Utredningsalternativ 1 –
Stasjonsstruktur i sentrum

Sammendrag

Utredningsalternativ 1 – Stasjonsstruktur i sentrum

Ny T-banetunnel

Kort oppsummering
Beslutningsgrunnlaget som er utarbeidet til utredningsalternativ 1 består av syv rapporter og kan
oppsummeres på følgende måte:
Tema

Konklusjon

Merknad

1

Gjennomføringsmuligheter/
Rammebetingelser

Mulig stasjon på St. Olavs plass og
Youngstorget ligger begge innenfor statlige
restriksjonssoner, eventuell videre
planlegging må koordineres med Statsbygg.

2

Gevinster/
ulemper for byen,
inkludert
interessentkartlegging

Det er ikke funnet forhold
som tilsier at stasjoner på
St. Olavs plass og
Youngstorget ikke kan
etableres.
Planalternativet antas å gi
den største endringen i
sentrum. Ytterligere to
stasjoner i kort avstand til
Stortinget vil i mindre grad
påvirke den pågående
byutviklingen. Avstand fra
oppganger på Stortinget til
foreslått stasjon på St.
Olavs plass og
Youngstorget er ca 200 m i
luftlinje (mellom de
nærmeste oppgangene).

3A

3B

3C

Gevinster/
ulemper for
kollektivtransport
-kundene

Konsekvensvurderinger
viser at etablering av
stasjon på St. Olavs plass
og Youngstorget eller
begge både kan gi lokale
gevinster og ulemper for
byen avhengig av konkret
lokalisering av oppganger.
Planalternativet uten
stasjoner på St. Olavs plass
og Youngstorget gir det
beste tilbudet for de fleste
kundene.
Planalternativet uten
stasjoner på St. Olavs plass
og Youngstorget gir det
beste tilbudet for de fleste
kundene.
Planalternativet uten
stasjoner på St. Olavs plass
og Youngstorget gir det
beste tilbudet for de fleste
kundene.
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Ulik identitet, karakter og bruk rundt St.
Olavs plass og Youngstorget, derfor ulike
konsekvenser og bruk av stasjonene.
Potensielle lokale gevinster: mer aktivitet og
liv, investering i utvikling av bebyggelse og
byrom, bedre utnyttelse av ledige tomter og
lavt utnyttede arealer, opprustning av gater
og byrom, nytt liv i tomme lokaler.
Potensielle lokale ulemper: Bygg og
byromsstrukturer med høy kulturhistorisk
verdi – risiko for forringelse enten direkte
ved etablering av oppganger, eller indirekte
gjennom endret arealbruk.
Tette stasjoner kan medføre mer liv lokalt
rundt oppganger, samtidig gir det mindre
gang/sykkel mellom stasjonene.

Ny T-banetunnel uten stasjon på St Olavs
plass eller Youngstorget gir best oppfyllelse
av prinsippene for linjenettet.
Det er stor grad av overlappende
markedsområder pga kort avstand mellom
Stortinget, St. Olavs plass og Youngstorget
(ca 200 m i luftlinje mellom de nærmeste
oppgangene).
Stasjonene påvirker ikke kapasiteten
gjennom tunnelen, men det blir 40-50
sekunder lengre kjøretid gjennom tunnelen
per stasjon.

Ny T-banetunnel

3D

Planalternativet uten
stasjoner på St. Olavs plass
og Youngstorget gir det
beste tilbudet for de fleste
kundene.

Rapportens konklusjon er at stasjonene St.
Olavs plass og Youngstorget gir negativ nytte
i forhold til planalternativet.
St. Olavs plass og Youngstorget vil få færre
kunder enn ny stasjon på Bislett og Nybrua.
Youngstorget stasjon vil få flere brukere enn
St. Olavs plass.
Med ny sentrumstunnel vil vi få langt flere
brukere av Stortinget stasjon. Etableres
stasjonene St. Olavs plass og Youngstorget
vil dette avlaste Stortinget stasjon noe, men
analyser tyder ikke på at Stortinget stasjon
blir overbelastet. Det er uansett forutsatt
nye utganger og større ombygginger av
Stortinget stasjon, og denne ombyggingen
må ta høyde for at stasjonen vil få flere
kunder enn i dag.

4

Kostnader

Kostnadsestimatet er
høyere enn det som ble
antatt i KVU Oslo-Navet.

Nationaltheatret stasjon blir i liten grad
avlastet av en stasjon på St. Olavs plass.
Jernbanetorget stasjon får noe avlastning av
en stasjon på Youngstorget.
St. Olavs plass fra ca 850 til 1450 mill kr.
Youngstorget fra ca 850 til 1280 mill kr.

Det er utarbeidet syv utredninger som beskriver gevinster og ulemper for byen, transportmarkedet
og kostnader ved etablering av de to stasjonene. Basert på en samlet vurdering anbefales det ikke
videre planlegging av stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget.
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1 Introduksjon
Det ble i KVU Oslo-Navet anbefalt 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. Oslo kommunes målsetning om 1/3
reduksjon i bilbruk innen 2030 underbygger behovet for å etablere ny T-banetunnel så raskt som
mulig.

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 offentlig 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 derfor en avlastning av Jernbanetorget. Tilsvarende ble det antatt at en stasjon på St. Olavs
plass ville føre til færre bytter på Majorstuen og dermed 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, kombinert med
anbefaling i KS1 om at det bør gjøres en nærmere vurdering av stasjonsstruktur, anbefalte Ruter at
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man burde se nærmere på fordeler og ulemper med å etablere stasjon på St. Olavs plass og
Youngstorget.
I arbeid med forslag til planprogram for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum gjennomførte Ruter
en kvalitetssikring av transportmodellberegninger som lå til grunn i KVU Oslo-Navet. Resultatene
reiste tvil om stasjoner på Youngstorget og St. Olavs plass ville kunne avlaste Majorstuen og Tøyen
stasjon som lå til grunn for stasjonsplasseringene.
Med utgangspunkt i høringsinnspill, anbefaling i KS1 og kvalitetssikringen av
transportmodellberegningene ble det utformet et utredningsalternativ i forslag til planprogram som
anbefalte videre utredning av stasjonsstrukturen i området St. Olavs plass – Stortinget –
Youngstorget.

1.3 Organisering av prosjektet
Utredningsalternativ 1 er et delprosjekt i planleggingen av ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.
Illustrasjon 1 beskriver organiseringen av prosjektet. Prosjektledelsen til utredningsalternativ 1 er
delt mellom Plan og bygningsetaten og Ruter, og i tillegg sitter Bymiljøetaten i prosjektgruppen.
Sporveien er trukket tett inn i arbeidet med to av delrapportene.

Prosjekteier

Styringsgruppe
Samarbeidsråd
Prosjektledelse

Arbeidsgruppe

Eksterne konsulenter

Utredningsalt. 1
-

Prosjektleder Ruter/PBE
Ressurser Ruter
Ressurser PBE
Ressurser BYM
Ressurser Sporveien
Ressurser FOB

Deltakere:
Ruter (leder)
Sporveien
Jernbanedirektoratet/Bane NOR
Statens vegvesen region øst
Fornebubanen
Bymiljøetaten
Byantikvaren
Plan- og bygningsetaten

Utredningsalt. 2
- Prosjektleder Ruter
- Ressurser Ruter
- Ressurser arbeidsgruppen

Illustrasjon 1 Prosjektorganisering utredningsalternativ 1

Samarbeidsrådet ledes av Ruter, og består av direktører fra Sporveien, Jernbanedirektoratet/Bane
NOR, Statens vegvesen region øst, Fornebubanen, Byantikvaren, Bymiljøetaten og Plan- og
bygningsetaten. Samarbeidsrådet ble opprettet i 2016, i forbindelsen med arbeidet med plan- og
gjennomføringsstrategi for T-bane og jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum. Samarbeidsrådet gir en
tilråding til T-banetunnelprosjektets styringsgruppe basert på beslutningsgrunnlag som er utarbeidet
av konsulentene med innspill fra arbeidsgruppen.
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Arbeidsgruppen ledes av Ruter, og består av ressurser fra de samme organisasjonene. Prosjektets
mandat ble utarbeidet i samarbeid mellom de åtte organisasjonene.
Det er leid inn eksterne konsulenter fra Sweco som har utarbeidet beslutningsgrunnlaget med
innspill fra prosjektledelsen og arbeidsgruppen.

1.4 Kart over området
Utredningsalternativ 1 har utredet stasjonsstruktur i området fra og med St. Olavs plass til og med
Youngstorget. For å kunne svare ut oppgaven har det vært nødvendig å vurdere hele området fra og
med Majorstuen stasjon til og med Tøyen (med påkobling før Ensjø stasjon), og
transportmodellberegninger analyserer hele kollektivtransportnettet. Illustrasjon 1 nedenfor viser
kart over området med de to tunnelene, eksisterende tunnel i svart og anbefalt trasé for ny Tbanetunnel i brunt.

Bislett T

St. Olavs plass T

Youngstorget T

Grünerløkka T

Eksisterende tunnel
Ny tunnel
Inngang Bislett

Stortinget T

Inngang St. Olavs plass
Inngang Stortinget
Inngang Youngstorget
Inngang Grünerløkka
1

Illustrasjon 2 Ny T-banetunnel med forslag til nye oppganger

Kartet viser mulig lokalisering av nye oppganger, på Bislett markert i svart, St. Olavs plass i gult,
Stortinget i rødt, Youngstorget i blått og Grünerløkka i lilla.
Mulige oppganger fra Bislett, St. Olavs plass, Youngstorget og Grünerløkka er hentet fra KVU OsloNavet. Stortinget, Majorstuen og Tøyen vil koble eksisterende fellestunnel og ny T-banetunnel
sammen, og forventes derfor å få betydelig flere passasjerer enn i dag. For å ivareta
sikkerhetsregelverket til Sporveien om blant annet krav til rømningsveier og arealer tilknyttet
fremtidig forventede passasjerantall, vil de tre stasjonene måtte utvides. Det er dermed utarbeidet
gangtidsanalyser for antatt fremtidige stasjonsløsninger. På Stortinget er det lagt inn oppganger fra
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ny plattform, oppgangene er forutsatt plassert på Stortorvet, ved Apotekergata og ved Møllergata.
Det er også forutsatt ny forbindelse internt mellom plattformene for at stasjonen skal fungere
tilfredsstillende. På Tøyen er det tilsvarende lagt inn oppganger fra ny plattform, hhv to nye
oppganger i hver ende av plattformen, og intern forbindelse mellom plattformene. På Majorstuen er
det lagt inn gangtidsanalyser for to ulike stasjonsalternativer som er utarbeidet ifm arbeid med
regulering av Fornebubanen. Oppganger og forbindelser er hentet inn fra et forprosjekt om
Majorstuen som ledes av Sporveien.
Forslag til løsning med nye oppganger og interne forbindelser for ny stasjon på Stortinget,
Majorstuen og Tøyen skal utredes nærmere i videre arbeid med reguleringsplan med
konsekvensutredning. Forslagene er tegnet inn for å få hensiktsmessige avstander mellom mulige
oppganger og interne gangforbindelser til gangstidsanalysen. Gangtidsanalysen er grunnlaget for
transportmodellberegninger som analyserer forventet fremtidig reisemønster i kollektivtrafikken, og
som blant annet analyserer belastning mellom ulike stasjoner på et fremtidig T-banenett.

1.5 Hvordan utarbeide beslutningsgrunnlag
Formålet med utredningsalternativ 1 er å utarbeide beslutningsgrunnlag som beskriver fordeler og
ulemper med eventuell stasjon på St. Olavs plass og Youngstorget, og sammenligne dette med en
situasjon uten disse to stasjonene. Med dette utgangspunktet vil man kunne vurdere hvorvidt man
skal legge inn en stasjon på St. Olavs plass og Youngstorget i et revidert planalternativ i videre arbeid
med konsekvensutredning og detaljregulering av ny T-banetunnel.
For å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag har det vært viktig med tverrfaglighet, og mandat og
utlysningstekst til konsulenter ble utarbeidet i samarbeid mellom åtte organisasjoner.
1.5.1 Gevinster og ulemper for byen
Et av temaene omhandler gevinster og ulemper for byen ved eventuell etablering av to nye stasjoner
i sentrum. Dette arbeidet har vært ledet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, i tett
samarbeid med Bymiljøetaten, Byantikvaren og Ruter. Problemstillinger som besvares i dette
arbeidet er følgende:
-

Hvilke gevinster og ulemper for byen kan forventes med etablering av stasjon på St. Olavs
plass og Youngstorget?
Hva mener ulike interessenter om å etablere stasjon på St. Olavs plass og Youngstorget?

Problemstillingen er besvart i delrapport 2, og interessentkartleggingen (i utgangspunktet tenkt som
en egen delrapport) er lagt inn som vedlegg i rapporten.
1.5.2 Gevinster og ulemper for kollektivtransportkundene
Når det gjelder gevinster og ulemper for kollektivtransportkundene ved eventuell etablering av flere
stasjoner i sentrum, har dette blitt utredet gjennom følgende problemstillinger:
-

Vil etablering av flere stasjoner være i strid med prinsipper om driftsartenes rolle i
kollektivtrafikksystemet?
I hvilken grad vil markedsområdet til Stortinget stasjon overlappe markedsområdet til en
stasjon på St. Olavs plass eller Youngstorget?
Hvordan påvirker stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget kjøretid og kapasitet?
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-

I hvilken grad gir stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget nytte for T-banens kunder?

Problemstillingene er besvart i delrapport 3A-3D.
1.5.3 Ytterligere vurderinger
I tillegg til problemstillingene ovenfor har det i delrapport 1 blitt vurdert gjennomføringsmuligheter
og rammebetingelser. Når det gjelder kostnadsestimater for stasjon på St. Olavs plass og
Youngstorget har man i delrapport 5 vurdert grunnlag fra KVU Oslo-Navet og brukt
kostnadsestimater fra nyere stasjonsprosjekter for å vurdere kvaliteten og gi et oppdatert
kostnadsestimat på stasjonene.
Kapitlene nedenfor beskriver hvordan de ulike temaene har blitt utredet.

2 Gevinster og ulemper for byen ved etablering av flere stasjoner
Rapporten omhandler kartlegging av området rundt St. Olavs plass og Youngstorget, og deretter en
vurdering av hvilke konsekvenser en kan se for seg ved etablering av stasjoner i disse områdene.
Kartlegging av områdene har tatt utgangspunkt i historisk utvikling, identitet ved stedene,
forbindelser gjennom områdene, beskrivelse av offentlige rom og primære strukturer, verneverdier,
arealformål og til slutt hvilke fremtidsmuligheter man kan se for seg ved de to områdene.

Illustrasjon 3 Forbindelser gjennom analyseområdet
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Målpunkt og forbindelser gjennom analyseområdet er vist i illustrasjon 3. Forbindelser inkluderer
veier, holdeplasser, sykkelveier, krysningspunkt og barrierer for gode forbindelser.
Innenfor analyseområdet ligger to av de mulige oppgangene til den nye Stortinget stasjon. Avstanden
mellom disse oppgangene og de nærmeste oppgangene til de foreslåtte stasjonene ved St. Olavs
plass og Youngstorget er anslagsvis 200-220 m i luftlinje, se rød stiplet linje.
Selv om St. Olavs plass, Stortinget og Youngstorget ligger nære hverandre, viser kartleggingen at
områdene har noe ulik identitet, karakter og bruk, se illustrasjon 4 nedenfor. De to stasjonene som
vurderes antas derfor å kunne påvirke byen forskjellig.

Illustrasjon 4 Bebyggelsens arealformål/funksjoner, området rundt Youngstorget er uthevet.

Illustrasjon 4 viser nærliggende bebyggelses arealformål og funksjoner rundt Youngstorget. Dette
innebærer næringsvirksomhet, offentlige bygg/sosial infrastruktur, bolig, blågrønn struktur, m.m.
Det er i delrapport 2 drøftet og vurdert en rekke temaer som kan gi potensielle gevinster og ulemper
for byen ved etablering av stasjon på St. Olavs plass og Youngstorget. Konklusjonen i delrapporten
viser at planalternativet i seg selv bidrar til en utvikling av de delene av byen som ligger innenfor
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analyseområdet blant annet grunnet nye oppganger ved Stortinget stasjon. Nye oppganger på
Stortinget stasjon, nytt Regjeringskvartal og pågående gateopprustningsprosjekter vil føre til blant
annet ny arealbruk og aktivitet i offentlige rom. Disse prosjektene antas sammen med øvrige
samfunnsendringer kommende år til å bidra til en gradvis utvidelse av sentrum.
På grunn av korte avstander, har potensielt nye stasjoner på Youngstorget og St. Olavs plass
overlappende markedsområder med nye og eksisterende stasjoner og vil derfor sannsynligvis ikke
påvirke denne utviklingen vesentlig.
Det er potensielle lokale gevinster som eksempelvis mer aktivitet og liv, attraktivitet i å investere i
utvikling av bebyggelse og byrom, bedre utnyttelse av ledige tomter og lavt utnyttede arealer,
opprustning av gater og byrom og nytt liv i tomme lokaler. Både rundt St. Olavs plass og
Youngstorget er det for øvrig bygg og byromsstrukturer med høy kulturhistorisk verdi, og det
vurderes som svært negativt dersom disse forringes enten direkte ved etablering av oppganger eller
indirekte gjennom endret arealbruk. Tetthet mellom T-banestasjoner i sentrum vil både medføre mer
liv lokalt rundt stasjonsområdet, samtidig som det blir færre gående i aksene mellom stasjonene.
Avhengig av hvordan hver enkelt stasjon utformes, programmeres og innpasses i den eksisterende
bystrukturen, vurderes nye stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget å kunne gi både gevinster og
ulemper for byen.
2.1.1

Interessentkartlegging

Vedlagt delrapport 2 ligger en overordnet kartlegging av innkomne høringsinnspill/uttalelser til
utkast til planprogram vedrørende eventuelle stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget.
Kartleggingen er gjennomført for å få en oversikt over ulike aktører og interessenters synspunkter til
eventuelle stasjoner. Totalt ble det levert 76 uttalelser til planprogrammet. 13 av disse kommenterte
eventuelle stasjoner på St. Olavs plass og/eller Youngstorget.
Uttalelsene fra Statens vegvesen og Sporveien nevner ikke stasjonene på St. Olavs plass og
Youngstorget spesifikt, men er generelle innspill angående hvor mange stasjoner det bør være i
sentrum. Disse aktørene ga i høringsinnspillet anbefaling om at effekten av flere stasjoner burde
vurderes nærmere mhp bl.a. reisetid, kapasitet og passasjerer, og dette gjennomføres i
utredningsalternativ 1.
Øvrige uttalelser er på ulikt grunnlag positive eller negative til de to foreslåtte stasjonene.

3 Gevinster og ulemper for kundene ved etablering av flere stasjoner
Det har vært gjennomført fire ulike markedsanalyser som svarer ut ulike gevinster og ulemper for
kundene ved etablering av flere stasjoner. Delrapportene beskrives nedenfor, men
markedsanalysene ga oppsummert følgende konklusjoner:
-

Delrapport 3A: Konsekvensvurderingen viser at en ny T-banetunnel uten stasjon på St. Olavs
plass eller Youngstorget gir best oppfyllelse av prinsippene for linjenettet.
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-

-

Delrapport 3B: Det er kun små områder som ikke dekkes av T-banens sentrumsstasjoner og
nye stasjoner på Bislett og Grünerløkka både når man legger til grunn 5 og 10 min gangtid.
Delrapport 3C: Kapasitetsberegninger viser at etablering av stasjon på St. Olavs plass,
Youngstorget eller begge kun har marginal betydning for kapasiteten gjennom tunnelen. Det
vil bli 40-50 sekunders ekstra kjøretid gjennom tunnelen per stasjon.
Delrapport 3D: Alternativene som inkluderer enten St. Olavs plass, Youngstorget eller begge
gir negativ nytte sammenlignet med alternativet uten disse to stasjonene. Nationaltheatret
blir i liten grad avlastet av stasjonene, Jernbanetorget får noe avlastning, men avlastningen
er større for Stortinget stasjon. De gjennomførte analyser tyder ikke på at Stortinget stasjon
blir overbelastet uten St. Olavs plass og Youngstorget.

3.1 Vil etablering av flere stasjoner være i strid med prinsipper om
driftsartenes rolle i kollektivtrafikksystemet?
Gjennomgangen av prinsippene for utforming av linjenettet slik disse er beskrevet i rapporter fra
Ruter og High Trans, er benyttet til å drøfte rolledelingen mellom T-bane, trikk og buss. I
gjennomgangen er det avdekket flere temaer som det ikke er etablert prinsipper for, eller der
prinsippene ikke er tilpasset T-bane og temaene er derfor vurdert spesielt i dette arbeidet. Dette
gjelder blant annet avstand mellom stasjoner. Konsulentene anbefaler at optimal avstand mellom
stasjoner bør være lengre enn mellom holdeplasser for buss og trikk, på grunn av rollen som det
mest kapasitetssterke transportmiddelet som skal være attraktivt for flest mulig reisende.
Konsekvensvurderingen viser at ingen av alternativene gir bedre oppfyllelse av prinsippene for
linjenettet enn planalternativet. Basert på de kvalitative vurderingene som er gjort i denne
delrapporten, anbefales det derfor at det er planalternativet man går videre med. Begrunnelsen
hviler i stor grad på hvilken rolle T-banen skal ha i kollektivsystemet, og hvilke egenskaper den skal
ha sammenliknet med buss og trikk. Her er T-banen tolket som hovedlinjer som skal ta de største
passasjerstrømmene, der kort reisetid er en viktig egenskap som gjør T-banen attraktiv. En annen
forståelse av T-banens rolle kan medføre andre konklusjoner.

3.2 I hvilken grad vil markedsområdet til Stortinget stasjon overlappe
markedsområdet til en stasjon på St. Olavs plass eller Youngstorget?
For å svare ut problemstillingen har man tatt utgangspunkt i markedsområdet rundt stasjonene. I
hvilken grad markedsområdet til Stortinget stasjon vil overlappe markedsområdet til en stasjon på St.
Olavs plass og Youngstorget kommer an på hvilke gangavstander som aksepteres til en Tbanestasjon.
Hvis man legger til grunn 5 min gangavstand til en stasjon, vil markedsområdet rundt St. Olavs plass
og Youngstorget overlappe med Stortinget, Nationaltheatret og Jernbanetorget T-banestasjon, se
illustrasjon 5 nedenfor. Med 10 min gangavstand til stasjoner, vil markedsområdet rundt St. Olavs
plass og Youngstorget i tillegg til de overstående stasjonene også overlappe med Bislett, Grünerløkka
og Grønland T-banestasjon, se illustrasjon 6.
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Gangavstanden inkluderer også tiden det tar fra plattform til utgangene, slik at det i en gangavstand
på 5 min rundt Stortinget stasjon vil være 4 min under bakken og 1 min på overflaten.
Innenfor de mørkebrune feltene vil det være like langt for kundene å gå til flere stasjoner.

Illustrasjon 5 Overlappende markedsområde vist i mørk brunt innenfor 5 min gangområde.

Illustrasjon 6 Overlappende markedsområde vist i mørk brun innenfor 10 min gangområde.
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Nytt markedsområde vil basert på antall bosatte og arbeidsplasser være noe større rundt St. Olavs
plass enn Youngstorget, men antall mennesker som beveger seg i markedsområdet vil likevel være
betydelig større rundt Youngstorget som følge av flere publikumsattraktive arbeidsplasser, og
virksomheter som medfører større aktivitet på kveldstid.
Ettersom nye markedsområder er såpass små, må begrunnelsen for å opprette Youngstorget stasjon,
St Olavs plass stasjon eller begge, eventuelt basere seg på at flere skal ha en T-banestasjon i helt
umiddelbar nærhet med gangtid under fem minutter.

3.3 Hvordan påvirker stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget kjøretid
og kapasitet?
Det har blitt utarbeidet en sporinfrastrukturmodell som beskriver T-banens hastighetsprofiler med og
uten stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget, der man har lagt inn estimert stasjonsoppholdstid.
Kapasitetsberegninger viser at etablering av stasjon på St. Olavs plass, Youngstorget eller begge kun
har marginal betydning for kapasiteten gjennom tunnelen. Årsaken til dette er at kapasiteten
bestemmes av en kombinasjon av kurver med lav hastighet, høydeprofiler og av stasjoner med lengst
oppholdstid. Eksempelvis reduserer Youngstorget antall reisende og dermed oppholdstiden på
Jernbanetorget, men effekten dette har for kapasiteten er marginal.
Beregningene gir videre følgende resultater for hastighet og stasjonsopphold:
-

Etablering av stasjon på St. Olavs plass øker tiden gjennom tunnelen med 40 sekunder
retning vest og 50 sekunder retning øst.
Etablering av stasjon på Youngstorget øker tiden gjennom tunnelen med 50 sekunder i begge
retninger.

3.4 Kvalitetssikring av Ruters foreløpige beregninger av trafikantnytte
Delrapport 3D går igjennom Ruters beregninger av trafikantnytte som har vært utarbeidet i arbeidet
med KVU Oslo-Navet og i arbeid med forslag til planprogram. Kvalitetssikring av nettverk og
kjøretider har medført en rekke endringer i nettverk og en del endringer i kjøretider. Ingen av
endringene i transportmodellen har hatt påvirkning for konklusjonene i de tidligere
transportmodellberegningene.
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. Resultatene viser som Ruters tidligere
analyser at alternativene som inkluderer enten St. Olavs plass, Youngstorget eller begge gir negativ
nytte sammenlignet med alternativet uten disse to stasjonene.
St. Olavs plass og Youngstorget vil få færre kunder enn ny stasjon på Bislett og Nybrua. Youngstorget
stasjon vil få flere brukere enn St. Olavs plass.
Med ny sentrumstunnel vil vi få langt flere brukere av Stortinget stasjon. Etableres stasjonene St.
Olavs plass og Youngstorget vil Stortinget stasjon bli avlastet. De gjennomførte analyser tyder
imidlertid ikke på at Stortinget stasjon blir overbelastet. Det er uansett forutsatt nye utganger og
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større ombygginger av Stortinget stasjon, og denne ombyggingen må ta høyde for at stasjonen vil få
flere kunder enn i dag.
Nationaltheatret stasjon blir i liten grad avlastet av en stasjon på St. Olavs plass og Youngstorget.
Jernbanetorget stasjon får noe avlastning.

4 Ytterligere vurderinger
I tillegg til gevinster og ulemper for byen og kollektivtransportkundene, har man i en av
delrapportene sett på eventuelle utfordringer knyttet til å skulle etablere stasjoner på St. Olavs plass
og Youngstorget. En annen delrapport viser et oppdatert kostnadsestimat for stasjonene.

4.1 Gjennomføringsmuligheter og rammebetingelser
Som grunnlag for å kunne vurdere konsekvensene av å etablere stasjoner på St. Olavs plass og
Youngstorget, er det i delrapport 1 utarbeidet en 3D-modell hvor sporgeometri og ulike typer
grunnlagsmateriale er lagt inn. Stasjonshaller og nedganger er modellert.
I delrapporten er det gjennomført en konsekvensvurdering av å anlegge stasjoner på St. Olavs plass
og Youngstorget i forhold til eksisterende og planlagt infrastruktur, sikkerhet og rømning,
restriksjonssoner, verneverdige bygninger og anleggsgjennomføring. Basert på grunnlagsmateriale
fra KVU Oslo-navet og ytterligere informasjon og kart fra kommunale og statlige aktører er det ikke
avdekket forhold som tilsier at det ikke kan anlegges stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget.
Mulig stasjon på St. Olavs plass og Youngstorget ligger begge innenfor den statlige restriksjonssonen
rundt regjeringskvartalet. Eventuell videre planlegging av disse to stasjonene må koordineres med
Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

4.2 Kostnadsestimater
I arbeidet med kostnadsestimater for nye T-banestasjoner ved St. Olavs plass og Youngstorget, har
det vært benyttet ‘top-down’ tilnærming med erfaringstall og nøkkeltall hentet fra sammenlignbare
prosjekter, blant annet ny T-banestasjon på Skøyen og Løren T-banestasjon. Nye stasjoner 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 mill (2014-kroner), tilsvarende ca. 850 millioner 2018kroner. 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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