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I planprogram for Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum er det definert et utredningsalternativ som 

omfatter optimalisering av stasjonsoppganger, stasjonsplassering og antall stasjoner fra og med St. 

Olavs plass til og med Youngstorget. Denne rapporten inngår i første trinn av utredningsprosessen, og 

omhandler kostnadsestimater for nye T-banestasjoner ved St. Olavs plass og Youngstorget.  

Det er brukt en «Top-down» tilnærming med erfaringstall og nøkkeltall hentet fra en del 

sammenlignbare prosjekter, bla. ny T-banestasjon på Skøyen og Løren T-banestasjon. En ny stasjon i 

sentrum gir spesielle utfordringer knyttet til tredjepart, eksisterende bebyggelse og 

anleggsgjennomføring. Det er dessuten vanskelige grunnforhold med mye alunskifer. I KVU Oslo-

Navet ble ny stasjon på St. Olavs plass og Youngstorget estimert til ca. 750 millioner (2014-kroner) 

eller ca. 850 millioner 2018-kroner per stasjon. I denne rapporten er St. Olavs plass estimert til ca. 

1450 millioner kroner og Youngstorget estimert noe lavere til ca. 1280 millioner kroner (uten margin for 

usikkerhet). St. Olavs plass er estimert noe høyere enn Youngstorget pga. at stasjonen ligger en god 

del dypere noe som gir lengre inngangspartier. Det er dessuten vanskeligere å finne naturlige 

inngangspartier i tettbebyggelsen rundt stasjonsområdet. Sammenlignbare T-baneprosjekter viser at 

de som regel ligger mellom 1 til 1,5 milliard kroner, og dette er også erfaringer fra utbygging av nye 

tunnelbaner i Stockholm. Det er betydelig usikkerhet knyttet til kostnadsoverslaget, usikkerhet som bør 

kvantifiseres i en usikkerhetsanalyse, hvor man også kan få identifisert tiltak for å redusere 

usikkerheten, samt anslå mulig Styringsramme (P50) og Kostnadsramme (P85) for tiltakene.  
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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.  

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.  
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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 7). Siden endelig versjon ikke er bestemt, legges begge versjoner til grunn for denne 
delutredningen.  

Det er også spesifikke forutsetninger knyttet til kostnadsestimatene som er beskrevet i avsnitt 2.1. 
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Figur 6 Mulig linjekart- separat system 

 

 

 

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

Denne rapporten gir et grovt kostnadsestimat for nye T-banestasjoner ved St. Olavs plass og 
Youngstorget. Det skal iht. forespørselen utarbeides «et overordnet kostnadsestimat» og 
«investeringskostnadene skal baseres på erfaringer med etablering av stasjoner i 
sentrumsområder med bevaringsverdig bebyggelse».  

 

1.8 Metodikk 

Kostnadsestimatet er utarbeidet iht. Finansdepartementets veileder nr. 6 om kostnadsestimering 
samt Sweco sin estimeringsmetodikk.  

For tidligfase utredninger anbefaler Finansdepartementet å bruke erfaringsdata, gjøre justeringer 
for særlige forhold, samt å bruke nøkkeltall. I senere faser av planleggingsstadiet vil det som regel 
være behov for å gjøre mer detaljerte deterministiske basisestimat og usikkerhetsanalyser.  

Det er to hovedtilnærminger til estimering, enten å sammenligne med hva andre tilsvarende 
prosjekter eller objekter faktisk har kostet (ofte kalt syntetisk eller «top-down» estimat), eller å 
bygge estimatet på detaljerte mengder og deretter estimere kostnaden for hvert av de definerte 
elementene, summere disse og legge på påslag for å komplettere mengder, og legge til elementer 
som rigg og drift, prosjektering, byggherrekostnader med mer (ofte kalt analytisk eller bottom-up 
estimat).  

«Top-down» estimater egner seg best ved overordnede beslutninger (ref. Rapport til 
Departementene - Kostnadsestimering av veg- og jernbaneprosjekter), og det er denne 
tilnærmingen som er brukt i denne rapporten.  

 

1.9 Planområdet  

Vurderingene er gjennomført i forhold til lokaliseringen av stasjonene som er vist i KVU Oslo- 
Navet, se figuren nedenfor. For kostnadsestimering er det forutsatt at stasjonene skal ligge som 
vist i figuren, samt at inngangene kommer omtrent der punktene i figuren indikerer dem. 
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Figur 5: Lokalisering av stasjonene og innganger på St. Olavs plass og Youngstorget. Kilde: KVU 
Oslo-Navet, T-baneløsninger 

 

 

1.10 Referanseprosjekter  

Erfaringstall og nøkkeltall er hentet fra en del sammenlignbare prosjekter: 

 Ny T-banestasjon på Skøyen 

 Bane Nor, nødutganger fra Elisenberg på Frogner 

 Løren T-banestasjon 

 Bybanen i Bergen (Haukeland stasjon) 

 Andre byggeprosjekter i Oslo sentrum  

 Hagalund T-banestasjon, samt andre stasjoner for tunnelbanen i Stockholm 

 

2 Kostnadsoverslag 

2.1 Forutsetninger 

Følgende forutsetninger gjelder for kostnadsoverslaget. 

 Finansiering, alle nødvendige tillatelser og tilganger for å gjennomføre utbyggingen. 

 Alle tall eks. MVA 
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 2018-kroner hvis ikke annet er spesifisert. 

 Stasjoner på ca. 200m (2 spor), perrong 120m, med mellomplattform. 

 Beliggenhet av stasjoner og innganger omtrent som vist i KVU Oslo-Navet (se figur 1). 

 T-banetunnel drives samtidig med utbygging av stasjon, slik at kostnaden per stasjon er 
det som kommer utenom selve T-banetunnelen.  

 

2.1.1 Ikke inkludert i kostnadsestimatet 

 Andre funksjoner eller kontorer i stasjonen, dvs. butikker (kiosker), kontorer eller lignende.  

 Usikkerhetsavsetning. Det er kun lagt inn et generelt tillegg på 15 % på 
entreprisekostnaden for å dekke inn uspesifiserte og uteglemte kostnader i grunnkalkylen.  

 Kostnader for driving av T-banetunnel til eller fra stasjonsområdet. 

 

2.2 Spesielle forhold 

En del forhold er beskrevet i KVU Oslo-Navet samt i delrapport 1 for denne utredningen.  

 Geologi – dårlige grunnforhold, store forekomster av alunskifer 

 Det er fremdeles mangelfull kartlegging av mulige strukturer og anlegg i bakken 

 Det er vanskelig å finne gode riggområder i byområdet 

 Tett bebyggelse gjør anleggsarbeidet vanskelig. Kan gi mange restriksjoner 

 Vernet bebyggelse gir restriksjoner og kan gi høyere kostnader for utbedringer 

 Gammel bebyggelse som antageligvis tåler påkjenning fra anleggsarbeider dårligere  

 Nærhet til sikkerhetssoner gir restriksjoner på anleggsdrift og mulige plasseringer 

 Skånsom anleggsgjennomføring nødvendig pga. boligtetthet og tredje part 

 Detaljeringsgrad, det er ikke avklart hvor innganger skal ligge 

 Vanskelig å anslå omfang av grunnerverv, ekspropriasjon eller oppkjøp av eiendommer 

 Generell usikkerhet, mangel på detaljer og informasjon 

 

2.3 Hovedelementer kostnader 

Kostnadsoverslaget er delt inn i følgende hovedelementer, som er nærmere detaljert i de neste 
avsnittene. For hvert hovedelement er det estimert en rund-sum, basert på tilgjengelige erfarings- 
og nøkkeltall fra sammenlignbare prosjekter: 

 Tre stk. oppganger, diverse lengder 

 Stasjonsområdet med all innredning, og kunstnerisk utsmykning 

 Grunnerverv, ekspropriasjoner og erstatninger  

 Tekniske installasjoner (heiser, rulletrapper, tavler, signalsystem) 
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 Portalområder i eksisterende bygg og/eller andre innganger  

 Landskapsarbeider, utforming av nærområder  

 Bort-kjøring og deponering av masser, inkl. forurensende masser 

 Rigg og drift. Skånsom anleggsgjennomføring med provisorier, omlegging av trafikk i 
anleggsperioden  

 Byggherrekostnader 

 

2.3.1 Oppgangstunneler fra stasjonsområdet 

Hvert stasjonsområde skal ha tre stk. inngangstunneler med innredning. Tunnellene innebærer 
sprenging og driving av tunneler under vanskelige forhold. Lengden på tunnelene vil variere for 
hver stasjon og hver inngang. St. Olavs plass ligger rundt 30 meter under bakken mens 
Youngstorget ligger ca. 10 meter under bakkenivå.  

 St. Olavs plass 140 millioner  

 Youngstorget 90 millioner kroner 

2.3.2 Stasjonsområdet 

Sprenging og utvidelse av tunnel for etablering av stasjonsområde, betongvegger inkl. frostsikring 
og membran. Begge stasjoner ligger i fjell. Innredning og arkitektur, plattformer, tekniske og andre 
rom som f.eks. toaletter, bekledning av tak og vegger. Kunstnerisk utsmykning.  

 Hver stasjon ca. 250 millioner kroner 

2.3.3 Omlegginger i grunnen 

Omlegging av eksisterende konstruksjoner i bakken, vann- og avløpsrør, kulverter, 
fjernvarmenettet, elektriske kabler, telekabler og lignende.  

 Hver stasjon 75 millioner kroner 

2.3.4 Grunnerverv og erstatninger 

Eiendomsovertagelse som er nødvendig for etablering av inngangsportaler, erstatninger for 
setningsskader, evt. refundamentering av bygg, bygningsskader generelt og erstatning for kjellere 
og/eller andre eiendommer i bakken. Antas å være noe mer komplisert for St. Olavs plass enn 
Youngstorget pga. lengre inngangstunneler, tetthet av eksisterende bygg og plassering av Sentrum 
p-hus. 

 St. Olavs plass 150 millioner kroner  

 Youngstorget 130 millioner kroner 

2.3.5 Tekniske installasjoner 

Elektriske anlegg. Nødstrøm. Ventilasjon. Signalanlegg, teleanlegg og UPS tavler, 
informasjonssystemer, kameraovervåkning, brannvarsling og sikkerhet i og rundt stasjonsområdet. 
Heiser og rulletrapper. Antar en heis per oppgang. Lengder på rulletrapper vil variere med dybde, 
så St. Olavs plass vil ha noe lengre rulletrapper og heiser. 

 St. Olavs plass 100 millioner  
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 Youngstorget 90 millioner kroner 

2.3.6 Portaler/innganger 

Adkomstsbygninger og/eller andre frittstående inngangspartier. 3 stk. per stasjon. Det antas at 
områder for inngangsportaler er vesentlig enklere for Youngstorget enn St. Olavs plass, da både 
Youngstorget, Hammersborg Torg og Arbeidersamfunnets plass er åpne offentlige rom. Ved begge 
stasjoner er det kulturhistoriske viktige og vernede bygninger.  

 St. Olavs plass 90 millioner  

 Youngstorget 50 millioner 

2.3.7 Vei og landskap 

Omlegging av veisystemer, nye rundkjøringer, gang/sykkelveier, fortau.  Landskapsarbeider rundt 
portalene. 

 Hver stasjon 40 millioner kroner 

 

2.3.8 Transport og deponering av masser 

Transport av masser, bort-kjøring og deponering av masser og forurensede masser. 

 Hver stasjon 30 millioner kroner 

 

2.3.9 Rigg og drift 

Rigg og drift i anleggsperioden, Omlegginger av trafikk og provisorier i anleggstiden.  

Anslått til ca. 25 % av entreprisekostnaden for St. Olavs plass og til ca. 30 % for Youngstorget 
pga. begrensninger i forhold til sikringssone for Regjeringskvartalet som kan fordyre 
massetransport og adganger for tekniske fag.   

 

2.3.10 Byggherrekostnader 

Planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Interne og andre 
administrasjonskostnader. Anslått til ca. 25 % av entreprisekostnaden 

 

2.3.11 Generelt tillegg  

Det er lagt inn et generelt tillegg på 15 % av entreprisekost for begge stasjoner. Dette tillegget 
skal dekke uspesifisert og uteglemte elementer. 

 

2.4 St. Olavs plass 

I figuren nedenfor er det vist et overordnet kostnadsoverslag (uten reserver for usikkerhet) over 
entreprisekostnad og prosjektkostnad for St. Olavs plass stasjon: 
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Figur 6: Kostnadsestimat for St. Olavs plass stasjon 

 

2.5 Youngstorget 

I figuren nedenfor er det vist et overordnet kostnadsoverslag (uten reserver for usikkerhet) over 
entreprisekostnad og prosjektkostnad for Youngstorget stasjon: 

 

 

Figur 7: Kostnadsestimat for Youngstorget stasjon 

 

2.6 Sammenlignbare prosjekter 

I figuren nedenfor er det vist totalkostnad andre T-banestasjoner sammenlignet med St.Olavs plass 
og Youngstorget. 

Kostnadselement Millioner kroner
Opppgangstunneler 140
Stasjonsområdet 250
Omlegginger i grunnen 75
Grunnervers/erstatninger 150
Tekniske installasjoner 100
Portaler, innganger 90
Vei og landskap 40
Massetransport 30
Entreprisekostnad 875
Rigg og drift 219
Byggherrekostnader 219
Generelt tillegg 131
Prosjektkostnad 1444

Kostnadselement Millioner kroner
Opppgangstunneler 90
Stasjonsområdet 250
Omlegginger i grunnen 75
Grunnervers/erstatninger 130
Tekniske installasjoner 90
Portaler, innganger 50
Vei og landskap 40
Massetransport 30
Entreprisekostnad 755
Rigg og drift 227
Byggherrekostnader 189
Generelt tillegg 113
Prosjektkostnad 1284
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Figur 8: Kostnader for St. Olavs plass og Youngstorget sammenligning med andre T-banestasjoner 

 

I KVU Oslo-Navet er det angitt en rundsum på 500 millioner kroner for anleggskostnad for ny 
stasjon på St. Olavs plass (ref. Oslo-Navet Kostnadsestimat K3A, side 45). Med byggekostnader, 
rigg og drift ligger estimert Totalkostnad ca. 50 % høyere, rundt 750 millioner kroner (2014-kroner) 
eller 850 millioner 2018-kroner.    

På Skøyen er det spesielt fordyrende elementer med en byggegrop på 400 m i løsemasser og 
nedsenket kulvert. Byggegropen for Skøyen stasjon alene er estimert til ca. 730 millioner kroner.  

For Løren stasjon er det inkludert en del tunneldriving i kostnadene, så kostnaden for selve 
stasjonen ligger noe under de 1,4 milliardene som er vist i figuren over. 

St. Olavs plass er kostnadsestimert noe høyere enn Youngstorget fordi stasjonen ligger dypere og 
får lengre nedgangspartier, det er færre naturlige inngangsportaler i byrommet og inngangene går 
under større mengde tettbebyggelse i tillegg til Sentrum P-hus.   

For tunnelbanen i Stockholm ligger de nye planlagte undergrunnsstasjonene i hovedsak mellom 1 
til 1,5 milliarder kroner, inklusive prosjektering og anleggsgjennomføring (ref. samtaler med Sweco 
Civil AB).  

 

2.7 Usikkerhet 

Som beskrevet i avsnitt 2.2. er det identifisert betydelig usikkerhet for begge stasjoner. Det er ikke 
lagt inn egen usikkerhetsmargin i kostnadsanslagene, kun et generelt tillegg for uspesifiserte og 
uteglemte kostnader. Nærmere identifisering og kvantifisering av denne usikkerheten bør være 
gjenstand for en egen usikkerhetsanalyse. Det vil da også kunne estimeres en styringsramme 
(P50) og kostnadsramme (P85) for stasjonene. Noen av temaene for en slik usikkerhetsanalyse vil 
være: 

 Vanskelige grunnforhold og anleggsgjennomføring  

 Tilgang for anleggsdrift,  

 Plassering av inngangsportaler, grunnerverv, ekspropriasjon 
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 Kjellere, andre større eller viktige anlegg under bakken 

 Fredede, vernede bygg 

 Arkeologiske funn, fornminner 

 Skader på eksisterende bygg 

 Sikkerhetssone regjeringskvartalet 

 Provisorier, omlegginger av trafikk i anleggsgjennomføringen 

Det foreliggende kostnadsestimatet er definert som klasse 5 i henhold til figuren under, og 
representerer et prosjekt på nivå konseptfase. 

 

Figur 9: Klassifisering av kostnadsestimat, Finansdepartementets veileder nr. 6  

 

2.7.1 Besparelser ved bygging av begge stasjoner 

Det der mulig at bygging av begge stasjoner kan gi besparelser i rigg og drift, felles prosjektering, 
og like tekniske løsninger. Det er vanskelig å kvantifisere størrelsen på en slik mulig besparelse, 
som bla. vil være avhengig av anleggsmarkedet på kontraheringstidspunktet og hvilke prosjekterte 
løsninger som foreligger.  

 

2.8 Videre arbeid  

For å kunne gjøre et bedre og mer detaljert kostnadsoverslag vil det være nødvendig med bedre 
oversikt over eiendommer, kjellere og andre anlegg under bakken. Det vil også være viktig med 
mer detaljerte vurderinger over bakken, dvs. kartlegge innganger bedre og beskrive mulige 
landskapsinngrep.  

Det vil være nødvendig med større presisering av mengder og enhetspriser. Dette kan bla. gjøres 
med hjelp av ANSLAG, med gruppeprosess for usikkerhetsvurderinger. Det vil være nyttig for å 
kunne anslå hvor stor usikkerheten er i kostnadsanslagene for prosjektkostnad. 
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