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I planprogram for Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum er det definert utredningsalternativer som omfatter 
optimalisering av stasjonsoppganger, stasjonsplassering og antall stasjoner fra og med St. Olavs plass til og med 
Youngstorget.  
 
Denne rapporten inngår i første trinn av utredningsprosessen, og omhandler kvalitetssikring av Ruters foreløpige 
beregninger av trafikantnytte. Det er en føring for denne fasen av arbeidet at det skal gjennomføres relativt enkelt. 
Rapporten skal inngå i et beslutningsgrunnlag om det er behov for å gjøre mer detaljerte vurderinger.   
 
Rapporten går først gjennom kvalitetssikringen av nettverk og kjøretider. Kvalitetssikringen av nettverk og kjøretider 
har medført en rekke endringer i nettverk og en del endringer i kjøretider. Med noen unntak kan endringene vi har 
gjort karakteriseres som små og dermed uten stor betydning for resultatene. Endringer på Stortinget stasjon og 
Jernbanetorget / Oslo S har litt større betydning, men påvirker ikke konklusjonene. 
 
Resultatene viser at forskjellen i generalisert reisetid mellom de analyserte alternativene kan karakteriseres som 
liten. Alternativene som inkluderer St. Olavs plass og/eller Youngstorget gir negativ nytte i forhold til planalternativet. 
 
Resultatene fra gjennomgangen og kvalitetssikringen av de tidligere beregningene gjort av Ruter, støtter opp om 
anbefalingene fra Ruters Arbeidsnotat – Trafikantnytte ny T-banetunnel».  
 
Rapportens konklusjon er at stasjonene St. Olavs plass og Youngstorget gir negativ nytte i forhold til planalternativet. 
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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 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 metroalternativ C1 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- separat system 

 

 

 

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

For å kvalitetssikre Ruters arbeid med trafikantnytte, har vi tatt utgangspunkt i det nettverket og de 
kjøretidene som Ruter benyttet i sin analyse «Arbeidsnotat – Trafikantnytte ny T-banetunnel». 

Vi har innhentet opplysninger om det tidligere arbeidet fra notatet og kilder i Ruter. Vi har supplert 
opplysningene med nye, oppdaterte løsninger for de forskjellige stasjonene, observasjoner av 
gangtider mellom perrong og ut/inngang samt nye beregninger for kjøretider mellom stasjonene og 
oppholdstider på stasjonene. 

For å lette arbeidet med analysen har vi etablert en «verktøykasse» i Emme Modeller. På denne 
måten er det forholdsvis enkelt å ta ut resultater fra forskjellige alternativer, noe som gjør det mulig 
å legge mer vekt på analysen av resultatene. 

I rapporten er det gjort forholdsvis enkle vurderinger av trafikantnytten for nye stasjoner.  

 

2 Kvalitetssikring av nettverk og grunnlagsdata 

2.1 Stasjonene – inn/utganger og gangmuligheter 

Delrapport 2 og 3B omhandler bl.a. hensiktsmessig plassering av inn/utganger. Endringene vi har 
gjort er i stor grad dokumentert i disse rapportene eller i vedlegget «Granskning gånglänkar Ruters 
tidigare analyser 2018-10-01.xlsx» 

Videre følger en verbal kortversjon av de endringer som er gjennomført. 

2.1.1 Majorstuen T 

Flyttet stasjon nordvestover for å få mest mulig korrekt geografisk plassering av stasjon. Lagt til 
ganglenke mellom stasjon og Bogstadveien/Sørkedalsveien. Justert avstander på to ganglenker 
til/fra stasjon - Majorstukrysset, disse har gjennomgående vært kodet med for kort avstand. 

2.1.2 Bislett T 

Flyttet stasjon nordvestover for å få mest mulig korrekt geografisk plassering av stasjon. Endret 
plassering av inn/utganger, tilpasset gangavstander etter beregninger basert på observasjoner. 

2.1.3 St. Olavs plass T 

Flyttet stasjon ca 50 meter østover. Endret gangavstander og lagt til ny inn/utgang i ved St.Olav 
domkirke. 

2.1.4 Nationaltheateret T 

Fjernet to inn/utganger med tilhørende ganglenker som ikke eksisterer. Justert avstander på 
eksisterende inn/utganger og ganglenker. Lagt til ny ganglenke fra stasjon til krysset Karl Johans 
gate/Universitetsgata. 

2.1.5 Stortinget T 

Splittet stasjon til tre perronger. Lagt inn interne ganglenker mellom perrongene med antatte 
avstander. Lagt inn tre nye inn/utganger i henholdsvis Møllergata, Akersgata/Apotekergata og 
Stortorvet. Justert gangavstander mellom eksisterende inn/utganger og perrong. 
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2.1.6 Youngstorget T 

Justert plassering av stasjon til ca. 100 meter nordvest fra opprinnelig plassering midt på 
Youngstorget. Fjernet to inn/utganger. Lagt til 3 inn/utganger med nye beregnede gangavstander. 

2.1.7 Grünerløkka (Nybrua) T 

Justert plassering av stasjon, ca. 70 meter nordøst. Fjernet en inn/utgang. Lagt til en ny inn/utgang 
og justert gangavstander mellom perrong og to inn/utganger. 

2.1.8 Jernbanetorget T 

Justert gangavstand mellom perrong og Jernbanetorget. Justert gangavstand mellom perrong og 
perrong(er) på Oslo S. 

2.1.9 Grønland T 

Ingen endringer. 

2.1.10 Tøyen T 

Justert plassering av stasjon, ca. 80 meter nord. Fjernet inn/utgang til Finnmarkgata. Justert 
gangavstand mellom inn/utgang i Hagegata/Økernveien og perrong. 

2.2 Kjøretider 

I delrapport 3A dokumenteres stoppestedsavstander og kjøretider i de ulike alternativene. Vi har 
lagt disse kjøretidene inn i våre beregninger. 

2.2.1 Strekningen Stortinget - Majorstuen 

Endringene i forhold til Ruters analyse kan kort oppsummeres slik: 

 -1 minutt mellom Bislett T og Majorstuen T, begge retninger 

 + 30 sekunder fra Stortinget T til St.Olavs plass T 

 + 1 minutt fra St.Olavs plass T til Stortinget T 

På strekningen mellom Majorstuen og Stortinget innebærer det en uforandret total kjøretid retning 
øst, men en redusert total kjøretid med -30 sekunder i retning vest.  

2.2.2 Strekningen Stortinget - Tøyen 

Ingen endringer. 

2.3 Annet kollektivtilbud 

Ingen endringer. 

Vi ser dog at deler av kollektivtilbudet som ligger inne i beregningene er forholdsvis «gammelt» og 
med fordel kan oppdateres i eventuelt nye beregninger. 

2.4 Oppsummering 

Kvalitetssikringen av nettverk og kjøretider har medført en rekke endringer i nettverk og noen 
endringer i kjøretider. De aller fleste av disse endringene må karakteriseres som små og dermed 
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uten særlig betydning, men to av endringene vil ha større konsekvenser og fortjener en bredere 
omtale. 

Omkoding av Stortinget T til fire perronger inkludert interne gangmuligheter medfører at det blir 
større avstander mellom perrongene på Stortinget T i Swecos analyse i forhold til Ruters analyse. 
Dette gir økt gangtid ved bytte mellom t-banetilbudet på denne stasjonen. Dermed blir det mindre 
attraktivt å foreta bytter ved Stortinget T.    

Økt avstand mellom Jernbanetorget T og Oslo S medfører også at det blir mindre attraktivt å foreta 
bytter mellom de to driftsartene jernbane og t-bane i dette knutepunktet. 

3 Beregningsopplegg 
Beregningene er implementert som en egen Toolbox i Emme Modeller, og benytter komponenter 
fra Emme Standard Toolbox. Dette gir et oversiktlig og brukervennlig opplegg, som kan gjentas for 
ulike scenarier, og dessuten lett formidles mellom involverte modelloperatører som én fil (.mtbx).  

Verktøyet benytter først Extended transit assignment, og tar så ut ulike reisetidskomponenter som 
matriser ved hjelp av Extended transit analysis. Det sentrale i nytteberegningene er uttak av 
endring i generalisert reiseulempe, sammensatt av: 

• Ombordtid 

• Gangtid 

• Ventetid 

• Bytteulempe 

Forutsatt etterspørselsmatrise veies med både generalisert reisetid og hver enkelt av 
komponentene over. For å forstå effektene av et kodet kollektivtilbud er det hensiktsmessig å se på 
begge deler, men det er endring i generalisert reisetid vektet med etterspørsel som uttrykker nytten 
knyttet til et alternativ. Det er også lagt opp til at dette tas ut på ulike aggregeringsnivåer: 

• Totalt 

• For storsoner 

• For utvalgte relasjoner 

Verktøyet skriver ut tekstfiler med resultater for hvert av aggregeringsnivåene. Disse filene limes 
inn i regneark for videre bearbeiding og framstilling av nytte i forhold til referanse. 

Det er også lagt inn en beregning av berørte reiser, som vi definerer som de reiserelasjonene som 
opplever en endring i generalisert reisetid som følge av et gitt alternativ. Ved å benytte en slik 
matrise som filter kan vi sette opp verdier om viser større prosentvise endringer enn det som vises 
når vi ser på endring for hele modellområdet (selv om forskjeller og rangering av alternativer 
strengt tatt er det samme). 

Et siste element i verktøyet er muligheten for å analysere hvilken etterspørsel som benytter en 
spesifikk T-banestasjon. Dette er gjort med modulen Path-based analysis (som kjøres etter 
Extended transit assignment), og baseres på at T-banestasjoner merkes med ulike verdier i 
brukerdatafelt ui3. Metodikken kan benyttes både til å vise hvordan trafikk til/fra/gjennom stasjonen 
fordeler seg i nettverket, og til å vise hvordan denne etterspørselen benytter annet transporttilbud 
dersom stasjonen ikke er med (noe som uttrykker stasjonens konkurranseflater mot annet tilbud). 
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4 Resultater 
I dette delkapittelet tar vi for oss resultatene vi har funnet i denne analysen. 

Vi gjennomfører også en sammenligning av det vi har funnet med de resultatene som 
dokumenteres i «Arbeidsnotat – Trafikantnytte ny T-banetunnel». 

Ruters analyse er gjort på t-banetilbudet som er definert som separat system (figur 6).  

Kapittel 4.2 og 4.3 omhandler resultater basert på separat system. I kapittel 4.4 viser vi resultater 
fra analyse gjort med et t-banetilbud som i separat system koblet via Ringen (figur 7). I kapittel 4.5 
finner man diskusjon av resultatene samt en oppsummering.  

4.1 Endring i forhold til foreslått analyse 

Under gjennomgangen av inndataene til beregningene så vi at Ruters beskrivelse av hvilke reiser 
som analyseres ikke stemmer overens med det som virkelig er analysert.  

I Ruters «Arbeidsnotat – Trafikantnytte ny T-banetunnel» står det følgende: I dette tilfellet har vi 
brukt en kollektivmatrise fra O3s beregninger for 2036. Og da O3s referansesituasjon. 

Imidlertid er det åpenbart ut fra totalt antall turer i kollektivmatrisen at analysen til Ruter er gjort på 
O3s Tiltakssituasjon i 2036. 

Som vi vil vise på de neste sidene der vi presenterer resultatene av vår analyse, har denne 
forvekslingen liten betydning for de foreløpige konklusjonene.  

I vårt opplegg hadde vi tenkt å vise at det vil være mer nytte (flere turer) når man får et bedre 
kollektivtilbud (som ny T-banetunnel) samt gjør andre tiltak (som nytt bompengesystem), men 
siden Ruter allerede har gjort analysen på turmatrisen der tiltakene i Oslopakke 3 er med, vil vår 
sammenligning med resultatene fra Ruters analyse først og fremst vise hva et mer kvalitetssikret 
tilbud og nettverk betyr.  

Vi presenterer uansett resultater der vi sammenligner bruk av de to forskjellige turmatrisene. Dette 
gir informasjon som hjelper oss i vurderingen av resultatene. 

4.2 Analyserte alternativer 

Som omtalt i kapittel 1.4 har vi analysert 4 alternativer: 

Planalternativet – ny T-banetunnel med ny Stortinget T, Bislett T og Grünerløkka T. 

Alternativ 2A – Planalternativet samt St. Olavs plass T 

Alternativ 2B – Planalternativet samt Youngstorget T 

Alternativ 3 – Planalternativet samt St. Olavs plass T og Youngstorget T 

 

I Ruters tidligere analyse er: 

Planalternativet = A9 

Alternativ 2A = A1 

Alternativ 2B = A3 

Alternativ 3 =A5 
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4.3 Resultater fra analysen 
Vi sammenligner videre alle resultater med planalternativet.  
 
Det har medført en nødvendig omarbeiding av resultatene man kan finne i «Arbeidsnotat – 
Trafikantnytte ny T-banetunnel», slik at også resultatene fra den analysen sammenlignes med 
planalternativet eller A9 som alternativet kalles i notatet. 
 

4.3.1 Generalisert reisetid 

Endring i generalisert reisetid er kanskje den enkeltstående indikatoren som gir best grunnlag for å 
si om et tiltak vil ha positiv eller negativ nytte. Generalisert reisetid består av ombordtid, gangtid og 
ventetid inkludert byttetid, vektet for å gi en mer korrekt gjengivelse av opplevd og dermed verdsatt 
tid.  

Vi har valgt å se på endringene i de forskjellige alternativene i forhold til planalternativet. Når man 
ser på generalisert reisetid betyr det at dersom alternativet gir økt generalisert reisetid, vil nytten av 
tiltaket (alternativet) være negativ i forhold til planalternativet. 

Vi viser først resultatene med de to forskjellige turmatrisene, på den måten er det enkelt å se hva 
et noe endret trafikkgrunnlag kan bety for endring av reisetiden på de berørte reisene. 

 

Figur 8: Endring i generalisert reisetid, alle berørte reiser. Samme tilbud, men med forskjellige turmatriser. 

Figuren viser at alternativene som inkluderer stasjonene St. Olavs plass og/eller Youngstorget får 
økt generalisert reisetid og dermed negativ nytte i forhold til planalternativet som er uten disse 
stasjonene. 

Forskjellen i generalisert reisetid mellom planalternativet og de andre alternativene reduseres når 
reisemønsteret tilpasses tilbudet (med matrise fra O3 Tiltak). Men man ser også at de to 
turmatrisene gir små forskjeller i generalisert reisetid. Gitt de forutsetningene som ligger i analysen, 
tyder de små endringene på at de nye stasjonene i liten grad vil påvirke reisemønster og reisetid 
til/fra de berørte områdene. 
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Figur 9: Endring i generalisert reisetid, alle berørte reiser. Sammenligning av Ruters analyse og ny analyse 

med kvalitetssikret nettverk og kjøretider. Turmatrise fra O3 Tiltak 2036.. 

Resultatene i figur 2 viser at kvalitetssikringen som er gjennomført (se kapittel 2) har medført at 
forskjellene mellom de alternative stasjonsløsningene har blitt mindre.  

I Ruters analyse er alternativ 2B bedre enn alternativ 2A fordi det er mindre økning i generalisert 
reisetid. I denne analysen er de alternativene nesten like, men alternativ 2A er litt bedre enn 
alternativ 2B.  

Endringen i kjøretid på strekningen Stortinget- Majorstuen har betydning, men også endringene i 
gangavstander samt tilgjengelig kollektivtilbud betyr noe. Også hvordan berørte turer velges ut 
betyr en del.  

I de neste delkapitlene ser vi nærmere på hvordan disse endringene påvirker generalisert reisetid. 

For å forstå hvordan generalisert reisetid er sammensatt er det også vesentlig å forstå hvordan 
fordelingen av ombordtid, gangtid og ventetid påvirker resultatene.  

Tidsbruken på en gjennomsnittlig berørt reise i denne analysen fordeles med ca. 53% på 
ombordtid, ca. 33% på gangtid og ca. 14% på ventetid.  

Når da ombordtid vektes med 1, gangtid med 1,8 og ventetid med 1,6, vil generalisert reisetid til en 
gjennomsnittlig berørt reise bestå av ca. 39% ombordtid, 44% gangtid og 17% ventetid. 
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4.3.2 Ombordtid 

Endringer i ombordtid ses på i forhold til planalternativet. Det betyr videre at økt ombordtid i 
alternativene bidrar til å gi negativ nytte. 

 

Figur 10: Endring i gjennomsnittlig ombordtid, alle berørte reiser. Samme tilbud, men med forskjellige 

turmatriser. 

Det er små forskjeller i beregnet ombordtid mellom de alternative stasjonsløsningene gitt ulike 
turmatriser. Forskjellene som beregnes forsterker inntrykket av at de nye stasjonene i liten grad vil 
påvirke reisemønster og reisetid til/fra de berørte områdene. 

 

Figur 11: Endring i gjennomsnittlig ombordtid, alle berørte reiser. Sammenligning av Ruters analyse og ny 

analyse med kvalitetssikret nettverk og kjøretider. Turmatrise fra O3 Tiltak 2036.. 
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Figurene viser at forskjellen i ombordtid i forhold til planalternativet er større for de ulike 
alternativene i Ruters analyse enn i denne analysen. I denne analysen skiller det lite mellom 
alternativene, men uansett vil økningen i ombordtid i forhold til planalternativet medføre at de 
alternative stasjonsløsningene bidrar til negativ nytte. 

Ca. 200 000 passasjerer med T-banen vil få økt reisetid dersom man bygger stasjonene på St. 
Olavs plass og/eller Youngstorget. Den økt reisetiden er den viktigste faktoren til økt generalisert 
reisetid og dermed negativ nytte i forhold til planalternativet. 

I Ruters analyse er det anslått ut fra resultatene at ca. 200 000 turer er berørt, uavhengig av hvilket 
alternativ som analyseres. I Ruters analyse medfører bruken av denne faktoren for berørte reiser at 
summen av effektene for alternativ 2A og 2b gir resultatet for alternativ 3.  

I denne analysen finner vi alle berørte turer i hvert enkelt alternativ ved å se på hvilke 
reiserelasjoner som får endring i generalisert reisetid. Dermed varierer de berørte turene fra ca. 
210 000 i alternativ 2A, videre til ca. 240 000 i alternativ 2B og til ca. 357 000 berørte turer i 
alternativ 3. De berørte turene inkluderer alle av/påstigninger på stasjonene samt alle andre turer 
som får endret reisetid. Denne måten å analysere alternativene på gir mer detaljert informasjon og 
forhåpentligvis litt mer presise resultater. 

4.3.3 Gangtid 

Endringer i gangtid ses på i forhold til planalternativet. Det betyr at økt gangtid i alternativene bidrar 
til å gi negativ nytte. 

 

Figur 12: Endring i gjennomsnittlig gangtid, alle berørte reiser. Samme tilbud, men med forskjellige turmatriser. 

I alle alternativer reduseres gangtiden for de berørte turene og alle alternativer bidrar til økt nytte. 
Det er små forskjeller i beregnet gangtid mellom de alternative stasjonsløsningene gitt ulike 
turmatriser. Imidlertid ser det ut til alternativene beregnet med turer basert på O3 Tiltak 2036 som 
inkluderer den nye T-banetunnelen får litt større reduksjon i gangtid.  
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Figur 13: Endring i gjennomsnittlig gangtid, alle berørte reiser. Sammenligning av Ruters analyse og ny 

analyse med kvalitetssikret nettverk og kjøretider. Turmatrise fra O3 Tiltak 2036.. 

Også i Ruters analyse reduseres også gangtiden i alle alternativer, men det er større forskjeller 
mellom alternativene i Ruters analyse enn det er i denne analysen.  

Forskjellen mellom analysene skyldes flere ting.  

I denne analysen har vi kvalitetssikret nettverket og selv om det fortsatt kan gjøres noe mer her, så 
vil bedre gangmuligheter til og fra stasjonene jevne ut forskjeller. En annen ting, som gås nærmere 
inn på i kapittelet som omhandler ombordtid, er at vi i denne analysen gjør beregningene med alle 
berørte turer i de forskjellige alternativene.  

I denne analysen er reduksjonen i gangtid større i alternativ 2A enn i 2B i forhold til planalternativet. 

Det er denne forskjellen mellom alternativene samt vekting av gangtiden som gjør at generalisert 
reisetid i alternativ 2B øker litt mer enn i alternativ 2A.  
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4.3.4 Ventetid 

Endringer i ventetid ses på i forhold til planalternativet. Det betyr at økt ventetid i alternativene 
bidrar til å gi negativ nytte. 

 

Figur 14: Endring i gjennomsnittlig ventetid, alle berørte reiser. Samme tilbud, men med forskjellige 

turmatriser. 

Ventetiden endrer seg generelt lite i de analyserte alternativene i forhold til planalternativet uansett 
hvilken turmatrise som ligger til grunn. Ventetiden som de reisende får ved St. Olavs plass bidrar til 
negativ nytte. På Youngstorget reduseres ventetiden, dermed bidrar ventetiden til positiv nytte i 
alternativ 2B. 

 

Figur 15: Endring i gjennomsnittlig ventetid, alle berørte reiser. Sammenligning av Ruters analyse og ny 

analyse med kvalitetssikret nettverk og kjøretider. Turmatrise fra O3 Tiltak 2036.. 
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I Ruters analyse får alle alternativer økt ventetid og igjen ser man at summen av alternativ 2A og 
2B gir alternativ 3.  

I denne analysen får man økt ventetid i alternativ 2A, mens man får redusert ventetid i alternativ 
2B. Grunnen til forskjellene mellom de to alternativene ligger i reisemønster og annet kollektivtilbud 
som er tilgjengelig. 

I alternativ 2A har annet tilgjengelig kollektivtilbud totalt sett redusert ventetid, men redusert gangtid 
til St. Olavs plass T i forhold til annet tilgjengelig kollektivtilbud, gjør at denne stasjonen er preferert 
for av- og påstigning i ca. 16 000 turer. 

I alternativ 2B har annet tilgjengelig kollektivtilbud totalt sett økt ventetid, og den reduserte 
ventetiden ved Youngstorget T samt den reduserte gangtiden til stasjonen, gjør at denne stasjonen 
velges i ca. 30 000 turer. 
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4.3.5 Passasjervolumer samt av- og påstigninger 

Passasjervolumer samt endringer i av – og påstigninger mellom alternativer er ofte en god måte å 
vise forskjeller mellom alternativer. 

 

 

Figur 16: Av- og påstigende i T-banenettet mellom Majorstuen og Tøyen i planalternativet. 

I planalternativet får den nye tunnelen mellom Majorstuen og Stortinget mindre trafikk enn 
eksisterende tunnel på samme strekning, dette samsvarer med Ruters analyse, men forskjellene 
mellom antall passasjerer i tunnelene er større i denne analysen.  

Noe av det samme ser vi på strekningen mellom Stortinget og Tøyen. Generelt får vi færre 
passasjerer på strekningen i denne analysen enn i Ruters analyse og dette medfører at antall av- 
og påstigninger på stasjonene Grønland og Grünerløkka også blir lavere. 

I planalternativet ser man at Majorstuen T er den desidert største stasjonen. Dette samsvarer med 
Ruters analyse.  

Stortinget T er i denne analysen kodet med interne gangavstander mellom perronger og linjene 
som trafikkerer stasjonen. På Majorstuen T og Tøyen T har ikke passasjerer som ønsker å bytte 
mellom t-baner denne ulempen, der går alle linjer gjennom samme node. Dermed fremstår også 
Majorstuen T og Tøyen T som de to stasjonene der det er enklest å bytte mellom t-banetilbudet 
som bruker de to forskjellige traséene gjennom byen 

Jernbanetorget T er den neststørste stasjonen i vår materiale, men der Majorstuen T har ca. 
samme mengde av- og påstigninger i de to analysene, er Jernbanetorget T nå betraktelig redusert i 
forhold til Ruters analyse.  
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Mye av den nedgangen skyldes at byttemulighetene mellom Jernbanetorget T og Oslo S har blitt 
dårligere på grunn av lengre gangavstand mellom de to stasjonene.  

Samtidig kan vi se at Nationaltheatret T har fått flere av- og påstigninger. Med lengre avstander på 
Jernbanetorget velger flere å bytte på Nationaltheatret i stedet.  

Bislett T har også fått betraktelig færre av- og påstigninger i denne analysen. Kombinasjonen av 
økt kjøretid mellom Stortinget T og St. Olavs plass samt det noe spesielle reisemønsteret for de 
turene som går til og fra denne stasjonen, er årsaken til reduksjonen.  

 

Figur 17: Av- og påstigende i T-banenettet mellom Majorstuen og Tøyen i alternativ 3. 

I alternativ 3 får man generelt litt lavere passasjervolumer og litt færre av- og påstigninger på de 
fleste stasjoner i forhold til planalternativet. St. Olavs plass og Youngstorget får totalt ca. 45 000 
av- og påstigninger i dette alternativet, der Youngstorget er nesten dobbelt så stor som St. Olavs 
plass.  
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Tabell 1: Av- og påstigende i T-banenettet mellom Majorstuen og Tøyen i planalternativet. 

Tabellen viser det samme som man ser i figur 15, men viser i tillegg hvor mange som bytter på 
hver enkelt stasjon. Fra tabellen ser man at de store stasjonene for bytte er Majorstuen T, 
Jernbanetorget T, Tøyen T og Nationaltheatret T. På disse stasjonene er over 60% av alle av- og 
påstigninger et bytte mellom kollektivmidler.  

På Stortinget T, Bislett T og Grünerløkka T, som også er store stasjoner i passasjerantall, er de 
fleste av- og påstigningene i starten eller slutten av reisen, og dermed ikke et bytte. 

 

Tabell 2: Av- og påstigende i T-banenettet mellom Majorstuen og Tøyen i alternativ 3. 

Tabellen for alternativ 3 viser mye av det samme som man kan se i tabell 1, men det er åpenbart at 
St. Olavs plass T og Youngstorget T «stjeler» passasjerer fra nærliggende stasjoner. 

Dette bildet blir enda mer åpenbart i neste tabell. 

 

Stasjon På På - bytte På -Totalt Gjennom Av Av - bytte Av - Totalt Totalt
Majorstuen 29 000 59 000 87 000 161 000 30 000 58 000 88 000 175 000
Bislett 21 000 280 21 000 78 000 22 000 150 22 000 43 000
St. Olavs plass 0 0 0 105 000 0 0 0 0
Nationaltheatret 15 000 22 000 38 000 96 000 15 000 16 000 31 000 69 000
StortingetNY1 4 000 80 4 000 44 000 7 000 0 7 000 11 000
Stortinget 23 000 4 000 26 000 110 000 23 000 3 000 25 000 51 000
StortingetNY3 6 000 90 7 000 50 000 7 000 0 7 000 14 000
Jernbanetorget 10 000 45 000 54 000 44 000 8 000 46 000 54 000 108 000
Youngstorget 0 0 0 138 000 0 0 0 0
Grünerløkka 14 000 5 000 19 000 120 000 15 000 6 000 21 000 40 000
Grønland 8 000 1 000 9 000 79 000 8 000 1 000 9 000 18 000
Tøyen 10 000 29 000 40 000 201 000 10 000 29 000 39 000 79 000
Totalt 140 000 165 450 305 000 1 226 000 145 000 159 150 303 000 608 000

Planalternativet

Stasjon På På - bytte På -Totalt Gjennom Av Av - bytte Av - Totalt Totalt
Majorstuen 29 000 58 000 87 000 155 000 30 000 57 000 87 000 174 000
Bislett 19 000 380 20 000 69 000 21 000 170 21 000 41 000
St. Olavs plass 8 000 1 8 000 88 000 8 000 30 8 000 16 000
Nationaltheatret 15 000 21 000 37 000 96 000 15 000 16 000 30 000 67 000
StortingetNY1 2 000 80 2 000 43 000 4 000 0 4 000 6 000
Stortinget 15 000 3 000 18 000 115 000 15 000 3 000 18 000 36 000
StortingetNY3 5 000 1 000 6 000 46 000 5 000 0 5 000 11 000
Jernbanetorget 9 000 38 000 47 000 45 000 7 000 43 000 50 000 97 000
Youngstorget 14 000 440 15 000 122 000 13 000 350 14 000 29 000
Grünerløkka 11 000 5 000 16 000 121 000 11 000 6 000 17 000 33 000
Grønland 8 000 1 000 9 000 78 000 8 000 1 000 9 000 18 000
Tøyen 10 000 28 000 38 000 197 000 10 000 28 000 38 000 76 000
Totalt 145 000 155 901 303 000 1 175 000 147 000 154 550 301 000 604 000

Alternativ 3
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Tabell 3: Forskjell i av- og påstigende og gjennomgående turer i T-banenettet mellom Majorstuen og Tøyen. 

Planalternativet - alternativ 3. 

Fra tabellen over kan man se at man totalt får flere av- og påstigninger i t-banesystemet mellom 
Majorstuen og Tøyen i starten og slutten av en reise i alternativ 3 i forhold til planalternativet. Man 
får også færre bytter. Like tydelig er det også at alternativ 3 medfører at man får færre passasjerer i 
t-banesystemet. Dette er fordi flere stopp øker reisetiden med t-banen, noe som videre medfører at 
en del turer overføres til andre kollektive reisemidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasjon På På - bytte På -Totalt Gjennom Av Av - bytte Av - Totalt Totalt
Majorstuen 0 -1 000 0 -6 000 0 -1 000 -1 000 -1 000
Bislett -2 000 100 -1 000 -9 000 -1 000 20 -1 000 -2 000
St. Olavs plass 8 000 1 8 000 -17 000 8 000 30 8 000 16 000
Nationaltheatret 0 -1 000 -1 000 0 0 0 -1 000 -2 000
StortingetNY1 -2 000 0 -2 000 -1 000 -3 000 0 -3 000 -5 000
Stortinget -8 000 -1 000 -8 000 5 000 -8 000 0 -7 000 -15 000
StortingetNY3 -1 000 910 -1 000 -4 000 -2 000 0 -2 000 -3 000
Jernbanetorget -1 000 -7 000 -7 000 1 000 -1 000 -3 000 -4 000 -11 000
Youngstorget 14 000 440 15 000 -16 000 13 000 350 14 000 29 000
Grünerløkka -3 000 0 -3 000 1 000 -4 000 0 -4 000 -7 000
Grønland 0 0 0 -1 000 0 0 0 0
Tøyen 0 -1 000 -2 000 -4 000 0 -1 000 -1 000 -3 000
Totalt 5 000 -9 549 -2 000 -51 000 2 000 -4 600 -2 000 -4 000

Alternativ 3 minus Planalternativet
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4.4 Separat system koblet via Ringen 

Som nevnt i innledningen til kapittel 4 så er analysen gjennomført basert på t-banetilbudet i separat 
system (figur 6). Selv om separat system koblet via Ringen (figur 7) gir litt bedre flatedekning for 
passasjerer med t-banen, er det sannsynlig at forskjellene for passasjerene vil være marginale i 
forhold til t-banetilbudet gitt i separat system.  

For å verifisere denne antagelsen er det gjennomført en analyse i RTM23+ basert på t-banetilbudet 
i separat system koblet via Ringen, der vi har sett på forskjeller i reisetid mellom planalternativet og 
alternativ 3. Deretter er resultatene fra analysen sammenlignet med resultatene dokumentert i 
kapittel 4.3.  

Denne framgangsmåten sikrer at vi ser på hvilken nytte de to stasjonene St. Olavs plass og 
Youngstorget har innenfor hvert enkelt system. Vi ser altså ikke på forskjellene mellom ulike 
systemer av t-banetilbud. 

I de neste figurene sammenlignes dermed alternativ 3 med planalternativet i de to systemene. 

Som i kapittel 4.3 ser vi først på endring i generalisert reisetid: 

 

 

Figur 18: Endring i generalisert reisetid, alle berørte reiser. Alternativ 3 i henholdsvis separat system og 

separat system koblet via Ringen. 

Resultatene viser at endringen i generalisert reisetid er lik i de to systemene. Imidlertid er det 
forskjeller, men de kommer ikke fram i figuren på grunn av antall desimalsiffer. Endringen er 
0,226% i separat system, mens den er 0,232% i separat system koblet via Ringen. Antall berørte 
reiser er også forskjellig i alternativ 3 i de to systemene, ca. 357 000 og ca. 347 000. 
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Ser vi videre på hvert enkelt element som utgjør den generaliserte reisetiden, kommer de 
marginale forskjellene bedre frem. 

 

Figur 19: Endring i ombordtid, pr. berørt reise. Alternativ 3 i henholdsvis separat system og separat system 

koblet via Ringen. 

 

 

Figur 20: Endring i gangtid, pr. berørt passasjer. Alternativ 3 i henholdsvis separat system og separat system 

koblet via Ringen. 
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Figur 21: Endring i gjennomsnittlig ventetid, pr. berørt passasjer. Alternativ 3 i henholdsvis separat system og 

separat system koblet via Ringen. 

Fra figurene 18 til 21 ser man at de to systemene analysert kun gir marginale forskjeller i 
enkeltelementer i nyttevurderinger. De to systemene er tilnærmet like i en vurdering basert på 
generalisert reisetid. 

Konklusjonen er dermed at vurderingene rundt de to stasjonene St. Olavs plass og Youngstorget 
kan baseres på analyse av et av systemene.  
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4.5 Diskusjon og oppsummering 

 

Figur 22: Endring i generalisert reisetid, alle berørte reiser. Turmatriser fra O3 Tiltak. 

Den økte kjøretiden i alternativene som inkluderer St. Olavs plass og/eller Youngstorget medfører 
en ulempe for de passasjerene som ikke skal av på stasjonen, og denne økningen i ombordtiden 
for passerende reisende bidrar til at nytten total sett for disse stasjonene blir negativ.  

Alle alternativer med St. Olavs plass T og/eller Youngstorget T reduserer gangtiden for de reisende 
som benytter disse stasjonene. 

Redusert gangtid for de 40-45 000 daglige av- og påstigende ved St. Olavs plass og Youngstorget 
gir positivt bidrag til nytte. Ventetiden for de samme 40-45 000 passasjerene varierer i de 
forskjellige alternativene, men forskjellene er små. Ventetid utgjør en forholdsvis liten andel av den 
totale reisetiden og ventetiden betyr derfor lite for positiv eller negativ nytte totalt sett.  

Ca. 200 000 daglige passasjerer med T-banen påvirkes imidlertid av om man har stopp på St. 
Olavs plass og/eller Youngstorget. Den økte reisetiden disse passasjerene får bidrar til at nytten for 
alternativene blir negativ. 

Forskjellen i generalisert reisetid mellom de analyserte alternativene kan karakteriseres som liten.  

Alternativene som inkluderer St. Olavs plass og/eller Youngstorget gir, på grunn av økt reisetid for 
passasjerer som ikke skal til disse stasjonene, negativ nytte i forhold til planalternativet.  

Det ligger en usikkerhet i at beregningene ikke tar for seg endret (økt) arealbruk i nærheten av 
stasjonene. Det er imidlertid sannsynlig at selv med en kraftig endring i arealbruken i områdene 
rundt stasjonene, vil nærheten til kollektivknutepunktet Jernbanetorget/Oslo S og Stortinget T med 
tilgang på alle T-banelinjer, gjøre at mange nye trafikanter vil søke seg til disse områdene framfor 
de nye stasjonene for å få en mest optimal reise. 

Det ligger også en usikkerhet i analysen i at Majorstuen T ikke er kodet med sannsynlig utforming 
av stasjonen, det vil si med 4 perronger og gangavstander mellom perrongene. En slik utforming vil 
medføre at det blir mindre attraktivt å utføre bytter på Majorstuen T og kanskje vil Stortinget T da 
øke sin attraktivitet.  

For vurderinger rundt St. Olavs plass T og Youngstorget T har nok utforming av Majorstuen T liten 
betydning.  
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5 Supplerende analyser 
I den supplerende analysen vil vi forsøke å svare ut noen problemstillinger som har dukket opp 
gjennom arbeidet med prosjektet: 

 I hvilken grad vil St. Olavs plass og Youngstorget kunne avlaste eksisterende T-
banestasjoner? 

 I hvilken grad vil St. Olavs plass og Youngstorget kunne avlaste annet kollektivtrafikktilbud 
(buss og trikk)? 

 Hva er belastning på eksisterende stasjoner i dagens fellestunnel? 

 Hva er maksbelastning på stasjoner i morgenrushet? 

 Hvilke konsekvenser vil minimering av oppholdstid ha for antall av/påstigninger ved 
stasjonene? 

5.1 I hvilken grad vil St. Olavs plass og Youngstorget kunne avlaste 
eksisterende T-banestasjoner? 

Det er T-banestasjonene i sentrum som trolig vil få mest avlastning dersom St. Olavs plass T og 
Youngstorget T bygges. Derfor har vi vurdert hvordan alternativ 3 vil påvirke passasjerstrømmene 
ved Nationaltheatret T, Stortinget T og Jernbanetorget T i forhold til planalternativet.  

Ved Tøyen T og Majorstuen T kan man få endringer i passasjermengde på grunn av endret behov 
for bytte, men som vi vil vise i kapittel 5.3, er forskjellen liten mellom alternativene ved disse 
stasjonene. 

Nationaltheatret T: 

 

Tabell 4: Passasjer til/fra Nationaltheatret T, døgn, alternativ 3 fratrukket planalternativet, 2036. 

Tabell 4 viser at man får litt færre av- og påstigende i alternativ 3 enn i planalternativet på 
Nationaltheatret T. Av- og påstigende reduseres med ca. 2% i alternativ 3, med andre ord vil 
avlastningen for Nationaltheatret T være forholdsvis liten hvis St. Olavs plass T og Youngstorget T 
bygges. 

 

Jernbanetorget T: 

 

Tabell 5: Passasjer til/fra Jernbanetorget T, døgn, alternativ 3 fratrukket planalternativet, 2036. 

I tabell 5 kan man se at Jernbanetorget T får over 10 000 færre av/påstigende i alternativ 3 i forhold 
til planalternativet. Dette utgjør en reduksjon på ca. 10%. Alternativ 3 vil derfor kunne innebære at 
Jernbanetorget T avlastes en del.  

Årsaken til at Youngstorget T i liten grad avlaster Jernbanetorget T er at de som benytter 
Youngstorget T har valgt å benytte T-banetilbudet som går over Grünerløkka T og Nationaltheatret 
T i steden for T-banetilbudet som går over Jernbanetorget T. 

Stasjon På På - bytte På -Totalt Gjennom Av Av - bytte Av - Totalt Totalt
Nationaltheatret -40 -850 -890 760 -390 -290 -680 -1 570

Alternativ 3 minus Planalternativet

Stasjon På På - bytte På -Totalt Gjennom Av Av - bytte Av - Totalt Totalt
Jernbanetorget -1 170 -6 140 -7 310 560 -290 -3 150 -3 440 -10 750

Alternativ 3 minus Planalternativet
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Stortinget T: 

 

Tabell 6: Passasjer til/fra nye Stortinget T, døgn, alternativ 3 fratrukket planalternativet, 2036. 

Tabell 6 viser at ny Stortinget T vil få stor avlastning dersom St. Olavs plass T og Youngstorget T 
bygges. Avlastningen utgjør en reduksjon på ca. 28% i av- og påstigende. 

Figur 23 viser at denne avlastningen hovedsakelig skjer på grunn av at passasjermarkedet til 
Stortinget T reduseres når St. Olavs plass T og Youngstorget T bygges. 

 

Figur 23: Gåmønster for av- og påstigende ved Stortinget T. Planalternativet. 

 

 

 

 

 

 

Stasjon På På - bytte På -Totalt Gjennom Av Av - bytte Av - Totalt Totalt
Stortinget -11 420 730 -10 690 580 -11 520 820 -10 700 -21 390

Alternativ 3 minus Planalternativet
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Figur 24: Gåmønster for av- og påstigende ved Stortinget T. Alternativ 3. 

Figur 23 og 24 viser at alternativ 3 i liten grad påvirker passasjermarkedet sør før Stortinget T, men 
at Youngstorget T og St. Olavs plass T i alternativ 3 tar mye av markedet som ligger nord for 
Stortinget T. 

 

På bakgrunn av funnene i denne analysen, kan vi fastslå at Nationaltheatret T i liten grad vil 
avlaste stasjonene St. Olavs plass eller Youngstorget. Jernbanetorget får noe avlastning, mens 
Stortinget får forholdvis mye avlastning. 
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5.2 I hvilken grad vil St. Olavs plass og Youngstorget kunne avlaste 
annet kollektivtrafikktilbud (buss og trikk)? 

For å finne ut i hvilken grad de to stasjonene St. Olavs plass T og Youngstorget T avlaster annet 
kollektivtilbud er det gjennomført en såkalt selected-node analyse. I den analysen finner vi først 
passasjerer på de to stasjonene i alternativ 3. Passasjerene som bruker St. Olavs plass T og 
Youngstorget T legges så ut i nettverk der stasjonene ikke eksisterer (planalternativet). På denne 
måten finner hvilket annet kollektivtilbud som kan være aktuelt å benytte for de passasjerene som 
egentlig vil bruke de to stasjonene.  

Youngstorget T: 

 

Figur 25: Gåmønster for passasjerer som ville brukt Youngstorget T dersom stasjonen hadde eksistert. 

Planalternativet. 

Figur 25 viser at det er T-banestasjonene Stortinget, Grünerløkka og Jernbanetorget som vil være 
attraktive for passasjerer til/fra Youngstorget T, dersom Youngstorget T ikke bygges. 
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Tabell 7: Passasjer som ville brukt Youngstorget T, fordelt på andre aktuelle holdeplasser/stasjoner i 

planalternativet, døgn 2036. Utdrag. 

Fra tabell 7 ser man det er de to stasjonene Stortinget og Grünerløkka som først og fremst får flere 
passasjerer dersom Youngstorget T ikke bygges. Tøyen T vil være en attraktiv stasjon å 
gjennomføre bytter på.  

Rangert etter totalt antall av- og påstigninger, vil plassene 1 til 14 være t-bane og togstasjoner. 
Først på 15.plass dukker en holdeplass med buss- og trikketilbud opp, Jernbanetorget. Deretter vil 
plassene 16 til 29 igjen være t-bane og togstasjoner før holdeplassen ved Gunerius kommer på 
30.plass. 

Youngstorget T avlaster annet kollektivtilbud som buss og trikk i ubetydelig grad. 

Grunnen til dette er forholdsvis enkel: 

T-banetilbudet som går over Youngstorget T er knyttet til vestlige og østlige baner (separat system, 
figur 6). Nærliggende trikk- og busstilbud (Gunerius og Jernbanetorget) knytter hovedsakelig Oslo 
sentrum sammen med deler av Oslo som ligger nord for sentrum. Youngstorget T har markedet sitt 
i øst og vest og konkurrerer/avlaster derfor i liten grad nærliggende buss- og trikketilbud som 
hovedsakelig har sitt marked i nord og sør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangering Holdeplass / Stasjon På På - bytte På -Totalt Gjennom Av Av - bytte Av - Totalt Totalt
1 Stortinget T 6992 188 7180 1719 6890 89 6979 14159
2 Grünerløkka T 2887 257 3144 6857 3532 52 3584 6728
3 Tøyen T 172 851 1023 12002 154 851 1006 2029

15 Jernbanetorget (trikk/buss) 454 92 546 540 99 111 210 756

30 Gunerius 227 0 227 361 230 0 230 457
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St. Olavs plass: 

 

Figur 26: Gåmønster for passasjerer som ville brukt St. Olavs plass T dersom stasjonen hadde eksistert. 

Planalternativet. 

I figur 26 kan man se at det er Stortinget T som i stor grad vil være attraktiv for passasjerer som 
egentlig ønsker å bruke St. Olavs plass. 

 

 

Tabell 8: Passasjer som ville brukt St. Olavs plass T, fordelt på andre aktuelle holdeplasser/stasjoner i 

planalternativet, døgn 2036. Utdrag. 

Tabell 8 bekrefter at det først og fremst er Stortinget T som vil avlastes dersom St. Olavs plass T 
bygges. St. Olavs plass avlaster også trikken som i disse alternativene har stoppested ved SAS-
hotellet, Kristian Augusts gate og Tinghuset. Bislett T kan også få noe avlastning. 

 

 

Rangering Holdeplass / Stasjon På På - bytte På -Totalt Gjennom Av Av - bytte Av - Totalt Totalt
1 Stortinget T 3233 1 3234 765 3492 1 3493 6727
2 Trikk Kristian August gate 596 0 596 570 729 0 729 1325
3 Trikk SAS-hotellet 604 0 604 761 707 0 707 1311
4 Trikk Tinghuset 762 2 764 1278 462 0 462 1226
5 Bislett 537 3 540 1982 578 0 578 1118
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5.3 Hva er belastningen på eksisterende stasjoner i dagens 
fellestunnel? 

Vi har mottatt tall fra Sporveien angående av- og påstigninger for stasjonene i fellestunnelen for 
2018.  

Tallene fra Sporveien sammenligner vi med tall fra transportmodellen som har tall fra 2014. Av 
diverse grunner er 2014 det mest oppdaterte grunnlaget i transportmodellen. 

 

Figur 27: Påstigende for stasjoner i fellestunnelen. Observasjoner fra Sporveien for 2018 og tall fra 

transportmodellen RTM23+ fra 2014. 

Man ser fra figur 27 at det er noe avvik mellom observasjoner og modell. Før vi går nærmere inn 
på hva dette kan skyldes ser vi på avstigende passasjerer samt hvor stort avvikene er på hver 
enkelt stasjon. 

 

Figur 28: Avstigende for stasjoner i fellestunnelen. Observasjoner fra Sporveien for 2018 og tall fra 

transportmodellen RTM23+ fra 2014. 
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Figur 29: Avvik mellom observasjoner fra Sporveien for 2018 og tall fra transportmodellen RTM23+ fra 2014 

for av- og påstigninger ved stasjoner i fellestunnelen. 

RTM23+ har betraktelig flere avstigende enn observert på Jernbanetorget. For påstigende er det 
samme tilfelle for Nationaltheatret.  

Stortinget får mange flere påstigende i RTM23+ enn observert. Dette skyldes sannsynligvis 
størrelser på grunnkretser (minste enhet i transportmodellen) og hvordan disse er koblet på 
tilgjengelig nettverk. 

Totalt sett er avviket akseptabelt. Det er ca. 4% flere påstigende og ca. 6% flere avstigende i 
RTM23+ enn observert. Avvikene mellom observasjoner og modell på hver enkelt stasjon er mest 
sannsynlig knyttet til en utfordring i hvordan man fordeler passasjerer mellom det tilbudet som gis. 
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5.4 Hva er maksbelastning på stasjoner i morgenrushet? 

I planalternativet får stasjonene mellom Majorstuen og Tøyen følgende av- og påstigningstall i 
makstimen i morgenrushet: 

 

Tabell 9: Av- og påstigende, planalternativet, morgenrush 1 time, 2036. Tall fra RTM23+. 

 

 

Tabell 10: Av- og påstigende, alternativ 3, morgenrush 1 time, 2036. Tall fra RTM23+. 

Bortsett fra for Stortinget T er det forholdsvis små endringer mellom planalternativet og alternativ 3 
i antall av og påstigninger i morgenmakstime 2036.  Stasjonene Majorstuen og Tøyen får noen 
flere bytter og dermed også mer trafikk i alternativ 3, mens de andre stasjonene avlastes i større 
eller mindre grad av St. Olavs plass og Youngstorget. 

For å se om maksbelastningen endres mye i forhold til dagens situasjon sammenlignes videre tall 
fra RTM23+ for 2014 morgenmakstime med tall fra planalternativet 2036. 

 

 

 

 

 

 

 

Stasjoner På Gjennom Av Totalt Av/På
Majorstuen 8 560             17 610           10 066           18 626               
Nationaltheatret 2 274             10 496           3 033             5 307                 
Bislett 2 331             8 485             2 760             5 091                 
St.Olavs plass - 11 294           -
Stortinget 1 264             21 420           5 191             6 455                 
Jernbanetorget 5 693             4 531             4 494             10 187               
Grønland 826                 6 935             1 003             1 829                 
Youngstorget - 13 642           -
Grünerløkka 2 408             11 153           1 596             4 004                 
Tøyen 3 644             17 667           3 528             7 172                 

Stasjoner På Gjennom Av Totalt Av/På
Majorstuen 8 991             16 970           10 464           19 455               
Nationaltheatret 2 190             10 405           2 936             5 126                 
Bislett 2 226             7 866             2 559             4 785                 
St.Olavs plass 516                 9 633             1 070             1 586                 
Stortinget 901                 21 116           3 459             4 360                 
Jernbanetorget 5 424             4 471             4 121             9 545                 
Grønland 775                 7 090             996                 1 771                 
Youngstorget 532                 11 927           1 788             2 320                 
Grünerløkka 2 077             11 088           1 244             3 321                 
Tøyen 3 741             17 462           3 633             7 374                 
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For å se om maksbelastningen endres mye i forhold til dagens situasjon sammenlignes videre tall 
fra RTM23+ for 2014 morgenmakstime med tall fra planalternativet 2036. 

 

Tabell 11: Av- og påstigende, morgenrush 1 time, 2014. Tall fra RTM23+. 

2014 morgenrush sammenlignet med planalternativet 2036: 

 

Tabell 12: Av- og påstigende, morgenrush 1 time, planalternativet 2036 fratrukket 2014. Tall fra RTM23+. 

Fra tabell 12 ser man at det kan bli store endringer i antall av- og påstigninger i morgenrush for 
spesielt Majorstuen T når ny T-banetunnel er etablert. Også Tøyen og Stortinget kan få betraktelig 
mer trafikk. Nationaltheatret og Grønland kan få redusert trafikk. 

 

5.5 Hvilke konsekvenser vil minimering av oppholdstid ha for antall 
av/påstigninger ved stasjonene? 

I transportmodellen opereres det med en faktor som alle kollektivreisende må forholde seg til, 
enten man gjør sin første påstigning eller det er et bytte.  

På alle holdeplasser og stasjoner ligger det inne en såkalt påstigningsmotstand. Denne faktoren – 
som ligger på alle modellens vanlige stoppesteder - brukes for å forsøke å modellere en 
«motstand» mot å gå om bord i et transportmiddel.  

Dette er en «motstand» som forskningen finner i tillegg til alle spesifikke parametere som «reell» 
gangtid og ventetid. Rent praktisk kan denne motstanden dels forklares med den avveiningen 
trafikanten gjør mellom å gå og vente på forholdsvis korte reiser, gitt at man har gratis billett 
(periodekort).  

I tillegg slår den samme påstigningsmotstanden ut ved potensielle bytter. Da virker den slik at 
påstigning nr. 2 (og 3 osv.) – altså byttet – har en egen ulempe ut over ventetid og eventuell 
gangtid som byttet innebærer. Også dette er lett å relatere til de flestes avveininger, der man 
gjerne sitter på en omvei (med behagelig sitteplass) i stedet for et bytte som gir litt kortere tid dør-
til-dør, men usikkerhet om korrespondansen skjer etter ruteboka og om man må stå som sild i 
tønne.  

Stasjoner På Gjennom Av Totalt Av/På
Majorstuen 2 484             12 447           3 387             5 871                 
Nationaltheatret 4 107             10 820           3 548             7 655                 
Stortinget 686                 12 387           2 870             3 556                 
Jernbanetorget 4 135             9 701             5 718             9 853                 
Grønland 950                 13 167           1 239             2 189                 
Tøyen 1 775             12 357           1 570             3 345                 

Stasjoner På Gjennom Av Totalt Av/På
Majorstuen 6 076             5 163             6 679             12 755               
Nationaltheatret -1 833            -324               -515               -2 348               
Stortinget 578                 9 033             2 321             2 899                 
Jernbanetorget 1 558             -5 170            -1 224            334                    
Grønland -124               -6 232            -236               -360                   
Tøyen 1 869             5 310             1 958             3 827                 
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I modellen er påstigningsfaktoren satt til 5 minutter på de fleste stasjoner og holdeplasser. 
Faktoren kan virke noe høy, men den reflekterer en gjennomsnittlig motstand ut over den fysiske 
reisetiden. Dette er godt dokumentert i både norsk og utenlandsk forskning. Utfordringen er å få det 
til å stemme for de lokale forholdene i Ruters område. Etter mange års prøving og feiling holder vi 
fortsatt fast med disse 5 minuttene per vanlig stoppested og stasjon. Noen steder har vi likevel 
kodet lavere byttemotstand. Dette er steder med generelt lav frekvens, men som har godt 
tilrettelagt korrespondanse mellom linjer som møtes på stasjonen/knutepunktet. 

Ved å justere påstigningsfaktoren kan man for eksempel modellere mating til et 
ekspressbusstilbud, eller man kan, som vi skal forsøke å vise her, vise hvordan redusert 
oppholdstid kan generere mer trafikk. 

Vi tester videre med en redusert påstigningsfaktor fra 5 minutter til 1 minutt på Majorstuen og 
Tøyen og ser hvilke konsekvenser dette kan ha. 

 

Tabell 13: Majorstuen T, Av- og påstigende, døgn, planalternativ 2036, med henholdsvis 5 minutter og 1 

minutt i påstigningsfaktor. Tall fra RTM23+. 

Ved å redusere påstigningsfaktoren fra 5 minutter til 1 minutt, endres først og fremst byttene 
mellom kollektivtilbudet på Majorstuen T seg kraftig. Antall avstigninger til endepunkt endres lite, 
mens avstigninger for å bytte endres mye. Antall påstigninger for å bytte går også mye opp, mens 
påstigninger i startpunkt endrer seg forholdsvis lite. 

Ved å minimere oppholdstiden på stasjonen, blir Majorstuen T et spesielt gunstig sted å 
gjennomføre bytter på kollektivreisen. Imidlertid kan det være greit å minne om at i 
hovedberegningene er Majorstuen T og Tøyen kodet veldig gunstig med byttemuligheter til alle 
linjer i samme punkt og det kan være grunnen til at modellen beregner mange bytter, spesielt på 
Majorstuen T. 

 

 

Tabell 14: Tøyen T, Av- og påstigende, døgn, planalternativ 2036, med henholdsvis 5 minutter og 1 minutt i 

påstigningsfaktor. Tall fra RTM23+. 

Fra tabell 14 kan vi se at ved å minimere oppholdstiden på stasjonen, kan Tøyen T bli et preferert 
sted for å gjennomføre bytter på kollektivreisen.  

 

 

 

 

 

 

Stasjon På På - bytte På -Totalt Gjennom Av Av - bytte Av - Totalt Totalt

Majorstuen (5 min) 28 800 58 550 87 360 161 390 29 590 58 080 87 660 175 020
Majorstuen ( 1min) 35 330 147 500 182 830 121 510 29 030 135 450 164 480 347 310
Endring (1min - 5 min) 6 530 88 950 95 470 -39 880 -560 77 370 76 820 172 290

Stasjon På På - bytte På -Totalt Gjennom Av Av - bytte Av - Totalt Totalt

Tøyen (5 min) 10 380 29 200 39 580 200 530 10 240 29 190 39 430 79 010
Tøyen ( 1min) 15 920 107 830 123 750 151 650 9 950 107 570 117 530 241 280
Endring (1min - 5 min) 5 540 78 630 84 170 -48 880 -290 78 380 78 100 162 270
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5.6 Ny Majorstuen T og ny Tøyen T – hvilken betydning har en 
detaljering av løsning på disse stasjonene for trafikk på St. Olavs 
plass og Youngstorget? 

I transportanalysen dokumentert fram til kapittel 5.5 er Majorstuen T og Tøyen T kodet med 
gangforbindelser og byttemuligheter som i dagens situasjon.  

I en framtidig situasjon der ny T-banetunnel er bygget, er de to stasjonene bygget om med 
løsninger som ikke er like dagens situasjon. Stasjonene skal bygges om med flere spor som følge 
av ny tunnel og tilpasses økt trafikk og flere bytter. Basert på skisser av løsningene for stasjonene, 
er det i transportmodellen kodet inn nye gangforbindelser og byttemuligheter i fremtidig situasjon, 
og gjennomført nye transportmodellberegninger. Disse er gjennomført for forskjellige driftstilbud og 
det er vist hvordan nytten endrer seg i alternativene. 

 

Følgende problemstillinger er belyst:  

 Vil ny Majorstuen T og ny Tøyen T medføre endringer i av- og påstigninger og bytter ved 
St. Olavs plass og Youngstorget?  

Som del av belysningen av denne problemstillingen vurderes også om endringer av driftstilbud 
har betydning for resultatet. 

 I hvilken grad vil St. Olavs plass og Youngstorget avlaste eksisterende T-banestasjoner i 
sentrum? 

Detaljeringen av løsninger med gangtider er dokumenter i separat notat.  

5.6.1 Ny Majorstuen T 

Majorstuen T testes med to forskjellige utforminger av stasjonen. Den ene løsningen har ett plan 
mens den andre løsningen har to plan.  

Ett-plansløsningen: 

 

Figur 30: Ny Majorstuen T, 1-plansløsning. Stasjonen har to midtstilte plattformer. Figuren viser utganger (A-

H), avstander internt på stasjonen, samt tidsbruk i (rulle)trapper. Midtpunkt på plattformene ligger ca. 20 meter 

lenger vest enn i dagens situasjon. 
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2-plansløsningen: 

 

Figur 31: Ny Majorstuen T, 2-plansløsning. Stasjonen har to midtstilte plattformer i 2 plan (U1 og U2). Figuren 

viser utganger (A-D), plassering av trapper samt avstander internt på stasjonen 

 

 

Figur 32: Ny Majorstuen T, 2-plansløsning. Figuren viser utganger markert med bokstavene A-D (D1 er ikke 

aktuell), samt plassering av plattformer. Midtpunktet på plattformene vil være 20 meter vest for krysset 

Valkyriegata/Kirkeveien. 

I begge alternativer er trikkeholdeplassen flyttet til Bogstadveien (bort fra Majorstukrysset). I tillegg 
er også ny trikkelinje på Ring 2 (Majorstuen-Helsfyr) tatt ut av transportmodellen og erstattet av 
busslinje 20. 

Løsningene oppdatert med nye gangtider i transportmodellen. 

 

5.6.2 Ny Tøyen T 

Ny Tøyen T er utformet med en 2-plansløsning. Det foreligger ingen detaljerte tegninger for Tøyen 
stasjon. Det er utformet en tenkt utforming vist i figuren under, basert på kjent informasjon. Det 
gjøres oppmerksom på at løsningen som vist i skissen er å betrakte som en skisse og en ide for 
hvordan gangsystemet til en fremtidig stasjon kan se ut.. I skissen fremkommer avstander og 
nivåforskjeller, og disse vil sannsynligvis variere lite avhengig av endelig løsning for stasjonen. 
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Figur 33: Ny Tøyen T, 2-plansløsning. Midtstilt plattform i U1. Adskilte plattformer (dagens løsning) i U2. 

Figuren viser utganger (A-G), plassering av trapper samt avstander internt på stasjonen 

 

Figur 34: Ny Tøyen T, 2-plansløsning. Midtstilt plattform i U1. Adskilte plattformer (dagens løsning) i U2. 

Figuren viser utganger (A-G), samt geografisk plassering av nytt plan (U1). 

Løsningen er oppdatert med nye gangtider i transportmodellen. 
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5.6.3 Driftstilbud T-bane 

Vi har kapittel 4.4 dokumentert at de to forskjellige T-banetilbudene kalt henholdsvis Separat 
system og Separat system koblet via Ringen, ikke har betydning for vurderingene angående St. 
Olavs plass T og Youngstorget T. 

Vi tester derfor kun systemet kalt Separat system for de detaljerte løsningene på Majorstuen og 
Tøyen. 

De to nye løsningene på Majorstuen T muliggjør endringer i driftstilbudet på selve stasjonen. Vi 
tester derfor to mulige driftstilbud, kalt linjedrift og retningsdrift. De to driftstilbudene kan realiseres 
avhengig av hva slags sporkoplinger som velges på hver side av stasjonen. 

Forskjellene mellom de to tilbudene er vist i Figur 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35: Retningsdrift og Linjedrift. Eksempel med prinsipielle forskjeller. 

 

I løsningen med linjedrift vil linjer med samme linjenummer, men i forskjellig retning, trafikkere 
samme plattform.  

I løsningen med retningsdrift vil alle tog i en retning trafikkere samme plattform. 

F.eks. vil en reisende fra Skøyen til Røa ha et enklere bytte i løsningen med linjedrift fordi linjene 
benytter samme plattform. I løsningen med retningsdrift vil den reisende måtte gå til den andre 
plattformen.  

For en reisende fra Tåsen til Helsfyr vil løsningen med retningsdrift være å foretrekke fordi bytte da 
kan foregå på samme plattform. I tilbudet med linjedrift vil det være behov for å gå til den andre 
plattformen for å bytte til linjene som kjører retning sentrum. 

 

5.6.4 Metode 

Som i tidligere analyser dokumentert i denne rapporten tester vi videre et T-banetilbud uten 
stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget (planalternativet) mot et T-banetilbud der disse 
stasjonene er med (alternativ 3). 

Siden vi har to forskjellige løsninger for den fysiske utformingen av Majorstuen T og to forskjellige 
løsninger for driftstilbudet tester vi totalt åtte alternativer. Disse er vist i tabell 15. 

Mot vest 

LINJEDRIFT 

Plattform 1 

Mot øst 

Plattform 2 

Mot vest 

Mot øst 

Linje 1,2,3 

Linje 1,2,3 

Linje 4,5,6 

Linje 4,5,6 

RETNINGSDRIFT 

Plattform 1 

Mot vest 

Mot vest 

Plattform 2 

Mot øst 

Mot øst 

Linje 1,2,3 

Linje 1,2,3 

Linje 4,5,6 

Linje 4,5,6 



  

 
 

DELRAPPORT 3D: SIDE 45 AV 54  

 

  Kvalitetssikring av Ruters foreløpige beregninger av trafikantnytte 
 

Tøyen T har samme fysiske 2-plansløsning som skissert i kap.5.6.2 endres ikke mellom 
alternativene.  

 

Tabell 15: Alternativer som testes med detaljerte løsninger for stasjonene. 

Med de nye stasjonsløsningene for Majorstuen T, samt nye løsninger for driftstilbud basert på 
Separat system, vurderes nytten av St. Olavs plass og Youngstorget.  

Dessuten viser vi også hvordan antall av/påstigninger, samt bytter på stasjonene, påvirkes i de 
forskjellige løsningene. 

Metodikken for å analysere virkningen av tiltakene er den samme som har vært benyttet i tidligere 
deler av arbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbud Stasjonsløsning Drift
Testes 

mot
Tilbud Stasjonsløsning Drift

Uten St.Olavs 
plass og 
Youngstorget

1 plan Linjedrift <->
Med St.Olavs 
plass og 
Youngstorget

1 plan Linjedrift

Uten St.Olavs 
plass og 
Youngstorget

1 plan Retningsdrift <->
Med St.Olavs 
plass og 
Youngstorget

1 plan Retningsdrift

Uten St.Olavs 
plass og 
Youngstorget

2 plan Linjedrift <->
Med St.Olavs 
plass og 
Youngstorget

2 plan Linjedrift

Uten St.Olavs 
plass og 
Youngstorget

2 plan Retningsdrift <->
Med St.Olavs 
plass og 
Youngstorget

2 plan Retningsdrift
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5.6.5 Resultater - nytte 

Først ser vi på endringer i generalisert reisetid. Generalisert reisetid er kanskje den enkeltstående 
indikatoren som gir best grunnlag for å si om et tiltak vil ha positiv eller negativ nytte. Generalisert 
reisetid består av ombordtid, gangtid og ventetid inkludert byttetid, vektet for å gi en mer korrekt 
gjengivelse av opplevd og dermed verdsatt tid. 

Hver søyle i figurene viser altså endringene mellom beregningene uten St. Olavs plass og 
Youngstorget, mot beregningene med disse stasjonene. Ingen av søylene viser hvilken løsning 
som er best isolert sett.  

I kapittel 4 fant vi at generalisert reisetid økte med 0,23% når St. Olavs plass og Youngstorget var 
etablert. Det betyr at stasjonene St. Olavs plass og Youngstorget totalt sett ga negativ nytte. 

 

Figur 36: Endring i generalisert reisetid, alle berørte reiser. Endringer for alternativene med St. Olavs plass og 

Youngstorget i forhold til alternativer uten St. Olavs plass og Youngstorget. Alternativ som tidligere er 

analysert i kapittel 4 er også vist (blå søyle). 

Figuren viser at alternativene som inkluderer stasjonene St. Olavs plass og/eller Youngstorget får 
økt generalisert reisetid og dermed negativ nytte i forhold til alternativene som er uten disse 
stasjonene.  

Endringene som er gjennomført med to varianter av Majorstuen T og ny Tøyen T, kombinert med 
to forskjellige måter å drifte t-banetilbudet på Majorstuen T, viser at ulempen totalt sett reduseres i 
forhold til de alternativene som har vært analysert tidligere i kapittel 4.  

Konklusjonene er den samme som før detaljeringen av stasjonene. Det er negativ nytte å etablere 
St. Olav plass eller Youngstorget.  

Ved å se på reisetidselementene ombordtid, gangtid og ventetid finner vi hvorfor vi får litt endret 
generalisert reisetid i forhold til tidligere. 

Vi har tidligere nevnt hvordan generalisert reisetid er sammensatt, men vi gjentar dette fordi det har 
betydning for forståelsen av resultatene: 

Tidsbruken på en gjennomsnittlig berørt reise i denne analysen fordeles med ca. 53% på 
ombordtid, ca. 33% på gangtid og ca. 14% på ventetid.  
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Når da ombordtid vektes med 1, gangtid med 1,8 og ventetid med 1,6, vil generalisert reisetid til en 
gjennomsnittlig berørt reise bestå av ca. 39% ombordtid, 44% gangtid og 17% ventetid. 

 

 

Figur 37: Endring i gjennomsnittlig ombordtid, minutter pr. berørte passasjer. Endringer for alternativene med 

St. Olavs plass og Youngstorget i forhold til alternativer uten St. Olavs plass og Youngstorget. Alternativ som 

tidligere er analysert i kapittel 4 er også vist (blå søyle). 

I kapittel 4 fant vi at gjennomsnittlig ombordtid økte med 2,65% når St. Olavs plass og 
Youngstorget ble etablert. 

Vi ser fra figur 37 at gjennomsnittlig ombordtid varierer i alle de «nye» alternativene. Avhengig av 
løsningene ved Majorstuen T, velger de berørte passasjerene å tilpasse seg de forskjellige 
løsningene. Tilpasningene består blant annet av hvor de reisende velger å bytte og overføringer til 
andre kollektivlinjer. Dette henger også sammen med hvordan gangtid og ventetid påvirker total 
reisetid. Med unntak av alternativet med 2 plan og retningsdrift, får man lengre gjennomsnittlig 
ombordtid pr passasjer i forhold til de tidligere analyserte alternativene. 
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Figur 38: Endring i gjennomsnittlig gangtid, minutter pr. berørte passasjer. Endringer for alternativene med St. 

Olavs plass og Youngstorget i forhold til alternativer uten St. Olavs plass og Youngstorget. Alternativ som 

tidligere er analysert i kapittel 4 er også vist (blå søyle). 

I kapittel 4 fant vi at gjennomsnittlig gangtid ble redusert med 1,70% når St. Olavs plass og 
Youngstorget ble etablert. 

Figur 38 viser at de nye alternativene gir større reduksjon i gangtid enn de tidligere analyserte 
alternativer. Vi ser også at forskjellene er liten mellom de nye løsningene i gangtid pr berørt 
passasjer.  

 

Figur 39: Endring i gjennomsnittlig ventetid, minutter pr. berørte passasjer. Endringer for alternativene med St. 

Olavs plass og Youngstorget i forhold til alternativer uten St. Olavs plass og Youngstorget. Alternativ som 

tidligere er analysert i kapittel 4 er også vist (blå søyle). 
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I kapittel 4 fant vi at gjennomsnittlig ventetid økte med 0,22% når St. Olavs plass og Youngstorget 
ble etablert. 

Endring i gjennomsnittlig ventetid er lavere i de nye alternativene. Det er viktig å huske på at 
elementet ventetid er det elementet med minst betydning i den totale reisetiden. Selv om et av de 
nye alternativene ikke får endring i ventetid, betyr dette «lite» når man setter sammen 
tidselementene. 

Oppsummert finner vi følgende: 

I forhold til tidligere analyserte alternativer vil passasjerer i de nye alternativene der St. Olavs plass 
og Youngstorget er en del av tilbudet, få økt gjennomsnittlig ombordtid samt en reduksjon i 
gjennomsnittlig gangtid og gjennomsnitt ventetid. 

I de nye alternativene øker den generaliserte reisetiden mindre enn i tidligere analyserte 
alternativer når stasjonene St. Olavs plass og Youngstorget er en del av tilbudet. Siden den 
generaliserte reisetiden øker, vil disse to stasjonene fortsatt gi negativ nytte i forhold til 
alternativene uten de to stasjonene. 
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5.6.6 Resultater – Av- og påstigninger inkludert bytte 

I innledningen til kapittel 5.6 har vi to spørsmål vi nå skal forsøke å svare ut.  

Det første spørsmålet er: Vil ny Majorstuen T og ny Tøyen T inkludert endringer i driftstilbud 
medføre endringer i av- og påstigninger inkludert bytter ved St. Olavs plass og Youngstorget?  

 

Figur 40: Av- og påstigninger inkludert bytte på stasjonene St. Olavs plass og Youngstorget. 

Figur 40 viser at antallet passasjer som bruker henholdsvis St. Olavs plass og Youngstorget er 
stabilt, også i forhold til resultatene fra kapittel 4. 

I alle alternativene ligger antall av- og påstigninger ved St. Olavs plass på ca. 15 000 i døgnet, 
mens Youngstorget har ca. 28 000 av- og påstigninger. 

Vi kan dermed konkludere med at svaret på det første spørsmålet er nei: 

Ny Majorstuen T og ny Tøyen T vil ikke medføre endringer i av- og påstigninger inkludert 
bytter ved St. Olavs plass og Youngstorget. Endringer i driftstilbud påvirker ikke resultatet.  

 

Det andre spørsmålet som skulle besvares er: I hvilken grad vil St. Olavs plass og Youngstorget nå 
kunne avlaste eksisterende T-banestasjoner i sentrum? 

Det er først og fremst eksisterende stasjoner i sentrum, dvs. Nationaltheatret, Stortinget og 
Jernbanetorget, de nye stasjonene St. Olavs plass og Youngstorget kan avlaste. 
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Tabell 16: Antall av- og påstigninger inkludert bytte for stasjonene Nationaltheatret, Stortinget og 

Jernbanetorget. Døgn 2036. 

Tabell 16 viser at de nye løsningene på Majorstuen og Tøyen i forholdsvis liten grad påvirker antall 
av- og påstigninger ved Nationaltheatret og Jernbanetorget.  

De nye løsningene ved Majorstuen og Tøyen har gitt «dårligere» bytteforhold på disse stasjonene. 
Da blir det generelt mer attraktivt å gjennomføre bytter ved Stortinget stasjon.  

I tillegg påvirker driftssystemene, linjedrift eller retningsdrift på Majorstuen, antall av- og 
påstigninger ved Stortinget. 

Denne analysen skal ikke belyse ulemper og fordeler med de to forskjellige driftssystemene 
linjedrift og retningsdrift ved Majorstuen, men tallene i tabell 16 gjør at vi dykker litt lenger ned i 
detaljene for å kunne svare ut spørsmålet som stilles. 

 

Figur 41: Endring i % i av- og påstigninger inkludert bytte på stasjonene Nationaltheatret, Stortinget og 

Jernbanetorget mellom alternativer med og uten St. Olavs plass og Youngstorget. 

Figur 41 viser at Nationaltheatret stasjon i liten grad (ca. -3%) avlastes av St. Olavs plass og 
Youngstorget. Sannsynligvis er avstanden mellom Nationaltheatret og St. Olavs plass for stor til at 
det er oppstår reell konkurranse mellom de to stasjonene.  

Jernbanetorget avlastes noe mer (ca. -10%). Avlastningen utgjør ca. 10 000 av- og påstigninger 
per døgn. 

Stortinget avlastes meget variabelt i de forskjellige alternativene, fra ca. -17% noe som utgjør ca. 
14 500 av- og påstigninger, til ca. -36% som utgjør ca. 39 000 av- og påstigninger. 

PLANALT ALT 3 PLANALT ALT 3 PLANALT ALT 3 PLANALT ALT 3 PLANALT ALT 3
Nationaltheatret 68 300 67 000 68 600 66 100 70 600 68 200 69 100 66 800 70 300 67 900
Stortinget 75 600 54 100 109 700 81 200 84 300 69 800 109 300 70 200 84 300 69 900
Jernbanetorget 107 600 97 100 109 700 99 300 108 700 98 400 108 200 98 200 107 700 97 800

Ny Majorstuen T, Ny Tøyen T

2 plan 
RetningsdriftSEPARAT SYSTEM 1 plan Linjedrift

1 plan 
Retningsdrift 2 plan Linjedrift
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Figur 40 viser at antall av- og påstigninger ved St. Olavs plass og Youngstorget er stabilt 
uavhengig av de alternative løsningene vi har ved Majorstuen. De store forskjellene i avlastning 
som vi ser ved Stortinget, må derfor skyldes virkninger andre steder enn ved disse to stasjonene.  

Selv om det fortsatt kan stilles spørsmål om hvorfor trafikktallene på Stortinget varierer forholdsvis 
mye i de analyserte alternativene, vil svaret på det andre spørsmålet være følgende:  

St. Olavs plass og Youngstorget vil avlaste Stortinget og Jernbanetorget. Imidlertid vil 
utforming av driftstilbud samt løsninger på Majorstuen stasjon ha større betydning for 
avlastning av spesielt Stortinget stasjon.  

6 Konklusjoner 
Resultatene viser at forskjellen i generalisert reisetid mellom de analyserte alternativene kan 
karakteriseres som liten. Alternativene som inkluderer St. Olavs plass og/eller Youngstorget gir 
negativ nytte i forhold til planalternativet. 

Resultatene fra gjennomgangen og kvalitetssikringen av de tidligere beregningene gjort av Ruter, 
støtter opp om anbefalingene fra Ruters Arbeidsnotat – Trafikantnytte ny T-banetunnel».  

Rapportens konklusjon er at stasjonene St. Olavs plass og Youngstorget gir negativ nytte i forhold 
til planalternativet. 

Videre konkluderer rapporten med at St. Olavs plass stasjon og Youngstorget stasjon vil kunne 
avlaste Stortinget stasjon og Jernbanetorget stasjon til en viss grad. Hvilken løsning og driftstilbud 
som velges på Majorstuen stasjon har imidlertid større påvirkning på resultatet. Det er i denne 
rapporten ikke vurdert hvilken stasjonsløsning og driftstilbud på Majorstuen stasjon som er det 
beste.  

  



  

 
 

DELRAPPORT 3D: SIDE 53 AV 54  

 

  Kvalitetssikring av Ruters foreløpige beregninger av trafikantnytte 
 

7 Referanser 
Ruter AS «Arbeidsnotat – Trafikantnytte ny T-banetunnel» 

8 Vedlegg 
Vedlegg 1 «Granskning gånglänkar Ruters tidigare analyser 2018-10-01.xlsx» 
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Vedlegg 1 «Granskning gånglänkar Ruters tidigare 
analyser 2018-10-01.xlsx» 
Regnearket inneholder en oversikt over endringene og kvalitetssikringen som er gjort i arbeidet 
med delrapport 3D. 

 

 


