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I planprogram for Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum er det definert et utredningsalternativ som omfatter 
optimalisering av stasjonsoppganger, stasjonsplassering og antall stasjoner fra og med St. Olavs plass til og med 
Youngstorget.  
 
Denne rapporten omhandler om etablering av stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget vil være i strid med 
prinsipper om driftsartenes rolle i kollektivsystemet. Rapporten skal inngå i et beslutningsgrunnlag som skal vurdere 
om det er behov for å gjøre mer detaljerte vurderinger, eller om man skal beslutte videre planlegging av stasjoner på 
St. Olavs plass og Youngstorget eller ikke. 
 
Rapporten starter med en gjennomgang av driftsartenes rolle basert på Ruters prinsipper for linjenettet supplert med 
rapporten High trans - Planning the Networks. Basert på gjennomgangen er det valgt hvilke prinsipper som er 
relevante for denne utredningen. Delrapporten inneholder primært kvalitative vurderinger.  
 
For å gjennomføre vurderingen er det definert de mest trafikksterke relasjonene i det tettbygde området, og 
beskrevet hvilke relasjoner som dekkes av trikk og buss. Det er vurdert hvilke linjer som trafikkerer eksisterende 
holdeplasser og stasjoner. Det er også vurdert om etablering av ny Stortinget T-banestasjon og Grünerløkka stasjon 
ved Nybrua dekker de største reiserelasjonene.  
 
Det er utarbeidet figurer som viser stoppestedsavstander og beskrevet reisetider med de ulike alternativene. 
Egenskaper ved T-banestasjoner kontra holdeplasser for buss og trikk er beskrevet.  
 
Rapportens anbefaling er at planalternativet uten stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget, samsvarer best med 
prinsippene for driftsartenes rolle i kollektivsystemet.  
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1 Innledning 
KVU Oslo-Navet anbefalte en rekke infrastrukturtiltak for å kunne nå det nasjonale nullvekstmålet 
om at vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det ble anbefalt å 
etablere en ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum så raskt som mulig, for å kunne gi et bedre T-
banetilbud på alle grenbanene i T-banesystemet.  

1.1 Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum  

Det er utarbeidet et forslag til planprogram for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Revidert 
planprogram etter høring ble sendt til plan- og bygningsetaten i februar 2018. Utredningsalternativ 
1 er anbefalt i planprogrammet som ett av de forberedende arbeidene til reguleringsplan med 
konsekvensutredning.  

I revidert planprogram står det følgende om Utredningsalternativ 1 «Oppganger og stasjoner i 
området fra og med St. Olavs plass til og med Youngstorget»:  

Utredning av alternative stasjonsoppganger, stasjonsplassering og antall stasjoner i området fra og 
med St. Olavs plass til og med Youngstorget. Plassering av stasjoner og oppganger skal sees i 
sammenheng med funksjoner på overflaten; byrom, bygg, gang- og sykkelveinett, trikke- og 
bussholdeplasser, arbeidsplasser og boliger samt planer for området. Utredningene må se 
nærmere på persontransport- og kollektivtransportstrømmer i områdene, avstander mellom 
stasjoner og hvilken systemnytte de ulike stasjons- og oppgangsalternativene får. 

1.2 Stasjonsalternativer på anbefalt trasé i KVU Oslo-Navet 

KVU Oslo-Navet pekte på mulige stasjonsplasseringer på den anbefalte traseen for ny T-
banetunnel gjennom Oslo sentrum: Oppgraderte stasjoner på Majorstuen, Stortinget og Tøyen, og 
mulig ny stasjon på Bislett, Grünerløkka, St. Olavs plass og Youngstorget.  

Utgangspunktet for at det i KVU Oslo-Navet ble pekt på mulige stasjoner på Youngstorget og St. 
Olavs plass var først og fremst antakelsen om at en stasjon på Youngstorget ville føre til færre 
bytter på Tøyen og en avlastning av Jernbanetorget. Tilsvarende ble det antatt at en stasjon på St. 
Olavs plass ville føre til færre bytter på Majorstuen og avlaste Nationaltheatret.  

I høringsinnspillet til KVU Oslo-Navet bemerket Sporveien at man hadde lagt til grunn korte 
stasjonsavstander. De anbefalte at ny T-banetunnel burde bygges slik at stasjonsavstandene blir 
1000-1200 meter fordi høy reisehastighet med høy fyllingsgrad i togene er T-banens fortrinn i 
tettbygde områder. Byantikvaren pekte på en rekke utfordringer med en stasjon på St. Olavs plass 
i sitt høringsinnspill, og frarådet sterkt en løsning som ikke skjermer den eldre 
murgårdsbebyggelsen i området. Når det gjelder Youngstorget stasjon påpekte Byantikvaren at gitt 
forutsetninger om at en stasjon på Youngstorget ikke vil forringe bebyggelsen i området vil en 
stasjon kunne aktivisere plassen positivt.  

Basert på høringsinnspillene til Sporveien og Byantikvaren anbefalte Ruter at man burde se 
nærmere på fordeler og ulemper med å etablere stasjon på St. Olavs plass og Youngstorget. 
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1.3 Planalternativet 

I revidert planprogram (2018) er følgende planalternativ beskrevet, se Figur 1 nedenfor: 

 

Figur 1 Planalternativet i planprogrammet 

Planalternativet omfatter ny T-banetunnel fra påkobling til eksisterende T-banesystem øst for 
Majorstuen stasjon, via Bislett, Stortinget, Grünerløkka og Tøyen til påkobling mellom Tøyen og 
Ensjø stasjon. Det er nødvendig å undersøke hvordan den foreslåtte tunneltraseen kan etableres 
på en best mulig måte. Dette innebærer blant annet å utrede muligheter for å oppnå en mer effektiv 
og skånsom gjennomføring for å minimere konsekvensene for byens beboere og brukere, samt å 
vurdere muligheter for en kortere trasé for å redusere reisetid og kostnader. 

I videre planarbeid er det anbefalt å vurdere stasjonsoppganger i sammenheng med 
plassering/justering av stasjonene under bakken. Ulik teknologi og metoder vil vurderes for å finne 
den beste helhetsløsningen. Med utgangspunkt i anbefalt trasé ligger følgende forutsetninger til 
grunn i arbeidet med optimalisering:   

• Tunnelen kobles til nye Majorstuen stasjon. Grensesnittet går øst for stasjonen. 

• Tunnelen kobles til eksisterende spor mellom Tøyen og Ensjø stasjon. 

• Tunnelen kobles til eksisterende stasjon på Stortinget. Ny plattform og nye oppganger skal 
utredes. 

• T-banestasjonen på Tøyen må utvides med to nye spor. Nye oppganger etableres. 

• Etablering av Bislett stasjon for å bygge opp om Bislett som godt byttepunkt for 
kollektivtransport, med overgangsmuligheter til/fra dagens trikke- og busstilbud. Bislett stasjon 
vil også gi et bedre kollektivtrafikktilbud til områder som ikke har T-banetilbud i dag. 

• Etablering av T-banestasjon på Grünerløkka, for å bygge opp om Grünerløkka som et godt 
byttepunkt for kollektivtransport med overgangsmuligheter til/fra dagens trikke- og busstilbud. 
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1.3.1 Stortinget stasjon 

For å ivareta sikkerhetsregelverket til Sporveien om blant annet krav til rømningsveier, forutsettes 
det nye oppganger fra den nye plattformen som må etableres på Stortinget stasjon. I 
utredningsalternativ 1 er oppgangene forutsatt plassert på Stortorvet, ved Apotekergata og ved 
Møllergata. Det er også vurdert behov for nye forbindelser internt mellom plattformene for at 
stasjonen skal fungere tilfredsstillende. Forslag til løsning med nye oppganger og interne 
forbindelser for nye Stortinget stasjon er å betegne som foreløpige, og vil utredes nærmere i videre 
arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning.  

 

 

Figur 2 Forslag til utganger og gangsystem på Stortinget stasjon.  

1.4 Alternativer innenfor Utredningsalternativ 1 

Utgangspunktet for arbeidet i utredningsalternativ 1 er planalternativet i forslag til planprogram 
(2018). For å svare på oppgaven er det i tillegg etablert 3 alternativer som sammenliknes med 
planalternativet. Alternativene som utredes er følgende:   

 

 Alternativ 1 Planalternativet består av planalternativet som beskrevet i revidert 
planprogram, men med tre nye innganger på Stortinget stasjon. 

 Alternativ 2A St. Olavs plass består av planalternativet med en stasjon på St. Olavs 
plass 

 Alternativ 2B Youngstorget består av planalternativet med en stasjon på Youngstorget. 

 Alternativ 3 St. Olavs plass og Youngstorget består av planalternativet med en stasjon 
på St. Olavs plass og en stasjon på Youngstorget. 
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Figur 3: Planalternativet 

 

Figur 4 Alternativ 3- St. Olavs plass og Youngstorget.  
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1.5 Kart over området  

Figur 5 (nedenfor) viser kart over området med de to T-banetunnelene, eksisterende tunnel i svart 
og ny T-banetunnel i brunt.  

 

Figur 5 Kart over området der sentrale egenskaper ved planalternativet er fremhevet.  

Mulige oppganger på Bislett stasjon er markert svarte, St. Olavs plass gule, Stortinget røde, 
Youngstorget blå og Grünerløkka lilla. 

1.6 Forutsetninger 

En forutsetning for alle delrapporter er at den fysiske løsningen i anbefalt trasé for ny T-banetunnel 
som beskrevet i KVU-Oslonavet T-baneløsninger legges til grunn.  

Avhengig av løsning på Majorstuen stasjon kan det etableres to versjoner av linjekartet (se Figur 6 
og Figur 7). Siden endelig versjon ikke er bestemt, legges begge versjoner til grunn for denne 
delutredningen.  
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Figur 6 Mulig linjekart- separat system 

 

 

 

Figur 7 Mulig linjekart- separat system koblet via Ringen. 
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1.7 Oppgaven 

Denne rapporten omhandler om etablering av stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget vil 
være i strid med prinsipper om driftsartenes rolle i kollektivsystemet.  

1.8 Metode 

Det er i denne rapporten beskrevet prinsipper for utvikling av kollektivsystemet som finnes i 
følgende rapporter:  

 Ruterrapport 2011:17 Prinsipper for linjenettet.  

 High Trans (2005): Best Practice Guide - Planning the Networks. 

Prinsipper for linjenettet er utarbeidet etter High Trans (2005) og er i stor grad basert på denne. Det 
er derfor først beskrevet prinsipper som er definert i Ruters rapport. Etterpå er disse supplert med 
prinsipper fra High Trans.  

 

 

Figur 8 Ruterrapport 2011:17 Prinsipper for linjenettet og High Trans Planning the network er gjennomgått og 

supplert med andre internasjonale erfaringer.  

Innledningsvis er alle prinsippene i rapporten Prinsipper for linjenettet gjennomgått. Det er benyttet 
samme navn og nummerering som i kilden, men det er utarbeidet en kort beskrivelse av hva 
prinsippet innebærer. For en mer utførlig beskrivelse henvises det til originaldokumentet som er 
tilgengelig på www.ruter.no. Det er vurdert om hvert prinsipp er relevant for stasjoner på St. Olavs 
plass og/eller Youngstorget.  

Deretter er rapporten Best Practice Guide – Planning the Networks gjennomgått. Det er vurdert om 
denne inneholder flere prinsipper som kan være relevante, enn de som inngår i Prinsipper for 
linjenettet.  

De prinsippene som er vurdert som relevante, er drøftet og vurdert videre i rapporten. I drøftingen 
inngår vurdering av linjekart, reiserelasjoner, nettverk og avstanden mellom stasjoner. Avstanden 
mellom stasjoner er viet spesiell oppmerksomhet.  

En føring for denne rapporten er at det først skal gjøres overordnete vurderinger, før det eventuelt 
besluttes å gå mer detaljert til verks i senere fase. Vurderingene som er gjort, er derfor forholdsvis 
enkle, kvalitative og på et prinsipielt nivå. Alle temaer som berøres, har mange sider og kan 
vurderes med et større detaljnivå og dermed mer eksakt i senere fase.  
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2 Gjennomgang av prinsipper  

2.1 Prinsippene for linjenettet 

Prinsippene for linjenettet (Ruterrapport 2011:17) er utarbeidet primært for trikk og buss. Hensikten 
med prinsippene er å danne et samlet optimalt kollektivnettverk. Enkelhet, nettverkseffekt og 
optimal ressursutnyttelse skal dreie kollektivlinjene fra enkeltlinjer til et kollektivt nettverk. 
Prinsippene er gjennomgått, det er utarbeidet en kort beskrivelse av prinsippet og det er vurdert om 
prinsippet er relevant for Delutredning 1 (se Tabell 1). Driftsartenes rolle inngår i prinsipp 10 der T-
banen er definert som hovedlinjer sammen med trikk og tunge busslinjer.  

Tabell 1 Gjennomgang av prinsipper for linjenettet (Ruterrapport 2011:17) og om disse er relevante i 

vurderingen av om det skal være stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget  

Navn Beskrivelse Relevant? 
1.Prinsipp for frekvens Prinsippet innebærer å etterstrebe høy 

frekvens. Optimal frekvens på 6 til 12 
avganger pr. time.  

Nei, tiltaket påvirker ikke 
frekvensen 

2.Enlinjekonseptet Prinsippet innebærer å betjene en strekning 
med bare en linje, med samme 
stoppmønster, linjeføring og endepunkt.  

Nei, tiltaket påvirker ikke antall 
linjer på strekningen 

3.Rettlinjekonseptet Prinsippet innebærer å søke de raskeste og 
retteste traséføringene og unngå krokete 
linjer med mange og hyppige holdeplasser.  

Ja, tiltaket påvirker hastighet 
og rett føring 

4.Prinsipp for stive 
rutetider 

Prinsippet har til hensikt å gjøre reisen 
lettere ved at rutetidene har et gjenkjennelig 
mønster. Avganger på samme minuttall pr. 
time.  

Nei, tiltaket påvirker ikke stive 
rutetider (men se prinsipp 5). 

5.Taktet samspill på 
fellestrekning 

Prinsippet innebærer at på strekninger der 
det kjører flere linjer taktes disse. Ujevnt 
taktmønster vil gi klumping av avganger, 
noe som er ugunstig for å oppnå minst 
mulig ventetid og gi god utnyttelse av 
kapasiteten 

Ja, kjøretiden mellom 
tunnelene vil påvirke 
taktingen på fellestrekninger 
utenfor tunnelen.  

6.Pendler gjennom 
sentrum og knutepunkt 

Prinsippet innebærer å kople sammen to 
linjer på hver side av knutepunktet.  

Nei, tiltaket påvirker ikke 
koplingen av linjer. 

7.Utnytte ressursene Prinsippet innebærer mange føringer for 
utnyttelse av ressursene, følgende er 
vurdert som relevant: Ny banestruktur bør 
bare etableres der det er trafikkgrunnlag for 
banetrafikk med rimelig høy frekvens og 
kundenytte. 

Ja, tiltaket bør bare etableres 
dersom trafikantnytten er høy 

8.Optimal 
stoppestedsavstand 

Prinsippet definerer at en person er villig til 
å gå 400 meter/ 5 minutter for å komme til 
en holdeplass, samtidig som det skal tas 
hensyn til antall om bord i kollektivmiddelet.  

Ja, antall stasjoner har 
påvirkning på gangavstand og 
reisetid om bord.  

9.Takting i knutepunkter Prinsippet innebærer å sette opp 
rutetabellen slik at overgang mellom de 
forskjellige linjene som betjener 
knutepunktet, kan skje innen kort tid.  

Nei, dette er ikke relevant når 
frekvensen er så høy. 

10.Linjekategorier Prinsippet innebærer å standardisere 
tilbudet. T-banen er definert som 
hovedlinjer. Hovedlinjer skal bl.a. være 
preget av høy standard og danne 
grunnstammen i kollektivnettverket.  

Ja, antall stasjoner påvirker 
om T-banelinjene er 
hovedlinjer fordi tett avstand 
vil redusere linjens 
attraktivitet 
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2.2 Supplerende prinsipper: High Trans.  

Et av målene med prinsippene for linjenettet er å få en såkalt nettverkseffekt. Dette er ikke 
beskrevet som et av prinsippene, men som et resultat av at prinsippene gjennomføres. 
Nettverkseffekt er beskrevet i High Trans (2005).  

Nettverkseffekt oppstår blant annet når det er høyfrekvente linjer som kjører i forskjellige retninger, 
og som møtes i kompakte byttepunkter (se Figur 9). For at nettverket skal være lesbart for de 
reisende, er det viktig med få varianter av kollektivsystemets bestanddeler. Et godt kollektivnettverk 
skal dermed både være enkelt å forstå og tilfredsstille funksjonelle krav til f.eks frekvens og 
reisetid. 

Det er vurdert som relevant for nettverkseffekten, at tiltaket påvirker antallet mulige byttepunkter til 
høyfrekvente linjer.   

 

 

Figur 9 Et kollektivsystem med kompakte byttepunkter mellom linjene fremstår som et nettverk i stedet for en 

samling av enkeltlinjer (Kilde: High Trans 2005).  

I High Trans vektlegges det også at lettere driftsarter skal mate til tyngre og mer kapasitetssterke 
driftsarter. Basert på denne argumentasjonen skal trikk og buss mate til T-bane og tog, som har 
størst kapasitet og dermed skal ta de største passasjerstrømmene.  

Tabell 2 Gjennomgang av High Trans – Planning the Networks (2005) og om denne er relevant i vurderingen 

av om det skal være stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget 

Navn Beskrivelse Relevant? 
Nettverkseffekt Prinsippet innebærer å etterstrebe høy frekvens med 

gode byttepunkter, og et kollektivsystem som samlet 
sett består av få varianter og dermed er enkelt å 
forstå. Kollektivtrafikken dreies dermed fra enkeltlinjer 
til nettverk.   

Ja, tiltaket påvirker 
antall mulige 
byttepunkter til 
høyfrekvente linjer.  
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2.3 Nærmere begrunnelse for sorteringen 

Enkelte av prinsippene som er vurdert som relevante i Tabell 1 og Tabell 2, er drøftet under:  

Rettlinjekonseptet: Prinsippet er vurdert som relevant, fordi de nye linjene med stasjoner kan 
beskrives som linjer som tar mange avstikkere fra hovedveien for å betjene flere markeder. Slike 
linjer får lang fremføringstid, er ressurskrevende og lite attraktive. Prinsippet innebærer at krokete 
linje med mange og hyppige holdeplasser skal unngås. Ved å etablere stasjoner på St. Olavs plass 
og/eller Youngstorget kan det påvirke hvor rett traséføringen blir.  

 

Figur 10  Rettlinjeprinsippet er beskrevet bade i Prinsippene og linjenettet og High Trans. (Kilde figur: High 

Trans Planning the Networks side 135) 

Utnytte ressursene: Hvilken kundenytte de forskjellige konseptene har vurderes ikke i denne 
rapporten. Å utnytte ressursene innebærer også bruke pengene der man får mest igjen for dem.  
En føring basert på dette prinsippet, er at det konseptet med høyest kundenytte og de laveste 
kostnadene er det som skal velges. Oppfyllelse av dette prinsippet drøftes i delrapport 3D. 

Optimal stoppestedsavstand: Prinsippet tar utgangspunkt for buss og trikk, og vurderer ikke T-
banestasjoner i sentrum der stasjonene gjerne har flere innganger og ligger langt under bakkenivå. 
Optimal stoppestedsavstand er vurdert som relevant for denne utredningen, men prinsippene 
definerer ikke hva den er for T-banelinjer i sentrum. For dette prinsippet er det nødvendig å drøfte 
egenskaper ved T-banen nærmere.  
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3 Drøfting av de relevante prinsippene 

3.1 Takting på fellesstrekninger 

 

Figur 11 Ruter har utarbeidet to versjoner av fremtidig linjekart for T-banen. Separat system (til venstre) og 

separat system koblet via ringen (til høyre).  

I Oslonavets rapport T-baneløsninger er det illustrert linjenett for T-banen som i den strategiske 
planen K2012. Dette linjekartet er utdatert, og Ruter har derfor utarbeidet to mulige versjoner av 
fremtidig linjekart for T-banen (se Figur 11).  

T-banesystemet er høyfrekvent og har stor kapasitet. Størst kapasitetsutnyttelse har systemet i 
fellestunnelene. Frekvensen på linjene er høy. I fellestunnelene er frekvensen 2 minutter. 

I separat system fungerer linjene som navnet tilsier som to helt separate systemer. Det innebærer 
at ingen av linjene og ingen av togene kjører i begge tunneler. På en fellesstrekning er det 
maksimalt fire linjer man må ta hensyn til. Ingen av linjene kjører en hel runde i T-baneringen. 
Separat system gir svært gode muligheter til å etablere et system med god takting. Det er verdt å 
nevne at det kun er takting som vurderes i dette kapitelet.  En kjent utfordring med dette systemet 
er hvordan man skal få tilkopling til depot for de blå linjene, fordi alle av dagens depoter er plassert 
langs de røde linjene.  

I separat system koplet til ringen kjører heller ingen av linjene i begge tunneler, men togene på en 
av linjene bytter linjenummer på T-baneringen (ved Storo) og kjører derfor i begge tunnelene. En 
annen av linjene snur på Sinsen og kjører tilbake samme veg som den kom. For linjen som snur på 
Sinsen er den avhengig av å treffe en tidsluke mellom andre tog når den skal snu, samt kort 
reguleringstid for at den ikke skal stå i vegen for andre tog.  

Separat system koplet til ringen er et komplisert system, der ulik kjøretid i tunnelene vil kunne 
påvirke taktingen på fellesstrekninger. Tiltaket kan ha betydning for takting på fellesstrekninger i 
separat system koplet til ringen, men det er ikke mulig å fastslå om konsekvensen er positiv eller 
negativ For å gi god takting er det mulig å redusere kjøretiden på den raskeste linjen, eller legge 
inn reguleringstid på en stasjon undervegs. En annen mulighet er å benytte behovet for å legge til 
kjøretid til å etablere en ny stasjon i tunnelen med raskest kjøretid. Begge deler vil gi lengre reisetid 
og medføre en økt tidskostnad for de som reiser, men en ny stasjon vil gi en gevinst ved at tiden 
toget står stille kan benyttes til å utveksle passasjerer. Reguleringstid undervegs vil kunne gi 
konsekvenser for bakenforliggende tog og redusere kapasiteten på T-banen. 

Det er flere muligheter for god takting i en situasjon der linjene har forskjellig kjøretid mellom 
Majorstuen og Tøyen. Valg av linjenett har størst betydning, der versjonen separat system har de 
beste forutsetningene.  
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I den videre detaljeringen av prosjektet kan det bli tatt valg som gir betydning for muligheten for 
god takting på fellesstrekninger, eller som resulterer i økt kjøretid for en eller flere linjer slik at 
taktingen blir god.  

 

3.2 Reiserelasjoner 

 

Figur 12: De mest trafikksterke reiserelasjonene med T-bane, buss og trikk (RTM23+ for 2040). 

Planalternativet. 

En viktig egenskap ved driftsartenes rolle er hvilke reiserelasjoner som dekkes.  

For å definere de mest trafikksterke reiserelasjonene er det tatt ut et plott av planalternativet i 
transportmodellen RTM23+ for 2040 for området Helsfyr – Majorstuen (se Figur 12). Det er tatt 
utgangspunkt i belegget til linjene, samt hvilke relasjoner reisene dekker. Dette er en noe enklere 
vurdering enn en storsonevurdering eller transportmodellberegning som inkluderer bytter, men gir 
et omtrentlig bilde av situasjonen. 

T-banen dominerer tverrgående reiserelasjoner. Mellom Helsfyr og Tøyen og mellom Majorstuen 
og Nationaltheatret frakter T-banen store passasjerstrømmer uten parallellkjøring med trikk eller 
buss. Tilsvarende dekker trikk og buss de radielle årene som ikke betjenes av T-banen.  

Nærmere sentrum (Grønland, Grünerløkka, Nationaltheatret) og på enkelte delstrekninger (Bislett-
Stortorvet, Grünerløkka-Nationaltheatret) er det større grad av parallellkjøring mellom T-bane, trikk 
og buss. På disse strekningene har trikk og buss et hyppigere stoppmønster enn T-banen. Til 
gjengjeld tilbyr T-banen raskere reiser.  
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3.3 Nettverk 

 

Figur 13: Eksisterende og mulige byttepunkter i alternativene som bidrar til nettverkseffekt.  

Det er vurdert byttepunkter i alternativene. I øst er Grünerløkka et kompakt byttepunkt mellom T-
bane, trikk og buss. I vest er Bislett et byttepunkt mellom T-bane, trikk og buss. Nationaltheatret, og 
Jernbanetorget er to sentrale byttepunkter mellom alle driftsarter (også tog), mens Stortinget blir 
den eneste T-banestasjonen som trafikkeres av alle linjer. Stortinget har også byttemuligheter til 
trikk i Prinsens gate og Grensen. Det er også byttepunkt for reiser i de forskjellige T-banetunnelene 
på Tøyen og Majorstuen.  

Youngstorget-Storgata er vurdert som mulig byttepunkt mellom T-bane og buss i 
Hammersborggata og trikk og buss i Storgata. I Storgata skal holdeplassen flyttes til 
Folketeaterbygningen, og bygningen kan benyttes for gjennomgang til Youngstorget. De reisende 
vil benytte disse byttepunktene dersom de sparer tid og/eller får nye reisemuligheter sammenliknet 
med eksisterende byttepunkter. Dette er derfor vurdert nærmere under. 

Inngangen til T-banen er plassert i motsatt ende av Youngstorget, dette gjør byttepunktet lite 
kompakt. De samme byttene til buss og trikk i Storgata som er mulige her, vil kunne gjøres enten 
på Grünerløkka, Stortinget, Nationaltheatret eller ved Jakobs kirke (linje 34/54). Bytter mellom T-
bane og buss i Hammersborggata vil på grunn av kortere tidsbruk skje på Nationaltheatret. 
Youngstorget som byttepunkt, vil derfor ikke tilføre de reisende i kollektivsystemet flere attraktive 
reisemuligheter.  

St.Olavs plass-Ullevaalsveien er vurdert som et byttepunkt mellom T-bane og enkelte busslinjer. 
Dette byttepunktet vil imidlertid ligge nær Stortinget med langt flere reisemuligheter enn St. Olavs 
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plass. Byttepunktet vil derfor ikke tilføre de reisende i kollektivsystemet flere attraktive 
reisemuligheter.  

Figur 14 viser uttak fra RTM 23+. Figuren viser at de reisende oppfører seg i tråd med drøftingen 
av byttepunkter over, og at St. Olavs plass og Youngstorget ikke er stasjoner som benyttes som 
byttepunkter.  

Figuren viser også at selv om Stortinget trafikkeres av flest T-banelinjer, så skjer det langt flere 
bytter på Majorstuen, Nationaltheatret, Jernbanetorget og Tøyen. Dette kan forklares både ved at 
disse byttepunktene er mer kompakte og at de reisende velger å hoppe av tregere transportmidler 
til fordel for raskere på første mulighet.  

Deler av resultatet kan også skyldes hvordan buss og trikk er kodet i RTM23+. Deler av 
kollektivtilbudet som ligger inne i modellen er forholdsvis «gammelt». Oppdatering av modellen 
med et nytt fremtidig kollektivtilbud vil kunne gi andre resultater. Hvilke fremtidig tilbud for buss og 
trikk som skal legges inn, og hvor mye dette eventuelt har å si for byttepunktene er ikke vurdert.  

 

Figur 14 Antall påstigende (grønt) og avstigende (blått) som bytter på T-banestasjoner i sentrum i Alternativ 3 

St. Olavs plass og Youngstorget. RTM23+ år 2036. 
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3.4 Avstand mellom stasjoner  

3.4.1 Stasjonsavstander i fremtidige alternativer 

 

Figur 15: Antall meter skinnegang mellom aktuelle stasjoner (målt ved stasjonenes midtpunkt).  

Det er gjennomført en oppmåling av avstander basert på tekniske tegninger av eksisterende t-
banesystem og ny løsning. Det er gjennomført oppmåling av avstander med og uten stasjoner på 
St. Olavs plass og Youngstorget. Oppmålingene er nøyaktige basert på foreliggende 
tegningsgrunnlag, men endelig plassering av de nye stasjonene er ikke avklart og kan endres i 
løpet av planprosessen.  

Avstandene er målt opp ut i fra stasjonenes midtpunkt (se Figur 15).  

Dersom alle plattformer har metrostandard så er avstanden mellom stasjonene (fra plattformkant til 
plattformkant) 110 meter kortere enn avstanden mellom stasjonenes midtpunkt.  

I Planalternativet og alternativ 2B inngår ikke St. Olavs plass i strekningen Bislett-Stortinget og vi 
får følgende avstander:  

 Bislett-Stortinget (retning øst): 1814 meter 

 Bislett-Stortinget (retning vest): 1570 meter 

I Planalternativet og alternativ 2A inngår ikke Youngstorget i strekningen Stortinget-
Grünerløkka og vi får følgende avstand:  

 Stortinget-Grünerløkka: 1317 meter 
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3.4.2 Hvor langt er de reisende villige til å gå til stasjoner? 

Hvilken avstand mellom stasjoner som kan betegnes som optimal avhenger av hvor langt de som 
skal reise, er villige til å gå til stasjoner, men også hvilken rolle T-banen har i kollektivsystemet. 

I RTM23 + (morgenrush) i dagens situasjon, har 75% av de reisende med kollektivtransport kortere 
gangtid enn 20 min. Gangtiden består av sum gangtid før første påstigning + evt. gangtid ved bytte 
+ gangtid fra avstigning til destinasjon. F eks inntil 10 minutter i hver ende av en direktereise altså 
(eller 20 minutter til påstigning dersom du har destinasjon din omtrent på perrongen der du går av). 
90% har kortere gangtid enn 30 minutter (f. eks inntil 15 minutter i hver ende). Det kan diskuteres 
hvor presist modellen beskriver denne delen sammenliknet med virkeligheten. Dessuten vil det 
være et innslag av andre tilbringerformer (sykkel, eller skyss til/fra holdeplass), som ikke håndteres 
i modellen. 

Tabell 3 Hvor fort folk går avhenger blant annet av alder (Kilde: Statens vegvesen, HB123).  

 

Hvor langt de reisende er villige til å gå til stasjoner, og hvor fort de går, avhenger blant annet av 
alder. Tabell 3 viser veiledende tidsbruk barn/eldre kontra voksne bruker for å gå forskjellige 
avstander (Kilde: Kollektivhåndboka, Statens vegvesen HB 123). Hvilken avstand som skal ligge til 
grunn for kollektivlinjer, må derfor baseres på hvilket marked linjen skal betjene. Det vil f. eks være 
stor forskjell på hva som er optimal holdeplassavstand for en buss som primært fungerer som en 
skolerute, og et tog som primært frakter arbeidstakere til og fra jobb. 

 

 

Figur 16 Befolkningen er heterogen, og hvor langt du er villig til å gå til en stasjon avhenger av hvem du er 

(Kilde: Sweco 2015).  

Fordi kollektivtransport er massetransport der det er uttalte mål om å tiltrekke seg flest mulig 
reisende, samtidig som det er ønsker om mobilitet for alle, oppstår det et klassisk dilemma (se 
Figur 17. Statens vegvesen beskriver følgende om bussholdeplasser:  

Lang avstand mellom holdeplassene vil kunne virke ekskluderende for enkelte grupper med 
bevegelseshemning. Holdeplasser kan likevel ikke forventes lagt alle steder man skulle ønske det. 
Dersom holdeplassene legges tett vil tilgjengeligheten være god, men gjennomsnittsfarten for 
bussen vil gå ned og dermed gi lengre reisetid. 

I byområder anbefales en avstand mellom holdeplasser på stamlinjer på 500-800 meter. Utenfor 
tettbygde strøk vil avstanden mellom holdeplassene normalt være lengre. Lokale busslinjer kan ha 
kortere holdeplassavstander. Langruter, regionruter, superbuss og lignende linjer vil oftest ha lang 
avstand mellom holdeplassene for å redusere reisetiden. (Kilde: Statens vegvesen, HB 123).  

T-bane som et høykvalitets transportsystem med svært stor kapasitet, er ikke nevnt i 
kollektivhåndboka, men ligger nærmest kategorien superbuss og lignende linjer. Rollen til T-bane 
er at det er det mest kapasitetssterke transportmiddelet, og må derfor ha egenskaper som virker 
tiltrekkende på flest mulig reisende. Rask reisetid er en slik egenskap.  



  

 
 

RAPPORT SIDE 20 AV 27  

 

\\nolysfs001\OPPDRAG\31433\10207750_Utredningsalternativ_1_T-banetunnel_Oslo_sentrum\000_Utredningsalternativ_1_T-
banetunnel_Oslo_sentrum\08 Rapporter\Delrapport 3\3A\10207750_Delrapport 3A_20181207.docx 

 

 

Figur 17 Klassisk dilemma for planleggere av kollektivsystemer. Skal man ta hensyn til effektiv og attraktiv 

transport for flest mulig reisende - eller lage et tilbud som alle har mulighet til å benytte, men som flertallet av 

de reisende ikke synes er attraktivt? Riktig svar avhenger av hva som er kollektivlinjens rolle i 

transportsystemet.  

3.4.3 Avstander i eksisterende tunnel 

 

Figur 18 Avstander mellom stasjoner (målt mellom stasjoners midtpunkt) i eksisterende tunnel mellom 

Majorstuen og Helsfyr; synkende rekkefølge.  

For å vurdere hva som er en «vanlig» avstand mellom T-banestasjoner i Oslo sentrum, er det målt 
opp avstander mellom stasjonene i eksisterende tunnel mellom Majorstuen og Helsfyr (se Figur 
18).  

Den lengste avstanden som er målt, er mellom Majorstuen og Nationaltheatret på 1962 meter. Den 
korteste avstanden er mellom Jernbanetorget og Grønland på 483 meter. Det er dermed stor 
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forskjell på korteste og lengste avstand. Avstanden mellom stasjonene varierer mye, fra 483 meter 
til 1962 meter. Måling av avstand mellom eksisterende stasjoner gir derfor ikke et klart svar på hva 
som er vanlig avstand.  

Gjennomsnittsavstanden er 946 meter. Det innebærer at det tar i gjennomsnitt ca. 10 minutter å gå 
mellom stasjonene – dersom vi ikke tar med høydeforskjeller og stedlige forhold.  

3.4.4 Optimal stasjonsavstand er betinget av alderen på kollektivsystemet 

 

Figur 19: Gjennomsnittsavstander mellom holdeplasser på trikk (Kilde: Sweco 2018).  

Hvilken avstand som blir betegnet som optimal har endret seg over tid, og dette gjelder alle 
driftsarter. Figur 19 viser gjennomsnittsavstand på trikkelinjer og høykvalitets busslinjer. Eldre 
systemer (Lisboa, Oslo) kjennetegnes av kortere avstander mellom holdeplasser enn nyere 
systemer (Metz, Barcelona, London, Bergen bybane). Årsakene til dette kan forklares med at eldre 
systemer ble bygget ut i en tid der kollektivtrafikkens rolle var å gi alle en reisemulighet, samtidig 
som det i liten grad var konkurranse fra andre motoriserte transportformer. Dessuten var byene 
tette og kompakte med korte avstander. Med disse rammevilkårene ble kollektivsystemene bygget 
med korte avstander mellom holdeplassene.  

Etter ca. 1970 har målene med kollektivtrafikk gradvis endret seg fra å være et velferdstilbud til i 
større grad å bli et verktøy for å løse kø- og trengselsproblemer i byene på en bærekraftig måte. 
Byene har vokst og est ut, og dette har gitt lengre reiseavstander. Kravene til effektiv 
ressursutnyttelse og tidsbesparelser har også økt, og kollektivtrafikken er i et konkurranseforhold 
med privatbilen for å tiltrekke seg de reisende. Alle disse faktorene tilsier at et system som er 
attraktivt for flest mulig er å foretrekke, og dette medfører lengre avstand mellom stasjonene enn 
tidligere.  

Det er mye som tyder på at tradisjon også er viktig for hvilken avstand mellom stasjoner som 
velges. Dersom det skal etableres et helt nytt system står man fritt til å vurdere hva som er optimal 
avstand mellom stasjonene. Dersom et kollektivsystem av eldre dato skal rustes opp eller bygges 
ut, vil det systemet man har fra før være det man sammenlikner med. I de tilfellene det gamle 
systemet oppleves som godt, vil det være mange som vil ønske å få et nytt system som likner på 
det gamle, og reduksjon av antall stasjoner vil oppleves som et tap selv om det vil gi flere reisende. 
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3.4.5 Forskjell på å gå til T-bane sammenliknet med buss og trikk 

 

Figur 20 Forskjell på å gå til en bussholdeplass og til en dype eller grunn T-banestasjon.  

En viktig forskjell på å gå til en bussholdeplass sammenliknet med en T-banestasjon, er at 
bussholdeplassen som regel, ligger i samme plan som transportsystemet for øvrig. En T-
banestasjon i sentrum ligger under bakken. Avhengig av hvor dypt den ligger vil tiden det tar å gå 
til stasjonen bli lenger enn til bussholdeplassen, selv om avstanden i luftlinje er lik. Dette er illustrert 
i Figur 20.  

Fordi holdeplasser for buss og trikk ligger i samme plan som gaten for øvrig, er tilgjengeligheten til 
holdeplassen bedre enn til en T-banestasjon som ligger under bakken. På selve stasjonen har trikk 
og T-bane bedre tilgjengelighet enn buss, fordi påstigningen er trinnfri1 med liten glippe og det er 
bedre plass om bord.  

3.5 Kjøretider 

Det er gjort beregninger av kjøretider med og uten stasjoner på St. Olavs plass og Grünerløkka. 
Beregningene viser at det tar ca. 1 minutt lengre tid dersom det legges til en stasjon. Dette 
inkluderer retardasjon, akselerasjon og oppholdstid på stasjonen. Til grunn for beregningen er den 
samme traséføringen enten T-banen stopper eller ikke. Dersom det ikke skal være stasjon på St-
Olavs plass og Youngstorget kan det være mulig med en rettere traséføring og færre 
hastighetsbegrensninger som følge av kurver. Endringen i kjøretid ansees derfor som konservativ 
og kan ved nærmere vurderinger øke.  

I rapport 3C er det gjennomført vurderinger av hvordan antall stasjoner påvirker oppholdstiden på 
grunn av endret passasjermengde.  

                                                      
1 Gjelder nye trikker som er under bestilling. Eldre trikker er gjerne utstyrt med trapp.  



  

 
 

RAPPORT SIDE 23 AV 27  

 

\\nolysfs001\OPPDRAG\31433\10207750_Utredningsalternativ_1_T-banetunnel_Oslo_sentrum\000_Utredningsalternativ_1_T-
banetunnel_Oslo_sentrum\08 Rapporter\Delrapport 3\3A\10207750_Delrapport 3A_20181207.docx 

 

3.6 Konsekvensvurdering 

3.6.1 Alternativ 2A: St. Olavs plass 

 

Tabell 4 Vurdering av alternativ 2A St. Olavs plass.  

Tema Konsekvens Begrunnelse 

 Positiv Ingen Negativ  

Rettlinjeprinsippet   x En ny stasjon krever trolig tilpasning til geometri. Linjene 

vil ligne på en krokete linje med mange stopp. Dette kan 

påvirke hastighet og rett fremføring i negativ retning (se 

delrapport 3C) 

Takting på 

fellesstrekninger 

 (x)  Tiltaket kan ha betydning for takting på fellesstrekninger i 

separat system koplet til ringen, men det er ikke mulig å 

fastslå om konsekvensen er positiv eller negativ. Tiltaket 

vil ikke ha konsekvenser for taktingen i separat system. 

Utnytte ressursene   x Løsningen gir negativ trafikantnytte sammenliknet med 

planalternativet (beskrevet i delrapport 3D) samt høyere 

kostnader (se delrapport 5). 

Optimal 

stoppestedsavstand 

  x Optimal avstand mellom stasjoner på T-banen i Oslo er 

ikke definert, men avstanden mellom stasjoner er vurdert 

som kort dersom stasjonene etableres.  

Linjekategorier   x Antall stasjoner vil påvirke standarden på T-banelinjen i 

form av lavere reisehastighet (se delrapport 3C). En 

hovedlinje skal være designet for de store 

reisestrømmene og det skal ikke gjøres avvik for å 

tilfredsstille et mindretall på bekostning av flertallet (se 

delrapport 3D).  

Nettverkseffekter  x  Det etableres et nytt byttepunkt mellom buss og bane.. 

Dette byttepunktet gir få om noen ekstra reisemuligheter 

sammenliknet med eksisterende byttepunkt.   
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3.6.2 Alternativ 2B: Youngstorget 

 

Tabell 5 Vurdering av alternativ 2B Youngstorget 

Tema Konsekvens Begrunnelse 

 Positiv Ingen Negativ  

Rettlinjeprinsippet   x En ny stasjon krever trolig tilpasning til geometri. Linjene 

vil ligne på en krokete linje med mange stopp. Dette kan 

påvirke hastighet og rett fremføring i negativ retning (se 

delrapport 3C) 

Takting på 

fellesstrekninger 

 (x)  Tiltaket kan ha betydning for takting på fellesstrekninger i 

separat system koplet til ringen, men det er ikke mulig å 

fastslå om konsekvensen er positiv eller negativ. Tiltaket 

vil ikke ha konsekvenser for taktingen i separat system. 

Utnytte ressursene   x Løsningen gir negativ trafikantnytte sammenliknet med 

planalternativet (beskrevet i delrapport 3D) samt høyere 

kostnader (se delrapport 5). 

Optimal 

stoppestedsavstand 

  x Optimal avstand mellom stasjoner på T-banen i Oslo er 

ikke definert, men avstanden mellom stasjoner er vurdert 

som kort dersom stasjonene etableres.  

Linjekategorier   x Antall stasjoner vil påvirke standarden på T-banelinjen i 

form av lavere reisehastighet (se delrapport 3C). En 

hovedlinje skal være designet for de store 

reisestrømmene og det skal ikke gjøres avvik for å 

tilfredsstille et mindretall på bekostning av flertallet (se 

delrapport 3D).  

Nettverkseffekter  x  Det etableres et nytt byttepunkt mellom buss og bane.. 

Dette byttepunktet gir få om noen ekstra reisemuligheter 

sammenliknet med eksisterende byttepunkt.   
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3.6.3 Alternativ 3 : St. Olavs plass og Youngstorget 

 

Tabell 6 Vurdering av alternativ 3 St. Olavs plass og Youngstorget.  

Tema Konsekvens Begrunnelse 

 Positiv Ingen Negativ  

Rettlinjeprinsippet   x En ny stasjon krever trolig tilpasning til geometri. Linjene 

vil ligne på en krokete linje med mange stopp. Dette kan 

påvirke hastighet og rett fremføring i negativ retning (se 

delrapport 3C) 

Takting på 

fellesstrekninger 

 (x)  Tiltaket kan ha betydning for takting på fellesstrekninger i 

separat system koplet til ringen, men det er ikke mulig å 

fastslå om konsekvensen er positiv eller negativ. Tiltaket 

vil ikke ha konsekvenser for taktingen i separat system. 

Utnytte ressursene   x Løsningen gir negativ trafikantnytte sammenliknet med 

planalternativet (beskrevet i delrapport 3D) samt høyere 

kostnader (se delrapport 5). 

Optimal 

stoppestedsavstand 

  x Optimal avstand mellom stasjoner på T-banen i Oslo er 

ikke definert, men avstanden mellom stasjoner er vurdert 

som kort dersom stasjonene etableres.  

Linjekategorier   x Antall stasjoner vil påvirke standarden på T-banelinjen i 

form av lavere reisehastighet (se delrapport 3C). En 

hovedlinje skal være designet for de store 

reisestrømmene og det skal ikke gjøres avvik for å 

tilfredsstille et mindretall på bekostning av flertallet (se 

delrapport 3D).  

Nettverkseffekter  x  Det etableres to nye byttepunkt mellom buss og bane. 

Disse byttepunktene gir få om noen ekstra reisemuligheter 

sammenliknet med eksisterende byttepunkt.   
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4 Oppsummerende drøfting og anbefaling 
Gjennomgangen av prinsippene for utforming av linjenettet slik disse er beskrevet i rapporter fra 
Ruter og High Trans, er benyttet til å drøfte rolledelingen mellom T-bane, trikk og buss. I 
gjennomgangen er det avdekket følgende temaer som det ikke er etablert prinsipper for, eller der 
prinsippene ikke er tilpasset T-bane: 

 Kapasitet på stasjoner: Prinsippene for linjenettet vektlegger et lesbart og effektivt 
kollektivsystem. Reduksjon av antall linjer, unngå parallellkjøring og mange varianter av 
linjer er sentrale begreper. Denne tilnærmingen tar ikke høyde for at eksisterende system 
kan ha for liten kapasitet, selv om det er den mest kapasitetssterke transportformen som 
vurderes. I en slik situasjon kan det bli nødvendig med flere varianter og et mer komplisert 
system.  

 Avstand mellom stasjoner: Prinsippene for linjenettet drøfter optimal stoppestedsavstand 
for buss og trikk, men ikke for T-bane. Det er i dette notatet vist at en T-banestasjon har 
andre egenskaper enn en holdeplass blant annet fordi T-banestasjonen normalt ligger 
under bakken. Som det mest kapasitetssterke transportmiddelet som skal være attraktivt 
for flest mulig reisende, er det forutsatt at optimal avstand mellom stasjonene er lengre enn 
for buss og trikk. Gjennomsnittsavstanden mellom stasjonene mellom Tøyen og 
Majorstuen i eksisterende tunnel er i tråd med dette, men avstanden mellom hver enkelt 
stasjon varierer mye. 

 T-banens rolle på fellesstrekninger: T-banen i Oslo, samt nettverket for buss og trikk, er 
bygget ut over tid. I Oslo sentrum samles linjene og kjører mange av de samme 
strekningene, selv om traséene er forskjellige. Dette gir muligheter for å differensiere 
tilbudet med en klar rolledeling mellom driftsartene. Buss og trikk gir en bedre 
tilgjengelighet med holdeplasser på overflaten. T-banen gir raskere reiser, men også 
dårligere tilgjengelighet på grunn av stasjoner under bakken. Hvordan driftsartene skal 
utfylle hverandre i sentrumsområdet bør avklares. 

Det er vurdert to linjekart i denne delrapporten. Basert på prinsippet om god takting anbefales det 
at det jobbes videre med linjekartet separat system. Dette linjekartet er det enkleste og har best 
forutsetninger for god takting. 

Linjekartet separat system koplet til ringen er driftsmessig komplisert og vanskeligere å vurdere. 
Dersom dette skal velges i det videre arbeidet må det være fordi det er andre egenskaper som 
ansees som langt viktigere enn god takting. 

Konsekvensvurderingen viser at ingen av alternativene gir bedre oppfyllelse av prinsippene for 
linjenettet enn planalternativet. Basert på de kvalitative vurderingene som er gjort i denne 
delrapporten, anbefales det derfor at det er planalternativet man går videre med. Begrunnelsen 
hviler i stor grad på hvilken rolle T-banen skal ha i kollektivsystemet, og hvilke egenskaper den skal 
ha sammenliknet med buss og trikk. Her er T-banen tolket som hovedlinjer som skal ta de største 
passasjerstrømmene, der kort reisetid er en viktig egenskap som gjør T-banen attraktiv. En annen 
forståelse av T-banens rolle kan medføre andre konklusjoner. 
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