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Dette dokumentet utgjør hovedrapporten i KVU om kollektivløsninger i Groruddalen med Hovinbyen med analyseår 2040. 
Utredningsområdet vil fremover oppleve svært høy vekst i antall kollektivreiser som følge av byutvikling. Det prosjektutløsende 
behovet er definert på følgende måte:  

I Groruddalen med Hovinbyen er det behov for å videreutvikle et attraktivt og ressurseffektivt kollektivnettverk. 

Det er behov for økt kapasitet, tilpasset pågående og planlagt byutvikling. 

Det er gjennomført en mulighetsstudie med siling etter definerte krav. Etter mulighetsstudien besluttet styringsgruppen å gå videre 
med tre alternativer (A1, A2 og A3), disse er detaljert og analysert i alternativanalysen. Alternativene er vurdert opp mot et 
referansealternativ (A0) og et referansealternativ som inneholder ny sentrumstunnel på T-banen og økt frekvens på Hovedbanen 
(A0+).  

Alle alternativer inneholder skinnegående løsninger, og det er drøftet i hvilken grad de tilrettelegger for ny byutvikling. 

Utredningsområdet er stort og inneholder mange kollektivlinjer. Noen tiltak er like i alle alternativer, mens andre forskjellige. Noen 
tiltak har stor effekt, mens andre gir få reisende. Kostnadene for alternativene varierer mye. Etter at resultatene fra 
alternativanalysen forelå, besluttet styringsgruppen å analysere et optimalisert alternativ (A4). Det er gjennomført 
følsomhetsanalyser for mikromobilitet og en situasjon der nullvekstmålet ikke nås.  

Samlet sett får det optimaliserte alternativet den høyeste rangeringen og anbefales. Alternativet består blant annet av trikk Sinsen–
Tonsenhagen–Linderud, nye tverrgående busslinjer i delvis nye traséer Linderud–Økern–Bryn og Furuset–Haugenstua–Stovner, 
høystandard busstrasé i Strømsveien, fremkommelighetstiltak, optimalisering av linjenettet og hyppigere avganger. Mikromobilitet 
har et stort potensial til å øke nytten for alternativet. Tiltak utenfor utredningsområdet gi mange muligheter for ytterligere 
forbedringer i Groruddalen med Hovinbyen, og det er vist hvordan optimalisert konsept kan videreutvikles.  

For oppsummering med anbefaling henvises det til kapittel 18. 
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1 Grunnlag for konseptvalgutredningen  
1.1 Mandat og føringer for KVU for kollektivløsninger i Groruddalen  

Ruter har fått i oppdrag fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel å utarbeide en KVU for bedre 
kollektivløsninger på tvers av og internt i Groruddalen. Hovinbyen er en del av det geografiske 
området. Behovet for kollektivtransport internt i og på tvers av Groruddalen skal utredes, og 
hvordan dette er dekt i dag. Konseptuelle løsninger skal utredes der det er identifisert udekkede 
behov. Videre skal minst ett av konseptene være skinnegående kollektivtrafikk, og minst ett av 
konseptene skal legge til rette for ny byutvikling i Groruddalen. 

KVUen skal følge Oslo kommunes veileder for konseptvalgutredning med de krav og retningslinjer 
det gir. 

Mandatet gir føringer om at KVUen skal ta utgangspunkt i gjeldende kommuneplan, relevante 
planer for byutvikling i området, Ruters behovsanalyse fra 2017, Akershus fylkeskommunes arbeid 
med forlengelse av T-banen til Lørenskog, Statens vegvesens arbeid med reguleringsplan for 
superbuss mot Lillestrøm og bystyrets vedtak om utvikling av kollektivtilbudet i og gjennom Oslo 
(sak 112/19). 

Videre fremgår det i bestillingen at ny sentrumstunnel for T-banen og samtidig arbeid om utvikling 
av trikketilbudet også bør integreres i arbeidet. Det skal også ses hen til arbeidet med nye 
mobilitetstjenester. 

1.2 Bakgrunn  
Bakgrunnen for oppdraget om å utarbeide en KVU for kollektivløsninger i Groruddalen kan 
oppsummeres i følgende punkter: 

• I byrådssak 279/18 av 29.11.2019 fremgår det at: Byrådet har arbeidet med en ny 
tverrforbindelse i Groruddalen, og har i den forbindelse fått utarbeidet en behovsanalyse. 
Byrådet vil gå videre med en KVU for bedre kollektivløsninger på tvers av og internt i 
Groruddalen. Prosjektet må ses i sammenheng med videre planlegging av forlengelse av 
T-banen fra Ellingsrudåsen til Skårer, i samarbeid med Akershus fylkeskommune. 

• Det ble gjort vedtak om at byrådet bes utarbeide konseptvalgutredning for tverrforbindelser 
i Groruddalen i sak 389/28. 

1.2.1 Kollektivløsninger som er foreslått tidligere 
Groruddalen har vært et satsningsområde i Oslo siden begynnelsen av 2000-talllet og ulike tiltak 
for å forbedre og utvikle kollektivtilbudet har blitt foreslått i en rekke rapporter. Blant annet er 
følgende tverrforbindelser tidligere foreslått:  

• Koble Grorudbanen med Furusetbanen via Lørenskog 

• T-baneforbindelse mellom Trosterud og Økern/Hasle/Risløkka 

• Sammenkobling mellom Grorudbanen og Furusetbanen nord i Groruddalen 

• T-baneforbindelse mellom Økern og Furuset 

• Bryn som nytt knutepunkt, S-bane som kobles til Hovedbanen, Breivoll erstatter Alna 

• Trikk fra Majorstuen til Bryn over Carl Berner, Hasle og Helsfyr 

• Trikk fra Bryn til Sinsen via Økern 
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• Trikk til Tonsenhagen som erstatning for linje 31, med mulig forlengelse til Linderud/Veitvet 
og på sikt i retning Trosterud 

• Ensjøsvingen (kobling Bryn–Carl Berner for T-banen) 

Ruter har utarbeidet en behovsanalyse (Ruter 2017) som beskriver reisemønstre/trafikkstrømmer, 
og konkluderer med at det vil være mest nytte av en tverrforbindelse jo lenger sør i dalen dem 
bygges. Dette har sammenheng med planlagt utbygging av boliger og næringsvirksomhet, samt at 
tverrforbindelsen nær indre by også vil ha betydning for flere reiserelasjoner. 

1.3 Finansieringskilde 
Det er i revidert avtale for Oslopakke 3 2017–2036 en rekke sekkeposter som er aktuelle for 
finansiering av kollektivløsninger i Groruddalen. De aktuelle sekkepostene er ramme til øvrige 
riksveitiltak, riksvei programområder inkludert planlegging, rammer til T-bane og trikk i Oslo, drift 
kollektivtrafikk og lokale vei og sykkeltiltak Oslo.  

Kollektivtiltak i Groruddalen vil til en viss grad konkurrere om midler til andre tiltak, og det er en 
begrenset sum som samlet sett kan benyttes. I en konseptvalgutredning synliggjøres både de 
tiltakene som gir mest nytte for pengene, men også omfanget av investeringen. Begge deler er 
relevante når kollektivløsninger i Groruddalen skal vurderes opp mot andre tiltak for finansiering.  

Tabell 1 Tiltak i Oslo i revidert Oslopakke 3 (mill. kroner). 

 

1.4 Rammebetingelser  
Rammebetingelser er overordnede betingelser og begrensninger, gitt av andre enn operativ 
bestiller. Dette er relevante lover, regler, politiske vedtak med støtte i sittende byråd eller bystyre 
og administrative retningslinjer som vil være absolutte parametere som bestillere og utførere må 
forholde seg til. 
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Sentrale rammebetingelser for KVUen omfatter gjeldende planer som griper spesielt inn i området: 

• Kommuneplan fra 2015 -arealdelen 

• Kommeplan fra 2018 -samfunnsdelen med byutviklingsstrategi 

• Revidert Oslopakke 3 2017–2036 

1.5 Forutsetninger   
Forutsetninger er valgte størrelser, faktorer eller parametere som inngår i planleggingen eller 
analyser, men som er internt bestemte hos operativ bestiller (Ruter).  

1.5.1 Definisjon av kollektivløsninger 
Mandatet innebærer en klar bestilling av at det er kollektivløsninger som skal være tema for KVU-
en, samtidig som en KVU i henhold til veilederen skal gi grunnlag for valg av konsept. Oppgaven er 
i utgangspunktet svært omfattende. For å svare mest mulig presist på oppgaven er 
kollektivløsninger behandlet på følgende måte:  

• Kollektivtransport har en rolle i transportsystemet når reisestrømmene har en viss 
størrelse, og i utredningsområdet er det flere store reisestrømmer. Utredningen 
konsentreres seg derfor ikke om de minste reisestrømmene.  

• Det er ikke utarbeidet løsninger med utgangspunkt i bil, sykkel, gående eller andre 
transportformer. I mange av kollektivtiltakene inngår likevel løsninger for andre 
trafikantgrupper som en del av gatesnittet eller kryssutformingen.  

• Trafikkregulerende virkemidler er ikke utredet, men lagt til grunn i referansealternativene. 
Det er gjennomført en følsomhetsanalyse for å synliggjøre konsekvenser dersom de 
trafikkregulerende virkemidlene utelates.  

1.5.2 KVU om kollektivtransport for Nedre Romerike 
I KVU om kollektivtransport for Nedre Romerike er det vurdert investeringstiltak for reiser mellom 
Nedre Romerike og Oslo. I utredningsområdet har dette betydning for regionbusstrafikk på E6 og 
eventuell forlengelse av T-banelinjer mot Nedre Romerike. I bestillingen står det at utredningen blant 
annet skal ta utgangspunkt i Akershus fylkeskommunes arbeid med forlengelse av T-banen til 
Lørenskog og Statens vegvesens arbeid med reguleringsplan for superbuss mot Lillestrøm. Disse to 
arbeidene er en oppfølging av tidligere gjennomført KVU. 

I KVU om kollektivløsninger i Groruddalen tas det utgangspunkt i at tiltak for reiser mellom Nedre 
Romerike og Oslo er utredet tidligere, noe som medfører at det sees bort i fra å løse behov for 
regionbusser på E6. Denne busstrafikken vurderes heller ikke nærmere i mål og krav. Ved 
forlengelse av T-banen fra Ellingsrudåsen vil hovedvekten av bussene mate til T-banen og derfor 
ikke trafikkere E6.  

KVU Nedre Romerike har identifisert at buss 401 (nå linje 100) som trafikkerer Strømsveien dekker 
et stort lokalt marked i Groruddalen, og at det er behov for å betjene dette markedet uavhengig av 
om T-banen forlenges fra Ellingsrudåsen og det etableres superbuss eller på lang sikt bybane mot 
Lillestrøm. Dette følges opp i utredningen.  

1.5.3 Ny sentrumstunnel for T-banen og utvikling av trikketilbudet 
Ny sentrumstunnel for T-banen er integrert i arbeidet ved at tiltaket er lagt inn i alternativ 0+. Etter 
at KVU Oslonavet ble gjennomført, er tiltaket detaljert videre. Det er blant annet definert 
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stasjonsstruktur i sentrum, avklart løsning mellom Tøyen og Bryn og utviklet nytt trafikktilbud. Økt 
detaljeringsnivå gir bedre kunnskap om egenskaper og konsekvenser av tiltak på grenbanene enn 
det som tidligere har vært tilfelle, noe som har gitt et godt analysegrunnlag for T-banekonsepter i 
denne utredningen. 

Arbeid om utviklingen av trikketilbudet har bestått av rapport om videreutvikling av trikkenettet i 
Oslo (Multiconsult 2020) og konseptvurdering utarbeidet av Asplan Viak. Utviklingen av 
trikketilbudet inngår i arbeidet ved at de trikkestrekningene som er vurdert utbygget er gjennomgått 
som del av konseptutviklingen, og inngår i flere av konseptene. To av trikkestrekningene er 
analysert i alternativanalysen. 

Det ble gjennomført en konseptutredning for kollektivbetjening Sinsen–
Tonsenhagen/Linderud/Veitvet langs Trondheimsveien (Asplan Viak 2020) mens mulighetsstudien 
pågikk. Denne utredningen er benyttet for videre detaljering av konsepter som inneholder trikk på 
Rv. 4 med ny terminal på Sinsenkrysset.  

1.5.4 Geografisk avgrensning  
Geografisk avgrensing er definert i kapittel 2.1.1. Utredningsområdet består av Groruddalen med 
Hovinbyen. Avgrensingen er utgangspunktet for konseptutviklingen og legger føringer for hvor det 
kan gjøres investeringstiltak.  

Transportmodellen vil imidlertid analysere virkninger for et større influensområde. Mange av 
reisene i utredningsområdet har start eller endedestinasjon utenfor utredningsområdet, og økning 
av frekvensen på linjer som ikke er avgrenset til utredningsområdet vil også gi tilbudsforbedring 
utenfor. Tiltak i utredningsområdet har dermed konsekvenser for det samlede transportsystemet og 
reiser i Oslo og omegn.  
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2 Behovsanalysen 
Behovsanalysen er det første trinnet i konseptvalgutredningen. Behovsanalysen beskriver dagens 
situasjon samt interessenter og aktørers forventinger og behov. Den etablerer for den aktuelle 
tjenesten/leveransen hva som behøves, når det behøves og i hvilket omfang.  

Innledningsvis i behovsanalysen presenteres en analyse av dagens arealbruk og transportsituasjon 
i Groruddalen med Hovinbyen, samt en drøfting som belyser sentrale utfordringer i 
transportsystemet i dagens situasjon. Behovsanalysen oppsummerer så relevante normative 
behov, regionale og lokale myndigheters behov, behovene interessenter og aktører har til 
kollektivtilbudet, og etterspørselsbaserte behov. Til sist defineres prosjektutløsende behov. 

Behovsanalysen har tatt utgangspunkt i behovsanalyse utarbeidet av Ruter i 2017 (Ruter 2017), 
men planområdet er større og det er gjort mer detaljerte analyser av befolkning, arbeidsplasser, 
reisestrømmer, reisetid, transportmiddelfordeling og bystruktur. Det er også gjort en mer detaljert 
analyse av aktører og interessenters behov, og utarbeidet prosjektutløsende behov. 

For komplett behovsanalyse henvises det til Vedlegg 1.   



   

 
 

RAPPORT SIDE 15 AV 199  
 

 
 

2.1 Situasjonsbeskrivelse 

2.1.1 Geografisk avgrensing  

 
Figur 1 Utredningsområdet Groruddalen med Hovinbyen. Hovinbyen er markert med en mørkere farge.  

Utredningsområdet består av Groruddalen med Hovinbyen. Hovinbyen er det største 
byutviklingsområdet i samfunnsdelen til kommuneplanen for Oslo 2018 (Oslo kommune 2019). 
Figur 1 illustrer utredningsområdet for KVUen. I kartet er Hovinbyen markert med en mørkere 
gråfarge.  

I nord avgrenses utredningsområdet av bygrensen, mens Hovinbyen avgrenser området mot indre 
by. Bydel Bjerke avgrenser området mot Grefsen og bydel Alna avgrenser området i øst. 
Avgrensingen inkluderer bydelene Grorud, Stovner, Bjerke og Alna i sin helhet samt de delene av 
bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka som inngår i Hovinbyen. Avgrensingen følger grunnkretser.  

2.1.2 Hvordan Groruddalen er utbygd 
Store deler av utredningsområdet ble utbygd etter 2. verdenskrig og frem til 1970-tallet, og området 
er basert på de ideene om god byutvikling som rådet på denne tiden. For å forklare 
bebyggelsesstrukturen, infrastruktur, hvordan folk reiser og de utfordringene som finnes i området i 
dag, er det derfor hensiktsmessig å begynne med den historiske bakgrunnen.  
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Generalplanenes tid 

Utviklingen av Groruddalen ble i stor grad definert i Regionplanen av 1934. Dette var Stor-Oslos 
forslag til generalplan, utarbeidet av Oslo og omegnskommuner. En generalplan er en tidligere 
betegnelse på kommuneplan. Generalplanene var rene faglige innspill, uten den form for 
involvering av offentligheten vi forbinder med kommuneplanene.  

Drabantbyene  

Under 2.verdenskrig ble Regionplanen av 1934 revidert av Erik Rolfsen. Generalplan for Oslo av 
1950 (se figur 2) bygger videre på planen fra 1934, og på sammenslåingen av Oslo og Aker i 1948. 
I generalplan for Oslo av 1960 omtales helt nye forstadsbyer (drabantbyer) bestående av blokker 
omgitt av eksisterende villaområder og grøntområder. Størrelsen på forstadsbyene skulle være 
5 000–20 000 bosatte.  

 

Figur 2: Utsnitt fra generalplan for Oslo av 1950 (Oslo Reguleringsvesen 1949). De gule områdene er 
boligstrøk, de oransje industri og de grønne parker, turveier. Sentrum omtales ikke i planen, og er merket hvitt. 

Ideene bak generalplanene var formet av funksjonalismen og troen på teknologi og fremskrittet. 
Generalplanen var også inspirert av hagebybevegelsen i England samt moderne trafikkplanlegging 
i USA og Sverige. 

Inspirasjonen fra hagebybevegelsen tilsa at boligene skulle etableres i grønne omgivelser. I 
Groruddalen innebar dette med noen unntak dalsidene med nærhet til marka. I likhet med 
hagebyene skulle drabantbyene i stor grad være selvforsynt med servicefunksjoner som matbutikk, 
skole, barnehager og av og til bibliotek, kirke og legekontor. Drabantbyene består i stor grad av 
blokkbebyggelse ved drabantens sentrum, supplert av både eldre og nyere småhusbebyggelse i 
randsonen. For de fleste innbyggerne var en ny bolig i drabantbyene med god plass, innlagt bad og 
sunne omgivelser en drøm sammenlignet med en bolig av lavere standard i indre by. 

Drabantbyene må sees sammen med og i forhold til indre by. Denne bystrukturen innebærer at 
innbyggerne i stor grad forholder seg til sin egen drabantby samt indre by, men i mindre grad til 
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andre drabantbyer. Dersom din egen drabantby mangler et tilbud du er interessert i (f. eks å gå på 
teater, handle i en nisjebutikk, søke jobb i en kunnskapsbedrift), er sannsynligheten for at du vil 
finne dette større ved å dra til indre by enn å dra til en annen drabantby. 

Sentralt i funksjonalismen var prinsippet om sonedeling. Sonedeling innebar at det i størst mulig 
grad skulle utvikles atskilte område for boliger, industri, kontorer, rekreasjon, kultur etc. Dette stod i 
motsetning til blandingen av alle disse funksjonene som i tradisjonelle byer. I dalbunnen ble det 
plassert industri og logistikkvirksomhet, mens de fleste boliger ble plassert i dalsidene. 

En annen side ved drabantbyene er at bebyggelsen, i likhet med villa- og rekkehusområder, ikke er 
spesielt tett sammenlignet med indre by. Selv om boligblokkene rommer mange leiligheter, er det 
store grøntområder rundt blokkene. De separerte veisystemene er svært arealkrevende, med flere 
kjørefelt, store planskilte kryss og av og påkjøringsramper.  

Sonedeling også i trafikksystemet 

 

Figur 3: I den tradisjonelle byen (til venstre) er det gater i et finmasket nett. I den funksjonalistiske byen (til 
høyre) er den regionale trafikken skilt ut i et separat veinett for høy hastighet, med tilstøtende områder uten 
gjennomgangstrafikk. Et sentralt prinsipp er separasjon mellom den raske og den langsomme trafikken.  

Trafikk stod sentralt i generalplanen, og det var den regionale trafikken og veier tilrettelagt for økt 
bilbruk som skulle prioriteres. Det ble også planlagt nye T-banelinjer, og Oslo fikk sitt eget 
tunnelbanekontor i 1949. 

Drabantbyen er basert på at en stor del av innbyggerne jobber i bykjernen. Det ble derfor planlagt 
for et stort antall daglige reiser mellom drabantbyene og indre by. De ble tilknyttet motorveien med 
regional trafikk, men også T-bane eller tog (og også trikk på forstadsbane i en tidlig fase). 
Infrastrukturen ble skilt ut som separate anlegg for raske og trafikksikre reiser, uten den graden av 
friksjon mellom trafikantgruppene, og uten bymessige funksjoner som kjennetegner tradisjonelle 
bygater. I gater er fortauet, kryssinger i plan og fasader med publikumsrettet virksomhet viktige 
brikker i tillegg til selve kjørebanen.  

Drabantbyene ligger med en viss avstand imellom, slik at bebyggelsen ofte ikke er 
sammenhengende. Dette bidrar til lengre avstander enn i en tradisjonell tett by.  
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Sonedelingen fikk også en variant innenfor selve transportsystemene; trafikkseparering. 
Trafikkseparering innebar at trafikantgruppene skulle atskilles i størst mulig grad, slik at 
trafikksikkerheten og trafikkflyten ble bedre (se figur 3).  

Denne formen for infrastruktur gir negative konsekvenser for kollektivtrafikk på vei sammenlignet 
med et finmasket gatenett. Bussene må kjøre av og på ramper for å betjene holdeplasser i 
randsonen av bebyggelsen. Markedsområdet rundt holdeplassen blir begrenset fordi det separerte 
veinettet gir få direkte ganglenker og dermed betydelig lengre gangavstander sammenlignet med et 
rutenett. Dette er mer sjeldent tilfellet for T-banen, som ofte har fått stasjonen plassert sentralt i 
tyngdepunktet av bebyggelsen og gjerne tett opptil et senter. 

Tiltak for å prioritere kollektivtrafikken innebærer betydelige endringer i den tunge separate 
infrastrukturen. Eksempler på tiltak i en slik infrastruktur er etablering av kollektivfelt, etablering av 
nye veier, nye planskilte krysninger og utvidelse av veier med separate felt. Dette står også i 
motsetning til fremkommelighetstiltak innenfor Ring 3, der rimelige tiltak som signalprioritering, 
fjerning av parkeringsplasser, skilt og oppmerking typisk gir stor effekt. Bortsett fra etablering av 
kollektivfelt innenfor eksisterende veiareal er tiltakene rundt drabantbyene langt dyrere enn de 
typiske fremkommelighetstiltakene i en finmasket struktur.  

Ring 3 utgjør en omtrentlig grense for de to måtene å planlegge by og trafikk på. 

2.1.3 Støy og luftforurensing 
Trafikken i Groruddalen med Hovinbyen gir mye støy og luftforurensing. Dalens topografi medfører 
at forurenset luft legger seg i dalbunnen.  

Motorveiene er plassert nedenfor mye av bebyggelsen. Dette medfører at støy ikke dempes av 
støyskjermer i like stor grad som hvis bebyggelse og veier hadde ligget på samme kotehøyde eller 
bebyggelsen hadde ligget på nivå under veien.  

Hastigheten på hovedveiene er over 50 km/t, noe som gir mye dekkstøy1. Det er vinterfartsgrense 
på 60 km/t på hovedveiene som tiltak for å bedre luftkvaliteten. Økning i andelen elbiler er positivt 
for reduksjon i luftforurensing, men løser ikke utfordringene med svevestøv som skyldes veistøv og 
dekkstøy.  

2.1.4 Utvikling av Hovinbyen 
Transformasjonen av Hovinbyen bryter med mange av de ideene som Groruddalen er utbygget i 
tråd med. Soneinndelingen erstattes av større grad av funksjonsblanding. Det legges opp til at 
mange av innbyggerne kan bo og arbeide i det samme området.  

Transportsystemene utvikles med større grad av integrasjon mellom trafikantgruppene – 
motorveier2 forsøkes erstattet av gater med kryssing i plan, men store trafikkmengder som følge av 
eksisterende veikapasitet gjør dette vanskelig. Prinsipper om bærekraftig utvikling og tett 
bebyggelse medfører satsing på kollektivtrafikk. Utbyggingen av Hovinbyen skjer tilsvarende 
utvidelser av indre by som pågår i Forskningsparken, Nydalen, Storo og Skøyen.  

 
1 Ved ca. 50 km/t overskrider dekkstøy støy fra motorer. Hastigheten har derfor mye å si for støynivået.  
2 Rv. 4 og Østre Aker vei er to veier med motorveipreg som med jevne mellomrom diskuteres nedbygget. 
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2.1.5 Befolkning  

 

Figur 4: Befolkningstetthet dagens situasjon (2017). Tetthet av innbyggere pr dekar. Kilde: SSB 

I 2017 bodde det ca. 166 000 mennesker i Groruddalen med Hovinbyen (kilde: SSB). Figur 4 viser 
befolkningstetthet i utredningsområdet. Mørkere farger viser høyere tetthet. Boligbebyggelsen 
varierer i tetthetsgrad fra tett blokkbebyggelse til eneboligområder. I dalbunnen finner vi den 
laveste tettheten. Deler av områdene i Hovinbyen har i dag en høy tetthet. Også for deler av 
Groruddalen er det områder med høyere tetthet. Ruters behovsanalyse (2017) viser at 
befolkningstettheten er stor langs T-banekorridorene på nord- og sørsiden av Groruddalen, og 
dette bekreftes også av figuren over. 

Kommuneplan for Oslo mot 2030 legger til grunn en befolkningsvekst i Oslo på nærmere 200 000 
frem mot 2030. Hovinbyen blir vurdert som ett av områdene i Oslo med størst utviklingspotensial, 
og det er forventet at en stor del av befolkningsveksten vil skje her. Det skal også foregå stedvis 
utvikling i øvrige deler av Groruddalen, eksempelvis Nedre Rommen, Rødtvet og Bjerke.  

Figur 4 viser en bosettingsstruktur tilsvarende generalplanens soneinndeling med bosetting i 
dalsiden i Groruddalen som beskrevet i kapittel 2.1.2. Bosetting i utredningsområdet danner 
grunnlaget for etterspørselen etter reiser.  
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2.1.6 Næringsstruktur   

 

Figur 5: Arbeidsplasstettet dagens situasjon (2017). Tetthet av arbeidsplasser pr dekar. Kilde: SSB  

Figur 5 viser arbeidsplasstetthet i utredningsområdet. Mørkere farger viser høyere tetthet. Innenfor 
området er det ca. 85 000 arbeidsplasser (Kilde: SSB).  

Figuren viser at næringsområdene i dalbunnen av Groruddalen, områdene rundt Ensjø, Helsfyr og 
Søndre og Nordre Hovin skiller seg tydelig ut med tetthet av arbeidsplasser i forhold til de 
omkringliggende boligområdene. I dalsidene er tettheten av arbeidsplasser lav.  

I dalbunnen er det industri og annen næringsvirksomhet, bl.a. en rekke transportvirksomheter. Her 
finnes grossister og detaljister som IKEA, Alnasenteret, Biltema og lignende. Dette er i stor grad 
bilbaserte virksomheter som er arealkrevende med store parkeringsarealer. Alnabruterminalens 
plassering gjør det gunstig for enkelte næringer som f.eks. Tollpost Globe (samlastterminal) å 
etablere seg i dalbunnen. 

Alnabruterminalen er lokalisert midt i dalbunnen og opptar et stort areal. Alnabru jernbane- og 
godsterminal er et svært viktig godsknutepunkt. Terminalområdet omfatter 1200 dekar, og 80 % av 
alt gods over Oslo Havn går via Alnabruområdet og Groruddalen (Asplan Viak 2016).  

I Hovinbyen er det en høy tetthet av arbeidsplasser kombinert med områder med høy 
befolkningstetthet. Denne funksjonsblandingen er et eksempel på at ideene bak Hovinbyen bryter 
med mange av de ideene som Groruddalen er bygget på. Arbeidsplasstettheten i 
utredningsområdet er også med på å danne grunnlaget for etterspørsel etter reiser.  
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2.1.7 Infrastruktur 
Transportinfrastrukturen i området er inndelt i baner og veier. Generalplanenes sonedeling og ideer 
om drabantbyer har formet plasseringen av bebyggelsen og infrastrukturen, og mange av 
diskusjonene om infrastruktur (og i neste omgang reiser) handler om de går på langs eller på tvers 
av dalen. 

Dersom banene eller veiene går på langs, går de langs dalsidene eller langs dalbunnen, enten de 
slutter eller starter i Groruddalen, eller fortsetter til/fra Oslo sentrum, Nedre Romerike eller Nittedal. 
Dersom banene eller veiene går på tvers, forbinder de dalbunnen med en eller begge dalsidene.  

 

Figur 6: Infrastrukturen i området består av forbindelser på langs og på tvers. Langsgående infrastruktur går 
langs dalsidene eller langs dalbunnen, mens infrastruktur på tvers forbinder dalbunnen med dalsidene. 
Tverrforbindelsen nærmest sentrum forbinder Oslo nord med sør.  
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Baner 

 

Figur 7: Baneinfrastruktur. Området består av fire lengre banestrekninger for persontransport. 
Banestrekningene dekker transportbehovet på langs av dalen, med forbindelse til Ringbanen som går delvis 
på tvers av utredningsområdet.  
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Det er fire lengre banestrekninger for persontransport i utredningsområdet, som vist i figur 7: 

• T-bane: Grorudbanen som går mellom Carl Bernes plass og Vestli 

• T-bane: Furusetbanen som går mellom Brynseng og Ellingsrudåsen 

• T-bane: Strekningen mellom Brynseng og Ensjø som er en fellesstrekning for grenbanene til 
Furusetbanen, Lambertseterbanen og Østensjøbanen. 

• Jernbane: Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm 

Disse fire strekningene har det til felles at de er designet for å dekke transportbehov på langs av 
dalen. T-banene skal dekke transportbehov mellom drabantbyene og Oslo sentrum, mens 
jernbanen både skal dekke dette behovet og reiser mellom Nedre Romerike og Oslo.  

Selv om det er en omfattende baneinfrastruktur i utredningsområdet, er det særlig tre store 
områder som ikke betjenes av bane:  

• Grorudbanen skiller seg fra de andre banene ved at den svinger av fra dalsiden og 
betjener strekningen Linderud–Økern i dalbunnen. Det medfører at stort område 
bestående blant annet av Bjerke, Årvoll og Tonsenhagen ikke betjenes av skinnegående 
transport 

• Hovedbanen kjører gjennom Breivoll, men har ingen stasjoner der.  

• Et langstrakt område langs Strømsveien ligger mellom barrierene Alnabruterminalen og 
E6, noe som gir lange gangavstander til Furusetbanen eller Hovedbanen.  

I tillegg til de fire lengre banestrekningene er det flere banestrekninger for persontransport i 
utredningsområdets randsone: 

• T-bane: Ringbanen mellom Carl Berners plass og Sinsen 

• T-bane: Lørensvingen mellom Sinsen og Økern  

• Trikk: Linje 17 i Trondheimsveien mellom Carl Berners plass og Sinsen  

Ringbanen mellom Sinsen og Forskningsparken går langs Ring 3. Lørensvingen medfører at linjer 
på Grorudbanen kan kjøre langs Ring 3 mellom Økern og Forskningsparken.  

Ringbanen og Lørensvingen er delvis bygget ut som svar på byutvikling langs Ring 3, og delvis 
som verktøy for transformasjon av de samme områdene. I perioden 1990 og frem til i dag har 
boliger og ny næring erstattet særlig industri og lagervirksomhet langs Ring 3.  

Trikken i Trondheimsveien trafikkerer bystrukturen før generalplanenes tid, da Oslos utbredelse var 
langt mindre enn i dag.  

Jernbanen har også viktig infrastruktur for godstransport i området med Alnabruterminalen og 
godssporet gjennom Løren. 

Alnabruterminalen er nasjonalt nav for godstransport. Det er et stort samspill mellom gods på vei 
og bane, og på terminalen lastes containere om mellom jernbane og lastebil. Terminalen har 
forbindelse til containerhavna via Brynsbakken.  

Banestrekningene innenfor områdeavgrensingen går med noen unntak i dagen. Dette er atskilte 
systemer som er inngjerdet og ulovlige å ferdes i for andre trafikantgrupper. For gående og 
syklende innebærer det at banestrekningene er barrierer som kun kan krysses få steder. 
Alnabruterminalen med tilstøtende spor utgjør den største barrieren innenfor områdeavgrensingen. 
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Veier 

 

Figur 8: Veiinfrastruktur. Det går tre riksveier på langs gjennom Groruddalen og to riksveier på tvers av dalen. 
I tillegg består veinettet av flere lokalveier.  
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Det går tre riksveier på langs gjennom Groruddalen, som alle opprinnelig ble designet for å 
prioritere den regionale trafikken: Rv. 4 Trondheimsveien, Rv. 163 Østre Aker vei og E6.   

Disse tre riksveiene medfører at nordøstkorridoren har større veikapasitet enn vestkorridoren og 
sørkorridoren. I tillegg går det to riksveier på tvers av Groruddalen: 

• Ring 3: ringvei i Oslo som opprinnelig ble designet som fordeleråre for bil, og derfor har en 
betydelig regional funksjon. 

• Rv. 191 Nedre Kalbakkvei: viktig forbindelse, spesielt for godstrafikk til/fra Alnabruterminalen. 

Riksveiene er utformet som motorveier eller har motorveipreg3. Det innebærer at motorisert trafikk 
de fleste steder er atskilt fra myke trafikantgrupper, det er etablert av – og påkjøringsramper og 
planskilte kryss4 (se Figur 9). Riksveiene fungerer som lange barrierer for gående og syklende, og 
kryssing kan kun gjøres i definerte krysningspunkter.  

 

Figur 9: E6 ved Furuset er designet som en regional trafikkåre, der lokalveinettet kopler seg på med planskilte 
kryss og av- og påkjøringsramper.  

Ring 3 er omkjøringsvei i perioder når E18/E6 mellom Lysaker og Ryen er stengt. Dette er en av 
årsakene til at det er problematisk å etablere kollektivfelt på Ring 3, fordi kapasiteten for avvikling 
av biltrafikk blir langt under behovet i avvikssituasjoner.  

 

Figur 10: Det kommunale veinettet innenfor områdeavgrensingen består typisk av tofeltsveier. Utsnitt av 
Refstadveien og Brobekkveien. 

Det kommunale veinettet består av et mangfold av veier. Disse har en lokal funksjon og er, i 
motsetning til riksveinettet, i liten grad barrierer for gående og syklende. Lokalveiene tilknyttes 
riksveinettet hovedsakelig i planskilte kryss.  

 
3 Gjelder bare delvis Nedre Kalbakkvei. 
4 Av- og påkjøringsramper er ikke fult ut gjennomført på Ring 3 og Østre Aker vei. 
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Kollektivfelt 

 

Figur 11: Det er etablert flere kollektivfelt på veiene i Groruddalen med Hovinbyen. Kollektivfelt er en måte å 
prioritere kollektivtrafikken på, slik at fremkommeligheten for bedres. Inn mot kryss og ved avslutningen av 
påkjøringsramper oppheves kollektivfeltene. I disse punktene oppstår forsinkelser for bussene.  
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Siden generalplanenes tid har behovene endret seg, og det er gjort enkelte tilpasninger av 
infrastrukturen for å oppfylle endrete mål og krav. Et eksempel på dette som er relevant i denne 
utredningen er at det i dag er etablert en rekke kollektivfelt på veiene.  

Kollektivfelt inngikk ikke i veiene slik de opprinnelig ble bygget. Kollektivfelt er en måte å prioritere 
kollektivtrafikken på, slik at fremkommeligheten for buss bedres. Figur 11 viser oversikt over 
strekninger der det er kollektivfelt i utredningsområdet: 

• Rv. 4 Trondheimsveien: Det er kollektivfelt inn mot sentrum mellom Gjelleråsen og Fossum, og 
mellom Linderud og Sinsen. Det er kollektivfelt ut fra sentrum mellom Grorud og Fossum. Det 
er stedvis kollektivfelt på av- og påkjøringsramper, der det også er anlagt stoppesteder. 

• E6: Det er etablert kollektivfelt på flere strekninger, i tilknytning til noen av rampene og på 
tilknyttede tilførselsveier.  

• Ring 3: Flere strekninger med kollektivfelt, blant annet er det nyetablerte kollektivfelt over 
Lørentunnelen mellom Sinsen og Økern. 

• Det er kollektivfelt på deler av Strømsveien.  

• Det er kollektivfelt i Tvetenveien.  

• Det er kollektivfelt i deler av Grenseveien. 

• Løsning for kollektivfelt i Østensjøveien (kollektivfelt Brynseng–Helsfyr) er regulert. 

På grunn av avvikling av annen trafikk opphører kollektivfelt som regel før kryss. Det innebærer at 
buss deler areal med bil inn mot kryss.  

Ring 3 skiller seg fra de øvrige riksveiene ved at den er designet som en fordeleråre for bil. Det 
innebærer tett avstand mellom kryssene og mange av- og påkjøringsramper.  

 

Figur 12: Ring 3 over Lørentunnelen. Strekningen har kollektivfelt som er bygget i tråd med Håndbok N 100 
(Statens vegvesen 2019). Det innebærer at kollektivfeltene avsluttes før kryss og sykkel prioriteres. Bussene 
må derfor dele ett felt med bil før hver rundkjøring. Løsningen inngår i en strekning der det er mange 
tilsvarende kryss, noe som gir forsinkelser for bussene – selv om det er kollektivfelt mellom kryssene. 

Det nyetablerte kollektivfeltene over Lørentunnelen går parallelt med hovedsykkelveinettet. Før 
rundkjøringer oppheves kollektivfeltet og erstattes av infrastruktur for sykkel (se figur 12). 

Etablering av kollektivfelt gir derfor ikke uhindret fremkommelighet for bussene der det er ett eller 
flere kryss, eller der det er prioritert tilrettelegging for sykkel. Kollektivfelt oppheves også før kryss 
på avkjøringsramper.  
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2.1.8 Utfordringer som følge av eksisterende infrastruktur  
Oppsummert gir infrastrukturen i Groruddalen følgende hovedutfordringer: 

• Barrierer og lange avstander: Riksveier er utformet som motorveier eller med motorveipreg. 
Disse har stor kapasitet, og motorisert trafikk er adskilt fra myke trafikanter. Separate 
trafikksystemer fungerer derfor som barrierer for gående og syklende, og kryssing kan kun 
gjøres i definerte krysningspunkter. For bussene fører dette til at markedsområdet rundt 
holdeplassen blir begrenset på grunn av stoppested i bebyggelsens randsone, få direkte 
ganglenker og lange gangavstander.  

Banestrukturen og Alnabruterminalen er også med på å skape barrierer for gående og 
syklende.  

• Støy: Mye biltrafikk og høy hastighet (hastighet over 50 km/t) gir støyutfordringer i 
utredningsområdet. Utredningsområdets topografi med boligbebyggelse i dalsiden og et 
langsgående veinett på nedsiden medfører at effekten av støyskjermer er begrenset.  

• Luftforurensing: I områder langs veier med høy trafikkbelastning (Trondheimsveien, Østre 
Aker vei, E6 og Ring 3) er luftforurensing en utfordring. I tillegg til mye biltrafikk forsterkes 
dårlig luftkvalitet av utredningsområdets topografi.  

• Punktvise forsinkelser for buss: Separate veisystem med på- og avkjøringsramper og 
planskilte kryss gir utfordringer for bussene. Til tross for kollektivfelt, medfører avvikling i kryss 
og på ramper punktvise forsinkelser. Med noen unntak innebærer fysiske 
fremkommelighetstiltak for buss i et separat veinett større investeringer enn tiltak i en finmasket 
gatestruktur.  
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2.2 Kollektivtilbudet 

2.2.1 Busslinjer og skinnegående tilbud 

 
Figur 13: Oversikt over busslinjer og skinnegående tilbud i Groruddalen med Hovinbyen. Det er svært mange 
busslinjer i området som til sammen gir et komplekst og lite lesbart kollektivtilbud.  
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Jernbanetilbudet  

Togtilbudet består av Hovedbanen som går langs dalbunnen. Jernbanen betjenes av linje L1 
(Spikkestad–Lillestrøm) med 15-minutters frekvens i rush. Toget stopper på stasjonene Bryn, Alna, 
Nyland, Grorud, Haugenstua og Høybråten.  

T-banetilbudet  

Grorudbanen betjenes av linje 4 og 5 med annenhver avgang over Tøyen og Storo som en del av 
Ringtilbudet som til sammen gir åtte avganger i timen. Det tar 21 minutter med linje 5 fra 
Jernbanetorget til Grorud som går over Tøyen. Samme strekning tar 32 minutter med linje 4 som 
går over Storo. Reiserelasjonen mellom bydelene Stovner, Grorud og Bjerke og Nordvestre deler 
av Oslo ble styrket etter at Lørensvingen ble ferdigstilt. Furusetbanen betjenes av linje 2 til 
Ellingsrudåsen. Det er 7,5 minutters frekvens på linje 2. Fra Jernbanetorget til Furuset T tar det 20 
minutter. 

I tillegg betjener linje 3 til Mortensrud, og linje 1 og 4 til Bergkrystallen enkelte stasjoner i nedre del 
av Groruddalen, ved Bryn. 

Busstilbudet  

Det er mange busslinjer i området. Bybusslinjene med flest påstigende er linje 23 og 31. 
Frekvensen på bybusslinjene er varierende, men de fleste går hvert 15–20 min eller oftere. Det er 
særlig Trondheimsveien (Rv. 4) som betjenes av mange bybusser. Utover dette er Østre Aker vei–
Strømsveien–Professor Birkelands vei og Tvetenveien–Linderudveien–Jerikoveien viktige 
langsgående strekninger som betjenes av bybuss.  

I området går det også en rekke regionbusslinjer. Regionbusslinjene går radielt mot Oslo indre by 
langs de store riksveiene. Deres rolle varierer mellom å hovedsakelig betjene målpunkt utenfor 
utredningsområdet, og å ha en lokal funksjon innenfor utredningsområdet. Linje 100 som betjener 
Strømsveien er et eksempel på en tung regionbusslinje som har hyppige stopp innenfor 
utredningsområdet, og linjen kjører uten av- og påstigningsrestriksjoner. 

Bussnettet betjener også destinasjoner på tvers av dalen. Det går buss på alle tverrforbindelser. På 
tvers går det flest busser på Ring 3, Brobekkveien (Sinsen–Tveita), Nedre Kalbakkvei (Årvoll–
Lindeberg) og Gransdalen (Furuset–Grorud–Tveita). Bussene som går på tvers har stort sett 15 
minutters frekvens, noe som gir forholdsvis lang ventetid ved bytter. 

Knutepunkt  

Sinsen, Økern, Bryn og Helsfyr er i dag etablert som knutepunkt i nedre del av Groruddalen. Nord i 
Groruddalen er Grorud T, Grorud stasjon, Stovner T og Furuset T viktige knutepunkt. Etablerte 
byttepunkter er Bjerke, Linderud, Tveita, Kjelsrud, Kalbakken og Stovner. På Sinsen er det 
forholdsvis lange avstander for reisende som skal bytte mellom buss og trikk. 

Bryn har blitt definert som et knutepunkt i Oslo-Navet med bytte mellom S-bane, trikk, buss og 
regiontog. Flere etater jobber med planer for å utvikle Bryn til knutepunkt. Det er regulert en ny 
bussterminal på Brynseng.  

Muligheter og utfordringer 

Det er anlagt kapasitetssterke kollektivsystemer. Den skinnegående infrastrukturen, sammen med 
langsgående busstilbud, gir et godt sentrumsrettet kollektivtilbud. Busslinjene på tvers bidrar til en 
god flatedekning av området, men bytter tar ofte lang tid. Mange busslinjer i området, 
parallellkjøring av linjer, ulike endepunkt og varianter av linjer gjør busstilbudet til dels lite lesbart. 
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2.2.2 Frekvenser for buss  

 

Figur 14: Frekvenser for buss i utredningsområdet. Frekvensen er illustrert ved tykkelsen på linjene i kartet. Jo 
tykkere linjen er, jo høyere er frekvensen. (Kilde: Ruter har fremskaffet underlaget for kartet).  
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Figur 14 viser frekvensen på strekninger som busslinjene kjører på i utredningsområdet. 
Frekvensen av busser på ulike strekninger er basert på avganger i løpet av en time i morgenrush 
(07–09). 

Selv om hver av busslinjene ofte kjører med 15, 10 eller 5 minutters frekvens øker 
avgangshyppigheten når flere linjer flettes sammen på de ulike strekningene. Derfor er 
analysekartet delt opp i intervaller. 

Langsgående strekninger har høyest frekvens i Groruddalen. Disse strekningene knytter 
Groruddalen til Oslo sentrum og Nedre Romerike og involverer derfor et større antall busslinjer. 

• E6 har den største frekvensen i rushtidene med busser hvert 0,5–1,5 minutt. Dette skyldes 
blant annet de mange ekspresslinjene som kjører mellom Oslo busstasjon og Lillestrøm i 
morgenrush, samt regionale busser som kjører mellom målpunkter lengre unna i øst-vest-
retning. Ekspressbusser og regionale busser har lengre avstand mellom hvert stopp på 
strekningene enn bybusslinjene. 

• Trondheimsveien (Rv.4) har nest høyest frekvens med busser hvert 2–3 minutt. Strekningen 
har noe høyere frekvens mellom Oslo Sentrum og Bjerke og har lavere frekvens øst for Grorud 
T. 

• Østre Aker vei (Rv. 163) har en frekvens på buss hvert 3–6 minutt. 

Tverrgående strekninger har mindre frekvens og dekker i større grad det interne bussbehovet i 
Groruddalen.  

• Ring 3, Nedre Kalbakkvei og Grorudveien/Gransdalen har høyest frekvens av de tversgående 
strekningene med avganger hvert 3–6 minutt. 

• Økernveien, Brobekkveien, Professor Birkelandsvei og andre interne veier) har avgang hvert 
10 minutt eller sjeldnere 

Frekvens er en egenskap som kjennetegner et godt kollektivtilbud og som verdsettes høyt av de 
reisende. Oppsummert viser frekvenskartet at langsgående strekninger (Trondheimsveien og E6) 
har høyest frekvens, mens frekvensen på tverrforbindelsene er lavere. En rekke busslinjer har 
lavere frekvens enn 6–12 minutter5. Der flere linjer trafikkerer samme strekningen er frekvensen 
typisk høyere.  

  

 
5 Ruters prinsipper for linjenettet innebærer å etterstrebe høy frekvens, og optimal frekvens er på 6 til 12 
avganger i timen.  
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2.2.3 Reiser  
For å identifisere reiser i dagens situasjon er det tatt utgangspunkt i både tall fra Ruters 
reisevaneundersøkelse (MiS) i perioden november 2014 til oktober 20196 og tall fra 
transportmodellen (RTM 23+) for år 2017. Det er gjort en verifisering av tallene i transportmodellen 
basert på tall fra Ruters reisevaneundersøkelse. Generelt gir de to tallgrunnlagene de samme 
resultatene, men med noe mindre variasjoner. I det videre er det tall fra transportmodellen som i 
hovedsak presenteres. Der det er relevant sammenlignes tall fra transportmodellen med 
reisevaneundersøkelsen.  

Reiser og reisemiddelfordeling i utredningsområdet  

Tall fra transportmodellen viser at det gjennomføres om lag 783 000 daglige reiser i Groruddalen 
med Hovinbyen, se tabell 2. Dette inkluderer alle reiser med start og/eller slutt i utredningsområdet. 
I tillegg til disse reisene vil det også være gjennomgangsreiser, det vil si reiser som går gjennom 
utredningsområdet, men som hverken har start eller stopp der. Disse reisene inngår også i 
transportmodellen, men gjengis ikke under den videre beskrivelsen av reiser i dagens situasjon.  

Av alle daglige reiser er det i overkant av 40% (328 000) som enten starter og/eller slutter i 
Hovinbyen. Det gjennomføres flest reiser med bil, og færrest reiser med gang og sykkel. 

Tabell 2: Antall daglige reiser i utredningsområdet i dagens situasjon (2017). Sum av reiser i Hovinbyen og 
Groruddalen øvrig utgjør totale reiser i hele utredningsområdet. Kilde: RTM 23+  

 Hovinbyen Groruddalen øvrig Utredningsområdet 

Alle reiser 328 000 455 000 783 000 

Bilreiser7 165 000 220 000 385 000 

Kollektivreiser 106 000 169 000 275 000 

Gang og sykkelreiser  57 000 66 000 123 000 

 

Figur 15 viser reisemiddelfordeling i utredningsområdet. I Groruddalen med Hovinbyen bruker den 
største andelen av befolkningen bil (45 %) for å forflytte seg fra et sted til et annet. Kollektivandelen 
er likevel høy (38%), og høyere enn andelen for Ruters markedsområdet ytre by8 hvor 
kollektivandelen er 27%. Andel som går og sykler i utredningsområdet er betydelig lavere enn for 
markedsområdet ytre by, 17% mot 28 % i ytre by.  

 
6 I Ruters behovsanalyse fra 2017 er MiS-tall kun for Groruddalen uten Hovinbyen analysert.  
7 For bilreiser i Tabell 2 er tungtransport inkludert, og utgjør 7% av alle reiser. I videre beskrivelse av dagens 
situasjon er ikke tungtransporten inkludert. For å kunne sammenligne tall fra transportmodellen med Ruters 
reisevaneundersøkelse vurderes dette å være mest hensiktsmessig.   
8 Ruters markedsandeler for ytre by 2014 (M-2016)  
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Figur 15: Reisemiddelfordeling for utredningsområdet og ytre by. Kilde: RTM 23+ og Ruters behovsanalyse 
(2017)  

Transportmodellen og reisevaneundersøkelsen (MiS) viser det samme bildet av 
reisemiddelfordelingen, men med noen variasjoner. Transportmodellen gir generelt noe lavere 
gang- og sykkelandeler enn reisevaneundersøkelsen, og noe flere kollektivreiser. For reiser med 
start- og sluttpunkt i Hovinbyen, gir transportmodellen færre kollektivreiser og flere bilreiser enn 
reisevaneundersøkelsen. I resten av Groruddalen gir transportmodellen flere kollektivreiser og 
færre gang- og sykkelreiser enn reisevaneundersøkelsen. Transportmodellen klarer ikke i 
tilstrekkelig grad gjenskape de korte gang- og sykkelturene.  

Oppsummert er det en høy bilandel i Groruddalen med Hovinbyen. Andelen som sykler og går er 
lav, men kollektivandelen er høyere enn det Ruter har kartlagt som typisk for markedsområdet for 
ytre by.  

Reiserelasjoner i utredningsområdet   

Tabell 3 viser reiserelasjoner for reiser med start/slutt i Groruddalen med Hovinbyen. Av antall 
reiser som gjøres er det 27 % som ender og starter i Groruddalen, det vil si interne reiser innenfor 
utredningsområdet. Det er flest som reiser til/fra indre Oslo (sentrum) og dette utgjør 29% av alle 
reiser. Til/fra Romerike utgjør 17% av alle reiser. Deretter følger reiser til/fra Oslo vest og Oslo sør, 
med henholdsvis 11% og 9%. Færrest reiser blir gjort til/fra Follo og Asker/Bærum.   

Tabell 3: Reiserelasjoner for reiser med start/slutt i Groruddalen med Hovinbyen. Kilde: RTM 23+ 

Groruddalen 
m/ Hovinbyen  

Indre 
Oslo Oslo sør Oslo 

vest Romerike Follo Asker/ 
Bærum  

27% 29% 9% 11% 17% 3% 4% 

 

Når alle reiser med start/slutt i Groruddalen brytes ned på transportmiddelfordeling for de ulike 
reiserelasjonene kommer det frem at bil er det foretrukne transportmiddelet på alle reiserelasjoner 
med unntak av reiser til/fra Oslo sentrum (indre Oslo). For reiser til/fra Oslo sentrum er kollektiv det 
klart foretrukne transportmiddelet. Internt i Groruddalen med Hovinbyen gjennomføres de fleste 
reiser med gang og sykkel, deretter bil mens kollektiv har den laveste andelen. 

 

 

45% 45%

38%
27%

17%
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Groruddalen med Hovinbyen Ytre by

Bilreiser Kollektiv Gang og sykkel



   

 
 

RAPPORT SIDE 35 AV 199  
 

 
 

Sentrumsrettede reiser  

Sentrumsrettede reiser utgjør om lag 214 000 daglige reiser. Som beskrevet i foregående kapittel 
utgjør dette 29% av alle reisene med start/slutt i Groruddalen. Når reisemiddelfordelingen beregnes 
som andel av sentrumsrettede reiser kommer det tydelig frem at kollektiv er det foretrukne 
reisemiddelet for reiser til sentrum. Tabell 4 viser at hele 57% av reisene skjer med kollektiv. 28% 
av reisene skjer med bil, mens gang og sykkelandelen er 15%.  

Tabell 4: Reisemiddelfordeling for kun sentrumsrettede reiser i Groruddalen med Hovinbyen. Kilde: RTM 23+ 

  Utredningsområdet 

Bilreiser 28% 

Kollektiv  57% 

Gang og sykkel  15% 
 

Interne reiser i Groruddalen med Hovinbyen 

Interne reiser (reiser med start og stopp innenfor utredningsområdet) utgjør i underkant av 190 000 
daglige reiser. Dette utgjør 27% av alle reisene med start/slutt i Groruddalen. Tabell 5 viser 
reisemiddelfordeling for interne reiser i utredningsområdet. Det er flest interne reiser som skjer med 
gang og sykkel, og av disse er det flest som går. 35% av alle reisene skjer med bil, mens 25% 
skjer med kollektiv. Tall fra Ruters reisevaneundersøkelse viser på sin side en høyere bilandel 
(39%) og en lavere kollektivandel (17%).  

Tabell 5: Reisemiddelfordeling for kun interne reiser i Groruddalen med Hovinbyen. Kilde: RTM23+ 

  Utredningsområdet 

Bilreiser 35 % 

Kollektiv  25% 

Gang og sykkel  40% 
 

I Ruters behovsanalyse (2017) er alle interne reiser brutt ned på bydelsnivå, se tabell 6. Denne 
inndelingen viser at flest reiser gjøres innenfor bydelenes egne grenser, og at det er svært få reiser 
som går på tvers av Groruddalen uansett reisemiddel. Totalt utføres 27% av reisene innenfor 
bydelsgrensene. Kun 8% er reiser mellom ulike bydeler i Groruddalen hvorav 4% er reiser mellom 
bydelene i nord (Bjerke, Grorud og Stovner), og 4% er mellom bydelene i nord og sør (Alna).  
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Tabell 6: Reiserelasjoner for reiser mellom bydeler i Groruddalen. Beregnet som andel av alle reiser i 
utredningsområdet. Kilder: Ruter (2017), Behovsanalyse Groruddalen (basert på MiS) 

Område Bjerke  Grorud Stovner Alna 

Bjerke  7% 1% 0% 1% 

Grorud 1% 6% 1% 1% 

Stovner 0% 1% 5% 1% 

Alna  1% 0% 1% 9% 

 

Når Ruter begrenser utvalget og regner kun ut fra interne reiser i Groruddalen kommer mønsteret 
om at flest reiser er innenfor en bydel, og svært få er på tvers, enda tydeligere frem, se tabell 7.  

Tabell 7: Reiserelasjoner for reiser mellom bydeler i Groruddalen – beregnet som andel av alle interne reiser i 
Groruddalen.  Kilder: Ruter (2017), Behovsanalyse Groruddalen  

Område Bjerke  Grorud Stovner Alna 

Bjerke  21% 2% 1% 2% 

Grorud 2% 16% 2% 1% 

Stovner 1% 2% 15% 2% 

Alna  3% 1% 2% 27% 

 

Disse funnene bekreftes ved å bryte reiser fra transportmodellen ned på storsonenivå. Det 
fremkommer et tydelig mønster hvor flest reiser gjøres innenfor egen storsone. Deretter følger 
reiser til nærliggende storsoner. Dette gjelder også for Hovinbyen.  

Reisehensikt for reiser i utredningsområdet  

Ruters behovsanalyse viser hvordan reisene fordeler seg setter reisehensikt, se figur 16. 
Arbeidsreiser utgjør flertallet med 38%, deretter kommer innkjøps og servicereiser med 31%, 
fritidsreiser med 22% og hente/bringe 8%.  

 

Figur 16: Reisehensikt for alle reiser med start/slutt i Groruddalen. Kilde, Ruter (2017), Behovsanalyse 
Groruddalen. Figur laget av Sweco. 

For de interne reisene er det flest reiser som har innkjøp/service som mål, deretter kommer 
fritidsreiser som utgjør 8%. For de sentrumsrettede reisene er det flest arbeidsreiser, deretter 
innkjøp/servicereiser og fritidsreiser.  

38%

22%

31%
8%

Reiser start/slutt i Groruddalen

Arbeid Fritid Hente/bringe Innkjøp/service
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Reisestrømmer i kollektivsystemet  

 

Figur 17: Kollektivturer i 2019 (morgenrushtime) innenfor utredningsområdet. Kilde: RTM 23+ 

Figur 17 viser fordelingen av kollektivturer i utredningsområdet i morgenrush i 2019, samt tog som 
passerer under utredningsområdet gjennom Romeriksporten (den tykkeste streken).  

I utredningsområdet er det flest kollektivreiser i nedre del av Hovinbyen. De største 
reisestrømmene fordeles i synkende rekkefølge på følgende strekninger:  

• Mellom Brynseng og Ensjø (fellesstrekning T-bane) 
• Grorudbanen 
• På E6 og Strømsveien (buss) 
• På Rv. 4 Trondheimsveien (buss)  

Disse største reisestrømmene går i stor grad på langs av dalen, med unntak Grorudbanen mellom 
Vollebekk og Økern som betjener dalbunnen. 

Følgende reisestrømmer er også store, men betydelig mindre enn de nevnt over (i synkende 
rekkefølge): 

• Ring 3 (buss) - går på tvers av Groruddalen 
• Hovedbanen - går på langs i dalbunnen 
• Furusetbanen - går på langs i dalbunnen 

Det er i 2019 ingen store reisestrømmer i kollektivsystemet på andre lenker på tvers av dalen enn 
deler av Grorudbanen og Ring 3.   
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Reisestrømmer i veisystemet  

 

Figur 18: Bilreiser i 2019 (morgenrushtime) innenfor utredningsområdet. Kilde: RTM 23+ 

Figur 18 viser fordelingen av bilreiser i utredningsområdet i morgenrush i 2019. 

I utredningsområdet er det flest bilreiser på E6 og i Hovinbyen. De største reisestrømmene fordeles 
i synkende rekkefølge på følgende strekninger:  

• På E6 mellom Visperud til og med Ulvensplitten 
• På Ring 3 
• På Rv. 4 Trondheimsveien 
• På Rv. 163 Østre Aker vei.  

Disse største reisestrømmene går i stor grad på langs av dalen, med unntak av Ring 3 som 
betjener dalbunnen på tvers.  

Følgende reisestrømmer er også store, men betydelig mindre enn de nevnt over (i synkende 
rekkefølge): 

• Strømsveien. 
• Nedre Kalbakkvei  

Det er i 2010 ingen store reisestrømmer for bil på andre lenker på tvers av dalen enn på Ring 3. 

Sammenlignet med kollektivstrømmene er Ring 3, Rv. 4 Trondheimsveien og Rv. 163 Østre Aker 
vei rangert høyere etter mengde når det gjelder bilreiser.  
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2.2.4 Kapasitet i kollektivsystemet  
Kapasitet på busslinjer som betjener utredningsområdet  

 

Figur 19: Overbelastede linjer som betjener utredningsområdet. Vurderingene er gjort basert på passasjerer i 
én makstime i morgenrushet. Kilde: RTM 23+ 
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Det er gjennomført en vurdering av sammenhengen mellom antall passasjerer om bord og hvor 
mange det er plass til på busslinjene som kjører i utredningsområdet basert på tall fra 
transportmodellen. Deretter er de linjene som betjener strekninger eller stoppesteder som 
overstiger linjenes kapasitet sortert ut. Linjer som har en fyllingsgrad høyere enn 0,9 vurderes å 
være overbelastet. Resultatet er vist i Figur 19.  

Busslinjene på langs i utredningsområdet er overbelastet. Følgende linjer overstiger 
kapasitetsgrensen for passasjerer om bord i dagens situasjon (Figur 19):  

• Bybusser: 62, 65 og 69 
• Regionbusser: 300, 380 og 390  

Kollektivlinjer kjennetegnes gjerne av at de kjører nesten tomme fra endeholdeplassene og gradvis 
fylles opp av passasjerer. Kapasitetsbehovet for hele linjen bestemmes da av de strekningene eller 
stoppestedene der linjen har høyest belastning.  

Kapasitet på T-banen   

Prosjektet KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet (Ruter m.fl 2018) har vurdert behovet for økt 
kapasitet på de ulike T-banelinjene. Fra KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet ble det gjort 
følgende vurderinger av dagens kapasitet:  

• Grorudbanen har i dag 2 linjer som til sammen kjører 8 avganger pr. time. Den ene linja går 
mot sentrum mens den andre går via ringen. Enkelte avganger på linjen som kjører retning 
sentrum har kapasitetsutfordringer, og det er behov for å øke frekvensen på denne linjen. 
Linjen til sentrum kan alternativt få enda høyere frekvens, men da må linjen som kjøres via 
Løren stasjon avkortes.   

• Kapasiteten på Furusetbanen vurderes å være tilstrekkelig. 

Oppsummert er det i dagens situasjon enkelte kapasitetsutfordringer i utredningsområdet. Dagens 
sentrumstunnel gir ikke mulighet for å øke frekvensen på T-banens grenbaner.   

Kapasitet på jernbanen  

I forbindelse med KVU Oslo-Navet er det gjort vurderinger av kapasiteten på blant annet 
Hovedbane. Figur 20 viser at det i 2013 var noe ubrukt sitteplasskapasitet mellom Lillestrøm og 
Oslo S. Jernbanen i utredningsområdet har ledig kapasitet.  

 

Figur 20: Kapasitet på Hovedbanen i dag (2013). Kilde: Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Ruter 
(2015), KVU Oslo-Navet).  
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Kapasitet i Oslo sentrum 

 

Figur 21: Stoppesteder som bestemmer hvor mange trikker og busser som kan avvikles i Oslo sentrum og 
som er relevante for utredningsområdet. I figuren er linje 17, 60 og 37 vist som eksempler. 
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Kollektivtilbudet innenfor områdeavgrensingen består av linjer som forsetter mot Oslo sentrum. 
Oslo sentrum er forholdsvis lite, med trange gater og har begrenset mottakskapasitet. Oslo 
sentrum påvirker derfor frekvensen som kan tilbys på kollektivlinjene også utenfor sentrum, og 
avgjør om trafikktilbudene som foreslås innenfor utredningsområdet er kjørbare eller ikke. 
Kapasiteten bestemmes i stor grad av stoppestedene i området rundt Jernbanetorget. 

For buss og trikk er det allerede gjort mange tiltak som påvirker hvor mange busser og trikker Oslo 
sentrum kan avvikle. Disse tiltakene er blant annet etableringen av kollektivtraséen i Dronning 
Eufemias gate, ombyggingen av Jernbanetorget i 2005, etableringen av skillet mellom buss og trikk 
i Kvadraturen, flytting av regionbusser til Ring 1 med etablering av kollektivfelt, og etablering av 
signalprioritering i alle kryss.  

Etter at disse tiltakene nå er gjennomført, er det særlig følgende stoppesteder som bestemmer 
avviklingskapasiteten (se Figur 21): 

• Storgata 

• Jernbanetorget  

• Bussterminalen med Schweigaardsgate 

• Dronning Eufemias gate 

Kapasiteten for avvikling av trikker og busser på disse stoppestedene er nær fullt utnyttet eller 
overskrider kapasitetsgrensen. Konsekvensen av ytterligere økning av antall busser eller trikker fra 
utredningsområdet vil innebære dårligere avvikling. Dårligere avvikling gir lavere punktlighet og 
lengre reisetid. Det fører til at enkelte busser blir stappfulle, etterfulgt av andre med god plass. De 
reisende opplever dermed at tilbudet er overfylt, selv om kapasiteten teoretisk sett er tilstrekkelig. 

Reorganisering av trafikktilbud i korridorene for å avlaste Oslo sentrum har vært forsøkt tidligere. I 
arbeidet med Trafikkplan sør (Sweco 2017) ble det vurdert et scenario der all vekst i sørområdet 
mates til tog etter at Follobanen åpner. I trafikkplanen er det dokumentert at selv om dette relativt 
omfattende tiltaket gjennomføres, vil antall busser som trafikkerer Dronning Eufemias gate basert 
på vekstprognosene totalt sett bli høyere enn i dagens situasjon. Å etablere alternativer som øker 
antall busser i sentrum ytterligere bør derfor unngås, mens alternativer som reduserer antall busser 
i sentrum vil gi bedre avvikling av mange linjer.   

Etableringen av Fornebubanen vil gjøre det mulig å redusere antall busser mellom sentrum og 
vestkorridoren. Dette vil gi konsekvenser for antall avganger på linje 31 i vest. 

I det pågående arbeidet med ny sentrumsplan for buss og trikk vurderes det muligheter for å 
etablere en ny trasé for linje 34 og 54 med stoppested i Schweigaards gate.  

For T-banen løses kapasitetsbegrensninger i sentrum med etablering av ny T-banetunnel med 
stasjoner (KVU Oslo Navet 2016), som nettopp etableres hovedsakelig for å kunne gi økt frekvens 
på grenbanene. Ny T-banetunnel medfører dermed at kapasiteten på T-banen øker betraktelig.  

For trikkedriften gir flere og større trikker økt kapasitet, men samtidig behov for å redusere antall 
busser i traseene. Dette gjelder særlig Trondheimsveien og Storgata.  

Fordi kapasiteten i Oslo sentrum er begrenset for avvikling av buss og trikk, er det generelt et 
behov for å vurdere andre tiltak som økt mating eller erstatning av buss med linjeforlengelser for 
trikk. 
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Fremkommelighet for buss i veinettet  

 

Figur 22: Forsinkelser på veinettet i Groruddalen med Hovinbyen. Tekstboksene gir en kort beskrivelse av hva 
forsinkelsene skyldes. Kilde: Statens vegvesen (2017b), Delrapport kollektivstrategi Systemanalyse for 
riksveinettet i Groruddalen. Gjengitt etter tillatelse.  

Figur 22 viser at det er fremkommelighetsutfordringer flere steder i Groruddalen. 
Kjøretidsregisteringer gjennomført av Statens vegvesen viser at hastigheten er gjennomgående 
relativ lav i buss-systemet, og betydelig lavere enn hastigheten for privatbiltrafikken i rushtiden 
(Statens vegvesen, 2017).  

Det er de kommunale veiene og mindre lokalveier som har de største utfordringene. På 
hovedveiene er forsinkelsene mindre. Som vist i Figur 11 er det etablert kollektivfelt på flere av 
strekningene.  

Mange av busslinjene i området går på mindre veier og gater med liten avstand mellom kryss, og 
med lavere prioritering av buss enn på hovedveiene. Forsinkelser er både et resultat av kø, men 
oppstår også ved mindre trafikkmengder blant annet som følge av fletting av felt eller kryssende 
gater med kø. Dette gir tilbakeblokkering i store områder. Problemet et størst på tvers. 

Regionbussene og bussene som betjener Tonsenhagen går hovedsakelig på hovedveiene og er 
dermed mindre utsatt for forsinkelser enn bybussene.  

Fremkommelighetsutfordringer i veinettet gjør at bussenes punktlighet er lav. Det er behov for tiltak 
som gir bedre punktlighet.   
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2.2.5 Konkurranseforholdet mellom kollektiv og bil   
Reisetidsforhold mellom kollektiv og bil internt i utredningsområdet  

 

Figur 23: Konkurranseforholdet mellom bil og kollektiv for interne reiser i Groruddalen. Gjennomsnittsverdier 
for alle reiserelasjoner dør til dør internt i utredningsområdet i morgenrush. Datagrunnlag fra RTM 23+.  

Figur 23 viser en fremstilling av konkurranseforholdet mellom bil og kollektiv for interne reiser i 
utredningsområdet. Konkurranseforholdet er utrykt som reisetidsforholdet mellom kollektiv og bil. Et 
reisetidsforhold mindre enn eller lik 1 betyr at kollektivtransporten er raskere eller like rask som 
bilen for denne grunnkretsen. Et reisetidsforhold større enn 1 betyr at kollektivtransporten har 
lenger reisetid enn bil, og et reisetidsforhold på 2 betyr at kollektivtransporten bruker dobbelt så 
lang tid som bilen. I figuren er verdi for reisetidsforholdet illustrert med ulike farger.  

Figuren viset at kollektivtransporten på tvers i utredningsområdet generelt er lite konkurransedyktig 
mot bilen. Dalbunnen framstår som dårligst dekket totalt sett. 

Reisetidene for kollektiv inkluderer gangtid til/fra holdeplass, ventetid og ombordtid. Reisetidene er 
basert på modelluttak og det vil være betydelig forskjeller innad i en grunnkrets. Videre er 
parkeringskostnader og gangtid fra parkeringsplass til destinasjon ikke inkludert. 
Konkurransefortrinnet til bilen fremstår derfor som gunstigere, enn hva som er tilfellet. Figuren må 
tolkes i lys av dette. 

Undersøkelser viser at antall kollektivreiser reduseres ved økende reisetidsforhold til bil og ved 
tilgang på gratis parkeringsplass ved arbeidsstedet (TØI-rapport 677/2003 og 868/2006). Dersom 
reisetiden med kollektivtrafikk er dobbelt så lang som reisetiden med bil, er det 20% som velger 
kollektiv hvis det er tilgang til gratis parkeringsplass, og 50% som velger kollektiv hvis det ikke er 
tilgang til gratis parkeringsplass. Totalbildet for utredningsområdet viser at det er forholdsvis få 
grunnkretser som ligger under det dobbelte av reisetiden (under 2).  
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Reisetidsforhold mellom kollektiv og bil til sentrum  

 

Figur 24: Konkurranseforhold mellom kollektiv og bil for reiser til Jernbanetorget. Datagrunnlag fra RTM 23+. 

Figur 24 viser en fremstilling av konkurranseforholdet mellom bil og kollektiv fra hver enkelt 
grunnkrets til Jernbanetorget. I figuren er verdi for reisetidsforholdet illustrert med ulike farger. 
Grønne grunnkretser indikerer at reisetiden med kollektivt er konkurransedyktig mot reisetid med 
bil.  

Figuren bekrefter at kollektivsystemet reisetidsmessig er konkurransedyktig i forhold til bil for reiser 
mot Oslo sentrum. Det er kun Frydenberg (Løren sør) og Økern (mellom Økern T og Bjerkebanen) 
der reisetid til Jernbanetorget akkurat bikker over dobbel så lang tid kollektivt enn med bil (2,1).  

De mest konkurransedyktige områdene finnes langs T-banen fra Helsfyr T til Hellerud T, og langs 
jernbanen fra Nyland st. til Lørenskog st. I figuren har disse områdene en lysegrønn farge.  
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2.3 Oppsummering av dagens situasjon  

 

Figur 25: Sentrale utfordringer som er utledet fra situasjonsanalysen er oppsummert i figuren. Utfordringene 
danner grunnlaget for å identifisere viktige behov og derav det prosjektutløsende behovet  
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Utredningsområdet består av Groruddalen som inneholder Hovinbyen. Hovinbyen er det største 
byutviklingsområdet i Oslo. Dagens bebyggelsesstruktur og reisemønster må forstås på bakgrunn 
av områdets historiske utvikling – det er planlagt og bygget ut etter etterkrigstidens prinsipper om 
sonedeling, med drabantby som byform. 

Sonedelingen gir en tydelig inndeling av arbeidsplasser i dalbunnen og boliger i dalsidene. 
Drabantbyene gir store reisestrømmer på langs av dalen til og fra Oslo sentrum, og mindre 
reisestrømmer på tvers av dalen. I Hovinbyen brytes dette mønsteret, der det også er store 
reisestrømmer på tvers på Ring 3.  

Kollektivsystemet er bygget opp under reisestrømmene – det er kapasitetssterke baner og veier i 
begge dalsidene, samt i dalbunnen for reiser til og fra utredningsområdet og Oslo sentrum. På 
tvers er bussforbindelser tilpasset mindre reisestrømmer, og busslinjer på Ring 3, E6 og Riksvei 4 
er tilpasset større reisestrømmer. 

Figur 25 oppsummerer de sentrale utfordringer i situasjonsanalysen. 

Innenfor området er det følgende utfordringer: 

Reisetiden med kollektivtransport er høy sammenlignet med bil på interne reiser i Groruddalen, 
mens reisetiden på sentrumsrettede reiser i stor grad er konkurransedyktig mot bil. Det er med på 
å forklare at kollektivandelen på sentrumsreiser er høy. Det er behov for å gjøre 
kollektivtransporten raskere slik at den blir konkurransedyktig mot bil på interne reiser. Dette må 
ikke skje på bekostning av reiser med gang og sykkel.  

Det er etablert kollektivfelt for bussene på mange av hovedveiene. Avvikling i kryss og på ramper 
medfører likevel punktvise forsinkelser. Disse kan ikke løses med enkle og rimelige tiltak.  

Infrastrukturen i Groruddalen med mye biltrafikk og høy hastighet gir utfordringer i form av støy og 
luftforurensing. Utredningsområdets topografi med boligbebyggelse i dalsiden og et langsgående 
veinett på nedsiden gjør det vanskelig å etablere effektiv støyskjerming, og forsterker utfordringer 
knyttet til luftforurensing. Veisystemet, sammen med skinnegående infrastruktur og 
Alnabruterminalen, skaper barrierer for gående og syklende i utredningsområdet og gir få direkte 
ganglenker og lange gangavstander. 

Kapasitetsvurderinger viser at busslinjene på langs i utredningsområdet er overbelastet. Det er 
også enkelte kapasitetsutfordringer på Grorudbanen.  

Utenfor området er det følgende utfordringer: 

Oslo sentrum har begrenset kapasitet til å håndtere flere avganger med buss. Derfor er det behov 
for å øke kapasiteten med andre virkemidler enn å øke frekvensen på sentrumsrettede linjer. 

Sentrumstunnelen på T-banen er fullt utnyttet. Det er først når ny sentrumstunnel er etablert at 
frekvensen på grenbanene kan økes. I utredningsområdet gjelder dette Furusetbanen og 
Grorudbanen – med forbindelse til Ringbanen via Lørensvingen.  

I tillegg vil det bli økt frekvens på Hovedbanen, samt på trikkelinjen i Trondheimsveien som 
tangerer utredningsområdet på Sinsen. Planlagt forbedring av kollektivtilbudet vil dermed i stor 
grad komme for reisestrømmene til og fra sentrum, og banene i utredningsområdet vil ha ledig 
kapasitet. 
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3 Behovsvurdering 
Behovsanalysen kartlegger og vurderer behov som ligger til grunn for prosjektidéen og identifiserer 
behovene til nasjonale, regionale og lokale myndigheter og interessegrupper, samt 
etterspørselsbaserte behov. 

Nasjonale, regionale og lokale myndigheters behov er normative. Normative behov tar 
utgangspunkt i overordnede politiske mål og retningslinjer for transportpolitikken, slik den er nedfelt 
i statlig og regional politikk. Disse behovene gir overordnede føringer for tiltakets retning og 
relevans.  

3.1 Nasjonale behov 
Staten har signalisert en rekke behov og føringer for samferdsels- og miljøpolitikken som vil ha 
betydning for valg og utforming av løsninger i denne utredningen. Nedenfor gjengis de behovene 
som følger av disse dokumentene.  

Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 – 2029 

I NTP 2018-2029 er det overordnede målet for transportpolitikken å skape et transportsystem som 
er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ut fra det 
overordnede målet er det avledet tre hovedmål:  

• Fremkommelighet: Bedre fremkommelighet for personer og gods i hele landet.  

• Transportsikkerhet: Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen.  

• Klima og miljø: Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et 
lavutslippssamfunn, og redusere andre negative miljøkonsekvenser. 

Hovedmålene er delt inn i etappemålene som blant annet sier at persontransportveksten i 
byområdene skal tas av kollektiv, sykkel og gange, samt at transportplanleggingen skal bidra til å 
oppfylle nasjonale mål om ren luft og støy. Mobiliteten i byområdene skal bedres gjennom 
målrettede investeringer, bedre kollektivtransporttilbud og fremtidsrettede løsninger. Gods skal 
overføres fra veg til sjø og bane. Et delmål i transportpolitikken er å legge til rette for effektiv 
godstransport.  

Klimastrategi for 2030 og Klimaforliket 

I Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid, framgår 
overordnede mål for Norges klimapolitikk. Norge slutter seg til EUs klimarammeverk. Norge er i EU 
Kommisjonens forslag omtalt med et foreløpig mål om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp 
(herunder transport) med 40 prosent fra 2005 til 2030.  

Klimameldingen (Meld. St. 21 2011-12) fastslår flere politiske mål som medfører behov for tiltak i 
kollektivtrafikken i hovedstadsområdet, og som legger føringer for hvilke tiltak som bør 
gjennomføres. Følgende mål ansees å være de mest relevante: 

• Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange. 

• Jernbanens rolle i transportsystemet skal styrkes. Investeringene i jernbanen skal øke, særlig 
rundt de største byene. 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen 
og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Planretningslinjene har enkelte mål og retningslinjer som har betydning for kollektivsatsing: 

• Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet.  

• Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I 
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange.  

• Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  

I retningslinjene påpekes det bl.a. at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å 
oppnå effektive løsninger, slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- 
og miljøvennlige transportformer. 

3.1.1 Oppsummering nasjonale behov  
Flere nasjonale behov vurderes som relevante for KVUen. Det gjelder særlig det overordnede 
målet om at vekst i persontransport i storbyene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er 
blant annet en viktig målsetning for å nå overordnede mål for Norges klimapolitikk.  

Videre stilles det krav om en arealplanlegging og utbygging som sikrer samfunnsøkonomisk og 
effektiv ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling av byer og tettsteder, med effektiv 
trafikkavvikling, redusert transportbehov og korte avstander.  

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, stiller krav om et transportsystem med 
trafikksikre veier som bidrar til en reduksjon i antall ulykker. 

Gods skal overføres fra veg til sjø og bane, og det skal generelt legges til rette for effektiv 
godstransport.  
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3.2 Regionale og lokale myndigheters behov  
Det er en rekke strategier og planer som beskriver regionale og lokale myndigheters behov. De 
viktigste beskrives nedenfor.  

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen9 

Osloregionen er en samarbeidsallianse bestående av 78 kommuner og fire fylkeskommuner i 
hovedstadsområdet. Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en 
konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Samordnet areal- og transportplan støtter opp 
under dette målet.  

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus10 

I plansamarbeidet er det vedtatt en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Den 
regionale planen identifiserer områder for konsentrert utbygging langs jernbane- og T-banenettet.

 

Figur 26: Regional areal- og transportstruktur. Bybåndet er markert med gult. (Kilde: Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 2016). 

Kommuneplan for Oslo   

Kommuneplan fra 2015 (arealdelen) og 2018 (samfunnsdelen med byutviklingsstrategi) legger 
føringer for areal- og transportplanlegging. I byutviklingsstrategien videreføres målsettingen om å 
bygge Oslo innenfra og ut, hvor de sentrale deler av byen bygges først. I tillegg legges det til rette 
for forsterket banebasert utvikling. Flere av områdene berøres eller inngår i utredningsområdet, 
blant annet Bjerke, Økern, Løren, Ensjø og deler av Groruddalen. I planen er Grorud stasjon, 
Økern, Sinsen og Helsfyr definert som kollektivknutepunkter, dvs. områder med potensial for 
bymessig utvikling som kobler to eller flere banebaserte linjer. Groruddalen nordøst utvikles i takt 
med utvikling av kollektivforbindelser, med tyngdepunkt i utviklingen mot slutten av planperioden.   

Strategisk plan for Hovinbyen  

Strategisk plan for Hovinbyen er forankret i kommuneplan for Oslo fra 2018.11 Strategisk plan 
fremhever nærings- og boligutviklingspotensial, og strategiske beliggenheter i randsonen av indre 

 
9 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2016) 
10 Vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre hhv. desember 2015 
11 Strategisk plan ble behandlet i 2018. Kommuneplan 2018 ble vedtatt i 2019. 
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by. Det forventes en befolkningsvekst på minst 60 000 og 50 000–100 000 nye arbeidsplasser som 
er beregnet til å produsere rundt 250 000–400 000 flere daglige reiser. 

Det legges opp til en gang- og sykkelandel på minst 50 prosent, samt et kapasitetssterkt og 
tilgjengelig kollektivtransportnett som knytter sammen byområdene og Hovinbyen med resten av 
Oslo. 

Klimastrategi for Oslo 

I august 2019 ble byrådets forslag til ny Klimastrategi for Oslo mot 203012 fremlagt. Strategien viser 
hvordan Oslos klimagassutslipp skal kuttes med 95 prosent innen 2030. Strategien peker på 16 
satsningsområder, blant annet skal alle kjøretøy i Oslo være uten klimautslipp og trafikken skal 
reduseres med en tredel innen 2030 sammenlignet med 2015. Alle personbiler skal være 
utslippsfrie i 2030, og kollektivtrafikken skal være utslippsfri senest i 2028. Gange, sykkel og 
kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo. Klimaetaten har utarbeidet faggrunnlaget 
for strategien.  

Oslopakke 313 

Oslopakke 3 er en plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, 
med en tidshorisont frem mot 2032. Oslopakke 3 er omtalt i NTP 2018-2029, og er en del av 
bymiljøavtale mellom staten og Oslo og Akershus som ble inngått 17. januar 2017. Det 
overordnede målet for Oslopakke 3 er å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig 
transportsystem. Oslopakke 3 skal baseres på nullvekstmålet, og har mål om bedre 
fremkommelighet for kollektivtrafikken.  

Byrådserklæringen 2019-2023 

Byrådserklæringen redegjør for politiske mål til sittende byrådet i inneværende valgperiode. 
Byrådserklæringen har et mål om at biltrafikken i Oslo skal reduseres med en tredjedel innen 2030 
sammenlignet med 2015, og 20 prosent innen utgangen av 2023.   

KVU Oslo-Navet  

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) er 
utarbeidet av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i fellesskap, på oppdrag for 
Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. KVU Oslo-Navet er et 
strategisk dokument som legger føringer for kommende utredninger av enkelttiltak innenfor Oslo og 
Akershus. KVU Oslo-Navet legger nullvekstmålet til grunn. Nullvekstmålet for persontransport med 
bil er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.14 

KVU om kollektivtransport for Nedre Romerike 

I byrådsavdeling for miljø og samferdsels mandat for KVU for kollektivløsninger i Groruddalen 
fremgår det at utredningen skal ta utgangspunkt i Akershus fylkeskommunes arbeid med 
forlengelse av T-banen til Lørenskog, og Statens vegvesens arbeid med reguleringsplan for 
superbuss mot Lillestrøm. Dette er et resultat av KVU om kollektivtransport for Nedre Romerike 
som danner grunnlag for beslutning om investeringer i kollektivsystemet på Nedre Romerike frem 
mot 2030. KVUen anbefaler et konsept med utvikling i to trinn. Trinn 1 innebærer superbuss fra 
Helsfyr med superbusstrasé mellom Visperud og Kjeller, og effektiv mating til tog og T-bane blant 

 
12 Byrådssak 214/19  
13 Handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2020 - 2023 ble vedtatt av Akershus fylkesting 17. juni og 
Oslo bystyre 19. juni 2019 
14 Nasjonal transportplan 2018-29, Meld. St. 33 (2016-2017), Samferdselsdepartementet 
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annet fra Stovner til Lørenskog. Trinn 2 innebærer en forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til 
Lørenskog, og bybane videre til Kjeller kombinert med matebusser.  

3.2.1 Oppsummering regionale og lokale behov 
Regionale og lokale planer beskriver behov og mål for utvikling av arealer og transportsystem; og 
tilpasser nasjonale mål og retningslinjer til lokale forhold.  

• Behov for arealeffektivt utbyggingsmønster 
Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling. 
Utbygging skal konsentreres til definerte knutepunkter og langs bybåndet.  

• Behov for satsning på kollektivtransport, samt god tilrettelegging for sykkel og gange 
Nasjonalt mål om nullvekst i biltrafikken er videreført i regionale og lokale planer. Dette 
behovet er forankret i nasjonalt klimamål og Oslos klimastrategi, og avgrenset til regionalt 
geografisk område.  

• Behov for tverrforbindelser i Groruddalen med Hovinbyen 
Utpekte knutepunkter og bybåndet følger i hovedsak langs jernbane- og T-banenettet, noe 
som medfører behov for økt samarbeid om senterstruktur, transportforbindelser og 
sammenhenger i bystrukturen. Utredningsområdet for KVU Groruddalen med Hovinbyen 
ligger innenfor bybåndet, slik det fremgår av Regional plan for areal og transport for Oslo og 
Akershus. Anbefalt konsept i KVU Oslo-navet legger opp til å styrke tverrforbindelser i Oslo, 
herunder Groruddalen med Hovinbyen. Strategisk plan for Hovinbyen fremhever at det er 
nødvendig å styrke tverrforbindelsene i Hovinbyen.  

• Behov for å bygge Oslo innenfra og ut  
Den tette byen skal utvikles innenfra og utover, mens de ytre deler skal utvikles sist. 
Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde. I tillegg legges det til rette for forsterket 
banebasert utvikling. 

• Behov for å bygge ut kollektivnettet med utgangspunkt i T-bane, jernbane og trikk 
Anbefalt konsept i KVU Oslonavnet «fra nav til nettverk» innebærer et samordnet nettverk 
med nye tunneler [i Oslo] for T-bane og jernbane, et forsterket trikkenett og funksjonelle 
knutepunkter.  

Regionale og lokale behov inngår i alle plan- og strategidokumenter. Unntaket er behovet for å 
bygge innenfra og ut som kun er nevnt i Kommuneplan for Oslo, og behov for å bygge ut 
kollektivnettet med utgangspunkt i T-bane og jernbane som kun inngår i KVU Oslo-navet.  

Det er også behov for å se utviklingen av kollektivløsninger i Groruddalen med Hovinbyen i 
sammenheng med eksisterende kunnskap fra utredningene KVU Oslo-navet og KVU Nedre 
Romerike.  
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3.3 Interessegruppers behov og interessekonflikter 
Det er gjennomført en interessent- og aktøranalyse i arbeidet med KVU Groruddalen med 
Hovinbyen. Analysen er basert både på egne vurderinger av konsulent/Ruter og to 
arbeidsverksteder der sentrale interessenter deltok.  

En interessent er personer og grupper som blir positivt eller negativt berørt av prosjektet eller selv 
kan påvirke prosjektet. Interessentene kan ha ulike behov, forventninger og ønsker til prosjektet. 
Hensikten med interessentanalysen er å kartlegge hvem som vil kunne komme til å påvirke eller bli 
påvirket av prosjektets gjennomføring og/eller resultater, hvordan de bør følges opp og hvilke 
behov de har. Det vil også gi en oversikt over mulige behovskonflikter. 

3.3.1 Sentrale aktørers behov 
Aktørene har ansvar for å følge opp regionale og lokale myndigheters behov, jf. redegjørelse i 
kapittel 3.2. De mest sentrale aktørene i denne KVUen er etatene som er representert i 
referansegruppen: Ruter, Statens vegvesen, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Sporveien og Oslo 
kommune representert ved Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten. I tabellen under vises 
rollefordeling og kilder til sentrale aktørers viktige behov i tilknytning til KVU-arbeidet.  

Tabell 8: Sentrale aktører og kilder til viktige behov i tilknytning til KVU-arbeidet  

Aktører  Kilder til viktige behov  

Ruter  • Leder arbeidet med denne KVUen 
• Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører 

kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). 
Part i utarbeidelsen av KVU for Oslo-navet. 

Sporveien  • Eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk 
• Forvalter bussholdeplasser på det kommunale veinettet i Oslo og 

anlegg for buss i Oslo og deler av Viken. 
Statens vegvesen • Part i arbeid med NTP 

• Part i arbeidet med Oslopakke 3 
• Part i utarbeidelsen av KVU for Oslo-navet 
• Ansvar for det statlige hovedveinettet inkl. drift og vedlikehold 

Bane NOR • Ansvar for blant annet for planlegging, utbygging, drift og 
vedlikehold av jernbanenettet. 

Jernbanedirektoratet • Part i arbeid med NTP 
• Part i arbeidet med Oslopakke 3 
• Part i utarbeidelsen av KVU for Oslo-navet 
• Har ansvar for konkurranseutsetting av jernbanetilbudet og inngår 

avtaler med Bane Nor om drift, vedlikehold og utbygging av 
jernbanenettet.  

Oslo kommune  • Vedtatt kommuneplan  
• Vedtatt regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
• Part i Oslopakke 3 
• Bestiller av KVU for Oslo-navet sammen med Viken 

fylkeskommune  
• Bestiller av denne KVUen 
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3.3.2 Interessegruppers behov  
For å kartlegge behov er det gjennomført to verksteder som en del av arbeidet med 
behovsanalysen. Det ble gjennomført et verksted med aktører 24.02.2020 hos Ruter. På 
verkstedet deltok det representanter fra Ruter, Statens vegvesen, Bane NOR, Sporveien, 
Jernbanedirektoratet, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og bydelen i 
Groruddalen med Hovinbyen. I verkstedet ble det blant annet lagt vekt på å identifisere og 
prioritere behov. I tillegg er det gjennomført et verksted 5.3.2020 med representanter fra ulike 
interessentgrupper som representerer beboere, miljø, natur, næringslivet og arbeidslivet.  
Interessegrupper ble invitert basert på dialog med bydelen i Groruddalen. I verkstedet ble behov 
identifisert gjennom ulike gruppeoppgaver. Se vedlagte verkstedrapporter for en nærmere 
redegjørelse av gjennomføring og oppsummering fra de to verkstedene.  

I etterkant av verkstedene er behovene sortert og strukturert. Resultatet inngår som grunnlag for 
sammenstilling av interessegruppers behov. Videre er resultatene fra verkstedet vært en viktig 
kilde til å identifisere behovskonflikter.  

Interessegruppers behov er oppsummert i tabell 9 og tabell 10. Interessegruppene er inndelt i 
primære- og sekundære interessenter. Primære interessenter er i denne sammenheng definert 
som de som benytter kollektivtilbudet jevnlig, eller har spesielle interesser knyttet til utviklingen av 
et godt kollektivtilbud. Sekundære interessenter er definert som de som bruker tilbudet av og til, 
eller som på andre måter kan bli berørt av at kollektivtilbudet etableres. 

For de primære interessentene er behovene i første rekke knyttet til et mer attraktivt kollektivtilbud 
som legger til rette for et alternativ til bil. Videre er det behov for økt kapasitet både for å håndtere 
dagens passasjermengder og fremtidig befolkningsvekst. Det er behov for å se kollektivsystemet 
sammen med byutvikling og tilpasse kollektivsystemet til nye byutviklingsområder.  

For de sekundære interessentene er det, i tillegg til behov for et godt kollektivtilbud, behov for å 
redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket.   
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Tabell 9: Interessegruppers behov - primære interessenter 

 

Interessentgruppe Behov Representert ved 
blant annet 

Kollektivreisende • Kort og forutsigbar reisetid 
• God kapasitet i buss/trikk//T-bane/tog 
• God komfort 
• Lesbart linjenett  
• Gode byttepunkt  
• God tilgjengelighet til holdeplasser og 

knutepunkt for kollektivreisende 
• Universelt utformet gatenett og 

holdeplasser/knutepunkt 

Innbyggere 
Inn- og utpendlere  
Tilreisende  
Velforeninger  
Ansattes 
organisasjoner 

Næringslivet • Behov for et attraktivt kollektivtilbud til/fra 
og internt i utredningsområdet for å få god 
tilgang til arbeidskraft, og for å kunne 
utvikle nye næringsområder  

Utbyggere 
Handel (Virke) 

Andre virksomheter • Behov for et attraktivt kollektivtilbud (god 
tilgang på arbeidskraft) 

Aker sykehus 
Statlige virksomheter  
 

Kollektivselskaper 
(bestiller og 
operatører)  

• God fremkommelighet for kollektivtrafikken 
o Effektiv og forutsigbar reisetid 
o Bedre punktlighet  

• God kapasitet for kollektivtrafikken  
o Utnytte eksiterende kapasitet der 

det er tilgjengelig  
o Skille mellom kapasitetssterke 

linjer og et mer finmasket nett  
• God tilgjengelighet til 

holdeplasser/stasjoner og knutepunkt for 
kollektivreisende 

• Forbedre konkurranseforholdet mellom bil 
og kollektivtransport i kollektivtransportens 
favør 

• Fleksible løsninger som legger til rette for 
nettverkseffekter  

• Depoter for busser og togmateriell 
• Enkel og effektiv drift 

Ruter 

Sporveien  

Jernbanedirektoratet 

Bane NOR 

Viken fylkeskommune 

Arealutviklere/-
forvaltere 

• Behov for å se kollektivsystemet sammen 
med byutvikling  

• Attraktivt kollektivtilbud til nye boligområder 
og offentlige arealer 

• Behov for arealeffektivisering  
• Attraktive og tilgjengelige holdeplasser og 

knutepunkt 
• God fremkommelighet for å gående og 

syklende  

Plan- og 
bygningsetaten 

Bymiljøetaten 
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Tabell 10: Interessegruppers behov - sekundære interessenter 

 Interessentg
ruppe 

Behov Representert 
ved blant annet 

Beboere  • Behov for bedre bokvalitet gjennom redusert støy og 
luftforurensning 

• Kapasitetssterkt og godt fremkommelig transporttilbud 
(særlig arbeidsreiser), lett tilgjengelig og effektive 
holdeplasser/knutepunkt 

• Redusere barrierer for å sikre god fremkommelighet 
• Sikre eksisterende kvaliteter i området og minimalisere 

inngrep  
• Mobilitet for grupper uten bil 

Innbyggere  
Velforeninger  
Bydelene  
Borettslag 

Tilgrensende 
kommuner 

• God fremkommelighet på veinettet (arbeidsreiser) 
• Helhetlig og godt fremkommelig sykkel- og kollektivtilbud 
• Innfartsparkering  

Lørenskog 
Nittedal 
Lillestrøm 

Syklende/gå
ende 

• Godt tilgjengelig og fremkommelig gang- og sykkelnett 
• Universelt utformet gatenett og holdeplasser/knutepunkt 
• God og økt trygghet/trafikksikkerhet 

SLF 

Bilreisende 
og 
tjenesteytere 

• God fremkommelighet på veinettet 
• God kapasitet på veinettet 
• Rask og forutsigbar reisetid 
• God og økt trafikksikkerhet 
• Parkering/oppstillingsplasser 

Taxinæring 
NAF 
 

Vei- og 
gateeiere 
 

• Godt fremkommelig (hoved)veinett 
• God kapasitet i (hoved)veinettet 
• God og økt trafikksikkerhet 

SVV 
Viken FK 
Bymiljøetaten 

Transport-
næring og 
Alnabrutermi
nalen  

• God fremkommelighet på veinettet 
• God kapasitet på veinettet 
• Rask og forutsigbar reisetid 
• God og økt trafikksikkerhet 

NLF 
Alnabruterminal
en 

Grunneiere • Avklaring av arealbruk  
 

Beredskapse
tater 

• Fremkommelighet og kort reisetid ved utrykning 
• Begrense sårbarhet og risiko i vei- og banenettet 
• God og økt trafikksikkerhet 

Ambulanse 
Brann 
Politi 
Sivilforsvaret/for
svaret 

Interesser – 
kulturmiljø/-
minner 

• Vern og ivaretakelse av kulturmiljø/-minner, 
naturressurser og jordbruksareal 

Byantikvaren 
Kulturetaten 

Interesser - 
miljøvern 

• Legge til rette for miljøvennlig transport 
• Redusert støy 
• Redusert forurensning 
• Unngå tap av biologisk mangfold 

Naturvernforbun
det 
Natur og 
ungdom 
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3.3.3 Behovskonflikter 
Det kan være konflikter mellom de ulike interessegruppenes behov. Vi ser følgende hovedkonflikter 
knyttet til de identifiserte interessegruppene: 

• Behov for konkurransedyktig kollektivtilbud vs behov for å legge til rette for byutvikling 

Det er en behovskonflikt i rekkefølgen; skal kollektivtilbudet først etableres og deretter kommer 
passasjergrunnlaget (normativt behov), eller skal området først utvikles før kollektivløsningene 
tilpasses (etterspørselsbasert behov).   

• Behov for attraktivt kollektivtilbud vs behov for å minimalisere inngrep 

Det antas at konflikter i noen grad vil kunne oppstå mellom behovet for å etablere et attraktivt 
kollektivtilbud og behovet for å minimalisere negative inngrep. Minimalisere negative inngrep er 
blant annet knyttet til tapt kulturmiljø/-minner/-landskap og grønnstruktur.  

• Behov for et enklere linjenett vs. lengre gangavstander og flere bytter  

Det kan være en konflikt mellom behov for et enklere linjenett med færre kombinasjoner, og 

lengre gangavstander og flere bytter for et mindretall av de reisende. 

• Behov for et attraktivt kollektivtilbud vs. andre trafikanters fremkommelighet og 
sikkerhet  

Det kan være konflikt mellom tilrettelegging for kollektivtransport og myke trafikanters behov for 
sikkerhet, blant annet ved holdeplasser. Det kan være en konflikt mellom å etablere kollektivfelt 
og å gi god avvikling for biltrafikk. Det er i dag til dels store barrierer i Groruddalen. Nye 
løsninger for rask og forutsigbar fremkommelighet for kollektivtrafikken, kan - uten 
tilrettelegging - bli til nye barrierer som hemmer bevegelsesfriheten for gående og syklende. 

• Behov for et attraktivt kollektivtilbud vs. fremkommelighet og tilgjengelighet for øvrig 
trafikk på veinettet  

Dersom det skal tilrettelegges for kollektivtransport i dagens vei- og gatenett kan det bli 
nødvendig å nedprioritere andre trafikantgrupper på strekninger der en ønsker å prioritere 
kollektivtransport. Dette kan medføre dårligere fremkommelighet for andre trafikantgrupper, 
blant annet for godstransporten. Dette kan blant annet gi negative konsekvenser for 
tungtransport i tilknytning til Alnabruterminalen. Negative konsekvenser avhenger av hvor 
radikale bilkapasitetsreduserende grep som fremlegges i konseptene er. 
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3.4 Etterspørselsbaserte behov  
Etterspørselsbaserte behov er behov som oppstår som følge av endret etterspørsel, ønsker eller 
forventninger om høyere standard på eksisterende tilbud. Behovet vil i denne sammenheng være 
forskjellen mellom etterspørsel (forventninger) og tilbud.  

3.4.1 Prognosebasert tilnærming 
De etterspørselsbaserte behovene er vurdert med en prognosebasert tilnærming. Prognosene er 
basert på reisevaneundersøkelser og arealbruksprognoser fra Prosam (prognoser for befolkning og 
arbeidsplasser). Disse er mer detaljerte og presise enn prognosene fra SSB. Prognosene er 
fremskaffet gjennom uttak fra RTM 23+. Prognosene viser forventet utvikling i transportsystemet og 
gir bidrar til å belyse hvilke behov som oppstår i utredningsområdet i fravær av tiltak.  

For reisestrømmer og kapasitet er det vurdert prognoser både for et 0-alternativ og et 0+-alternativ. 
Det som skiller 0 og 0+ er at det i 0+ ligger inne ny T-banetunnel og økt frekvens på Hovedbanen. 
Dette er investeringer som kan forventes å ha stor betydning for reisemønster og kapasitet i 
fremtiden. Foruten dette er 0 og 0+ i stor grad en videreføring av dagens situasjon og inkluderer 
kun vedtatte og bevilgede tiltak. Se kapittel 7.1.5 for en nærmere beskrivelse. 

3.4.2 Befolkningsprognoser frem mot 2046 

 

Figur 27: Befolkningstetthet 2046. Tetthet av innbyggere pr dekar. Kilde: RTM 23+ (basert på PBEs 
prognoser). Mørkere farge betyr høyere tetthet. 
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Figur 27 viser tetthet av innbyggere pr dekar i 2046. De sentrumsnære områdene som Ensjø, Valle 
og Fjellhus får mye av veksten i antall bosatte (se figur 4 for dagens situasjon). Her er det høy grad 
av utnytting som inkluderer både næringsområder og bosteder. Det er også punktvise områder 
innenfor Groruddalen som får mye vekst.  

Ensjø er i en transformasjonsprosess fra næringsområde til bynært boligområde. Innbyggertallet i 
Ensjø krets er forventet å øke fra 5000 i dag (2017) til 13 000 i 2046. Andre kretser innenfor 
Hovinbyen/Groruddalen med høyt innbyggertall er Lille Tøyen, Frydenberg og Refstad.   

Områdene Nedre Rommen, Nordre Hovin, Alfaset, Nyland og Smalvoll er noen av de 
grunnkretsene med størst prosentvis økning i befolkningen frem mot 2046. De nevnte 
grunnkretsene er preget av arealkrevende lager- og industriområder i dag, men er planlagt som 
fremtidige områder med bymessig karakter og høyere grad av utnytting.   

Fremtidig bosetting og lokalisering av arbeidsplasser er med å danne grunnlaget for 
etterspørselsprognosene.   

3.4.3 Næringsstruktur frem mot 2046  

 

Figur 28: Arbeidsplasstetthet 2046.  Tetthet av arbeidsplasser per dekar. Kilde: RTM 23+ (basert på PBEs 
prognoser) 

Figur 28 viser tetthet av arbeidsplasser pr dekar i 2046. Mørkere farge illustrerer høyere tetthet. 
Næringsområdene rundt Ensjø, Helsfyr og Søndre og Nordre Hovin skiller seg tydelig ut med 
tetthet av arbeidsplasser i forhold til de omkringliggende områdene.  

Endringer fra 2017 (se figur 5) til 2046 viser at næringsområdene i sentrum av Groruddalen og 
områdene rundt Ensjø, Helsfyr og Søndre og Nordre Hovin forsterkes som viktige næringsområder 
med økning i arbeidsplasser.  
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Grunnkretsen Økern senter har høyest tetthet. Planer for området peker ut Økern som kjernen i 
den nye Hovinbyen. Strategisk plan for Hovinbyen viser Økern som et område der det skal skje 
fortetting og transformasjon til mer arbeidsplassintensive virksomheter. Det er og ønskelig å 
transformere deler av Økernområdet til ett sammenhengende boligstrøk med økt kontakt mellom 
eksisterende boligområder i indre by og småhusområdene opp mot Bjerke.  

Ensjøområdet er ett av områdene med høyest tetthet pr 2017 (12 personer pr dekar), og det er 
forventet en økning fram mot 2046 på ca. 2000 flere arbeidsplasser. Den prosentvise veksten i 
arbeidsplasser er likevel liten sammenlignet med grunnkretser som eksempelvis Nordre Fjellhus og 
Søndre Lindberg. Årsaken til dette er blant annet at Ensjø er i full gang med transformasjonen fra å 
være et næringsområde dominert av bilforhandlere til å bli et område med inntil 7000 nye boliger. 
Arbeidet startet opp i 2004 og er planlagt ferdigstilt i 2030. 

Nordre Fjellhus, Søndre Lindberg, Sørliløkka og Sandås er noen av grunnkretsene med størst 
økning.  

3.4.4 Transportutvikling frem mot 2046.  
Fra i dag og frem til 2046 viser prognoser at daglige reiser i utredningsområdet skal øke i 
underkant av 40%, se tabell 1115. I Hovinbyen skal antall reiser vokse med nesten 50%. I 
Groruddalen øvrig er veksten i underkant av 30%.    

Tabell 11: Antall daglige reiser i utredningsområdet i 2046.  Sum av reiser i Hovinbyen og Groruddalen øvrig 
utgjør totale reiser i hele utredningsområdet. Kilde: RTM 23+ 

 2046  Vekst 2017-2046 
Hele utredningsområdet 995 000 37% 
Hovinbyen 406 000 49% 
Groruddalen øvrig 534 000 27% 

 

Figur 29 viser reisemiddelfordeling i 2046, samt dagens reisemiddelfordeling. Endret 
parkeringsregime for bosatte og arbeidsplasser i Hovinbyen fører til en betydelig reduksjon i andel 
bilreiser i Hovinbyen, fra 47% i 2017 til 27% i 2046. Dette fører til at bilandelen i utredningsområdet 
reduseres fra 45% til 36% i 2046. Kollektivandelen i Hovinbyen øker med over 10%, fra 34% til 
46% i 2046. I Groruddalen øvrig viser prognosene at det ikke skjer store endringer i 
reisemiddelfordeling fra i dag.  

 

Figur 29: Reisemiddelfordeling for utredningsområdet i 2046. Kilde RTM 23+ 

 
15 I de etterspørselsbaserte prognosene er antall kollektivreiser og hvor disse skal til/ fra likt i både alternativ 
0 og 0+. Forskjellene mellom 0 og 0+ er at det skjer en omfordeling mellom hvilke ruter de ulike 
kollektivreisende velger.  

45% 36% 47%
27% 44% 43%

38% 43% 34%
46%

40% 41%

17% 21% 19% 27% 16% 16%

2017 2046 2017 2046 2017 2046

Prosjektområdet Hovinbyen Groruddalen øvrig

Bilreiser Kollektiv Gang og sykkel
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3.4.5 Reisestrømmer i kollektivsystemet  

 

Figur 30: Kollektivturer i 2046 (morgenrushtime) innenfor utredningsområdet i alternativ 0. Kilde: RTM 23+  

 

 

Figur 31: Kollektivturer i 2046 (morgenrushtime) innenfor utredningsområdet i alternativ 0+. Kilde: RTM 23+  



   

 
 

RAPPORT SIDE 62 AV 199  
 

 
 

Figur 30 og figur 31 viser fordelingen av kollektivturer i utredningsområdet i morgenrush i 2046, 
samt tog som passerer under utredningsområdet gjennom Romeriksporten (den tykkeste streken), 
for henholdsvis alternativ 0 og alternativ 0+. Tall i parentes betyr økning/reduksjon fra dagens 
situasjon (2019). 

Som et hovedfunn ser vi at ny sentrumstunnel medfører en fordeling mellom de to tunnelene i 
sentrum. I alternativ 0+ er passasjertallene på busslinjene generelt litt lavere. 

I utredningsområdet er det flest kollektivreiser i nedre del av Hovinbyen. De største 
reisestrømmene fordeles i synkende rekkefølge på følgende strekninger:  

• Mellom Brynseng og Ensjø  

• Grorudbanen (+ 67 til + 77 %) 

• På E6 og Strømsveien (buss, + 43 til 47 %) 

Disse største reisestrømmene går i stor grad på langs av dalen, med unntak Grorudbanen mellom 
Veitvet og Økern som betjener dalbunnen. 

Følgende reisestrømmer er også store, men betydelig mindre enn de nevnt over (i synkende 
rekkefølge): 

• Furusetbanen (+60 til + 63 %) 

• På Rv. 4 Trondheimsveien (buss, -18 til - 30%)  

• Ring 3 (buss, +14 til + 24%) 

• Hovedbanen (+101 til 123 %) 

Ring 3 går på tvers av Groruddalen, mens Rv. 4, Furusetbanen og Hovedbanen går på langs i 
dalbunnen.  

Alle reisestrømmene med unntak av Rv. 4 øker kraftig fra 2019-2046. Endringen på Rv. 4 kan blant 
i alternativ 0+ skyldes kombinasjonen av høyere frekvens på Grorudbanen og byttemotstand for 
overgang mellom buss og T-bane på Sinsen, men dette er ikke undersøkt nøye.  

Lørensvingen med videre trasé til Ringbanen vokser også.  

Det er i 2046 ingen store reisestrømmer på kollektivtrafikken på andre lenker på tvers av dalen enn 
deler av Grorudbanen og Ring 3.  Planlagt byutvikling bygger i stor grad opp om de samme 
strømmene. 

Reisestrømmene med buss på E6 med Strømsveien, Rv. 4 og Ring 3 betjenes med buss og er alle 
store. Det er derfor ikke et klart skille mellom størrelsen på reisestrømmene som betjenes av de 
mer kapasitetssterke banesystemene og busslinjer i utredningsområdet.  
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3.4.6 Reisestrømmer i veisystemet 

 

Figur 32: Bilturer i 2046 (morgenrushtime) innenfor prosjektområde. Kilde: RTM 23+ 

Figur 32 viser fordelingen av bilturer i utredningsområdet i morgenrush i 2046. Tall i parentes viser 
prosentvis endring fra 2019 sammenlignet med alternativ 0. 

I utredningsområdet er det flest bilreiser på E6 og i Hovinbyen. De største reisestrømmene fordeles 
i synkende rekkefølge på følgende strekninger (tall i parentes viser prosentvis endring fra 2019):  

• På Ring 3 (+47%)  

• På Rv. 4 Trondheimsveien (+33%) 

• På rv. 163 Østre Aker vei (+30%) 

• På E6 mellom Visperud og Ulvensplitten (+9%) 

Disse største reisestrømmene går i stor grad på langs av dalen, med unntak av Ring 3 som 
betjener dalbunnen på tvers.  

Følgende reisestrømmer er også store, men betydelig mindre enn de nevnt over (i synkende 
rekkefølge): 

• Nedre Kalbakkvei (+25-46%) 

• Strømsveien (+20%) 

Alle reisestrømmene øker kraftig fra 2019–2046.  

Det er i 2046 ingen store reisestrømmer for bil på andre lenker på tvers av dalen enn deler av Ring 
3 og Nedre Kalbakkvei. 
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3.4.7 Kapasitet i transportsystemet mot 2046 
Prognoser for kapasitet på T-banen  

Det er gjennomført en vurdering av sammenhengen mellom antall passasjerer om bord og hvor 
mange det er plass til på T-banelinjene innenfor utredningsområdet (Grorudbanen og 
Furusetbanen). Vurderingene er gjort basert på uttak fra transportmodellen. 

Prognosene viser at T-banelinjene innenfor utredningsområdet (Grorudbanen og Furusetbanen) 
ikke har kapasitetsoverskridelser i 2046. Dette gjelder både i alternativ 0 og alternativ 0+. Det vil si 
at det er plass på T-banen til alle som ønsker å reise. I alternativ 0 ligger fyllingsgraden for T-
banelinjer innenfor utredningsområdet på mellom 0,37 – 0,60 i én makstime i morgenrushet. Dette 
er med utgangspunkt i praktisk kapasitet (tre stående per tilgjengelig kvm om bord). I alternativ 0+ 
ligger fyllingsgraden for T-banelinjer innenfor utredningsområdet på mellom 0,26 og 0,47. Ny T-
banetunnel gir økt frekvens og mer kapasitet på grenbanene. En fyllingsgrad på større en 0,9 betyr 
at linjen er overbelastet.16 Erfaringer tilsier at modellen kan underestimere passasjergrunnlaget for 
T-banen, og det er usikkerhet knyttet tallene. Likevel vurderes kapasiteten som robust siden alle 
linjene innenfor utredningsområdet har en betydelig lavere belastningsgrad enn 0,9.  

Oppsummert har T-banen ledig kapasitet. Det er derfor hensiktsmessig å søke løsninger som kan 
mate T-banen. Dette behovet forsterkes i alternativ 0+ for å utnytte investeringene som er gjort 
med ny sentrumstunnel, Ringbanen og Lørensvingen med økt mating fra buss til bane. 

Prognoser for kapasitet på jernbanen  

Prosjektet Rutemodell 2027 (Jernbanedirektoratet 2016) ble opprettet etter at 
Samferdselsdepartementet i 2012 ba Jernbaneverket om å optimalisere utviklingen av togtilbud og 
infrastruktur, basert på forventet transportbehov. 

Prosjektgruppens mål har vært å utarbeide en arbeidsprosess for en helhetlig utvikling av togtilbud 
og infrastruktur med en planhorisont på 10 til 15 år, og å utarbeide en rutemodell som bygger på 
denne arbeidsprosessen. R2027 er resultatet av arbeidet. R2027 ligger til grunn for prognosene.  

Tilsvarende som for T-banen er det, basert på prognoser fra transportmodellen, gjennomført en 
vurdering av sammenhengen mellom antall passasjerer om bord og hvor mange det er plass til på 
toglinjene innenfor området.  

Prognosene tilsier at det ikke er kapasitetsutfordringer om bord på togene som går gjennom 
utredningsområdet i 2046. Fyllingsgraden varierer mellom 0,22 og 0,45 i én makstime i 
morgenrushet. Fyllingsgraden viser minimal forskjell mellom alternativ 0 og alternativ 0+. Dette 
betyr igjen at ekstra frekvens på Hovedbanen i alternativ 0+ slår ut med tilsvarende økning i 
passasjerer.  

Tilsvarende som for T-banen er det behov for å utnytte kapasiteten på Hovedbanen ved økt mating 
fra buss til bane.  

  

 
16 0,9 er valgt som fyllingsgrad for å ta hensyn at det gjerne innenfor én time i morgenrushet kan være en 
peak med passasjerer.   
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Prognoser for kapasitet på busslinjer som betjener utredningsområdet  

 

Figur 33: Overbelastede linjer som betjener utredningsområdet. Vurderingene er gjort basert på passasjerer i 
én makstime i morgenrushet for alternativ 0+ Kilde: RTM 23+ 
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Det er gjennomført en vurdering av sammenhengen mellom antall passasjerer om bord og hvor 
mange det er plass til på busslinjene som kjører i utredningsområdet i 2046. Deretter er de linjene 
som betjener strekninger eller stoppesteder som overstiger linjenes kapasitet sortert ut. Resultatet 
for alternativ 0+ er vist i figur 33.  

Figur 33 viser at følgende linjer overstiger kapasitetsgrensen for passasjerer om bord:  

• Linje 23, 24, 28, 66, 67, 76, 79, 100, 110, 300, 345 og 380  

Konsekvensene av at kapasitetsbehovet overstiges er flere: 

• Trengsel om bord oppleves som lite attraktivt for de reisende, og reisende som vil foreta 
påstigning opplever at bussen er full og å bli frakjørt på holdeplassen. 

• Trengsel ved av- og påstigning medfører forlenget stoppestedsopphold og forsinkelser. 

• Forsinkelser medfører klumping av avganger og skjevfordeling av passasjerer mellom de 
forskjellige avgangene. Kapasiteten som tilbys oppleves dermed som enda lavere enn den 
faktisk er av de reisende. 

Beregningene for alternativ 0 viser i hovedsak akkurat det samme bilde, dog litt forsterket som en 
trend. 

 
Prognoser for kapasitet i veinettet  

Prognoser for fremtidig forsinkelser i veinettet i rushtiden i 2046 er hentet fra transportmodellen, og 
vist i figur 34. Rød farge viser kontinuerlig kø i morgenrush, oransje viser tidvis kø og grønt viser 
strekninger som antas å ha tilstrekkelig kapasitet.  

Det er høy trafikkbelastning på store deler av veinettet i Groruddalen med Hovinbyen. 
Modellberegninger viser at køproblemene øker frem mot 2046 hvis ikke infrastrukturen bedres eller 
biltrafikken reduseres. Figuren under antyder blant annet betydelig kø på E6 og Ring 3. Også på 
deler av rv. 163 mot Oslo er det delvis køproblemer.  

 

Figur 34: Forventet køsituasjon i morgenrush 2046. Kilde: RTM 23+.  
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3.4.8 Konkurranseforholdet mellom kollektiv og bil mot 2046 

 

Figur 35: Konkurranseforholdet mellom bil og kollektiv for interne reiser i Groruddalen. Kilde: RTM 23+ 

 

Figur 36: Konkurranseforhold mellom kollektiv og bil for reiser til Jernbanetorget. Kilde: RTM 23+.  
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Figur 35 og figur 36 viser konkurranseforholdet mellom kollektiv og bil for henholdsvis interne reiser 
og reiser til Jernbanetorget i 2046. Ved en verdi på 1 vil det si at kollektivtrafikken er like rask som 
bilen for denne grunnkretsen. Ved verdi 2 tar det dobbelt så lang tid. Det er minimale forskjeller 
mellom alternativ 0 og alternativ 0+, så figurene er gjeldende for begge alternativene. 

Ved å sammenligne figur 35 med tilsvarende figur for 2017 (se figur 23) fremgår det at 
konkurranseforholdet mellom kollektiv og bil for interne reiser er uendret i 2046 fra dagens 
situasjon. Det vil si at kollektivtransporten i liten grad er konkurransedyktig mot bil for interne reiser 
i utredningsområdet. Konkurranseforholdet mellom kollektiv og bil for reiser til Jernbanetorget er på 
sin side forbedret i 2046 sammenlignet med i dag. Dette fremgår av sammenligning av figur 36 
med tilsvarende figur for 2017 (figur 24). Forklaringen på dette er at det i 2046 ligger til grunn ny T-
banetunnel med økt frekvens på grenbanene og økt frekvens på Hovedbanen som gir et forsterket 
sentrumsrettet kollektivtilbud.   
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3.4.9 Oppsummering etterspørselsbaserte behov  

 

Figur 37: Sentrale utfordringer som danner grunnlaget for de etterspørselsbaserte behovene er oppsummert i 
figuren. Sammen med utfordringer ved dagens situasjon, danner dette grunnlaget for det prosjektutløsende 
behovet og andre viktige behov.   
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Etterspørsel etter transport og mobilitet i befolkningen har nær sammenheng med befolknings- og 
næringsutvikling, arealbruksmønster og inntektsutvikling. I 2046 skal mye av byutviklingen i 
Hovinbyen være ferdigstilt og dette, sammen med stedvis byutvikling i Groruddalen, gir vekst i 
etterspørselen etter reiser.  

Figur 37 viser en oversikt over utfordringer i utredningsområdet i 2046. Oppsummert vurderes 
følgende etterspørselsbaserte behov som sentrale:  

• Stedvis byutvikling i hele Groruddalen, og i Hovinbyen spesielt, gir vekst i etterspørselen etter 
reiser.  

• Prognoser tilsier at kapasiteten på flere linjer og strekninger som betjenes av buss overstiges 
og det er behov for å øke kapasiteten på flere av markedene som betjenes av buss. Fordi Oslo 
sentrum har begrenset kapasitet til å håndtere flere avganger med trikk og buss, er det behov 
for å øke kapasiteten med andre virkemidler enn å øke frekvensen på sentrumsrettede linjer. 
Det er behov for et kollektivtilbud som har tilstrekkelig kapasitet til å møte fremtidig etterspørsel 
etter kollektivtransport. Behovet er størst langs Ring 3. 

• T-banen har ledig kapasitet i både alternativ 0 og alternativ 0+. Den ledige kapasiteten øker i 
alternativ 0+ som følge av at det er etablert ny sentrumstunnel som gir økt kapasitet på 
Grorudbanen, Furusetbanen og Ringbanen. Jernbanen har ledig kapasitet på Hovedbanen. 
Trikk har ledig kapasitet mellom Sinsen og sentrum. I et nytte-kostperspektiv er overkapasitet 
en utfordring, mens det er en mulighet for bedre utnyttelse av eksisterende investeringer. Det 
er derfor behov for å utnytte ledig kapasitet ved økt mating fra buss til bane, eller 
linjeforlengelser for banene slik at disse får større fyllingsgrad. 

• Det er høy trafikkbelastning og køproblemer på store deler av veinettet i Groruddalen med 
Hovinbyen. Prognoser viser at køproblemene øker frem mot 2046 hvis ikke infrastrukturen 
bedres eller biltrafikken reduseres. Selv om det er etablert kollektivfelt for bussene på mange 
av hovedveiene, gir avvikling i kryss og på ramper likevel punktvise forsinkelser. Dårlig 
fremkommelighet medfører forsinkelser og klumping av bussavganger, og det er behov for å 
gjøre kollektivtransporten mer punktlig.  

• Reisetiden med kollektivtransport er høy sammenlignet med bil på interne reiser i Groruddalen, 
og prognoser tilsier at kollektivtransport vil være lite konkurransedyktig i flere grunnkretser i 
2046. Det er behov for å gjøre kollektivtransporten raskere slik at den blir konkurransedyktig 
mot bil for interne reiser. For sentrumsrettede reiser fører ny T-banetunnel med økt frekvens på 
grenbanene i utredningsområdet, og økt frekvens på Hovedbanen til at reisetiden med kollektiv 
er konkurransedyktig mot bil.  

• Sinsen kollektivknutepunkt er lite kompakt, med lange gangavstander særlig for overgang 
mellom buss og trikk. I referansealternativene er det lagt opp til mating med buss til T-bane og 
trikk på Sinsen, og det er behov for tiltak som reduserer byttemotstanden eller gir direktereise 
uten at antall avganger til sentrum øker.  

• Høy trafikkbelastning i veinettet gir utfordringer i form av støy og luftforurensing. Infrastrukturen 
skaper barrierer for gående og syklende i utredningsområdet og gir få direkte ganglenker og 
lange gangavstander. 
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4 Samlet behovsvurdering  
På grunnlag av behovsanalysen oppsummerer dette kapitlet hovedbegrunnelsen for tiltak i 
transportsystemet i form av det prosjektutløsende behovet. Det gis også en oppsummering av 
andre viktige behov.  

4.1.1 Prosjektutløsende behov 
Det prosjektutløsende behovet er definert med utgangspunkt i behovsanalysen. I 
situasjonsanalysen er det beskrevet hvordan Groruddalen er planlagt med sonedeling, drabantbyer 
og separate transportsystemer. Det er anlagt kapasitetssterke kollektivsystemer og veier gjennom 
området og mot Oslo sentrum, med færre funksjoner og mindre kapasitet i transportsystemene på 
tvers av dalen. 

Hovinbyen er det største sentrumsnære byutviklingsområdet i kommuneplanen for Oslo. Det 
planlegges for at innbyggerne i stor grad skal klare seg uten bruk av bil blant annet med få 
parkeringsplasser og uten at det tilbys økt veikapasitet.  

Prognosene viser også en økning i antall bosatte og arbeidsplasser i Groruddalen for øvrig. 
Veksten i arbeidsplasser og bosatte vil medføre en økning i behovet for personreiser. Det er både 
nasjonale og lokale mål for at veksten i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og 
gange. I tillegg planlegges bebyggelsen slik at bilens rolle skal reduseres.  

Behovene gjelder derfor både håndtering av vekst (som følge av arealutviklingen), bidrag til vekst 
(som en del av transformeringen av området) og stimulering til at flere skal reise med 
kollektivtrafikk (egenskaper ved tilbudet). Det prosjektutløsende behovet omhandler derfor både 
transport og byutvikling. 

Det er dokumentert følgende behov i behovsanalysen: 

Reisetidsforholdet bil-kollektiv 

• Reisetiden med kollektivtransport sammenlignet med bil er høy, og punktligheten er lav 
som følge av fremkommelighetsproblemer. Det er derfor behov for å gjennomføre tiltak 
som gjør kollektivtransporten raskere og bedrer punktligheten. Dette gjelder særlig reiser 
på tvers.  
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Kapasitet – effektiv ressursutnyttelse 

• Kapasiteten på flere linjer og strekninger som betjenes av buss overstiges. Oslo sentrum 
har ikke kapasitet til å håndtere flere avganger med trikk og buss. Det er derfor behov for å 
øke kapasiteten med andre virkemidler enn å øke frekvensen på sentrumsrettede linjer.  

• Trengsel i traséene og dårlig fremkommelighet medfører at bussene klumper seg slik at de 
reisende opplever at tilbudet ikke er tilstrekkelig. I en slik situasjon er det flere steder lite 
effektiv ressursutnyttelse å øke antallet avganger.   

• En konklusjon i Oslonavet er at kollektivnettet skal bygges ut med utgangspunkt i T-bane, 
jernbane og trikk. T-banen har ledig kapasitet. Hvis det etableres ny sentrumstunnel 
medfører dette ytterligere kapasitet på Grorudbanen, Furusetbanen og Ringbanen. I denne 
situasjonen forsterkes behovet for å utnytte investeringene som er gjort med ny 
sentrumstunnel, Ringbanen og nye tog ved økt mating fra buss til bane. Økt frekvens på 
Hovedbanen gir også ledig kapasitet der. Nye trikker gir økt kapasitet og høyere frekvens 
mellom Sinsen og sentrum. 

Byutvikling: 

• Hovinbyen medfører at den tette byen vokser utover. En utvikling av den tette byen bygger 
på andre prinsipper enn de som var gjeldende for utbyggingen av Groruddalen. Det er 
behov for å tilpasse kollektivtransporten til nye byutviklingsområder slik at den betjener 
områder og destinasjoner som har ingen eller liten trafikk i dag, men som vil få økt trafikk i 
fremtiden. 

• Økt tetthet gir i enkelte tilfeller behov for å endre driftsart tilpasset byutviklingen, slik at flere 
mennesker kan fraktes uten at infrastrukturen krever større plass.   

Prosjektutløsende behov:  

I Groruddalen med Hovinbyen er det behov for å videreutvikle et attraktivt og 
ressurseffektivt kollektivnettverk. Det er behov for økt kapasitet, tilpasset pågående og 
planlagt byutvikling. 

4.1.2 Andre viktige behov  
Det er også andre behov som vil være viktige for utredningsarbeidet, uten at det er den direkte 
årsaken til at utredningen er igangsatt. Følgende behov kan omtales som ønskede sideeffekter av 
tiltaket: 

Redusere støy og luftforurensing: Et av hovedmålene for transportpolitikken er i henhold til 
Nasjonal transportplan at en skal redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å 
oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet. Redusert 
støy og luftforurensning vil kunne bidra til å en bedre bokvalitet i utredningsområdet.  

Reduksjon av forventet vekst i biltrafikken: For å redusere bilbruken må det gjennomføres en rekke 
trafikkregulerende virkemidler. Disse virkemidlene ligger utenfor den oppgaven KVU 
kollektivløsninger i Groruddalen skal løse. Likevel vil tiltak i kollektivsystemet kunne bidra til å øke 
kollektivandelen på bekostning av bilandelen.  

Sikre effektiv godstransport: For at godstransport på veg skal være effektiv må fremkommeligheten 
være god. 

Redusere antallet ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren: Transportpolitikken 
skal i henhold til Nasjonal transportplan baseres på en visjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken.  
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5 Målanalysen  
I målanalysen synliggjøres investeringens relevans, og basert på behov, føringer og 
rammebetingelser er det utledet mål. Målene er kommunemål og effektmål. Disse målene uttrykker 
hvilken tilstand som ønskes oppnådd etter at investeringen er tatt i bruk i normal driftssituasjon. 
Målene avgrenser og definerer ambisjonsnivået samtidig som de reflekter det prosjektutløsende 
behovet.  

Det er etablert effektmål som er tilpasset nivået på KVUen. Denne KVUen gjelder valg av konsept i 
tidlig fase, og for et stort geografisk område. På dette nivået er det et prinsipielt kollektivtilbud 
(konsept) som skal vurderes i alternativanalysen. 

5.1 Relevans for investeringen  

5.1.1 Overordnet relevans for investeringen  
I kapittel 3.1 redegjøres det for nasjonale målsetninger og føringer som har relevans for KVUen. Av 
særlig relevans er det overordnede målet om at vekst i persontransport i storbyene skal tas med 
kollektiv, sykkel og gange slik det kommer frem i Nasjonal transportplan. Målet står helt sentralt for 
å nå overordnede mål for Norges klimapolitikk slik de fremgår av Klimastrategien mot 2030 og 
Klimaforliket. Videre stilles krav om en bærekraftig byutvikling med effektiv trafikkavvikling, redusert 
transportbehov og korte avstander gjennom statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging. 

De nasjonale målsetningene er konsistente med Oslo kommunes og byrådet for miljø og 
samferdsels virksomhet, herunder mål for utvikling av transportsystem og visjon for byutvikling.  

5.1.2 Investerings relevans fra et kommuneperspektiv  
I kapittel 3.2 redegjøres det for lokale og regionale planer og strategier som underbygger 
investeringens relevans fra et kommuneperspektiv. Dette knytter seg til arealeffektivt 
utbyggingsmønster, satsning på kollektivtransport, bygge Oslo innenfra og ut, samt bygge opp 
under et kollektivnett med utgangspunkt i skinnegående infrastruktur.  

Ruter har ansvaret for utvikling av kollektivtransportsystemet i Oslo, og skal legge grunnlaget for et 
helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem. Dette betyr at Ruter skal tilby et 
attraktivt og bærekraftig tilbud til innbyggerne i regionen. Innenfor gitte økonomiske rammer skal 
tilbudet svare på de samferdselspolitiske målene som Oslo kommune og Viken fylkeskommune har 
satt for kollektivtrafikken. Videre må Ruter oppfylle sine oppgaver for at byrådet for miljø og 
samferdsel skal nå sine mål for transport- og byutvikling.  

Prognoser viser også en økning i antall bosatte og arbeidsplasser i Groruddalen, og særlig i 
Hovinbyen. Prognosene gjenspeiler Oslo kommunes kommuneplan og strategiske plan for 
Hovinbyen. Veksten medfører en økning i personreiser. I tillegg planlegges bebyggelsen slik at 
bilens rolle skal reduseres. Investeringen i kollektivsystemet i Groruddalen er derfor nødvendig for 
å nå målene redegjort for over.  
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5.2 Kommunemål 
Kommunemål angir den tilstanden kommunen ønsker å oppnå ved tiltaket. Kommunemålet 
reflekterer bestillers intensjon med investeringen, og kan først vurderes om er oppnådd når 
investeringen er i full drift. 

Med utgangspunkt i det prosjektutløsende behovet er følgende kommunemål formulert: 

 «Et bærekraftig transportsystem i Groruddalen og Hovinbyen, som er attraktivt og med 
tilstrekkelig kapasitet til å betjene reiser i et langsiktig perspektiv» 

 
Med bærekraftig menes i denne sammenheng et transportsystem som bidrar til reduksjon av 
klimagasser, bedre luftkvalitet og redusert støyulempe, men også som sikrer effektiv forvaltning av 
offentlig budsjetter og samfunnets ressursbruk. Både den miljømessige og økonomiske siden av 
bærekraftig innebærer en økende kollektivandel.  

Mål om reduksjon av klimagasser, bedre luftkvalitet og redusert støyulempe overlapper med 
nullvekstmålet for persontransport med bil. Nullvekstmålet er forankret i overordnet mål for 
transportpolitikken, herunder mål om å redusere klimagassutslippene i tråd med omstilling mot et 
lavutslippssamfunn. Nullvekstmålet er også viktig for å redusere andre negative miljøkonsekvenser 
(luftkvalitet og støyulempe). Det er også begrunnet i mål om bedre framkommeligheten for person- 
og godstransport i hele landet. Biltrafikk som overstiger kapasiteten i veisystemet medfører kø, og 
kø medfører dårlig fremkommelighet. 

Nullvekstmål for personreiser med bil tilsier vekst i kollektivtrafikk, sykkel og gange. For å øke 
kollektivandelen er det nødvendig med et attraktivt kollektivtransportsystem med tilstrekkelig 
kapasitet. Attraktivitet er kjennetegnet ved kort reisetid, høy frekvens, lave byttekostnader og høy 
punktlighet. I denne sammenheng er reisetid definert som opplevd reisetid og utgjør vektet sum av 
ombordtid, byttetid og ventetid. Behovsanalysen dokumenterer at det er reiser på tvers som har 
behov for redusert reisetid. Med kapasitet menes å sikre nok kapasitet om bord på T-bane, buss 
eller trikk til å møte behovet for reiser.   

Med langsiktig perspektiv menes å legge til rette for byutvikling med økt bosetting og 
arbeidsplasser på definerte områder i Groruddalen og Hovinbyen, samt binde sammen områder 
som i dag har lang reisetid med bedre tverrforbindelser. I behovsanalysen er det redegjort for 
kommunale mål og strategier om økt bosetting og arbeidsplasser på definerte områder i 
Groruddalen og Hovinbyen. For å utvikle utvalgte områder i Groruddalen peker kommunale 
strategier og planer på behovet for bedre tverrforbindelser, men redusert reisetid kan også oppnås 
med et mer effektivt nettverk der byttetid er redusert.  

5.3 Effektmål 
Effektmålene er en konkretisering av kommunemålet. Effektmål brukes i alternativanalysen til å 
vurdere konseptenes måloppnåelse som grunnlag for valg av det anbefalte konseptet. For hvert 
effektmål er det definert en indikator som utdyper hvordan effektmålet vurderes. Tabell 12 viser 
effektmålene med tilhørende indikator. I tabellen fremgår det også fra hvilken del av 
kommunemålet effektmålet er utredet fra.  
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Tabell 12: Effekt mål og indikatorer til vurdering av mål17 

Kommunemål Effektmål  Indikator 

Attraktivitet Reisetiden med 
kollektivtransport 
mellom viktige 
destinasjoner18 på tvers 
i utredningsområdet 
skal reduseres 

Endring i opplevd reisetid 
med kollektivtransport 
mellom utvalgte 
destinasjoner i 
utredningsområdet. 

Attraktivitet Forbedret punktlighet i 
kollektivnettverket 

Endring i antall 
konfliktpunkter i traseen  

Kapasitet Tilstrekkelig kapasitet 
på hovedlinjer og 
tverrforbindelser 
tilpasset planlagt 
byutvikling 

Endring i antall linjer med 
tilstrekkelig kapasitet 
innenfor 
utredningsområdet 

Bærekraftig Øke kollektivandelen på 
bekostning av bil 

Endring i kollektivandel 
som følge av reduksjon i 
bilandel 

5.4 Prioritering av resultatmål  
I henhold til Oslo kommunes veileder for konseptvalgutredning skal det gjøres en prioritering av 
resultatmål. Resultatmålene er knyttet opp mot kostnad, kvalitet og tid, og omhandler 
prosjektgjennomføringen. Prosjektlederen vil måles etter resultatmålene.  

I Ruters mandat til KVUen fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel fremgår det at følgende 
prioritering av resultatmål skal legges til grunn:  

1. Kostnad 

2. Kvalitet 

3. Tid 

 

  

 
17 For effektmål 1 og 3 skal indikatorer beregnes for alle linjer 
18 Viktige destinasjoner er definert og fremgår i tabell i kapittel 14.5.1.  
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6 Overordnet kravdokument 
Det overordnende kravdokumentet sammenfatter alle betingelsene som stilles til investeringen og 
gjennomføringen av den. Krav og tekniske betingelser benyttes i mulighetsstudien til grovsiling av 
konsepter. Krav er avledet av effektmålene. Generelle krav og tekniske betingelser er generelle 
premisser for utbygging av kollektivsystemet, og er derfor uavhengig av identifiserte behov.    

Konsepter som skal videreføres i alternativanalysen må tilfredsstille alle absolutte krav (skal-krav). 
En samlet vurdering av bør-kravene skal også legges til grunn ved grovsling. 

6.1 Krav 
Tabell 13: Krav er avledet av behov og mål 

 Krav Type krav 

1 Opplevd reisetid med kollektivtransport mellom viktige 
destinasjoner på tvers skal reduseres 

Skal 

2 Punktligheten i kollektivnettverket, antall konfliktpunkter i traseen 
bør reduseres  

Bør 

3 Antall passasjerer om bord bør ikke overstige kapasiteten Bør  

4 Kollektivandelen bør øke og bilandelen skal avta Bør 

5 Kollektivnettverket bør følge prinsippene for linjenettet Bør 

 

Konsepter som inneholder tiltak som gir redusert reisetid på tvers, bygger opp under 
kommunemålet. I behovsanalysen fremheves behovet for redusert reisetid på tvers. Det første 
kravet er derfor avgrenset til redusert reisetid mellom viktige destinasjoner på tvers, og definert 
som et absolutt krav.  

Dersom det første kravet alternativt hadde vært formulert som reisetidsforbedring på alle linjer 
samtidig, ville konsepter som ellers svarer godt på kommunemålet stått i fare for å ikke komme 
med til alternativanalysen. Det er valgt destinasjoner i stedet for linjer, fordi det kan komme forslag 
om nye linjer, byttepunkter og ny infrastruktur som er vanskelige å sammenligne med linjer i 
referansealternativet. 

Det andre kravet innebærer at punktligheten i kollektivnettverket skal forbedres ved å redusere 
antall konfliktpunkter i traseen.  

Det tredje kravet berører kapasitet om bord. Kapasitetsgrensen er oversteget dersom det er mer 
enn fire stående per kvadratmeter.  

Kun konsepter som innebærer økt kollektivandel bør tas med til alternativanalysen. Derfor omfatter 
det fjerde kravet både kollektivandelen og bilandelen.  

Ruterrapport 2011:17 Prinsipper for linjenettet og High Trans (2005) Planning the networks 
definerer en rekke egenskaper som kjennetegner et godt kollektivtilbud i tillegg til de som allerede 
er dekket i mål og krav angående reisetid og kapasitet.  
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Tabell 14 viser de prinsippene for linjenettet som er vurdert som relevante i denne utredningen, og 
som derfor benyttes til å vurdere kravet om et kollektivnettverk som følger prinsipper for linjenettet. 
Dette er egenskaper som kjennetegner et godt kollektivtilbud i tillegg til de som allerede er dekket i 
mål og krav angående reisetid og kapasitet. Prinsippet for linjenettet (Ruterrapport 2011:17) og 
Planning the networks (High Trans 2005) ligger til grunn for de definerte egenskapene. 

Tabell 14: Prinsipper for linjenettet som benyttes under krav om et kollektivnettverk som følger prinsipper for 
linjenettet  

Prinsipp Beskrivelse Dagens situasjon 

1.Prinsipp for 
frekvens 

Prinsippet innebærer å etterstrebe høy 
frekvens. Optimal frekvens på 6 til 12 
avganger pr. time.  
 
For høy frekvens medfører at busser 
forsinker hverandre. 

En rekke linjer har lavere frekvens 
enn 6–12 avganger pr. time. På 
strekninger med flere linjer er 
frekvensen høyere.  
Frekvensen på E6 er svært høy og 
nær grensen for god avvikling. 

2.Enlinjekonseptet Prinsippet innebærer å betjene en 
strekning med bare en linje, med 
samme stoppmønster, linjeføring og 
endepunkt.  

Enkelte linjer kjører parallelt med 
andre linjer i nærliggende gater. F. 
eks linje 33 mellom Stig og Årvoll 
senter.  
 
Forskjellige endepunkter og 
varianter av linje 31. 
 
Mange ulike nummer for 
regionbusser som kjører samme 
strekning gjennom området. 

3.Rettlinjekonseptet Prinsippet innebærer å søke de 
raskeste og retteste traséføringene og 
unngå krokete linjer med mange og 
hyppige holdeplasser.  

Linje 25 og 33 er delvis krokete. 
Generelt har flere linjer mange og 
hyppige holdeplasser.  

4.Utnytte ressursene Prinsippet innebærer mange føringer 
for utnyttelse av ressursene – blant 
annet mating fra buss til bane 

Ledig kapasitet på T-bane, trikk og 
tog i alternativ 0+, samtidig som 
mange regionbusser kjører parallelt 
med banesystemet helt til sentrum.  

5.Optimal 
stoppestedsavstand 

Prinsippet definerer at en person er 
villig til å gå 400 meter/ 5 minutter for å 
komme til en holdeplass, samtidig som 
det skal tas hensyn til antall om bord i 
kollektivmiddelet.  

En rekke stoppesteder har kortere 
avstand.  
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6.2 Tekniske betingelser og generelle krav 
Det er gitt tre tekniske betingelser, i tillegg til ett generelt krav, se tabell 15.  

Tabell 15: Tekniske betingelser og generelle krav 

   Type krav 

Teknisk betingelse Trafikktilbudene som inngår i konseptene 
skal være kjørbare 

Skal  

Teknisk betingelse T-banenettet bør være to separate systemer  Bør 

Teknisk betingelse  Antall linjer fra utredningsområdet som kjører 
til Oslo sentrum bør ikke øke. 

Bør 

Generelt krav Unngå konsepter med svært dårlig 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Skal 

 

6.2.1 Trafikktilbudene som inngår i konseptene skal være kjørbare 
De ulike driftsartene har forskjellig innfrastruktur, noe som gir forutsetninger og begrensninger på 
løsninger innenfor utredningsområdet. Det er et skal-krav at konseptene som inngår i 
alternativanalysen skal være kjørbare, uten at det må forutsettes store investeringer utenfor 
utredningsområdet.  

Kjørbarhet innebærer følgende:  

• At det finnes infrastruktur i utredningsområdet som gjør det mulig å kjøre T-baner, trikker og 
busser slik det er definert i linjekartet. Dersom infrastruktur ikke finnes, må det inngå i 
investeringskostnadene. Alternativer som krever ny infrastruktur utenfor utredningsområdet 
siles ut. Dette er viktig for at konseptene skal bli sammenlignbare, og at det benyttes samme 
referansealternativ for alle alternativer.  

• At linjene i trafikktilbudet kan kjøres når linjene sees samlet – ikke bare en og en.  

For T-banen innebærer punkt to at det ikke avvikles flere linjer på fellesstrekninger enn det som er 
mulig. Antall tog som vender på endeholdeplasser skal ikke overskride kapasiteten for vending. 

6.2.2 T-banenettet bør utvikles som to separate systemer 
I rapporten Konsekvenser av ulike løsninger på Majorstuen stasjon med og uten Volvatsving 
(Sweco, 2019) blir separat og integrert system for T-banen analysert.  

Et integrert system innebærer at T-banenettet består av et sammenhengende system, og at 
rutetabellen for en av linjene må sees sammen med alle de øvrige linjene. I det separate systemet 
er det to systemer der linjene kjører helt uavhengig av hverandre. Rutetabellen for linjene i den ene 
systemet kan utarbeides uavhengig av rutetabellen i det andre systemet.  

Valg av separat eller integrert system for T-banen har betydning for muligheten til å utvikle 
kjøreplaner med jevn takting19, fordelingen av passasjerer mellom togene, muligheter for å tilpasse 
tilbudet til markedet, sårbarheten i systemet og mulighetene for innføring av ny teknologi. Alle disse 

 
19 Jevn takting betyr at tog eller buss kommer med jevne mellomrom 



   

 
 

RAPPORT SIDE 79 AV 199  
 

 
 

egenskapene har stor betydning for om kollektivtilbudet oppleves som godt eller dårlig blant de 
reisende.  

6.2.3 Antall linjer fra utredningsområdet som kjører til Oslo sentrum bør 
ikke øke 
Det er også en teknisk betingelse som omhandler avviklingssituasjonen i sentrum for linjer som går 
inn i planområdet. Behovsanalysen viser at kapasitet i Oslo sentrum er begrenset for avvikling av 
buss og trikk. Avviklingssituasjonen i sentrum er dermed med som en teknisk betingelse fordi 
konsepter som baserer seg på økt antall enheter til sentrum ikke bør med i alternativanalysen.  

6.2.4 Unngå konsepter med svært dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet  
Som grunnlag for grovsiling inngår et generelt skal-krav om at konsepter ikke kan ha svært dårlig 
forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet.20 Med dette kravet vil svært urealistiske konsepter ikke 
tas med i alternativanalysen.  

6.3 Drøftingstema 
I bestillingen fra byrådsavdeling for Miljø og samferdsel er det definert to egenskaper konseptene 
skal inneholde: 

• Minst et av konseptene må legge til rette for ny byutvikling i Groruddalen. 

• Minst et av konseptene skal være skinnegående kollektivtrafikk. 

Føringer for utredningen av denne typen betraktes ikke som et mål eller krav som skal gjelde for ett 
enkelt konseptet, og derfor ikke sidestilt med andre mål og krav. Temaene er også mest 
hensiktsmessig å vurdere kvalitativt. 

Drøftingen ansees som viktig – og kan påvirke både hvilke konsepter som går videre etter 
rangeringen, samt gi føringer for hvordan konseptene skal detaljeres i alternativanalysen.  

  

 
20 Concept (2010), Utarbeidelse av KVU/KL dokumenter, Veileder nr 9 
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7 Mulighetsstudie med siling  

 

Figur 38: Hvordan silingen av konsepter er gjennomført.  

Det er gjennomført en mulighetsstudie med siling av konsepter. Det ble i alt identifisert 29 
konseptideer som ble sortert ned til 9 konsepter som ble silt på skal-krav. 8 konsepter ble tatt med 
videre til siling på bør-krav og drøfting av byutvikling. Tre konsepter ble anbefalt videreført til 
alternativanalysen. I dette kapittelet gjengis resultatene dokumentert i mulighetsstudien. Det 
henvises til vedlegg 2 for en mer detaljert dokumentasjon av alternativene som er vurdert og selve 
silingsprosessen.  

7.1 Metode  

7.1.1 Firetrinnsmetodikken  
KVU om kollektivløsninger i Groruddalen er en utredning som gjelder transport, og det er derfor 
som supplement til Oslo kommunes veileder valgt å benytte metodikk i Statens vegvesens 
Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2014). Metodikken er benyttet for å identifisere og sortere 
konsepter, og er et av verktøyene for utarbeidelse av konsepter er firetrinnsmetodikken. Bruk av 
firetrinnsmetodikken skal sikre at det ikke anbefales tiltak som innebærer store investeringer før det 
er vurdert om den samme effekten kan oppnås med enklere og mindre kostbare tiltak: 

Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av transportmiddel 

Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur 

Trinn 3: Forbedring av eksisterende infrastruktur – mindre fysiske tiltak 

Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygginger 

7.1.2 Egenskaper ved driftsartene  
I arbeidet med utvikling av konseptene er egenskapene til de ulike driftsartene rendyrket. Hvilken 
driftsart som inngår, har stor betydning for om det er behov for ny infrastruktur. Driftsart har også 
betydning for kapasiteten som tilbys, reisehastighet, eventuell skinneeffekt, tilknytning til 
eksisterende kollektivsystem og om de reisende må foreta bytter eller ikke.  

Utredningsområdet er stort og sammensatt, og inndeling etter driftsart er nødvendig for å vurdere 
hvilke behov utvikling av ulike driftsarter vil kunne dekke. Samtidig gir tilnærmingen informasjon om 
hvilke behov konseptene ikke oppfyller. Det gjør det enklere å avdekke effekten av de enkelte 
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tiltakene, og bestemme hvilke løsninger konseptene i alternativanalysen skal settes sammen av i 
slutten av mulighetsstudien. 

7.1.3 Frekvens  
Det er forsøkt å utvikle konsepter som tilfredsstiller kriteriene for optimal frekvens definert i Ruters 
prinsipper for linjenettet (Ruter 2011). I enkelte av konseptene gir trafikktilbudet utenfor 
områdeavgrensningen begrensninger for frekvensen i konseptet. Dette gjelder blant annet enkelte 
T-banekonsepter og trikkekonsepter.  

Det er også forsøkt å utvikle konsepter som innebærer at det ikke kjøres flere avganger med buss 
og trikk mellom Oslo sentrum og utredningsområdet, siden dette vil gi lav vurdering på et bør-krav. 
Resultatet viser at det finnes en rekke konsepter der dette er mulig. Det er derfor ikke vurdert som 
nødvendig å utarbeide konsepter som medfører flere avganger med buss og trikk i Oslo sentrum. 

7.1.4 Sammenlignbare start- og endepunkter  
En viktig del av utredningen er å finne ut hvordan kollektivlinjer i konseptene kan koble seg på 
eksisterende kollektivnettverk utenfor utredningsområdet. I utredningen er det derfor definert start- 
og endepunkter (påkoblingspunkter) for linjer som inngår i konseptet (figur 39). Hvis et konsept 
krever at det gjøres betydelige tiltak på systemet utenfor påkoblingspunktet, kan man ikke 
forutsette at konseptet er realiserbart. Dersom betydelige tiltak utenfor utredningsområdet hadde 
blitt lagt inn i ett konsept, men ikke de andre, ville konseptene ikke blitt sammenlignbare. I henhold 
til Håndbok v712 skal konseptene være sammenlignbare. Betydelige tiltak utenfor 
utredningsområdet må derfor inngå i alternativ 0 eller alternativ 0+ og være like for alle 
konseptene.  

7.1.5 RTM23+ 
Det er benyttet forskjellig versjon av regional transportmodell (RTM23+) i mulighetsstudien og i 
alternativanalysen. Dette skyldes at ny versjon av modellen ble gjort tilgjengelig etter at 
mulighetsstudien ble gjennomført. Konsekvenser som følge av bytte av modell er dokumentert i 
vedlegg 3d. 

I mulighetsstudien er det gjennomført en forenklet bruk av modellen, basert på etterspørsel etter 
kollektivreiser. Analyseåret i mulighetsstudien er 2046. 

Det er etablert to referansealternativer (0 og 0+) som konseptene skal sammenlignes med. 
Etterspørselsmodellen beregner antall reiser, hvor reisene skal fra/til, og hvilket reisemiddel som 
benyttes. En slik beregning resulterer i en turmatrise. I vurderingen av alternativene i 
mulighetsstudien er samme turmatrise benyttet. Det vil si at antall kollektivreiser og hvor disse skal 
til/ fra, er likt i både alternativ 0 og alternativ 0+. Forskjellene mellom 0 og 0+ er at det skjer en 
omfordeling mellom hvilke ruter de ulike kollektivreisende velger.  
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Figur 39: Påkoblingspunkter viser hvor konseptene kobler seg på det eksisterende kollektivsystemet og 
avgrenser investeringstiltak i utredningen. 

 

7.1.6 Alternativ 0 og alternativ 0+  
Dette er mange planlagte infrastrukturprosjekter i Osloområdet som potensielt påvirker 
kollektivtrafikken og mulige løsninger i Groruddalen. Rent prinsipielt skal et alternativ 0 være en 
videreføring av dagens situasjon som kun inkluderer tiltak som har vedtatte planer og finansiering. 
For å ivareta krav i gjeldende veiledere, samt at utredningen skal være robust, har styringsgruppen 
besluttet at det skal legges både et alternativ 0 og et alternativ 0+ til grunn for utredningen. Tabell 
16 viser tiltak som inngår i alternativ 0 sammenlignet med dagens situasjon.  
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Tabell 16: Tiltak som inngår i alternativ 0 sammenlignet med dagens situasjon.  

Driftsart Tiltak som inngår i alternativ 0 

T-bane Fornebubanen, nytt signal og sikringsanlegg, dagens utforming av 
Majorstuen stasjon, nytt trafikktilbud som følge av Fornebubanen 

Trikk Nytt materiell og ny rutemodell 2024  

Buss Tilpasninger kun for de linjer som påvirkes av trikk- og T-
banetiltakene i ovenstående punkter 

Jernbanen Follobanen inkludert tilbudsendringer.  

Planlegging av ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum er igangsatt. Løsningen er ikke ferdig 
regulert og har heller ikke endelig finansiering. Samtidig er dette et prosjekt som vil påvirke 
løsningene i Groruddalen i stor grad og behovet for kapasitet på mange kollektivlinjer. I rutemodell 
R2027 (Jernbanedirektoratet 2016) inngår tiltak som gir økt frekvens og kapasitet på Hovedbanen. 
Det er derfor besluttet å innlemme disse tiltakene i et 0+ alternativ. Tiltak som inngår i alternativ 0+ 
er vist i tabell 17.  

Tabell 17: Tiltak som inngår i alternativ 0+ i tillegg til alle tiltakene i alternativ 0  

Driftsart Tiltak som i tillegg inngår i alternativ 0+ 

T-bane Sentrumstunnel, ny Majorstua stasjon, nytt trafikktilbud 

Jernbanen Hovedbanen får økt frekvens fra fire til seks avganger per time  

Andre tiltak har også vært diskutert, men besluttet ikke lagt inn. Ett av disse er trikk på Ring 2. 
Dette tiltaket er vurdert som mer usikkert enn ny T-banetunnel. Det skal igangsettes 
reguleringsplanprosess for kollektivløsning på Ring 2 i 2021, men det er ikke bestemt om det er 
trikk eller buss som velges som driftsart. Valg av driftsart har stor betydning for hva slags 
trafikktilbud som kan etableres, og dermed også for konseptutviklingen i utredningsområdet.   

7.2 Vurderinger på generelt grunnlag (grovsortering)  
Arbeidet med mulighetsrommet har resultert i svært mange ulike ideer og forslag. Før konseptene 
er bearbeidet til reelt forskjellige konsepter, er det gjennomført vurderinger på generelt grunnlag. 
Vurderingen på generelt grunnlag er gjennomført som en grovsortering av alle identifiserte 
konseptideer. I henhold til Oslo kommunens veileder skal det ikke brukes tid på åpenbart 
urealistiske alternativer. Derfor er enkelte ideer sortert ut på generelt grunnlag fordi løsningene de 
er basert på enten ikke er relevante eller er åpenbart urealistiske. I tillegg sier veilederen at 
overordnede kostnadsanslag og vurderinger av nytte kan benyttes som generelt silingskriterium. Et 
slikt silingskriterium er brukt for å velge bort ideer som med meget stor sannsynlighet vil gi svak 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Tilnærmingen er i tråd med Statens vegvesens håndbok v712. 

Omfanget av tiltakene er vurdert opp mot antall reisende og muligheter for økt trafikantnytte, og det 
vurdert om konseptet åpenbart vil gi lav samfunnsnytte. Det er også vurdert behov for kapasitet på 
strekninger, og på bakgrunn av dette definert hvilken driftsart som antas å «passe» best til 
behovet. På enkelte strekninger gir de forskjellige driftsartene ulike muligheter for betjening av 
området, og det er derfor utarbeidet konsepter for ulike driftsarter i samme korridor.  

Generelt er det slik at den letteste driftsarten (buss) er rimeligst å etablere og drifte. Når 
trafikkmengdene er store, kan ikke lette driftsarter levere den samme ytelsen i form av kapasitet og 
reisetid som den tyngste driftsarten (T-bane). Dersom det skal etableres en T-bane, krever det 
derfor større reisestrømmer enn dersom det skal etableres en busslinje. Superbuss og trikk 
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befinner seg et sted mellom buss og T-bane, der superbuss som regel er rimeligere å betjene og 
drifte enn trikk, men også har lavere kapasitet. 

Grovsorteringen resulterte i at 29 konseptideer og varianter ble silt ned og videreutviklet til tre T-
banekonsepter, fire trikkekonsepter, ett superbusskonsept og ett busskonsept som er vurdert 
nærmere i mulighetsstudien.  

I tillegg er det identifisert to konseptideer som gir muligheter for et mer finmasket «dør-til-dør» 
tilbud; mikromobilitet og delingsmobilitet (hente og bringe). Begge ideene er vurdert til å være 
konseptuavhengige, og derfor er de ikke tatt med videre som et eget konsept. Det er gjort en egen 
følsomhetsanalyse på mikromobilitet.  

7.2.1 Ensjøsvingen 
Byrådssak 112/19 er lagt til grunn for utredningen. Byrådssaken inneholder vedtak om bygging av 
Ensjøsvingen. 

Ensjøsvingen består av en kobling mellom Carl Berners plass og Ensjø, og gir en ny mulighet for 
direktereise med T-banen mellom disse to stedene. Tidsbesparelsene er imidlertid små 
sammenliknet med et bytte på Tøyen.  

I KVU Oslo-Navet ble det skissert et tilbud med Ensjøsvingen. Tilbudet forutsetter Fornebubanen, 
CBTC og Volvatsvingen. Tilbudet viser at det kun er Furusetbanen som får avganger på 
Ensjøsvingen. Furusetbanen får imidlertid færre avganger retning sentrum enn i dag, og for 
sentrumsrettede reiser vil dette gi en reisetidsulempe. Også Grorudbanen vil få færre avganger i 
retning sentrum enn det Ruter har planlagt å få til etter at CBTC er etablert. 

Gjennomførte analyser viste at Ensjøsvingen i begrenset grad avlaster T-banens kapasitetsbehov 
for sentrumsrettede reier. KVU Oslo-Navet konkluderte derfor med at Ensjøsvingen og 
Volvatsvingen ikke kunne utsette behovet for ny sentrumstunnel.  

KVU Oslo-Navet vurderte ikke et trafikktilbud hvor bare Ensjøsvingen blir etablert (uten 
Volvatsvignen). Et slikt rutetilbud vil bli noe annerledes enn med Volvatsving, men tanken om at 
togene som kjører Ensjøsvingen knytter seg til en av grenbanen i øst, eksempelvis Furusetbanen, 
anbefaler Ruter at beholdes.  

Ruter har gjennomført en utredning som anbefaler at ny sentrumstunnel kan kobles på dagens nett 
mellom Ensjø og Tøyen (Behovsanalyse Tøyen/Ensjø – Brynseng). Det vurderes slik at dette er en 
løsning som gir tilstrekkelig kapasitet til godt ut i siste halvdel av dette århundre. Skal Ensjøsvingen 
bygges i tillegg må det i praksis bygges en helt annen løsning enn vist i KVU Oslo-Navet. Med ny 
T-banetunnel kan det dermed være at Ensjøsvingen må føres frem til Brynseng og at det må 
etableres en ny stasjon på Helsfyr. Dette vil blir svært fordyrende og vil gi en ny T-banestrekning 
på over 2 km. Ensjøsvingen reduserer kvaliteten og kapasiteten på tilbudet til/fra sentrum hvis det 
ikke etableres nytt dobbeltspor på fellesstrekningen mellom Ensjø og Brynseng. 

Løsningen er vurdert til å være kostbar sett i forhold til behovet (kun små reduksjoner i reisetid). 
Løsningen svarer i liten grad ut det prosjektutløsende behovet og ideen er ikke videreført i noe 
konsept i denne KVUen. Ensjøsvingen er silt ut på generelt grunnlag.  
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7.3 Resultat siling på skal-krav 
Under gjengis en kort oppsummering av alle konsepter som etter grovsortering er vurdert i 
mulighetsstudien og hvordan disse er silt på skal-krav. Det vises til vedlegg 2 for en nærmere 
redegjørelse av konseptene og vurdering av siling. 

Trafikktilbudet i T-banekonseptet vil være forskjellig i en situasjon med og uten ny T-banetunnel. 
Dette fører til at det utviklet ett trafikktilbud som sammenlignes med 0-alternaitvet (uten T-
banetunnel) og ett trafikktilbud som sammenlignes med alternativ 0+ (med T-banetunnel).  

For øvrige driftsarter er det små forskjeller og derfor ikke gjennomført forskjellig vurdering mot 
alternativ 0 og 0+. 

Tabell 18 oppsummerer siling av konseptene på absolutte krav. Alle konsepter med unntak av 
Forlengelse av trikk Sinsen–Tonsenhagen, Sinsen–Bryn og Carl Berner–Bryn tilfredsstiller de 
absolutte kravene.  

Det er vurdert at samtlige konseptene gir redusert reisetid på tvers i utredningsområdet. Videre 
oppfyller alle konseptene kravet om kjørbarhet.  

Ett konsept er silt ut. Konseptet Forlengelse av trikk Sinsen–Tonsenhagen, Sinsen–Bryn og Carl 
Berner–Bryn oppfyller ikke kravet til gjennomførbarhet. Dette fordi tidligere utredninger viser at det 
ikke er gjennomførbart å vende to trikkelinjer på Bryn som følge av arealutfordringer. Dette fører til 
at konseptet ikke har tilgjengelig infrastruktur til å være kjørbart.  

I referansegruppens kommentarer til silingsrapporten er det kommentert at denne silingen virker 
noe streng. Det har derfor vært gjennomført nye vurderinger av å vende to trikkelinjer på Bryn. 
Resultatet av vurderingene er at dette kan være mulig dersom trikkelinjene ikke har samme 
endepunkt, og sidegater til Østensjøveien benyttes. Det er derfor vurdert om alternativet hadde blitt 
prioritert dersom det ikke hadde blitt silt ut. Resultatet av vurderingen er at det ikke hadde blitt 
prioritert for detaljering i alternativanalysen. Blant annet har bussene som trafikkerer linje 21 
tilstrekkelig kapasitet i utredningsområdet.  
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Tabell 18 Sammenstilling av absolutte krav  

Konsept Redusert 
reisetid  

Kjørbarhet  Gjennom-
førbarhet  

Forlengelse av T-banen Økern–Bryn  
mot alternativ 0 
 

   

Forlengelse av T-banen Økern–Bryn  
mot alternativ 0+ 
 

   

Forlengelse av T-banen Økern–Trosterud  
mot alternativ 0 
 

   

Forlengelse av T-banen Økern–Trosterud  
mot alternativ 0+ 
 

   

Forlengelse av T-banen Økern–Bryn og 
Grorud T – Furuset T mot alternativ 0 
 

   

Forlengelse av T-banen Økern–Bryn og 
Grorud T–Furuset T mot alternativ 0+ 

   

Forlengelse av trikk Sinsen–Tonsenhagen og 
Sinsen–Bryn  

   

Forlengelse av trikk Sinsen–Tonsenhagen og 
Carl Berners plass–Bryn  
 

   

Forlengelse av trikk Sinsen–Tonsenhagen og 
Bjerke–Bryn 
 

   

Forlengelse av trikk Sinsen–Tonsenhagen, 
Sinsen–Bryn og Carl Berners plass–Bryn 

   

Superbusskonseptet    
 

Optimalisert busskonseptet    
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7.4 Resultat siling på bør-krav  
Vurderingskriteriene ble benyttet til å rangere konseptene som tilfredsstiller absolutte 
minimumskrav, og som derfor ikke er silt ut.  

For hvert av bør-kravene ble det gjort en vurdering av hvor godt konseptet tilfredsstiller kriteriet. 
Vurderingene er basert på en +/- metode, hvor konseptene vurderes opp mot kriteriene på 
følgende skala: 

+3 Svært positiv konsekvens i forhold til alternativ 0/alternativ 0+ 

+2 Positiv konsekvens i forhold til alternativ 0/alternativ 0+ 

+1 Noe positiv konsekvens i forhold til alternativ 0/alternativ 0+ 

0 Liten eller ingen endring sammenlignet med alternativ 0/alternativ 0+ 

-1  Noe negative konsekvens i forhold til alternativ 0/alternativ 0+ 

-2  Negative konsekvens i forhold til alternativ 0/alternativ 0+ 

-3  Stor negative konsekvens i forhold til alternativ 0/alternativ 0+ 

Vurderingskriteriene danner, sammen med drøfting om byutvikling, grunnlag for en totalvurdering 
av hvert konsept og en anbefaling om hvilke konsepter som utredes videre i alternativanalysen.  

Utfallet av vurderingene er sammenstilt i tabell 19. I tabellen fremgår det at Forlengelse av trikk 
Sinsen–Tonsenhagen og Sinsen–Bryn kommer best ut i rangeringen med 9 poeng. Dette 
konseptet gir også den største tidsgevinsten for kollektivreiser i modellkjøringene. For T-bane 
kommer konseptene Grorud–Furuset ut med lavest score, og mot alternativ 0 er dette det eneste 
konseptet som totalt sett gir negativ score. Alle alternativer for T-bane som er vurdert mot alternativ 
0 får lav score. Forlengelse av T-bane Økern–Bryn (0+), Økern–Trosterud (0+) og 
superbusskonseptet får alle 6 poeng og rangeres som nummer to. Superbusskonseptet trekkes 
noe ned som følge av at det ikke løser utfordringene langs Ring 3. 

Optimalisering av dagens busstilbud får 4 poeng. Dette er en lavere score enn de tre overnevnte 
konseptene, og dette konseptet plasseres på midten når vi ser alle poengsummene samlet.  
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Tabell 19 Sammenstilling av Bør-krav  

Konsept  
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Forlengelse av T-bane 
Økern–Bryn mot 0 

+3 0 0 0 0 0 3 

Forlengelse av T-bane 
Økern–Bryn mot 0+ 

+3 +1 +1 0 +1 0 6 

Forlengelse av T-bane 
Økern–Trosterud mot 0 

+3 +1 +1 0 0 0 5 

Forlengelse av T-bane 
Økern–Trosterud mot 0+ 

+3 +2 +2 -2 +1 0 6 

Forlengelse av T-bane 
Økern–Bryn og Grorud T-
Furuset mot 0 

+3 -1 -2 0 -2 0 -2 

Forlengelse av T-bane 
Økern–Bryn og Grorud T–
Furuset mot 0+ 

+3 0 -1 0 -1 0 1 

Forlengelse trikk Sinsen–
Tonsenhagen og Sinsen–
Bryn 

+2 +2 +3 0 +2 0 9 

Forlengelse trikk Sinsen–
Tonsenhagen og Carl 
Berner–Bryn 

+2 0 +1 0 0 0 3 

Forlengelse trikk Sinsen–
Tonsenhagen og Bjerke–
Bryn 

+2 0 +2 0 +1 0 5 

Superbusskonseptet  +2 +1 +2 0 +1 0 6 

Optimalisert busskonsept  +1 0 +1 0 +2 0 4 

 

7.4.1 T-bane Økern–Trosterud som separat system 
Konseptet Forlengelse av T-bane Økern–Trosterud mot 0+ har fått negativ vurdering som følge av 
at det er vurdert som et integrert system. Tverrforbindelse Økern–Trosterud gir det største belegget 
på T-banen og medfører en helt ny tverrforbindelse i Groruddalen. I transportmodellkjøringene er 
dette det T-banekonseptet som gir den største reisetidsgevinsten. Det er derfor som en test 
gjennomført modellberegninger med et konsept som terminerer på Trosterud og etableres som 
separat system. Modellkjøringene viser at dette konseptet fortsatt gir den største reisetidsgevinsten 
av T-banekonseptene. Dette konseptet ville fått poengsummen 8 i vurdering på bør-krav, og 
dermed nest høyest score.  
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7.4.2 Kunnskap som er opparbeidet gjennom silingen  
Gjennomgangen av resultatene fra transportmodellen, i kombinasjon med vurdering av bør-krav, 
har gitt følgende kunnskap om konseptene:  

• Ingen av konseptene løser alle behov i utredningsområdet isolert sett. Det tilsier at det i 
alternativanalysen settes sammen kombinasjoner av konsepter med egenskaper som utfyller 
hverandre.  

• Optimalisering av busstilbudet er langt fra tilstrekkelig for å løse utfordringene i 
utredningsområdet. Årsaken til at dette konseptet likevel får positiv score, er at det inneholder 
en rekke større og mindre forbedringstiltak i hele området. Flere av tiltakene er mindre enn 
tiltakene i de andre konseptene og kan derfor gjennomføres raskere og rimeligere enn 
utbygging av særlig banesystemene. Konseptet gir også forbedringer i områder de andre 
konseptene ikke betjener, og en ny forbindelse Bjerke–Økern som gir mange reisende. I 
konseptet viser modellresultatene at det er det behov for å legge til et bedre busstilbud langs 
Østre Aker vei.  

• Superbusskonseptet er det eneste konseptet som løser situasjonen i Strømsveien. 
Høystandard busstrasé i Strømsveien bør derfor videreføres i alle konseptene i 
alternativanalysen. Superbuss langs Ring 3 har for lav kapasitet, og denne strekningen er 
derfor vurdert betjent med trikk.  

• Etablering av ny T-banetunnel gjennom sentrum er en forutsetning for at nye grenbaner i 
utredningsområdet skal gi effekt av betydning. Årsaken til dette er at frekvensen på linjene uten 
T-banetunnel blir for lav til at tilbudet er attraktivt. Lav frekvens gir langt færre reisende enn når 
frekvensen øker med ny T-banetunnel. 

• Tilsvarende vil Trikk Carl Berner–Bryn gi lite til utredningsområdet. Dersom dette tiltaket hadde 
vært vurdert som en del av trikk på ring 2 ville resultatet vært annerledes, blant annet fordi 
frekvensen hadde økt både til Tonsenhagen og Bryn. Tiltaket ville også gitt direktereise på 
tvers langs ring 2. At tiltaket rangeres forholdsvis lavt skyldes derfor delvis hvordan 
referansealternativ 0+ er sammensatt (uten trikk på ring 2). Trikk på ring 2 ansees som mer 
usikkert enn ny T-banetunnel.  

• I alternativ 0+ kjører linje 1 mellom Frognerseteren og Veitvet. Holmenkollbanen er den eneste 
grenbanen som ikke er fullt tilpasset kjøring med doble togsett, noe som innebærer at linje 1 
trafikkeres med enkle togsett. Siden denne linjen termineres på Veitvet i referansealternativet, 
vil tiltak som gir økt trafikk på linjen medføre kapasitetsutfordringer. Kapasitetsberegningene i 
mulighetsstudien viser høy belastning (men ikke overbelastning) på linje 1. Dersom det hadde 
foreligget et krav om at linje 1 ikke skulle forlenges eller få økt belastning, hadde alle relevante 
konsepter med T-bane blitt silt ut og ikke utredet videre.  

• Tverrforbindelse med T-bane Grorud–Furuset gir lav utnyttelse av materiellet og lavere 
frekvens på strekningen Grorud–Vestli. Reisetidsgevinsten er negativ for alle reisende. Dette 
tiltaket vil åpenbart gi lav samfunnsnytte, og kunne vært silt ut i første silingsrunde. 

• Tverrforbindelse med T-bane på Bryn vil tilføre lite nytt for reisende som skal til T-baneringen. 
Årsaken til dette er at den nye linjen med byttepunkt på Bryn tilbyr mange av de samme 
reisemuligheten som man får ved bytte på Tøyen i referansesituasjonen, og at 
reisetidsreduksjonen er beskjeden. I kombinasjon med Lørensvingen og tilkopling Økern 
stasjon er også resultatet en linje som ikke følger rettlinjeprinsippet. Reisetiden som er lagt inn i 
konseptet er trolig overvurdert pga. kurvaturen mellom Økern og Ulven. Modellresultatene viser 
også at trikken virker også langt mere attraktiv for de reisende enn T-bane langs Ring 3 med 
endestasjon på Bryn.  
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• Det er en svakhet i transportmodellen at den ikke tar hensyn til forsinkelser og 
kapasitetsutfordringer. Forsinkelser medfører klumping av avganger og skjevfordeling av 
passasjerene. Dette gjelder spesielt buss. Kapasiteten på buss oppleves derfor som lavere enn 
den er, noe som ikke er attraktivt for de reisende. Det er derfor gjort tilpasninger på busslinjer 
med store forsinkelser i alternativanalysen. 

• Busstilbudet, særlig langs Ring 3, er i referansealternativene lagt inn med for gode egenskaper 
som følge av at forsinkelsene ikke er kodet i RTM23+. Forsinkelsene gir konsekvenser både 
for reisetid og fordelingen av passasjerer mellom bussene. Dette tilsier at konseptene som 
inneholder raske og forutsigbare alternativer til buss på Ring 3 kommer dårligere ut i 
modellberegningene enn det som er reelt. Samtidig er T-bane Økern–Trosterud den løsningen 
som i størst grad avlaster bussene på Ring 3. Dette konseptet tilbyr rask og forutsigbar reisetid 
på tvers i nedre del av utredningsområdet, men i en helt ny forbindelse. Det antas at også dette 
konseptet vil komme bedre ut dersom busstilbudet hadde vært kodet med reell reisetid. 

• I konseptet med trikk langs Ring 3 er det ikke gjort endringer på busslinje 23/24 som delvis 
kjører parallelt med trikken. Det er gjort en vurdering av kapasitet på strekningen, som viser at 
trikken ville hatt tilstrekkelig kapasitet selv uten disse busslinjene. En optimalisering vil derfor 
måtte inneholde justering av busslinje 23/24.  

• I mulighetsstudiet er det ikke gått videre med et eget konsept basert på jernbane. Byutvikling 
på Breivoll med ny jernbanestasjon og justering av tilstøtende stasjoner er et tiltak som er 
foreslått en rekke ganger, men ikke endelig avklart. Betjening av Breivoll inngår i konsepter for 
trikk og T-bane, men inngår bare med en ny stasjon i busskonseptet. Tiltaket kan sees på som 
en optimalisering av dagens kollektivtilbud, og passer konseptuelt inn sammen med 
busstiltakene. For trikk og T-bane er det ikke identifisert tiltak som kan karakteriseres som 
optimaliseringer. Konsepter som inneholder disse driftsartene består av nye linjer eller 
forlengelser av linjer. 

7.5 Drøftingstema – Byutvikling  
Konseptene med den høyeste rangeringen bidrar til tilrettelegging for byutvikling i større eller 
mindre grad. Det tilbys nye forbindelser, kapasiteten øker og konseptene betjener områder som i 
fremtidig situasjon transformeres. En forskjell mellom konseptene er muligheter for fysisk utforming 
av traséen, og om traséene består av overflateløsninger eller tunnel. Hvordan de forskjellige 
konseptene bidrar til tilrettelegging for byutvikling er begrunnet i silingsrapporten og drøftes 
nærmere i kapittel 12.  

7.6 Skinnegående løsning 
I bestillingen er det et krav at minst et av alternativene skal inneholde en skinnegående løsning. 
Konsept 1 inneholder ny stasjon på Hovedbanen på Breivoll, konsept 2 inneholder utbygging av to 
trikkelinjer, og konsept 3 inneholder en ny T-baneforbindelse med nye stasjoner. Kravet er derfor 
oppfylt.  
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7.7 Anbefaling for videre detaljering 
I den videre detaljeringen anbefales det at konseptene som er vurdert i mulighetsstudien 
optimaliseres, og at det etableres kombinasjoner av konseptene som gjør at de til en viss grad 
utfyller hverandre, men likevel har egenskaper som gjør de reelt forskjellige. Navnene på 
konseptene endres som følge av dette. Følgende konsepter anbefales at detaljeres og analyseres i 
alternativanalysen:  

Konsept 1: Optimalisering av dagens kollektivtilbud. Konseptet inneholder optimalisering av 
busstilbudet, superbuss i Strømsveien og ny Breivoll jernbanestasjon.  

Konsept 2: Utvidelse av trikkenettet og optimalisering av busstilbudet. Konseptet inneholder 
optimalisering av busstilbudet, superbuss i Strømsveien, forlengelse av trikken på Sinsen nordover 
på Rv. 4 og trikk Disen–Bryn langs Ring 3. Busstilbudet og Sinsenkrysset tilpasses de nye 
trikkelinjene.  

Konsept 3: Tverrgående T-baneforbindelse og optimalisering av busstilbudet. Konseptet 
inneholder optimalisering av busstilbudet, superbuss i Strømsveien og forlengelse av Ringbanen 
mellom Økern og Trosterud. 

I tillegg gjennomføres det en følsomhetsanalyse av mikromobilitet. 

Konseptene anbefales basert på siling av skal-krav, rangering av bør-krav og kommentarer til 
rangering av bør-krav. Alle konseptene bidrar til byutvikling og inneholder skinnegående løsninger. 
Innledningsvis i alternativanalysen følger en beskrivelse av konseptene.   

Samlet sett vil det med disse konseptene vurderes hva som kan oppnås med en optimalisering av 
kollektivtilbudet, og hvilken ytelse som kommer i tillegg ved å etablere nye kollektivlinjer.  

Ingen av konseptene løser utfordringene for busstrafikken på E6. Det er i utredningen forutsatt at 
dette er ivaretatt i KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike, og ikke trenger å utredes på nytt.  

Alle konseptene vurderes mot referansealternativene 0 og 0+. Det må derfor lages en variant av 
konseptet som er tilpasset hver av de to referansealternativene.  

7.7.1 Nye navn på konseptene i alternativanalysen 
Navn på konseptene er forenklet og endret slik at de er tilpasset alternativanalysen. I 
alternativanalysen detaljeres konseptene og det gjennomføres enkelte optimaliseringer basert på 
funn i mulighetsstudien. Oslo kommunes veileder er ikke konsekvent når det gjelder bruken av 
konsept og alternativ.  

I denne utredningen er det valgt å benytte de to begrepene for ulikt detaljeringsnivå. I 
mulighetsstudien benyttes konsept, mens det i alternativanalysen benyttes alternativ. Det er 
samtidig gjort en forenkling av navnene. Endringene er vist i tabell 20.  

Tabell 20: Endring i navn fra mulighetsstudien til alternativanalysen. Der det står + betyr det at alternativet er 
sammenliknet mot Alternativ 0+.  

Navn i mulighetsstudien Navn i alternativanalysen 
Konsept 1 Optimalisering av dagens 
kollektivtilbud  

A1 Buss og tog 
A1+ Buss og tog 

Konsept 2: Utvidelse av trikkenettet og 
optimalisering av busstilbudet 

A2 Buss og trikk 
A2+ Buss og trikk 

Konsept 3: Tverrgående T-baneforbindelse og 
optimalisering av busstilbudet 

A3 Buss og T-bane 
A3+ Buss og T-bane 
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7.8 Justering av alternativ 0 og alternativ 0+  
I alternativanalysen er det benyttet ny versjon av RTM 23+ med analyseår 2040. Tiltakene som 
inngår i alternativ 0 og 0+ er de samme som i mulighetsstudien (se kapittel 7.1.6), men det er lagt 
til veiprising. Årsaken til det er at veksten i biltrafikk i oppdatert modell er betydelig, og langt unna 
målet om nullvekst. Den betydelige veksten i biltrafikk skyldes at kilometerkostnaden for bruk av 
elbil er lagt inn i modellen og denne er lavere enn for fossilbiler. En overgang til en bilpark 
hovedsakelig bestående av elbiler gir dermed betydelig lavere bilbrukskostnader, noe som igjen 
medfører økt bruk av bil. 

Selv om en rekke ulike tiltak kan gi redusert biltrafikk, er veiprising ansett som et nøytralt 
virkemiddel som kan settes lik i hele utredningsområdet, på samme måte som reduserte kostnader 
for bruk av elbil er den samme for alle som kjører bil.  

Det er gjennomført en følsomhetsanalyse som beskriver konsekvenser for fremkommelighet 
dersom veiprising ikke legges inn som virkemiddel (kapittel 9.9).  

Kun der det er forskjeller mellom alternativ 0 og alternativ 0+ er dette kommentert i kommende 
kapitler. Alternativ 0 omtales heretter som A0, mens alternativ 0+ omtales som A0+.  

Alternativ 0+ inneholder et betydelig forbedret kollektivtilbud med ny sentrumstunnel på T-banen og 
økt frekvens på hovedbanen. Antall kollektivreiser er derfor også betydelig høyere enn i Alternativ 
0. 

Sammenlignet med mulighetsstudien er det gjort en del korrigeringer i busstilbudet i 0 og 0+. Det er 
gjennomgått forsinkelsesdata på utvalgte busslinjer, og kjøretider og frekvenser er justert slik at de 
blir mer lik faktisk situasjon.  
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8 Beskrivelse av alternativer 
Basert på anbefalingen fra mulighetsstudien og kommentarer fra referansegruppen, er det blitt 
foretatt optimaliseringer og delvis videreutvikling av alternativene. Detaljeringsnivået har økt 
sammenlignet med mulighetsstudien, blant annet med utarbeidelse av teknisk grunnlag og 
tilpasninger i linjenettet. I dette kapittelet beskrives alternativene som er lagt til grunn for analysene 
og drøftingskapitlene.  

Det vises til vedlegg 3a Tegningshefte og 3b Premissdokumentet for en nærmere detaljering av de 
tekniske løsningene som ligger til grunn i alternativene.  

8.1 Forskjeller og likheter mellom alternativene 
Utredningsområdet er stort med mange reisestrømmer og mange kollektivlinjer. Til grunn for 
kollektivsystemet ligger det et omfattende nett av veier og baner, som kjennetegnes av stor grad av 
stivhet. Med dette menes at infrastrukturen er knyttet til eksisterende bebyggelsesmønster og at 
endringer som regel innebærer omfattende ombygninger. Mange av forbedringene i 
kollektivtilbudet innebærer at ny infrastruktur må etableres.  

Alternativene er reelt forskjellige i hvilken type tiltak som er benyttet for å løse det samme behovet, 
men de inneholder også tiltak som går igjen i alle alternativene. Dette kapittelet beskriver hva som 
gjør alternativene reelt forskjellige. 

8.1.1 Driftsart påvirker alternativets kapasitet 

 

Figur 40: Kapasitet og antall sitteplasser for busser og vogner benyttet i analysen. 
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Hvilken type driftsart som betjener en linje har stor betydning for blant annet den fysiske løsningen, 
kostnader og påkoblingen til eksisterende kollektivsystem. Driftsart har også stor betydning på 
alternativets ytelse når det gjelder kapasitet. Figur 40 viser hvilke busser og vogner som er benyttet 
i alternativene, og at det er en betydelig forskjell i kapasiteten mellom disse. Det er en nær 
sammenheng mellom kapasitet og kostnader, slik at det er en viktig del av 
investeringsbeslutningen å avgjøre om det er behov for den kapasiteten som tilbys i de forskjellige 
alternativene.  

Kapasitet er ikke en absolutt størrelse. Det legges til grunn både komfortstandard og praktisk 
kapasitet. Komfortstandard er definert som at kapasiteten overstiges når det er flere enn 2 
personer pr kvm om bord. Over denne grensen vil de reisende oppleve trengsel, og det vil oppstå 
forsinkelser som følge av forlenget opphold på stoppesteder. Komfortstandarden er strengere enn 
det som ofte omtales som praktisk kapasitet (3 personer pr kvm) og den teoretiske kapasiteten 
som oppgis av produsentene (4 personer pr kvm). Komfortstandarden er tidligere benyttet i KVU 
om vognbehov for T-banen, og benyttes her også for buss og trikk. 

8.1.2 To kategorier av tiltak   
Tiltakene kan deles inn i to kategorier. I kategori 1 finner vi tiltak som er like for alle alternativene. 
Felles for disse tiltakene er at det er identifisert behov, samtidig som det etter silingsprosessen ikke 
foreligger forskjellige måter å løse behovene på. 

I kategori 2 er det tiltak som er forskjellige. Her er det identifisert behov som kan løses på 
forskjellige måter. Dette er disse tiltakene som gjør at alternativene er reelt forskjellige. 

Kollektivsystemet består av et nettverk, og det er summen av tiltakene som gir effekten av 
nettverkene. Det vurderes også om tiltak i kategori 2 påvirker effekten av tiltakene i kategori 1.  

Tiltakene i kategori 2 har også størst betydning i drøftingen av byutvikling.  

Tabell 21 gir en oversikt over tiltak i kategori 1, mens tabell 22 gir en oversikt over tiltak i kategori 2.  
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Tabell 21: Oversikt over kategori 1: behov som dekkes med de samme tiltakene i de tre alternativene. 

Behov som løses med de samme tiltakene i 
de tre alternativene 

Tiltak A1, A2, A3 

For lav kapasitet på linjer som betjener Østre 
Aker vei.  

Lang reisetid mellom Haugenstua og 
Ringbanen. 

Komplisert linjenett. 

Linje 67: Frekvens doblet. Ny trasé som gjør 
det mulig å kjøre bussen på samme vei i 
begge kjøreretninger.  

Raskere reiser på tvers nord i 
utredningsområdet.  

Dårlig fremkommelighet. 

Bygge ut kollektivnettet basert på 
skinnegående transportmidler (utnytte 
kapasiteten på Hovedbanen). 

Komplisert linjenett. 

Linje 65E: Ny linje Furuset T–Stovner med ny 
undergang og stopp på Haugenstua stasjon 
øker nettverkseffekten.  

Linje 64A og 79E: Nye raske linjer som gir 
dobbel frekvens.   

Fremkommelighetstiltak. 

Raskere reiser på tvers midt i 
utredningsområdet 

Linje 68E: Ny linje Grorud–Helsfyr. 

Linje 58 og 60: Frekvens doblet  

Linje 29: Ny linje Linderud–Trosterud på ny 
infrastruktur. 

Raskere reisetid på tvers i nedre del av 
utredningsområdet (Mot ring 2), tilpasse 
kollektivtrafikken til å betjene 
byutviklingsområdet Bryn. Komplisert linjenett. 

Linje 21: Linjen forlenges mellom Helsfyr og 
Bryn. 

 

Raskere reise mellom Furuset og Sinsen. 
Komplisert linjenett. 

Linje 33: Linjen rettes ut ved Årvoll. 

Tilpasse kollektivtrafikken for betjening av nye 
byutviklingsområder – Helsfyr-Ulven-Breivoll-
Alnabru-Grorud.  

Dårlig fremkommelighet. Raskere reiser på 
tvers midt i utredningsområdet 

S16: Ny linje S16 i superbusstrasé mellom 
Helsfyr og Grorud stasjon. Andre linjer på 
strekningen får også økt hastighet i traséen. 
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Tabell 22: Oversikt over kategori 2: behov som dekkes med forskjellige tiltak i de tre alternativene.  

Behov som løses med 
forskjellige tiltak i de tre 
alternativene 

Tiltak A1 Tiltak A2 Tiltak A3 

Økt kapasitet og kortere reisetid 
på tvers i nedre del av 
utredningsområdet 

Linje 24:  

Kort variant med 
økt frekvens Bryn–
Sinsen 

Linje 26: Ny linje 
med ny 
infrastruktur 

Linje 26: Ny linje 
med ny 
infrastruktur. 

Linje 27: Ny linje 
erstatter deler av 
linje 23, 24, 31. 

Trikk Disen–
Bryn 

Ny trikkelinje med 
ny infrastruktur. 

Linje 24:  

Kort variant med 
økt frekvens Bryn–
Sinsen 

Linje 26: Ny linje 
med ny 
infrastruktur  

T-bane Økern–
Trosterud: 
Videreføre 
Ringbanen fra 
Økern. Endring av 
trafikktilbudet.  

Tilpasse kollektivtrafikken for 
betjening av 
byutviklingsområder – Bygge ut 
kollektivnettet med 
utgangspunkt i skinnegående 
transportmidler: 

Betjening av 
Breivoll/Ulven/Haraldrud/Bryn 

Breivoll stasjon: 

Hovedbanen får en 
ekstra stopp med 
ny jernbanestasjon 
på Breivoll. 

Trikk Disen–
Bryn 

Tangering av 
området 
Haraldrud, Ulven, 
Breivoll med trikk 
Disen–Bryn 

T-bane Økern–
Trosterud: 

Ny T-banestasjon 
på Haraldrud og 
Breivoll 

Tilpasse kollektivtrafikken for 
betjening av 
byutviklingsområder – Bygge ut 
kollektivnettet med 
utgangspunkt i skinnegående 
transportmidler: 

Kortere reisetid og økt 
attraktivitet for området 
Aker/Bjerke/Årvoll/Tonsenhagen  

 

Sinsenterrassen 

Samlokalisering av 
buss og trikk for 
effektive bytter på 
Sinsenterrassen 

 

Sinsen terminal 
og direktereiser 

Forlenge trikken 
fra Sinsen til 
Tonsenhagen–
Linderud som 
erstatning for 
buss, 
direktereiser til 
sentrum med trikk 

Ny terminal for 
buss og trikk på 
toppen av 
Sinsenkrysset, 
Sinsenterrassen 
lagt ned 

Sinsenterrassen 

Samlokalisering av 
buss og trikk for 
effektive bytter på 
Sinsenterrassen 
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8.2 A1 Buss og tog 

 

Figur 41: Oversikt over linjer der det er gjennomført tiltak i konsept A1 Buss og tog.  

A1 består av en optimalisering av dagens kollektivtilbud, og inneholder en rekke tiltak i busstilbudet 
og ny jernbanestasjon på Breivoll (se figur 41). Alternativet består av en kombinasjon av enkle tiltak 
og større tiltak i punkt og langs trasé samt i linjenes driftsopplegg. For å redusere reisetiden er det 
gjennomført frekvensøkninger, fremkommelighetstiltak og etablert nye forbindelser. Det mest 
omfattende tiltaket er superbusstrasé mellom Helsfyr og Grorud T via Strømsveien.  

Sammenlignet med alternativ 0/0+, er kapasiteten i alternativet økt med høyere frekvens, større 
materiell og nye linjer. 

For å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt mellom Tonsenhagen og sentrum er det etablert et 
nytt stoppested på Sinsenterrassen som gir raskere overganger mellom buss og trikk på 
Sinsenkrysset.  

De tunge reisestrømmene på tvers i nedre del av Groruddalen betjenes med forlengelse av linje 21 
til Bryn, økt frekvens på linje 23, 24 og 58, og ny busslinje 26 Økern–Linderud. Ny togstasjon på 
Breivoll gir økt flatedekning for Hovedbanen og ny direkteforbindelse til Oslo sentrum.  

Når alternativet kjøres mot 0+, får Hovedbanen med Breivoll stasjon økt frekvens.  
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8.2.1 Utvalgte tiltak som kjennetegner A1 
Tiltakene i A1 inngår, med unntak av Breivoll stasjon, også i A2 og A3. Det er her vist noen 
eksempler på fysiske tiltak som inngår i A1. Det er utarbeidet et teknisk tegningshefte og 
prinsippnotat for alle fysiske tiltak som er lagt til grunn for å definere mengder og beregning av 
kostnader. Alle tekniske tegninger er vist i plan og profil.  

 

Figur 42: Superbusstrasé med kulvert under E6 ved Fjellhus og midstilt kollektivtrasé med 
rundkjøringsløsninger.  

 

Figur 43: Eksempel på normalprofil superbusstrasé med holdeplasser. Normalprofilet inneholder kjørebane for 
bil, refuge, fortau og gang- og sykkelvei. Mange av tiltakene vil gi ny og forbedret infrastruktur for sykkel.  

 

Figur 44: Breivoll stasjon på Hovedbanen.   



   

 
 

RAPPORT SIDE 99 AV 199  
 

 
 

8.3 A2 Buss og trikk 

 

Figur 45: Oversikt over linjer der det er gjennomført tiltak i konsept A2 Buss og trikk (blå linje). 

A2 inneholder mange av de samme busstiltakene som i A1, i tillegg til trikkelinje Disen–Bryn og 
forlengelse av trikkelinjen Sinsen–Tonsenhagen–Linderud (figur 45). Trikkelinjene erstatter flere 
busslinjer som kjører samme trasé, noe som gir reduksjon i busstilbudet på linje 23, 24 og 31 
sammenlignet med A1. De tunge reisestrømmene på tvers i nedre del av Groruddalen betjenes 
med trikk Disen–Bryn, linje 26 Bryn–Linderud, linje 27 Bryn–Grorud T og økt frekvens på linje 58. 
Alternativet gir betydelig økt kapasitet på strekninger der trikk erstatter buss.  

Trikk mellom Tonsenhagen og sentrum gir direktereise uten at det er nødvendig å foreta overgang 
på Sinsen, og uten at antall avganger til sentrum øker. Det etableres en ny kollektivterminal i 
Sinsenkrysset, og det gjennomføres endring i kjøremønsteret for bil pga. midtstilt kollektivtrasé på 
strekningen Sinsen–Bjerke.  

Trikk Disen–Bryn med separat trasé, rundkjøringer med midstilt trikk og kulvert ved Sinsen gir 
betydelig forbedret fremkommelighet for kollektivtrafikken langs hele traséen sammenlignet med 
alternativ 0. Trikkelinjen passerer Økern og Ulven, og tangerer Breivoll og Haraldrud.  

Når alternativet kjøres mot 0+ er det ikke gjort tilpasninger i trafikktilbudet.  
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8.3.1 Utvalgte tiltak som kjennetegner A2 
De fysiske tiltakene som kun inngår i A2 består av de to nye trikkestrekningene Sinsen–Bryn og 
Sinsen–Tonsenhagen–Linderud i tillegg til busstiltakene i A1.  

 

Figur 46: Bjerkekrysset med trikk og holdeplass i rundkjøringens sentraløy i nytt kryss over Rv. 4.  

 

Figur 47: Eksempel på normalprofil trikketrasé med midtplattform. Normalprofilet inneholder kjørebane for bil, 
refuger og gang- og sykkelvei. Mange av tiltakene vil gi ny og forbedret infrastruktur for sykkel. 
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8.4 A3 Buss og T-bane 

 

Figur 48: Oversikt over linjer der det er gjennomført tiltak i konsept A3 Buss og T-bane (rosa linje). 

A3 inneholder de samme busstiltakene som i A1. I tillegg forlengelse av T-banen mellom Økern og 
Trosterud (se figur 48). Det etableres et nytt byttepunkt med stasjon på Trosterud i to plan. Det 
forutsettes at den nye linjen vender på Trosterud.   

De tunge reisestrømmene på tvers i nedre del av Groruddalen betjenes med forlengelse av 
Ringbanen mellom Økern og Trosterud, ny busslinje 26 Økern–Linderud og økt frekvens på linje 
23, 24 og 58. Kapasiteten for reiser på tvers øker kraftig med forlengelsen av Ringbanen, men 
dette skjer på bekostning av kapasiteten på Grorudbanen. Dette skyldes at Holmenkollbanen 
(enkle togsett) kjører til Vestli, og frekvensen mellom Økern og Veitvet reduseres. Økern–Trosterud 
kan betjenes uten at det settes inn flere tog.  

Breivoll dekkes med ny stasjon på den nye T-banelinjen. Det etableres også en ny stasjon på 
Haraldrud. 

Trafikktilbudet for T-banen endres både når alternativet kjøres mot 0 og 0+. Når alternativet kjøres 
mot 0+, øker frekvensen på den nye T-banetraséen som følge av ny sentrumstunnel med nytt 
trafikktilbud for hele T-banen (se Figur 49 og Figur 50). Det er også gjort andre tilpasninger i 
linjekombinasjonene som har vært nødvendig for at trafikktilbudet skal være kjørbart.  
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Figur 49: Trafikktilbud for T-banen som er benyttet i Alternativ 0+. Ringbanen kjører til Vestli, mens linje 1 
termineres på Veitvet. Strekningen Veitvet-Økern trafikkeres av tre linjer.  

 

 

Figur 50: Trafikktilbud for T-banen som er benyttet i A3+. For å tilpasse trafikktilbudet til ny infrastruktur er det 
gjort flere endringer. Mellom Økern og Trosterud er Ringbanen forlenget. Linje 1 forlenges mellom Veitvet og 
Vestli slik at frekvensen på Grorudbanen opprettholdes. Strekningen Veitvet-Økern trafikkeres av to linjer, og 
vognene benyttet til denne strekningen i A0+ trafikkerer i stedet Økern-Trosterud. 
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Det finnes svært mange mulige varianter av trafikktilbud på T-banen. Trafikktilbudet som er 
benyttet i A3+ er mest mulig likt A0+ slik at det skal være enklest mulig å vurdere effekten av 
tiltaket. Samtidig er det gjennom silingsprosessen vurdert at det er forlengelsen av Ringbanen til 
Trosterud som har fått høyest rangering og som derfor inngår i trafikktilbudet.   

8.4.1 Utvalgte tiltak som kjennetegner A3 
De fysiske tiltakene som kun inngår i A3 består av ny T-bane mellom Økern og Trosterud, med 
stasjoner på Breivoll og Haraldrud. Traséen går hovedsakelig i tunnel. Det er forutsatt stasjon i to 
plan på Trosterud, mens Økern stasjon er uendret fra alternativ 0/0+.  

 

Figur 51: T-banetrasé mellom Økern og Trosterud. 

 

Figur 52: Haraldrud stasjon med adkomster. 
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8.5 Linjer som kjører i superbusstrasé 
Superbusstraséen inngår som tiltak i alle alternativene. Det er lagt inn en ny linje 16S som 
trafikkeres med det største bussmateriellet med lengde 25 meter. Det må søkes om tillatelse fra 
Vegdirektoratet før det eventuelt benyttes materiell av denne typen, og det er ingen busslinjer i 
Oslo som på utredningstidspunktet trafikkeres av tilsvarende materiell.  

I tillegg til 16S får mange andre busslinjer effekt av å kjøre i superbusstraséen. Figur 53 viser hvilke 
linjer som trafikkerer hele eller deler av traséen. Disse linjene får den samme tidsgevinsten som 
16S når de kjører i traséen.  

En stor forskjell på superbusstraséen og traséen som inngår i referanse (0/0+) er at kollektivfeltene 
er midtstilte, og at bussene kjører gjennom sentraløya i rundkjøringene. Ferdselen gjennom 
sentraløya reguleres med signalanlegg. I motsetning til et ordinært kollektivfelt som oppheves på 
ramper og inn mot kryss, får bussene da full fremkommelighet helt frem til og gjennom krysset.  

Høy frekvens i superbusstraséen vil medføre at bussene ikke får prioritering hver gang, og at det vil 
oppstå forsinkelser for annen trafikk som skal benytte rundkjøringen. Også busslinjer som benytter 
deler av traséen og får forbedret fremkommelighet der, vil oppleve forsinkelser i kryssene inn mot 
traséen.  

Dersom tiltaket skal detaljeres ytterligere, bør det vurderes konsekvenser av avvikling av mange 
busslinjer i signalregulerte rundkjøringer, samt avbøtende tiltak. Eksempler på avbøtende tiltak kan 
være kollektivfelt på tverrveiene inn mot superbusstraséen, og et skille mellom busser som 
betjener traséen med full prioritet og busser som kjører parallelt med traséen med lavere prioritet.  

 

Figur 53: Prinsippfigur for Superbusstrasé og linjer som benytter hele eller deler av traséen.  
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8.6 Investeringskostnader 
Det er beregnet investeringskostnader for alternativene i henhold til Finansdepartementets veileder 
6 Kostnadsestimering. Kostnadsestimatet er definert som klasse 5 i henhold til veilederen. Nivå 5 
benyttes i konseptfase og KVU, og innebærer at usikkerheten i estimatene vurderes til å ligge på    
-30 % til +50 %. Det vises til vedlegg 3c for en mer detaljert gjennomgang av kostnadsestimatene.  

Tabell 23 viser beregnet prosjektkostnad og kostnad pr. meter. Det er en sammenheng mellom 
antall meter ny infrastruktur i de forskjellige alternativene og prosjektkostnaden. A1 har den laveste 
prosjektkostnaden på ca. 4,9 mrd. på i overkant av 7100 meter, mens A2 har den høyeste 
prosjektkostnaden på ca. 11,1 mrd. på i underkant av 15 000 meter. A3 er plassert mellom de to 
andre alternativene med 9,8 mrd. og ca. 11600 meter.  

Tabell 23: Beregnet prosjektkostnad og kostnad pr. meter. Alle kostnader ekskl MVA. 

 Alt. 1  Alt. 2  Alt. 3  
Spesifiserte poster               2 986                6 649                6 073  
Uspesifisert gitt detaljeringsgrad                 299                  665                  607  
Byggekostnad               3 284                7 314                6 680  
Rigg og drift                 821                1 828                1 670  
Entreprisekostnad               4 105                9 142                8 350  
Byggherrekostnad                 616                1 371                1 252  
Grunnerverv                 181                  601                  200  
Prosjektkostnad ekskl MVA               4 901              11 114                9 803  
      

Meter totalt               7 140              14 493              11 644  
Kostnad pr. meter           686 469            766 887            841 885  

  

Tabellen viser også kostnad pr meter. A1 har den laveste kostnaden pr meter etterfulgt av A2. A3 
har den høyeste kostnaden pr meter. Dette reflekteres av at både A2 og A3 inneholder større tiltak 
på bane, som normalt er dyrere enn tiltak på vei. Forskjellen i løpemeterpris for alternativene er 
likevel noe lavere enn det som normalt forventes når det sammenlignes vei og banetiltak21. Dette 
kan i stor grad forklares med kostnadene for superbusstraséen. 

Figur 54 viser kostnader fordelt på innholdet i alternativet. Legg merke til at kostnader til rigg og 
drift, dårlige grunnforhold, grunnerverv og uspesifisert er beregnet for hele alternativet, og kommer 
i tillegg til spesifiserte kostnader for hvert enkelt tiltak beskrevet under. 

Figuren viser at superbusstraséen utgjør en betydelig del av kostnadene i alle alternativer, og at 
tiltaket har en spesifisert kostnad på 2.3 mrd. noe som ligger i samme størrelsesorden som trikk og 
T-banetiltak. Ofte er superbuss et tiltak som er rimeligere enn sporvogn. Etter innspill fra Statens 
vegvesen og Plan- og bygningsetaten til mulighetsstudien er konseptet videreutviklet. I 
detaljeringen av traséen er det er lagt til grunn en ny kulvert for kryssing under E6 nord for Teisen, 
og heving av vei og etablering av kulvert i kryss med Nedre Kalbakkvei. Sistnevnte tiltak er 
nødvendig for å sikre god fremkommelighet for godstransport til Alnabruterminalen. Traséen er 
forlenget til Grorud stasjon i stedet for Furuset. Superbusstraséen innebærer også generelt svært 
mange kryssombygginger og utvidelse av veiareal. Til sammen innebærer tiltakene at 
superbusstraséen havner i samme størrelsesorden som banetiltakene når det gjelder kostnader.  

 
21 Blant annet i KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike var det en betydelig større forskjell i kostnader 
mellom konsepter som inneholdt mest veitiltak, og konsepter som inneholdt mest bane.  
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Trikketiltakene i A2 har spesifiserte kostnader på ca. 1,6 mrd. til strekningen Sinsen–
Tonsenhagen–Linderud og ca. 1,8 mrd. til strekningen Sinsen–Bryn. Isolert sett er dermed hver 
trikkestrekning rimeligere enn superbusstraséen. Det dyreste tiltaket er T-bane Økern–Trosterud i 
A3 som har en spesifisert kostnad på 3.2 mrd. kroner.  

Breivoll stasjon i A1 har en spesifisert kostnad på i underkant av 98 mill. kroner.  

Andre kostbare tiltak er: Ny trasé Linderud T–Veitvet skole (75 mill.), nytt kryss ved Smedstua (70 
mill.) og undergang for buss ved Haugenstua (47 mill.). Tiltakene inngår i alle alternativer. 

 

 

Figur 54: Kostnader fordelt på innholdet i alternativene.  

I henhold til Oslo kommunes veileder skal også alternativenes forventede kostnad beregnes. I 
forventet kostnad er det tatt hensyn til usikkerhet. Det er gjort en kvalitativ usikkerhetsvurdering, og 
basert på usikkerhetsbildet er det gjort et skjønnsmessig påslag på 20 prosent på grunnkalkylen. 
Tabell 24 viser forventet kostnadene i de ulike alternativene. 

Tabell 24: Forventet investeringskostnad, ekskl. mva 2020-priser 

 A1 A2 A3 

Forventet kostnad  5 882 13 337 11 763 
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9 Trafikale virkninger 
9.1 Innledning 

Det er gjennomført transportmodellberegninger i RTM23+ for 2040. Denne transportmodellen 
inneholder alle reiser i Oslo og Akershus med omegn. I transportmodellen responderer trafikantene 
først og fremst på endringer i reisetid og pris. Hele reisen inngår, inkludert gangtid og ventetid på 
stoppesteder. De forskjellige reisetidskomponentene er vektet basert på reisevaneundersøkelser. 
Slik gir transportmodellen svar på kompliserte sammenhenger der det er mange reisende og flere 
mulige reisevalg involvert.  

Transportmodellen gir ikke svar på alt, og resultatene må tolkes og suppleres med kvalitative 
vurderinger. Noen faktorer som transportmodellen ikke tar hensyn til er:  

• Etterspørselseffekter av økt/redusert punktlighet 

• Om det er tilstrekkelig kapasitet i kollektivtraséer eller om frekvensen er så høy at grensen 
for punktlig avvikling overstiges. 

• Forsinkelser som følge av kø, avvikling i kryss eller fulle vogner og ujevn takting på 
fellesstrekninger. Avgangene fordeles jevnt utover. 

• Om kollektivnettet er lettere å forstå for de reisende f. eks ved at det blir færre varianter av 
linjer å forholde seg til, eller at et knutepunkt utformes slik at det er lett å finne frem ved 
bytter.  

• Hvordan et kollektivtilbud tilrettelegger for arealutvikling. 

• Teknologiske endringer eller endringer i reisevaner som medfører at folk begynner å reise 
på en annen måte enn det de har gjort til nå.  

Kombinasjonen av transportmodellberegninger og tolkning av resultatene gir et godt grunnlag for å 
vurdere hvordan trafikantene responderer på tiltak. Transportmodellberegningene som 
gjennomgås i dette kapittelet er benyttet som input til nyttekostanalysen og i vurderingen av 3 av 4 
effektmål.   

Covid-19 har på kort sikt hatt stor betydning for folks reisevaner, særlig i Osloområdet. 
Usikkerheten dette medfører kan ha betydning for prognosene som ligger til grunn i 
transportmodellen. Hvor lenge endret reisemønster vil vedvare og i hvilken grad det gir virkninger 
på lang sikt er det knyttet usikkerhet til. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å konkludere, men 
Ruter har utarbeidet foreløpige prognoser hvor det fremgår at reiseaktiveten kan være tilbake på 
samme nivå som før pandemien om 3–5 år. KVUens analyseår ligger langt frem i tid (2040) og 
taler for at virkninger av pandemien vil være av mindre betydning. Det kan likevel tenkes at en 
langsiktig virkning av Covid-19 kan være at det i fremtiden settes strengere krav til kapasitet, og er 
et argument for at komfortstandard kan bli viktigere fremover. En annen mulig langsiktig virkning er 
at flere bruker hjemmekontor iblant, noe som reduserer etterspørselen under dimensjonerende tid 
på døgnet. Dette er derimot vanskelig å forutsi og kvantifisere. 
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9.2 Metode og datagrunnlag 

9.2.1 Ny versjon av RTM 23+ 
I alternativanalysen er det benyttet ny versjon av RTM 23+ med analyseår 2040. Det er 
gjennomført fulle beregninger i etterspørselsmodellen for alle konsepter. I den nye versjonen av 
RTM 23+ er det blant annet gjort endringer i:  

• Soneinndeling: utvidet modellområde og splitting av grunnkretser  

• Nettverk: nettverk for vei, gang, sykkel og kollektiv, inkludert et kollektivtilbud er oppdatert slik 
det framstod ved årsskiftet 2019/2020. 

• Arbeidsplasser og befolkning: prognosene er oppdatert med SSBs framskrivninger fra august 
2020 (MMMM2020). På grunn av SSBs forholdsvis mekaniske plassering av endringer i 
befolkning i framskrivningene22, ble prognosene brukt i modellen tilpasset arealplanene til hver 
enkelt kommune.23 

• Etterspørselsmodellen: etterspørselsmodell beregner når, hvor og hvordan en reise skal 
utføres. I etterspørselsmodellene er blant annet prognoser for utvikling av kjøretøypark, 
kostander for bruk av forskjellige typer kjøretøy oppdatert. Videre er modell kalibrert mot 
oppdaterte trafikktall og RVUer.  

Endringene i modellsystemet fra mulighetsstudien til alternativanalysen fører til at veksten i bilreiser 
blir betraktelig høyere og en langt lavere vekst i kollektivreiser.  

Sammensetningen av kjøretøyparken endres mye fra dagens situasjon til 2040. Overgangen til en 
kjøretøypark som i stor grad består av elbiler i 2040 medfører at kostnaden for bruk av bil 
reduseres kraftig. Denne reduksjonen i bilbrukskostnad medfører videre at reiser med bil øker sin 
konkurransekraft sammenlignet med andre reisemidler som kollektiv, gåing og sykling.  

Konsekvensen er at det i modellen blir en stor økning i biltrafikk fram mot 2040, med tilsvarende 
liten endring for de andre reisemidlene. Dette medfører videre at målsetninger som nullvekst eller 
reduksjon i biltrafikk er utenfor rekkevidde. I tillegg vil man generelt også få mindre nytte av 
kollektivtiltak, som i denne KVUen er en viktig målsetning.  

Gitt forutsetningene i ny versjon av RTM 23+ vurderes resultatene å være rimelige. Det fremstår 
imidlertid som en mindre sannsynlig utvikling basert på nullvekstmålet for Oslo og Viken, og Oslo 
kommunes mål om ytterligere reduksjon i biltrafikken. Styringsgruppen har derfor besluttet at 
nullvekstmålet skal legges til grunn for KVUens alternativanalyse, og at det gjennomføres en 
følsomhetsanalyse hvor høy bilvekst legges inn. På denne måten belyses usikkerheten i 
prognosene.  

For mer informasjon om metode og utfordringer ved bytte av modell mellom mulighetsstudien og 
alternativanalysen henvises det til vedlegg 3d. 

 

  

 
22 SSB plasserer ny befolkning i grunnkretsene basert på endringen som har oppstått de siste fem år. 
Dermed kan områder eller en grunnkrets som er ferdig utbygd i løpet av de siste fem årene få stor vekst 
også videre framover, selv om det ikke er plass til flere boliger innenfor grunnkrets. 
23 PBE lager prognoser, på oppdrag fra Prosam, tilpasset arealplanene som brukes inn i modellsystemet  
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9.2.2 Forkortelser 
Det er benyttet forkortelser for alternativene. Når alternativet er sammenlignet med alternativ 0+, er 
alternativet skrevet med en pluss bak forkortelsen. For eksempel betyr A1+ at alternativ 1 er 
sammenlignet med alternativ 0+. Dersom det ikke er pluss bak forkortelsen, er alternativet 
sammenlignet med alternativ 0. 

9.3 Totaltall 
Nedenfor gjengis totaltall fra RTM23+. Fordi det er stor forskjell innad i utredningsområdet mellom 
Hovinbyen og Groruddalen uten Hovinbyen, er tallene vist for hver av disse områdene. Tabell 25 
viser endring i kollektivturer fra 2020 til 2040 i begge referansealternativene, A0 og A0+.  

Tabell 25: Endring i kollektivturer fra 2020 til 2040 i A0 og A0+. 

Kollektiv A0 A0+ 

Groruddalen uten Hovinbyen 19,5% 22,3% 

Hovinbyen 57,0% 61,6% 

Resten av Oslo 11,3% 12,8% 

Romerike med omegn 14,8% 15,3% 

Follo med omegn 21,1% 21,1% 

Bærum med omegn 14,3% 15,9% 

Totalt 16,6% 18,2% 

Den største endringen i antall kollektivturer finner sted i Hovinbyen, med en vekst på ca. 57 % i A0. 
I Groruddalen uten Hovinbyen er veksten på ca. 20% i A0. For begge områder er dette betydelig 
mer enn resten av Oslo, som har en vekst på ca. 11% i A0. Blant de andre områdene som inngår i 
transportmodellen er det bare Follo som har samme nivå som Groruddalen uten Hovinbyen. Dette 
skyldes at Blixtunnelen24 med tilhørende togtilbud vil være etablert i 2040.  

Veksten i A0+ er større enn i A0 for både Hovinbyen og Groruddalen uten Hovinbyen. Dette 
skyldes økt frekvens på grenbanene som følge av ny T-banetunnel og økt frekvens på 
Hovedbanen. Betydningen av disse to tiltakene er større i utredningsområdet enn i resten av Oslo. 
I Hovinbyen medfører tiltakene i A0+ en vekst i antall kollektivreiser på hele 4,6% sammenlignet 
med A0.  

Tabell 26 viser endringer i kollektivturer i hvert av alternativene sammenlignet med A0 og A0+. Alle 
alternativer medfører vekst i antall kollektivturer. Veksten i antall kollektivturer i alternativene er 
omtrent lik i Hovinbyen og i Groruddalen uten Hovinbyen. Dersom vi sammenligner med tabell 25, 
tilsier dette at den største veksten i kollektivturer kommer på eksisterende kollektivlinjer i 
referansealternativene. 

Den største veksten i kollektivturer skjer i A2 og A2+. I A2 er det 4,7% flere turer i 
utredningsområdet som følge av tiltakene som inngår i alternativet.  

Det er forholdsvis små forskjeller i endringen i antall kollektivturer i A1 og A3. Selv om det etableres 
en ny T-baneforbindelse mellom Økern og Trosterud i A3, så øker dette ikke antall kollektivturer 
med mer enn 0,1% i Groruddalen uten Hovinbyen og med 0,5% i Hovinbyen. Dette skyldes at 
tilbudsforbedringen på ny linje medfører reduksjon i frekvensen mellom Økern og Veitvet. 

 
24 20 km av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski går i Blixtunnelen gjennom Ekebergåsen.  
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Forskjellene mellom A1+ og A3+ er større enn mellom A1 og A3. Årsaken til dette er at ny T-
banetunnel gir økt frekvens på ny linje. For resten av Oslo og resten av områdene som inngår i 
transportmodellen, innebærer ingen av alternativene endring i antallet kollektivturer av betydning. 

Betydningen av alternativene reduseres i A0+. Dette skyldes at både T-banen og Hovedbanen 
medfører at tilbudet i A0+ blir mer attraktivt, og at disse til en viss grad konkurrerer om de reisende 
på andre linjer (inkludert tilbudsforbedringer i alternativene).  

 
Tabell 26: Endring i kollektivturer sammenlignet med henholdsvis A0 og A0+ 

Kollektiv A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Groruddalen uten Hovinbyen 3,6% 4,7% 3,7% 3,2% 4,4% 3,8% 

Hovinbyen 3,5% 4,7% 4,0% 3,2% 4,3% 3,8% 

Resten av Oslo 0,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 

Romerike med omegn 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% 

Follo med omegn 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bærum med omegn 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totalt 0.9% 1,2% 1,0% 0,8% 1,1% 1,0% 

 

Oppsummert skjer det en betydelig vekst i antall kollektivturer i utredningsområdet. Det er av stor 
betydning at det etableres ny T-banetunnel og at frekvensen på Hovedbanen øker. Effekten av 
disse tiltakene i utredningsområdet er ca. like stor som effekten av alternativet som gir den største 
veksten i antallet kollektivturer. 

Tabell 25 og tabell 26 viser at for alle alternativene, med unntak av A2, har det i Hovinbyen 
større betydning å realisere ny T-banetunnel og øke frekvensen på Hovedbanen enn å 
gjennomføre tiltakene i alternativet.  

9.4 Gjennomgang av tiltak som inngår i alternativene 
På de påfølgende sidene gjennomgås alle tiltakene som inngår i alternativene. Mange av tiltakene 
inngår i alle alternativer. Disse gjennomgås med utgangspunkt i A1/A1+.  

Transportmodellen responderer dårlig på fremkommelighetstiltak som gir forbedret punktlighet, 
men begrenset effekt for rutetiden for linja. Vurderingen av disse tiltakene er gjennomført i kapittel 
om måloppnåelse (se kapittel 11.2). Det er også gjennomført en følsomhetsanalyse om 
fremkommelighet (se kapittel 9.9). Fremkommelighetstiltak gjennomgås derfor ikke som del av 
analysen av modellresultater.  

Analyse av alle tiltak som kun inngår i A1/A1+, A2/A2+ og A3/A3+ er beskrevet spesielt.  
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9.5 A1/A1+ Buss og Breivoll stasjon 

9.5.1 Superbuss L16 (ny linje og superbusstrasé) 

 

Figur 55: Antall reisende ombord på superbusslinje L16 mellom Helsfyr og Grorud stasjon pr. time i A1+ 
(morgenrush 2040). Kilde RTM23+ 

Linje 16 betjenes av lange busser med 6 avg/t og trafikkerer superbusstraséen som er etablert 
mellom Helsfyr og Grorud stasjon. Hensikten med linjen er å tilpasse kollektivtrafikken til nye 
byutviklingsområder ved å tilby tilstrekkelig kapasitet i Strømsveien, gi bedre punktlighet og 
redusere reisetiden på tvers. Linjen gjør også kollektivnettet mer sammenhengende, og styrker 
Grorud stasjon som knutepunkt med mulighet for overganger mellom linje 16 og Hovedbanen. 

Resultatene fra transportmodellen viser at linjen får flest reisende mellom Helsfyr og Alna senter, 
og at det er færrest reisende mellom Grorud stasjon og Ikea. Det er få påstigende på Grorud 
stasjon, noe som indikerer få bytter med Hovedbanen. Linje 16 har relativt få passasjerer, og kjører 
med overkapasitet.  

Transportmodellen tar ikke hensyn til effekten av markedsføring av superbusskonseptet og 
eventuell design av bussene har på antall reisende, eller at nettverket blir mer sammenhengende. 
Grunnlaget for reiser er imidlertid lite, og selv med en effekt tilsvarende skinneeffekt vil linjen få 
relativt få passasjerer. 

Dersom det i stedet hentes ut data for hvor mange personer som reiser om bord på busser som 
trafikkerer superbusstraséen, i stedet for reisende med Linje 16, endres bildet. 
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Figur 56: Differanseplott – Endring i antall reisende ombord på busser som trafikkerer superbusstraséen pr. 
time i A1+ sammenlignet med A0+ (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Figur 56 viser antall passasjerer om bord på busser som trafikkerer superbusstraséen. Figuren 
viser at traséen har forholdsvis mange reisende. Det skjer en stor endring ved Ikea, der det er 
betydelig færre om bord på bussene mellom Ikea og Grorud stasjon og Ikea og Helsfyr. Figuren 
viser resultater for A1+. I A2+ er effekten på antall reiser størst. 

Dette kan forklares både med at markedet er størst mellom Ikea og Helsfyr, og at linjene som 
kjører mellom Ikea og Furuset har flere reisende enn linjene som kjører mellom Ikea og Grorud 
stasjon. 

Linje 100 har for liten kapasitet på strekningen og kunne med fordel hatt større materiell eller økt 
frekvens. En rekke andre busslinjer trafikkerer deler av superbusstraséen, og får derfor også 
kortere reisetid og forbedret punktlighet.  

Selv om traséen har forholdsvis mange reisende, gir tiltaket mindre effekt enn forventet. En av 
årsakene til at superbusstraséen gir lavere effekt enn forventet, er at E6 trafikkeres av en rekke 
busslinjer og dermed tilbyr raskere reisetid parallelt med traséen.  

Tiltaket inngår i alle alternativer. 

Basert på resultatene fra RTM23+ gir traséen middels effekt, men det er identifisert flere muligheter 
for optimalisering.  
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9.5.2 Breivoll stasjon (ny jernbanestasjon) 

 

Figur 57: Antall av- og påstigende på stasjoner på Hovedbanen og antall reisende om bord pr. time i A1+ 
(morgenrush 2040). Lilla tall viser påstigninger, blå tall viser avstigninger. Kilde RTM23+.  

Det er etablert en ny stasjon på Breivoll på Hovedbanen mellom Bryn og Nyland. Hensikten med 
tiltaket er å tilpasse kollektivtrafikken for betjening av byutviklingsområdet Breivoll–Ulven–
Haraldrud–Bryn. Ved å etablere tiltaket utnyttes ledig kapasitet på Hovedbanen.  

Resultatene fra transportmodellen viser at det 115 avstigende og 277 påstigende på Breivoll. Det 
er færre enn stasjonene Bryn, Grorud og Nyland. Alna har færre av- og påstigende enn Breivoll, 
men Alna skiller seg ut med få reisende. Sammenlignet med andre stasjoner på Hovedbanen har 
Breivoll derfor lite trafikk.  

Antall personer om bord på togene som får en ekstra stopp er høyt sammenlignet med antallet som 
benytter stasjonen. Det betyr at mange passasjerer vil få lengre reisetid dersom Breivoll stasjon 
etableres.  

Tiltaket inngår kun i A1/A1+.  

Basert på resultatene fra RTM23+ gir tiltaket liten effekt.  
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9.5.3 Sinsenterrassen (ny terminal) 

 

Figur 58: Differanseplot – Endring i antall reisende om bord på buss, trikk og T-bane pr. time i A1+ 
sammenlignet med A0+ (morgenrush 2040). Kilde RTM23+.  

Det er etablert ny bussholdeplass med terminal på Sinsenterrassen, slik at holdeplasser mellom 
buss og trikk samlokaliseres. I referansealternativene mater bussene til Sinsen T, men det er lang 
gangavstand til trikkeholdeplassen. Hensikten med tiltaket er å redusere gangavstandene for bytter 
mellom trikk og buss og etablere reguleringsplasser til bussene. Tiltaket gir redusert reisetid og økt 
attraktivitet for området Aker–Bjerke–Årvoll–Tonsenhagen.  

Resultatene fra transportmodellen viser at det blir langt mer attraktivt å bytte mellom buss og trikk 
enn i A0/A0+, men det blir færre reisende med T-banen. Det innebærer at de reisende vurderer 
samlokalisering av stoppesteder for buss og trikk som en forbedring av tilbudet.  

Tiltaket inngår i A1/A1+ og A3/A3+.  

Basert på resultatene fra RTM23+ gir tiltaket stor effekt.  
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9.5.4 Linje 21 Tjuvholmen–Brynseng (linjeforlengelse) 

 

Figur 59: Antall reisende ombord på linje 21 pr. time i A1+ (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Linje 21 er forlenget fra Helsfyr til Brynseng. Hensikten med tiltaket er raskere reisetid på tvers i 
nedre del av utredningsområdet (mot ring 2), og tilpasse kollektivtrafikken til å betjene 
byutviklingsområdet Bryn.  

Resultatene fra transportmodellen viser at tiltaket gir forholdsvis lavt belegg på strekningen. 
Strekningen er imidlertid på slutten av linjen, og de aller fleste kollektivlinjer har få reisende på 
ytterstrekningene og fylles opp gradvis. Antall påstigende på de to ekstra stoppestedene kan 
forsvare forlengelsen. 

For reisende mellom Brynseng og områdene langs ring 2 fungerer tiltaket etter intensjonen, ved at 
det gir raskere reisetid. For de reisende som kommer med T-bane, foretrekker mange fortsatt å 
bytte på Helsfyr. For de reisende med tog ligger bussholdeplassen langt fra stasjonen, noe som gir 
stor byttemotstand. 

Bryn knutepunkt kjennetegnes av at de ulike stoppestedene for T-bane, buss og tog er plassert 
langt fra hverandre. Det er mulig å optimalisere tiltaket ved å etablere kollektivfelt, ny gateterminal 
og reguleringsplass. Dette gir et mer sammenhengende nettverk og er regulert. 

Tiltaket inngår i alle alternativer.  

Basert på resultatene fra RTM23+ gir linjeforlengelsen middels effekt, og det er identifisert 
muligheter for optimalisering.  
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9.5.5 Linje 33 Ellingsrudåsen – Sinsen (rettet ut) 

 

Figur 60 Antall reisende ombord på linje 33 pr. time i A1+ (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Linje 33 er rettet ut mellom Stig og Årvoll senter slik at den ikke lenger kjører via Lofthus. 

Hensikten med tiltaket er raskere reise mellom Ellingsrudåsen/Furuset og Sinsen, og et enklere 
linjenett på bekostning av flatedekning. Reisetiden reduseres med 3 minutter.  

Resultatene fra transportmodellen viser at den praktiske kapasiteten på linje 33 overstiges i A1 
dersom tiltaket gjennomføres, mens det i A0 er tilstrekkelig kapasitet. I A1+ overstiges kapasiteten i 
retning Sinsen. 

Det er svært mange ombord på bussene som får redusert reisetid, mens det er svært få påstigende 
på gammel trasé. Av disse vil enkelte få stoppesteder på ny trasé innenfor samme 
markedsområde, mens andre vil oppleve lenger gangavstand. Busstilbudets samlede flatedekning 
med endringen reduseres.  

Tiltaket er det samme i alle alternativer, bortsett fra løsning på Sinsen og Bjerke. I A2, A2+ og A3+ 
får linjen færre reisende som følge av andre tiltak, og kapasiteten overstiges ikke.   

I A2 og A2+ trafikkerer linjen samme strekningen som trikken mellom Linderud og Sinsen. Dette gir 
parallellkjøring. En mulighet for å redusere parallellkjøringen er å la linje 33 kjøre Rv. 4 mellom 
Linderud og Sinsen. 

Basert på resultatene fra RTM23+ gir traséendringen stor effekt og det er identifisert muligheter for 
optimalisering. 
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9.5.6 Linje 58 Tveita–Nydalen (økt frekvens) 

 

Figur 61: Antall reisende ombord på linje 58 pr. time i A1+ (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+ 

Linje 58 har fått doblet frekvensen. Hensikten med tiltaket er raskere reiser på tvers midt i 
utredningsområdet. I tillegg gir tiltaket økt kapasitet. Linjen betjener Hovinbyen.  

Resultatene fra transportmodellen viser at tiltaket gir flere reiser, og at fyllingsgraden på bussene 
er forholdsvis jevn langs hele linjen. Det er mange av- og påstigende passasjerer på 
stoppestedene underveis, i tillegg til mange gjennomgående eller litt lengre reiser.  

Tiltaket er det samme i alle alternativer. 

Basert på resultater fra RTM 23+ gir tiltaket stor effekt. 
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9.5.7 Linje 65E Furuset T–Stovner (ny linje) 

 

Figur 62: Antall reisende ombord på linje 65E pr. time i A1+ (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Mellom Furuset og Stovner er det etablert en ny linje med 6 avg/time. En del av tiltaket er en 
kulvert ved Haugenstua som gir en rett linje med rask fremføring i tillegg til synkroniserte bytter 
med Hovedbanen. Hensikten med linjen er raskere reiser på tvers lengst nord i utredningsområdet 
og utnyttelse av kapasiteten på Hovedbanen. 

Resultatene fra transportmodellen viser at tiltaket gir svært mange reiser. Fyllingsgraden på 
bussene er størst mellom Stovner og Haugenstua. På denne strekningen overstiges linjens 
praktiske kapasitet, og det er mye mating til Hovedbanen. At kapasiteten overstiges på en ny linje 
tilsier at det er stort behov for den. 

Nærmere Furuset kommer linjen inn i markedsområdet til T-banen, noe som gir lavere belegg. Det 
kan også hende at transportmodellen gir for godt resultat i denne delen av traséen, fordi de 
reisende må reise «feil vei» med bussen for å ta Hovedbanen til sentrum.  

Tiltaket er som del av analysen optimalisert med flytting av stoppested og reduserte gangavstander 
for bytter på Haugenstua. Det er mulighet for ytterligere optimalisering ved å øke frekvensen på 
linjen, men halvparten av avgangene får da ikke synkronisert bytte. 

Tiltaket er det samme i alle alternativer. Effekten av tiltaket er størst i A1+, A2+ og A3+ som følge 
av økt frekvens på Hovedbanen. 

Basert på resultatene fra RTM23+ gir traséendringen stor effekt og det er identifisert muligheter for 
optimalisering. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 119 AV 199  
 

 
 

9.5.8 Linje 26 Økern T–Linderud senter (ny linje) 

 

Figur 63: Antall reisende ombord på linje 26 pr. time i A1+ (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Det er etablert en ny linje mellom Økern T og Linderud senter. En del av tiltaket er ny vei mellom 
Økern torgvei og Bjerke, nye holdeplasser i Økern torgvei og reguleringsplass på Linderud25. Linje 
26 kjører med frekvens hvert 8. minutt og har synkronisert bytte med T-banen. 

Resultatene fra transportmodellen viser at tiltaket gir svært mange reiser. Fyllingsgraden på 
bussene er størst mellom Bjerke og Økern. Her betjener linje 26 byutviklingsområdet Bjerke–Aker–
Økern. Mellom Bjerke og Linderud er fyllingsgraden mindre. Denne strekningen er imidlertid på 
slutten av linjen, og de aller fleste kollektivlinjer har få reisende på ytterstrekningene og fylles opp 
gradvis. Årsaken til at linje 26 betjener denne strekningen er utformingen av Bjerkekrysset med 
stoppesteder kun på rampene. 

Tiltaket er det samme i A1/A1+ og A3/A3+.  

Basert på resultater fra RTM 23+ gir tiltaket stor effekt. 

 

 

 
25 Linjen terminerte på Isdammen i mulighetsstudien, men dette ble ansett som ikke mulig under utarbeidelse 
av teknisk grunnlag. Utformingen av Bjerkekrysset med stoppesteder kun på rampene og muligheter for 
reguleringsplasser har medført at linjen kjører til Linderud senter. 
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9.5.9 Linje 67 Økern T – Lørenskog sentrum (økt frekvens og omlegging) 

 

Figur 64: Antall reisende ombord på linje 67 pr. time i A1+ (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Linje 67 kjører mellom Økern T og Lørenskog, og har fått delvis omlegging av trasé som gjør det 
mulig å kjøre bussen på samme vei i begge kjøreretninger. Frekvensen på linjen er doblet fra 
referansealternativene.   

Resultatene fra transportmodellen viser at tiltaket gir mange reiser, og at kapasiteten overstiges på 
deler av linjen. Tiltaket bidrar til raskere reisetid på tvers og mater til banen.   

Tiltaket er det samme i alle alternativer 

Basert på resultater fra RTM 23+ gir tiltaket stor effekt. 
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9.5.10 Linje 68E Grorud T–Helsfyr (rettet ut) 

 

Figur 65: Antall reisende ombord på linje 68E pr. time i A1+ (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Linje 68E er sammenlignet med linje 68 rettet ut slik at den ikke kjører innom Alnabruterminalen. 
Linje 68 kjører fortsatt innom Alnabruterminalen for å betjene arbeidsplassene der, og 68E er 
derfor en ny variant av linjen. Linje 68E kjører med 15 min frekvens. Hensikten med tiltaket er 
raskere reise mellom Helsfyr og Grorud T på bekostning av flatedekning. Reisetiden reduseres 
med om lag 3 minutter i retning Grorud og om lag 1,5 minutter i retning Helsfyr.   

Resultatene fra transportmodellen viser at tiltaket gir mange reiser. Fyllingsgraden på bussene er 
forholdsvis jevn uten at kapasiteten overstiges. Resultatene for denne linjen må imidlertid tolkes 
med varsomhet, fordi soneinndelingen i området der linjen rettes ut tilsier at linjen får større effekt 
enn det som reelt sett vil skje. Linjen innebærer også en ny variant, og medfører et mer komplisert 
linjenett. Transportmodellen er ikke egnet til å vurdere hvordan et mer komplisert kollektivtilbud 
oppfattes av de reisende. 

En mulighet for å optimalisere linjen, samtidig som resultatene blir mer pålitelige, er å øke 
frekvensen på linje 68 uten å legge til en ny variant. Økt frekvens er også et tiltak som gir redusert 
reisetid slik at hensikten med tiltaket opprettholdes. 

Tiltaket er det samme i alle alternativer.    

Basert på resultatene fra RTM23+ gir traséendringen stor effekt, men resultatene er usikre. Det er 
identifisert muligheter for optimalisering. 
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9.5.11 Linje 29 Linderud T–Trosterud 

 

Figur 66: Antall reisende ombord på linje 29 pr. time (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Tiltaket består av en ny linje med 10 avganger i timen. Det er etablerert en ny trasé på strekningen 
Veitvet – Linderud. Hensikten med tiltaket er raskere reiser på tvers i nedre del av 
utredningsområdet.  

Resultatene fra transportmodellen viser at linjen får svært få reisende. Bussene kjører med 
betydelig overkapasitet på hele strekningen.  

Tiltaket er det samme i alle alternativer. 

Basert på resultater fra RTM 23+ gir tiltaket liten effekt. 
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9.5.12 Linje 24 (frekvensøkning) 

 

Figur 67: Antall reisende ombord på linje 24E pr. time (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Tiltaket består av en ny variant av linjen Sinsen–Brynseng med 6 avganger i timen. Linjen er en 
kortere variant en linje 23/24. Ved å kutte linjen på Sinsen unngås fremkommelighetsproblemer 
som skaper klumping vest for Sinsen. Hensikten med linjen er å øke kapasiteten på strekningen 
Sinsen–Brynseng. Sannsynligvis er det behov for økt kapasitet vest for Sinsen, men dette er ikke 
vurdert i denne KVUen gitt den geografiske avgrensningen. 
 
Resultatet fra transportmodellen viser at linjen får mange reisende. Fyllingsgraden på linjen er høy.   

Tiltaket inngår i A1/A1+ og A3/A3+. 

 
Basert på resultater fra RTM 23+ gir tiltaket stor effekt. 
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9.5.13 Linje 60, 62, 63, 64 og 79 (frekvensøkninger) 

 

Figur 68: Eksempel på linje der frekvensøkning gir kortere reisetid men liten effekt i antallet som reiser; antall 
reisende ombord på linje 64 pr. time (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Det er gjennomført flere tiltak som gir liten respons i transportmodellen. Et fellestrekk ved tiltakene 
er at hensikten er å redusere reisetiden på tvers i utredningsområdet ved at frekvensen øker. I 
motsetning til de andre tiltakene gir tilbudsforbedringen svært lav vekst i antall reisende. Bussene 
kjører med betydelig overkapasitet på hele strekningen.  

På linje 60, 62, 63 og 64 er det gjennomført frekvensøkninger uten fysiske tiltak. På linje 79 er det 
gjennomført frekvensøkning mellom Furuset T og Grorud T og i tillegg fremkommelighetstiltak på 
ved Grorud og betjening av færre stoppesteder.  

Tiltakene er de samme i alle alternativer. 

Basert på resultater fra RTM 23+ gir tiltaket liten effekt. 
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9.6 A2/A2+ Buss og trikk 

9.6.1 Trikk Rikshospitalet–Linderud senter (linjeforlengelse) 

 

Figur 69: Antall reisende ombord på trikk Rikshospitalet–Linderud pr. time i A2+ (morgenrush 2040). Kilde: 
RTM23+. 

Tiltaket består av at trikken i Trondheimsveien kjører rett frem i Sinsenkrysset til Bjerke–
Tonsenhagen–Linderud senter med avgang hvert 4 minutt og erstatter linje 31 på strekningen. Det 
er etablert en ny terminal på øverste nivå26 i Sinsenkrysset for overgang til trikk langs Ring 3, T-
bane og busser. Bjerkekrysset er også bygget om. Hastigheten på Rv. 4 er redusert fra 70 km/t til 
50 km/t, og avviklingskapasiteten for bil i Sinsenkrysset er redusert. 

Hensikten med tiltaket er å øke attraktiviteten fordi trikken gir direktereise til sentrum, tilpasse 
kollektivtrafikken til planlagt byutvikling og bygge ut kollektivsystemet med skinnegående 
transportmidler. Tiltaket gir også bedre ressursutnyttelse. Nedbygging av Rv.4 mellom Bjerke og 
Sinsen kan sees på som en tilpasning til at den tette byen vokser utover. 

Resultatene fra transportmodellen viser at tiltaket gir svært mange reiser. Fyllingsgraden på den 
forlengede linjen er størst mellom Bjerke og Sinsen. Langs hele linjen øker fyllingsgraden ytterlige 
nærmere sentrum. Strekningen Tonsenhagen–Linderud har få reisende. Denne strekningen er 
imidlertid på slutten av linjen, og de aller fleste kollektivlinjer har få reisende på ytterstrekningene 
og fylles opp gradvis. Årsaken til at trikken betjener denne strekningen, er at vendemulighet ved 
Tonsenhagen skole ikke kan realiseres uten inngrep i skolegården, og fordi nettverkseffekten øker 
fordi det er mulighet for overgang til busser ved Linderud senter.  

Det er potensiale for å legge om busslinjer på strekningen Linderud-Bjerke slik at det blir mindre 
parallellkjøring mellom trikk og buss, og trikkens markedsgrunnlag øker.  

 

 
26 Øverste nivå i Sinsenkrysset kalles for en flyover ettersom trafikken passerer uhindret over krysset 
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Figur 70: Antall reisende ombord på strekningen Sinsen–Disen pr. time i A0 (morgenrush 2040). Kilde: 
RTM23+. 

En av hensikten med tiltaket er bedre ressursutnyttelse og utnytte kapasiteten på skinnegående 
transportmidler. Figur 70 viser antall reisende om bord på trikkelinjen i A0. Trikkene kjører med 
svært lavt belegg mellom Disen og Sinsen. Strekningen har fire stoppesteder og kjøretiden tilsier at 
trikkene på samme tid kunne kjørt helt til Bjerke eller Årvoll senter. Det er langt bedre utnyttelse av 
ressursene å la trikkene frakte mange passasjerer på denne strekningen, enn å kjøre nesten 
tomme mellom Disen og Sinsen.  

En konsekvens av tiltaket er at biltrafikken ikke lenger kan benytte flyover i Sinsenkrysset. Dette gir 
mindre kapasitet for bil og resulterer i dårligere avvikling. Økt kø og lavere hastighet medfører at 
biltrafikken på Rv. 4 reduseres, men køene inn mot Sinsenkrysset vil likevel bli lengre. I Årvollveien 
er det ikke plass til kollektivfelt for trikken, slik at den vil bli forsinket inn mot krysset i situasjoner 
med kø på hovedveinettet.  

Årsaken til at terminalen er plassert på flyover er at den skal gi mulighet for bytter både til T-bane 
og den andre nye trikkelinjen Disen–Bryn. Dersom linjen Disen–Bryn ikke etableres kan trolig 
terminalen flyttes nedenfor flyover. Med en slik løsning kan det være aktuelt å opprettholde 
muligheten for å kjøre bil på flyover, og køene inn mot Sinsenkrysset blir tilnærmet uendret. 

En annen mulighet er å benytte regulert trikketrasé fra Muselunden parallelt med Rv. 4. Dette går 
på bekostning av grøntområder og er tidligere vurdert som lite aktuelt.  

Statens vegvesen har hatt innsigelser til reguleringsplanen for trikk til Tonsenhagen. Innsigelsen er 
delvis knyttet til at Fossumdiagonalen først må etableres før Rv. 4 kan bygges ned, og at 
stoppesteder i midten av Rv. 4 vil medføre risiko for fotgjengerpåkjørsler.  
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I detaljeringen av tiltaket er det forsøkt å finne løsninger som tar hensyn til innsigelsen. 
Sammenlignet med tidligere løsninger er stoppestedet på Bjerke flyttet opp fra Rv. 4 til en ny 
bymessig rundkjøring. Denne har fartsdempende utforming tilsvarende eksisterende løsning på 
Frogner plass. Frogner plass er en løsning som gir lav risiko for ulykker. 

Å stenge flyover på Sinsenkrysset for biltrafikk, med overgang mellom buss og trikk på samme sted 
og planskilt forbindelse til T-banen, er også et risikoreduserende tiltak. På stoppestedet Aker 
sykehus forutsettes det atkomst i kulvert og fartsgrense 50 km/t. Eventuelle andre tiltak som 
reduserer risikoen for påkjørsel kan være fartsreduserende tiltak ved holdeplassen (fysisk, 
fotoboks) eller å bygge inn holdeplassen med vegger og tak tilsvarende en stasjon.  

For videre detaljering for Sinsen–Bjerke må det gjennomføres analyser av forskjellige løsninger 
ved hjelp av transportmodeller på mikronivå (Aimsun). Dette er under detaljeringsnivået for KVUen 
og gjennomføres normalt i en reguleringsplanprosess.  

Trafikkmengden på Rv. 4 har stor betydning for konsekvensen av tiltaket. Dersom det iverksettes 
tiltak i transportsystemet som medfører at byrådets mål om reduksjon av biltrafikken med 30% 
innfris, vil konsekvensene tiltaket har for biltrafikk bli mindre.  

Tiltaket har betydning for driftstilbudet med busslinjene 27 og 31.  

Tiltaket inngår bare i A2/A2+.  

Basert på resultater fra RTM 23+ gir tiltaket stor effekt. 
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9.6.2 Trikk Disen–Bryn (ny linje) 

 

Figur 71: Antall reisende ombord på trikk Disen–Bryn pr. time i A2 (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Tiltaket består av ny trikkelinje Disen–Bryn stasjon med 4 min. frekvens. Hensikten med tiltaket er 
økt kapasitet og kortere reisetid på tvers i nedre del av utredningsområdet, å tilpasse 
kollektivtrafikken til betjening av byutviklingsområdet Løren–Haraldrud–Ulven–Breivoll–Bryn og 
bygge ut kollektivnettverket med skinnegående transportmidler. Løsningen stammer fra KVU 
Oslonavet, men detaljeringsgraden er økt blant annet med koding av gangavstander og 
stoppunkter for bytter på Storo, Sinsen og Bryn. Det er også lagt til grunn at trikken kjører i bygater 
på strekningen Økern-Bryn med fartsgrenser tilpasset byutvikling i området.  

Resultatene fra transportmodellen viser at linjen får få reisende, og er langt unna å utnytte trikkens 
kapasitet. Dette har flere årsaker.  

I vest er linje 23 og 24 nedkortet og vender i Sinsenkrysset for å hindre parallellkjøring med trikken. 
Det er ikke funnet en løsning der bussene både kan vende i Sinsenkrysset og betjene 
stoppestedene der. De reisende må derfor foreta overgang mellom buss og trikk på Storo eller 
Grefsen stasjon. Dårlig fremkommelighet på 23 og 24 i vest og utformingen av Storokrysset 
medfører at det ikke er mulig med synkronisert bytte.  

I Sinsenkrysset er det lange gangavstander for bytte til buss, trikk og T-bane. Der stanser den nye 
trikkelinjen i Muselunden, på motsatt side av Ring 3 sammenliknet med T-banen. Det er også lange 
avstander samt høydeforskjeller mellom stoppestedet Muselunden og terminalen på toppen av 
Sinsenkrysset som i alternativet er etablert for trikken på Rv. 4.  

I øst har trikken endestopp på Bryn stasjon, noe som medfører lange gangavstander for bytter til T-
bane. Dette skyldes at det ikke er funnet noen løsning der trikk kan vende nærmere T-banen i 
Østensjøveien, og det samtidig skal sikres god fremkommelighet og stopp for buss. De reisende 
foretrekker derfor å bytte mellom buss og T-bane på Brynseng, ikke mellom trikk og T-bane. 
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Trikken Disen–Bryn er designet med bymessige løsninger som gir god fremkommelighet, men lav 
gjennomsnittshastighet. Forbi Grefsen vognhall er hastigheten lav pga. stasjonsområde. På 
delstrekninger parallelt med trikken går buss 27 og Ringbanen med langt høyere hastighet. Linje 
27 har andre traséer og betjener også et annet markedsområde enn trikken på strekningen Økern-
Bryn. Lav hastighet på trikken, behov for bytter underveis, dårlige byttemuligheter og konkurranse 
fra raskere kollektive transportmidler medfører at de reisende heller velger buss, T-bane eller kjører 
bil på ring 3. 

Det er foretatt en test ved å øke hastigheten for trikken mellom Økern og Bryn, for å vurdere om en 
mulig optimalisering kan være å endre traséutformingen og dermed også fartsgrensene. Dette ga 
en liten økning i antall reisende. Selv med økt hastighet hadde trikken fortsatt betydelig 
overkapasitet.  

Tiltaket inngår bare i A2/A2+.  

Basert på resultater fra RTM 23+ gir tiltaket liten effekt. 
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9.6.3 Linje 26/27 Brynseng–Grorud T (ny linje) 

 

Figur 72: Antall reisende ombord på linje 26 og 27 Brynseng–Grorud T i A2+ (morgenrush 2040). Kilde: 
RTM23+. 

Tiltaket består av nye linjer 26 Brynseng–Linderud og 27 Brynseng–Grorud T. Til sammen kjører 
linjene med 4 min. frekvens mellom Linderud og Brynseng. Det er synkroniserte bytter til T-banen 
på Økern. Hensikten med tiltaket er økt kapasitet og kortere reisetid på tvers i nedre del av 
utredningsområdet og tilpasning av kollektivsystemet til nye byutviklingsområder.  

Transportmodellen viser at begge linjene får svært mange reisende mellom Bjerke og Brynseng. 
Komfortstandarden for kapasitet på bussene overstiges ved Økern. I A2 medfører mye mating til T-
banen på Økern at T-bane Vestli–Kolsås overstiger komfortstandard men ikke praktisk kapasitet. I 
A2+ har T-banen tilstrekkelig kapasitet. Det er forholdsvis få reisende mellom Linderud og Grorud 
T. I ytterligere optimalisering av tiltaket kan denne strekningen sløyfes slik at driftskostnadene 
reduseres. 

På strekningen Økern–Brynseng er hastigheten på linjen kodet for høyt i transportmodellen, noe 
som delvis medfører at passasjerene velger buss fremfor trikk Disen–Bryn på strekningen. 
Passasjergrunnlaget på linjen er derfor trolig noe overvurdert og hastigheten bør settes ned i en 
eventuell optimalisering av tiltaket. 

Tiltaket inngår bare i A2/A2+.  

Basert på resultater fra RTM 23+ gir tiltaket stor effekt, og det er identifisert tiltak for optimalisering.  



   

 
 

RAPPORT SIDE 131 AV 199  
 

 
 

9.7 A3/A3+ Buss og T-bane 

9.7.1 T-bane Økern–Trosterud (linjeomlegging) 

 

Figur 73: Antall reisende ombord på T-bane Økern–Trosterud i A3+ (morgenrush 2040). Kilde: RTM23+. 

Tiltaket består av ny T-banetrasé mellom Økern og Trosterud. Trafikktilbudet endres slik at 
ringbanen koples til ny trasé mens linjene på Grorudbanen er koplet til sentrum. På strekningen 
Økern–Veitvet reduseres tilbudet og driftsinnsatsen overføres til den nye strekningen. Dette 
medfører at linjeforlengelsen kan etableres uten behov for flere T-banevogner. Hensikten med 
tiltaket er økt kapasitet og kortere reisetid på tvers i nedre del av utredningsområdet, tilpasse 
kollektivtrafikken for betjening av byutviklingsområder og bygge ut kollektivsystemet med 
utgangspunkt i skinnegående transportmidler.  

Transportmodellen viser at tiltaket medfører mange bytter på Økern og at den nye linjen får 
forholdsvis mange påstigende på Haraldrud og Trosterud, men færre på Breivoll. Haraldrud stasjon 
har flest påstigende av de nye stasjonene.  

Sammenlignet med linjene som trafikkerer Furusetbanen, har linjen få reisende ved Trosterud. 
Dette kan delvis forklares med at strekningen er på enden av linjen, og at de fleste kollektivlinjer 
fylles opp etter hvert.  

For reisende med Grorudbanen er tiltaket negativt fordi frekvensen mellom Økern og Vestli 
reduseres. Enkle togsett på T-bane Vestli–Frognerseteren medfører at den praktiskte kapasiteten 
overstiges i A3+.  

Det er betydelig flere reisende i A3+ enn i A3. Dette skyldes et langt bedre grunntilbud på T-banen 
som følge av ny sentrumstunnel.  

Sammenlignet med konkurrerende tiltak trikk Disen–Bryn, er det langt flere reisende om bord på T-
banen ved Ulven enn det er på trikken. Dette kan forklares med T-banens høyere hastighet og 
mulighet for direktereise langs Ring 3 vest for Storo.  

Tiltaket inngår bare i A3/A3+. Basert på resultater fra RTM 23+ gir tiltaket middels effekt.  
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9.8 Oppsummering 
De trafikale vurderingene viser at for utredningsområdet betyr ny T-banetunnel og økt frekvens på 
Hovedbanen mer eller like mye for veksten i kollektivreiser enn dersom alle tiltakene i hvert 
alternativ gjennomføres. 

Den største veksten i kollektivreiser skjer i A2/A2+. Merveksten sammenlignet med de øvrige 
alternativene kan forklares med trikkelinjen Sinsen–Tonsenhagen–Linderud med tilhørende 
omlegging av bussystemet. Denne trikkelinjen betjener også et område som ikke betjenes av 
skinnegående kollektivtrafikk i A0/A0+, og som derfor heller ikke tar del i tilbudsforbedringene på T-
banen og Hovedbanen. Trikk Disen–Bryn drar trolig ned effekten av dette alternativet. 

En annen strekning som i begrenset grad får effekt av T-banetunnel og økt frekvens på 
Hovedbanen er Strømsveien. Superbusstraséen gir forbedret tilbud i dette området.  

Av tiltak som inngår i alle alternativer gir deler av superbusstraséen, enkelte nye forbindelser, 
enklere bytter og økt frekvens på enkelte linjer best effekt.  

Det er identifisert flere tiltak som gir liten effekt på antall reiser. Disse kjennetegnes av økt 
driftsinnsats noe som medfører lavere nytte. 

For flere av tiltakene er det identifisert mulighet for optimaliseringer. Det er derfor sannsynlig at 
optimalisering vil gi større effekter for de reisende og redusere kostnadene.  

Resultatene viser at forlengelse av T-banen ikke er aktuell før ny T-banetunnel er på plass. Etter at 
ny T-banetunnel er på plass, er det behov for å gjennomføre tiltak i T-banesystemet som gjør det 
mulig å trafikkere linjene i utredningsområdet med bare doble togsett eller endre trafikktilbudet med 
slik at det får tilstrekkelig kapasitet. Dersom tiltak i T-banesystemet besluttes gjennomført, antas 
det først aktuelt etter 2040. Etter 2040 er byutviklingen i området Breivoll også kommet lenger, noe 
som kan gi større kundegrunnlag for T-banen. T-banen er den eneste løsningen som gir raske og 
forutsigbare reiser på tvers i nedre del av utredningsområdet med tilstrekkelig kapasitet.  
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9.9 Følsomhetsanalyse nullvekstmålet 
I alternativanalysen er det lagt til grunn at det i 2040 er oppnådd nullvekst i henhold til målene i 
Oslopakke 3. Nullvekstmålet er rettet mot persontransport, og betyr at det tillates vekst i 
næringstransport og gjennomgangstrafikk. Hvilke politiske tiltak som gjennomføres får å nå 
nullvekstmålet er ikke bestemt. For å oppnå nullvekst er det lagt til grunn vegprising i 
transportmodellen.  

Det er stor usikkerhet i om nullvekstmålet blir nådd. Det er derfor gjennomført en 
følsomhetsanalyse for trafikksituasjonen i utredningsområdet uten vegprising, der konsekvensene 
for fremkommelighet for kollektivtrafikken er belyst. Konsekvensene vil også være store for 
næringstransport, sykkel og gående, men det er ikke vurdert konsekvenser for andre 
transportformer enn kollektivtransport. 

For mer utdypende informasjon om følsomhetsanalysen se vedlegg 3k. 

9.9.1 Trengsel på veinettet med og uten veiprising 

 

Figur 74: Kapasitetsutnyttelse på vei i A0 og UV0. Kartene øverst viser morgenrush og kartene nederst viser 
ettermiddagsrush. (Kilde: RTM23+). 

Fremkommeligheten i 2040 for alternativ 0 (A0) er sammenlignet med alternativ 0 uten 
veiprising (UV0). Fremkommeligheten varierer mye mellom morgen og ettermiddagsrush. Det er 
derfor vist eksempler på begge situasjoner.   
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Det er stor forskjell på morgenrush og ettermiddagsrush. I morgenrushet er det flest strekninger 
med kø i kjøreretningen mot sentrum, mens i ettermiddagsrushet er det flest strekninger med kø i 
kjøreretning fra sentrum. Generelt er det flere strekninger med mulig kø og kø i 
ettermiddagsrushet.  

I UVO er det færre strekninger med fri flyt og flere strekninger med mulig kø og kø enn i A0. 
Forskjellene er betydelige. Situasjonen med dårligst fremkommelighet er UVO ettermiddagsrush. I 
denne situasjonen vil det være mulig kø eller kø på store deler av hovedveinettet og 
tverrforbindelsene.  

Følsomhetsanalysen viser at det vil ha store konsekvenser for fremkommeligheten for 
kollektivtrafikken dersom biltrafikken øker like mye som i alternativet uten veiprising. Dersom 
kvaliteten på tilbudet skal opprettholdes med en slik økning i biltrafikken, er det behov for å 
gjennomføre svært omfattende tiltak. Effekten av separat trase og nye bussforbindelser øker. Der 
det er etablert kollektivfelt vil det bli økte forsinkelser i avslutningen av kollektivfeltet på kryss og 
ramper, og mange steder vil kollektivfeltene være for korte. Enkelte steder er det ikke identifisert 
mulige fysiske tiltak uten betydelige inngrep i eksisterende bebyggelse.  

Effekten av å investere i superbusstrasé, separat trikketrasé og T-bane vil bli større fordi disse 
løsningene gir uhindret fremkommelighet, mens forsinkelsene i trafikksystemet for øvrig øker. 
Dårlig fremkommelighet gjør derfor at de dyreste tiltakene får større effekt. Det vil også bli flere 
steder der det er behov for dyre tiltak dersom fremkommeligheten skal ivaretas. 

Selv om det gjennomføres tiltak for å gi kollektivtrafikken bedre fremkommelighet, vil 
næringstransport, sykkel og gående fortsatt oppleve negative konsekvenser av økt biltrafikk. Det vil 
derfor trolig bli behov for investeringer også for disse trafikantgruppene. Dette er ikke vurdert i 
denne følsomhetsanalysen.  

Samtidig innebærer økningen i biltrafikk en reduksjon i antall reisende med kollektivtrafikk. Dette 
har betydning for trafikantnytten for de som reiser kollektivt. Færre kollektivreisende gir også behov 
for lavere kapasitet.   
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10 Nytte-kostnadsanalyse 
10.1 Innledning  

Oslo kommunes veileder for KVU stiller ikke krav til at det skal gjennomføres en fullstendig 
samfunnsøkonomisk analyse. Det fremgår at investeringskostnader og drifts- og 
vedlikeholdskostnader skal beregnes gjennom levetiden, men det stilles ikke krav til kvantitative 
nytteanalyser.  

Med bakgrunn i dette er det i KVUen gjennomført en forenklet nytte-kostnadsanalyse av 
alternativene. Den forenklede analysen inneholder både nyttekomponenter og 
kostnadskomponenter som erfaringsvis er av stort omfang og/eller er vurdert til å være vesentlig 
forskjellig mellom alternativene. På denne måten vil den forenklede analysen fange opp de mest 
sentrale nytte- og kostnadsvirkningene i alternativene, selv om analysen ikke gir en fullverdig netto 
nytte for hvert alternativ. 

Fordi det ikke er gjennomført en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse, gir ikke nytte-
kostnadsanalysen et helhetlig bilde av alternativenes nytte og kostnader. Dermed kan ikke 
begrepet samfunnsøkonomisk lønnsomhet benyttes. Tradisjonelle ikke-prissatte virkninger, 
herunder landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø etc., er ikke vurdert i KVUen. Andre 
prosjektspesifikke ikke-prissatte virkninger, herunder trengsel, byutvikling og forutsigbarhet, inngår 
som effekter under vurdering av måloppnåelse. Det er derfor svært viktig at nytte-
kostnadsanalysen sees i sammenheng med vurdering av måloppnåelse for å få et samlet bilde av 
alternativenes nytte- og kostnadsbilde.  

10.2  Metode og forutsetninger  
I den forenklede nytte-kostnadsanalysen identifiseres og synliggjøres prissatte effekter av de ulike 
alternativene for berørte grupper i samfunnet. Prissatte effekter deles ofte inn etter hvilke 
interessenter som påvirkes: trafikanter, operatører, det offentlige og nytte for samfunnet for øvrig. I 
den forenklede nytte-kostnadsanalysen er følgende virkninger beregnet:  

• Trafikantnytte: Trafikanter påvirkes gjennom reisetid, ventetid, tilbringertid, punktlighet, 
billettpriser, køkostnader og komfort. Det beregnes trafikantnytte både for kollektiv og vei.  

• Operatørnytte: Operatører inkluderer her selskaper som driver med kollektivtrafikk. Disse 
påvirkes gjennom endringer i trafikkinntekter, driftskostnader og kapitalkostnader. Det 
forutsettes at differansen mellom inntekter og kostnader dekkes gjennom offentlige kjøp.   

• Offentlig nytte: Det offentlige påvirkes gjennom investeringskostnader, drifts- og 
vedlikeholdskostnader for infrastruktur, avgiftsinntekter, offentlige kjøp, reinvesteringer og 
restverdi. 

• Samfunnet for øvrig: Omfatter alle virkninger som ikke inngår i de øvrige gruppene. Samfunnet 
for øvrig påvirkes i første rekke gjennom ulykkeskostnader, miljøkostnader, helsegevinster og 
slitasjekostnader av infrastruktur. I den forenklede nytte-kostnadsanalyse er ikke virkninger for 
samfunnet for øvrig beregnet med unntak av slitasjekostnader av infrastruktur. Effekter for 
samfunnet for øvrig er ofte av mindre størrelse. 

• I tillegg påvirkes samfunnet av skattefinansieringskostnad.  

I verdsettingen av ulike nytte- og kostnadsvirkninger må det gjøres flere forutsetninger som har 
innvirkning på resultatene. Et utvalg av viktige forutsetninger er presentert i tabell 27. 
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Tabell 27: Overordnede forutsetninger for nytte-kostnadsanalysen  

  

Sammenligningsår 2020 

Prisnivå 2019 

Kalkulasjonsrente 4 % 

Investeringens levetid 40 år 

Byggeperiode  3 år  

Åpningsår 2030 

Analyseperiode 2030– 2069  

Realprisjustering 0,8 %   

Årlig vekst kollektivreiser 0,70% i A0 
0,75% i A0+ 

Årlig vekst bilreiser 0,5% i A0 
0,49% i A0+ 

 

Forutsetninger følger fra Finansdepartementets rundskriv om Prinsipper og krav ved utarbeidelse 
av samfunnsøkonomiske analyser R-109/2014, Statens vegvesens håndbok v712 og 
Jernbanedirektoratets metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser. Det vises til vedlegg 3e 
for en nærmere omtale av de enkelte forutsetningene.  

Alle virkninger er beregnet som differanseverdier fra referansealternativene, henholdsvis A0 og 
A0+. For hver prissatt effekt beregnes neddiskonterte nytte og kostnader over analyseperioden, og 
summeres samlet for alle prissatte effekter.  

I de følgende delkapitlene presenteres resultatene av analysen.  

10.3  Trafikantnytte 
Endringer i trafikantnytte er verdien av alle forbedringer og forverringer som trafikanter forventes å 
oppleve av trafikktilbudet. Input til trafikantnytte er hentet fra RTM 23+.  

Tidsbesparelser vil normalt utgjøre det viktigste nytteelementet. Beregning av reisekostnader 
fremkommer som et produkt av to elementer; selve tidsforbruket ved reisene samt verdsetting av 
tidsforbruket. Ulike grupper av trafikanter har forskjellig verdsetting av tid som bestemmes av 
formålet med reisen. Tidskostnader varierer både med reisehensikt og med transportmiddel. Det 
vises til metodisk vedlegg 3e for en nærmere redegjørelse av tidsverdier.  

Tabell 28 viser årlig trafikantnytte for alternativene, fordelt på kollektiv og vei. Videre er nytten for 
kollektivtrafikk fordelt på ombordtid, gangtid og ventetid.  
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Tabell 28: Årlig trafikantnytte i 2040, ikke-diskonterte verdier mill. 2019-kroner  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Ombordtid  -26 -10 -16 -34 -21 -35 

Gangtid 159 189 163 172 199 182 

Ventetid  101 141 65 115 133 101 

Sum kollektivtrafikk 233 321 212 253 311 247 

Biltrafikk 43 -34 61 16 -71 33 

ÅRLIG NYTTE  276 287 273 269 240 280 

 

I alle alternativene er det gangtid og ventetid som bidrar til økt nytte. Dette følger av økt frekvens 
og bedre flatedekning fordi det etableres nye linjer. Ingen av alternativene gir redusert ombordtid.  

Som det fremgår av tabellen er det A2 som har høyest årlig kollektivnytte, etterfulgt av A2+. Nytte 
for biltrafikk er imidlertid negativ både i A2 og A2+. Dette skyldes endringer i veisystemet rundt 
Sinsenkrysset og redusert hastighet mellom Sinsen og Bjerke, som følge av at det etableres trikk 
og hastigheten reduseres fra 70 km/t til 50 km/t for veitrafikk. I de øvrige alternativene er årlig nytte 
for biltrafikk positiv. Dette betyr at kollektivtiltakene i alternativene avlaster veinettet og gjør at 
eksisterende veitrafikanter kommer bedre ut.  

Tabell 29 viser samlet trafikantnytten i analyseperioden i de ulike alternativene, og hvordan den er 
fordelt på kollektivtrafikk og biltrafikk.  

Tabell 29: Trafikantnytte, netto nåverdi mill. 2019-kroner  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Kollektiv – 
referansetrafikk 

3 832  5 216 3 415 4 216 5 124 3 980 

Kollektiv – nyskapt trafikk 324 500  359 300  433 437 

Biltrafikk, lette biler 635 281 731 219 -150 343 

Biltrafikk, tunge biler 99 -870 319 56 -1 066 225 

SUM TRAFIKANTNYTTE 4 891 5 126 4 824 4 790 4 342 4 984 

 

Trafikken kan fordeles mellom reiser som i fravær av tiltaket (referansetrafikken) vil gjennomføres, 
og nye reiser som oppstår som følge av tiltaket. Det er referansetrafikken som får den klart største 
nytten i alle alternativene, mens nye kollektivreiser bidrar med en mindre andel av nytten.  

Det er flere reisende kollektivreisende i Alternativ 0+ enn i Alternativ 0. Det betyr at utgangspunktet 
er forskjellig, og det skal mer til for å få flere reisende med tiltak som bygger videre på A0+.  

A2 og A2+ har mange av de samme busstiltakene som A1/A1+. Høyere nytte i A2/A2+ følger da 
blant annet av at det i tillegg er etablert to nye trikkelinjer og busslinje 26 og 27. Resultatene viser 
samlet nytte for alternativene som helhet, og det er ikke mulig å isolere nytte av enkelttiltak i 
alternativene.  
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I A1+ og A2+ er kollektivnytten lavere enn i A1 og A2. Trafikantene har mer nytte av busstiltakene 
før ny T-banetunnel. Busstilbudet avlaster dermed T-banen i en periode der den har anstrengt 
kapasitet. Med ny tunnel blir T-banen mer attraktiv for de reisende enn deler av busstilbudet, og 
nytten reduseres i +-alternativene.  

A3 og A3+ har det samme busstilbudet som i A1/A1+, i tillegg til en ny T-baneforbindelse. For 
reisende med Grorudbanen er den nye forbindelsen negativ for en del reisende fordi frekvensen 
mellom Økern og Vestli reduseres. Dette fører til at kollektivnytten i A3 er lavere enn i A1. Den nye 
T-baneforbindelsen gir først økt nytte for reiser når ny sentrumstunnel er etablert. Dette kan 
forklares med økt frekvens i A3+.  

Bil- og godstrafikk påvirkes i hovedsak gjennom endrede tidskostnader. Bompenge- og 
kjøretøykostnader er av mindre betydning i alle konseptene. 

Til tross for negativ nytte for biltrafikk har A2 den høyeste trafikantnytten. 

10.4  Operatørnytte   
Det er beregnet endringer i billettinntekter og driftskostnader for kollektivoperatørene.  

Endringer i antall reiser med kollektivtransport fører i utgangspunktet til endrede billettinntekter for 
kollektivselskapene. For å beregne endrede billettinntekter er det benyttet tilsvarende metodikk 
som benyttet i KVU Oslo-navet, men med oppdaterte tall. For å prissette driftskostnader er det lagt 
til grunn nøkkeltall for avstands- og tidsavhengige driftskostnader, samt kapitalkostnader per 
kjøretøy. Nøkkeltallene er mottatt fra Ruter. Det vises til metodisk vedlegg 3e for en nærmere 
redegjørelse av forutsetninger og metode.  

10.4.1 Billettinntekter  
Tabell 30 viser billettinntekter i de ulike alternativene, fordelt på inntekter til Ruter og andre 
kollektivoperatører. 

Tabell 30: Billettinntekter, netto nåverdi mill. 2019-kroner  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Markedsinntekter, Ruter 430 617 451 423 590 612 

Markedsinntekter, andre operatører  7 33 75 31 46 5 

SUM MARKEDSINNTEKTER  437 650 526 453 636 618 

  

Alle alternativene får økte billettinntekter. Det er A2 og A2+ som får den største økningen. Dette 
forklares med at det er de to alternativene som har den største veksten i kollektivturer, som 
beskrevet i kapittel 9.  

10.4.2 Driftskostnader  
Tabell 31 viser driftskostnader i de ulike alternativene. Driftskostnadene er inndelt i 
distanseavhengige kostnader, tidsavhengige kostnader og kapitalkostnader.  
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Tabell 31: Driftskostnader, netto nåverdi mill. 2019-kroner  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Distanseavhengige driftskostnader  -870 -2 346 -946 -870 -2 346 -984 

Tidsavhengige driftskostnader -2 578 -3 324 -2 525 -2 607 -3 324 -2 528 

Kapitalkostnader  -189 - 581 -189 -189 -581 -189 

SUM DRIFTSKOSTNADER  -3 637 -6 250 -3 660 -3 666 -6 250 - 3701 

 

A2 og A2+ har de høyeste driftskostnadene. Selv om kostnadene for å drifte busstilbudet er noe 
lavere i A2 og A2+ enn øvrige alternativer, gir utvidet trikketilbud betydelig økte driftskostnader. Det 
er verdt å merke at trikken Disen–Bryn bidrar til vesentlig større driftskostnader i A2 enn trikk 
Sinsen–Tonsenhagen–Linderud. Sistnevnte linje innebærer en omdisponering av ressurser og 
marginal økning i vognbehov.  

Driftskostnadene i A1+ er marginalt høyere enn i A1. Dette skyldes at driftskostnader for tog øker 
noe i A1+ når frekvens på Hovedbanen har økt. A3 har litt høyere driftskostnader enn A1. 
Driftskostnader for buss er likt i de to alternativene, men A3 gir økte kostnader som følge av endret 
T-banetilbud. Kostnaden øker ytterligere i A3+ som følge av en høyere frekvens på den nye T-
banelinjen. Likevel er det ikke snakk om store forskjeller mellom A1, A1+, A3 og A3+. Dette skyldes 
at ny T-banelinje gir store endringer i kjøretøykilometer og -timer. T-banetilbudet i A3 og A3+ gir 
heller ikke økt vognbehov sammenlignet med referansealternativet, slik at kapitalkostnadene forblir 
uendret.  

Årlige driftskostnader varierer fra 244 mill. kroner i A1 (lavest årlige kostnader) til 422 mill. kroner i 
A2 og A2+ (høyest årlige kostnader).  

Det er særlig knyttet usikkerhet til enhetskostnadene som brukes til å beregne driftskostnader for 
buss. Det er i analysen forutsatt at alle busser er elektrifisert, og det er tatt utgangspunkt i 
erfaringstall for Ruter for distanse- og tidsavhengige kostnader. Dette gir noe lavere 
distanseavhengige kostnader sammenlignet med fossildrevene kjøretøy27, mens de tidsavhengige 
kostnadene øker marginalt. Når det det gjelder kapitalkostnader har Ruter gitt input på estimat av 
fremtidige kapitalkostnader for elbusser basert på erfarte priser fra tidligere anbud og prisutvikling 
på batteri. Generelt gir estimeringen høyere kapitalkostnader enn om fossildrevene kjøretøy ble 
lagt til grunn. Det er gjennomført en følsomhetsberegning hvor dagens kapitalkostnader er lagt til 
grunn. Dette fører til at driftskostnadene reduseres med ca. 100 mill. kroner, og har ingen 
betydning for rangeringen av alternativene.  

Tabell 30 og tabell 31 viser at økning i driftskostnader er langt høyere enn økningen i 
billettinntekter. For å dekke underskuddet er operatørene avhengig av økt offentlig kjøp.  

10.5  Offentlig nytte 
Det er beregnet drifts- og vedlikeholdskostnader for ny infrastruktur og endrede avgiftsinntekter til 
staten. Investeringskostnader er nærmere beskrevet i kapittel 8.6.  

10.5.1 Drifts- og vedlikeholdskostnader av infrastruktur  
Utbygging av nye skinner og veier medfører kostnader for drift og vedlikehold av infrastruktur. 
Basert på nøkkeltall hentet fra Ruters notat om enhetskostnader og Asplan Viak (2015) er 

 
27 Med utgangpunkt i 12 meters EURO V buss som kjører 7 prosent på biodiesel.  
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kostnader for drift og vedlikehold per kilometer infrastruktur beregnet. Det forutsettes at slitasje på 
ny infrastruktur dekkes under denne posten. 

Tabell 32 viser drift- og vedlikeholdskostnader av infrastruktur for de ulike alternativene.  

Tabell 32: Drifts- og vedlikeholdskostnader av infrastruktur, netto nåverdi mill. 2019-kroner  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Driftskostnader infrastruktur   -33 -142 -133 -33 -142 -133 

 

Veitiltak som muliggjør nye busslinjer, gir økte driftskostnader i alle alternativene sammenlignet 
med referansealternativene. I A1 og A1+ påløper det også økte kostnader til drift og vedlikehold av 
ny Breivoll stasjon. Det er A2 og A2+ som har høyest driftskostnader som følge av at det etableres 
nye trikkeskinner. I A3 og A3+ gir ny T-baneskinner og nye T-banestasjoner økte kostnader. 
Samlet er forskjellene mellom alternativene små.  

10.5.2 Avgiftsinntekter  
Kollektivtiltakene i alternativene påvirker antall bilreiser. Endringer i bilreiser påvirker 
avgiftsinntektene til staten. Dette er beregnet med utgangspunkt i RTM 23+.  

Tabell 33 viser endrede avgiftsinntekter til staten i de ulike alternativene.  

Tabell 33: Endrede avgiftsinntekter til staten, netto nåverdi mill. 2019-kroner  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Endrede avgiftsinntekter til staten    -417 -960 -506 -278 -755 -381 

 

Alle alternativene gir reduserte avgiftsinntekter til staten. Dette skyldes at biltrafikken reduseres. 
Endringen er størst i A2 og A2+. Dette er alternativene som gir den største reduksjon i biltrafikk.   

10.6  Samfunnet for øvrig 
Økt frekvens i kollektivtilbudet eller innsetting av en ny buss i en eksisterende trasé vil medføre 
økte slitasjekostnader. Tilsvarende vil en reduksjon i eksisterende busstilbud medføre reduserte 
slitasjekostnader på dagens veier. Kostnadene er beregnet med utgangspunkt TØI-rapport 
1704/2019 Eksterne kostnader ved transport i Norge.   

Tabell 34 viser slitasjekostnader av infrastruktur for de ulike alternativene.  

Tabell 34: Slitasjekostnader av infrastruktur, netto nåverdi mill. 2019-kroner  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Slitasjekostnader av infrastruktur  -24 -23 -24 -23 -24 -24 

 

Slitasjekostnadene utgjør kun marginale størrelser i alle alternativene.  
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10.7  Sammenstilling av resultater  
Tabell 35 viser samlet resultat av den forenklede nytte-kostnadsanalysen for de ulike alternativene.  

Tabell 35: Oppsummering av forenklet nytte-kostnadsanalyse, netto nåverdi mill. 2019-kroner  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Trafikantnytte 4 891 5 126 4 824 4 790 4 342 4 984 

Billettinntekter 437 650 526 453 636 618 

Driftskostnader trafikktilbud  -3 637 -6 250 -3 660 -3 666 -6 250 -3 701 

Driftskostnader infrastruktur -33 -142 -133 -33 -142 -133 

Endrede avgiftsinntekter til staten  -417 -960 -506 -278 -775 -381 

Slitasjekostnad infrastruktur -24 -23 -24 -24 -23 -24 

Investeringer  -4 232 -9 597 -8 464 -4 232 -9 597 -8 464 

Skattefinansieringskostnad -1 153 -2 300 -1 601 -1 128 -2 266 -1 566 

FORENKLET NETTO NYTTE -4 170 -13 496 -9 038 -4 118 -14 074 -8 667 

 

Dersom nyttevirkningene er større enn kostnadsvirkningene blir netto nytte positiv og vise versa. 
Nyttekostvurderingene viser negativ nytte totalt for alle alternativene. Det er A1 og A1+ som har 
minst negativ netto nytte, mens A2 og A2+ har størst negativ netto nytte. Det skyldes at A2 og A2+ 
har de høyeste investeringskostnadene og driftskostnadene. A2 har høyest trafikantnytte, men 
denne kan ikke alene forsvare de økte kostnadene.  

Trengsel og forsinkelser er virkninger som ikke er prissatt i analysen, men som vil bidra til økt nytte 
i de skinnegående alternativene. Disse virkningene er behandlet som en del av måloppnåelse, se 
kapittel 11. I en full samfunnsøkonomisk analyse ville disse virkningene vært inkludert, og det er 
derfor viktig at resultatet av nytte-kostnadsanalysen ses sammen med måloppnåelsen.  

A1 og A1+ gir klart minst negativ netto nytte, og kommer således best ut i analysen. Ingen av 
alternativene kan anbefales basert på nytte-kostnadsanalysen alene. 

Beregnet skattefinansieringskostnad forutsetter at 50 prosent av investeringen finansieres med 
bompengemidler.28 En høyere andel finansiert med bompenger vil gi en lavere 
skattefinansieringskostnad og vise versa.  

Det kan argumenteres for at deler av tiltakene i alternativene har en levetid utover 40 år. Dette 
gjelder særlig de skinnegående tiltakene. Levetid er den perioden tiltaket som analyseres faktisk vil 
være i bruk. På grunn av usikkerhet i samfunnsutviklingen er det vanskelig å forutsi levetidene for 
de ulike tiltakene i Groruddalen. Hvordan byutviklingen på lang sikt blir vil være av stor betydning. 
Det er gjennomført en overordnet følsomhetsanalyse hvor restverdi av alle tiltakene er inkludert for 
å se hvilken betydning dette vil ha for resultatene.29 Restverdi er beregnet som nåverdi av 
forventede kontantstrømmer etter utløpet av analyseperioden og ut prosjektets levetid. Restverdien 
beregnes med utgangspunkt i netto nytte fra siste år i analyseperioden. 

 
28 I revidert Oslopakke 3 er det forutsatt at i overkant av 50 prosent av investeringene dekkes av 
bompengemidler.  
29 I beregningene er det forutsatt en levetid på 75 år for alle tiltakene i alternativene. Det har ikke vært mulig 
å skille på vei- og skinnegående tiltak.  
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Figur 75: Følsomhetsanalyse med restverdi, netto nåverdi mill. 2019-kroner. Gule søyler viser netto nytte fra 
hovedanalysen mens blå søyler viser netto nytte når restverdi er inkludert.  

Figur 75 viser resultatet av følsomhetsanalysen. Når restverdi inkluderes, blir netto nytte i alle 
alternativene mindre negativ. Alle alternativene forblir negative, og restverdi påvirker ikke 
rangeringen mellom alternativene.  

Det er flere justeringer av tiltakene i alternativene som kan bidra til å gjøre konseptene mer 
lønnsomme. Dette gjelder særlig optimaliseringer som bidrar til å redusere driftskostnader og 
investeringskostnader. Kostnadene må ses opp mot nytten tiltakene gir. Trafikale vurderinger gir en 
god indikasjon på nytten av tiltakene. Tiltak som medfører store investeringskostnader og/eller 
driftskostnader, men som i liten grad produserer flere reiser, gir sannsynligvis liten effekten på 
trafikantnytten. Dette er tiltak som i mindre grad bidrar til et bærekraftig kollektivsystem. Ved å kutte 
slike tiltak vil netto nytte kunne forbedres. Dette er vurderinger som blant annet bør gjøres for trikk 
på Ring 3, superbusstraséen og -linjen og for de busslinjene som de trafikale vurderinger tilsier vil 
få lavt kapasitetsbelegg.  
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11 Måloppnåelse 
Måloppnåelse er et av flere kriterier som legges til grunn for anbefalingen. I mulighetsstudien ble 
konsepter som ikke tilfredsstiller de absolutte minimumskravene silt ut på bakgrunn av definerte 
minimumskrav (skal-krav).  

Deretter ble gjenværende konsepter vurdert opp mot vurderingskriteriene (bør-krav). Etter en 
drøfting av krav ble det prioritert tre konsepter (A1, A2 og A3) som er videre detaljert og vurdert i 
alternativanalysen. Alternativene er vurdert opp mot effektmålene som er definert for KVUen. 
Måloppnåelse er vurdert for analyseåret 2040.  

Nedenfor følger en vurdering av måloppnåelse. Målene er gjengitt i teksten med kursiv. Fargenes 
betydning i tabellene for måloppnåelse er vist i tabell 36. Begrunnelse for vurdert måloppnåelse er 
kort beskrevet i tabellene som oppsummerer hvert mål. Til slutt er det gjort en samlet vurdering av 
hvor det er lagd en skala som benyttes for å gradere betydningen. Fargebruk og score må ansees 
som en støtte til vurderingene som er gjort.  

Tabell 36: Fargenes betydning i vurdering av måloppnåelse.  

Oppfyller målet Delvis oppfylling av målet Oppfyller ikke målet 

   

 
 

11.1 Reisetid mellom viktige destinasjoner på tvers 
Effektmål 1 Reisetiden med kollektivtransport mellom viktige destinasjoner på tvers i 
utredningsområdet skal reduseres har indikatoren endring i opplevd reisetid med kollektivtransport 
mellom utvalgte destinasjoner i utredningsområdet. Opplevd reisetid består av gangtid til stasjonen, 
ventetid og tid om bord. Reisetiden er forskjellig i A0 og A0+.  

Reisetid er vurdert for et utvalg av viktige destinasjoner på tvers i utredningsområdet. Det er valgt 
reiser med ulik lengde. Reiserelasjonene er også en blanding av direktereiser og reiser som 
inkluderer bytter. Reisene er avgrenset av påkoblingspunktene langs utredningsområdet, men vil 
kunne gi effekt også utenfor disse.  

Reisetidene er ikke vektet for antall passasjerer, eller for hvor mye besparelsen utgjør som del av 
hele reisen. Disse sammenhengende inngår i beregningene av trafikantnytte og i nytte-
kostanalysen. 

Tabell 37 viser vurdert måloppnåelse for effektmål 1. Tallene i tabellen viser endring i opplevd 
reisetid i rush. I vurderingene er det definert at reisetidsreduksjon på mer enn 3 minutter oppfyller 
målet (grønn farge), reisetidsreduksjon på 1-3 minutter gir delvis oppfylling av målet (oransje 
farge), mens ingen endring eller en økning i reisetid ikke oppfyller målet (rød farge). Nederste linje i 
tabellen summer opp reisetidsbesparelser for alle destinasjoner. Uttak av reisetider er gjort i RTM 
23+.  
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Tabell 37: Effektmål 1 Reisetiden med kollektivtransport mellom viktige destinasjoner på tvers i 
utredningsområdet skal reduseres. Tallene viser endring i opplevd reisetid i rush i forhold til henholdsvis A0 og 
A0+ (målt i minutter) 

Reise på tvers i utredningsområdet A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Bryn-Grorud torg -2 -17 -2 -4 -16 -4 

Bryn-Sinsen -2 -5 -2 -2 -6 -2 

Bryn-Tonsenhagen -2 -11 -2 -2 -11 -2 

Bryn-Bjerke -2 -21 -2 -2 -21 -2 

Bryn-Carl Berners plass -12 -12 -12 -12 -12 -12 

Trosterud-Sinsen -6 -7 -19 -2 -2 -17 

Trosterud-Grorud torg -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Trosterud-Bjerke -8 -9 -8 -8 -10 -8 

Grorud torg-Furuset -6 -6 -6 -6 -6 -6 

Grorud torg-Helsfyr -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Ellingsrudåsen-Grorud torg -7 -7 -7 -7 -7 -7 

Ellingsrudåsen-Sinsen -3 0 -3 -3 0 -3 

Stovner-Furuset -4 -4 -4 -4 -4 -4 

Tveita-Tonsenhagen -4 -6 -4 -4 -9 -4 

Tveita-Sinsen -8 -9 -8 0 -1 -1 

Tveita-Grorud torg -3 -3 -3 -2 -2 -2 

Sum reisetidsbesparelsen alle destinasjoner  -77 -125 -89 -68 -115 -82 

 

Det er A2 og A2+ som gir den største reduksjonen i reisetid på flest relasjoner, og derfor har den 
høyeste måloppnåelsen. Her skjer den største reduksjonen mellom Bryn og Bjerke, med 21 
minutter. Dette skyldes etablering av linje 26 og 27 som gjør det mulig å reise direkte Bryn–Bjerke.  
Linje 27 forklarer også den store reduksjonen i reisetid mellom Bryn og Grorud Torg.  

Ny bussforbindelse Bryn–Bjerke, sammen med trikk til Tonsenhagen, gir en større reduksjon i 
reisetid mellom Bryn og Tonsenhagen i A2/A2+ enn i øvrige alternativer. Videre gir trikk Disen–
Bryn en litt større reduksjon i reisetid mellom Bryn og Sinsen i A2/A2+ sammenlignet med 
busstilbudet i de andre alternativene.  

Med unntak av Trosterud–Sinsen er redusert reisetid mellom viktige destinasjoner lik for 
henholdsvis A1 og A3, A1+ og A3+. I A3 og A3+ reduseres reisetiden mellom Trosterud–Sinsen 
med hhv. 19 minutter og 17 minutter. Dette skyldes ny T-baneforbindelse mellom Økern og 
Trosterud. Det innebærer at vannskillet for reise via Tøyen forskyves lenger ut fra indre by.  

Fremkommelighetstiltak inn/ut av Grorud terminal gir 2 minutter redusert reisetid for alle linjer som 
kjører til terminalen, og gjelder for alle alternativene.  
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Forlengelse av linje 21 reduserer reisetiden med 12 minutter mellom Carl Bernes plass og Bryn i 
alle alternativene.  

Det er kun mellom Ellingsrudåsen–Sinsen i A2/A2+ og mellom Tveita–Sinsen i A1+ at tiltakene ikke 
fører til at reisetiden reduseres.  

I beregning av trafikantnytte, som inngår i nytte-kostnadsanalysen, summeres effektene av 
reisetidsbesparelsene for alle reisende og verdsettes i kroner. Destinasjoner med redusert reisetid 
og mange reisende vil i stor grad bidra til økt nytte. I nyttekostnadsanalysen er det ikke gjort en 
egen vurdering av reisetid på tvers.  

Tabell 38 viser samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til redusert reisetid på tvers. Alle 
alternativene gir redusert reisetid på tvers, og bidrar dermed til å oppfylle målet. Redusert reisetid 
følger av nye linjer, omlegging av linjer og økt frekvens i alternativene. Det er A2/A2+ som gir den 
største reduksjonen, og dermed scorer best. Forskjell i besparelser mellom A1/A1+ og A3/A3+ er 
ikke store nok at det har vært grunnlag for å skille mellom disse.  

Tabell 38: Samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til redusert reisetid på tvers  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Redusert reisetid på tvers   ++ +++ ++ ++ +++ ++ 

 

11.2 Forbedret punktlighet 
Effektmål 2 Forbedret punktlighet i kollektivnettverket har indikatoren reduksjon i antall 
konfliktpunkter i traséene. Indikatoren er lik for alternativ 0 og alternativ 0+.  

Det er gjennomført en opptelling av om det er skjedd en reduksjon i antall konfliktpunkter i traséene 
i de ulike alternativene, sammenlignet med A0 og A0+. Det er kun telt konfliktpunkter som ansees 
som betydelige.  

Enkelte tiltak innebærer en ny trasé som er konfliktfri. Selv om et slikt tiltak ikke medfører endringer 
på eksisterende konfliktpunkter, er disse tiltakene telt som en reduksjon. Det skyldes at andelene 
av kollektivnettverket som kan fremføres på konfliktfri trasé øker med tiltakene, og dette er en 
egenskap som er vurdert som relevant for effektmålet. For T-bane i tunnel er det telt hvor mange 
større veier tunnelen krysser under.  

Tabell 39 viser vurdert måloppnåelse for effektmål 2.  

Tabell 39: Effektmål 2 Forbedret punktlighet i kollektivnettverket. Tallene viser reduksjon i antall 
konfliktpunkter sammenlignet med referansealternativet.  

År A1/A1+ A2/A2+ A3/A3+ 

2040 15 25 22 

 

I 2040 er antall konfliktpunkter i traséene betydelig redusert for alle alternativene. A2 skiller seg ut 
med høyest måloppnåelse. 

A1 inneholder konfliktreduserende tiltak for buss i form av superbusstrasé, nye traséer og 
punkttiltak i kryss.  

Superbusstraséen gir samlet en reduksjon på hele ni konfliktpunkter. Sju av disse er rundkjøringer 
med trasé gjennom sentraløy og signalprioritering. To er nye planskilte kryss ved E6 og Nedre 
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Kalbakkvei. Selv om superbusstraséen ikke inneholder konfliktpunkter, vil tiltaket ikke gi konfliktfri 
avvikling. Dette skyldes at den betjenes av mange busser som har behov for signalprioritering i 
rundkjøringene. Linjer som kommer fra sideveiene vil kunne oppleve økte forsinkelser før de kjører 
inn på traséen. Dette er ikke hensyntatt i opptellingen av konfliktpunkter. Ved eventuell realisering 
av superbusstrasé vil det trolig bli aktuelt med tiltak for busser fra sideveier som ikke er vurdert i 
denne utredningen.  

A2 har en betydelig større reduksjon i antall konfliktpunkter enn A1. Dette skyldes at etablering av 
trikketraséene Disen–Bryn og Sinsen–Linderud fjerner svært mange konfliktpunkter der bussene 
opplever forsinkelser i A0. Samtidig inneholder A2 alle konfliktreduserende tiltak som inngår i A1. 
Trikken har konfliktfri trasé gjennom rundkjøringer og har heller ikke behov for signalanlegg. 
Sammen med færre busser i tverrgater og i traséen gir dette bedre avvikling enn 
superbusstraséen. Begge trikkelinjene kjører planskilt i Sinsenkrysset. Kollektivgate forbi Ulven gir 
også effekt for busstrafikken.  

A3 inneholder alle tiltakene i A1 i tillegg til ny trasé for T-banen mellom Økern og Trosterud. 
Tunnelen krysser under seks større veier. 

Tabell 42 viser samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til forbedret punktlighet. Alle 
alternativene reduserer antall konfliktpunkter og bidrar til god måloppnåelse. A2/A2+ og A3/A3+ gir 
en betydelig større reduksjon enn A1/A1+, og scorer derfor noe bedre på målet.  

Tabell 40: Samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til forbedret punktlighet  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Forbedret punktlighet   ++ +++ +++ ++ +++ +++ 

 

Effekter som ikke inngår i indikatoren 

Av effekter som ikke inngår i indikatoren, men som har stor betydning for punktligheten, er 
fyllingsgraden om bord. Trengsel om bord gir lav punktlighet. Effekter av endring i andelen som 
kjører bil er vurdert i egen følsomhetsanalyse. Økt biltrafikk vil kunne gi konfliktpunkter som ikke 
inngår i referansealternativene, og som ikke inngår i opptellingen. Disse temaene er vurdert i andre 
kapitler.  

Både for buss og trikk er strekningen Storo–Sinsen et område med stor betydning for 
punktligheten. For bussene er Storo–Sinsen en av de strekningene med størst forsinkelser i Oslo, 
og det er ikke funnet noen løsning for dette selv om det er gjennomført forprosjekter. Strekningen 
er en av årsakene til at det ikke er vurdert superbuss langs Ring 3 i utredningsområdet – 
forsinkelser utenfor utredningsområdet medfører lav punktlighet.  

Trikkene kjører på separat trasé ved siden av køen både i referansealternativene og i de andre 
alternativene. Bortsett fra i A2 er det linjen som kommer fra Rikshospitalet som trafikkerer denne 
strekningen. I A2 legges linjene om, og strekningen trafikkeres av trikk Disen–Bryn. 

Selv om trikken kjører på separat trasé mellom Storo og Sinsen, vil den ikke få god punktlighet. 
Årsaken til dette er vognlogistikk ved Grefsen vognhall. En høyfrekvent linje gjennom dette 
området gir også utfordringer for logistikken. Sporveien har igangsatt et prosjekt for vending av 
trikker i Muselunden for å unngå å belaste strekningen med en linje i trafikk.  

Dette konfliktpunktet ligger utenfor utredningsområdet og inngår ikke i hverken behovsanalysen 
eller i opptellingen av konfliktpunkter.  
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Både separat trasé og tunnel er telt på samme måten. T-banen krysser under en rekke mindre 
veier som ikke er med i indikatoren.  

Samlet sett er buss og trikk noe overvurdert i indikatoren, mens T-banen er undervurdert.  

11.3 Tilstrekkelig kapasitet 
Effektmål 3 Tilstrekkelig kapasitet på hovedlinjer og tverrforbindelser tilpasset planlagt byutvikling 
har indikatoren reduksjon i antall linjer der kapasiteten overstiges i utredningsområdet. Kapasiteten 
er vurdert på hovedlinjer og viktige linjer på tvers. Indikatoren er målt ved hjelp av resultater fra 
RTM23+.  

Kapasitet ble også benyttet som bør-krav i rangeringen i mulighetsstudien, da basert på praktisk 
kapasitet (tre personer pr. kvadratmeter). I vurderingen av måloppnåelse er detaljeringen av 
alternativene økt og det er benyttet Ruters komfortstandard på alle driftsarter, dvs. to personer pr. 
kvadratmeter. Dette gir et bedre bilde på forskjellene mellom alternativene, og viser nivået opptil 
opplevelsen av trengsel blant de reisende og økt tidsbruk på stoppestedene. Det er også valgt å 
vise praktisk kapasitet.  

Det gjøres oppmerksom på at målet om tilstrekkelig kapasitet er i stor grad blir påvirket av hvilke 
prognoser som legges til grunn og hvilken fyllingsgrad som aksepteres.  

Tabell 41 viser endringer i kapasitet på kollektivlinjer i utredningsområdet ved bruk av 
komfortstandard. Det er kun vist linjer der kapasiteten overstiges innenfor KVUens 
utredningsområde, det vil si at det i tillegg kan finnes linjer som betjener utredningsområdet og som 
har kapasitetsproblemer utenfor utredningsområdet. Linjer som trafikkerer samme strekning er vist 
samlet i tabellen. Rød farge indikerer at kapasitet overstiges mens grønn farge indikerer 
tilstrekkelig kapasitet. Kapasiteten er forskjellig i 0 og 0+.  

Tabell 41: Effektmål 3 Endring i kapasitet på kollektivlinjer i utredningsområdet (Komfortstandard).  

Hovedlinjer og viktige linjer kapasiteten 
overstiges enten i referansesituasjonen 
eller i alternativene. 

A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

T-banesystemet        
Ring 3 retning vest (linje 23, 24, trikk)       
Ring 3 retning øst (linje 23, 24, trikk)       
Linje 26 og 27 retning nord-øst       
Linje 26 og 27 retning sør-vest        
33 Sinsen–Ellingsrud             
33 Ellingsrud–Sinsen             
65e Furuset T–Stovner T             
65e Stovner T–Furuset T             
Linje 67 Lørenskog–Økern               
Regionbuss 345 Vestvollen–Økern        
Rv. 4 Gjelleråsen–Sinsen regionbusser       

 

Tabell 41 viser at alle alternativene har linjer hvor kapasiteten overstiges i henhold til 
komfortstandard. Hverken A1, A2 eller A3 gir reduksjon i antall linjer der kapasiteten overstiges i 
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utredningsområdet sammenlignet mot A0, men det skjer en endring i hvilke linjer som er 
overbelastet. Det samme mønsteret gjelder for alle alternativene sammenlignet mot A0+.  

I A0 overstiges kapasiteten på T-bane Vestli–Ringen–Sognsvann, men dette skjer ikke i noen av 
alternativene. I A0 overstiges også kapasiteten på T-bane Vestli–Kolsås, og dette gjelder også i A2 
som derfor er markert som rød i tabellen. Dette indikerer at et kollektivtilbud som mater til Økern i 
A2 ikke er gunstig før ny T-banetunnel er etablert. Det er tilstrekkelig kapasitet på linjen i A1 og A3. 
Samlet sett vil derfor alternativene A1, A3 og til dels A2 avlaste T-banesystemet før det etableres 
ny tunnel. 

I A3+ er linjene lagt om slik at ringbanen kjører på ny trasé mellom Økern og Trosterud. Det 
medfører at kapasiteten på T-banen Vestli–Frognerseteren overstiges. I A0+ går den samme linjen 
til Veitvet istedenfor Vestli, og har ikke kapasitetsutfordringer. Begrensninger i T-banesystemet 
utenfor utredningsområdet medfører at linjen kjører med enkle togsett. T-banen utgjør 
grunnstammen i kollektivsystemet og fyllingsgraden på denne linjen er kritisk for avviklingen på T-
banen.  

Med ny sentrumstunnel kan det finnes andre trafikktilbud som vil ha tilstrekkelig kapasitet, men 
som ikke er vurdert. Uten ny sentrumstunnel er handlingsrommet for endring av trafikktilbud for å 
tilby tilstrekkelig kapasitet svært begrenset.  

Linje 23 og 24 betjener samme strekning innenfor utredningsområdet og er vist samlet under Ring 3 
i tabellen. Kapasiteten overstiges på begge linjene i begge retninger, både i A0 og i A0+. I alle 
alternativene med unntak av A2 og A2+ overstiges også kapasiteten på linjene i retning vest. I retning 
øst overstiges kapasiteten kun i A1. I A2 og A2+ overstiges ikke kapasiteten fordi trikken betjener 
Ring 3 og har tilstrekkelig kapasitet. Samtidig viser de trafikale vurderingene at trikken ikke er attraktiv 
for de reisende slik at den tilbyr betydelig overkapasitet. Linje 26 og 27 kjører parallelt med linje 23 
og 24 mellom Økern–Ulven–Bryn. På strekningen Økern–Haraldrud–Ulven overstiges kapasiteten i 
A2 og A2+, og er markert rødt i tabellen. Dette området er dermed dimensjonerende for kapasiteten 
langs Ring 3. I A3/A3+ betjenes området av T-bane med tilstrekkelig kapasitet på strekningen.  

I A1, A1+, A3 og A3+ overstiger linje 33 kapasiteten på en eller begge strekninger. I A2/A2+ har 
denne linjen tilstrekkelig kapasitet. Det kan forklares med etablering av trikk Sinsen–Bjerke–
Tonsenhagen i A2/A2+.  

I alle alternativene overstiger ny linje 65e kapasiteten på en eller begge strekninger. Linjen legger 
til rette for synkronisert bytte med jernbanen på Haugenstua. Linjen blir så attraktiv at det oppstår 
kapasitetsutfordringer.  

For linje 67 langs Østre Aker vei overstiges også kapasiteten for alle alternativene med unntak av 
A3+. Samtidig viser tabellen at regionbussen (linje 345 Vestvollen–Økern) som også trafikkerer 
Østre Aker vei også går full. Dette gjelder også i A3+, og fører til at ny tverrforbindelse med T-bane 
bare delvis avlaster Østre Aker vei.  

Kapasiteten overstiges også for flere av regionbussene på Rv. 4 Gjelleråsen–Sinsen i alternativene. 
På linje 390 overstiges kapasiteten i alle alternativer, og varianter av linjen i flere av de andre 
alternativene. De reisende vil ha et alternativ med T-bane på strekningen Grorud torg – indre by, og 
det kan vurderes om linjen tilbyr unødig parallellkjøring med T-banen når frekvensen øker med ny 
sentrumstunnel.  

Tabell 42 viser endring i kapasitet på kollektivlinjer i utredningsområdet ved bruk av praktisk 
kapasitet. Ved bruk av praktisk kapasitet er det noe færre linjer hvor kapasiteten overstiges. A2 har 
ikke lenger kapasitetsutfordringer på T-bane. Med unntak av A2 har bussene langs Østre Aker vei 
tilstrekkelig kapasitet.   
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Tabell 42: Effektmål 3 Endring i kapasitet på kollektivlinjer i utredningsområdet (Praktisk kapasitet).  

Hovedlinjer og viktige linjer kapasiteten 
overstiges enten i referansesituasjonen 
eller i alternativene. 

A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

T-banesystemet        
Ring 3 retning vest (linje 23, 24, trikk)       
Ring 3 retning øst (linje 23, 24, trikk)       
Linje 26 og 27 retning nord-øst       
Linje 26 og 27 retning sør-vest        
33 Sinsen–Ellingsrud             
33 Ellingsrud–Sinsen             
65e Furuset T–Stovner T             
65e Stovner T–Furuset T             
Linje 67 Lørenskog–Økern               
Regionbuss 345 Vestvollen–Økern        
Rv. 4 Gjelleråsen–Sinsen regionbusser       

 

Tabell 43 viser samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til tilstrekkelig kapasitet. Alle 
alternativene har kapasitetsutfordringer på flere av linjene, selv om alternativene til sammen gir 
bedre kapasitet enn referansealternativene.  

Tabell 43: Samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til tilstrekkelig kapasitet  

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Tilstrekkelig kapasitet  + + + + + + 

 

11.4 Øke kollektivandelen 
Effektmål 4 Øke kollektivandelen på bekostning av bil har indikatoren endring i kollektivandel som 
følge av reduksjon i bilandel. Indikatoren er målt ved hjelp av resultater fra RTM23+. 
Reisemiddelfordelingen i alle alternativer er vurdert. Fordi det er store forskjeller i resultatene for 
Hovinbyen sammenlignet med resten av Groruddalen, er dette gjengitt.  

Tabell 44 viser endring i andelen bilturer i Groruddalen uten Hovinbyen, Hovinbyen og totalt for hele 
modellområdet.  

Tabell 44: Endring i andelen bilturer. Endringer i intervallet +/-1% er markert som delvis oppfyllelse av målet.. 

Område A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Groruddalen uten Hovinbyen -0,5% -0,8% -0,5% -0,7% -1,1% -0,8% 

Hovinbyen -7,5% -7,7% -7,6% -7,6% -7,9% -7,7% 

Totalt modellområdet (Oslo og 
deler av Viken) 

-0,6% -0,6% -0,6% -0,7% -0,7% -0,7% 
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Tabell 44 viser at alle alternativer gir en markant reduksjon i andelen bilturer i Hovinbyen, men bare 
A2+ gir reduksjon av betydning i Groruddalen uten Hovinbyen. A2 gir den største reduksjonen mot 
A0, men forskjellen mellom alternativene er liten. Totalt for modellområdet er det ikke endringer 
eller forskjeller av betydning – noe som delvis kan forklares med at bilturer til/fra og i 
utredningsområdet utgjør en mindre del av antall bilturer i modellområdet.  

Tabell 45 viser endring i andelen kollektivturer i Groruddalen uten Hovinbyen, Hovinbyen og totalt 
for hele modellområdet.  

Tabell 45: Endring i andelen kollektivturer. Endringer i intervallet +/-1% er markert som delvis oppfyllelse av 
målet. 

Område A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Groruddalen uten Hovinbyen 1,6% 2,0% 1,6% 2,3% 2,7% 2,5% 

Hovinbyen 6,7% 7,1% 6,8% 7,9% 8,2% 8,0% 

Totalt modellområdet (Oslo og 
deler av Viken) 

0,6% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9% 0,9% 

 

Tabell 45 viser at alle alternativer gir en økning i andelen kollektivreiser i alle alternativer i både 
Groruddalen uten Hovinbyen og i Hovinbyen. Økningen er betydelig større i Hovinbyen enn i resten 
av utredningsområdet. A2+ gir den største økningen i begge områdene, og A2 gir den største 
økningen mot A0. Totalt for modellområdet er det ikke endringer eller forskjeller av betydning – noe 
som delvis kan forklares med at bilturer til/fra og i utredningsområdet utgjør en mindre del av antall 
bilturer i modellområdet. 

Sees tabell 44 og tabell 45 sammen, kan årsaken til at A2 og A2+ har beste måloppnåelsen 
forklares med veitiltak på strekningen Sinsen–Bjerke i A2 og A2+, og at tilsvarende tiltak ikke 
inngår i de andre alternativene.  

I A2 og A2+ er det på strekningen Sinsen–Bjerke etablert midstilt kollektivtrasé med trikk, 
hastigheten på Rv. 4 er redusert fra 70 km/t til 50 km/t og Sinsenkrysset er bygget om med 
kollektivterminal og redusert kapasitet for avvikling av biltrafikk. Til sammen medfører disse 
tiltakene at reisetiden med bil øker, samtidig som reisetiden med kollektivtrafikk reduseres. 
Effekten av dette er blant annet at det skjer en overflytting av trafikanter fra bil til kollektivtrafikk.  

Et annet tiltak som sannsynligvis vil gi en lignende effekt er superbusstraséen. Erfaringer fra 
bussveien i Stavanger viser at høy frekvens i superbusstraséen i kombinasjon med signalregulerte 
rundkjøringer gir lavere avviklingskapasitet for bil. Simulering av lyskryss er ikke gjennomført på 
dette utredningsnivået, og RTM23+ er ikke kodet med endringer i reisetid for bil som følge av 
superbusstraséen. For alle alternativer betyr det at andelen bilturer er noe overvurdert og andelen 
kollektivturer noe undervurdert. Tiltaket inngår i alle alternativer, og eventuelle utslag på indikatoren 
har derfor ikke betydning for rangeringen av alternativene. 

For gående og syklende er det små endringer i alle alternativer (+/-1% i alle alternativer, med 
unntak i A1 der andelen gående i Hovinbyen øker med 1,1%).  Effekten av sykkeltiltak, fortau og 
kryssombygginger langs kollektivtraséene i alle alternativer er ikke kodet i modellen. Disse tiltakene 
vil gi både kortere og lengre reisetid for gående og syklister, og det er usikkert hvordan tiltakene 
totalt sett vil slå ut når det gjelder reisemiddelfordeling for disse trafikantgruppene. 
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Resultatene fra RTM23+ gir en indikasjon på endringene, men det eksakte nivået er beheftet med 
usikkerhet. Størst usikkerhet ligger sannsynligvis i veitiltakene i alternativ 2/2+. Mer eksakt 
vurdering av avviklingskapasitet i kryss må gjennomføres på et senere detaljeringsnivå ved bruk av 
mikromodellering (Aimsun). I senere faser vil også selve kryssløsningene ha et høyere 
detaljeringsnivå.  

Reduksjon av biltrafikken er et viktig tiltak for å redusere støy og luftforurensing, noe det i 
behovsanalysen er avdekket et behov for. Det er ikke gjennomført egne vurderinger av nye nivåer 
for støy og luftforurensing i de ulike alternativene.  

Generelt vil innføring av fossilfri transport også redusere den lokale luftforurensingen, men det vil 
fortsatt forekomme svevestøv blant annet som følge av oppvirvling av støv fra veibanen. I 
hastigheter over 50 km/t er dekkstøy den dominerende støykilden, og effekten av stillegående el-
motorer er liten. Reduksjon i fartsgrensen i A2 og A2+ vil derfor gi reduksjon i støy og 
luftforurensing. 

I Hovinbyen gir alternativene en forholdsvis stor endring i bilandelen, noe som sannsynligvis vil gi 
mindre støy og luftforurensing lokalt. I Groruddalen uten Hovinbyen er det behov for bilrestriktive 
tiltak dersom støy og luftforurensing skal reduseres i stor grad. Bilrestriktive tiltak vil sannsynligvis 
også øke kollektivandelen ytterligere.  

Tabell 46 viser samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til økt kollektivandel. Alle 
alternativene bidrar til god måloppnåelse. Selv om A2/A2+ har størst effekt er det vurdert at 
forskjellen mellom alternativene ikke er store nok til at det skilles mellom dem. 

Tabell 46: Samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til økt kollektivandel   

 A1 A2 A3 A1+ A2+ A3+ 

Økt kollektivandel   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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12 Tilrettelegging for byutvikling 
I bestillingen står det at minst et av konseptene må legge til rette for ny byutvikling i Groruddalen. 
Føringer for utredningen av denne typen er ikke betraktet som et mål eller krav som skal gjelde for 
ett enkelt konsept, og derfor ikke sidestilt med andre krav.  

Utbygging av kollektivsystemet med tiltak som gir reduksjon i reisetid, høyere frekvens og nye 
kollektivlinjer er generelt tiltak som tilrettelegger for byutvikling, og som er behandlet både under de 
trafikale vurderingene og kapittelet om måloppnåelsen. Dette er kriterier som ofte behandles som 
prissatte konsekvenser i en samfunnsøkonomisk analyse.  

I dette kapittelet drøftes tilrettelegging for byutvikling kvalitativt, og er derfor et tillegg til de prissatte 
konsekvensene. Oslo kommunes veileder setter ikke krav til å gjennomføre en 
samfunnsøkonomisk analyse, og temaet ville i en slik analyse typisk blitt behandlet som del av 
ikke-prissatte konsekvenser. Det kan være vanskelig å sammenlikne kvalitative vurderinger opp 
mot kvantitative regnestykker. I vurderingene er det dokumentert hvordan de forskjellige 
alternativene bidrar til byutvikling, og må sees som et supplement til nytte-kostanalysen der det 
fremgår hvor mye kvalitetene vil koste.   

I RTM23+ er det lagt inn byutvikling i 2040. Dette kapittelet tar utgangspunkt i kommuneplanen, 
som viser situasjonen i 2030 og 2050.  

Føringen er sett i sammenheng med Byutviklingsstrategien som bygger på Kommuneplan 2015. 
Det er her tatt utgangspunkt i byutviklingsstrategien for å definere vurderingskriterier som er 
benyttet i drøfting av hvorvidt alternativene bidrar til tilrettelegging for ny byutvikling.  

Innledningsvis i byutviklingsstrategien står det at Oslo er en by i vekst, og at kommunen må 
tilrettelegge arealer for denne veksten og skal styre veksten til å gjøre Oslo til en bedre by for enda 
flere (Kommuneplan Oslo, Samfunnsdel med byutviklingsstrategi 40). Dette skal skje blant annet 
basert på banebasert byutvikling og nettverksbasert kollektivtilbud.  

Den tette byen skal utvikles innenfra og utover, mens de ytre deler skal utvikles sist. I tillegg legges 
det til rette for forsterket banebasert utvikling. En oversikt over utviklingsområder mot 2030 og mot 
2050 finnes i arealstrategikartene i kommuneplan for Oslo (Oslo kommune 2019). Flere av 
områdene berøres i utredningsområdet, blant annet Bjerke, Økern, Løren, Ensjø og deler av 
Groruddalen. I planen er Grorud stasjon, Økern, Sinsen og Helsfyr definert som 
kollektivknutepunkter, dvs. områder med potensial for bymessig utvikling som kobler to eller flere 
banebaserte linjer. 

Utviklingen skal skje med høy tetthet, arkitektonisk kvalitet, finmasket gate – og byromsnett, 
grønnstruktur og funksjonsblanding.  

12.1 Metodikk 
For å vurdere hvordan de forskjellige alternativene bidrar til tilrettelegging for ny byutvikling, er det 
med utgangspunkt i byutviklingsstrategien definert vurderingskriterier. Det er også lagd en skala 
som benyttes for å gradere betydningen.  

Det er flere ulike måter kollektivtrafikken kan legge til rette for ny byutvikling. Særlig de 
skinnegående løsningene virker strukturerende på arealutviklingen og tilbyr høy kapasitet. Dette gir 
et godt utgangspunkt for høy tetthet i byutviklingen. Særlig T-bane og trikk påvirker også 
markedsverdiene på eiendommer langs traséene (NIBR-rapport 2012:11). Selv om kommunen er 
reguleringsmyndighet, så er mye av byutviklingen markedsstyrt. Det å etablere et transportsystem 
som gir økte markedspriser er derfor en måte å tilrettelegge for at byutviklingen i områder pekt ut i 
kommuneplanen faktisk skjer. På den andre siden må utbyggerne ha tillatelse fra kommunen for å 
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sette i gang utbygging, og kommunen krever ofte at utbygging først kan skje når et godt 
kollektivtilbud foreligger.  

Alternativene er vurdert opp mot følgende kriterier:  

• Alternativet har nye linjer som passerer gjennom byutviklingsområder, prioriterte 
stasjonsnære områder og kollektivknutepunkter gitt i arealstrategiplanen til Oslo kommune 

• Alternativet bidrar til et mer nettverksbasert kollektivsystem. 

• Alternativet bidrar til et mer banebasert kollektivsystem 

Vurderingene er de samme for alternativ 0 og 0+. 

Tabell 47 viser skalaen som er benyttet i drøftingen. 

Tabell 47: Skala for vurdering av i hvor stor grad alternativene bidrar til ny byutvikling.  

Bidrar i 
svært 
høy grad 
til ny by-
utvikling 

Bidrar i 
høy grad 
til ny by-
utvikling 

Bidrar i 
noe grad 
til ny by-
utvikling 

Ingen 
påvirkning 
på by-
utvikling 

Motvirker i 
noe grad til 
ny by-
utvikling 

Motvirker i 
høy grad til 
ny by-
utvikling 

Motvirker 
i svært 
høy grad 
til ny by-
utvikling 

+++ ++ + 0 - -- --- 

 

12.2 A1 Buss og Breivoll stasjon 
A1 inneholder følgende tiltak som er vurdert spesielt når det gjelder tilrettelegging for ny 
byutvikling:  

• Superbusstrasé på strekningen Helsfyr-Grorud stasjon 

• Nye bussforbindelser som gir et mer finmasket nettverk 

• Ny jernbanestasjon på Breivoll 

12.2.1 Superbusstrasé 
Trasé for superbuss kan etableres på ulike måter. I denne KVU en er det lagt til grunn en trasé 
etter eksempel fra Stavanger, som passer godt inn i de områdene den går igjennom og der det er 
vektlagt fysiske løsninger som reduserer reisetiden. Superbussløsningen i Stavanger er et 
eksempel på en utforming som er veipreget. I A1 er det forutsatt en norsk løsning der det er 
veidekke bestående av asfalt eller betong, enkelte planskilte kryss, delvis benyttelse av kollektivfelt 
på E6 og rundkjøringsløsninger som i Stavanger.  

Reisetiden i den typen trasé som er valgt er typisk kortere enn i en mer gatepreget trasé. I en mer 
gatepreget trasé er det i større grad er vektlagt forutsigbar avvikling, men i et roligere tempo.  

En mer bymessig utforming av traséen i A1 enn det som er lagt til grunn, vil også måtte inneholde 
endringer i langsgående bebyggelse, fasadeløsninger og større grad av estetiske kvaliteter. Ved å 
kombinere etablering av trasé med aktive fasader langs traséen ville Strømsveien i større grad 
fungert som en gate.  

Det finnes flere eksempler på superbussløsninger som er mer bymessige enn det som er lagt til 
grunn her. Disse finnes blant annet i Trondheim, Rouen, Utrecht og Metz.  
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En slik løsning ville trolig gitt bedre måloppnåelse innen byutvikling, men lengre reisetid ville gitt 
færre reisende og dårligere resultat i nytte-kostanalysen.  

 

Figur 76: Superbusstrasé med gateutforming Metz (til venstre) og veiutforming i Stavanger (til høyre).  

Superbusstraséen i Strømsveien og Professor Birkelands vei passerer flere av 
byutviklingsområdene. Sammen med Helsfyr, skal Kjelsrud og Leirdal transformeres mot 2030, og 
Stubberud skal transformeres nærmere 2050. Det pågår også planarbeid for knutepunktsutvikling 
på Grorud stasjon. Mellom Helsfyr og Teisen trafikkerer superbussen E6. Endestoppested for 
superbussen på Grorud stasjon vil bidra til et mer nettverksbasert kollektivsystem.  

Langs superbusstraséen er det lagt til grunn en betydelig oppgradering av løsninger for gående og 
syklende. Dette er en kvalitet som tilføres området.   

Superbusstraséen reduserer grøntområdet langs Alna sør for Grorud stasjon. Dette ansees som en 
reduksjon i områdets kvaliteter, og er vurdert å ha negativ betydning. Det pågår også planer om å 
gjenåpne Alnaelven. Om traséen vil hindre ytterligere gjenåpning av elven, er ikke vurdert i 
utredningen. 

Siden byutviklingen i stor grad er markedsstyrt, er det en konkurransesituasjon om hvilke deler av 
byen som bygges ut først. I en by der det ikke finnes et godt kollektivtilbud fra før, vil sannsynligvis 
en ny superbusstrasé ha større påvirkning på byutviklingen enn i byer som Oslo, som i stor grad er 
basert på et godt skinnegående kollektivtilbud fra før av.  

I en situasjon der det er kommunen som holder igjen byutvikling inntil kollektivløsning er på plass, 
vil superbusstraséen kunne tilfredsstille kommunens krav til høystandard kollektivløsninger.  

12.2.2 Nye bussforbindelser  
Det er i behovsanalysen dokumentert at utredningsområdet ikke har det samme finmaskede 
gatenettet som i indre by. Et eksempel på et finmasket gatenett er Grünerløkka hvor gatenettet er 
koblet sammen på en måte som gir konkurransedyktig kollektivtrafikk med et stort 
betjeningsområde. En funksjonalistisk veistruktur gir negative konsekvenser for gående som ofte 
får lange gangavstander, og for busstrafikken som må kjøre av og på ramper for å betjene 
stoppesteder i randsonen av bebyggelsene.  

Det er i A1 et tiltak som består av en ny forbindelse for buss mellom Bjerke og Økern30. Dette 
området inngår i Hovinbyen og transformasjon er påbegynt. En ny bussforbindelse vil bidra til et 
mer finmasket gatenett i området, og gi økt sentralitet til både Bjerke og Økern. 

 
30 Det er vedtatt i VPOR for Bjerke at Økern Torgvei ikke skal videreføres til Refstadveien på grunn av 
trafikksikkerhet. Det foreslåtte tiltaket i KVUen vil kun gjelde buss, og ikke åpning for biltrafikk. 
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Forlengelse av linje 21 mellom Helsfyr og Bryn er et eksempel på et tiltak som gir et mer 
nettverksbasert kollektivtilbud. Det samme gir for øvrig flere nye busslinjer og høy frekvens.  

 

Figur 77: Ny bussforbindelse mellom Bjerke og Økern bidrar til tilrettelegging for ny byutvikling ved å gi en ny 
kapasitetssterk bussforbindelse som binder sammen de to områdene. Forbindelsen (vist på bildet til høyre) 
bidrar til et mer finmasket gatenett.  

I Ulvenveien blir det svært høy bussfrekvens. Dette forringer de lokale kvalitetene i området. 

12.2.3 Breivoll stasjon 

 

Figur 78: Markedsområdet for stasjon på Breivoll for Hovedbanen inneholder både eksisterende 
boligbebyggelse og plasskrevende næringsvirksomhet.  

En ny jernbanestasjon på Breivoll vil gi skinnegående kollektivtrafikk mellom Breivoll og Oslo 
sentrum. Boligområdet på Teisen og eksisterende næringsvirksomhet inngår i markedsområdet til 
stasjonen. I A0/A0+ betjenes Breivoll av buss i Ole Deviks vei, og en stasjon på Hovedbanen med 
forbindelse til Oslo sentrum ansees som en løsning som vil øke markedsverdien av tomter i 
området. Stasjonen ligger i dagen på nivå med eksisterende spor, noe som reduserer arealene 
som kan benyttes til utbygging eller andre bymessige funksjoner.  
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12.2.4 Vurdering A1 
A1 bidrar til tilrettelegging for ny byutvikling. Superbusstraséen er en høystandard kollektivløsning 
som passerer flere byutviklingsområder, og Grorud stasjon blir et større knutepunkt. Det vil bli 
reduksjon av grøntområder på deler av traséen som bidrar negativt.  

Nye bussforbindelse gir et mer finmasket gatenett og kollektivtilbudet blir mer nettverksbasert. Ny 
stasjon på Breivoll antas å øke eiendomsprisene i området, men til et begrenset område rundt 
stasjonen. 

Tabell 48 Samlet vurdering av hvordan A1 bidrar til ny byutvikling. 

  +     

 

12.3 A2 Buss og trikk 
Superbusstraséen og mange av busstiltakene fra A1 inngår i A2. A2 inneholder ytterligere to tiltak 
som begge er vurdert spesielt når det gjelder tilrettelegging for ny byutvikling:  

• Ny trikkelinje mellom Disen og Bryn 

• Forlengelse av trikken fra Sinsen via Tonsenhagen til Linderud 

Begge trikkelinjene er banebasert byutvikling, og betjener til sammen en betydelig del av 
Hovinbyen. 
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12.3.1 Trikk Disen–Bryn 

 

Figur 79: Ny trikkestrekning mellom Disen og Bryn bidrar til ny byutvikling ved at den gir en estetisk 
opprustning i et område preget av grå veiutforming.    

Figur 79 viser den nye trikkestrekningen mellom Disen og Bryn. Gresskledd trasé som erstatning 
for trafikkområder med store asfalterte flater inngår i løsningen. Ring 3 markerer en slags grense 
mellom den tette byen og drabantbyområdene lenger ut, og trikkelinjen vil kunne bli en måte å 
redusere denne grensen på.  

Som del av løsningen er det også forutsatt to strekninger med kollektivgate og etablering av ny 
gatebruksplan for tilstøtende områder. En ny trikkelinje er et godt utgangspunkt for å få til en slik 
endring, og er lagt til grunn for alternativet. Konkret innhold av ny gatebruksplan er ikke utarbeidet.  

Noen av de største prioriterte byutviklingsområdene finnes langs Ring 3 mellom Sinsen og Bryn. 
Store transformasjonsområder og den positive innvirkningen en trikketrasé vil ha på 
gateutformingen tilsier at tiltaket i stor grad tilrettelegger for ny byutvikling. Som del av løsningen er 
det lagt til grunn infrastruktur for gående og syklende. 

Trikkelinjen vil gi nye byttepunkter mellom trikk og T-bane på Økern og Bryn. Dette vil gjøre disse 
to områdene mer attraktive å utvikle.  

12.3.2 Trikk Sinsen–Tonsenhagen–Linderud 
Trikkelinjen kjører via Sinsen-krysset og Bjerke som begge inngår i arealstrategiplanen. I tillegg 
passerer linjen Aker sykehus hvor arbeidet i gang med å bygge et nytt sykehus som vil kreve et 
kollektivtilbud med høy standard. Tiltaket gir direktereise til/fra sentrum med skinnegående 
transportmiddel. Trikkelinjen tilfører banebasert løsning til det eneste store området i Groruddalen 
som ikke har dette fra før.  
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Sinsenkrysset bygges om med terminalløsning, og Bjerkekrysset blir sentrert rundt 
trikkeholdeplassen. På Bjerke, som er et av utviklingsområdene i arealstrategiplanen, er det lagt til 
grunn holdeplass med utforming tilsvarende Frogner plass. Denne fungerer som et byrom i tillegg 
til selve holdeplassfunksjonen31. Dette ansees som positivt for å øke områdets urbane kvaliteter. 

Trikk og buss kjører sammen i traséen, eller traséen går i blandet trafikk. Det er derfor lagt til grunn 
asfaltdekke (ikke partier med gress eller liknende). Dette medfører at selve trikketraséen på Rv. 4 
ikke tilfører attraktive kvaliteter tilsvarende trikken mellom Disen og Bryn. Dette fordi trikk i egen 
trasé gir større designmuligheter i traséen enn når den kjører sammen med buss.   

 

Figur 80: Ny trikketrasé Sinsen–Tonsenhagen–Linderud med nytt plassutformet stoppested på Bjerke og ny 
terminal i Sinsenkrysset.  

12.3.3 Samlet vurdering A2 
A2 inneholder mange av de samme kvalitetene som A1 – i tillegg til to nye trikkelinjer. Det er 
sannsynlig at trikkelinjene øker markedsverdien til tomtene i flere byutviklingsområder. Trikkelinjen 
Disen–Bryn betjener Løren, Økern, Ulven og Bryn. Trikkelinjen Sinsen–Tonsenhagen–Linderud 
betjener Sinsen-krysset, Aker sykehus og Bjerke. Trikkelinjene tilfører flere urbane kvaliteter og gir 
et mer banebasert kollektivtilbud.  

Tabell 49: Samlet vurdering av hvordan A2 bidrar til ny byutvikling 

+++       

 

 
31 Løsningen på Bjerke er ikke vurdert tidligere, og er en annen løsning enn den som inngår i VPOR for 
Bjerke. 
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12.4  A3 Buss og T-bane 
Superbusstraséen og ny busstrasé mellom Bjerke og Økern inngår i A3. A3 inneholder ytterligere 
ett tiltak som begge er vurdert spesielt når det gjelder tilrettelegging for ny byutvikling:  

• Forlengelse av T-banen mellom Økern og Trosterud med nye stasjoner på Haraldrud og 
Breivoll 

12.4.1 T-banetasjoner på Haraldrud og Breivoll 
Nye T-banestasjoner på Haraldrud og Breivoll vil gi skinnegående kollektivtrafikk mellom Breivoll 
og Ringbanen, med mulighet for bytte for reiser til sentrum på Økern. Haraldrud er sentralt plassert 
i Hovinbyen med både eksisterende funksjoner og potensial for betydelig mer byutvikling. 
Boligområdet på Teisen og eksisterende næringsvirksomhet inngår i markedsområdet til Breivoll T-
banestasjon. Forbindelse til Ringbanen ansees som positivt. Forlengelse av T-banen vil trolig øke 
markedsverdien på tomter i området og derfor kunne bidra til ny byutvikling.  

Figur 81: T-bane har stor kapasitet og i alternativet ligger trasé og stasjoner under bakken. Dette gir mulighet 
for byutvikling med høy tetthet på strekningen Økern, Haraldrud og Breivoll. 

Begge stasjonene og det meste av ny trasé ligger i tunnel. Dette gir mulighet for høy utnyttelse av 
tomtene i stasjonsområdene, fordi alternativet tilfører en svært kapasitetssterk transportåre uten at 
det beslaglegges overflateareal.  

Breivoll er et fremtidig knutepunkt og et av byutviklingsområdene som skal utvikles rundt 2030 mot 
2050.  

12.4.2 Byttepunkt på Økern og Trosterud 
Økern er et viktig knutepunkt med byttemuligheter mellom buss og T-bane. Økern stasjon forbinder 
baner mot sentrum med Ringbanen og Grorudbanen. Ved etablering av en ny tverrforbindelse vil 
Økern få T-banelinjer som kjører i fire retninger. Utvikling av Økern er allerede i gang og en ny 
tverrforbindelse vil gjøre området mer sentralt i transportsystemet, og derfor øke attraktiviteten 
ytterliggere for eiendomsutviklere. 

Trosterud vil få en viktigere rolle i det nettverksbaserte kollektivsystemet.  
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Figur 82 Nettverks- og banebasert byutvikling.  

12.4.3 Samlet vurdering A3 
To nye stasjoner på T-banen og trasé under bakken ansees som positivt for byutvikling. Den 
forlengede linjen betjener det prioriterte byutviklingsområdet ved Økern og videre mot Ulven. 
Begge knutepunktene Økern og Trosterud øker nettverkseffekten i kollektivtilbudet, og utviklingen 
er banebasert.  

Tabell 50 Samlet vurdering av hvordan A3 bidrar til ny byutvikling 

 ++      
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12.5  Oppsummering  
Alle de tre alternativene legger til rette for ny byutvikling ved å tilby større kapasitet og raskere 
reiser enn i referansesituasjonen. Buss vil ha en viktig funksjon i utredningsområdet fordi det har 
en flatedekningsaspekt og inngår i alle alternativene. I dette kapittelet er andre egenskaper ved 
alternativene drøftet kvalitativt.  

I de fysiske løsningene for trikkelinjene, superbusstraséen og i flere busstiltak ligger det inne tiltak 
for sykkel og gående som en del av traséene.  

Generelt har bussløsninger ikke en like stor effekt på byutvikling som skinnegående systemer. 
Hvor stort potensiale superbuss har i tilrettelegging for byutvikling avhenger blant annet av 
utforming av trasé og kvaliteten på andre deler av kollektivsystemet. Skinnegående kollektivtilbud 
øker markedsverdien til nærliggende eiendommer, og i en byutvikling som i stor grad er 
markedsstyrt, er dette ansett som noe som bidrar til å styre byutviklingen dit kommunen ønsker at 
den skal skje. 

Trikk er som annen skinnegående trafikk et stivt system som gir stor grad av forutsigbarhet for 
eiendomsutviklere. Trikken skiller seg i stor grad fra både buss og T-bane ved stor fleksibilitet i 
utforming av traséene, og store muligheter for å benytte traséene til en estetisk opprustning av 
områdene og etablering av bymessige funksjoner. Trikk er derfor et virkemiddel til å gjøre noe med 
overflaten der den kjører. Trikketraséene er lange og betjener en rekke av de prioriterte 
byutviklingsområdene, og kjører på strekninger der det er stort potensial for mer bymessig 
utforming av traséene. 

T-bane i tunnel tilfører en stor transportåre uten at det er behov for å sette av mye areal til denne. 
Dette gir grunnlag for høy tetthet. T-banesystemet er viktig i Oslo, og den nye linjen i A3/A3+ bidrar 
til at Økern blir viktigere som knutepunkt og skaper et nytt byttepunkt på Trosterud. Dette gir økt 
nettverksfunksjon. 

Tabell 51 viser oppsummering av hvordan alternativene bidrar i tilrettelegging for ny byutvikling. A2 
bidrar i svært høy grad til ny byutvikling, A3 bidrar i høy grad mens A1 bidrar i noe grad til 
byutvikling.  

Tabell 51: Oppsummering av hvordan alternativene bidrar til å tilrettelegge for ny byutvikling. 

 Bidrar i 
svært 
høy grad 
til ny by-
utvikling 

Bidrar i 
høy grad 
til ny by-
utvikling 

Bidrar i 
noe grad 
til ny by-
utvikling 

Ingen 
påvirkning 
på by-
utvikling 

Motvirker 
i noe grad 
til ny by-
utvikling 

Motvirker 
i høy grad 
til ny by-
utvikling 

Motvirker 
i svært 
høy grad 
til ny by-
utvikling 

A1   +     

A2 +++       

A3  ++      

 

Vurderinger på lengre sikt kan gi andre resultater. Dette kan følges opp i andre utredninger, f. eks i 
mulighetsstudie for Breivoll.  
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13 Sammenstilling A1, A2 og A3 i alternativanalysen  
Det er identifisert tre alternativer som bidrar til å løse det prosjektutløsende behovet og andre 
indentifiserte behov. Alternativene er reelt forskjellige i hvilken type tiltak som er benyttet for å løse 
det samme behovet, men de inneholder også tiltak som går igjen i alle alternativene.  

De trafikale virkningene viser at enkelte tiltak gir mange kollektivreiser, mens andre tiltak har liten 
effekt og gir overkapasitet. Videre viser alternativanalysen at ingen av alternativene har positiv 
netto nytte, dvs. nytten veier ikke opp for kostnadene. Det er A1/A1+ som kommer best i den 
forenklede nytte-kostnadsanalysen, og det forklares med at A1/A1+ har lavest investeringskostnad. 
A2/A2+ har en svært negativ netto nytte, som skyldes høye investerings- og driftskostnader.  

De tre alternativene bidrar til god måloppnåelse på effektmålene. Mål for kapasitet viser at 
alternativene har kapasitetsutfordringer på flere av linjene, selv om alternativene til sammen gir 
bedre kapasitet enn referansealternativene. A2/A2+ har samlet best måloppnåelse, og bidrar i 
større grad enn øvrige alternativer til bedre punktlighet og redusert reisetid på tvers. Det er lite som 
skiller A1/A1+ og A3/A3+ på måloppnåelse. Videre legger alle alternativene til rette for ny 
byutvikling, og A2/A2+ har det største potensialet for ny byutvikling.  

Alternativanalysen viser at ny T-baneforbindelse Økern–Trosterud i A3/A3+ kun er aktuelt på lang 
sikt pga. frekvens, kapasitet og behov for tiltak utenfor prosjektområdet. 

Det er vurdert at bedre måloppnåelse og byutvikling i A2/A2+ ikke kan forsvare de høye 
kostnadene alternativet gir sammenlignet med A1/A1+. Funn fra alternativanalysen viser imidlertid 
at A2/A2+ har flere gode egenskaper ved seg som burde videreføres i et alternativ. Videre tilsier 
resultatene for kapasitet at det er behov for optimalisering. Optimalisering for bedre nytte kan 
tilstrebes ved å redusere investeringskostnader for dyre tiltak med lav effekt og driftskostnader på 
linjer med lavt kundegrunnlag. 
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14 A4 Optimalisert alternativ  
I alternativanalysen har det fremkommet hvordan forskjellige egenskaper ved alternativene gir 
utslag på en rekke temaer. Enkelte tiltak gir stor effekt, mens andre tiltak gir liten effekt. Også 
kostnadene ved de tekniske løsningene varierer stort.  

Med bakgrunn i dette er det vurdert som hensiktsmessig å analysere et optimalisert alternativ for 
Groruddalen. For å definere sammensetningen av et optimalisert alternativ er følgende kriterier 
benyttet:  

• Resultater fra de trafikale vurderingene, nyttekostnadsanalysen, måloppnåelsen, drøftinger 
av byutvikling, kostnadsberegningene og følsomhetsanalysen 

• Egenskaper ved alternativene som har gitt negative utslag i alternativanalysen er sortert ut 

• For tiltak som innebærer økt frekvens er det gjort en vurdering av om dette gir mange nye 
reisende slik at det er behov for kapasiteten, eller om det blir en situasjon med 
overkapasitet. Linjer med betydelig overkapasitet (få reisende) er sortert ut. Dette er gjort 
på bekostning av kortere reisetid som følge av økt frekvens. Begrunnelsen for dette er 
etablering av et tilbud som er best mulig tilpasset etterspørselen etter reiser og gir lavere 
driftskostnader32, som resulterer i en mer bærekraftig ressursutnyttelse.  

• Ytterligere optimalisering av linjenettet  

• Det prosjektutløsende behovet   

For optimalisert alternativ er det gjennomført kjøringer med RTM23+ mot A0 og A0+ samt 
gjennomført nyttekostanalyse. Videre er det gjort en vurdering av måloppnåelse og byutvikling. Det 
er også gjort en følsomhetsanalyse med utgangspunkt i A4.  

I flere tilfeller er det forskjell på om 0 eller 0+ er lagt til grunn for tiltakene, og dette har betydning for 
hvilke tiltak som anbefales. Fordi det er planlagt ny byutvikling i området også etter 2040 er det vist 
hvordan A4 kan videreutvikles etter 2040 frem mot 2060, se kapittel 14.7. I beskrivelsen av 
muligheten for videreutvikling, er det også beskrevet tiltak utenfor prosjektområdet som har stor 
betydning for A4. Denne situasjonen er ikke analysert, men viser at A4 er robust for mulig 
videreutvikling dersom det blir et behov.  

14.1.1 Optimalisering av tiltak som er like i A1, A2 og A3 
Tabell 52 gir en oversikt over tiltak som er like i A1, A2 og A3 og hvordan tiltakene er behandlet i 
A4. Av tabellen fremgår også behovene tiltakene er ment å løse.  

Tabell 52 Optimalisering av tiltak som er like i A1, A2 og A3.  

Behov som løses med 
samme tiltak i alle alternativ 

Tiltak A1-A3 Tiltak A4  Begrunnelse 

For lav kapasitet på linjer som 
betjener Østre Aker vei.  

Lang reisetid mellom 
Haugenstua og Ringbanen. 

Komplisert linjenett. 

Linje 67 

Økt frekvens  

Tiltaket 
opprettholdes.  

Materiell endres 
fra bybuss til 
leddbuss. 

Behov for kapasiteten, raskere reisetid på 
tvers, mating til bane og et mer oversiktlig 
linjenett. 

 
32 Frekvens er uansett et tiltak som ofte kan gjennomføres uten investeringer i fysiske tiltak, og Ruter 
tilpasser tilbudet jevnlig med endring i frekvens dersom markedet tilsier det.  



   

 
 

RAPPORT SIDE 164 AV 199  
 

 
 

Behov som løses med 
samme tiltak i alle alternativ 

Tiltak A1-A3 Tiltak A4  Begrunnelse 

Raskere reiser på tvers nord i 
utredningsområdet.  

Dårlig fremkommelighet. 

Bygge ut kollektivnettet basert 
på skinnegående 
transportmidler (utnytte 
kapasiteten på Hovedbanen). 

Komplisert linjenett. 

Linje 65E.  

Ny linje   

Tiltaket 
opprettholdes. 

65E har svært høyt belegg og mater til 
bane. 

Linje 64A og 79E 

Ny linjer med økt 
frekvens  

Tiltakene utgår. 79E og 64A gir overkapasitet på strekning 
med svært høy frekvens og komplisert 
linjenett.  

Fremkommelig-
hetstiltak. 

Fremkommelighet
stiltak 
opprettholdes. 

Attraktivitet og raskere reiser på tvers. 

Raskere reiser på tvers midt i 
utredningsområdet 

Linje 68E 

Ny linje Grorud–
Helsfyr som rettes 
ut sammenlignet 
med linje 68 

Linjen justeres slik 
at omlegging 
utgår, men 
frekvensøkning 
opprettholdes. 

Linjen har høyt belegg. Omlegging av 
linjen utgår, men frekvensen 
opprettholdes. Dette gir et enklere 
linjenett.  

Linje 58 

Frekvens dobles  

Tiltaket 
opprettholdes. 

58 gir høyt belegg og raskere reisetid på 
tvers. 

Linje 60 

Frekvens dobles 

Frekvensøkning 
på linje 60 utgår.  

60 har overkapasitet.  

Linje 59 

Ny linje Linderud–
Trosterud på ny 
infrastruktur. 

Tiltaket utgår 59 har overkapasitet og forutsetter 
kostbart tiltak i grøntområde. 

Raskere reisetid på tvers i 
nedre del av 
utredningsområdet (mot ring 
2), tilpasse kollektivtrafikken til 
å betjene byutviklingsområdet 
Bryn. Komplisert linjenett. 

Linje 21  

Linjen forlenges 
mellom Helsfyr og 
Bryn. 

Tiltaket 
opprettholdes 

(suppleres med 
fysisk tiltak i A4) 

Tiltaket gir flere reiser og raskere reiser på 
tvers. Økt nettverkseffekt. Bygger opp 
under skinnegående transportmidler og 
byutvikling på Bryn.  

Raskere reise mellom Furuset 
og Sinsen. Komplisert 
linjenett. 

Linje 33 og 25 
Linjen 33 rettes ut 
ved Årvoll. 

Tiltaket endres. 
Linje 25 rettes ut 
ved Årvoll og 33 
legges om til Rv. 
4. 

Det er valgt å gå videre med trikk på 
strekningen. Endring av tiltaket gir mindre 
parallellkjøring og større flatedekning.  

Tilpasse kollektivtrafikken for 
betjening av nye 
byutviklingsområder –Helsfyr-
Ulven-Breivoll-Alnabru-Grorud.  

Dårlig fremkommelighet. 
Raskere reiser på tvers midt i 
utredningsområdet 

S16 

Ny linje S16 i 
superbusstrasé 
mellom Helsfyr og 
Grorud stasjon.  

Tiltaket 
nedjusteres. Deler 
av 
superbusstraséen 
opprettholdes.   

S16 tas ut. 

 

Superbusstraséen innebærer høyere 
kostnader enn først antatt og deler av 
traséen treffer ikke markedet. S16 gir 
overkapasitet.  

Eksisterende linjer som 100, 58, 66, og 68 
får bedre fremkommelighet i den delen av 
superbusstraséen som beholdes.  
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14.1.2 Optimalisering av tiltak som er forskjellige i A1, A2 og A3 
For tiltakene som er forskjellige i A1, A2 og A3 er det først gjennomført en vurdering av hvilke tiltak 
som kan sorteres ut basert på resultater av alternativanalysen. Tiltak som ikke anbefales videreført 
i A4 fremgår av tabell 54.  

Deretter er det vurdert om de gjenstående tiltakene ytterligere kan optimaliseres og om de egner 
seg for kombinasjon og sammen kan inngå i optimalisert alternativ. Tabell 53 viser tiltak som er 
anbefalt videreført i A4, mens tabell 55 viser nye tiltak i A4.  

Tabell 53: Tiltak som anbefales videreført i A4. 

Alt. Tiltak Begrunnelse 

A1 Linje 24 økt frekvens 
mellom Bryn terminal 
og Sinsen  

Rimelig tiltak som er nødvendig på strekning med for lav kapasitet. Tiltaket gir 
også kortere reisetid på tvers i nedre del av utredningsområdet. På sikt er det 
behov for ytterligere tiltak, men dette er avhengig av tiltak utenfor prosjektområdet. 
Tiltaket er derfor et minimumstiltak.  

A2 

(delvis 
A1, A3) 

Linje 26 og 27 En ny linje som går full selv med høy frekvens viser behov for denne forbindelsen. 
Kortere reisetid på tvers i nedre del av utredningsområdet, betjening av 
byutviklingsområde, mating til bane. Tiltaket optimaliseres ytterligere med økt 
frekvens tilpasset etterspørselen og forenkles til en variant (linje 27). Linjen går 
mellom Bryn terminal og Linderud med 15 avg/t. 

A2 Trikk Sinsen–
Tonsenhagen–
Linderud 

Tiltaket gir mange nye reiser og mer effektiv ressursbruk. Økt attraktivitet fordi flere 
får direktereise med skinnegående transport. Tiltaket er godt tilpasset byutvikling.  

 

Tabell 54: Tiltak som ikke anbefales videreført i A4 i 2040.  

Alt. Tiltak Begrunnelse 

A1 Breivoll stasjon Få benytter stasjonen samtidig som mange om bord på togene får lengre reisetid. 
Byutviklingen rundt Breivoll har ikke kommet langt nok i 2040. Reduserer ikke 
reisetiden på tvers. Kostbart tiltak.  

A1, A3 Sinsenterrassen Tiltaket gir god effekt, men kan ikke kombineres med trikk Sinsen–Tonsenhagen–
Linderud som anbefales videreført. Tiltaket er aktuelt på kort sikt (før trikken 
etableres). 

A2 Trikk Disen–Bryn Et kostbart tiltak som gir betydelig overkapasitet. Dårligere nettverkseffekt som 
følge av manglede byttepunkter. Ikke direktereise langs Ring 3. Trikk i lokalgate 
konkurrer dårlig på reisetid med busser langs Ring 3. Mange kompliserte parseller. 
Passer bedre med lokalbuss i deler av traséen. Fordi trikkelinjen gir få 
kollektivreisende, bidrar linjen trolig til mindre tilrettelegging for byutvikling enn det 
som fremgår i den kvalitative drøftingen. 

A3 T-bane Økern–
Trosterud 

Kun aktuelt på lang sikt pga. frekvens, kapasitet og behov for tiltak utenfor 
prosjektområdet.  

 



   

 
 

RAPPORT SIDE 166 AV 199  
 

 
 

Tabell 55: Nye tiltak i A4 

Alt. Tiltak Begrunnelse 

A4 Linje 39 Ny linje Gjelleråsen–Sinsen pga. for liten kapasitet på linje 390 og parallelle linjer.  

A4 Gateterminal Bryn Det foreligger reguleringsplan for kollektivfelt, ny gateterminal og reguleringsplass. 
Dette gir økt forutsigbarhet. Det er behov for økt terminalkapasitet for linje 21 og 
27. Ny gateterminal betjener både T-banen og jernbanen og øker 
nettverkseffektene. Gateterminalen medfører at avstanden mellom busstopp og 
jernbanestasjon reduseres, men avstanden mellom busstopp og T-banestasjon 
øker.  

 

Figur 83 viser optimalisert alternativ A4 med alle tiltak.  

 

 

Figur 83: A4 Optimalisert alternativ. 
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14.2  Trafikale vurderinger 
Tabell 56 viser endringer i kollektivturer i prosjektområdet for hvert av alternativene sammenlignet 
med referansealternativene, der A4/A4+ er fremhevet med lilla farge.  

Tabell 56 Endring i kollektivturer sammenlignet med henholdsvis A0 og A0+ 

Kollektiv A1 A2 A3 A4 A1+ A2+ A3+ A4+ 

Groruddalen uten 
Hovinbyen 

3,6% 4,7% 3,7% 2,3% 3,2% 4,4% 3,8% 2,2% 

Hovinbyen 3,5% 4,7% 4,0% 4,0% 3,2% 4,3% 3,8% 3,2% 

 

Endringen i kollektivturer er positiv i alle alternativer. I Groruddalen uten Hovinbyen er det lavere 
vekst i antall kollektivturer i A4/A4+ enn i de andre alternativene. Alternativene med høyest vekst 
(A2/A2+) gir dobbelt så mange turer som A4/A4+. I Hovinbyen gir A4 like stor vekst som A3 og 
høyere vekst enn A1, mens A4+ sammen med A1+ gir lavest vekst. For resten av Oslo og resten 
av områdene som inngår i transportmodellen, innebærer ingen av alternativene endring i antallet 
kollektivturer av betydning.  

I A4/A4+ justeres frekvensen tilbake til samme nivå som i referansealternativene på enkelte linjer, 
og foreslåtte nye linjer som ga liten effekt er tatt ut. Det vil si at kapasiteten er bedre tilpasset 
etterspørselen. Totalt sett fører dette til reduksjon i kollektivturer. Samtidig er det enkelte 
justeringer i tilbudet som gir vekst i antall reiser andre steder, blant annet på linje 27.  
Ny gateterminal på Bryn 

 

Figur 84: Antall på- og avstigende og bytter på Bryn i A0 og A4. Rødt= første påstigning. Grønn= påstigning 
bytter. Blå=avstigning bytter. Orange=siste avstigning (Kilde: RTM23+).  

I A4 er det lagt inn ny gateterminal for busser på Bryn. Gateterminalen er plassert mellom 
stasjonene for T-banen og toget, slik det fremgår av nylig vedtatt reguleringsplan33. Figur 84 viser 
endring i antall på- og avstigende og bytter på Bryn i A0 (uten gateterminal) og A4. Ved å flytte 
stoppested for busser lenger unna T-banen, men nærmere jernbanen, skjer det en reduksjon for T-
banen og en vekst for jernbanen. Samlet bidrar tiltaket til en reduksjon i antall kollektivreisende fra 
Bryn. Tiltaket innebærer også strekninger med kollektivfelt som reduserer forsinkelsene, og disse 
inngår i liten grad i RTM23+. Det er derfor grunn til å tro at tiltaket er underestimert i A4/A4+.   

 
33 Byrådssak 80/19 
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14.3 Investeringskostnader  
Tabell 57 viser beregnet prosjektkostnad, kostnad pr. meter og forventet kostnad for hvert 
alternativ, der A4/A4+ er fremhevet med lilla farge. 

Tabell 57: Beregnet prosjektkostnad, kostnad pr. meter og forventet kostnad. Alle kostnader ekskl MVA (2020-
kroner)  

  
A1 

Buss 

 
A2 

Buss+trikk 

 
A3 

Buss+bane 
A4 

Buss+trikk 
Spesifiserte poster       2 986        6 649        6 073       2 839  
Uspesifisert gitt detaljeringsgrad          299           665           607         284  
Byggekostnad       3 284        7 314        6 680       3 123  
Rigg og drift          821        1 828        1 670         781  
Entreprisekostnad       4 105        9 142        8 350       3 904  
Byggherrekostnad          616        1 371        1 252         586  
Grunnerverv          181           601           200         245  
Prosjektkostnad ekskl MVA       4 901       11 114        9 803       4 735  
            
Meter totalt       7 140       14 493       11 644       8 471  
Kostnad pr. meter    686 469     766 887     841 885  558 951  
        

Forventet tillegg  20 %  20 %  20 % 20 % 
Forventet kostnad        5 882       13 337       11 763       5 682  

 

Av tabellen fremgår det at A4 har den laveste investeringskostnaden av alternativene. 
Sammenlignet med A2 er kostnaden redusert med over 6 mrd. kroner. Kostnadsreduksjonen 
skyldes at trikken Disen–Bryn er tatt ut og at lengden på superbusstraséen reduseres slik at blant 
annet kulvert under E6 utgår. I tillegg utgår ny vei mellom Linderud T og Veitvet skole.  

Forventet kostnad viser investeringskostnadene inkludert forventet usikkerhetstillegg. Det er 
forventet kostnad som inngår i nytte-kostnadsanalysen.  
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14.4  Nytte-kostnadsanalyse  
Tabell 58 viser samlet resultat av den forenklede nytte-kostnadsanalysen for de ulike alternativene, 
der A4/A4+ er fremhevet med lilla farge. 

Tabell 58: Sammenstilling nytte-kostnadsanalyse inkl. A4 og A4+, netto nåverdi mill. 2019-kroner. 

 A1 A2 A3 A4 A1+ A2+ A3+ A4+ 

Trafikantnytte 4 891 5 126 4 824 2 583 4 790 4 342 4 984 3 130 

Billettinntekter 437 650 526 385 453 636 618 -30 

Driftskostnader 
trafikktilbud  

-3 637 -6 250 -3 660 -1 884 -3 666 -6 250 -3 701 -1 884  

Driftskostnader 
infrastruktur 

-33 -142 -133 -63 -33 -142 -133 -63 

Endrede 
avgiftsinntekter til 
staten  

-417 -960 -506 -704 -278 -775 -381 -1 138 

Slitasjekostnad 
infrastruktur 

-24 -23 -24 -7 -24 -23 -24 -7 

Investeringer  -4 232 -9 597 -8 464 -4 088 -4 232 -9 597 -8 464 -4 088 

Skattekostnad -1 153 -2 300 -1 601 -862 -1 128 -2 266 -1 566 -1 032 

FORENKLET 
NETTO NYTTE 

-4 170 -13 496 -9 038 -4 639 -4 118 -14 074 -8 667 -5 112 

 

A4 og A4+ har den laveste trafikantnytten av alternativene. Dette har sin naturlige forklaring i at 
kollektivtilbudet delvis er skalert ned. Isolert sett bidrar trikk til Linderud til økt nytte, men oppveies 
ikke av det nedskalerte busstilbudet. Samtidig bidrar trafikantnytten for biltrafikk til å redusere 
nytten ytterligere i A4 og A4+. 

A4 og A4+ har lavere billettinntekter enn øvrige alternativer. Alternativene har færre kollektivreiser 
sammenlignet med øvrige alternativer, men flere reiser enn i A0 og A0+. I A4+ er billettinntektene 
negative. Beregninger av billettinntekter består av en komponent for antall reiser og en komponent 
for personkilometer. I A4+ øker antall reiser sammenlignet med A0+, men det er en negativ endring 
i passasjerkilometer sammenlignet med A0+. Dette betyr at det er flere som reiser, men de reiser 
kortere. Endringen i personkilometer kommer på T-banen. Dette kan forklares med at A4+ har et 
godt busstilbud som gjør det mer attraktivt å kjøre buss, samtidig som Bryn terminal gir økt 
gangavstand til T-banestasjonen og færre reiser med T-banen. Samlet gir dette en negativ endring 
i billettinntekter i A4+ fordi økning i antall reiser ikke oppveier for den store reduksjonen i 
personkilometer. Dette vurderes å være en svakhet i metoden, og man må være forsiktig med å 
vektlegge resultatene av billettinntekter stor verdi.  

Det er relevant å se nyttetapet opp mot endringer i drifts- og investeringskostnader.  

A4 og A4+ har de klart laveste driftskostnadene. Sammenlignet med A2/A2+ er kostnadene 
redusert med i underkant av 4,4 mrd. kroner. Både driftskostnadene for trikk og buss er redusert. 
Ved å utelate trikk Disen–Bryn reduseres vognbehov fra 12 til 2 vogner, samtidig som 
kjøretøykilometer og -timer blir betraktelig lavere. For buss skjer det lite endringer i materiellbehov 
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sammenlignet med A2/A2+, men det skjer en betydelig reduksjon i kjøretøykilometer og -timer. 
Sammenlignet med A1/A1+ og A3/A3+, gir A4/A4+ en større reduksjon i materiellbehovet. A4/A4+ 
har lavere driftskostnader av infrastruktur enn A2/A2+ og A3/A3+. Kostnadene er likevel noe 
høyere enn i A1/A1+, noe som skyldes ny trikk Sinsen–Linderud.  

Samtidig har A4 og A4+ de laveste investeringskostnadene. Sammenlignet med A2/A2+ er 
kostnadene redusert med 5,5 mrd. kroner. Kostnadsbesparelsene skyldes i all hovedsak 
nedkorting av superbusstrasé og fjerning av trikk Disen–Bryn. Besparelsene som oppnås av å 
korte ned superbusstraséen og utelate Breivoll stasjon i A1/A1+ er om lag i samme størrelsesorden 
som investering i trikk til Linderud.  

Samlet er besparelsene i drift- og investeringskostnader langt større enn reduksjonen i nytte i A4 
og A4+. Fortsatt er det A1 og A1+ som har minst negativ netto nytte. Likevel er det ikke svært store 
forskjeller i netto nytte sammenlignet med A4 og A4+ som kommer nest best ut. Usikkerhet i 
beregningen fører også til at forskjeller av denne størrelsen må tilegnes mindre vekt. Det er ikke 
alle nyttevirkninger som er beregnet og resultatet må derfor også ses opp mot vurdering av 
måloppnåelse og byutvikling.  

14.5  Måloppnåelse 
Måloppnåelse for A1-A3 er nærmere redegjort for i kapittel 11. I kapittel 11 gis det også en 
nærmere beskrivelse av metode og indikator som er brukt for å vurdere hvert av effektmålene. I de 
neste delkapitlene er det måloppnåelse for A4 og A4+ det vies oppmerksomhet til. 

14.5.1  Reisetid mellom viktige destinasjoner på tvers  
Effektmål 1 Reisetiden med kollektivtransport mellom viktige destinasjoner på tvers i 
utredningsområdet skal reduseres viser at A4 gir redusert reisetid på en rekke destinasjoner.  

Tabell 59 viser endring i opplevd reisetid på tvers, hvor A4/A4+ er fremhevet med lilla farge. 
Reisetidsreduksjon på mer enn 3 minutter oppfyller målet (grønn farge), reisetidsreduksjon på 1–3 
minutter gir delvis oppfylling av målet (oransje farge), mens ingen endring i reisetid eller en økning 
oppfyller ikke målet (rød farge).  

Sammenlignet med referansealternativet gir A4/A4+ betydelig reduksjon i reisetiden mellom viktige 
destinasjoner på tvers. De største reisetidsreduksjonene i A4 er -20 minutter reduksjon i reisetid 
mellom Bjerke og Bryn, -16 minutter Bryn–Grorud torg og -11 minutter Bryn–Carl Berners plass.  

Fremkommelighetstiltak på inn/ut av Grorud terminal gir 2 minutter redusert reisetid for alle linjer 
som kjører til terminalen, og det gjelder også A4/A4+.  

Bryn gateterminal gir noe lengre gåtid for bytte mellom T-bane og buss, og dette tiltaket innebærer 
at alle alternativer unntatt A4/A4+ er noe overvurdert for reiserelasjoner som berøres av tiltaket. 

Nedjustering av frekvenser for å unngå overkapasitet gir noe lengre reisetid på enkelte 
destinasjoner enn i de andre alternativene. Det gjelder flere linjer mellom Furuset og Grorud T. 
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Tabell 59: Reisetiden med kollektivtransport mellom viktige destinasjoner på tvers i utredningsområdet skal 
reduseres. Tallene viser endring i opplevd reisetid i rush i forhold til henholdsvis A0 og A0+ (målt i minutter) 

Reise på tvers i utredningsområdet A1 A2 A3 A4 A1+ A2+ A3+ A4+ 

Bryn-Grorud torg -2 -17 -2 -16 -4 -16 -4 -14 

Bryn-Sinsen -2 -5 -2 -4 -2 -6 -2 -5 

Bryn-Tonsenhagen -2 -11 -2 -9 -2 -11 -2 -9 

Bryn-Bjerke -2 -21 -2 -20 -2 -21 -2 -20 

Bryn-Carl Berners plass -12 -12 -12 -11 -12 -12 -12 -11 

Trosterud-Sinsen -6 -7 -19 -2 -2 -2 -17 0 

Trosterud-Grorud torg -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Trosterud-Bjerke -8 -9 -8 -5 -8 -10 -8 -5 

Grorud torg-Furuset -6 -6 -6 -2 -6 -6 -6 -2 

Grorud torg-Helsfyr -5 -5 -5 -3 -5 -5 -5 -3 

Ellingsrudåsen-Grorud torg -7 -7 -7 -3 -7 -7 -7 -3 

Ellingsrudåsen-Sinsen -3 0 -3 -2 -3 0 -3 -2 

Stovner-Furuset -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

Tveita-Tonsenhagen -4 -6 -4 -4 -4 -9 -4 -9 

Tveita-Sinsen -8 -9 -8 -6 0 -1 -1 0 

Tveita-Grorud torg -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 

Sum reisetidsbesparelsen alle 
destinasjoner  -77 -125 -89 -95 -68 -115 -82 -90 

 

Tabell 64 viser samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til redusert reisetid på tvers. 
A4/A4+ har lavere reisetidsbesparelser enn A2/A2+.  

Kortere reisetid Bryn-Bjerke er på hele -20/-21 minutter og har stor betydning for sum 
reisetidsbesparelser i A2/A2+ og A4/A4+.  

Forskjell i besparelser mellom A4/A4+ og øvrige alternativer er ikke store nok at det er grunnlag for 
å skille mellom disse.  

Tabell 60: Samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til redusert reisetid på tvers  

 A1 A2 A3 A4 A1+ A2+ A3+ A4+ 

Redusert reisetid på tvers   ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ 
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14.5.2 Forbedret punktlighet  
Effektmål 2 Forbedret punktlighet i kollektivnettverket gir A4/A4+ fjerning av 16 konfliktpunkter, 
omtrent det samme som A1/A1+ men langt lavere enn A2/A2+ og A3/A2+. 

Tabell 61 viser reduksjon i antall konfliktpunkter i traséene, hvor A4/A4+ er fremhevet med lilla 
farge.  

Tabell 61: Reduksjon i antall konfliktpunkter i traséene. 

År A1/A1+ A2/A2+ A3/A3+ A4/A4+ 

2040 15 25 22 16 

 

Tabell 62 viser samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til forbedret punktlighet. A4/A4+ 
reduserer antall i konfliktpunkter med én mer enn A1/A1+, men forskjellen er ikke stor nok til å 
skille måloppnåelse mellom dem.   

Tabell 62: Samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til forbedret punktlighet  

 A1 A2 A3 A4 A1+ A2+ A3+ A4+ 

Forbedret punktlighet   ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ 

 

14.5.3 Tilstrekkelig kapasitet  
Effektmål 3 Tilstrekkelig kapasitet på hovedlinjer og tverrforbindelser tilpasset planlagt byutvikling 
viser at A4/A4+ er det alternativet som i størst grad tilbyr tilstrekkelig kapasitet i utredningsområdet.  

Tabell 63 viser hvordan linjene oppfyller kravene til kapasitet (komfortstandard), hvor A4/A4+ er 
fremhevet med lilla farge. Tabellen viser at A4/A4+ i størst grad oppfyller komfortstandarden, og 
dermed er det alternativet der tilbudt kapasitet i størst grad dekker behovet.  

Tabell 63: Effektmål 3 Endring i kapasitet på kollektivlinjer i utredningsområdet (Komfortstandard). Merk at 
linjer som ikke inngår i alternativet er vist som en hvit kolonne i tabellen. Det er kun vist linjer der kapasiteten 
overstiges innenfor KVUens utredningsområde. Linjer som trafikkerer samme strekning er vist samlet i 
tabellen. Rød farge indikerer at kapasitet overstiges mens grønn farge indikerer tilstrekkelig kapasitet. 

Hovedlinjer og viktige linjer kapasiteten 
overstiges enten i referansesituasjonen 
eller i alternativene. 

A1 A2 A3 A4 A1
+ 

A2
+ 

A3
+ 

A4
+ 

T-banesystemet          
Ring 3 retning vest (linje 23, 24, trikk)         
Ring 3 retning øst (linje 23, 24, trikk)         
Linje 26 og 27 retning nord-øst         
Linje 26 og 27 retning sør-vest          
33 Sinsen–Ellingsrud               
33 Ellingsrud–Sinsen               
65e Furuset T–Stovner T               
65e Stovner T–Furuset T               
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Linje 67 Lørenskog–Økern                 
Regionbuss 345 Vestvollen–Økern          
Rv. 4 Gjelleråsen–Sinsen regionbusser         
Rv. 4 Gjelleråsen–Sinsen bybuss         

 

Langs Ring 3 og på Rv. 4 er det et stort antall busser pr. time og kapasiteten på bussene er fullt 
utnyttet. Frekvensen på busser på strekningen er så høy (1–2 minutter) at punktligheten reduseres, 
noe som gir et lite attraktivt tilbud. På disse strekningene er det derfor behov for tiltak som gir 
høyere kapasitet enn det som kan tilbys med ordinære busser med overføring av passasjerer fra 
buss til bane.  

Langs Ring 3 i utredningsområdet er det betjeningen av Økern–Ulven–Haraldrud som er 
dimensjonerende for kapasiteten. Kapasiteten overskrides selv med forsterking av busstilbudet 
med linje 27 i A4/A4+. Omlegging av T-banen med ny linje Økern–Trosterud kan heller ikke 
gjennomføres i A3+ uten at det oppstår kapasitetsproblemer på T-banen fra Vestli som følge av 
enkle togsett. Trikken tilbyr overkapasitet i det samme området, noe som kan forklares med dårlige 
byttepunkter, lavere hastighet og betjening av andre destinasjoner enn linje 27 og T-banen. 

Ingen av T-banelinjene overstiger kapasiteten i A4/A4+.  

Regionbussene på Rv. 4 går full også i A4/A4+. Linje 39 er en ny linje mellom Gjelleråsen–Sinsen, 
som er etablert for å møte kapasitetsutfordringen. Denne linjen har ledig kapasitet, og tilsier at 
kapasitetsutfordringene på Rv. 4 avbøtes. RTM 23+ klarer ikke i tilstrekkelig grad å fordele 
reisende mellom bussavganger, og fanger derfor ikke opp dette.  

For Rv. 4 Trondheimsveien tilsier bussfrekvensen behov for trikk Sinsen–Tonsenhagen–Linderud, 
og ytterligere behov for mer mating med buss til bane lenger ut enn Sinsen i utredningsområdet.  

Tabell 68 viser samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til tilstrekkelig kapasitet. A4/A4+ 
bidrar i større grad til tilstrekkelig kapasitet enn øvrige alternativer. Likevel får ikke A4/A4+ full 
måloppnåelse fordi det fortsatt er kapasitetsutfordringer på viktige linjer.  

Tabell 64: Samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til tilstrekkelig kapasitet  

 A1 A2 A3 A4 A1+ A2+ A3+ A4+ 

Tilstrekkelig kapasitet  + + + ++ + + + ++ 

 

14.5.4 Økt kollektivandel  
Effektmål 4 Øke kollektivandelen på bekostning av bil viser at A4/A4+ gir lavere kollektivandel enn 
de andre alternativene for Groruddalen uten Hovinbyen. Dette kan forklares med reduksjon av 
frekvens for busslinjer med betydelig overkapasitet. Selv om det er linjer som tilbyr overkapasitet 
som er redusert, bidrar disse til sammen med en økning i kollektivandelen.  

Tabell 65 viser endring i kollektivandel, hvor A4/A4+ er fremhevet med lilla farge.  
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Tabell 65 Endring i kollektivandel 

Område A1 A2 A3 A4 A1+ A2+ A3+ A4+ 

Groruddalen uten 
Hovinbyen 

1,6% 2,0% 1,6% 1,3% 2,3% 2,7% 2,5% 2,1% 

Hovinbyen 6,7% 7,1% 6,8% 6,7% 7,9% 8,2% 8,0% 7,9% 

 
Særlig i Hovinbyen bidrar alternativene til en betydelig økning i kollektivandelen. I Hovinbyen er 
endringen i kollektivandel for A4/A4+ den samme som for A1/A1+, men noe lavere enn de andre 
alternativene. Dette kan forklares med betydningen av trikk Disen–Bryn i A2/A2+ og T-bane 
Økern–Trosterud i A3/A3+, men også med lavere antall reiser som følge av ny gateterminal på 
Bryn i A4/A4+. 

Økningen skjer på bekostning av bilandelen mens det bare er små endringer for gående og sykkel.  

Tabell 66 viser samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til økt kollektivandel. Forskjellen 
mellom alternativene er liten, og det er ikke grunnlag for å skille på måloppnåelse mellom dem.  

Tabell 66: Samlet vurdering av hvordan alternativene bidrar til økt kollektivandel   

 A1 A2 A3 A4 A1+ A2+ A3+ A4+ 

Økt kollektivandel   ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

 

14.6 Drøfting av byutvikling 
Drøfting av byutvikling for A1–A3 er nærmere redegjort for i kapittel 12. I dette kapittelet gis det 
også en nærmere beskrivelse av metode som er brukt for å vurdere hvordan alternativene bidrar til 
å tilrettelegge for ny byutvikling. I påfølgende vurderinger av byutvikling er det A4 og A4+ det vies 
oppmerksomhet til. 

Tabell 67 oppsummerer hvordan alternativene bidrar til å tilrettelegge for ny byutvikling, hvor 
A4/A4+ er fremhevet med lilla farge. 

Tabell 67: Oppsummering av hvordan alternativene bidrar til å tilrettelegge for ny byutvikling. 

 Bidrar i 
svært 
høy grad 
til ny by-
utvikling 

Bidrar i 
høy grad 
til ny by-
utvikling 

Bidrar i 
noe grad 
til ny by-
utvikling 

Ingen 
påvirkning 
på by-
utvikling 

Motvirker 
i noe grad 
til ny by-
utvikling 

Motvirker 
i høy grad 
til ny by-
utvikling 

Motvirker 
i svært 
høy grad 
til ny by-
utvikling 

A1   +     

A2 +++       

A3  ++      

A4  ++      

 

I A4 er det gjort noen optimaliseringer som har konsekvenser for hvordan tiltakene som inngår 
bidrar til ny byutvikling.  
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Superbusstraséen er justert, men de delene av denne som ble vurdert positivt er beholdt. Traséen 
berører ikke lenger grøntområder langs Alnaelva. En forkorting av traséen mellom Ikea Furuset og 
Grorud stasjon bidrar til noe mindre nettverkseffekt.  

Trikk til Tonsenhagen inngår i alternativet, og gir positivt bidrag til byutviklingen. Sammenlignet 
med A2 er trikk Disen–Bryn fjernet. Det kan diskuteres hvor mye en trikk som gir få reisende har å 
si for tilrettelegging for byutvikling, og om A2 derfor er overvurdert i alternativanalysen.  

En eventuell videreutvikling av A4 som trolig ville bidratt til svært høy grad av ny byutvikling, ville 
vært å vurdere linje 27 Bjerke-Økern-Bryn som trikk. Denne linjen ville betjent store deler av 
Hovinbyen med raske reiser på tvers, overgangsmuligheter til T-banen og har svært mange 
reisende. En kombinasjonsløsning der også T-banen Økern-Trosterud hadde inngått med øvrige 
tiltak i A4 ville også bidratt til ny byutvikling i svært høy grad. Sammen ville disse linjene bidratt til et 
tydelig kapasitetssterkt nettverk med Økern som knutepunkt. Disse to linjene kan trolig også bidra 
til reduksjon av busstrafikken i Ulvenveien. Svært høy bussfrekvens i Ulvenveien ansees som 
negativt bidrag til byutviklingen. 

Store kostnader ved trikk og T-banelinjer er en viktig årsak til at de ikke inngår i A4. Nytte-
kostanalysen har stor betydning i en konseptvalgutredning, og det vil faglig sett ikke kunne 
forsvares å anbefale alternativer som kommer dårlig ut i nytte-kostanalysen, når det samtidig finnes 
langt rimeligere alternativer som i stor grad leverer tilstrekkelig ytelse. 

Vurdering av linje 27 som trikk er ikke utført blant annet pga. tiden som er avsatt til utredningen. At 
denne linjen skulle vise seg som en av de mest attraktive i utredningsområdet er et viktig funn i 
utredningen. For Hovinbyen og reiser på tvers i nedre del av Groruddalen kan linjen bli svært 
sentral, og nærmere detaljering av løsninger kan også få betydning for hvor godt den bidrar til 
tilrettelegging for byutvikling. 

Samlet sett bidrar A4 i høy grad til ny byutvikling. Vurderingene er den samme for A4+.  
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14.7 Mulig videreutvikling av optimalisert alternativ 
Det er identifisert en rekke begrensninger og muligheter for utvikling av trafikktilbudet i 
utredningsområdet, der tiltak utenfor prosjektområdet har vesentlig betydning for hvordan 
kollektivsystemet kan utvikles. For å illustrere robustheten av A4 er det derfor skissert mulig 
videreutvikling av alternativet, der det også er tatt hensyn til muligheter gitt av kjente tiltak som kan 
gjennomføres utenfor prosjektområdet. Området som analyseres er planlagt transformert i lang tid 
også etter 2040, og tiltak utenfor utredningsområdet kan komme både før og etter.  

Et av behovene som er avdekket i utredningen er behovet for kortere reisetid og økt kapasitet på 
tvers i nedre del av utredningsområdet. Som del av utredningen er det analysert hvordan de 
forskjellige måtene å løse dette på også gir forskjellig flatedekning. Det er derfor behov for en 
kombinasjon av linjer – der enkelte gir raskere reiser og andre bidrar mer til flatedekning.  

Tabell 68: Identifiserte tiltak for mulige videreutvikling som følge av tiltak utenfor utredningsområdet.  

Tiltak Beskrivelse 

T-bane Økern–
Trosterud  

 

Tiltaket er først aktuelt etter at ny T-banetunnel er etablert og frekvensen kan økes. Det er i 
tillegg behov for tiltak på Holmenkollbanen slik at ingen linjer i utredningsområdet kjører med 
enkle togsett. Tiltaket må sees sammen med planlagt byutvikling. 

Prioritert kollektivtrase 
over Teisen 

Trikk Disen–Bryn viser at det på denne strekningen er behov for et kollektivtilbud som tilbyr 
flatedekning tilpasset planlagt byutvikling, men at behovet kan dekkes med lokalbuss. En 
mulighet er å legge om linje 23, 24 eller 27 for betjening av området. Det er behov for tiltak i 
traséen for å få dette til. Endringer på linjene bør sees sammen med eventuelle tiltak for linje 
23 og 24 utenfor utredningsområdet, men kan også gjennomføres på kort sikt. 

Fremkommelighetstiltak 
Ring 3 

De største forsinkelsene på linje 23 og 24 skjer vest for utredningsområdet. Det er behov for 
tiltak som prioriterer buss eller reduserer trafikkmengden. Dernest også tilsvarende tiltak i 
utredningsområdet.   

Holdeplasstiltak Ring 3 Linje 23 og 24 er nær kapasitetsgrensen. Økt kapasitet kan gjennomføres med lengre busser. 
Dette forutsetter holdeplasstiltak både i utredningsområdet og utenfor.  

Prioritert kollektivtrase 
langs ring 2 

Prioritert kollektivtrase langs Ring 2 kan gi mulighet for enten trikk til Helsfyr/Brynseng eller 
lengre busser i utredningsområdet avhengig av hvilken driftsart som velges.  

T-bane til Lørenskog Busser som trafikkerer E6 mater til R-banen. E6 kan frigjøres fra regionbusser til i større grad 
betjene et lokalt marked.  

Superbuss til Lillestrøm Superbuss Lørenskog–Lillestrøm kan gjøre det aktuelt med endret materiell på linje 100. Det 
innebærer behov for lengre stoppesteder og gjør superbusstraséen i A1–A3 mer aktuell. 

Mating lengre ut I A4 er antall busser svært høy blant annet på Rv. 4. Det blir mer aktuelt å mate til knutepunkt 
lenger ut, f.eks Haugenstua, Grorud T, Furuset. Dette er avhengig av økt kapasitet på T-
banen og Hovedbanen.  

Lengre trikker og 
holdeplasser 

Det kan innløses opsjon om å forlenge trikkene. Dette innebærer blant annet holdeplasstiltak i 
og utenfor prosjektområdet.  

Veiprising, 
parkeringsrestriksjoner 
etc.  

Tiltak som reduserer trafikkmengdene i utredningsområdet vil forbedre fremkommeligheten 
for en rekke busslinjer, men samtidig gi behov for økt kapasitet. 
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Figur 85: Mulig videreutvikling av A4/A4+ som kan sees sammen med tiltak utenfor utredningsområdet. 

Figur 85 viser mulig videreutvikling av A4/A4+. Med tiltakene som skissert vil sentraliteten til Økern 
øke. En kombinasjon av raske linjer og linjer som tilbyr flatedekning betjener Økern, og forlengelse 
av Ringbanen gir en ny kapasitetssterk transportåre gjennom områder der det skjer betydelig 
byutvikling. Linjenettet i Hovinbyen vil dermed ligne mer på det finmaskede nettet som i dagens 
situasjon finnes innenfor Ring 3. 

Mens situasjonen i dag er at sentrum ikke har kapasitet til å avvikle flere kollektivenheter på 
overflaten, vil situasjonen på lang sikt medføre behov for å utnytte kapasiteten på skinnegående 
systemer og avlaste hovedveiene for busstrafikk. Det blir derfor større behov for mating lenger ut. 
Haugenstua, Grorud T, Grorud stasjon og Furuset er alle aktuelle knutepunkt. Haugenstua med 
Hovedbanen tilbyr de raskeste reisene til sentrum og kan være aktuelt også for busser som 
trafikkerer Trondheimsveien i A4. 
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15 Følsomhetsanalyse mikromobilitet  
Styringsgruppen har på bakgrunn av arbeidet med behovsanalysen bestemt at det skal 
gjennomføres en følsomhetsanalyse for betydningen av mikromobilitet i utredningsområdet i 2040. 
Mikromobilitet er vurdert som konseptuavhengig, det vil si at det virker på samme måte i alle 
alternativene.  

I behovsanalysen ble det avdekket behov for å redusere antall barrierer som gir lange 
gangavstander. Mikromobilitet er løsning som i utredningsområdet kan bidra til å redusere barrierer 
og redusere gangavstander.  

Følsomhetsanalysen er todelt. Først gis det en oversikt over eksisterende kunnskap om hvordan 
mikromobilitet påvirker reiser. Deretter er det gjennomført ett case der konsekvensene av 
mikromobilitet er testet i utredningsområdet ved hjelp av RTM23+. I caset tas det utgangspunkt i 
A4.  

Det vises til vedlegg 3f for mer utfyllende informasjon.   

15.1 Hva er mikromobilitet? 
I 2018 åpnet regjeringen opp for bruk av flere mindre elektriske kjøretøy 
(Samferdselsdepartementet, 2018). Lovendringen kom som følge av den teknologiske utviklingen 
og nye produkter som f. eks elektriske sparkesykler.  

SINTEF (2020) har i sin rapport «Regulering av mikromobilitet» definert mikromobilitet som «små 
og ofte (men ikke nødvendigvis) elektriske kjøretøy slik som elsparkesykkel, segway, enhjuling, 
hoverboard, skateboards etc.». Kjøretøyene kan enten være privat eid eller delt. Elsykkel og vanlig 
sykkel er ikke definert som mikromobilitet i Sintefs rapport, men det er valgt å ta med elsykkel som 
del av definisjonen i dette kapittelet.  

15.1.1 Hvordan mikromobilitet påvirker reiser  
For å vurdere hvordan mikromobilitet påvirker kollektivreiser er det sett på de delte elektriske 
sparkesykler som dominerer markedet i dag. Kun 7% av dem som bruker elsparkesykkelen, eier 
den selv (Fearnley, et al., 2020). I løpet av de to siste årene har antall delte elsparkesykler i Oslo 
økt betraktelig. Transportøkonomisk institutt (TØI) har igangsatt kartlegging av markedet i Oslo og 
har gjennomført to studier knyttet til de delte elsparkesyklene. Resultatene viser at mesteparten av 
turene med kjøretøyene er «last minute»- og/eller «last mile»-turer, som vil si at turene ofte blir tatt 
i siste liten før hver hel og halv time, og at turene går fra kollektivholdeplass til destinasjon. I tillegg 
viser resultatene at delte elsparkesykler i hovedsak blir brukt på korte turer som typisk er en 
kilometer i luftlinje. Kartleggingen finner videre:  

• Totalt brukte halvparten av respondentene elsparkesykkelen som en del av en multimodal 
reise, ofte i kombinasjon med T-bane, buss eller gange.  

• Elsparkesykkelen erstatter i hovedsak gange (60%) og deretter kollektivtransport (23%). 
21% oppga at de reiser kollektivt sjeldnere enn før. 

Når det gjelder virkninger for KVUens prosjektområde, er det basert på erfaringer og forskning 
grunn til å tro at elsparkesykler og andre former for mikromobilitet vil utkonkurrere deler av 
kollektivtransporten på korte turer i Hovinbyen. Byen vil være godt tilrettelagt for gående og 
syklende som gjør mikromobilitet attraktivt.  

I øvrig del av Groruddalen (drabantbyene) vil tilgang på mikromobilitet kunne påvirke reiser med 
kollektivtransport positivt, fordi reisetiden kan reduseres ved å bruke mikromobilitet til og fra 
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knutepunktene. Ettersom strekningene generelt er lengre utenfor Hovinbyen, er det mindre 
sannsynlig at mikromobilitet vil erstatte kollektivreisene, men heller gang og sykkelandelen.  

15.2 Case – test ved bruk av RTM23+ 
Forutsetninger  

For å verifisere antakelsene om hvordan mikromobilitet vil slå ut på fremtidige kollektivreiser er det 
gjennomført en følsomhetsberegning i RTM 23+. Beregningen er gjort med utgangspunkt i A4. 
Mikromobilitet, med utgangspunkt i elsparkesykler, er innført i RTM 23+ som et nytt reisemiddel 
med følgende forutsetninger: 

• Gangreisene utføres i utgangspunktet med en gjennomsnittsfart = 5 km/t i modellen 

• Ved kjøp av kollektivbillett får man tilgang på mikromobilitet 

• 50% av kollektivreisende har tilgang til elsparkesykler, med en gjennomsnittlig hastighet = 
20 km/t 

• Alle kollektivreisende i området der mikromobilitet tilbys, får en ny gjennomsnittlig 
ganghastighet = 12,5 km/t (20*0,5+5*0,5) = 12,5 

Mikromobilitet er tilgjengelig i hele utredningsområdet langs strekninger hvor det er mulig å gå, 
med unntak av distanser innenfor hver enkelt grunnkrets. Det vil si at reisende fra en grunnkrets 
som ligger nært et knutepunkt ikke vil benytte seg av mikromobilitet, mens 50% av reisende fra 
grunnkretser som ikke er i umiddelbar nærhet til kollektiv transport, vil benytte seg av 
elsparkesykkelen. 

Resultater  

I gjennomgang av resultatene er A4 mikromobilitet sammenlignet med A4 uten mikromobilitet.  

Som forventet, gir mikromobilitet ulike konsekvenser avhengig av om reisen foregår i Hovinbyen 
eller i øvrig del Groruddalen. Figur 86 viser et utsnitt fra Hovinbyen hvor et endret reisemønster 
tydelig fremgår. I alternativet med mikromobilitet (bildet til høyre) velger flere å «gå» som følge av 
den økte hastigheten, og nye reisemønstre med elsparkesykkel dannes. 

 

Figur 86: Utklipp fra Hovinbyen i RTM23+. A4 uten mikromobilitet (til venstre) og med mikromobilitet (til 
høyre). Tallene viser morgenrush i 2040.  
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For å illustrere hvilke effekter som kan forventes i øvrig del av Groruddalen, er det hentet et utsnitt 
fra Romsås. Figur 8734 viser at reisende velger å ta buss fra Romsås til Grorud stasjon når 
mikromobilitet ikke er tilgjengelig (bildet til venstre), til tross for at Grorud stasjonen ligger lenger 
unna enn Romsås stasjon. Når mikromobilitet er introdusert, blir de tidligere reisene med 
«matebuss» til Grorud stasjonen erstattet med mikromobilitet til Romsås stasjon. Dette viser 
hvordan mikromobilitet kan erstatte reiser med buss i områder som ikke er like tett knyttet til 
kollektivnettverket som Hovinbyen. 

 

Figur 87: Utklipp fra Romsås i RTM23+. A4 uten mikromobilitet (til venstre) og med mikromobilitet (til høyre). 
Tallene viser morgenrush i 2040. 

Totalt vil det bli flere kollektivreiser i A4 med mikromobilitet enn i A4 uten mikromobilitet. Andelen 
bussreiser i utredningsområdet synker noe (-2,5 %), men banebaserte kollektivreiser øker med 
12%.  

I tillegg til å se på endringer i reisemønsteret er det vurdert hvordan mikromobilitet vil påvirke 
trafikantnytten. Figur 88 viser trafikantnytte for kollektivreiser for de ulike alternativene. A4 
mikromobilitet er vist med lilla søyler i figuren.   

 
34 Merk at reisende på T-bane er fjernet i figuren i dette området for å synliggjøre effekt på buss. 
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Figur 88: Årlig trafikantnytte for de ulike alternativene hentet fra RTM23+. Lilla viser A4 med mikromobilitet. I 
figuren er ikke tidsverdier oppdatert til nasjonale verdier, og dette medfører at tallene i figurer er noe høyere 
enn hva som er tilfellet i nytte-kostnadsberegningene.  

Figur 88 viser at A4 med mikromobilitet har den klart høyeste trafikantnytten. Størst effekt har 
mikromobilitet for gangtid som følge av at hastigheten øker ved bruk av elsparkesykkel. I tillegg ser 
vi også økt nytte i ombordtid og ventetid, og A4 mikromobilitet er det eneste alternativet som får en 
positiv nytte av ombordtid. Dette skyldes at elsparkesykkelen gir større flatedekning, som gjør at 
kollektivreisende i større grad kan søke kollektivtilbud som går raskt, direkte og/eller har høy 
frekvens. Dette vil minimere ombordtid og/eller ventetid, slik figuren illustrerer. Resultatene 
indikerer at banebasert kollektivtransport blir enda viktigere i Groruddalen når mikromobilitet er 
tilgjengelig. Det er rimelig å forvente at øvrige alternativer også ville fått en betydelig økning i nytten 
ved å inkludere mikromobilitet. 

15.2.1 Usikkerheter  
Resultatene fra RTM 23+ bekrefter antakelser om effekter på reiser i utredningsområdet basert på 
eksisterende kunnskapsgrunnlag om mikromobilitet. Samtidig må det understrekes at det er 
usikkerhet knyttet til modellen. Vekst i bruk av mikromobilitet medfører behov for å tilrettelegge 
infrastrukturen i utredningsområdet. Eksempler på slik tilrettelegging er parkeringsfasiliteter, et 
sykkelveinett med god standard og krysningssteder over transportårene som fungerer som 
barrierer. Hvis infrastrukturen er mangelfull, vil dette påvirke hvor mange som bruker 
mobilitetstjenesten negativt. Med unntak av parkeringsfasiliteter, inngår de andre tiltakene i 
alternativene langs flere av kollektivtraséene. 

Pris knyttet til bruk av mikromobilitet er også en usikkerhet. Et case-studie i Trondheim viser at pris 
på tjenesten er den viktigste faktoren i valget om å reise slik en vanligvis gjør, eller å ta buss 
kombinert med elsparkesykkel (Finsveen et. al, 2020). I RTM-modellen er det antatt at tilgang på 
mikromobilitet er inkludert i kollektivbilletten. Det kan også tenkes at tilleggstjenesten vil medføre 
en ekstra kostnad.  

Antakelsen om andel reisende som har elsparkesykkel tilgjengelig vil også påvirke resultatet. RTM 
23+ viser at dersom ca. 15% av de kollektivreisende hadde benyttet mikromobilitet, i stedet for 
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50%, så ville nytten av mikromobilitetstiltaket være ca. like stor som nytten man får av de andre 
tiltakene i A4. Det vil si at selv med et nokså moderat anslag på andel reisende som har 
elsparkesykkel tilgjengelig, vil effekten på nytten være betydelig. 

I RTM 23+ er det elsparkesykkeler som er forutsatt. Litteraturen viser at man også kan forvente 
tilgang på andre delingstjenester i 2040. Disse tjenestene vil også kreve infrastruktur og kan ha 
andre effekter på kollektivtrafikken enn elsparkesyklene. Nye delingsordninger kan bli gunstige å 
bruke for hele reisen, uten kombinasjon med offentlig kollektivtransport. Spesielt er dette en risiko 
for kollektivtransport med lavere hastighet enn bane. 

15.3 Oppsummering  
Antakelsene basert på dagens forskning og resultatene i RTM23+ er entydige. Mikromobilitet vil 
øke etterspørselen til kollektivtransport rundt drabantbyene, spesielt for de kapasitetssterke linjene. 

Etterspørselen av «matebusser» og kollektiv transport i Hovinbyen vil synke noe, men totalt for 
hele utredningsområdet vil mikromobilitet føre til økt etterspørsel av kollektivtransport. 
Mikromobilitet vil øke trafikantnytten, og gir kortere gangtid, ombordtid og ventetid. Dermed får 
kollektivtransport en konkurransefordel. 
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16 Vurdering av trinnvis utbygging 
Det er gjennomført en vurdering av trinnvis utbygging av anbefalt alternativ frem mot 2040. 
Vurderingen er gjennomført basert på behov om økt kapasitet og redusert reisetid, og prinsippet 
om å prioritere enkle/rimelige tiltak først. Det er ikke utarbeidet teknisk grunnlag eller trafikktilbud 
for vurderingene som er gjennomført.  

Utredningen viser at mange av tiltakene som inngår i A4/A4+ vil være mest attraktive før ny 
sentrumstunnel og økt frekvens på Hovedbanen er etablert, samtidig som de bidrar til avlastning av 
deler av T-banesystemet.  

Følgende tiltak som anbefales gjennomført tidlig:  

• Frekvensøkninger for buss justeres i takt med etterspørselen. 

• Samlokalisering av stoppested for buss og trikk på Sinsen og etablering av 
reguleringsplass for busser. Løsning som kan benyttes både med og uten trikk Sinsen–
Tonsenhagen–Linderud bør vurderes.  

• Fremkommelighetstiltak for trafikk inn og ut av Grorud terminal. 

• Forlengelse av linje 21 til Bryn inkl. kollektivfelt, ny gateterminal og reguleringsplass. 

Trinnvis utbygging av trikk Sinsen–Tonsenhagen–Linderud: 

• Tiltaket vil ha umiddelbar effekt og erstatter busslinjer med høyt belegg og hyppige 
avganger og bør gjennomføres tidlig. 

• Det bør vurderes om tiltaket kan etableres i to faser, der den første fasen innebærer 
strekningen Sinsen–Bjerke. Denne kan etableres uten behov for flere trikker enn det som 
trengs for å kjøre Sinsen–Disen. Muligheter for stoppested på Bjerke med vendekapasitet 
og mating med buss fra Tonsenhagen inngår ikke i det tekniske grunnlaget og er ikke 
vurdert i denne utredningen. 

• Fase to inneholder strekningen Bjerke–Tonsenhagen–Linderud. 

Prioritert busstrasé Strømsveien: 

• Tiltaket vil ha effekt for fremkommeligheten, og en gradvis innføring av midstilt trasé der 
det er størst forsinkelser vil gi umiddelbar effekt for bussenes punktlighet. Etablering av 
midtstilt trasé på strekninger der det i dag er sidestilt trasé vil gi utfordringer i de punktene 
der kjøremønsteret skifter. Trinnvis innføring av trasé fra én ende virker derfor mest 
hensiktsmessig. 

Følgende tiltak kan med fordel etableres samtidig med økt frekvens på Hovedbanen:  

• Ny busslinje Stovner-Furuset med ny trasé og synkroniserte bytter på Haugenstua. 
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17 Vurdering av egnethet for OPS  
Tradisjonelt har infrastrukturprosjektene blitt planlagt, finansiert og driftet av offentlige 
transportetater eller offentlige kollektivtilbydere. Offentlig privat samarbeid (OPS) representerer en 
alternativ organisering. I et OPS vil private aktører ha ansvaret for flere av oppgavene som 
tradisjonelt har blitt utført av det offentlige.  

De siste årene har det kommet eksempler på at infrastrukturprosjekter gjennomføres som OPS. Et 
slikt eksempel er Sotrasambandet der det gjennomføres forberedende arbeider for OPS – kontrakt 
høsten 2020, og der det er flere internasjonale leverandører som konkurrerer om kontrakten. 
Statens vegvesen har to OPS-prosjekter som planlegges/er under bygging og fire som er i drift 
(Statens vegvesen 2020).  

Erfaring viser at OPS kan gi gevinster for samfunnet ved reduserte investeringer og 
driftskostnader, i tillegg til raskere gjennomføring av planleggings- og investeringsfasen. For å 
utløse slike gevinster må imidlertid prosjektet ha visse egenskaper. I dette kapittelet er det 
redegjort for om anbefalt alternativ har slike egenskaper, og om en OPS-organisering er egnet til å 
ta ut slike gevinster.   

OPS kan organiseres med ulik ansvarsfordeling mellom offentlige og private aktører. Det finnes 
flere varianter av OPS. Det er tatt utgangspunkt i definisjonen fra Oslo kommunes veileder for 
konseptvalgutredning som dekker de flest varianter: 

”En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det offentlig) etter 
forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor.” 

Konseptvalgutredningen skal følge Oslo kommunes veileder. Ifølge veilederen skal det vurderes 
om anbefalt konsept er egnet for OPS. Det er ingen føringer i bestillingen om at prosjektet skal 
gjennomføres som OPS.  

17.1 Metode og avgrensing 
Det er valgt en overordnet metodisk tilnærming. Oslo kommunes veileder for konseptvalgutredning 
beskriver vurderingskriterier ved prosjektet. På bakgrunn av følgende sentrale egenskaper fra Oslo 
kommunes veileder er det vurdert om anbefalt konsept er egnet for OPS:  

• Funksjonsorienterte krav 

• Identifisering og fordeling av risiko 

• Egnethet for totalentreprise 

• Kompleksitet  

• Størrelse på prosjektet 

• Konkurransesituasjonen i markedet 

For nevnte vurderingskriterier er det diskutert om det anbefalte alternativet tilfredsstiller kriteriene. I 
en tidlig fase i planprosessen (konseptvalgutredning) er informasjonsgrunnlaget begrenset. 
Vurderinger er overordnet, i den forstand at det er fullt mulig - og kanskje også ønskelig - med en 
vurdering basert på et mer detaljert informasjonsgrunnlag. Et mer detaljert informasjonsgrunnlag vil 
med større sikkerhet ha betydning for om det anbefalte alternativet har egenskaper som er egnet 
for en OPS-organisering.  

Oslo kommunes veileder for konseptvalgutredning anbefaler å vurdere om styringsmessige hensyn 
vil bli godt ivaretattgodt med en OPS-organisering, herunder kontraktsforhold. Av hensyn det 
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begrensede informasjonsgrunnlag i en tidlig fase i planprosessen er dette kriteriet ikke nærmere 
vurdert. For å vurdere styringsmessige hensyn må det være grunnlag for å kunne fordele ansvaret 
til ulike parter.  

Videre er det heller ikke diskutert andre vurderingskriterier og tema som først blir aktuelle ved en 
detaljering av et OPS-prosjekt. Dette gjelder for eksempel:  

• Varianter av OPS-modeller, herunder fordeling av private og offentlige ansvarsoppgaver.   

• Finansieringsanalyse av kontantstrømmer, herunder bidrag fra eventuell brukerbetaling, 
låneportefølje, grunneierbidrag m.m.  

• Organisasjonsmodell av et OPS-prosjekt, herunder gjennomføringsmodell med detaljert 
beskrivelse av struktur- og byggeelementer i ulike faser av prosjektet 

• Beskrivelse av anskaffelsesprosess 

• Vurderinger av andre juridiske forhold 

OPS er vurdert som en variant av det anbefalte alternativet, med utgangspunkt i forutsetninger og 
prinsipper for det anbefalte alternativet.  

17.2 Vanskelig å funksjonsorientere kravene for stasjonsutforminger 
For å gi ønskede insentiver til raskere gjennomføring og innovasjon bør OPS utformes med 
funksjonsorienterte krav. Funksjonsorienterte krav vil normalt være knyttet til ytelsen i prosjektet. 
Ytelsen i kollektivnettet kan for eksempel beskrives ved frekvens og punktlighet, men i prinsippet 
også ytelsen til stasjonene.  

En stasjon må gi raske overganger mellom transportmidler og være attraktiv for nyetablering av 
virksomheter og bosatte. Raske overganger og attraktivitet er vanskelig å måle. I tillegg er slike 
egenskaper kun i begrenset grad knyttet til entreprenørens innsats alene. Stasjonsutformingen vil 
kreve skreddersøm og dialog med grunneiere. Funksjonskrav som sikrer en god prosess og et godt 
resultat for stasjonsutforming er derfor vanskelig å se for seg.  

Funksjonsorienterte krav knyttet til for eksempel frekvens og punktlighet er mulig å måle, men også 
for slike krav er det vanskelig å knytte ytelsen til entreprenørens innsats alene. Det anbefalte 
alternativet vil for eksempel i kryss og deler av traséene berøre annen trafikk. I tillegg vil ytelsen 
avhenge av fasiliteter (depotanlegg, verksted m.m.) i det eksisterende kollektivsystemet. Følgelig 
vil eventuelle reduserte ytelser i kollektivsystemet delvis ligge utenfor hva kollektiventreprenøren 
kan påvirke. 

Det er vurdert som vanskelig å skille ytelsen i prosjektet fra innsatsen til entreprenøren. Derfor er 
det vanskelig å funksjonsorientere kravene, særlig for stasjonsutforminger.  

17.3 Totalentreprise ikke best egnet ved behov for løpende 
tilpasninger 
For å anbefale OPS bør prosjektet organiseres som en totalentreprise. I en totalentreprise er 
prosjektering og bygging slått sammen i en kontrakt. En sammenslåing av arbeidsoppgaver kan gi 
insentiver til prosjektledelse som gir rask prosjektgjennomføring.  

Både prosjektering og bygging inneholder mange delelementer, for eksempel trasé, signalsystem, 
depotanlegg, hensetting, stasjonsutforming m.m. Det er trolig mulig å slå sammen slike 
delelementer i en totalentreprise. Imidlertid krever totalentreprise klare ansvarsområder ved 
kontraktsinngåelse, ettersom byggherre på et senere tidspunkt har liten mulighet for påvirkning av 
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utførelse og kvalitet. Hensynet til å ivareta mange delelementer kan derfor i praksis komme i 
konflikt med behovet for tilpasninger i planleggings- og byggeperioden. I forkant av prosjektet er 
det vanskelig å forutse grenseflater mellom delelementer, men også mellom prosjektet og andre 
prosjekter i kommunen. I tillegg vil forutsetningene for prosjektet kunne endres underveis i 
prosjekterings- og byggeperioden.  

Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om de enkelte delelementene til å vurdere om det er 
mulig å definere og avgrense ansvarsområder for hele prosjekterings- og byggeperioden. Imidlertid 
er det egenskaper ved prosjektet som trekker i retning av at mange delområder vil skape 
utfordringer i prosjekterings- og byggeperioden som vil kunne gi forsinkelse i 

prosjektgjennomføringen. 

I Norge foreligger det ikke erfaring med totalentrepriser som dekker flere delementer ved utbygging 
av kollektivsystemer. Ruter/Sporveien har historisk sett valgt hovedentrepriser, senest ved 
oppgradering av Kolsåsbanen. Bybanen Utbygging administrerte for Bybanen i Bergen en 
kombinasjon av flere hovedentrepriser for trasé, mens strømforsyning, signalanlegg og diverse 
tekniske anlegg er utført som totalentrepriser.   

Det anbefalte alternativet består i stor grad av utbygging av deler av kollektivsystemet, der det 
påfølgende trafikktilbudet inngår i et større nettverk med kollektivlinjer også utenfor 
utredningsområdet. Trinnvis utbygging gjennom en lengre periode er aktuelt. Dette tilsier at 
forholdene ikke ligger til rette for totalentreprise for hele alternativet.  

17.4 Entreprenøren har insentiver til å redusere driftskostnader 
Risikoen bør generelt plasseres hos den parten som har best forutsetning for å håndtere den. Et 
OPS der entreprenøren både har ansvar for utbygging og drift gir entreprenørene insentiver til å 
finne løsninger som er gode i hele prosjektets levetid. Følgelig vil en dyktig entreprenør velge 
tilstrekkelig kvalitet og bruke ressurser på gjennomtenkte løsninger i prosjekterings- og 
byggeperioden. Dette for å holde egne drift- og vedlikeholdskostnader nede i driftsperioden. En 
entreprenør har informasjon om kostnader i driftsperioden, og er derfor best egnet til å påvirke 
risikoen for kommende driftsutgifter. Dette er en effekt som er vanskelig å ta ut med andre former 
for organisering enn OPS. 

Det er trolig mulig å vedlikeholde og drifte nye kollektivtraséer uavhengig av øvrig vei- og 
kollektivnett. Dermed er det et potensial for å plassere risikoen hos entreprenøren, noe som vil gi 
ønskede insentiver. På en annen side kan det være fordeler ved å drifte nye traséer som en del av 
øvrig vei- og kollektivnett. Både Statens vegvesen og Sporveien drifter og vedlikeholder i dag 
henholdsvis veiene og banenettet. Å knytte vedlikehold av kollektiv-, superbuss- eller trikketrasé til 
vedlikeholdet som i dag utføres av Statens vegvesen eller Sporveien, kan gi stordriftsfordeler. Ny 
T-banelinje er mer adskilt fra resten av vei- og kollektivnettet. Således er ny trasé i A3 mer egnet til 
å driftes uavhengig av øvrig vei- og kollektivnett.  

17.5 Mulig å sikre tilstrekkelig konkurranse 
Med utgangspunkt i prosjektets investeringskostnad på 4,7 milliarder kroner bør det være mulig å 
sikre tilstrekkelig konkurranse med en totalentreprise. Erfaringer fra utbygging av andre tilsvarende 
store infrastrukturprosjekter viser at det er mulig sikre tilbud fra flere entreprenører, både fra det 
nasjonale og internasjonale markedet. Det tas forbehold om at prosjektet bør deles inn i 
delkontrakter for enkelte delementer av hensyn til konkurransesituasjonen.  

Superbusstrasé og trikk er tiltakene av størst omfang i det anbefalte alternativet. Deretter følger 
enkelte veitiltak og punktvise investeringer. Alternativet er godt egnet for trinnvis utbygging over en 
lengre periode, og det er derfor ikke gitt at hele alternativet bør gjennomføres innenfor samme 
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entreprise. Det kan være aktuelt å skille ut superbuss eller trikk som egne totalentrepriser. 
Erfaringer tilsier at tiltakene er av en slik størrelse at det er mulig å sikre tilbud fra flere 
entreprenører.   

17.6 Gevinster ved å gjennomføre som et stort prosjekt 
Normalt er byggetiden for et stort prosjekt lavere enn summen av byggetiden for mange små 
prosjekter. Fordi alternativet er godt egnet for trinnvis utbygging, og fordi utredningsområdet er 
stort og komplekst, fremstår det som sannsynlig at tiltakene vil inngå i ulike delprosjekt. Gevinster 
ved å gjennomføre et stort prosjekt fremstår dermed som mindre relevant for det anbefalte 
alternativet.  

17.7 Kompleksitet som i andre vei- og banekonsepter  
Prosjekter med en viss kompleksitet er egnet for OPS, ettersom det er ligger et potensial for 
innovasjon i planleggings-, bygge- og driftsfasen. Prosjektet ligner andre vei- og banekonsepter 
som tidligere er gjennomført, og det er vanskelig å se for seg en helt annen gjennomføring. Vi skal 
imidlertid ikke utelukke at innovasjon er mulig, ettersom detaljene i prosjektet ikke er bestemt.  

Prosjektet har imidlertid en komplisert side med mange delelementer og grenseflater mot øvrig 
byutvikling, bebyggelse og infrastrukturutbygging. Denne typen kompleksitet representerer en 
utfordring for OPS, og ikke et potensial for innovasjon.  

17.8 Anbefaling OPS 
Deler av det anbefalte alternativet kan være egnet for OPS. Det er imidlertid tidlig i 
planleggingsperioden, og senere vil det komme mer informasjon om detaljering av prosjektet som 
vil gi et mer utfyllende svar på om alternativet kan være egnet for OPS. Mange delelementer i 
prosjektet må detaljeres, i kombinasjon med grenseflater mot annen infrastruktur og byutvikling, 
herunder stasjonsforming.  

Alternativet er godt egnet for trinnvis utbygging over en lengre periode. Dette tilsier at hele 
alternativet ikke er spesielt godt egnet til OPS. Enkelte større deler kan skilles ut av alternativet og 
være bedre egnet.  

Detaljeringsgraden i alternativet tilsier at det er behov for videre utredninger som kan ha betydning 
for valg av løsninger. Hvilke løsninger som endelig velges og i hvor stor grad disse har grenseflater 
mot øvrig infrastruktur, vil ha betydning for egnetheten som OPS. 

I denne tidligere fasen av planleggingsperioden fremstår ikke prosjektet som spesielt godt egnet for 
OPS. Nevnte egenskaper vil være kompliserende for et OPS. Med avhengigheter til annen 
infrastruktur- og byutvikling vil det være vanskelig å funksjonsorientere krav, samt gjennomføre 
prosjektet som en totalentreprise. Ruter har ikke har erfaring med OPS som de kan bruke til å løse 
nevnte utfordringer.  
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18 Oppsummering og anbefaling 
18.1 Oppsummering 

I beskrivelsen av dagens situasjon gjennomgås de ideene som har formet Groruddalen. Som følge 
av funksjonene som er lagt til drabantbyene, er trafikkstrømmene store mellom drabantbyene og 
sentrum, og forholdsvis små på tvers av dalen. Dette gjenspeiles i kollektivsystemet, med 
langsgående kapasitetssterke baner som dekker store deler av bebyggelsen mens mindre 
kapasitetssterke busslinjer betjener reiser på tvers.  

Unntaket er lengst ned i dalen, der det er en betydelig trafikkstrøm på tvers. Denne kan forklares 
med en utvidelse av Oslo sentrum mot Ring 3 – både i Hovinbyen og lenger vest. Ettersom det 
legges flere funksjoner nord i Oslo, blir det også flere reiser på tvers i Groruddalen. Utredningen 
viser store forskjeller i resultater for tiltak som inngår i Hovinbyen og i Groruddalen uten Hovinbyen. 
Tiltak i Hovinbyen gir gjennomgående størst effekt. Reisestrømmene på tvers i nedre del av 
utredningsområdet vokser betydelig med byutviklingen, og den sterkeste veksten skjer i 
Hovinbyen. 

I KVU Oslonavet er det anbefalt å bygge ut kollektivsystemet basert på de banebaserte 
driftsartene. I denne utredningen er alternativene sammenlignet med en situasjon uten ny T-
banetunnel og økt frekvens på Hovedbanen (A0), og en situasjon der disse tiltakene er innført 
(A0+). Analysen som er gjennomført viser at tiltakene i A0+ har stor betydning for antall reiser med 
kollektivtrafikk i Groruddalen og spesielt Hovinbyen. 

Samtidig er det en begrensning at ikke alle T-banelinjer kan kjøres med doble vognsett, noe som 
medfører at korte tog kjører gjennomgående i T-banesystemet. De korte togene gir begrensninger 
for videreutvikling av T-banen i utredningsområdet med det trafikktilbudet som er lagt til grunn i 
alternativene.  

Tiltakene for buss og delvis trikk avlaster T-bane og tog. Det innebærer at tiltak for buss og trikk 
har størst betydning før det er etablert ny T-banetunnel og frekvensen har økt på Hovedbanen. 
Etter at tiltakene i A0+ er innført, velger trafikantene i større grad å reise med T-bane og tog enn 
buss. Det er fortsatt behov for trikk i Trondheimsveien i Alternativ 0+. 

Begrensninger utenfor utredningsområdet har også stor betydning både for hvilke alternativer som 
er silt ut og for mulig videreutvikling av kollektivtilbudet i selve utredningsområdet. Kapasiteten i 
gatenettet i Oslo sentrum er begrenset og i stor grad styrende for muligheten for flere avganger 
med buss og trikk mellom utredningsområdet og sentrum.  

Det er gjennomført to følsomhetsanalyser. Følsomhetsanalysen som er gjennomført for situasjon 
uten veiprising viser betydelig vekst i biltrafikken med tilhørende trengsel på veinettet. Dersom det 
ikke gjennomføres trafikkregulerende tiltak vil kollektivtrafikk som ikke kjører på separat trasé bli 
betydelig mindre attraktiv, og det vil bli behov for store investeringer i fysiske tiltak for å bedre 
fremkommeligheten. I en slik situasjon vil nytten til kollektivtrafikk på separat trasé øke betydelig. 
Dette skyldes overføring av reiser fra bil og buss som følge av trengsel på veinettet, samtidig som 
fremkommeligheten for kollektivtrafikk i separat trasé opprettholdes.  

Følsomhetsanalyse for mikromobilitet viser viktigheten av å vurdere andre måter å vurdere 
transportbehov på og betydningen av innføring av ny mobilitet. Mikromobilitet har et stort potensial 
som et supplement til kollektivlinjer som tilbyr flatedekning, og i Hovinbyen for de korte turene. For 
reiser i Groruddalen vil mikromobilitet gi flere reisende, særlig på de raske sentrumsrettede linjene. 
Behovet for raske og kapasitetssterke kollektivlinjer vil sannsynligvis øke med innføring av 
mikromobilitet, mens behovet for busslinjer som tilbyr flatedekning reduseres.  
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Byutviklingen i området er størst i Hovinbyen sammen med prioriterte stasjonsnære områder i 
Groruddalen uten Hovinbyen. Et godt kollektivtilbud er en forutsetning for en videre utvikling av 
områdene. Alle alternativene bidrar til tilrettelegging for byutvikling. De banebaserte alternativene 
er vurdert å bidra noe mer enn en utvikling hovedsakelig basert på buss. Årsaken er både 
forutsigbarhet for utbyggere, og at den tilbudte kapasiteten medfører mulighet for høyere tetthet i 
bebyggelsen.  

Det er i behovsanalysen identifisert en behovskonflikt i rekkefølgen; skal kollektivtilbudet først 
etableres og deretter kommer passasjergrunnlaget (normativt behov), eller skal området først 
utvikles før kollektivløsningene tilpasses (etterspørselsbasert behov)? På Breivoll er både 
jernbanestasjon og T-banestasjon vurdert for analyseåret 2040, og da er byutviklingen ikke 
kommet langt nok til at økt markedsgrunnlag kan forsvare kostnadene i nytte-kostanalysen. 
Vurdering av tiltak på Breivoll må derfor sees i et lengre tidsperspektiv, og mulighetsstudier med 
lang tidshorisont er trolig en bedre egnet utredningstype enn KVU. For beslutningstager innebærer 
lang tidshorisont en risiko for at tiltaket vil gi lav effekt dersom veksten stopper opp, og at det kan 
være grunn til å prioritere andre tiltak der det er mer sannsynlig at det blir behov for investeringen.    

Alternativene A1, A2 og A3 er bygget opp med en kombinasjon av større og mindre tiltak som 
inngår i alle alternativene, og tiltak som inngår i bare ett alternativ. Basert på resultatene i analysen 
er det utarbeidet et optimalisert alternativ A4. Alle alternativer er analysert mot Alternativ 0 og 
Alternativ 0+, og analysene foreligger derfor i to versjoner.  

18.1.1 Tiltak som inngår i alle alternativene  
Superbusstrasé mellom Helsfyr og Grorud stasjon gir god effekt i reisetid og passasjerøkning for 
en rekke busslinjer i Strømsveien, men treffer dårligere i den nordlige delen mot Grorud stasjon. 
Den nye linjen S16 Helsfyr–Grorud stasjon tilbyr overkapasitet. Traséen mellom Ikea Furuset og 
Grorud stasjon innebærer også inngrep i grøntområder ved Alna.  

De trafikale vurderingene viser stor effekt av tiltak som innebærer tilrettelagt mating mellom buss 
og bane. Høyfrekvente busslinjer med omstigningsmuligheter tett opptil stasjonene gir et attraktivt 
tilbud til de reisende og forkorter reisetiden.  

Etablering av linje 65E Stovner–Haugenstua gir en helt ny kollektivlinje på tvers som betjener den 
nordlige delen av utredningsområdet, og som i tillegg mater til Hovedbanen. Selv med leddbusser 
får denne linjen et belegg som er nær kapasitetsgrensen. Frekvensen er tilpasset frekvensen på 
toget. Tilsvarende mater linje 26 Linderud–Økern til/fra T-banen. 

Det er stor variasjon i effekten av nye linjer. Selv om alle linjene forkorter reisetiden, viser 
resultatene at flere av linjene gir få reisende og medfører overkapasitet. Enkelte av linjene med få 
reisende forutsetter også betydelige investeringer i ny infrastruktur, eller det er lagt til grunn økt 
frekvens på eksisterende linjer for å forkorte reisetiden.  

18.1.2 Tiltak som kun inngår i A1/A1+ 
I A1 inngår Breivoll stasjon. Stasjonen vil bli benyttet av forholdsvis få av- og påstigende og fører til 
ekstra tidsbruk for alle som sitter om bord på togene. Tiltaket er positivt for tilrettelegging for 
byutvikling lokalt på Breivoll. Stasjonen bidrar derimot ikke til redusert reisetid på tvers i nedre del 
av utredningsområdet, løser ikke kapasitetsutfordringer ved Ulven-Haraldrud og drar opp 
kostnadene i alternativet. En mulighet for å opprettholde reisetiden som ikke er utredet, er å legge 
ned Alna stasjon dersom Breivoll etableres. Dette ville sannsynligvis ikke resultert i flere reisende 
fra Breivoll. En eventuell optimalisering ved å legge ned Alna er derfor ikke vurdert nærmere. 

Breivoll stasjon inngår derfor ikke i A4/A4+. 
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18.1.3 Tiltak som kun inngår i A2/A2+ 
A2/A2+ Buss og trikk kommer best ut når det gjelder måloppnåelse og tilrettelegging for byutvikling, 
men kommer dårlig ut i nytte-kostnadsanalysen. Det er stor forskjell på effekten av de to nye 
trikkelinjene som inngår i alternativet.  

Trikkelinjen Sinsen–Tonsenhagen–Linderud gir direktereiser for den største delen av 
utredningsområdet som ikke betjenes av skinnegående trafikk, og tar bort et stort antall bytter på 
Sinsen. Tiltaket kan gjennomføres uten at antall avganger som belaster Oslo sentrum øker. 
Linjeomlegging som del av tiltaket medfører god utnyttelse av investeringen som er gjort i nye 
trikker. Linjen kan innføres med behov for kun to ekstra trikker. Trikkelinjen etableres på en 
strekning med betydelig busstrafikk og får godt belegg. Linjen passerer Aker sykehus og Bjerke, to 
områder som inngår i Hovinbyen. Trikkelinjen Sinsen–Tonsenhagen–Linderud inngår i A4/A4+. 

Trikk Disen–Bryn gir en kapasitetssterk forbindelse langs Ring 3. Denne trafikkerer lokalveinettet. 
Linjen får lavt belegg og betydelig overkapasitet. Dette skyldes flere forhold:  

• Byttemulighetene på Bryn, Storo og Sinsen er dårlig tilrettelagt. Det er ikke funnet en fysisk 
løsning på disse stedene som gir kompakte byttepunkter når denne trikkelinjen inngår.  

• Trikken erstatter direktebuss langs Ring 3 vest for Sinsen. Reisende som passerer Storo 
og Sinsen må bytte mellom buss og trikk.  

• Trafikk i lokalveinettet gir lavere hastighet enn busser som kjører parallelt på (Ring 3). 
Analysen viser at det er større behov for raske reiser på tvers mellom Bryn–Økern–Bjerke 
og Trosterud–Økern–Sinsen. Trikkelinjen tilbyr hverken raske reiser eller dekker disse 
destinasjonene.   

Etablering av linjen gir høye investeringskostnader. Innkjøp av nye trikker for å betjene linjen gir 
høye driftskostnader. Når belegget på linjen i tillegg er lavt tilsier det at den drar ned nytten i 
A2/A2+ betraktelig.   

Trikkelinjen Disen–Bryn inngår ikke i A4/A4+. 

18.1.4 Tiltak som kun inngår i A3/A3+ 
Ringbanen er forlenget mellom Økern og Trosterud. Dette gir forholdsvis få reisende i A3 men langt 
flere reisende i A3 + som følge av økt frekvens ny T-banetunnel muliggjør. Tiltaket gir i A3+ en rask 
og kapasitetssterk forbindelse på tvers som betjener byutviklingsområder. Linjen Trosterud–Økern 
er den eneste løsningen i alternativene som både tilbyr rask reise på tvers og tilstrekkelig kapasitet 
i området Haraldrud/Ulven. Linjen kan etableres uten behov for innkjøp av flere T-banevogner og 
gir således god ressursutnyttelse.  

T-banen blir overbelastet som følge av tiltaket, men dette skjer andre steder enn der den nye linjen 
etableres. I A3+ skyldes dette at togene med enkle togsett kjører til Vestli. Det kreves investeringer 
utenfor utredningsområdet dersom dette ikke skal gi begrensninger for kapasiteten.   

Høye investeringer er en viktig årsak til at alternativet får lav score i nyttekostnadsvurderingen.  

Tiltaket er derfor ikke videreført i A4/A4+, selv om det isolert sett løser kapasitetsutfordringene ved 
Haraldrud/Ulven og gir en rask og attraktiv reisemulighet på tvers i nedre del av 
utredningsområdet.  

18.1.5 Linje 27 Linderud–Bryn 
Det er etablert forskjellige varianter av busslinje i ny trasé mellom Bjerke – Økern/Bryn som får 
svært mange reisende, og som har for liten kapasitet selv med leddbusser og hyppig frekvens. 
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Linje 27 som inngår i A2/A2+ gir flest reisende og er videreutviklet i A4/A4+. Denne overstiger 
fortsatt kapasitetsgrensen. I Ulvenveien er den samlede bussfrekvensen så høy at det 
sannsynligvis blir lav punktlighet. På sikt må det derfor jobbes videre med tiltak for denne 
strekningen. I drøftingen av byutvikling er det beskrevet at en trikkeløsning vil gi bedre 
tilrettelegging for byutvikling enn bussløsningen som er analysert. En trikkeløsning vi også ha 
større kapasitet. 

I utredningen er det forlengelsen av Ringbanen Økern–Trosterud som kommer best ut i 
betjeningen av disse områdene. Det er ikke analysert noe alternativ der både linje 27 Bjerke-Bryn 
og T-bane Økern-Trosterud inngår, men basert på linjenes traséer og stoppesteder er det mye som 
tilser at det i stor grad er forskjellige markedsområder linjene betjener. 

18.1.6 Sinsenterrassen 
I A1/A1+ og A3/A3+ er det lagt til grunn ny terminal for bedre overgang mellom buss og trikk på 
Sinsenterrassen. Dette tiltaket har stor effekt på reisetid for alle som foretar bytter og gir bedre 
utnyttelse av kapasiteten til nye trikker. 

I A2/A2+ er denne løsningen erstattet med terminal på lokket på Sinsenkrysset, i stor grad fordi 
terminalen også skal kunne gi overgangsmulighet til trikk Disen–Bryn. Terminal på lokket gir lange 
gangavstander til T-banen. Denne løsningen inngår i A4/A4+, men kan trolig optimaliseres.  

18.1.7 Optimalisert alternativ A4/A4+ 
Alle alternativene har god måloppnåelse på redusert reisetid og færre konfliktpunkter i traséen. 
Forskjellen i alternativene når det gjelder vekst i kollektivreiser på bekostning av bilreiser er liten. 
Alle alternativene A1–A3 inneholder linjer som har for lav kapasitet. I utformingen av optimalisert 
alternativ er det derfor vektlagt å øke kapasiteten på strekninger der denne er for lav i A1–A3. 

Samtidig er tiltak som gir betydelig overkapasitet tatt ut, mens tiltak som gir mange reisende og 
godt belegg på linjene er beholdt. Tiltak som inneholder store investeringer i infrastruktur for linjer 
med få reisende er ikke videreført.  

A4 og A4+ har de klart laveste driftskostnadene og har også de laveste investeringskostnadene. 
Samlet er besparelsene i drift- og investeringskostnadene i A4/A4+ langt større enn reduksjonen i 
nytte, noe som medfører en netto nytte som er betydelig redusert sammenlignet med A2/A2+ og 
A3/A3+.  

De mest omfattende tiltakene som inngår i A4/A4+ er superbusstrasé Breivoll–Ikea–Furuset og 
trikk Sinsen–Tonsenhagen–Linderud. Superbusstraséen gir raske og forutsigbare reiser for busser 
som trafikkerer Strømsveien. Trikken gir god ressursutnyttelse, en banebasert utbygging av 
kollektivnettet, mulighet for direktereiser til sentrum for et stort område i Groruddalen og 
tilrettelegging for byutvikling.  

Etablering av linje 27 Linderud–Bryn gir en helt ny kollektivlinje på tvers som betjener Hovinbyen. 
Selv med høy frekvens og leddbusser får denne linjen svært høyt belegg. Synkronisert mating på 
Økern bidrar til kort reisetid og mater til T-banen. 

Etablering av ny busstrasé med ny linje Furuset-Stovner gir både reisemulighet på tvers i 
Groruddalen, og raskere reiser mellom Groruddalen og sentrum. Linjen får svært høyt belegg, 
spesielt etter at Hovedbanen får økt frekvens. 

I A4/A44+ inngår også andre mindre tiltak som forenkling av linjenettet, frekvensøkninger og 
fremkommelighetstiltak.  



   

 
 

RAPPORT SIDE 192 AV 199  
 

 
 

Det er identifisert en rekke muligheter for videreutvikling av alternativ A4/A4+. Det gir behov for et 
større detaljeringsnivå enn det som er lagt til grunn i denne utredningen. Mange av tiltakene som 
kan løse utfordringer og forbedre kollektivtilbudet i Groruddalen med Hovinbyen er også avhengig 
av tiltak utenfor utredningsområdet. Det gjelder både i Oslo sentrum, nord (Ring 3) og Nedre 
Romerike.  

18.2  Anbefaling 
En samlet vurdering av alternativene tilsier at optimalisert alternativ A4/A4+ bør legges til grunn for 
utviklingen av kollektivsystemet i Groruddalen med Hovinbyen. Alternativet gir et attraktivt og 
ressurseffektivt kollektivnettverk. Alternativet er best tilpasset behovet for kapasitet, og inneholder 
forbedringer tilpasset pågående og planlagt byutvikling. Det er en nær sammenheng mellom 
kapasitet og kostnader, og alternativet har best kapasitet tilpasset behovet.  

Alternativet inneholder blant annet skinnegående løsning med trikk Sinsen–Tonsenhagen–
Linderud, superbusstrasé i deler av Strømsveien, ny busslinje Bryn–Økern–Bjerke–Linderud, 
gateterminal Bryn og ny busslinje Furuset–Stovner som mater til banen på Haugenstua. I tillegg 
har A4/A4+ frekvensøkning og fremkommelighetstiltak på flere busslinjer. Det vises til kapittel 14 
for en nærmere redegjørelse av alternativet. For beskrivelse av øvrige alternativer se kapittel 8.  

Nedenfor er mulighet for videre optimalisering av alternativet beskrevet.  

Tabell 69: Sammenstilling av virkninger og rangering av alternativene. Alternativene er vurdert opp mot et 0-
alternativ og et 0+-alternativ. A1–A4 er sammenlignet mot 0 og A1+-A4+ er sammenlignet mot 0+. Se kapittel 
7.1.6 og 7.8 for en nærmere redegjørelse av hva som inngår i 0 og 0+.  

 A1 A2 A3 A4 A1+ A2+ A3+ A4+ 

Prosjektkostnad 
ekskl mva. mill. kr 4 901 11 114 9 803 4 735 4 901 11 114 9 803 4 735 

Forenklet netto 
nytte -4 170 -13 496 -9 038 -4 639 -4 118 -14 074 -8 667 -5 112 

Redusert reisetid 
på tvers ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ 

Forbedret 
punktlighet ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ 

Tilstrekkelig 
kapasitet + + + ++ + + + ++ 

Økt kollektivandel  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Byutvikling  + +++ ++ ++ + +++ ++ ++ 

Rangering  2 4 3 1 2 4 3 1 
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18.2.1 Ytterligere optimalisering av løsninger 
Konseptvalgutredningen er gjennomført på den tiden og med de ressurser som har vært til 
rådighet, og som er ansett som tilstrekkelig for å anbefale et alternativ. Utredningsområdet er stort i 
omfang og alternativene inneholder mange tiltak. Det er identifisert flere muligheter for ytterligere 
optimalisering av løsningene som inngår i A4/A4+.   

Tiltak på kort sikt 

Det er identifisert flere tiltak som er aktuelle på kort sikt. Etablering av terminal på Sinsen, og bedre 
tilrettelagt overgang mellom buss og trikk, vil ha betydning for svært mange reisende og er aktuelt 
allerede fra 2023 når nye trikker er faset inn. Frekvensøkninger på bussene kan justeres i takt med 
endret etterspørsel, men vil på sikt medføre lavere punktlighet. Fremkommelighetstiltak bør 
gjennomføres fortløpende.  

Mer mating til bane 

I behovsanalysen er det beskrevet at kapasiteten i gatene i Oslo sentrum er begrenset, og at det 
derfor ikke bør etableres nye linjer i utredningsområdet som øker antall avganger for buss og trikk i 
sentrum. Analysen viser at kapasiteten på veier i utredningsområdet vil nærme seg en tilsvarende 
situasjon. Frekvensen av busser på Rv. 4 blir svært høy. En gradvis økning i frekvensen i takt med 
etterspørselen vil medføre lengre reisetid og redusert punktlighet.  

Mating fra buss til bane vil i en slik situasjon gi bedre ressursutnyttelse og redusere reisetiden. 
Aktuelle steder for mer mating er Grorud, Veitvet og Helsfyr (T-bane), Haugenstua (tog) og 
Linderud og Bjerke (trikk).  

Ny forbindelse til Haugenstua med mulighet for økt mating mellom buss og tog gir svært stor effekt 
i analysen, og det kan gi mulighet for mating med andre busslinjer enn den som er analysert. Dette 
kan avlaste blant annet Rv. 4 Trondheimsveien. 

Leddbuss ikke tilstrekkelig for strekningen Bjerke-Økern-Bryn 

En ny rask linje på strekningen Bjerke-Økern-Bryn, med koordinert mating på Økern, har selv med 
høy frekvens og leddbuss ikke tilstrekkelig kapasitet. Denne linjen treffer markedet langt bedre enn 
trikk Disen-Bryn. Den nye linjen bidrar – sammen med andre linjer – til at bussfrekvensen i 
Ulvenveien blir svært høy. Det anbefales at denne tverrgående aksen utredes videre, både for å 
finne løsninger som tilbyr tilstrekkelig kapasitet og for å løse situasjonen med høy bussfrekvens i 
Ulvenveien. 

Dersom det utredes trikk på destinasjonen er det en konseptuell egenskap ved linjen at den tilbyr 
synkronisert mating med T-bane på Økern, får bedre betjening av Brynseng T-banestasjon og at 
den har høy gjennomsnittshastighet. En eventuell trikkeløsning med egenskaper som bybane som 
kan kjøre raskt langs ring 3, gir flere reisende i dette området enn trikk i bygater. Påkobling til 
eksisterende trikkenett og utforming av Bjerkekrysset er identifisert som kompliserte tema. 

En linje som betjener denne strekningen synes ikke å være i direkte konkurranse med evt. T-bane 
Økern-Trosterud dersom dette tiltaket blir aktuelt. En trikkeløsning er dyrere og vil trolig påvirke 
resultatene av nytte-kostanalysen negativt. Til gjengjeld er kapasiteten langt større. En 
trikkeløsning vil også få en høyere vurdering innen tilrettelegging for byutvikling. 

Utformingen av høystandard busstrasé 

Høystandard busstrasé i Strømsveien er tegnet etter mal fra Stavanger, der reduksjon i reisetid er 
vektlagt på bakgrunn av behovene som er definert. Traséen bærer i større grad preg av å være en 
vei enn en gate, der det ikke er tatt hensyn eventuelle fasadeendringer i bygningene langs traséen. 
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I videre optimalisering av løsninger må det vurderes om det i stedet skal legges til grunn en mer 
gatepreget løsning. Evt. endringer i reisetid bør i så fall vies spesiell oppmerksomhet.  

Busstrasé som er midstilt med føring gjennom signalregulerte rundkjøringer er en løsning som 
finnes i Stavanger, men som ikke er i henhold til vegnormalene. Før en slik løsning evt. kan 
etableres må det søkes Vegdirektoratet om fravik.   

Det er behov for tiltak i kryss for tverrgående busser og busser som skal inn i Strømsveien. 
Tiltakene inngår ikke i det tekniske grunnlaget.  

Generelt ansees etablering av superbusstraséen som teknisk krevende. 

Optimalisering av trikketrasé 

Hvordan trikk Sinsen–Tonsenhagen–Linderud betjener Sinsenkrysset har stor betydning for 
kapasiteten for bil og gangavstander for bytter mellom trikk og T-bane. Reisetiden for godstransport 
vil øke. Konsekvensene av redusert kapasitet i Sinsenkrysset er kompliserte og omfattende.  

Det anbefales at spesielt stoppested på Sinsen, Aker sykehus og Bjerke utredes og analyseres 
nærmere med vektlegging av trafikksikre løsninger. Stoppestedene må sees sammen med 
hastighetsnivået og eventuelle tiltak på Rv. 4. Stoppestedene må også sees i sammenheng med 
betjeningen av nye Aker sykehus.  

På Sinsen vil en løsning tilsvarende Sinsenterrassen i A1/A3 sannsynligvis gi kortere 
gangavstander til T-banen, og mindre negative konsekvenser for biltrafikken.  

Dersom trikk etableres til Bjerke som beskrevet under trinnvis utbygging, anbefales det at det 
utredes mer mating til trikk og muligheter for å redusere parallellkjøring mellom buss og trikk 
mellom Sinsen og Bjerke. En mulighet som kan være aktuell er at linje 27 legges om til å betjene 
strekningen Tonsenhagen-Bjerke-Økern-Bryn, og at flere busslinjer vender på Bjerke i stedet for på 
Sinsenterrassen.   

Generelt ansees etablering av trikketraséen som teknisk krevende. Sidestilt løsning kan være et 
alternativ til den midtstilte løsningen som er benyttet i denne utredningen, men det innebærer 
inngrep i grøntområder. Endelig løsning må avklares som del av utarbeidelse av reguleringsplan. 

Trafikkreduserende tiltak 

Følsomhetsanalysen for fremkommelighet viser at kollektivtrafikken vil få betydelige utfordringer 
dersom det ikke iverksettes trafikkreduserende tiltak som fører til at nullvekstmålet nås. Årsaken er 
hovedsakelig en høy andel elbiler i 2040, og at kostnadene tilknyttet denne kjøretøytypen er 
betydelig lavere en fossile biler. Trafikkregulerende tiltak, separat trasé og andre 
fremkommelighetstiltak bør derfor generelt prioriteres. Trafikkmengder på vei er en betydelig 
usikkerhet for kvaliteten på kollektivsystemet i 2040. 

Dersom det etableres separate traséer for kollektivtrafikken som et tillegg til eksisterende vegareal, 
kan det medføre at den samlede kapasiteten for biltrafikk øker. Motsatt – dersom det omprioriteres 
areal slik at det etableres separate traséer der det i utgangspunktet er blandet trafikk vil 
kapasiteten for biltrafikk reduseres. I en nytte-kostanalyse vil førstnevnte tiltak få positiv effekt, 
mens det i mål om nullvekst og økte kollektivandeler vil ha negativ effekt. Hva som skal tillegges 
størst vekt er et politisk spørsmål.  

Strategi for nye mobilitetsformer  

Mikromobilitet har et stort potensial til å redusere reisetiden i utredningsområdet og til å redusere 
barrierevirkninger som gir lange gangavstander. Utformingen av Groruddalen gjør at mikromobilitet 
kan erstatte matebusser ved å gi raskere reiser til det banebasert tilbudet. Følsomhetsanalysen om 
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mikromobilitet indikerer økt behov for kapasitetssterke transportmidler, og mindre behov for lokale 
busser som tilbyr flatedekning. Det anbefales derfor at det utarbeides en strategi for fleksible 
mobilitetstjenester i Groruddalen og Hovinbyen, samtidig som det fortsatt satses på en banebasert 
utvikling av kollektivsystemet.   

Reguleringsplasser og terminalkapasitet 

Flere bussavganger innebærer økt behov for reguleringsplasser og terminalkapasitet. Blant annet 
fordi det fortettes i knutepunktene er dette ofte vanskelig å finne plass til. Analysen viser at behov 
for reguleringsplasser kan påvirke endepunktene til linjer, og gi overkapasitet på linjenes siste del. 
Behovet for reguleringsplasser kan derfor påvirke driftskostnadene særlig for buss. Eksakt 
kapasitet og arealbehov for reguleringsplasser, må sees sammen med driftsopplegget til bussene. I 
det videre arbeidet anbefales det derfor å prioritere arbeid med terminalkapasitet og 
reguleringsplasser.  

Nærmere utredning og analyse av terminalkapasitet anbefales spesielt på Bryn, Sinsenterrassen, 
Grorud torg, Økern og Furuset. 

18.2.2 Tiltak utenfor utredningsområdet har stor betydning 
En avgrensing av oppgaven har vært å ikke vurdere større tiltak utenfor utredningsområdet. For 
Groruddalen og Hovinbyen betyr tiltak utenfor utredningsområdet mye for tilbudet i området: 

• Utredningen viser hvor viktig ny T-banetunnel gjennom sentrum og økt frekvens på 
Hovedbanen blir for Groruddalen med Hovinbyen. Effekten av disse tiltakene i 
utredningsområdet er ca. like stor som effekten av alternativet som gir den største veksten 
i antallet kollektivturer. Det anbefales derfor å prioritere disse tiltakene. Ny T-banetunnel 
har størst betydning. 

• En videreføring av Ringbanen forbi Haraldrud og Breivoll til Trosterud i A3+ vil tilby 
kapasitet til et område der denne ikke er tilstrekkelig i A4/A4+. Samtidig ligger det 
begrensninger for videreutvikling av T-banen i utredningsområdet fordi ikke alle linjer kan 
trafikkeres med lange tog. Med trafikktilbudet som er lagt til grunn fører dette til at det ikke 
blir nok kapasitet på Grorudbanen i A3+. Det vises til kapittel 11.3 for en nærmere 
detaljering av kapasitet og begrensninger i T-banesystemet. Dersom det i tillegg til ny 
sentrumstunnel gjennomføres tiltak som muliggjør at det kan kjøres lange tog på alle linjer, 
vil T-banelinjen i A3+ kunne bli aktuell. Dette gir en kapasitetssterk kollektivlinje i tunnel, og 
som derfor i begrenset grad medfører bruk av arealer på overflaten. Dersom denne linjen 
hadde inngått i A4+, ville det fått en høyere vurdering av hvordan alternativet bidrar til ny 
byutvikling. Det anbefales derfor å avsette arealer for linjen på lang sikt, fordi dette tiltaket 
har et stort potensial for alle de egenskapene som er definert i proskjektutløsende behov.  

Det er strenge krav til hvilke tiltak som kan legges inn i alternativ 0+. I Oslo planlegges det en rekke 
tiltak som har usikker status, men der flere av disse kan dersom det besluttes ha stor betydning for 
anbefalingene i KVUen. Følgende tiltak ansees som spesielt relevante:  

• Trikk på Ring 2: Eventuell beslutning om trikk på Ring 2 kan få betydning for silingen av 
alternativer, anbefalingen om å forlenge linje 21 mellom Helsfyr og Bryn og muligheten for 
effektiv betjening av Brynseng med Linje 27.  

• Tiltak for lengre busser og trikker: Dersom det gjennomføres tiltak på stoppesteder og i 
kryss som medfører mulighet for å kjøre med lengre busser (superbuss) og trikker (opsjon 
om ekstra ledd), vil det gjøre det mulig å kjøre med lengre enheter også i 
utredningsområdet. Det gjelder robustheten til trikk til Tonsenhagen–Linderud og buss 23, 
24 og 27. Det gjelder også superbuss med mulig forbindelse mellom Strømsveien og 
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Nedre Romerike. Lengre busser og trikker har igjen betydning for holdeplasser og 
kryssutforming i utredningsområdet.  

• Fremkommelighetstiltak Ring 3: Linje 23 og 24 opplever svært store forsinkelser på Ring 
3 vest for Sinsen. Dette medfører forsinkelser og klumping av avganger også i Hovinbyen. 
Fremkommelighetstiltak for disse to linjene utenfor utredningsområdet vil ha stor betydning 
for hvordan de reisende opplever kollektivtilbudet på strekningen Sinsen-Bryn. 

Det er forutsatt at tiltak for å avlaste E6 for busser er løst som foreslått gjennom KVU Nedre 
Romerike, i form av superbuss og eventuelt en framtidig T-baneforlengelse i retning Lørenskog. 

Alle disse tiltakene utenfor utredningsområdet er ansett som relevante på lang sikt, og det er derfor 
vist hvordan A4+ kan videreutvikles. Det er beheftet usikkerhet i om tiltakene blir gjennomført. For 
Groruddalen med Hovinbyen vil det, i likhet med ny sentrumstunnel og økt frekvens på 
Hovedbanen, ha stor betydning for kvaliteten på kollektivsystemet hva slags tiltak som 
gjennomføres utenfor utredningsområdet.   
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20  Vedlegg 
Listen viser vedlegg som er utarbeidet i tillegg til hovedrapporten. Referater, presentasjoner, 
beregninger og arbeidsnotat er også utarbeidet men vises ikke i vedlegglisten. Resultatene av 
disse inngår i hovedrapporten.  

Vedlegg 1 Behovsanalysen  

Vedlegg 1a Verkstedrapport 1 – behov, mål og krav  

Vedlegg 1b Verkstedoppsummering – interessenters behov  

Vedlegg 1c Verkstedrapport – Fremsyn 

Vedlegg 2 Mulighetsstudie - Silingsrapport  

Vedlegg 2a Verkstedrapport 2 – Muligheter 

Vedlegg 2b Verkstedrapport 3 – Konsepter  

Vedlegg 3a Alternativanalysen - Tegningshefte  

Vedlegg 3b Premissdokument teknisk løsning  

Vedlegg 3c Kalkylenotat  

Vedlegg 3d Metode og utfordringer ved modellbytte RTM 23+ 

Vedlegg 3e Metode og forutsetninger nytte-kost  

Vedlegg 3f Mikromobilitet og deling  

Vedlegg 3g Sinsenkrysset 

Vedlegg 3h Vurdering av kryss og strekning, Sinsen-Bjerke  

Vedlegg 3i Tilleggsvurderinger T-bane 

Vedlegg 3j Terminaler og reguleringsplasser  

Vedlegg 3k Følsomhetsanalyse nullvekstmålet 

  

Mål- og kravanalysen og egnethet for OPS inngår i sin helhet i hovedrapporten.  

 
 


