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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. I delrapport 1 er det foretatt 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.  
 
Som grunnlag for å kunne vurdere konsekvensene av å etablere stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget, 
er det utarbeidet en 3D-modell hvor sporgeometri og ulike typer grunnlagsmateriale er lagt inn. Stasjonshaller og 
nedganger er modellert. 

Infrastruktur 
Det er innhentet grunnlag for eksisterende ledningsnett fra Vann- og avløpsetaten, Fortum, Telenor og Hafslund. 
I tillegg er det innhentet tegninger fra Statens vegvesen som viser en planlagt senket Ring 1.  

Basert på informasjonen som er mottatt, er det ikke avdekket forhold som tilsier at det ikke kan anlegges 
stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget.  

Sikkerhet og rømning 
Alle gjeldende krav i forhold til sikkerhet og rømning vil kunne innfris for begge stasjonene. 

Restriksjonssoner 
En stasjon på Youngstorget vil bli liggende svært nær restriksjonssonen rundt det nye Regjeringskvartalet, og en 
planlegging av en stasjon på Youngstorget vil måtte foregå i nært samarbeid med Statsbygg og Sporveien. 

Verneverdige bygninger 
Det er foretatt en gjennomgang av bygninger på Gul liste, og det er ikke avdekket forhold som tilsier at det ikke 
kan anlegges stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget. 

Anleggsgjennomføring 
Det vil være til dels store anleggstekniske utfordringer knyttet til å etablere stasjoner ved St. Olavs plass og 
Youngstorget. Det er krevende grunnforhold og i tillegg betydelig usikkerhet omkring grunnforholdene.  

Et viktig prinsipp for anleggsgjennomføringen vil være at utvidelse av tunneler til stasjonsområder inngår i 
tunnelentreprisen, og at all massetransport og logistikk knyttet til anleggsgjennomføringen i all hovedsak foregår 
via tunneler og de hovedatkomstene som er etablert for dette. Tilsvarende legges det opp til at hovedrigg dekker 
behovet for rigg til utvidelse av stasjonene. Det legges videre opp til at uttak av masser, sikringsarbeider med 
mer for de tre adkomsttunnelene ved hver stasjon, utføres via tunnelsystemet, slik at omgivelsene påvirkes 
minimalt av anleggsvirksomheten. 
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1 Innledning 
KVU Oslo-Navet anbefalte en rekke infrastrukturtiltak for å kunne nå det nasjonale nullvekstmålet 
om at vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det ble anbefalt å 
etablere en ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum så raskt som mulig, for å kunne gi et bedre T-
banetilbud på alle grenbanene i T-banesystemet.  

1.1 Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum  

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

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

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

1.2 Stasjonsalternativer på anbefalt trasé i KVU Oslo-Navet 

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

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

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

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

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

 

 

 

Figur 1 Planalternativet i planprogrammet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Figur 2 Forslag til utganger og gangsystem på Stortinget stasjon.  

1.4 Alternativer innenfor Utredningsalternativ 1 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

1.6 Forutsetninger 

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

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

 

 

 

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

Denne rapporten omhandler forhold som kan medføre at det ikke kan etableres stasjoner ved St. 
Olavs plass og Youngstorget. Vurderingene gjennomføres for følgende tema: 

 Infrastruktur i bakken, eksisterende og planlagt 

 Krav til sikkerhet og rømning 

 Restriksjonssoner 

 Vernehensyn 

 Anleggsgjennomføring 

For hvert av disse temaene foretas det en konsekvensvurdering av å etablerer stasjonene. Det vil 
bli redegjort for om det allerede nå kan konkluderes med at én eller ingen av stasjonene kan 
etableres, eller om det er nødvendig med videre utredninger før dette endelig kan avgjøres. 

1.8 Grunnlagsdokumentasjon 

Vurderingene er gjennomført i forhold til lokaliseringen av stasjonene som er vist i KVU Oslo- 
Navet, se figuren nedenfor.

 

Figur 8: Lokalisering av stasjonene på St. Olavs plass og Youngstorget. Kilde: KVU Oslo-Navet, T-

baneløsninger 

Vi har lagt til grunn den samme løsningen som er vist i KVU’en, og det er ikke foretatt noen 
optimalisering av linjegeometri eller plassering av stasjonene. Når det gjelder stasjonen ved 
Youngstorget, er det i KVU’en vist to ulike plasseringer. Plasseringen under Folkets hus legges til 
grunn i utredningsalternativ 1, se figur 8.  

Figurene nedenfor viser snitt gjennom de to stasjonene. 
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Figur 9: Snitt gjennom stasjonen på St. Olavs plass.  Kilde: KVU Oslo-Navet, T-baneløsninger 

 
I sør blir stasjonen på St. Olavs plass liggende ca. 29 meter under bakkenivå og bergoverflaten er 
her ca. 10 meter under overflaten. I nord ligger stasjonen anslagsvis 36 meter under bakkenivå og 
bergoverdekning over stasjonen er ca. 4 meter. 

På grunn av liten bergoverdekning vil det være teknisk utfordrende og kostnadskrevende å 
etablere en stasjon på St. Olavs plass.  

 

  

Figur 10: Snitt gjennom stasjonen på Youngstorget.  Kilde: KVU Oslo-Navet, T-baneløsninger 

Stasjonen på Youngstorget blir liggende anslagsvis 11-12 meter under bakkenivå.  
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1.9 Metode 

Som grunnlag for å kunne vurdere konsekvensene av å etablere stasjoner på St. Olavs plass og 
Youngstorget, er det utarbeidet en 3D-modell hvor sporgeometri og ulike typer grunnlagsmateriale 
er lagt inn. Stasjonshaller og nedganger er modellert. 3D-modellen vil dermed kunne benyttes til å 
påvise mulige konflikter mellom planlagte løsninger for de to stasjonene og de ovennevnte 
temaene. 
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2 Grunnlagsdata 
Følgende grunnlagsdata er innhentet: 

 Sporgeometri for T-banetunnelen fra KVU Oslo-Navet  

 Planer for senking av deler av Ring 1, kilde Statens vegvesen 

 Oversikt over infrastruktur, kilde Vann- og avløpsetaten 

 Oversikt over infrastruktur, kilde Telenor 

 Oversikt over infrastruktur, kilde Hafslund 

 Oversikt over infrastruktur, kilde Fortum 

 Bygninger på Gul liste, kilde Byantikvaren 

Ovennevnte data er innhentet fra de respektive etater.  

I utgangspunktet ville det vært ønskelig med informasjon om dybde på kjellere under bygningene i 
planområdene, samt kunnskap om fundamenteringsmetode for bygningene. For å få slik 
informasjon, må en for den enkelte adresse søke i Plan- og bygningsetatens arkiver. Dette er en 
omfattende og tidkrevende jobb, og det er heller ikke sikkert at ønsket informasjon finnes der. Sett 
opp mot hva som er hensikten med rapporten, er det vår vurdering at denne informasjonen ikke er 
avgjørende. Selv om en skulle komme i konflikt med kjellere, vil ikke dette automatisk medføre at 
en med sikkerhet kan fastslå at stasjonene ikke kan etableres. En kan for eksempel se for seg at 
de aktuelle bygningene innløses.    

Når det gjelder fundamentering av bygninger, er det sannsynlig at flere av bygningene i 
stasjonsområdene er fundamentert på peler som er forankret i fjell. Selv om en ved etablering av 
stasjonene skulle komme i konflikt med slike peler, vil ikke dette automatisk medføre at stasjonene 
ikke kan realiseres, siden det finnes løsninger for håndtering av slike problemer i en anleggsfase 
som for eksempel refundamentering. Følgelig vil verken kjellere eller bygninger fundamentert på 
peler være en hindring som medfører at stasjonene ikke kan realiseres.  

I tillegg til innhentet grunnlagsmateriale, er det avholdt et møte med Statsbygg hvor det ble 
orientert om planene vedrørende utbygging av Regjeringskvartalet. 
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3 Konsekvenser 

3.1 Infrastruktur 

3.1.1 Senking av Ring 1 

I forbindelse med utbyggingen av Regjeringskvartalet, er det planlagt å senke Ring 1 på 
strekningen Møllergata – Torggata. For å avklare om dette får noen konsekvenser i forhold til å 
kunne etablere stasjoner på St. Olavs plass og ved Youngstorget, er planene for senking av Ring 1 
innhentet fra Statens vegvesen. Vi har deretter modellert Ring 1 med planlagt høyde og lagt dette 
inn i 3D -modellen.  

Det fremgår av tegningsgrunnlaget at traseen for Ring 1 forbi St. Olavs plass vil være som i dagens 
situasjon, og det er følgelig bare for stasjonen ved Youngstorget at en senking av Ring 1 vil kunne 
få konsekvenser for gjennomføringsmuligheten. 

Figuren nedenfor viser en modell av Stortinget, St. Olavs plass og Youngstorget T-banestasjoner, 
samt en senket Ring 1. Brune bokser representerer stasjonshaller, grå sylindre er nedganger og 
rosa boks illustrer Ring 1 i tunnel. 

 

Figur 11: Modellering av T-banestasjoner ved Stortinget, St. Olavs plass og Youngstorget, samt senket Ring 1 

En kan ut fra figuren se at det ikke blir noen direkte konflikt mellom en stasjon på Youngstorget og 
en senket Ring 1. På bildet nedenfor er kryssingspunktet zoomet inn og sett fra undersiden. 
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Figur 12: Nærbilde av kryssingspunktet mellom Ring 1 og stasjonen på Youngstorget 

Avstanden mellom Ring 1 og tunnelen vil være anslagsvis 8 meter. Den planlagte senkningen av 
Ring 1 vil dermed trolig ikke være et betydelig hinder når det gjelder å kunne anlegge stasjon på 
Youngstorget. Det er sannsynligvis fjell på stedet, men det er løsmasser i området, så det må 
gjøres grundigere undersøkelser før det konkluderes endelig om mulige konsekvenser. Både 
anleggstekniske forhold og trafikkavvikling i anleggsperioden tilsier at gjennomføring av 
prosjektene må samordnes best mulig. 

 

3.1.2 Sentrum P-hus  

Deler av stasjonshallen på St. Olavs plass blir liggende under Sentrum P-hus, se figurene 
nedenfor.  

 

 

Figur 13 : St. Olavs plass og Sentrum p-hus. Sett fra sørøst 
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Figur 14: St. Olavs plass og Sentrum p-hus. Sett fra sørvest 

På figuren nedenfor er Sporveiens hensynssone lagt inn. Sonen har bredde 10 meter. Se også 
kapittel 3.3. 

 

Figur 15: St. Olavs plass og Sentrum p-hus vist med hensynssone. Sett fra sørvest 

Det er uklart hvilken dybde parkeringshuset har og hvordan det er fundamentert. Det er følgelig 
usikkert om det blir en konflikt mellom stasjonshallen og parkeringshuset. Tegninger for P-huset er 
unntatt offentlighet og dermed tidkrevende å hente ut. Innenfor prosjektets tidsramme har ikke 
dette latt seg gjøre.  

Hensynssonen for Oslo tinghus gjelder også for Sentrum P-hus siden det er felles 
parkeringsanlegg. Ved planlegging av stasjonshallen må det derfor tas hensyn til denne sonen. 

 

3.1.3 Vann- og avløpsnettet 

Det er innhentet grunnlagsdata for Vann- og avløpsnettet (VA-nettet). Dataene er lagt inn på 
kartgrunnlaget og inn i 3D-modellen.  I det følgende foretas det en presentasjon av mottatt 
materiale.  
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St. Olavs plass 

 

 

Figur 16: VA-nettet ved St. Olavs plass 

 

 

Figur 17: Bilde fra 3D-modellen som viser VA-nettet i stasjonsområdet på St. Olavs plass 
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Youngstorget 

 

 

Figur 18: VA-nettet ved Youngstorget 

 

 

Figur 19: Bilde fra 3D-modellen som viser VA-nettet i stasjonsområdet ved Youngstorget 

Det fremgår at det er en rekke VA-ledninger i stasjonsområdene, men ledningene ligger vesentlig 
grunnere enn T-banetunnelen. Konfliktene med ledningsnettet vil derfor etter all sannsynlighet 
oppstå i forbindelse med etablering av nedgangene til stasjonene.  

Vi har oversendt figurene ovenfor til Vann- og avløpsetaten (VAV) og bedt om en tilbakemelding 
om de påviste konfliktene med eksisterende VA-nett er av en slik art at det ikke er mulig å anlegge 
stasjoner på St. Olavs plass og/eller Youngstorget. Tilbakemeldingen fra VAV er at det er 
nødvendig å gjennomføre videre utredninger for å avklare konsekvensene. Basert på mottatt 
grunnlagsmateriale, er det imidlertid vår vurdering at konsekvenser for VA-nettet sannsynligvis ikke 
vil være en hindring når det gjelder å kunne etablere stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget. 
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3.1.4 Fjernvarme 

Det er innhentet grunnlag fra Fortum. Eksisterende ledningsnett fremgår på figurene nedenfor. 

 

St. Olavs plass 

 

 

Figur 20: Bilde i plan fra 3D-modellen som viser fjernvarmenettet i stasjonsområdet på St. Olavs plass 

 

 

 

Figur 21: Snitt fra 3D-modellen som viser fjernvarmenettet i stasjonsområdet på St. Olavs plass. Sett fra 

nordøst 

 

 

 



  

 
 

RAPPORT SIDE 22 AV 45  

 

P:\31433\10207750_Utredningsalternativ_1_T-banetunnel_Oslo_sentrum\000_Utredningsalternativ_1_T-banetunnel_Oslo_sentrum\08 
Rapporter\Delrapport 1\1027750_Delrapport 1_20191030 Offentlig versjon.docx 

 

 

Youngstorget 

 

 

Figur 22: Bilde i plan fra 3D-modellen som viser fjernvarmenettet i stasjonsområdet ved Youngstorget 

 

 

 

Figur 23: Snitt fra 3D-modellen som viser fjernvarmenettet i stasjonsområdet ved Youngstorget. Sett fra 

nordøst 

Det er fjernvarmeanlegg i begge stasjonsområdene. Fjernevarmeledninger ligger normalt vesentlig 
grunnere enn dybden stasjonene blir liggende på, og eventuelle konflikter vil derfor inntreffe i 
forbindelse med etablering av nedgangene til stasjonene. Fjernvarmeanlegg vil i utgangspunktet 
kunne legges om. Basert på mottatt grunnlagsmateriale er det vår vurdering at vi ikke har grunnlag 
for å kunne konkludere med at stasjonene ikke kan realiseres på grunn av konflikter med 
eksisterende fjernvarmeanlegg.  
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3.1.5 Tele og strøm 

Det er innhentet grunnlagsdata fra Hafslund og Telenor. Hafslund sine anlegg er vist med rosa 
strek og Telenor sine anlegg med grønn strek. 

St. Olav plass 

 

 

Figur 24: Oversikt over Hafslund og Telenor sine anlegg på St. Olavs plass 
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Figur 25: Snitt fra 3D-modellen som viser tele og strømkabler på St. Olavs plass. Sett fra nordvest 

 

 

 

 

Figur 26: Snitt fra 3D-modellen som viser tele og strømkabler på St. Olavs plass. Sett fra sør 
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Youngstorget 

 

 

Figur 27: Oversikt over Hafslund og Telenor sine anlegg ved Youngstorget 

 

 

 Figur 28: Snitt fra 3D-modellen som viser tele og strømkabler ved Youngstorget. Sett fra nordvest 
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Figur 29: Snitt fra 3D-modellen som viser tele og strømkabler ved Youngstorget. Sett fra nordøst 

 
Figurene ovenfor viser at det er en betydelig mengde tele- og strømkabler i de to 
stasjonsområdene. Etter all sannsynlighet ligger kablene vesentlig grunnere enn det stasjonene vil 
gjøre, og kollisjonene som vil oppstå vil følgelig være ved nedgangene, slik det fremgår av 
figurene. I utgangspunktet kan strøm- og telekabler legges om. Basert på mottatt 
grunnlagsmateriale, er det etter vår vurdering ikke grunnlag for å konkludere med at det ikke kan 
anlegges stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget som følge av konflikter med eksisterende 
infrastruktur for tele og strøm.  

 

3.2 Sikkerhet og rømning 

 

3.2.1 Gjeldende kravgrunnlag 

Underjordiske T-banestasjoner er objekter hvor uønskede hendelser som brann kan få særlig store 
konsekvenser for personer og samfunnsinteresser. Slike objekter plasseres dermed i brannklasse 
4 (BKL 4). Gjeldende veiledning til Byggteknisk forskrift (VTEK) inneholder ikke preaksepterte 
ytelser for BKL 4 og brannprosjekteringen skal derfor utføres ved hjelp av analyser. Preaksepterte 
ytelser i VTEK kan likevel anvendes som retningsgivende for prosjekteringen, såfremt de kan 
dokumenteres å være gyldige. 

Sporveiens Tekniske regelverk (TRV) angir generelle og spesielle krav til underjordiske T-
banestasjoner i dokumentet K2-IE-OS0000-110-AC-0016 Prosjektering og bygging - 
Fellesbestemmelser Brannsikkerhet. For øvrig benyttes standardene NFPA 101 og 130, samt 
erfaringer fra lignende T-baneprosjekter som underlag for prosjektering. 
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3.2.2 Kravspesifikasjoner 

Kun kravspesifikasjoner som er avgjørende for å anslå stasjonenes utforming og volumbehov er 
vektlagt i denne utredningsfasen.  

 
Rømningsveier 

Iht. NFPA 130 skal dimensjonerende personbelastning i evakueringsscenarioer ta utgangspunkt i 
tog som samtidig ankommer samtlige av stasjonens spor, samt ventende personer på plattform(er). 
Dimensjonerende tidspunkt skal være rushtid. Dimensjonerende personbelastning vurderes å være 
i størrelsesorden ca. 2000 personer. Dette er basert på dimensjonerende personbelastninger for 
tilsvarende underjordiske stasjoner på sentrumsbanen.  

Iht. VTEK skal nødvendig fri rømningsbredde beregnes ut ifra en dimensjoneringsfaktor på 1 
m/pers. Dette er en konservativ verdi for underjordiske stasjoner og erfaringsmessig kan 
rømningsforholdene fortsatt dokumenteres å være tilfredsstillende med fri bredde ned mot ca. 0,7 
m/pers. Dette skyldes delvis bruk av rulletrapper ved evakuering fra underjordiske stasjoner, samt 
riktig plassering og utforming for å sikre optimal personflyt. 

Bruk av dimensjoneringsfaktor som fraviker VTEK må dokumenters ved analyse/simuleringer. Bruk 
av rulletrapper kan kun legges til grunn dersom det gis dispensasjon av kommunen. I tillegg er det 
pr. nå usikkerhet knyttet til dimensjonerende personantall. I denne utredningsfasen vurderes det 
derav som hensiktsmessig å legge konservative/preaksepterte verdier til grunn, det vil si en 
nødvendig fri rømningsbredde på 20 m. 

Fra plattform må det være tilkomst til minst to rømningsveier med hensiktsmessig plassering i 
forhold til hverandre. Lengste tillatte avstand på «blindender» på plattformer er den største verdien 
av 25 m og lengden av én togvogn, iht. NFPA 130. Videre skal ikke lengste avstand fra et sted på 
plattform til nærmeste rømningsvei overstige 100 m. Det må tas høyde for at det må etableres 
vertikale rømningsforbindelser til overflaten tilknyttet hver ende av plattform. 

Stasjonens hovedadkomster må tilrettelegges for sikker rømning. Det kan gjøres med 
branncellebegrensende skillekonstruksjoner og røykkontroll, dvs. tiltak som ikke er avgjørende i 
forbindelse med plassbehov. Hovedadkomster kan inngå som en del av rømningssystemet.  

Nødvendig fri høyde i rømningsveier må være minimum 2,0 m iht. VTEK.   
 

Venteareal for personer med funksjonsnedsettelse 

I tilknytning til heiser/rømningsveier må det etableres venteareal for personer med 
funksjonsnedsettelse, både stående og rullestolbrukere. Ventearealet må etableres utenfor 
rømningstraseen. Det må etableres brannsluser mellom venteareal og stasjonshall. Antall 
rullestolbrukere beregnes ut fra faktoren 0,5 % av dimensjonerende personbelastning (NFPA 101). 
Forventet antall stående med funksjonsnedsettelse baseres på erfaringer fra tilsvarende prosjekter.  

I denne fasen tas det utgangspunkt i et behov på totalt ca. 30 m2 venteareal pr. stasjon.  
 

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

Det må normalt etableres flere brannheiser for å sikre effektiv tilkomstmuligheter for rednings- og 
slokkemannskap, samt mulighet for å evakuere personer med nedsatt funksjonsevne. 
Brannheisene plasseres normalt innenfor røykkontrollert område ifm. rømningsveier.  

Endelig antall brannheiser og nødvendige tiltak i forbindelse med tilrettelegging for 
beredskapspersonell må avklares med lokale instanser i den spesifikke byggesaken. I denne fasen 
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tas det høyde for at det må kunne etableres minst to brannheiser i stasjonene. Det må tas 
utgangspunkt i at brannheiser utføres som vertikale heissjakter iht. NS-EN 81. 

 
                Avstand mellom rømningsveier fra ny T-banetunnel 

Iht. Teknisk regelverk(TRV) skal ikke lengste avstand mellom rømningsveier fra T-banetunnel 
overstige 1.000 m, slik at avstand til nærmeste rømningsvei ikke overskrider 500 m. Ved rømning 
fra tunnel via en underjordisk stasjon vurderes det slik at avstandskravet gjelder frem til definert 
rømningsvei/-sone på stasjonen. Der avstand mellom 2 stasjoner overstiger 1000 meter, må det 
etableres alternativ rømningsmulighet fra T-banetunnelen mellom disse stasjonene. 

Figuren nedenfor viser Planalternativet som innebærer en løsning med ny T-banetunnel, stasjoner 
på Bislett og Grünerløkka og en utvidet stasjon på Stortinget. 

 

 

Figur 30:  Planalternativet.   

Figur 31 angir avstand mellom rømningsalternativer, herunder avstand mellom stasjoner for 
Planalternativet. Figur 32 viser avvik fra avstandskrav i TRV for et alternativ (alternativ 3) hvor det 
etableres stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget, i tillegg til stasjonene på Bislett og 
Grünerløkka.  Avstandene som er benyttet er avstanden mellom plattformenes midtpunkt for de 
ulike nabostasjonene. Dette for å ta høyde for at avstand fra tunnel/plattformen til nærmeste 
rømningsvei på stasjonene er ukjent i denne fasen.  
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Figur 31: Avstand mellom rømningsalternativer for ny T-banetunnel, herunder avstand mellom  

stasjoner. Alternativ 1 Planalternativet. 

Det fremgår at i alternativ 1 – Planalternativet vil avstand mellom rømningsalternativer fra ny T-
banetunnel overskride krav i Teknisk regelverk, og det vil være behov for å etablere en 
rømningsvei mellom stasjonene.  

 

 
Figur 32: Avstand mellom rømningsalternativer for ny T-banetunnel, herunder avstand mellom  

stasjoner.  Alternativ 3 – Stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget. Diagrammet angir avvik fra 

maksimalkrav i TRV.  

Figur 32 viser at ved realisering av alternativ 3 hvor det også etableres stasjoner på St. Olavs plass 
og Youngstorget, vil kun avstand mellom Bislett og St. Olavs plass overstige krav til maksimal 
avstand mellom rømningsveier fra T-banetunnel. Mellom disse stasjonene må det derfor etableres 
en rømningsvei. 
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3.2.3 Konsekvenser 

Det er ikke identifisert forhold innen krav til sikkerhet og rømning som tilsier at det ikke kan 
etableres stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget. Ved å anlegge stasjoner på disse stedene 
vil stasjonene kunne fungere som rømningsalternativer fra ny T-banetunnel. Dersom en anlegger 
stasjon på Youngstorget, kan denne fungere som en rømningsvei fra ny T-banetunnel. Selv om en 
anlegger stasjon på St. Olavs plass, må en likevel ha en ekstra rømningsvei mellom St. Olavs 
plass og Bislett med utgangspunkt i KVU Oslo-Navets stasjonsplassering. 

 

 

3.3 Restriksjonssoner 

Regjeringskvartalet 

Det er utarbeidet en reguleringsplan for utbygging av Regjeringskvartalet. I denne planen er det 
satt en restriksjonssone med varierende bredde og ukjent dybde. Det vil ikke bli tillatt at det 
etableres noen form for ny infrastruktur inne i denne sonen.   

Figuren nedenfor viser restriksjonssonen på Youngstorget med en rød stiplet, loddrett strek.  
Sporveiens hensynssone rundt tunnelprofilet er også vist.  

 

Figur 33: Restriksjonssone på Youngstorget 

Det fremgår av figuren at tunnelprofilet holder seg akkurat utenfor restriksjonssonen til 
Regjeringskvartalet. Det er imidlertid svært små marginer og bare en liten endring i linjegeometrien 
kan medføre at en kommer innenfor restriksjonssonen.  Det vil være nødvendig med mer detaljerte 
vurderinger før det endelig kan fastlås at linjegeometrien kan være slik som lagt til grunn i KVU 
Oslo-Navet.  

Figuren ovenfor er forelagt Statsbygg. Tilbakemeldingen er at løsningen ikke kan godkjennes 
basert på informasjonen som er tilgjengelig i prosjektet. Dersom det skal etableres en stasjon på 
Youngstorget, vil planleggingen av denne derfor måtte foregå i tett samarbeid med Statsbygg.   

Figuren ovenfor viser at dersom en flytter tunnelen for mye østover, vil det måtte etableres en 
løsmassetunnel, og dette vil kunne ha en vesentlig betydning for kostnadsbildet. 
    
Sporveiens hensynssone  

Sporveien har en hensynssone med bredde 10 meter rundt sine tunneler. Innenfor hensynssonen 
kan det ikke bygges anlegg uten at Sporveien er informert og involvert. Det fremgår av figur 33 at 
restriksjonssonen for Regjeringskvartalet og hensynssonen for T-banetunnelen går inn i hverandre. 
Det er bedt om en uttalelse fra Sporveien om dette er en akseptabel løsning. Tilbakemeldingen er 
at nærheten til restriksjonssonen for Regjeringskvartalet kan bli problematisk ved prosjektering og 
bygging, og det vil heller ikke være rom for en eventuell fremtidig utvidelse av stasjonsområdet.  
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Dersom det skal etableres en stasjon på Youngstorget, er det derfor viktig at denne utformes i nært 
samarbeid med Sporveien og Statsbygg. 

Nedenfor er det vist noen figurer for stasjonsnedganger med hensynssonen inntegnet.  

 

 

Figur 34: Nedganger fra Hammersborg torg og Arbeidersamfunnets plass ved Youngstorget 

 

 

Figur 35: Nedgang fra Keysers gate/Munchs gate ved St. Olavs plass 

 

 

Figur 36: Nedgang fra Akersgata ved St. Olavs plass 
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Figur 37: Nedgang fra St. Olavs plass 

3.4 Verneverdige bygninger 

Vernetyper deles inn i tre hovedkategorier: kulturminnene er enten formelt fredet etter 
kulturminneloven (rød), formelt vernet ved regulering etter plan- og bygningsloven (oransje) eller 
kommunalt listeført (gul). 

 

Figur 38: Kartutsnitt Gul Liste. Kilde: Oslo kommune BYA. 

 

Fredet (rød) 

Et fredet anlegg har nasjonal verneverdi og har de mest detaljerte føringene nedfelt i 
fredningsbestemmelsene. Ved nyere fredningsvedtak er det utarbeidet formål og detaljerte 
bestemmelser, noe som gjør det lett å skaffe seg en oversikt over hva fredningen omfatter. Normalt 
vil en fredning omfatte både interiør og eksteriør. Ved ønske om inngrep i fredete bygninger må 
tiltakshaver søke Byantikvaren om dispensasjon fra fredningen. 

 



  

 
 

RAPPORT SIDE 33 AV 45  

 

P:\31433\10207750_Utredningsalternativ_1_T-banetunnel_Oslo_sentrum\000_Utredningsalternativ_1_T-banetunnel_Oslo_sentrum\08 
Rapporter\Delrapport 1\1027750_Delrapport 1_20191030 Offentlig versjon.docx 

 

Vernet etter PBL (oransje) 

Regulering til spesialområde bevaring eller hensynssone er kommunens fremste mulighet til å 
beskytte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Det er egne bestemmelser knyttet til 
spesialområdet/hensynssonen. Bestemmelsene fastsetter bruk og grenser for hva som kan tillates 
av endringer på eksisterende bebyggelse, og kan angi hva slags nybygg som kan oppføres 
innenfor området.  

Kommunalt listeført (gul) 

Den største gruppen av de registrerte kulturminnene er ikke formelt fredet eller vernet, men 
listeførte som bevaringsverdige. Ved byggesøknader vil Plan- og bygningsetaten basere sin 
saksbehandling på faglige vurderinger fra Byantikvaren.  

Ved å sammenlikne 3D-modell og kartet med bygninger på Byantikvarens Gule Liste kan 
potensielle konflikter mellom T-banestasjoner og bygninger med verneverdi påvises. 

 

 

Figur 39: T-banestasjon og verneverdige bygninger på St. Olavs Plass.  
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Figur 40: T-banestasjon og verneverdige bygninger ved Youngstorget. 

3.4.1 St. Olavs plass 

Kulturminneverdiene fremkommer av Gul Liste med unntak av selve gateløpet og byrommet hvor 
Riksantikvaren og Byantikvaren de siste årene jobbet med en fredningsstrategi. Et sentralt tema er 
bevaring av den historiske byaksen i St. Olavs gate med siktlinje mellom Slottsparken og St. Olav 
Domkirke og plassens romlige avgrensing.  

 

Figur 41: St. Olavs plass 1903. Kilde: www.oslobilder.no. 
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Figur 42: St. Olavs plass 1940. Kilde: www.oslobilder.no. 

Mot selve plassen er fire av de fem bygningene omfattet av vernebestemmelser. Fasadene mot 
plassen har arkitektoniske utrykk fra forskjellige tidsepoker. Det gamle apoteket i St. Olavs plass 2 
er den eneste fra opprinnelsesåret 1872 og er et viktig fondmotiv mot Universitetsgata. Tabellen 
nedenfor viser bygningenes verneverdi i Gul liste. 
 

Tabell 1: Bygningers verneverdi i Gul liste 

Adresse Bruk  Vern 
St. Olavs plass 1 Hotell og teater  Vernet etter PBL 
St. Olavs plass 2 Restaurant og kontor   Kommunalt listeført 
St. Olavs plass 3 Butikk, kafe og kontor  - 
St. Olavs plass 4 Postkontor og kontor  Kommunalt listeført 
St. Olavs plass 5 Juridisk fakultet, p-hus 

og kiosk 
 Kommunalt listeført 

 

3.4.2 Munchs gate 

I krysset der Munchs gate og Keysers gate møtes finnes bygninger med ulik vernekategori og 
bygninger som ikke er vernet. Selve byrommet er ikke omfattet av noen vernebestemmelser. 

Keysers gate 8 er en vakker seks etasjers kontorbygning (gamle Statens Pensjonskasse) med 
fasader av hugget naturstein. Gården ble bygget 1898 og ble i 2010 ombygd til regjeringskontorer. 
Bygningen er vernet. 

Keysers gate 7b er fire etasjers murgård fra 1800-tallet. Gården inneholder leiligheter og restaurant 
og er kommunalt listeført enkeltminne. Tabellen nedenfor viser bygningenes verneverdi i Gul liste. 
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Tabell 2: Bygningers verneverdi i Gul liste 

Adresse Bruk Vern 
Munchs gate 5 Hotell og restaurant - 
Munchs gate 2 Kontor og rettsbygning - 
Keysers gate 7b Bolig og restaurant Listeført enkeltminne 
Keysers gate 8 Kontor Vernet lokalitet 

 

3.4.3 Ullevålsveien 

En oppgang fra Ullevålsveien vil enten medføre inngrep i den fredede Edvard Munch videregående 
skole (tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole) eller i murgården i Ullevålsveien 1 (med 
bakgård) som er listeført som en prioritert kulturminneinteresse.  

Ved etablering av oppganger må den historiske byaksen langs St. Olavs gate prioriteres og 
hensyntas. Det vil si at siktlinjene mot fondmotivene St. Olavs Domkirke og Slottet må holdes helt 
åpne. Gatens romlige forløp og avgrensning kan ikke endres. Å gjøre inngrep i den fredede Edvard 
Munch videregående skole (tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole) vil endre 
bygningens bruk og vurderes som uheldig. Tabellen nedenfor viser bygningenes verneverdi i Gul 
liste. 
 

Tabell 3: Bygningers verneverdi i Gul liste 

Adresse Bruk Vern 
St. Olavs gate 25 Videregående skole Fredet enkeltminne 
Ullevålsveien 1 Butikk, bolig og bakgård Listeført enkeltminne 

 

 

Figur 43: Begge bygningene ved Ullevålsveien er omfattet av vernebestemmelser. Foto: Sweco Norge AS. 
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Bygården i Ullevålsveien 1 har bakgård mot bygården i St. Olavs gate 2. Gårdsrommet fremstår 
som et hull i fasaderekken mot gaten. Gårdsrommet er om lag 10m bredt og 28m dypt og benyttes 
til parkeringsplasser.  

 

3.4.4 Youngstorget 

Selve Youngstorget (gamle Nytorget) ble etablert i 1846 og basarhallene ble ferdigstilt 1877. 
Byrommet og basarkonstruksjonene har både historisk verneverdi og nasjonal symbolsk verdi for 
politikk og arbeiderbevegelse. Tabellen nedenfor viser bygningenes verneverdi i Gul liste. 

 

Tabell 4: Bygningers verneverdi i Gul liste 

Adresse Bruk Vern 

Youngstorget 6 Torg, restaurant Listeført enkeltminne 

Youngs gate 21 m.fl. Folkets hus, kontor, butikk Vernet enkeltminne 

 

 

Figur 44: Youngstorget 1966. Kilde: www.oslobilder.no 

 

Basarhallene er bygget i naturstein der det opprinnelig var en bratt fjellskrent opp til Møllergata. 
Konstruksjonen er på to etasjer der 2. etasje har de karakteristiske buegangene. Taket er del av 
gaterommet til Møllergata. På hver side er det bygget ramper/gater som forbinder Møllergata med 
torget. 
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Bygningen i Youngs gate mot nordøst (Folkets hus) ble reist i 1962 og er i dag vernet enkeltminne. 
Den har 10 etasjer og antatt kjeller. Ut mot gaten har fasaden åpne glassfasader med småbutikker. 
Øvrige etasjer er i hovedsak kontorer. 

 

 

Figur 45: Youngstorget 6 er Listeført enkeltminne: Foto: Sweco Norge AS. 
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Figur 46: Youngs gate 21 er vernet enkeltminne: Foto: Sweco Norge AS. 

 

3.4.5 Arbeidersamfunnets plass 

Torggata Bad ble bygget i 1925 og var Oslos største offentlige svømmehall. Bygningen huser i dag 
kontorer og konsertsal.  

I 1940 ble Samfunnshuset og Arbeidersamfunnets Plass ferdigbygget, tegnet av arkitekt Ove Bang. 
Bygningen som huset en kino/konsertsal med 1200 publikumsplasser, er et godt eksempel på 
datidens funksjonalistiske bygg i Oslo. De to bygningene er omfattet av vernebestemmelser, mens 
selve plassen og de to andre bygningene rundt plassen ikke er det. Tabellen nedenfor viser 
bygningenes verneverdi i Gul liste. 
 

Tabell 5: Bygningers verneverdi i Gul liste 

Adresse Bruk Vern 

Torggata 14-16 Kontor og konsertscene Vernet enkeltminne 

Arbeidersamfunnets Plass 1 Kontor, restaurant og 
konsertscene 

Listeført enkeltminne 
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Figur 47: Arbeidersamfunnets Plass: Foto: Sweco Norge AS. 

 

Å etablere inngang til T-banestasjon på plassen vil ikke medføre direkte inngrep i bygning eller 
byrom omfattet av vernebestemmelser. 
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3.4.6 Hammersborg Torg 

Selve Hammersborg Torg er i dag parkeringsplass for de omkringliggende kontorbygningene. 
Plassen er i seg selv ikke omfattet av noen vernebestemmelser. 

I hver ende av plassen ligger to kirker som danner fondmotiv (Margaretakyrkan og St. Edmund's 
Church). Tabellen nedenfor viser bygningenes verneverdi i Gul liste. 

 

Tabell 6: Bygningers verneverdi i Gul liste 

Adresse Bruk Vern 

Hammersborg Torg P-plass - 

Møllergata 39 Kontor - 

Møllergata 28 Kontor og forsamling Listeført enkeltminne 

Møllergata 26 Hotell - 

Hammersborg Torg 8 Kirke Listeført enkeltminne 

Møllergata 30 Kirke Listeført enkeltminne 

 

 

Figur 48: Hammersborg Torg: Foto: Sweco Norge AS. 

Å etablere inngang til T-banestasjon på plassen vil ikke medføre direkte inngrep i bygning eller 
byrom omfattet av vernebestemmelser. Men, ved plassering og utforming av selve inngangspartiet 
må fondmotivene i hver ende av torget (Margaretakyrkan og St. Edmund's Church) hensyntas. 
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3.5 Anleggsgjennomføring 

3.5.1 Problemstillinger/utfordringer 

Etablering av stasjoner ved St. Olavs plass og Youngstorget innebærer flere store anleggstekniske 
utfordringer som: 

 Tung anleggsdrift i urbant område 

 Knapphet på arealer for riggområde og adkomstmuligheter 

 Anleggstrafikk, transportarbeider og masselogistikk 

 Trafikksikkerhet 

 Støy, støv og rystelser 

 Løsmassefylte dyprenner med sensitive, marine avsetninger 

 Grunnvannssenking og setningsproblematikk 

 Tunnelstabilitet 

 Tunneldriving i løsmasser under bygninger fundamentert på peler 

 Stedvis liten bergoverdekning og dårlig bergkvalitet/sprekke- og svakhetssoner 

 Alunskifer 

 Evt. andre ulemper og skaderisikoer relatert til 3. person og SHA 

Arbeidene kan ha store og uheldige konsekvenser dersom spesielle tiltak ikke iverksettes. 

 

3.5.2 Konsekvenser 

Det vil være til dels store anleggstekniske utfordringer knyttet til å etablere stasjonsområder for T-
bane ved St. Olavs plass og Youngstorget. I anleggsperioden kan det få relativt store 
konsekvenser, primært knyttet til arealknapphet, ytre miljø og forhold til 3. person. 

Av konsekvenser kan nevnes: 

 Generende anleggstrafikk og potensielle trafikkuhell 

 Avsperring av områder/gater i hele eller deler av anleggsperioden med tilhørende ulemper 
for almen ferdsel og forretningsdrift 

 Generende støy, støv og ubehag, evt. skader på grunn av markvibrasjoner og rystelser 

 Setningsskader 

 Skader på bygninger ved ombygging, forsterkning, refundamentering og etablering av inn-
/utganger til/fra stasjoner 

 Store forsinkelser og kostnadsøkning ved etablering av utganger på grunn av uforutsette 
bygnings- og fundamenteringstekniske forhold 

 Store forsinkelser og kostnadsøkning på grunn av geologi og grunnforhold 

 Personskade 3. person, evt. arbeidsuhell med skade/dødsfall som konsekvens 
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For å kunne begrense, eventuelt unngå uheldige konsekvenser og eventuelle skader på 
eksisterende bygningsmasse, må det benyttes tilpassede metoder og etableres avbøtende tiltak. 

 

3.5.3 Metoder og tiltak 

Metoder og tiltak for å begrense ulemper og eventuelle skader i anleggsperioden er beskrevet i de 
følgende avsnitt. 
 
Riggområder, massetransport og logistikk 

Det forutsettes at utvidelse av tunneler til stasjonsområder inngår i tunnelentreprisen, og at all 
massetransport og logistikk knyttet til anleggsgjennomføringen i all hovedsak foregår via tunneler 
og de hovedadkomstene som er etablert for dette. Likeledes at hovedrigg for tunneldrivingen 
dekker behovet for rigg til utvidelse av stasjonene (administrasjon, lager, verksted, oppstilling 
anleggskjøretøy og utstyr mm.). 

Det legges også opp til at uttak av masser, injeksjon, bergsikring og betongutforing for tre 
adkomsttunneler ved hver stasjon, utføres via tunnelsystemet, slik at omgivelsene påvirkes 
minimalt av anleggsvirksomheten. Arbeider i dagen begrenses således til å omfatte nødvendige 
forberedende arbeider, dvs. nødvendig fjerning av vegger og etasjeskiller, refundamentering og 
forsterkning av eksisterende bygg for å etablere atkomst til stasjonene. 

Dette innebærer at det må etableres en lokal rigg for dette, evt. at berørt bygningsmasse leies og 
disponeres til dette formål i størst mulig grad. 

Ved størst mulig bruk av tunnelsystemet, vil behov for avsperring av områder i anleggsperioden 
være redusert, og ulempene i dagen begrenset til det behovet som gjenstår for å etablere øvre del 
av tilkomsttunneler og utganger for disse. 
 
Berguttak og tunneldriving 

Det er usikkerhet omkring grunnforholdene og det vil være nødvendig å gjennomføre omfattende 
grunnundersøkelser. 

Det forutsettes at all tunneldriving utføres med skånsomme metoder for bergbryting, forsiktig 
sprengning, eventuelt mekanisk bryting. Arbeidene vil være tids- og kostnadskrevende, men 
dersom dette er godt forberedt i spesifikasjoner og kontrakter, vil dette bidra i positiv retning. Det er 
også entreprenører som etter hvert har spesialisert seg på alternativ bergbryting i tettbebyggelse. 
 

Innlekkasjer, grunnvannssenking og potensielle setningsskader på grunn av tunneldriving 

Ved tunneldriving og utvidelse for stasjoner, forutsettes det at det foretas omfattende tetting av 
berget med forinjisering, og at det benyttes permanent utforing med vanntett membran og betong i 
stasjonsområder og adkomsttunneler. 
 
Dårlig bergkvalitet, svakhetssoner og liten bergoverdekning 

Grunnundersøkelser har avdekket en forsenkning ved St. Olavs plass, der bergoverdekningen over 
tunnel/stasjon er meget liten, i størrelsesorden <5 meter. Denne har sannsynligvis sammenheng 
med en svakhetssone, der antatt bergkvalitet er meget dårlig. Omfattende tettings- og sikringstiltak 
vil være nødvendig for å sikre stabilitet av tunnel/bergrom. Tiltak som forbolting med armerte 
sprøytebetongbuer kan forventes, og tunneltverrsnittet må tas ut seksjonsvis og sikres fortløpende. 
Full utstøping bør også vurderes.  
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Frysing kan bli nødvendig dersom man kommer inn i løsmasser. Dette også for å sikre mot 
grunnvannssenking og setningsskader. Frysing er en tidkrevende prosess. 
 
Alunskifer 

I store deler av området, spesielt ved Youngstorget, består berggrunnen av alunskifer. Bergarten er 
svovelholdig og syredannende, aggressiv mot betong, og sveller i tilgang på oksygen, dvs. vann og 
luft. Bergarten må forsegles, og det må benyttes sulfatresistent betong. Ved tunneldriving, vil vi 
regne med at det er snakk om berguttak i begrensede seksjoner med suksessiv forsegling og 
forsterkning/bergsikring. 

Bergarten forvitrer lett, og brytes lett ned ved påkjenning, som for eksempel anleggstrafikk, spesielt 
ved tilgang på vann. Forsterkning av tunnelsåle, og utlegging av stabile masser til anleggstrafikk, 
vil være nødvendig. 

Bergarten avgir radon, og god ventilasjon og frisk luft i tunnelen er en forutsetning. Likeledes må 
det følges opp med radonmåling under utførelse av tunnelarbeidene. Også med tanke på 
driftsfasen bør alunskiferen tildekkes. 

Håndtering av tunnelmassene vil også være en stor utfordring. Hyppig rengjøring av utstyr vil være 
nødvendig. 

Massene er klassifisert som forurenset materiale, og må transporteres til spesialdeponi. 
 

Skaderisiko 3. person og SHA-relaterte forhold 
 
Fare for skade på 3. person og evt. arbeidsuhell er relativt stor, og det må derfor rettes stort fokus 
på dette. 

Utarbeidelse av risiko-analyse med tilhørende oppfølgings- og tiltaksprogram er en forutsetning for 
å redusere ulykkes- og skaderisiko. Ved gjennomføring av risikofylte arbeidsoperasjoner, må det 
være sterkt fokus på sikkerhet. Utarbeidelse av SJA-analyser ved utførelse av denne type arbeider 
er en selvfølge. 
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Oppsummering  
Det er foretatt en konsekvensvurdering av å anlegge stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget. 
Vurderingene er foretatt i forhold til eksisterende og planlagt infrastruktur, sikkerhet og rømning, 
verneverdige bygninger og anleggsgjennomføring. 

Infrastruktur 
Som grunnlag for å kunne vurdere konsekvensene av å etablere stasjoner på St. Olavs plass og 
Youngstorget, er det utarbeidet en 3D-modell hvor sporgeometri og ulike typer grunnlagsmateriale 
er lagt inn. Stasjonshaller og nedganger er modellert. 

Det er innhentet grunnlag for eksisterende ledningsnett fra VAV, Fortum, Telenor og Hafslund. I 
tillegg er det innhentet tegninger fra Statens vegvesen som viser en planlagt senket Ring 1.  

Basert på informasjonen som er mottatt, er det ikke avdekket forhold som tilsier at det ikke kan 
anlegges stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget.  

Sikkerhet og rømning 
Alle gjeldende krav i forhold til sikkerhet og rømning vil kunne innfris for begge stasjonene. 

Restriksjonssoner 
Det er avholdt et møte med Statsbygg hvor det ble orientert om planene for utbygging av 
Regjeringskvartalet. Det vil være en restriksjonssone rundt og under bygningene, og det viser seg 
at stasjonen på Youngstorget kommer svært nær denne sonen. Sporveiens hensynssone rundt 
tunnelen vil gå inn i restriksjonssonen for Regjeringskvartalet. Planlegging av en stasjon på 
Youngstorget vil derfor måtte foregå i tett samarbeid med Statsbygg og Sporveien. 

Verneverdige bygninger 
Det er foretatt en gjennomgang av bygninger på Gul liste, og det er ikke avdekket forhold som 
tilsier at det ikke kan anlegges stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget. 

Anleggsgjennomføring 
Det vil være til dels store anleggstekniske utfordringer knyttet til å etablere stasjoner ved St. Olavs 
plass og Youngstorget. Det er krevende grunnforhold og i tillegg betydelig usikkerhet omkring 
grunnforholdene.  

Et viktig prinsipp for anleggsgjennomføringen vil være at utvidelse av tunneler til stasjonsområder 
inngår i tunnelentreprisen, og at all massetransport og logistikk knyttet til anleggsgjennomføringen i 
all hovedsak foregår via tunneler og de hovedatkomstene som er etablert for dette. Tilsvarende 
legges det opp til at hovedrigg dekker behovet for rigg til utvidelse av stasjonene. Det legges videre 
opp til at uttak av masser, sikringsarbeider med mer for de tre adkomsttunnelene ved hver stasjon, 
utføres via tunnelsystemet, slik at omgivelsene påvirkes minimalt av anleggsvirksomheten. 

 

 

 

 


