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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 delrapporten inngår i første trinn av utredningsprosessen. 
 
En sporinfrastrukturmodell er blitt laget i RailSys, og rapporten beskriver hvilke hastighetsprofiler som togene kan 
kjøres med i de ulike alternativene, og hvilke kjøretider som oppnås for å kunne gjøre sammenlikninger. Det gjøres 
også et estimat for oppholdstider, og avslutningsvis beregnes headway for ulike punkter langs sporstrekningene.  
 
Analyser av hastighetsprofiler og holdeplassopphold viser følgende resultater for kjøretid:  

 Etablering av stasjon på St. Olavs plass øker tiden det tar å kjøre gjennom tunnelen med 40 sekunder 
retning vest og 50 sekunder retning øst. 

 Etablering av stasjon på Youngstorget øker tiden det tar å kjøre gjennom tunnelen med 50 sekunder for 
begge retninger 
 

Kapasitetsanalyser viser følgende resultater:  
 Etablering av stasjon på St. Olavs plass har marginal betydning for kapasiteten gjennom tunnelen. 
 Etablering av stasjon på Youngstorget har marginal betydning for kapasiteten gjennom tunnelen. 

 
Årsaken til at stasjonene bare marginalt påvirker kapasiteten er delvis at kapasiteten bestemmes av en kombinasjon 
av kurver med lav hastighet, høydeprofiler samt av de stasjonene som har lengst oppholdstid. Youngstorget 
reduserer antall reisende og dermed også oppholdstiden på Jernbanetorget, men effekten dette har for kapasiteten 
er marginal.  
 
Det er også gjennomført en supplerende analyse. Denne viser at dersom det etableres andre traseer øst og vest for 
Stortinget kan sporlengdene reduseres noe og hastighetsprofilene forbedres. Dette vil gi ytterligere reduserte 
reisetider, men det må eventuelt utredes videre om de andre traséer er aktuelle.  
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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, og 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. 

 

 

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. Det er også en forutsetning at 
alle utredningene skal gjennomføres på et overordnet nivå.  

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 separate system 

 

 

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

Denne delrapporten gir svar på følgende spørsmål: 

 Hvordan påvirker stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget T-banens kjøretid? 

 Hvordan påvirker stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget T-banens kapasitet? 

Referansealternativet for begge disse spørsmålene er planalternativet, og det er derfor gjennomført 
en enkel konsekvensvurdering der alternativ 2A St. Olavs plass, alternativ 2B Youngstorget og 
alternativ 3 St. Olavs plass og Youngstorget er sammenliknet med planalternativet når det gjelder 
kjøretid og kapasitet. 

1.7.1 Supplerende analyse 

Som del av denne rapporten er det også gjennomført en supplerende analyse. Analysen er 
gjennomført for å få kunnskap om det er muligheter for redusert kjøretid ved å endre T-banens 
trasé/ linjeføring. Analysen forutsetter at stasjonene på St. Olavs plass og Youngstorget ikke 
finnes, og er således en optimalisering av planalternativet.  

I den supplerende analysen vurderes alternative sporlinjer mellom Bislett og Stortinget og mellom 
Stortinget og Grünerløkka.  

Den supplerende analysen er gjennomført både ved å ta hensyn til kjente fysiske forhold som 
normalt vil begrense mulighetene for traséføring og som en rent teoretisk øvelse.  

De kjente fysiske forholdene vil som oftest ha betydning for investeringskostnader, fordi 
kostnadene ved ikke å ta hensyn til fysiske forhold ofte blir svært høye.  

Den ren teoretiske øvelsen viser det maksimale potensialet dersom optimal linjeføring er det 
eneste kriteriet som legges til grunn. Dersom tidsgevinsten er høy, kan over tid reduserte 
driftskostnader og høyere trafikantnytte likevel innebære at tiltaket er å foretrekke selv om 
investeringskostnadene øker. 

Siden det er planalternativet som vurderes endret, inngår ikke den supplerende analysen i 
konsekvensvurderingen. 
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2 Metode 

2.1 Innledning 

En sporinfrastrukturmodell er bygget i RailSys ut ifra informasjon om dagens anlegg og ny 
tunnelstrekning. Modellen benyttes til å beregne kjøretid og avstand i tid mellom togene. 

Som del av arbeidet med denne rapporten er det gjennomført en supplerende analyse der det 
vurderes potensiale for endret kjøretid dersom planalternativet justeres. Metoden som er benyttet 
er ikke beskrevet i dette kapitelet, men inngår som del av den supplerende analysen. 

2.2 Beregning av hastighet 

For å finne tidsbruk er det gjennomført en rekke beregninger av hastigheter.  

Den statiske hastighetsprofilen for dagens strekninger er hovedsakelig funnet ved å anvende 
banehastigheten fra det skjematiske tegningene som blant annet viser spor, sporfeltgrenser, 
kodede hastigheter i signalsystemet, samt banehastigheter (underlagsmateriale). Banehastigheten 
for eksisterende strekninger avrundas ned til nærmeste femtall, som betyr at en banehastighet på 
57 km/h endres til 55 km/h og så videre. 

For de nye strekningene anvendes angitte radier for sirkelkurver for å definere banehastigheter på 
ulike deler, informasjonen tas fra underlagsmateriale (CAD «T-banetunnelen.dwg», versjon 2018-
09-27) og det er vurdert hvilken største hastighet som bør være mulig opptil maksimal grense på 
70 km/h. Dette er største operative hastighet som benyttes på dagens T-banenett. 

 

Figur 8: Den maksimale hastigheten som er benyttet i analysene er 70 km/h. Denne hastigheten er mest 

aktuell på rettstrekninger. Kurver og stasjoner medfører at det på flere strekninger er lavere hastigheter.  

I virkeligheten begrenses mulig banehastighet i en kurve også av overgangskurver, overhøyde og 
ukompensert overhøyde. Det er ikke tatt hensyn til dette ettersom så detaljert informasjon ikke er 
tilgjengelig i denne planfasen.  

Det er utarbeidet en rekke hastighetsprofiler som grunnlag for analyser og resonnementer i denne 
rapporten. Disse er vist i vedlegg 1 bakerst i rapporten. 
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2.3 Hva er kapasitet? 

I denne rapporten betyr kapasitet hvor mange tog som kan avvikles i løpet av en time (Figur 9). 
Hva som er riktig kapasitet vil variere avhengig av hvordan vi forholder oss til tidsbruk. Tidsbruken 
varierer med kjøretid mellom stasjoner og oppholdstid på stasjoner.  

 

 

Figur 9: Med kapasitet menes i denne utredningen hvor mange tog som kan avvikles i løpet av en time. Hvilke 

tidsverdier som legges inn i en kapasitetsanalyse er avgjørende for utfallet av analysen.  

 

Kapasitet kan deles inn i statisk kapasitet og dynamisk kapasitet: 

Statisk kapasitet: Det er på forhånd forutsatt ulike variabler. Typiske variabler er hvilken rekkefølge 
togene kjører i, oppholdstider ved stasjoner og togenes hastighetsprofiler. Det benyttes typiske 
verdier med en viss innlagt robusthet.  

 Teoretisk kapasitet: Dette er en variant av den statiske kapasiteten, men uten noe form for 
robusthet. Ved beregning av denne benyttes faste variabler der verdiene er det maksimale 
man kan oppnå (ikke det typiske).  

Dynamisk kapasitet: Den dynamiske kapasiteten beskriver den faktiske kapasiteten som kan 
observeres, eller som kan forutsies med variasjoner som normalt vil forekomme.  

Kapasiteten bestemmes ofte av et kompromiss mellom høy turtetthet og tilstrekkelig robusthet. En 
slikt kompromiss vil ta høyde for en viss uregelmessighet i avviklingen. Dette gjelder særlig 
beregninger på sentrale snitt, der et stort antall tog skal passerer og mange mennesker foretar av – 
og påstigning. Variasjonen i holdeplasstid kan være stor, og normalt ha svært mye å si for 
avviklingen av trafikken.  

I denne analysen er det benyttet statisk kapasitet med det som er antatt som tilstrekkelig 
marginaltid (30 sekunder). Det er i tillegg gjort en følsomhetsvurdering der kapasiteten er beregnet 
med forskjellige verdier for marginaltiden.  
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2.4 Avstand i tid mellom to tog (headway) 

Holdeplasstider for nye stasjoner er definert basert på informasjon om antall reisende og 
oppholdstider på eksisterende stasjoner i høytrafikk. Kapasiteten er beregnet ved å finne 
avstanden mellom togene som trafikkerer tunnelen. I kapasitetsanalyser benyttes begrepet 
headway som avstand i tid mellom to tog på en strekning (se Figur 10). 

 

Figur 10: Begrepet headvway benyttes ofte i kapasitetsanalyser, og betyr hvor stor avstand i tid det er mellom 

to tog på en strekning.  

Headway kan inndeles i to varianter:  

 Teoretisk minimum headway: Den minste avstanden i tid togene kan kjøre med gjeldende 
materiell og signalanlegget som er installert på strekningen. Dette begrepet sier noe om 
potensialet, men vil sjelden oppleves i virkelig trafikk.  

 Praktisk headway: Teoretisk minimum headway med en tillagt margin (se Figur 11). Dette 
begrepet sier noe om hvordan vi vil oppleve virkelig trafikk. For å definere praktisk 
headway må vi først definere teoretisk minimum headway. 

 Dimensjonerende headway: Den minste tidsverdien mellom to tog som legges til grunn for 
et ruteopplegg. På togsystem med tett trafikk og stasjonsopphold oppstår som oftest den 
dimensjonerende headway som følge av togenes oppholdstid på stasjoner.  

For å definere teoretisk minimum headway antas det at signalsystemet er et CBTC-system med 
moving block med en oppløsning på 30 meter og sikkerhetsmargin på 60 meter. Dette betyr at 
banen er oppdelt i fiktive signalblokker som er 30 meter lange. Togene er MX 3000. Teoretisk 
minimum headway oppstår hovedsakelig ved stasjonene der togene har lengst oppholdstid. 

Selv om en stor del av teoretisk minimum headway kan forklares ved hjelp av oppholdstider på 
stasjoner, påvirkes de også av omkringliggende hastighetsprofiler, av stigningen i nærheten av 
stasjonene og hastigheten når toget kjører inn og ut av stasjonene. 

For å definere praktisk headway er det vurdert hva som er antatt margin. Marginen er etablert ved 
å addere de små forsinkelsene som kan oppstå for et tog som følge av variasjoner i oppholdstid på 
holdeplasser, tid til akselerasjon og nedbremsing, sjåførenes kjørestil etc.  

 

Figur 11 Praktisk headway består av teoretisk minimum headway og en margin for å ta hensyn til 

stasjonsopphold, stigninger nær stasjonene og omkringliggende hastighetsprofiler.  
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2.5 Hvordan holdeplasstid påvirker kapasiteten 

 

Figur 12: Situasjon med samme oppholdstid på alle stasjoner gir samme minimum headway..  

Oppholdstiden på holdeplassene påvirker normalt kapasiteten. I Figur 12 har vi en situasjon der 
oppholdstiden på holdeplassene er lik på alle stasjoner. I denne situasjonen er det ingen tog som 
må vente bak et annet. Alle stasjonene gir samme minimum headway dersom det ikke er andre 
forhold (signalanlegg, hastighetsbegrensninger etc) som påvirker kjøringen. Oppholdstiden på 
holdeplasser påvirker ikke kapasiteten.  

Kapasiteten bestemmes i denne situasjonen i stor grad av avstanden mellom stasjoner (for kort 
avstand kan gi redusert kapasitet dersom det tillates høy hastighet) og forskjeller i hastighet eller 
stigningsforhold på de ulike strekningene.  

 

Figur 13 Situasjon med forskjellig oppholdstid på stasjonene innebærer at togene må vente før stasjonen med 

lengst oppholdstid. 

Figur 13 viser en situasjon der oppholdstiden er mye lengre på den første stasjonen enn på de to 
stasjonene bak. Dette medfører at tog 2 må vente på at tog 1 kjører fra stasjonen, og at tog 3 må 
kjøre saktere for å ikke ta igjen toget foran. Dette medfører at alle tog vil bruke lenger tid på 
strekningen. Figur 14 viser den samme holdeplassen som nå betjenes av tog 2. Toget foran kjører 
fra tog 2, og dette medfører at teoretisk minimum headway øker.  

 

Figur 14: Situasjon med forskjellig oppholdstid på stasjonene innebærer at minimum headway for hele 

strekningen oppstår ved stasjonen med lengst oppholdstid. 

Det er derfor stasjonen med lengst oppholdstid som i stor grad bestemmer kapasiteten på denne 
strekningen, men avstanden mellom stasjoner, forskjeller i hastighet og stigningsforhold kan også 
ha noe å si. 
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2.6 Kort beskrivelse av RailSys 

Infrastrukturen legges inn på mikroskopisk nivå (node-lenke-struktur), som innebærer at objekter 
som sporveksler, signalpunkter, baliser osv. kan defineres. På banenettet legges det deretter på 
gjeldende hastigheter, stigning/fall og annen informasjon. Kjøretøymodellene legges inn med 
trekkraftkurver, vekt, adhesjonsegenskaper og bremseytelser med mere. Dette gjøre det mulig å 
beregne kjøretider og lage rutemodeller.  

Det er mulig å simulere ruteplaner og påføre ulike typer driftsforstyrrelser (stokastiske og/eller 
deterministiske) for å få en oppfatning av forventet punktlighet, middelforsinkelser og muligheter for 
å hente inn forsinkelser (robusthet). Dette legges til grunn for en ruteplan med gitte 
forsinkelsesnivåer/-fordelinger.  

Programmet støtter flere typer signalsystemer.  

2.7 Grunnlag 

2.7.1 Infrastruktur 

Det er etablert infrastrukturmodeller i simulerings- og ruteplanleggingsprogrammet RailSys for 
dagens situasjon og alternativene. Modellen består av spor, stigninger/fall, banehastigheter, 
stoppunkter ved stasjoner og signalsystem med mere. For kjøretider og headway-analyser må 
også en kjøretøymodell defineres med tilhørende parametere, for eksempel trekkraftkurver, 
retarderingsytelser (bremsing) og lengde. 

For å modellere dagens situasjon i infrastrukturmodellen er det brukt skjematiske og geometriske 
tegninger mottatt fra Sporveien. For de nye strekningene anvendes CAD-underlag, som gir 
stasjonsplasseringer, vertikal- og horisontalgeometri. Stasjonskodene som brukes i den 
skjematiske skissen og i hastighets- og headway-figurene er vist i Figur 15. 

 

Figur 15 Stasjonskoder (forkortelser) benyttet i rapporten.  

Hvordan en løsning for Majorstuen stasjon kan bli med tanke på plattformer og sporforbindelser er 
ikke tatt opp i denne delrapporten. 
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Avstand mellom stasjoner vises i Tabell 1. For de nye tunnelene anvendes i enkelte tilfeller egne 
avstander for hver retning. 

Tabell 1 Kjøreavstand for togene mellom stasjonene. 

Dagens situasjon Alternativ 3 

Strekning Avstand (m) Strekning Avstand (m) 

MAJ – NAT 1957 MAJ – BIS 1202 

NAT – STT 711 BIS – SOP 1180 

STT – JER 501 SOP – STT 634 østover, 390 vestover 

JER – GRØ 487 STT – JER 488 østover, 493 vestover 

GRØ – TØY 1057 STT – YOU 507 

  YOU – GRUE 827 

  GRUE – TØY 1108 

 

Figur 16 viser en skjematisk skisse for det aktuelle området. Toppen viser dagens situasjon og 
nedre viser alternativ 3 med St. Olavs plass og Youngstorget. Ellers er skjematisk skisse den 
samme for alle alternativer med ny tunnel. 

 

 

Figur 16 Skjematisk sporskisse for det aktuelle området.  

2.7.2 Kjøretøy 

Kjøretøymodellen er basert på vogntypen MX3000 når det gjelder lengde, vekt og største tillatte 
hastighet. Akselerasjonen begrenses i modellen til 1,2 m/s2, retardasjonen modelleres til 1,0 m/s2 
på flatmark. MX3000 er konstruert for største tillatte hastighet 80 km/h, men største operative 
hastighet er 70 km/h.  
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2.7.3 Signalsystem 

Nåværende signalsystem antas byttet ut til et moderne CBTC-system (Communication-Based 
Train Control). Speed code-systemet som anvendes i dag i Oslo kan sende fire ulike 
hastighetsbeskjeder til togene: 15, 30, 50 og 70 km/h. Moderne CBTC-systemer kan i prinsippet gi 
hastighetsbeskjeder med en oppløsning ned til 1 km/h. Som en praktisk oppløsning er 5 km/h 
anvendt for de statiske hastighetsprofilene i modellen. 

Signalsystemets konfigurasjon påvirker også minste mulige headway mellom tog. I headway-
analysen anvendes prinsippet med moving block, der et forankjørende togs posisjon, hastighet og 
retning kontinuerlig eller med korte tidsintervaller kommuniseres til bakenforkjørende tog. 
Stoppunktene for det bakenforkjørende togets bremsekurve i forhold til det forankjørende tog 
oppdateres i prinsippet kontinuerlig når det forankjørende toget er i bevegelse. Stoppunktene 
defineres av det forankjørende togets bakende addert med en sikkerhetsavstand.  

 

Figur 17: I analysen forutsettes nåværende signalsystem å være byttet ut med det nye systemet CBTC. 
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3 Kjøretider og oppholdstider 

3.1 Oppholdstid på stasjoner 

Benyttede oppholdstider tar utgangspunkt i data tilsendt fra Ruter for dagens situasjon. Det er 
deretter benyttet informasjon om av og påstigende på forskjellige stasjoner fra delrapport 3D for å 
beregne oppholdstid for stasjonene i de ulike alternativene. 

3.1.1 Oppholdstider registrert i dagens situasjon 

Dataene fra Ruter viser median tid for opphold på stasjonene per halvtime. Vi har valgt å slå 
sammen halvtimene til hele timer for å forenkle beregningene. Deretter har vi hentet ut 
oppholdstidene som gjelder for rushperiodene. Dette gir estimat for de mest trafikkerte periodene. 

I morgenrushet er timene 7 og 8 benyttet. I ettermiddagsrushet er data for timene 16 og 17 
benyttet. For å ha et grovt estimat på oppholdstid per stasjon, er det valgt å ta gjennomsnittet av 
alle tidspunkter for rush og retninger slik at vi får et tall for oppholdstid per stasjon. Videre er det 
valgt å runde tallene for oppholdstid opp til en nøyaktighet på 5 sekunder (se Tabell 2). ¨ 

Tabell 2 Oppholdstider på eksisterende hver stasjoner i rushperiodene. 

Stasjon Gjennomsnittlig oppholdstid [s] Avrundet oppholdstid [s] 

Majorstua 32 35 

Nationaltheatret 32 35 

Stortinget 26 30 

Jernbanetorget 35 35 

Grønland 23 25 

Tøyen 31 35 

 

Figur 18 viser Jernbanetorget som et eksempel på variasjonene av oppholdstidene gjennom 
døgnet (hverdager) Figuren viser gjennomsnittet av begge retninger. Oppholdstidene øker i 
morgen- og ettermiddagsrushet, men utenom disse periodene er det lite variasjon. 

 

Figur 18 Variasjon i oppholdstid på Jernbanetorget hverdager, begge retninger kombinert. 
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3.1.2 Oppholdstider i ulike alternativer 

I Figur 19 vises oppholdstidene (høytrafikk) for stasjonene i de forskjellige alternativene. 
Oppholdstidene tar hensyn til antall påstigende på hver stasjon i de forskjellige alternativene. Det 
er disse oppholdstidene som er benyttet i beregning av kjøretid og kapasitet.  

 

Figur 19 Oppholdstid i rushperiodene som er benyttet i kapasitetsberegningene. Estimater for oppholdstider er 

basert på prognoser for antall av- og påstigende per stasjon. 

Figuren viser at oppholdstiden varierer mellom stasjonene men også mellom alternativene.  

Når det gjelder kapasitet er det stasjonene med høyest oppholdstid som er interessante, fordi disse 
vil påvirke den praktiske headwayen. Hverken Youngstorget eller St. Olavs plass har lengst 
oppholdstid i noen av alternativene.  

Stasjonene som har lengst oppholdstid i alle alternativer er Majorstuen, Nationaltheatret, Tøyen og 
Jernbanetorget.  

På Stortinget (indre stasjon) reduseres oppholdstiden sammenliknet med planalternativet i 
alternativ 2A og 3. Begge alternativene inneholder stasjon på St. Olavs plass. Oppholdstiden på 
Stortinget reduseres med 5 sekunder som følge av de reisende flyttes over til St. Olavs plass. 

På Jernbanetorget reduseres oppholdstiden sammenliknet med planalternativet i alternativ 2B og 
3. Begge alternativene inneholder stasjon på Youngstorget. Oppholdstiden på Jernbanetorget 
reduseres med 5 sekunder som følge av reisende flyttes over til Youngstorget. 

Variasjonene i oppholdstid benyttes sammen med variasjoner i kjøretid i den videre beregningen 
av praktisk headway. 
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3.2 Kjøretider mellom stasjoner 

Kjøretiden mellom stasjon er beregnet basert på hastighetsprofiler (se vedlegg 1). I Figur 20 er 
kjøretiden mellom hver stasjon vist. 

 

 

Figur 20 Kjøretider (fra start til stopp) i sekunder mellom forskjellige stasjoner inkludert oppholdstiden på 

kommende stasjon. Relasjoner som finnes i dagens situasjon er vist med svart farge. 

Basert på tallgrunnlaget som er benyttet for å utarbeide Figur 19 (oppholdstider og Figur 20 
(kjøretider) finner vi at:  

 Dersom det er stasjon ved St.Olavs plass vil det ta ca 1,5 minutter lenger tid å kjøre fra 
Majorstuen til Stortinget i ny tunnel sammenliknet med eksisterende tunnel.  

 Uten stasjon på St. Olavs plass tar det 40 sekunder lenger tid å kjøre i ny tunnel retning 
øst, men det er ingen forskjell retning vest. 

 Dersom det ikke er stasjon på Youngstorget vil det ta ca. 30 sekunder kortere tid å reise fra 
Stortinget via Grünerløkka enn via Jernbanetorget til Tøyen.  

 Dersom det er stasjon på Youngstorget vil det ca. 50 sekunder lenger tid å reise mellom 
Grünerløkka og Stortinget enn dersom det ikke er stasjon.  

 I de aller fleste tilfeller er det kun små forskjeller mellom retningene (1–3 sekunder). Det er 
et unntak på strekningen mellom Stortinget og Bislett. Dette skyldes en kombinasjon 
avstandsforskjellen mellom retningene (cirka 250 m) og den lave hastigheten ved kjøring 
østover fra Bislett til Stortinget. 
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4 Kapasitet i de ulike alternativene 

4.1 Antall tog som kan avvikles i de nye tunnelene 

For å finne ut hvor mange tog tunnelene kan avvikles er det gjennomført en vurdering av hva som 
er praktisk headway i de nye tunnelene. Ut ifra de dimensjonerende verdiene for teoretisk minimum 
headway må det legges til en margin. Denne er definert til 30 sekunder, men kan senkes dersom 
man er villige til å akseptere mindre robusthet. Praktisk headway er definert til 72-77 sekunder. 

4.2 Praktisk headway for fremtidig trafikk 

Det er vurdert hvilken praktisk headway det er behov for å avvikle fremtidig trafikk. Frekvens på 
hvert 2. minutt innebærer at det avvikles 30 tog pr. time. Ved en rutetabell med tog annen hvert 
minutt er det behov for en praktisk headway på 120 sekunder (Figur 21). 

 

Figur 21 Dersom frekvensen på togene i sentrumstunnelene er hvert 2.minutt er det behov for en praktisk 

headway på 120 sekunder.  

For alternativ 3 skal det basert på beregningene være mulig å kjøre med en praktisk headway på 
100–105 sekunder. Dette innebærer ca. 34 tog per time. Dette er flere enn det er behov for i 
fremtidig trafikk.  

4.3 Kapasitet som følge av variasjoner i holdeplassopphold 

For at oppholdstidene og headway til sammen skal være robuste, bør marginene være tilstrekkelig 
store til å klare en normalt forventet variasjon i oppholdstid på stasjonene langs strekningen. Det er 
benyttet data fra delrapport 3D for å beregne hvordan forskjellig antall påstigende på stasjonene vil 
påvirke oppholdstiden for de ulike alternativene. 

Det innebærer følgende:  

 Ettersom Jernbanetorget får flere av- og påstigende i planalternativet sammenliknet med 
alternativ 3, vil oppholdstiden på stasjonen øke. Teoretisk minimum headway på 
Jernbanetorget øker med forskjellene i anslåtte oppholdstider.  

 På Stortinget stasjon blir belastningen betydelig større ved plattformene for tog på 
strekningen Nationaltheatret – Grünerløkka sammenliknet med de ytre plattformene (Bislett 
– Jernbanetorget). Dette gjelder spesielt i alternativ 1. Oppholdstiden er derfor høyere i 
planalternativet sammenliknet med alternativ 2A og 3.  

Basert på antall passasjerer vil teoretisk minimum headway bli høyere for Jernbanetorget og 
Stortinget i alternativ 1 sammenliknet med alternativ 2B og 3. I planalternativet ligger de høyeste 
verdiene i intervallet 75–80 sekunder hvilket med en margintid på 30 sekunder innebærer en 
kapasitet på litt under 33 tog per time. 
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4.3.1 Hvordan marginaltiden påvirker antall tog pr. time 

Fordi fordelingen av passasjerer mellom alternativene varierer, og dermed også holdeplasstiden, er 
det gjort en vurdering av hvordan endret marginaltid påvirker kapasiteten pr. time. Det er 
gjennomført en vurdering der marginaltiden øker i trinn på 5 sekunder fra 5 til 40 sekunder.  

Kapasiteten for forskjellige strekninger i de fire alternativene er vist i Figur 23 – Figur 26. Figurene 
viser at kapasiteten reduseres når marginaltiden øker. I alle situasjonene er det en eller flere 
stasjoner med den høyeste oppholdstiden som definerer kapasiteten.  

 

Figur 22: Forskjellige nivåer av marginaltid – symbol med forklaring.  

Figur 22 viser forskjellige nivåer av marginaltid med symbol og forklaring. Symbolene er benyttet i 
figurene: 

 De røde stiplete strekene i figurene viser situasjoner der marginaltiden er så lav at det i 
realiteten ikke er mulig å avvikle trafikken. I denne situasjonen tillates ingen variasjoner i 
kjøretid eller oppholdstid, og forsinkelser sprer seg umiddelbart fra tog til tog. 

 De grønne stiplete strekene i figurene viser en marginaltid som er sannsynlig ved normal 
trafikk.  

 Mellom de grønne og røde strekene vises en marginaltid som krever stor presisjon i 
togfremføringen og hva som teoretisk er mulig å oppnå. Dette er teoretisk mulig 
marginaltid, og er vist med gule stiplete streker. 

I planleggingen av driftsopplegg diskuteres det ofte om man skal etablere et tilbud med høy 
punktlighet (innenfor de grønne strekene), eller om man skal øke frekvensen med risiko for 
hyppigere forsinkelser. I en slik situasjon velger man mindre robusthet ved at togene kjører med 
margin innenfor de gule strekene. Dette er en strategi som kan ha noen uønskede konsekvenser: 

 Dersom forsinkelsene oppstår hyppig ender man med et tilbud som i realiteten gir en 
lavere kapasitet med økt innsats av materiell.  

 I tillegg gir lite punktlig avvikling gir en større sannsynlighet for skjevfordeling av 
passasjerene mellom togene. Flertallet av de reisende vil i en slik situasjon havne på de 
fulle togene, og ikke oppleve at det tilbys økt kapasitet.  

Det må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle om det er hensiktsmessig å redusere robustheten for å 
øke frekvensen, og om det oppnås en reel økning i kapasiteten når det settes inn flere tog. 

Nedenfor er det gjennomgått marginaltiden påvirker antall tog pr. time i begge tunnelene og i 
begge retninger.  
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Figur 23 viser antall tog pr time for østgående trafikk fra Majorstuen til Tøyen via Bislett og 
Jernbanetorget. Figuren viser at antall tog pr. time som avvikles i tunnelene er marginalt høyere i 
alternativ 2B og 3 enn i alternativ 1 og 2A. Dette skyldes at ved etablering av stasjon på 
Youngstorget reduseres oppholdstiden på Jernbanetorget som følge av at de reisende fordeles på 
de to stasjonene. 

Figur 24 viser at det samme skjer i vestgående retning.  

 

Figur 23 Antall tog per time retning øst via Bislett og Jernbanetorget med forskjellige marginer. 

 

Figur 24 Antall tog per time retning vest via Jernbanetorget og Bislett med forskjellige marginer. 
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Figur 25 viser kapasiteten for tog via Nationaltheatret och Grünerløkka retning øst. Selv om antatt 
oppholdstid ved Stortinget er 35 sekunder i alternativ 1 og 30 sekunder i alternativ 2A, 2B og 3 gir 
dette ikke forskjellig kapasitet. Dette kan forklares med at kapasiteten bestemmes av 
oppholdstiden på andre stasjoner enn Stortinget.  

Figur 26 viser at det samme skjer i retning vest. 

 

 

Figur 25 Antall tog per time retning øst via Nationaltheatret og Grünerløkka med forskjellige marginer. 

 

Figur 26 Antall tog per time retning vest via Grünerløkka og Nationaltheatret med forskjellige marginer. 
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4.3.2 Hva om oppholdstiden blir lik på alle stasjoner? 

Det er gjennomført en analyse av hvordan lik oppholdstid på alle stasjoner påvirker kapasiteten. 
Dette er gjennomført for å si noe om potensialet for økt kapasitet som følge av jevnere fordeling av 
passasjerer. Oppholdstiden som er valgt er 30 sekunder.  

Den laveste kapasiteten får tog retning øst via Bislett i alternativ 2A og 3. Dette skyldes 
kombinasjonen av oppholdstid ved etablering av St. Olavs plass, kort avstand mellom stasjoner og 
lav hastighet i kurver.  

Forskjellen i kapasitet sammenliknet med planalternativet er på 1.7 tog pr. time. Dette ansees som 
en marginal forskjell. 

Kapasitetsanalysen viser det kan kjøres 33-35 tog pr. time dersom det legges til en marginal på 30 
sekunder på teoretisk minste headway. Dette innebærer større kapasitet enn det som er nødvendig 
for å kjøre et fremtidig driftsopplegg med 2 min frekvens i tunnelene.  

Oppsummert så har det svært liten betydning for kapasiteten om stasjonene St. Olavs plass og 
Youngstorget finnes.  
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5 Konsekvensvurdering 

5.1.1 Alternativ 2A: St. Olavs plass 

 

Tabell 3 Vurdering av alternativ 2A St. Olavs plass.  

Tema Konsekvens Begrunnelse 

 Positiv Ingen Negativ  

Kjøretid   x Kjøretiden mellom Bislett og Stortinget øker med 50 

sekunder sammenliknet med planalternativet retning øst. 

Kjøretiden mellom Stortinget og Bislett øker med 40 

sekunder sammenliknet med planalternativet retning vest. 

Økt kjøretid skyldes tid til akselerasjon, retardasjon og 

opphold på ny stasjon. 

Kapasitet   (x) Alternativet påvirker kapasiteten marginalt negativt.  

Om oppholdstidene antas å være like overalt, medfører 

det at antall tog i timen som kan kjøre lilla tunnel retning 

øst blir marginalt lavere med St. Olavs plass enn i 

planalternativet.  
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5.1.2 Alternativ 2B: Youngstorget 

 

Tabell 4 Vurdering av alternativ 2B Youngstorget 

Tema Konsekvens Begrunnelse 

 Positiv Ingen Negativ  

Kjøretid   x Kjøretiden mellom Stortinget og Grünerløkka øker med 50 

sekunder sammenliknet med planalternativet retning øst. 

Kjøretiden mellom Grünerløkka og Stortinget øker med 50 

sekunder sammenliknet med planalternativet retning vest. 

Økt kjøretid skyldes tid til akselerasjon, retardasjon og 

opphold på ny stasjon. 

Kapasitet (x)   Antall tog i timen som kan kjøre i den grå tunnelen 

påvirkes ikke av om Youngstorget finnes. Begrensninger i 

antall tog inntreffer på andre steder.  

En marginal positiv effekt på kapasiteten for tog som 

kjører i den lilla tunnelen kan oppnås som følge av færre 

reisende på Jernbanetorget. 
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5.1.3 Alternativ 3 : St. Olavs plass og Youngstorget 

 

Tabell 5 Vurdering av alternativ 3 St. Olavs plass og Youngstorget.  

Tema Konsekvens Begrunnelse 

 Positiv Ingen Negativ  

Kjøretid   x Kjøretiden mellom Bislett og Stortinget øker med 50 

sekunder sammenliknet med planalternativet retning øst. 

Kjøretiden mellom Stortinget og Bislett øker med 40 

sekunder sammenliknet med planalternativet retning vest. 

Kjøretiden mellom Stortinget og Grünerløkka øker med 50 

sekunder sammenliknet med planalternativet retning 

øst.Kjøretiden mellom Grünerløkka og Stortinget øker med 

50 sekunder sammenliknet med planalternativet retning 

vest. 

Økt kjøretid skyldes tid til akselerasjon, retardasjon og 

opphold på nye stasjoner. 

Kapasitet (x)  (x) En liten positiv effekt på kapasiteten for tog som kjører i 

den lilla tunnelen kan oppnås fordi etablering av 

Youngstorget vil gi færre reisende på Jernbanetorget.  

En liten negativ effekt på kapasiteten for tog som kjører i 

den grå tunnelen kan oppnås som følge av etablering av 

stasjon på St. Olavs plass.  

 

6 Supplerende analyse  
Så langt har alle alternativer anvendt samme sporgeometri, slik at den statiske hastighetsprofilen 
er lik i alle alternativene. I de alternativene der St. Olavs plass og/eller Youngstorget ikke finnes, 
kan det være muligheter for å forandre sporgeometrien og eventuelt muliggjøre høyere hastigheter. 
Det kan også være muligheter for sporgeometrioptimalisering av kurvene i alle alternativer slik at 
det f.eks. nås en hastighet på 55km/t i stedet for 50 km/t og samtidig tilfredsstille Sporveiens krav.  
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Overordnet er det sett på hva slags linjeføring man kan få dersom man legger til grunn at det ikke 
bygges nye stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget. 

6.1.1 Optimalisering av sporlinje basert på kjente fysiske forhold 

Mellom Majorstuen og Stortinget vurderes det at foreslått plassering av stasjon på Bislett er et godt 
kompromiss mellom anleggsgjennomføring, hastighet og grunnforhold, og at man ikke oppnår noen 
drastiske forbedringer av disse ved å fjerne stasjonen på St. Olavs plass. Frafallet av sistnevnte 
stasjon vil gi muligheter til høyere hastighet i både øst- og vestgående retning. I østgående retning 
vil den krappe radien på Stortinget stasjon fortsatt legge sterke begrensinger på hastighet og 
dermed føre til økt kjøretid. 

Mellom Stortinget og Tøyen vurderes det at foreslått plassering av stasjon på Grünerløkka er et 
godt kompromiss mellom anleggsgjennomføring, hastighet og grunnforhold, og at man ikke oppnår 
noen drastiske forbedringer av disse ved å fjerne stasjonen på Youngstorget. Frafallet av 
Youngstorget muliggjør flere alternative linjeføringer mellom Stortinget og Nybrua. På denne 
strekningen er det utfordrende grunnforhold, og den foreslåtte plasseringen av Youngstorget 
stasjon gjør at tunnelen bygges i et område som antakelig har bedre grunnforhold enn andre steder 
i nærheten. Dette gjelder uavhengig om man bygger en stasjon eller ikke. I så fall vil linjen kunne 
optimaliseres for noe høyere hastighet (80 km/h) enn et alternativ med stasjon.  Den største 
ulempen med et slikt alternativ er at kurven som forbinder Stortinget og Youngstorget må være så 
krapp at hastigheten reduseres til 60 km/h. 

Et annet alternativ er å søke tilstrekkelig overdekning mot sør-øst. Legger man linja sør for Brugata 
vil man kunne få en del fjell, men det vil også være behov for en del tunneldriving i tett bebyggelse 
med liten/ingen fjelloverdekning, som er mer komplisert og kostbart. Fordelen med denne linja er at 
det potensielt kan kjøres i 80 km/h fram til Nybrua stasjon. Et tredje alternativ er å legge ny linje 
mellom Stortinget og Nybrua like under Brugata. Da kan man ligge så grunt at man reduserer 
ulempene med løsmassetunneler, og samtidig vil man oppnå 80 km/h fram til Nybrua stasjon. 
Felles for alle de tre alternativene er at det legges opp til en hastighet på 60 km/h inn mot Nybrua 
stasjon. For kjøretidsberegninger legges alternativet som følger korridoren om Youngstorget. 

Figur 27 viser de beskrevne sporlinjene. Eksisterende T-bane er vist i svart farge. Brun farge viser 
sporlinje for alternativ 3. Rosa, gult og blått viser alternativer til brun sporlinje. 
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Figur 27 Eksisterende T-bane(svart), Alternativ 3 (brun) og alternative sporlinjer øst og vest for Stortinget. 

Kjøretider og avstander beregnes for den alternative sporlinjen vest for Stortinget (rosa) og for den 
gule sporlinjen øst for Stortinget. Figur 28 og Figur 29 viser eksempler på hastighetsprofiler. Med 
kjøring via gul sporlinje oppnås en høyere hastighet mellom Stortinget og Grünerløkka 
sammenlignet med sporlinjen som brukes for Alternativ 1-3 (Figur 36). På samme måte forbedres 
hastighetsprofilet vest for Stortinget i ved å kjøre på rosa sporlinje sammenlignet med sporlinjen i 
Figur 35. Siden kjøretidene beregnes for maksimal toghastighet på 70 km/h, viser figurene denne 
selv om sporene stedvis vil tillate 80 km/h som tidligere beskrevet. 

 

 

Figur 28 Toghastighet, banehastighet og vertikalføring for alternativ sporlinje (gul), kjøreretning øst via 

Nationaltheatret og Grünerløkka. 
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Figur 29 Toghastighet, banehastighet og vertikalføring for alternativ sporlinje (rosa), kjøreretning vest via 

Jernbanetorget og Bislett. 

Forskjellen i avstand på strekningen Stortinget - Grünerløkka mellom brun sporlinje (Alternativ 1-3) 
og gul sporlinje er 30 m. Rosa sporlinje er i utgangspunktet like lang som gul mens blå sporlinje er 
ca. 30 m lengre enn brun. På strekningen Stortinget - Bislett er den rosa banelinjen 130 meter 
kortere enn den brune sporet i østgående retning og 95 meter kortere i vestgående retning.  

Beregningen av hastighet viser at hastighetsbegrensninger som følge av linjenes kurvatur i dette 
tilfellet har mer å si enn traséenes lengde. Skiltet hastighet i kurvene ved Stortinget varierer mellom 
25 km/h, 50 km/h og 70 km/h avhengig av kurvaturen. Fra Bislett til Stortinget blir kjøretiden er 7 
sekunder raskere med den rosa sporlinjen sammenlignet med alternativ 1 (brun) og 12 sekunder 
raskere i den andre retningen. Mellom Stortinget og Grünerløkka blir kjøretiden 16 sekunder 
raskere for den gule sporlinjen sammenlignet med den brune.  

Figur 30 oppsummerer kjøretider mellom stasjoner fra start til stopp.  

 

Figur 30 Kjøretider (fra start til stopp) i sekunder for forskjellige stasjonsrelasjoner inkludert sporlinje rosa og 

gul. Nåværende seksjoner er i svart. 
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6.1.2 Teoretisk potensial for redusert tidsgevinst 

Det er også gjennomført en vurdering av hva det teoretiske potensialet for redusert tidsgevinst med 
en annen trasé er. Det er forutsatt at sporlinjen i nye tunneler mellom Majorstuen og Stortinget og 
Stortinget og Tøyen kan tillate en hastighet på 70 km/h. Denne forutsetningen innebærer at Bislett 
og Grünerløkka etableres med en annen vinkel enn skisserte løsninger i alternativ 1 
Planalternativet. 

 Figur 31 viser denne teoretiske kjøretiden sammenliknet med alternativ 1 Planalternativet.  

På strekningen Majorstuen – Stortinget blir kjøretiden i teoretisk potensial ca. 30 sekunder lavere i 
østlig retning men bare ca. 10 sekunder i vestlig retning. Den store tidsgevinsten skyldes at det i 
planalternativet er hastighetsreduksjon som følge av den krappe kurven inn mot Stortinget i østlig 
retning. 

På strekningen Stortinget – Tøyen blir kjøretiden i teoretisk potensial ca. 30 sekunder lavere enn i 
alternativ 1 Planalternativet. 

 

 

Figur 31 Sammelikning av kjøretider i Alternativ 1 Planalternativet og med teoretisk potensial der sporlinjen 

tillater 70 km/h på hele strekningen i ny tunnel.  
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Vedlegg 1 Hastighetsprofiler 
Hastighetsprofiler med toghastighet og banehastighetsprofil (hastighet-vei-diagram) er vist for flere 
av alternativene. Diagrammene viser én retning av gangen og er komplettert med en vertikalprofil 
som beregnes ut ifra rettlinjestigning. Det tar hensyn til høydeforskjellene men ikke de eksakte 
vertikalradiusene. Vertikalprofilen starter alltid på null. Den venstre y-aksen viser hastighet, mens 
den høyre y-aksen viser høyde. 

Toghastigheten er på noen steder lavere enn det som er mulig for å unngå kortere akselerasjoner 
som etterfølges av direkte nedbremsinger. Tilsvarende er det noen kortere strekninger med høyere 
banehastighet etterfulgt av lavere hastigheter som ikke er tatt med i banehastighetsprofilen. 
Forskjellen i kjøretid når man hele tiden prøver å nå maksimal hastighet sammenliknet med 
tilpasset kjørehastighet, er i disse tilfellene veldig små.  

Figur 32 og Figur 33 viser hastighetsprofiler for 0-alternativet iht. banehastighet og tilhørende 
avrunding nedover. Hastigheten er i mange tilfeller noe høyere enn dagens kodehastighet, men det 
finnes også kortere seksjoner der banehastighet er lavere enn kodehastighet i nåværende 
signalsystem. Kjøretidene som vises senere er beregnet ut ifra profilene for toghastighet. 

 

 

Figur 32 Toghastighet, banehastighet og vertikalføring for alternativ 0, kjøreretning øst. 

 

Figur 33 Toghastighet, banehastighet og vertikalføring for alternativ 0, kjøreretning vest. 

For alternativene med ny tunnel vises profilene for toghastighet for alternativ 3, som vil si med St. 
Olavs plass og Youngstorget. Figur 34 og Figur 35 viser kjøringen via Bislett og Jernbanetorget for 
begge kjøreretninger. Mellom Majorstua og Bislett antas det å være en sirkelkurve med radius på 
200 m, som begrenser hastigheten til 60 km/t nærmest Bislett. Ved kjøring fra Bislett/St. Olavs 
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plass til Stortinget anvendes deler av nåværende vendesløyfe på Stortinget, slik at hastigheten 
gjennom kurven begrenses til 25 km/t (radius på 85 m). I vestgående kjøreretning er 
banehastigheten 50 km/t i noen hundre meter etter Stortinget. Sporgeometrien mellom Stortinget 
og Jernbanetorget antas å kunne muliggjøre 60 km/t i begge retninger. Strekningen øst for 
Jernbanetorget er identisk med 0-alternativet (Figur 32 og Figur 33).  

 

Figur 34 Toghastighet, banehastighet og vertikalføring for alternativ 3, kjøreretning øst via Bislett og 

Jernbanetorget. 

 

Figur 35 Toghastighet, banehastighet og vertikalføring for alternativ 3, kjøreretning vest via Jernbanetorget og 

Bislett. 

Tilsvarende som for forrige hastighetsprofiler, vises det hastighetsprofiler for kjøringen via 
Nationaltheatret og Grünerløkka i Figur 36 og Figur 37. Strekningen Majorstua – Stortinget er 
identisk med 0-alternativet i Figur 32 og Figur 33. Kurven mellom Stortinget og Youngstorget har 
en hastighet på 40 km/t (radius på 150 m), og mellom Youngstorget og Grünerløkka finnes det to 
kurver (S-kurver) som gir 60 km/t. Mellom Grünerløkka og Tøyen finnes det en kurve som 
begrenser hastigheten til 60 km/t. Dette er et eksempel på når togets hastighetsprofil over hele 
strekningen tilpasses kurvens hastighet, selv om strekningene før og etter muliggjør større 
hastighet.  
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Figur 36 Toghastighet, banehastighet og vertikalføring for alternativ 3, kjøreretning øst via Nationaltheatret og 

Grünerløkka. 

 

Figur 37 Toghastighet, banehastighet og vertikalføring for alternativ 3, kjøreretning vest via Grünerløkka og 

Nationaltheatret. 
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Vedlegg 2 Teoretisk minimum headway 
 

 

Figur 38 Toghastighet og teoretisk minimum headway for Alternativ 2, kjøreretning øst via Bislett og 

Jernbanetorget. 

 

 

Figur 39 Toghastighet og teoretisk minimum headway for Alternativ 1, kjøreretning vest via Jernbanetorget og 

Bislett. 

 

 

Figur 40 Toghastighet og teoretisk minimum headway for Alternativ 1, kjøreretning øst via Nationaltheatret og 

Grünerløkka. 
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Figur 41 Toghastighet og teoretisk minimum headway for Alternativ 1, kjøreretning vest via Grünerløkka og 

Nationaltheatret. 

 

Figur 42 Toghastighet og teoretisk minimum headway for Alternativ 3, kjøreretning øst via Bislett og 

Jernbanetorget. 

 

Figur 43 Toghastighet og teoretisk minimum headway for Alternativ 3, kjøreretning vest via Jernbanetorget og 

Bislett. 
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Figur 44 Toghastighet og teoretisk minimum headway for Alternativ 3, kjøreretning øst via Nationaltheatret og 

Grünerløkka. 

 

Figur 45 Toghastighet og teoretisk minimum headway for Alternativ 3, kjøreretning vest via Grünerløkka og 

Nationaltheatret. 

 


