellom ny metrotunnel og utvikling av Majorstuen knutepunkt 

Foreløpige analyser utført i forbindelse med reguleringsplan for Fornebubanen viser at utbygging av 

ny Majorstuen stasjon vil medføre at dagens sentrumstunnel må stenges i inntil fem måneder. 

Trafikkavviklingen i stengeperioden vil være krevende. Videre arbeid med byggeplan for ny 

Majorstuen stasjon må undersøke muligheten for å redusere omfanget av stengingen.  

På Majorstuen planlegges også ny overflateløsning. Dette inngår i planarbeidet med Fornebubanen, 

men det utarbeides en egen reguleringsplan for Majorstuen overflate med nye trafikkløsninger og ny 

byutviking.  

Planleggingen av ny metrostasjon på Majorstuen tar høyde for at påkobling til ny metrotunnel kan skje 

samtidig med byggingen av stasjonen eller at metrotunnelen kan kobles på den nye stasjonen senere. 

Ettersom utbygging av Majorstuen stasjon kan medføre stenging av eksisterende sentrumstunnel i 

inntil fem måneder, bør dette arbeidet sees i sammenheng med planlegging og bygging av ny 

metrotunnel og utbygging av trikk på Ring 2 slik at den samlede stengeperioden blir kortest mulig.  
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2.3 Koordinering mellom ny jernbane og utvikling av knutepunkter 

 

 

 Figur 2.4: Koordinering mellom ny jernbane og utvikling av knutepunktene Oslo S, Nationaltheatret, Skøyen, Lysaker og Bryn 

 

Utviklingen av Oslo S, Jernbanetorget og Stortorvet må samordnes og planlegges koordinert. 

Innfasing av de ulike byggeprosjektene må vurderes i sammenheng, og dette inkluderer både 

tunnelprosjektene, pågående reguleringsplaner for Oslo S-området og Bymiljøetatens prosjekter i 

området.  

Påkobling av ny jernbanetunnel til eksisterende jernbanetunnel og sporområdet på Oslo S vil påvirke 

eksisterende jernbanetrafikk i stor grad under anleggsperioden. For å redusere den totale 

anleggstiden, vil én eller flere sommerstenginger vurderes. Dersom det er behov for eller ønske om å 

gjøre utbedringer på eksisterende metrostasjon på Jernbanetorget, må dette planlegges samtidig med 

påkobling av ny jernbanetunnel/utviklingen av Oslo S. 

Nationaltheatret er den nest største jernbanestasjonen i Norge og dagens metrostasjon er viktig for 

overgang mellom tog og metro for reiser vestfra. Videre er metrostasjonen på Nationaltheatret en av 

de viktigste sentrumsstasjonene i Oslo. Det er viktig med samordnet planlegging for å utvikle en 

enhetlig løsning rundt Nationaltheatret, da en ny jernbanetunnel og utvidelse av Nationaltheatret 

jernbanestasjon vanskelig kan bygges uten at eksisterende metro mellom Majorstuen og Stortinget 

stenges. Dette arbeidet må også koordineres med en eventuell utvidelse av eksisterende 

Nationaltheatret metrostasjon og bygging av felles oppganger, samt koordineres mot utbyggingen av 

jernbanetunnelen under Stortingsgata som vil medføre stenging av gata i en lengre periode. 

Gjennomføring må skje i flere faser for å ivareta de reisende i hele kollektivtransportsystemet.  

Stenging av eksisterende metrotunnel kan ikke gjennomføres før ny metrotunnel er åpnet. På 

Nationaltheatret må utvidelse av jernbanestasjonen koordineres med en oppgradering og eventuell 

utvidelse av eksisterende metrostasjon og utbygging av felles oppganger mellom metro- og 

jernbanestasjonen. 
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På Skøyen stasjon er det ideelt sett, basert på kapasitetsmessige og trafikale vurderinger, behov for 

seks spor. Dette er imidlertid vanskelig å gjennomføre grunnet stor konsentrasjon av næringsbygg og 

øvrig bebyggelse inntil stasjonen. Det anbefales derfor at Skøyen stasjon utvides med ett spor til for 

regiontog, dvs. fra dagens fire til fem spor med femte spor uten plattform.  

For å sikre et godt knutepunkt med smidige overganger mellom Fornebubanen, jernbanen og andre 

transportformer er det viktig med et godt samarbeid mellom Oslo kommune som arbeider med 

områderegulering på Skøyen, Fornebubaneprosjektet og jernbanetunnelen. 

På Lysaker stasjon anbefales seks spor til plattform. En av de anbefalte løsningene kommer i konflikt 

med reguleringsplan for ny E18 ved Lysaker. Koordineringsgruppe for Lysaker knutepunkt er et 

samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter, Oslo og Bærum kommune, Akershus 

fylkeskommune, med flere, som samarbeider om å finne aktuelle og omforente løsninger for Lysaker 

knutepunkt, inkludert bussterminal.  

Ingen av tunnelene berører Bryn knutepunkt direkte, men utviklingen rundt Bryn knutepunkt og 

Hovinbyen er et viktig markedsområde. Et framtidig kollektivknutepunkt på Bryn foreslås utviklet med 

ny jernbanestasjon (som del av Romeriksporten), ny metrotunnel koblet til eksisterende spor mellom 

Helsfyr og Brynseng, oppgradering av metrostasjonen på Brynseng, gateterminal for buss, 

oppgradering av Bryn jernbanestasjon og overgangsmuligheter til nye trikkelinjer. I tillegg planlegger 

Statens vegvesen E6 Manglerudprosjektet, som vil føre til store endringer i vegsystemet rundt Bryn 

knutepunkt. 

Det er et kontaktpunkt mellom den anbefalte jernbanestasjonen på Romeriksporten og den 

eksisterende Brynseng stasjon. Det er hensiktsmessig å forberede kobling mellom disse stasjonene 

slik at overgangen for de reisende blir enkel. 

Utbyggingen av nye Bryn jernbanestasjon og metrotunnelen til Bryn trenger ikke å gjennomføres 

samtidig, men ny metrotunnel bør stå ferdig før jernbanestasjonen slik at det er god kapasitet på 

metroen når jernbanestasjonen åpnes.   

 

2.4 Koordinering mellom ny metrotunnel og trikk på Ring 2 

I KVU Oslo-Navet er det ved siden av metrotunnelen, Trikk på Ring 2 som er gitt høyeste prioritet og 

bør få en rask oppstart av planarbeid etter Plan- og bygningsloven, se figur 2.3 med anbefalt trasé for 

trikk på Ring 2. 
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Figur 2.3: Koordinering mellom ny metrotunnel og trikk på Ring 2 

 

Når det gjelder utbyggingsrekkefølge anbefales det i KVUen at det bør sikres en kapasitetssterk 

tverrforbindelse før byggestart for ny metrotunnel, og trikk på Ring 2 foreslås derfor etablert først. Det 

legges opp til at trikk på Ring 2 er ferdig før Trondheimsveien må stenges i forbindelse med graving av 

ny metrotunnel. 

 

2.5 Koordinering mellom ny metrotunnel og byutviklingsområder 

Det kan være hensiktsmessig med koordinering mellom planlegging av ny metro og større 

byutviklingsområder, slik som utbygging av nytt regjeringskvartal, utvikling av Hovinbyen, utvikling 

langs alle grenbanene og nye stasjonsoppganger.  

 

 

Figur 2.5: Koordinering mellom ny metro og byutviklingsområder 
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Nytt regjeringskvartal vil ligge mellom de foreslåtte metrostasjonene på Youngstorget, St. Olavs 

plass og Stortinget. Videre planlegging av metrostasjoner og oppganger bør koordineres med 

planlegging/utbygging av regjeringskvartalet, men det synes ikke å være behov for felles planlegging. 

Hovinbyen er pekt ut som Oslos største byutviklingsområde og kan gi plass til 27 000-40 000 nye 

boliger og 50 000-100 000 arbeidsplasser. Området består av mange delområder med ulik identitet og 

strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Hovinbyen har en 

tidshorisont på 30-50 år. Ny metrotunnel vil ligge i sørenden av Hovinbyen, og det bør utredes hvilke 

muligheter ny sentrumstunnel kan gi for kollektivbetjening av Hovinbyen.  

Ny metrotunnel gir mulighet for flere avganger på grenbanene, der metro sammen med jernbanen er 

grunnstammen i kollektivtrafikktilbudet. Dette gir muligheter for byutvikling og fortetting ved stasjonene 

langs grenbanene. Sentrale områder i Oslo med høy befolknings- og arbeidsplasstetthet og et for 

dårlig kollektivtrafikktilbud får store forbedringer med de foreslåtte nye stasjonene. Det vil ikke være 

behov for samtidig planlegging av metrotunnel og utvikling/fortetting langs grenbanene. 

Plassering av stasjonsoppganger må sees i sammenheng med utviklingen på overflaten, blant annet 

nye bygg, veier, sykkelveinett og trikke- og bussholdeplasser. Utgangene fra stasjonene må plasseres 

slik at de blir godt integrert i byen og er hensiktsmessig plassert for kundene. Planlegging av nye 

oppganger for metro bør koordineres med utviklingen i området. 

 

2.6 Koordinering mellom tunnelprosjektene og enkelte delstrekninger 

 

Figur 2.6: Koordinering på enkelte delstrekninger 

På strekningen Tøyen-Bryn har ny metrotunnel nærføring til eksisterende metro. Både Tøyen og 

Helsfyr stasjon utvides med to nye spor og det legges opp til at det bygges nye stasjonshaller. Ny 

metrotunnel er planlagt koblet til eksisterende spor mellom Helsfyr og Bryn, dvs før Brynseng T-

banestasjon.  
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Det er mulig å bygge ut strekningen Tøyen-Bryn uten store konsekvenser for eksisterende metro. Det 

vil uansett være naturlig å se nærmere på dette i det videre planarbeidet. 

Det arbeides med to prinsipielt forskjellige jernbaneløsninger på strekningen Skøyen-Lysaker:  

- Ny dobbeltsporet trasé i dagen via Skøyen  

- Ny dobbeltsporet trasé i en lang tunnel forbi Skøyen og frem til Lysaker øst   

Ingen av disse traseene kommer i konflikt med reguleringsplanene for Fornebubanen, bare i 

nærføring. 

 

2.7 Koordinering mellom tunnelprosjektene og kulturminnehensyn i Oslo 

sentrum 

De nye traseene vil kunne gi direkte konsekvenser for kulturminner som følge av etablering av 

tunnelkulverter i åpen byggegrop, rystelser og grunnvannsdrenasje, samt nye innganger, tverrslag, etc 

til tunneler og stasjoner i fjell. For samtlige konsekvenser må videre arbeid ha fokus på avbøtende 

tiltak, inklusive tekniske løsninger som reduserer konsekvensene i anleggsfasen. 

Traseene vil også kunne gi indirekte konsekvenser i form av endret sentralitet og byutviklingspress. 

Dette er ikke behandlet i arbeidet med KVU Oslo-Navet. 

I områder med åpen byggegrop er det spesielt viktig å se på kontaktpunkter til kulturminner. For ny 

metrotunnel gjelder dette Majorstuen, Bislett, nedre Grünerløkka og Tøyen. I tillegg må en i videre 

planlegging være spesielt oppmerksom i områder med lav overdekning. I arbeidet med KVUen ble det 

utarbeidet spesialrapporter som viser hvor det kan være utfordringer med viktige kulturminner, se 

rapportene om «T-baneløsninger» og «Ikke prissatte konsekvenser: Kultur-, natur- og nærmiljø». 

Videre planlegging og optimalisering av metrotunnelens trasé kan endre omfanget av 

berøringspunkter med bevaringsverdig by- og bygningsstruktur. 

 

 

Figur 2.7: Koordinering mellom tunnelprosjektene og kulturminner i Oslo sentrum 
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På Majorstuen håndteres forholdet til kulturminner i forbindelse med planleggingen av Fornebubanen. 

Rundt Bislett stasjon er det trangt og det kan være behov for å rive deler av eksisterende 

bygningsmasse. Byantikvaren har gitt tilbakemelding om at det vil være enklere å få aksept for å rive 

eller refundamentere bygningsmassen tilhørende Bislett stadion, enn alternativet Bislett bad som er 

fredet. Også atkomsttunneler og stasjonsbygning vil kreve plass, og kan gå utover eksisterende 

bebyggelse som Byantikvaren anser som verdifull. Det er viktig med tett samarbeid med Byantikvaren 

i videre planlegging av området. 

På nedre Grünerløkka vil ny metrotunnel krysse Akerselva under den vernede Nybrua, mest 

sannsynlig i fjelltunnel. I Trondheimsveien ligger traséen i løsmasser og hensynet til vernede bygg i 

nærheten må ivaretas. Det kan være nødvendig å refundamentere eller gjøre større tiltak på noe av 

den vernede bygningsmassen ved ny metrostasjon på Grünerløkka, men dette må undersøkes 

nærmere i planprosessen. Tett samarbeid med Byantikvaren i videre planlegging av området er viktig. 

På Tøyen er det også viktig at metrotunnelprosjektet har tett samarbeid med Byantikvaren, da det er 

flere objekter med høy verneinteresse i området (Professorløkka ved parken, porthusene i parken, 

Botanisk hage og Geologisk og Botanisk museum som begge er fredet). 

De fleste bygårdene mellom Oslo S og Kirkeristen er enten fredet, vernet eller bevaringsverdige i 

henhold til Byantikvarens gule liste. Utbygging av to nye spor for jernbane vest for Oslo S må 

antagelig bygges i åpen byggegrop på strekningen Oslo S til omtrent Kirkeristen. Det må samarbeides 

tett med Byantikvaren for å finne gode og gjennomførbare løsninger i dette området. 

Stasjonsutganger og eventuelle tverrslag/nødutganger vil kunne få konsekvenser for høye 

kulturminneverdier i miljøene rundt Youngstorget og St. Olavs plass. Prosjektering med plassering 

av stasjon, utganger og eventuelt andre innslag må gjennomføres i tett samarbeid med Byantikvaren. 

Det forutsettes at verneverdig bebyggelse her ikke må rives, men det kan være aktuelt med inngrep i 

1. etasje for nye stasjonsinnganger. 

Breddeutvidelse av sporområdet på Skøyen kan få konsekvenser for den fredede Sofienlund. Videre 

vurderinger av breddeutvidelser mot nord må gjøres i samråd med Byantikvaren. 

 

2.8 Koordinering mellom tunnelprosjektene og trafikkavvikling i 

anleggsperiodene 

For å kunne gjennomføre de store utbyggingene av tunnelene er det viktig å koordinere planleggingen 

av trafikkavviklingen. I KVU Oslo-Navet anbefales en forberedende fase der dagens kollektivsystemer 

utnyttes og forberedes best mulig. Fornebubanen og nytt signal- og sikringssystem for metroen, 

samt kapasitetstiltak i jernbanenettet (Brynsbakkenpakken/Rutemodell 2027) gjør det mulig å 

utnytte eksisterende banetunneler maksimalt. Trikk på Ring 2 gir en kapasitetssterk tverrforbindelse 

før byggingen av nye tunneler i indre by starter. Å sikre god fremkommelighet for buss, trikk, gående 

og syklende vil være viktig i denne og videre faser. 
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De omfattende byggearbeidene som foreslås vil gi til dels betydelige inngrep og konsekvenser i 

anleggsfasen. Mange steder er det løsmasser i grunnen, og tunnelene må derfor anlegges med åpne 

byggegroper. De største inngrepene vil skje i sentrum og indre by, først og fremst Jernbanetorget-

Stortinget, Stortingsgata, Trondheimsveien, Bislett, Majorstuen, Tøyen og Skøyen.  

Det må gjøres en konsekvensvurdering av funksjonaliteten til hele kollektivtransportsystemet i 

anleggsperioden. De åpne byggegropene vil medføre at gater stenger i opptil 3 år. Dette medfører at 

trikkelinjer og busslinjer i perioder må flyttes, det vil måtte være buss for tog/metro i lengre perioder, 

og i samme periode er det også planlagt større veiprosjekter (blant annet omlegging av Ring 1 på 

grunn av nytt Regjeringskvartal).  

Det er behov for å utarbeide detaljerte faseplaner for utbyggingen for å sikre akseptable forhold for 

omgivelsene og kollektivtrafikken på overflaten i anleggsperiodene. Faseplanene må utarbeides i 

samarbeid mellom involverte aktører (primært Ruter og Bane NOR), og Bymiljøetaten vil være en 

viktig premissgiver og samarbeidspartner i planleggingen av trafikkavviklingen i anleggsperioden. 

Faseplaner for utbygging og plan for trafikkavvikling i anleggsperioden må komme tidlig i den videre 

planprosessen. 

 

2.9 Koordinering mellom tunnelprosjektene og gate- og byromsprosjekter 

I arbeidet med planlegging av stasjonene må tunnelprosjektene koordineres mot 

investeringsprosjekter i Bymiljøetaten. Dette muliggjør at det kommer samtidige bestillinger på gate- 

og byromsprosjekter parallelt med tunnelprosjektene. Om bestillinger ikke koordineres kan dette 

forsinke ferdigstillelse av tunnelene med stasjoner. 

Gater og byrom må være gode steder å oppholde seg og ferdes i, også under anleggsperioden. Dette 

innebærer at anleggsområder og rigger ikke må okkupere alle offentlige tilgjengelige arealer i et 

område på samme tid. Gange og sykling som transportform vil spille en enda viktigere rolle i 

anleggsperioden for tunnelprosjektene, og tilrettelegging for disse trafikantgruppene må prioriteres 

høyt. Gåstrategi og plan for sykkelveinettet er viktige handlingsplaner som må hensyntas i arbeidet 

med gater og byrom. Tunnelprosjektene vil ha stor innvirkning på Bymiljøetatens (BYM) 

prosjektportefølje, og BYM vil ha et behov for å forberede seg internt for å kunne følge fremdriften for 

tunnelprosjektene.  

 

2.10 Oppsummering koordinering av planlegging og bygging 

Tabell 2.1 oppsummerer behov for koordinering mellom de tre tunnelprosjektene, og hvordan den 

enkelte tunnel bør koordineres mot andre kontaktpunkt. Kolonnene beskriver de ulike kontaktpunktene 

som er beskrevet i delkapitlene ovenfor. 

o Grønne felt – kontaktpunkt med behov for koordinert planlegging mellom de tre tunnelene. 
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o Oransje felt - Kontaktpunkt der relevante aktører må trekkes med i planleggingen av 

metrotunnelen. 

o Blå felt – Kontaktpunkt der relevante aktører må trekkes med i planleggingen av 

jernbanetunnelen. 

o Røde felt – Kontaktpunkt der relevante aktører må trekkes med i planleggingen av                  

S-banetunnelen. 

 

Tabel 2.1: Oversikt over behov for koordinering mellom de tre tunnelprosjektene, knutepunkter, byutviklingsområder, 

kulturminner, trafikkavvikling i anleggsperioden/utbyggingsrekkefølge og gate- og byromsprosjekter. *Kolonnen er ikke 

uttømmende da kontaktpunkter må utredes nærmere. 

Områder Ny metrotunnel Ny jernbanetunnel S-banetunnel*
Stortinget Må koordineres med ny Majorstuen 

stasjon og samordet planlegging av 

transportlogistikk med ny 

jernbanetunnel

Samordnet planlegging med ny 

metrotunnel og ny metrostasjon på 

Stortinget

Ikke kontaktpunkt

Bislett Samtidig planlegging med S-

banetunnel

Samtidig planlegging med ny 

metrotunnel

Samtidig planlegging med ny 

metrotunnel

Oslo S Ikke kontaktpunkt Må koordineres/planlegges med 

utvikling av Jernbanetorget knutepunkt 

og eksisterende stasjon for metro

Ikke kontaktpunkt

Nationaltheatret Ikke kontaktpunkt Må koordineres/planlegges med 

utvikling av Nationaltheatret knutepunkt 

og eksisterende stasjon for metro

Må koordineres med jernbanetunnel

Skøyen knutepunkt Ikke kontaktpunkt Behov for tett samarbeid med relevante 

aktører

Ikke kontaktpunkt

Lysaker knutepunkt Ikke kontaktpunkt Behov for tett samarbeid med relevante 

aktører

Ikke kontaktpunkt

Bryn knutepunkt Ikke kontaktpunkt Ikke kontaktpunkt Ikke kontaktpunkt

Majorstuen 

stasjon/knutepunkt

Må koordineres Ikke kontaktpunkt Ikke kontaktpunkt

Trikk på Ring 2 Må koordineres Ikke kontaktpunkt Må koordineres (Sagene)

Byutvikling - 

Regjeringskvartalet inkl. 

ombygging av Ring 1

Bør koordineres Ikke kontaktpunkt Ikke kontaktpunkt

Byutvikling - Hovinbyen Bør utredes hvilke muligheter ny 

metrotunnel kan gi for kollektivbetjening 

av Hovinbyen

Ikke kontaktpunkt Bør koordineres

Byutvikling på grenbanene Ikke kontaktpunkt Ikke kontaktpunkt Ikke kontaktpunkt

Byutvikling rundt nye 

oppganger 

Må koordineres Må koordineres Må koordineres

Kulturminner Bislett, Nedre 

Grünerløkka, Yongstorget, 

St. Olavs plass og Tøyen

Tett samarbeid med Byantikvaren Ikke kontaktpunkt Må koordineres

Kulturminner Stortinget-

Oslo S og Skøyen

Ikke kontaktpunkt Tett samarbeid med Byantikvaren Ikke kontaktpunkt

Delstrekning metrotunnel - 

Tøyen-Bryn

Må koordineres med eksisterende 

metrospor

Ikke kontaktpunkt Ikke kontaktpunkt

Delstrekning jernbanetunnel 

Skøyen-Lysaker

Ikke kontaktpunkt Må koordineres med eksisterende 

jernbanespor

Ikke kontaktpunkt

Trafikkavvikling i 

anleggsperioden/ 

utbyggingsrekkefølge

Må koordineres i områder som berøres Må koordineres i områder som berøres Må koordineres i områder som berøres

Gate- og byromsprosjekter Må koordineres i områder som berøres Må koordineres i områder som berøres Må koordineres i områder som berøres
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Det peker seg ut to geografiske områder og to viktige temaer som krever koordinert planlegging og 

god samarbeid i videre i videre planlegging av de tre tunnelene. På Bislett er det viktig at 

planleggingen av metrostasjonen sees i sammenheng med videre utredning av S-banen, og i området 

Stortinget – Oslo S må muligheter for felles transportlogistikk av fjellmasser fra metro- og 

jernbanetunnelen utredes nærmere. I tillegg er det viktig med samarbeid om trafikkavvikling og 

utviklingen av gate og byrom. Dette medfører behov for å utrede koordinert utbyggingsrekkefølge for 

de ulike prosjektene og delstrekningene. Eventuelle samordningsgevinster som minimerer 

konsekvensene for overflatetrafikken og bylivet i anleggsperiodene skal utredes i videre 

planleggingsfaser.  

De oransje, blå og røde feltene beskriver kontaktpunker der det er særlig viktig at relevante aktører 

trekkes med i planleggingen av metrotunnelen. Kontaktpunktene er beskrevet på bakgrunn av 

informasjon som er utredet i arbeidet med KVU Oslo-Navet. Det er viktig at relevante aktører med 

ansvar for tilgrensende infrastruktur, eksisterende eller ny, bør involveres i planleggingen av de 

respektive prosjektene på hensiktsmessig tidspunkt. Videre planlegging vil medføre at listen med 

kontaktpunkter antagelig blir lengre for både metrotunnelen og jernbanetunnelen. Når det gjelder S-

banen gjenstår et stort utredningsarbeid, og listen vil utvikles i takt med planleggingen. 

De hvite feltene betyr at området ikke er et kontaktpunkt til det enkelte tunnelprosjekt, og at det 

dermed ikke er noen behov for koordinering mot dette punktet.  
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3 Fremdriftsplan 

Planleggingstiden for store veg- og jernbaneprosjekter er i dag på minst 10 år. Det kan også ta lang tid 

å planlegge mindre utbyggingsprosjekter med stor betydning for helheten i transportsystemet. Dersom 

tunnelprosjektene, spesielt metrotunnelen, skal kunne følge skissert fremdriftsplan, må 

planleggingstiden reduseres betydelig sammenlignet med det som er vanlig i dag.  

Kapittel 2 i denne grunnlagsrapporten beskriver hvilke gevinster som kan oppnås ved at relevante 

aktører samarbeider om viktige kontaktpunkter mellom tunnelprosjektene, om trafikkavvikling i 

anleggsperiodene og om utvikling av gate- og byrom. For å hente ut disse gevinstene bør 

planleggingen av prosjektene koordineres i tid. 

 

3.1 Fremdriftsplaner for tunnelprosjektene 

Fremdriftsplanen i KVU Oslo-Navet viser at metrotunnelen og jernbanetunnelen har kommet langt nok 

i planleggingen til at videre faser kan planlegges koordinert i tid, se figur 3.1 med forslag til 

fremdriftsplan.  

Det forutsettes i fremdriftsplanen at planlagt åpning av tunnelene skal følge anbefalingene i KVU Oslo-

Navet. Dette betyr at metrotunnelen skal åpne i 2028, jernbanetunnelen i 2033 og S-banetunnelen i 

2039, se markering med stjerne. Videre forutsettes at vi følger anbefalinger om tid for utbygging som 

beskrevet i KVUen, markert i blått. Videre utredninger vil beskrive utbyggingsrekkefølge for de ulike 

delstrekningene på metro- og jernbanetunnelen, men for å minimere nedetid på de viktigste 

knutepunktene vil det være nødvendig at deler av metro- og jernbanetunnelen bygges ut samtidig.  

Tabell 3.1 Anbefalt fremdriftsplan for de tre tunnelene 
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Det anbefales at planprogrammene for metro- og jernbanetunnel utarbeides i 2017 og at disse vedtas 

i løpet av 2018. Overordnede konsekvensutredninger bør utarbeides i 2018-2019, og disse bør vedtas 

i løpet av 2021. 

S-banetunnelen er i en utredningsfase, og kan derfor ikke følge den planlagte fremdriften til 

metrotunnelen og jernbanetunnelen. Det er mulig å se for seg at planprogram kan samordnes for alle 

de tre tunnelprosjektene. Dette forutsetter imidlertid at nødvendige utredninger og kvalifiseringer 

gjøres etter at planprogrammet er ferdigstilt, slik at fremdriften for metrotunnel og jernbanetunnel ikke 

forsinkes. Konsekvensen av et veldig overordnet planprogram med stor usikkerhet er at senere 

utredninger og kvalifiseringer kan medføre behov for å utarbeide et nytt planprogram for S-banen. 

Jernbaneverket anbefaler å utrede S-banekonseptet og mulig trasé videre før oppstart av formell 

planprosess etter plan- og bygningsloven. Det er likevel viktig å sikre mulige løsninger for S-banen i de 

formelle planprosessene for jernbane- og metrotunnelen. Dette gjelder i første rekke en avgreining ved 

Nationaltheatret. I stedet for å starte arbeidet med planprogram for S-banen anbefales det at 

koordinering av viktige kontaktpunkter sikres gjennom en solid prosjektorganisasjon, se kap 4.  

Tabell 3.1 viser at det legges opp til en planprosess som skal ta totalt 7 år for metrotunnelen og 8 år 

for jernbanetunnelen. For at ny metrotunnel skal kunne åpne som anbefalt i 2028, må videre 

planprosess avklares raskt, videre planlegging må komme raskt i gang og flere prosesser må gå 

parallelt for å unngå forsinkelser allerede i planleggingsfasene. 

Staten ved Jernbanedirektoratet og Oslo kommune bør derfor sørge for at bestilling av utarbeidelse av 

planprogram, konsekvensutredning, reguleringsplaner og forprosjekt kommer til riktig tid. Erfaringer 

viser at det er en stor fordel for videre prosjektering og gjennomføring at byggherre er med på 

planleggingen, og avklaring av byggherre bør derfor skje før eller samtidig med bestilling av 

forprosjekt. 

 

3.2 Planprosessene i PBL, investeringsregimet og JBV 

Store infrastrukturprosjekter må både følge ulike faser i investeringsregimet og gjennomføre formelle 

prosesser etter Plan- og bygningsloven. Figur 3.1 nedenfor viser de ulike stegene som må 

gjennomføres for tunnelprosjektene de nærmeste 7 (8) årene.  

Etter staten og Oslo kommunes investeringsregime (markert i oransje) vil neste fase i arbeidet med 

metrotunnelen være behandling av KS1. Deretter kan det bestilles forprosjekt med utarbeidelse av 

styringsdokument. Forprosjektet skal behandles gjennom en kvalitetssikring 2 (KS2). Med grunnlag i 

KS2 besluttes det om styringsdokumentet har god nok kvalitet til at det kan foreslås en 

kostnadsramme og bevilgning i budsjettet. Når kostnadsrammen er fastsatt og bevilgning gitt, tas det 

en investeringsbeslutning, og oppdragsgiver kan bestille detaljprosjektering og gjennomføring.  
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Figur 3.1: Illustrasjon av Jernbaneverkets prosjektmodell, den formelle planprosessen etter Plan- og bygningsloven og stegene i 

Investeringsregimet i Staten/Oslo kommune. 

Jernbaneverkets prosjektmodell (markert i blått) viser at det skal gjennomføres utredning, hovedplan 

og detaljplan for jernbanetunnelene etter behandling av KS1. Deretter skal det gjennomføres 

kvalitetssikring 2 (KS2), og på dette grunnlaget skal det besluttes om det kan foreslås en 

kostnadsramme og bevilgning i budsjettet. Etter at det er foretatt en investeringsbeslutning kan 

oppdragsgiver bestille byggeplan og produksjon av anlegget.  

Plan- og bygningsloven (i grønt) inneholder en rekke formelle krav som må ivaretas i den videre 

planleggingen av tunnelene. Omfanget av hva som må utarbeides kan variere avhengig av hvor 

grundig arbeidet i foregående faser er. Arbeidet som ligger til grunn for KVU Oslo-Navet er et 

eksempel på et særlig grundig KVU-arbeid som har vært utført i samvirke med kommuneplanen 

for Oslo, det regionale plansamarbeidet for Oslo og Akershus samt Ruters strategiske plan M2016. 

Det er dermed ikke behov for ytterligere planer på strategisk nivå (kommunedelplan, strategisk plan).  

Første fase i planprosessen vil være planprogram. For å følge fremdriftsplanen er det viktig at flere 

prosesser gjennomføres parallelt. Dette betyr at det samtidig som planprogrammet sendes på høring 

må settes i gang arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning. En smidig fastsettelsesprosess 

for planprogrammet vil gi en mer effektiv gjennomføring av reguleringsplan- og 

konsekvensutredningsarbeidet. Den påfølgende behandlingen frem til godkjent reguleringsplan må 

søkes gjennomført på en så rask og effektiv måte som mulig. Forprosjekt utarbeides parallelt med 

siste del av reguleringsplanarbeidet, slik at kvalitetssikring 2 (KS2) kan gjennomføres umiddelbart etter 

at reguleringsplan er godkjent. Det anbefales en felles fremdriftsplan for arbeidet med metrotunnel og 

jernbanetunnel frem til KS2 er gjennomført. 

Budsjettinnspill må komme i tide til at bevilgninger tas inn i statsbudsjettet, Oslopakke 3 og evt. andre 

relevante finansieringsordninger i påfølgende år. Godkjent kostnadsramme gir klarsignal for å starte 

detaljprosjektering, byggeplan og byggesøknad, og deretter gjennomføring/bygging. 

Fremdriftsplanen forutsetter rask igangsettelse av videre planarbeid, og det er behov for at prosesser 

går parallelt for å unngå forsinkelser allerede i planleggingsfasene. 
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3.3 Milepæler 

Milepælsplanen angir tidspunkter for bestillinger og vedtak som er avgjørende for at metrotunnelen 

skal kunne åpne i 2028. Dersom planprosessene for metro- og jernbanetunnel går parallelt eller 

samordnes, vil milepælene gjelde for jernbanetunnelprosjektet også. Selv om planprogram for alle tre 

tunnelprosjektene kan utarbeides samtidig, er det lite sannsynlig at S-banetunnelen vil og kan følge 

den samme milepælsplanen videre.  

Staten og Oslo kommune bør sørge for at bestilling av planprogram, konsekvensutredning, 

reguleringsplan og forprosjekt kommer til riktig tid. Avklaring av byggherre bør skje før eller samtidig 

med bestilling av forprosjekt.  

Vedtaksprosessene, illustrert i figur 3.2 nedenfor, viser kun tidspunkt for når planprogram, 

reguleringsplan og kostnadsrammer må være godkjent. De nødvendige prosessene i forkant av 

vedtak må tilpasses disse tidspunktene. 

 

 

Figur 3.2 Milepælsplan for bestillings- og vedtaksprosesser 
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4 Forslag til organisering av videre arbeid  

For å koordinere planleggingen av metrotunnelen og jernbanetunnelene er det viktig med en 

organisasjonsmodell som sikrer godt samarbeid og rask og effektiv fremdrift. Organiseringen må 

synliggjøre hvilket ansvar JBV (Jernbanedirektoratet/Bane NOR), Sporveien, Plan- og bygningsetaten, 

Bymiljøetaten, Byantikvaren, Statens vegvesen og Ruter har i det videre arbeidet med planlegging og 

utbygging av tunnelene. I tillegg er det viktig å etablere samarbeidsorganer som sørger for at 

ansvarlige aktører samarbeider om felles kontaktpunkter, og at relevante dokumenter blir utarbeidet i 

fellesskap. 

Staten har en rolle som tiltakshaver for jernbanetunnelene, men står også for en betydelig del av 

finansieringen av endelig løsning for metrotunnel, blant annet gjennom bymiljøavtaler. Det vil være å 

forvente at de statlige aktørene, spesielt Jernbanedirektoratet og Bane NOR ønsker å ta en rolle i den 

videre planleggingen av disse investeringene. For å sikre koordinering og samarbeid i de videre 

planfasene, anbefales følgende organisasjonsmodell, se figur 4.1 nedenfor.  

 

 

Figur 4.1 Forslag til organisering av videre planlegging 

 

 

4.1 Organisasjonsmodell 

Det anbefales at en bestilling av videre planlegging av metrotunnelen kommer fra Oslo kommune, og 

at bestilling av videre planlegging av jernbanetunnelene kommer fra det nye Jernbanedirektoratet.  
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Ettersom det er to ulike oppdragsgivere, er det ikke å anbefale at det sendes en felles bestilling av 

videre arbeid. Likevel er det viktig med koordinert planlegging, og det er naturlig at PGS, sammen med 

KS1 og merknader til KS1 legges frem på politisk nivå i regjeringen, Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune. Det er ønskelig at vedtak som gjøres i forbindelse med fremleggelse av KS1 gir klare 

føringer til videre planlegging, samarbeid og organisering av videre arbeid. 

På bakgrunn av bestillingen anbefales det at Ruter og Bane NOR oppretter egne 

prosjektorganisasjoner for tunnelprosjektene. Det anbefales at dette er to separate organisasjoner da 

det i all hovedsak er to ulike traseer med ulike faglige utfordringer. I tillegg vil bestillingene komme fra 

ulike oppdragsgivere. Prosjektorganisasjonene må etablere arbeidsgrupper hvor det er naturlig å 

inkludere representanter fra Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren, Sporveien, Statens 

vegvesen, Bane NOR og Ruter.  

For å sikre gode løsninger anbefales et tett samarbeid med fremtidig byggherre/byggeorganisasjon 

(blå felt). De siste store utbyggingsprosjektene for metro i Oslo og Akershus (Kolsåsbanen og 

Lørenbanen) har vært ledet av Sporveien. Grunnet eierskapsrettslige forhold mellom Oslo og 

Akershus om Fornebubanens infrastruktur, er det valgt en annen gjennomføringsmodell der det er 

etablert en egen etat i Oslo kommune for å lede arbeidet med utbyggingen. Ny metrotunnel vil gi nytte 

for innbyggere i både Oslo og Akershus, og det forventes at Akershus fylkeskommune tar eierskap til 

prosjektets realisering gjennom blant annet bidrag til å sikre fremdrift og finansiering. Ettersom 

metrotunnelen geografisk er plassert i Oslo kommune er det imidlertid naturlig at Sporveien tildeles 

ansvaret som byggherre. Sporveien bør allerede fra 2017 samarbeide tett med Ruter i videre 

planlegging av metrotunnel, og delta på alle nivåer i prosjektorganisasjonen. 

Det forutsettes at Bane NOR både får ansvar for planlegging og bygging av jernbanetunnelene. Av 

den grunn er det blå feltet i organisasjonsskissen koblet sammen med prosjektorganisasjonen for 

jernbanetunneler. 

 

4.2 Samarbeid og koordinering 

I arbeidet med PGS er det opprettet et Samarbeidsråd på direktørnivå med deltakere fra 

Jernbaneverket, Statens vegvesen, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren, Bymiljøetaten, Sporveien 

og Ruter. For å sikre samarbeid, koordinering av kontaktpunktene, og dialog rundt porteføljestyring av 

prosjektene, bør Samarbeidsrådet videreføres. Rollen til Jernbanedirektoratet og Bane NOR avklares 

nærmere. 

I tillegg bør det settes sammen en arbeidsgruppe som skal sikre felles/koordinert planlegging av 

kontaktpunktene som er identifisert i kapittel 2 overfor. I arbeid med planprogram/KU bør 

arbeidsgruppen bestå av deltakere fra Sporveien, Bane NOR, Plan- og bygningsetaten og 

Bymiljøetaten. Det anbefales at arbeidsgruppen tidlig skal vurdere behov for en felles 

kommunikasjonsstrategi for tunnelprosjektene, og vurderer hvorvidt det kan være hensiktsmessig å 
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videreføre eller videreutvikle den visuelle profilen som ble utarbeidet i forbindelse med KVU Oslo-

Navet. 

For å sikre koordinering kan det være aktuelt å etablere referansegrupper hvor andre interessenter 

inviteres med. Dette vil blant annet være øvrige kommunale etater og ulike typer 

interesseorganisasjoner og kundegrupper som skal representere mangfoldet av interessenter.  

Den skisserte organisasjonsmodellens primæroppgave er arbeidet knyttet til utarbeidelse av 

planprogram og reguleringsplaner. I senere faser av arbeidet vil det være naturlig å tilpasse 

organiseringen etter behov.  

Det er viktig at det legges opp til en fremdriftsplan med klare beslutningspunkter for politisk eller 

administrativ behandling. Avgjørende for fremdrift er også finansiering, og behov må spilles inn til 

relevante budsjettprosesser i tråd med fremdriftsplanen. 
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5 Gjennomføringsmodell for planprosessen 

Med utgangspunkt i planverket beskrives i dette kapittelet alternative modeller for gjennomføring, der 

forutsetninger, styrker og svakheter tydeliggjøres. 

 

5.1 Planprogram som fleksibelt verktøy 

For planer som skal konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredning, § 2, skal forslagsstiller 

som en del av planoppstart utarbeide et forslag til planprogram. Forslagsstiller skal sende forslaget på 

høring og legge det ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om planoppstart. Det er kun 

krav om planprogram for de planene som omfattes av forskriften.  

Planprogram er et nyttig arbeidsverktøy som kan legge til rette for en ryddig og god planprosess og gi 

forutsigbarhet både om utredninger som skal gjennomføres, metodebruk, innsamling av data, 

tidsforløp og planprosess for berørte parter.  

I planprogrammet skal det (jf forskriftens § 5) alltid redegjøres for formålet med planarbeidet, 

planprosessen, hvilke realistiske og relevante alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger og metode. Et viktig grunnlag for denne vurderingen er hvilke forhold som anses som 

nødvendige og beslutningsrelevante å belyse i saken, og hva som kan være rimelige alternativer å 

utrede. Konsekvensutredninger og ett eller flere planforslag skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt 

planprogram. 

Planprogram kan, dersom det anses hensiktsmessig, også benyttes til å avklare og fastsette 

overordnede rammebetingelser for arbeidet med senere reguleringsplaner for et område, og også flere 

pågående reguleringsprosesser innenfor et område. Planprogram, og eventuelt konsekvensutredning, 

kan også benyttes til å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter det gjennomføres et reguleringsarbeid 

for etter Plan- og bygningsloven.  

Planprogram er altså et fleksibelt verktøy for den tidlige fasen av planarbeidet og skal tilpasses den 

konkrete plansituasjonen og planbehovet. Hvorvidt planprogram benyttes som et rent program for 

utredning eller også til å avklare og fastsette overordnede rammebetingelser og ta lokaliseringsvalg, vil 

få betydning for planprogrammets kompleksitet. 

Detaljeringsgraden på planprogrammet må også tilpasses den konkrete plansituasjonen og 

planbehovet. I noen tilfeller, hvor det for eksempel allerede er utført forstudier, vil en kunne angi klare 

planalternativ som skal utredes. I andre tilfeller vil grovere utredningsalternativer danne grunnlag for 

tydelige planalternativer i etterkant av konsekvensutredningen.  

Det er også en åpning for ulik detaljeringsgrad innenfor samme planprogram. Som eksempel er det i 

planprogram for Manglerudprosjektet laget planalternativ for etappe 1, mens det for etappe 2 

foreligger langt grovere utredningsalternativer, som er vist i form av et søkeområde for nye 

veiløsninger. Fastsetting av hvilke planalternativer det skal lages reguleringsplaner for, vil skje etter at 

konsekvensutredningen er ferdig. 
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For metro- og jernbanetunnelen kan det gis klare planalternativ, mens det for S-banen, som ligger 

langt frem i tid og hvor det er større usikkerheter, kan være mer sannsynlig med grove 

utredningsalternativer på nåværende tidspunkt.  

I veileder til forskrift om konsekvensutredning står det for planprogram for 

fylkesplaner/kommunedelplaner (KDP) for veg- og jernbanetiltak: «i visse situasjoner vil det være 

hensiktsmessig at det på grunnlag av fastsatt planprogram, først utarbeides konsekvensutredning som 

sendes på høring. Konsekvensutredningen og høringen av den vil da kunne gi ansvarlig myndighet et 

grunnlag for å ta stilling til hvilket alternativ som bør videreføres som planforslag».  

 

5.2 Statlig planprosess  

Dersom visse kriterier er tilstede, kan statlig organ gjennomføre reguleringsplan etter Plan- og 

bygningsloven. Kriterier for å «utløse» statlig plan kan være ønske om rask gjennomføring av 

planprosessen, at viktige statlige hensyn inngår i planen, at prosjektet berører to eller flere kommuner 

som er uenige om valg av løsning, store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser, 

lokalt ønske om statlig plan eller at det er konflikt mellom ulike statlige interesser.  

Det kan lages et felles planprogram som gjelder for flere kommuner. Utgangspunktet er at det er 

planmyndigheten (kommunen, pbl § 12-9) som skal fastsette planprogrammet. Det betyr at dersom 

planområdet omfatter flere kommuner, vil hver av kommunene måtte fastsette den delen av 

planprogrammet som ligger innenfor den enkelte kommune. Det normale i slike saker er at det lages 

et felles planprogram for hele tiltaket. 

Når det gjelder jernbaneanlegg som omfattes av «større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» 

er det egne regler i pbl kap 3 (§ 3-7) som gir staten mulighet til å overta hele eller deler av 

planarbeidet.  

For Follobanen, som omfatter tre kommuner, bestemte Miljøverndepartementet (nå KMD) etter denne 

bestemmelsen at planprogrammet skulle fastsettes av Samferdselsdepartementet. Etterfølgende 

detaljreguleringer ble behandlet i de tre kommunene. Dette er egentlig en «light» versjon av en statlig 

reguleringsplan, og kan også være en mulig løsning for jernbanetunnelen mellom Oslo S og Lysaker.  

Staten i denne sammenheng vil trolig bli Jernbanedirektoratet fra 1. januar 2017. Det er ikke 

gjennomført noen dialog med Jernbanedirektoratet for å få deres syn på saken. 

 

5.3 Alternative planmodeller  

Planverket sier ikke noe om hvilken type gjennomføringsmodell som vil være hensiktsmessig for 

planlegging av store prosjekter. Med utgangspunkt i de tre tunnelene med tilhørende stasjonsstruktur 

og knutepunkter er det skissert tre prinsipielt forskjellige modeller for gjennomføring av 

planprosessene. De tre modellene drøftes på bakgrunn av samordningsbehov, sårbarhet, styrker og 

svakheter.  
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Det er utarbeidelse av planprogram og overordnet konsekvensutredning, de to første stegene i den 

formelle planprosessen, som er utgangspunktet for drøftingen. Uavhengig av planmodell, er det stor 

fleksibilitet i struktureringen av den videre prosessen etter at planprogram og overordnet 

konsekvensutredning er gjennomført. Det kan for eksempel være hensiktsmessig med en inndeling 

basert på geografiske områder eller andre typer kriterier.  

 

5.3.1 Modell 1: Felles overordnet planprogram og konsekvensutredning 

I denne modellen utarbeides det ett generelt felles planprogram og én overordnet 

konsekvensutredning for metro-, jernbane- og S-banetunnel med tilhørende stasjoner. Overordnet 

konsekvensutredning vurderer forhold som gjelder hele området som planprogrammet omfatter, se 

figur 5.1 som beskriver den geografiske avgrensningen for ett felles overordnet planprogram. 

 

 

Figur 5.1: Geografisk avgrensning for felles overordnet planprogram. 

 

Et felles planprogram begrenser ikke hvordan senere detaljreguleringer skal innrettes eller avgrenses. 

Illustrasjonen nedenfor er et eksempel på hvordan de videre løpene og detaljreguleringene kan 

gjennomføres, men det finnes mange muligheter, som enten kan avklares i planprogrammet eller at 

planprogrammet gir føringer for senere avgrensinger for hva som minimum må reguleres samlet. 
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Figur 5.2: Planmodell med felles overordnet planprogram og konsekvensutredning. 

Forutsetninger som må ligge til grunn for at det skal være hensiktsmessig med et felles planprogram 

og overordnet konsekvensutredning er: 

 Bestillingene må komme tidlig og være koordinert, samt at ansvarsforholdet må være avklart. 

Dette gjelder både en avklaring på hvem som skal bestille og hvem som skal behandle og 

stadfeste planprogrammet/konsekvensutredningene. 

 Felles forståelse av leveransen. Dette innebærer enighet om avgrensninger, innhold og 

nivåene på de ulike delene av planprogrammet. 

 Planprogrammets metrotunneldel vil ha høyere detaljeringsgrad enn den delen som handler 

om S-banen, der alternativene vil være langt grovere. Jernbaneverket 

(Jernbanedirektoratet/Bane NOR) må være innforstått med at planprogrammet utarbeides 

med den kunnskapen man har i dag, og at gjennomføring av forstudier/kvalifiseringer skjer 

etter at felles planprogram og overordnet konsekvensutredning er gjennomført.  

 Alle parter må sette av nødvendige ressurser og gi prosjektet høy prioritet slik at felles 

planprogram og overordnet konsekvensutredning blir levert til avtalt tid, og at ikke forsinkelser 

i metrotunnelprosjektet oppstår allerede i planprosessen.  

 Tydelig organisasjonsstruktur, rolle- og ansvarsfordeling. Dette gjelder alle involverte aktører; 

Oslo kommune (MOS, Plan og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren), Ruter, 

Jernbaneverket (Bane NOR og Jernbanedirektoratet), Sporveien og Statens vegvesen. I 

tillegg må rollen til Samferdselsdepartementet, Akershus fylkeskommune og Bærum 

kommune være avklart. 

 Plan- og bygningsetaten forutsettes å behandle og stadfeste planprogrammet for Oslo, 

likeledes at det er et tett samarbeid med Bærum kommune om den jernbanestrekningen som 

ligger i Bærum. Bærum må da behandle og stadfeste samme planprogram, et planprogram 
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som omfatter store deler av Oslo. Alternativt må det utarbeides et separat planprogram for 

den del av prosjektet som ligger i Bærum kommune. 

Felles planprogram og overordnet konsekvensutredning har noen klare fordeler ved seg. Samtidig er 

det viktig å være klar over svakhetene ved å utarbeide og behandle dokumentene under en felles 

paraply, se tabell 5.1 for en oversikt over styrker og svakheter.  

Tabell 5.1: Styrker og svakheter ved et felles planprogram og konsekvensutredning 

 

5.3.2 Modell 2: Tre ulike planprogram 

I en slik modell vil det være naturlig å betrakte metrostrekningen Majorstuen-Bryn i ett planprogram, 

jernbanestrekningen Oslo S-Lysaker med avgreining til Bislett i et annet og S-banestrekningen Bislett-

Alnabruområdet i et tredje planprogram, se illustrasjon nedenfor som viser den geografiske 

avgrensninger for tre overordnede planprogram.  

Styrker Svakheter

Gir fleksibilitet i videre prosess. Eksempelvis kan 

hensiktsmessig avgrensning og innhold i senere 

detaljreguleringer besluttes på et senere tidspunkt.

Oslo kommune og 

Samferdselsdepartementet/Jernbanedirektoratet må 

koordinere bestilling av planprogram og 

konsekvensutredning, noe som erfaringsmessig tar lang tid. 

Det trenger ikke å være en felles bestilling, men 

bestillingene må komme omtrent samtidig og gi føringer som 

tilsier felles planprogram. Siden jernbanetunnelen strekker 

seg inn i Bærum, må bestillingen også koordineres med 

Bærum kommune. En mulighet er at planprogrammet 

stadfestes av Jernbanedirektoratet, men det vil være nytt at 

staten stadfester et planprogram for metro i Oslo.

Planprogrammet gir føringer for samordning. Vurdering av 

videre samordnet planprosess og eventuell felles 

gjennomføringsmodell for utbygging vil være en integrert del 

av planprogrammet.

Det er et stort geografisk område som omfatter store deler 

av Oslo og en liten del av Bærum. Samtidig er det kun to 

geografiske områder med nærføring mellom ny metro og 

nye jernbanetunneler. Det er ikke synliggjort at behovet for 

samordning av disse to begrensede områdene på noen måte 

krever et felles planprogram.

Gode forutsetninger for å fange opp de mest åpenbare 

kontaktområdene og koordineringsbehovene  i 

utviklingen av metro- og jernbanetunnelene, ved at 

forutsetningene og utredningene utarbeides og politisk 

behandles i samme planprogram.

Plassering av faktisk og praktisk ansvar er utfordrende. 

Eksempelvis vil det være en utfordring å avklare hvem som 

skal lede arbeidet med de ulike prosessene. 

Viderefører nettverkstankegangen, og er viktig for at S-

banen blir sett i sammenheng med de to andre 

tunnelprosjektene. 

Risiko for forsinkelser ved uenighet underveis eller ulik 

fremdrift, noe som kan føre til at prosjektet med raskest 

fremdrift må utsette levering av 

planprogram/konsekvensutredning for å vente på 

ferdigstillelse av de andre prosjektene.

Felles planprogram vil i større grad fungere som et program 

for videre prosess, både for hva som må sikres i 

sammenheng videre, hvilke utredninger som må gjøres før 

hvilke detaljreguleringer, hvor det må skje videre 

koordinering, mv. 

Prosjektene har forskjellig modenhet og er utredet i ulik 

grad. Innholdet i planprogrammet for de tre prosjektene vil 

derfor variere fra svært grove utredningsalternativer (S-

banetunnel), til mer detaljerte og tydelige planalternativ 

(metrotunnel). Slik prosjektene foreligger i dag antas det at 

planprogram for jernbanetunnelen vil ha et detaljeringsnivå 

mellom de to andre prosjektene. Planprogram for S-

banetunnelen kan muligens bli for grovt til å kunne brukes til 

detaljregulering senere. Dette kan medføre at 

planprogrammet må revideres underveis med nye høringer og 

nye vedtak.
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Figur 5.3: Geografisk avgrensning for tre overordnede planprogram. 

En inndeling i tre ulike planprogrammer setter noen rammer for hvordan senere detaljreguleringer skal 

innrettes og/eller avgrenses. Overordnet konsekvensutredning vurderer forhold som gjelder det 

området som det enkelte planprogrammet omfatter.  

 

Modellen kan illustreres som følger: 

 

Figur 5.4: Planmodell med tre overordnede planprogrammer og konsekvensutredninger. 
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Følgende sentrale forutsetninger må være oppfylt for å benytte denne modellen: 

 Det må etableres et eget samarbeidsorgan med et klart mandat. 

 Alle avhengigheter og kontaktpunkter må samordnes og koordineres. 

 Det første planprogrammet som utarbeides må inneholde og håndtere relevante grenseflater 

mot de to andre prosjektene og beskrive samordningsbehovene. I praksis vil det bety at 

ansvaret for grenseflater og kontaktpunkter på Bislett og Stortinget må håndteres i det første 

planprogrammet (sannsynligvis planprogram for metrotunnel) 

 Jernbaneverket må være beredt til å svare ut behovene omkring samarbeid og nødvendige 

avklaringer som Ruter/metrotunnelprosjektet har. 

Nedenfor er en oversikt over de viktigste styrkene og svakhetene ved å utarbeide tre separate 

planprogrammer.  

Tabell 5.2: Styrker og svakheter ved tre separate planprogram og konsekvensutredning 

 

5.3.3 Modell 3: Planprogram for mindre deler av planområdet 

I denne modellen er det skissert noen delstrekninger som separate planområder uten at det er tatt 

stilling til hvor mange strekninger det er hensiktsmessig å dele inn i. Nedenfor er dette illustrert med at 

metrotunnelen deles i tre, jernbanetunnelen beholdes som ett planprogram for Oslo S-Lysaker med 

avgreining til Bislett, og S-banestrekningen Bislett-Alnabruområdet er illustrert som et eget 

planprogram. 

Ytterligere oppdeling i delstrekninger kan gi enklere detaljreguleringsplanprosesser, men det fordrer 

større samordning mellom de enkelte planprosessene. Hvordan en slik oppdeling eventuelt skal 

gjøres, bør diskuteres særskilt ut fra vurderinger om sannsynlig innhold og problempunkter på de 

Styrker Svakheter

De separate planprogrammene vil hver for seg være mindre 

omfattende enn et felles planprogram. Det er begrenset 

behov for koordinering mellom tunnelprosjektene.

Det må etableres en organisering som sikrer samordning 

og koordinering der det er behov for det.

Klar rollefordeling og ansvarsforhold. Oslo kommune 

kan bestille planprogram og konsekvensutredning for metro 

uten å måtte koordinere bestillingen med statlige aktører og 

Bærum kommune Det samme gjelder for jernbaneprosjektet 

og S-baneprosjektet som da vil bli enklere å organisere.

Erfaringer viser at planprogram ofte blir omfattende 

dokumenter uansett. Tre planprogram blir antagelig mer 

omfattende hver for seg enn ett felles planprogram. Det 

krever totalt sett mer ressurser hos Plan- og 

bygningsetaten å behandle tre planprogram enn ett.

Mindre risiko for forsinket fremdrift i utarbeidelse av 

planprogram og konsekvensutredning for metroprosjektet. 

Planprogram og konsekvensutredning kan utarbeides på 

forskjellig tid og når den enkelte organisasjon og prosjekt er 

klar for det. Det knytter seg særlig usikkerhet til om det er 

aktuelt nå å starte et arbeid med planprogram for S banen 

fra Bislett til Alnabruområdet.

Felles og koordinert arbeid omkring kontaktpunktene må 

sikres uansett, og fremdriften kan trues dersom 

Jernbaneverket ikke kan gi tilstrekkelig informasjon på det 

tidspunktet som er nødvendig for metrotunnelprosjektet. 

Problemstillingen kan oppstå dersom tunnelprosjektene har 

ulik fremdrift på planprogrammene.

Jernbaneverket kan gjennomføre nødvendige 

forstudier/kvalifiseringer før planprogrammet 

utarbeides, noe som gir mindre risiko for at det på senere 

tidspunkt må utarbeides reviderte planprogram.

Det kan være en mulighet for at noen avhengigheter 

overses.

Separate planprosesser kan medføre at noen temaer 

behandles i flere planprogrammer.
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enkelte strekninger. Figur 5.5 nedenfor viser forslag til geografisk avgrensning for planprogram for 

mindre deler av planområdet. 

 

Figur 5.5: Geografisk avgrensning for planprogram for mindre deler av planområdet. 

I denne modellen utarbeides det planprogram for mindre deler av det totale planområdet, som 

samsvarer med avgrensning av etterfølgende reguleringsplan. Dermed vil naturlig 

konsekvensutredninger omfatte de samme områdene, men de må utformes slik at de også fanger opp 

overordnede utredningstemaer. 

 

Figur 5.6: Eksempel på geografisk avgrensning for mindre planområder og planprogrammer 
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Styrker og svakheter med denne modellen er til en viss grad sammenfallende med modell 2, men i 

tillegg kommer det en rekke nye svakheter. I oversikten nedenfor fremkommer identifiserte styrker og 

svakheter med en modell som deler planområdet inn i mange delområder før utarbeidelse av 

planprogram og konsekvensutredning. 

 

Tabell 5.3: Styrker og svakheter ved planprogram og konsekvensutredning for mindre deler av planområdet 

Modell 3 vurderes ikke som en hensiktsmessig planmodell for videre planlegging av tunnelprosjektene 

og vil ikke bli diskutert videre i PGS.  

 

5.4 Vurdering og anbefalt planmodell 

I en vurdering av planmodellene er det viktig å trekke frem hvilke temaer som er viktige å koordinere, 

og avgrensning av planområdet. 

Når det gjelder geografisk avgrensning av planprogrammene tas det utgangspunkt i behovet for å 

sikre koordinering av videre planlegging, uavhengig av at de tre tunnelene har ulik fremdrift og 

modenhet per i dag. Det er knyttet usikkerhet til fremtidig trasé for S-banetunnelen, og Jernbaneverket 

Styrker Svakheter

De separate planprogrammene vil hver for seg være mindre 

omfattende enn et felles planprogram.

Det må etableres en organisering som sikrer samordning 

og koordinering der det er behov for det.

Mindre risiko for forsinket fremdrift i utarbeidelse av 

planprogram og konsekvensutredning for metroprosjektet. 

Planprogram og konsekvensutredning kan utarbeides på 

forskjellig tid og når den enkelte organisasjon og prosjekt er 

klar for det. Det knytter seg særlig usikkerhet til om det er 

aktuelt nå å starte et arbeid med planprogram for S banen 

fra Bislett til Alnabruområdet.

Oppdeling av ett tunnelprosjektet i flere planområder vil 

medføre behov for intern koordinering i tillegg til ekstern 

koordinering

Jernbaneverket kan gjennomføre nødvendige 

forstudier/kvalifiseringer før planprogrammet 

utarbeides, noe som gir mindre risiko for at det på senere 

tidspunkt må utarbeides reviderte planprogram.

Svært krevende å koordinere bestilling og 

behandling/stadfesting av planprogrammene.

Erfaringer viser at planprogram ofte blir omfattende 

dokumenter uansett. Mange planprogram blir mer 

omfattende hver for seg enn ett eller noen få planprogram. 

Det krever totalt sett mer ressurser hos Plan- og 

bygningsetaten å behandle mange planprogram.

Felles og koordinert arbeid omkring kontaktpunktene må 

sikres uansett, og fremdriften kan trues dersom 

Jernbaneverket ikke kan gi tilstrekkelig informasjon på det 

tidspunktet som er nødvendig for metrotunnelprosjektet. 

Problemstillingen kan oppstå dersom tunnelprosjektene har 

ulik fremdrift på planprogrammene.

Det er muligheter for at noen avhengigheter overses.

Separate planprosesser kan medføre at noen temaer 

behandles i flere planprogrammer.

En oppsplitting og avgrensning av tunnelstrekningene ved 

utarbeidelse av planprogram gir mindre fleksibilitet og 

muligheter for andre avgrensninger/oppdelinger i 

senere prosesser og faser.

Det er en risiko for at delstrekninger ikke vil henge 

sammen hvis de ikke behandles samtidig, eksempelvis ved 

at det kommer innsigelse på en delstrekning som da må 

justeres, og som ikke lenger vil henge sammen med allerede 

vedtatte tilstøtende delstrekning.
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vurderer at det er for tidlig å starte opp en formell prosess med planprogram for dette prosjektet. I 

videre bestilling av planarbeid for metro- og jernbanetunnel vurderes det derfor som hensiktsmessig 

med en geografisk avgrensning slik at videre planlegging i første omgang kun gjelder ny metrotunnel 

og ny jernbanetunnel. 

 

 

Figur 5.7: Geografisk avgrensning av det planområdet hvor arbeidet med planprogram og reguleringsplan bør starte nå. 

 

I videre planlegging av metro- og jernbanetunnel er det behov for samarbeid og koordinering av 

stasjonsoppganger på Bislett, transport av masser rundt Stortinget, utbyggingsrekkefølge og avvikling 

av overflatetrafikken i anleggsperioden og utvikling av gate- og byrom. Det er to aktuelle planmodeller 

som kan ivareta dette koordineringsbehovet, hhv ett overordnet felles planprogram for metro- og 

jernbanetunnel, og en modell der det vil være separate planprogram med en felles del. 

Ett overordnet felles planprogram for tunnelene er beskrevet i kapittel 5.3.1. Denne planmodellen 

sikrer en helhetlig, koordinert og samtidig planlegging. De største ulempene ved denne modellen er at 

det er krevende å komme raskt i gang grunnet behov for koordinering mellom ulike 

forvaltningsregimer, og at planlegging av jernbanetunnelen består av flere formelle planfaser 

sammenlignet med metrotunnelen, se hhv markering i blått og oransje i figur 3.1.  

En modell med separate planprogram er beskrevet i kapittel 5.3.2. Denne planmodellen gir en klarere 

rollefordeling og klare ansvarsforhold, og dermed en enklere løsning på utfordringen med at det er to 

ulike oppdragsgivere på forskjellige forvaltningsnivåer som følger forskjellige planleggingsløp. Med 

separate planprogram er det en risiko for at noen avhengigheter overses, og at noen temaer 

behandles i flere planprogrammer.  

Det er enighet om at det er viktig å komme raskt i gang med videre planlegging, og at det haster mest 

med metrotunnelen, hvor markeds- og nyttevurderinger fra KVU Oslo-navet tilsier at den bør 

ferdigstilles innen 2028. Ettersom det er behov for koordinert planlegging, er det også viktig å komme 

raskt i gang med planlegging av jernbanetunnelen. 

Basert på en samlet vurdering av behov for samordning, fremdrift og minimering av risiko er det 

anbefalt at arbeidet starter med separate planprogram for metrotunnel og jernbanetunnel, men at det 

samtidig jobbes med felles utredningstema gjennom en felles del i begge planprogram. Dersom 

planprogrammene er klare for høring omtrent samtidig, kan de slås sammen og gjennomføre felles 

høring.  
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Det anbefales at Oslo kommune så raskt som mulig sender Ruter en bestilling om å utarbeide forslag 

til planprogram for ny metrotunnel, og tilsvarende at Jernbanedirektoratet bestiller videre planarbeid 

for jernbanetunnelen fra Bane NOR.  
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6 Finansiering 

I KVU Oslo-Navet er et av de viktigste kriteriene for utbyggingsrekkefølgen å ha en realistisk plan- og 

gjennomføringstid frem til nytt tilbud settes i drift. Det trekkes frem at det vil være rasjonelt å ha et 

noenlunde jevnt investeringspådrag i utbyggingsperioden både ut fra finansiering, kapasitet hos 

leverandører og ulemper for bysamfunnet. 

Forventede infrastrukturkostnader i anbefalt konsept er samlet beregnet til 74,1 mrd. 2014-kroner eks. 

mva. Dette inkluderer alt fra de store baneprosjektene til mindre tiltak for buss, sykkel og gange. 

Samlet kostnad for metro- og jernbanetunnelene er beregnet til 44,6 mrd. 2014-kroner. 

Kostnadsestimatene på et så tidlig stadium er svært usikre og kan ha en unøyaktighet på +/-40 

prosent. 

Tiltak Kostnad  

(mill. 2014-kr) 

Metrotunnel Majorstuen-Bislett-Stortinget-Grünerløkka-Tøyen-Bryn 16 200 

Jernbanetunnel Oslo S-Lysaker og ny jernbanetunnel til Bislett 19 600 

Jernbanetunnel Bislett-Sagene-Økern-Alnabruområdet 8 800 

SUM tunneler metro og jernbane 44 600 

Kostnadsestimater for metrotunnel, jernbanetunnel og S-banetunnel (Kilde: KVU Oslo-navet) 

 

6.1 Statlig finansiering 

6.1.1 Nasjonal transportplan (NTP) 

Arbeidet med grunnlaget til NTP 2018-2029 er delt inn i to faser: analyse- og strategifasen og 

planfasen. Resultatet av arbeidet i planfasen bygger på retningslinjer fra Samferdselsdepartementet 

og er presentert i et plandokument som ble lagt frem 29. februar 2016. Regjeringen planlegger å legge 

frem stortingsmeldingen om NTP våren 2017. 

Kostnadene for jernbanetiltakene er estimert til 22,3 mrd. kroner i planperioden (frem til 2029). Dette 

inkluderer blant annet kapasitetsøkende tiltak på jernbane for å kunne gjennomføre Rutemodell 2027, 

oppstart utbygging av tunnel øst-vest og regiontogstasjon på Bryn. 

En fullfinansiering av jernbanetunnel øst-vest er beregnet til 19,6 mrd. kroner. Den er tenkt 

gjennomført innen 2033 og inkluderer avgreining fra Nationaltheatret til Bislett. En fullfinansiering av 

jernbanetunnel nord-sør er beregnet til 8,8 mrd. kroner og er tenkt gjennomført innen 2040. 

En rangering basert på samfunnsøkonomi gir rom for delvis finansiering av jernbanetiltakene som 

inngår i KVU Oslo-Navet i basis ramme, mens de er fullfinansiert i middels og høy ramme. 

 

Tiltak                              

Alle beløp i mrd. 2016-kr

Lav 

ramme

Basis 

ramme

Middels 

ramme

Høy 

ramme

Prioritering basert på samfunnsøkonomi: 

Jernbanetiltak i Oslo-navet
- 17,9        22,3        24,3        
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Baseres prioriteringene på samfunnsøkonomi, samfunnssikkerhet og sammenhengende standard og 

utbygging er det i basis og middels ramme satt av midler til at jernbaneprosjektene i KVU Oslo-Navet 

kan startes, men med senere ferdigstillelse enn med høy ramme. I høy ramme er det satt av 22,3 mrd. 

kroner til prosjekter i KVU Oslo-Navet. Dette dekker behovet i planperioden for at tiltakene skal kunne 

ferdigstilles innen 2033. 

 

6.1.2 Bymiljøavtale 

Bymiljøavtalene er et viktig verktøy for å nå nullvekstmålet, og ble lansert i NTP 2014-2023. Avtalene 

innebærer gjensidig forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommune og kommune for å nå 

nullvekstmålet for personbiltrafikken. Bymiljøavtaler kan inngås med ni byområder, blant annet Oslo 

og Akershus (Osloregionen). Det skal tas utgangspunkt i de eksisterende bypakkene, og valg av 

virkemidler tilpasses lokalt. 

Første generasjons bymiljøavtale for Osloregionen forventes inngått tidlig i 2017,  mens reforhandling 

av første generasjons avtaler kan være aktuelt fra 2018, det vil si etter at Stortinget har behandlet NTP 

2018-2029. 

I planperioden 2018-2029 foreslår transportetatene at det settes av 66,5 mrd. kroner til 

bymiljøavtalene i middels til høy ramme (bymiljø- og belønninsmidler). Dette er en økning av satsingen 

på over 60 prosent sammenlignet med NTP 2014-2023. I basisrammen er det satt av 46,7 mrd. kroner 

til bymiljøavtalene, mens lav ramme er på 28,7 mrd. kroner. I tillegg kommer veg- og 

jernbaneinvesteringer. 

Staten skal bidra med 50 prosent til nasjonalt viktige fylkeskommunale kollektivtransportløsninger. 

Hvilke prosjekter som er aktuelle for en slik delfinansiering skal fastsettes i bymiljøavtalene. Ny 

metrotunnel i Oslo ligger inne i høy og middels ramme. 

 

Tiltak                              

Alle beløp i mrd. 2016-kr

Lav 

ramme

Basis 

ramme

Middels 

ramme

Høy 

ramme

Kollektivtrafikktiltak og gang- og sykkeltiltak langs 

riksveg, fylkesveg og kommunal veg
- 1,7          18,5        18,5        

Sykkelekspressveger langs riksveg - 7,8          7,8          7,8          

Statlige midler til kollektivtransportløsninger som er 

aktuelle for statlig delfinansiering (50/50-prosjekter)
15,1        23,6        23,6        23,6        

Sum bymiljømidler 15,1        33,1        49,9        49,9        

Belønningsmidler 13,6        13,6        16,6        16,6        

Sum bymiljømidler og belønningsmidler 28,7        46,7        66,5        66,5        

Tiltak                              

Alle beløp i mrd. 2016-kr

Lav 

ramme

Basis 

ramme

Middels 

ramme

Høy 

ramme

Prioritering basert på samfunnsøkonomi, 

samfunnssikkerhet og sammenhengende standard 

og utbygging: Jernbanetiltak i Oslo-navet

- 3,1          12,0        22,3        
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6.2 Oslopakke 3 

5. juni 2016 inngikk Oslo kommune og Akershus fylkeskommune revidert Oslopakke 3-avtale for 2017-

2036. De ambisiøse målene i Oslo og Akershus legger føringer for hvilke prosjekter og tiltak partene 

vil prioritere for å løse transportutfordringene regionen står overfor, og det er enighet om en kraftig 

opptrapping av midler til kollektivtrafikk.  

Det planlegges oppstart av ny metrotunnel i 2020. Oslo og Akershus legger til grunn at staten bidrar 

med 50 prosent av finansieringen til dette prosjektet.  

I forslag til revidert Oslopakke 3 er det i perioden 2020-2031 satt av 5.050 mill. 2016-kroner i 

bompenger til ny metrotunnel. I tillegg er det til sammen forutsatt 1.350 mill. 2016-kroner i bidrag fra 

økte kollektivtakster utover vanlig inflasjonsjustering i samme periode.  

 

I perioden 2029-2031 er det satt av 100 mill. 2016-kroner per år, mens det fra 3032 er satt av 200 mill. 

2016-kroner per år til finansiering av nye vogner for etablering av nytt og forbedret trafikktilbud i ny 

sentrumstunnel og på grenbaner. 

 

 

 

                  

Alle beløp i 

mill. 2016-kr

År

Bom: Metrotunnel 

Majorstuen - Bryn 

(stat 50%)

Økte 

kollektivtakster: 

Bidrag til ny 

metrotunnel

SUM O3: 

Investeringer ny 

metrotunnel

2020 25                      75                      100                    

2021 25                      75                      100                    

2022 75                      75                      150                    

2023 125                    75                      200                    

2024 350                    150                    500                    

2025 650                    150                    800                    

2026 850                    150                    1 000                 

2027 850                    150                    1 000                 

2028 800                    150                    950                    

2029 600                    100                    700                    

2030 550                    100                    650                    

2031 150                    100                    250                    

Sum 2020-31 5 050                 1 350                 6 400                 


