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1 Formål 
Det skal utarbeides behovsanalyser og kapasitetsvurderinger for strekningen øst for Tøyen stasjon til 
påkobling vest for Brynseng stasjon. Analysene og vurderingene skal utgjøre grunnlaget for 
anbefaling og beslutning. Anbefaling om hvorvidt strekningen Tøyen-Brynseng skal være en del av 
planalternativet gis av styringsgruppen for ny T-banetunnel gjennom Oslo etter tilråding fra 
samarbeidsrådet. Rapport og anbefaling oversendes Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Dersom 
utredningsalternativ 2 legges inn i planalternativet vil det utarbeides reguleringsplan med 
konsekvensutredning for denne strekningen samtidig som for strekningen Majorstuen-Tøyen.  

2 Bakgrunn 
Det er forventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet i tiårene fram mot 2030 og 
2060. Transportsystemet må derfor utvikles slik at det er i stand til å håndtere den fremtidige 
etterspørselen samtidig som systemet skal være bærekraftig og bidra til å nå vedtatte mål om 
overgang til grønne mobilitetsformer.  

Planprogrammet for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum var på offentlig høring høsten 2017, 
mens fastsettelse av planprogrammet forventes i løpet av 2019. I planprogrammet er det skissert to 
utredningsalternativer som skal være med på å fastlegge det endelige planalternativet. Metode og 
prosess for å komme frem til revidert planalternativ illustreres nedenfor. Mandatet for dette 
prosjektet omfatter prosessen for å komme frem til en anbefaling for utredningsalternativ 2; 
strekningen øst for Tøyen stasjon til påkobling vest for Brynseng stasjon. 

 

Figur 1: Metode og prosess for å komme frem til revidert planalternativ (Planprogram ny T-banetunnel 
gjennom Oslo sentrum). 
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3 Nasjonale, regionale og lokale mål for transport   
Mål for transportpolitikken er nedfelt i statlig, nasjonal og kommunal politikk. Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommunes mål om reduksjon i personbiltransporten er førende for hvor stor veksten 
i kollektivtransporten antas å bli. 

Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 st. meld. 33 
I Nasjonal transportplan for 2018-2029 videreføres målet fra NTP 2014-2023 om at veksten i 
persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Målet er også 
forankret i Stortingsmelding 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk.  

I NTP 2018-2029, der ny T-banetunnel er foreslått finansiert med 50 % statlige midler, står det 
følgende om videre utredningsarbeid: «I konseptvalgutredningen for Oslo-Navet er det foreslått en 
ny metrotunnel gjennom Oslo sentrum mellom Majorstuen og Brynseng via Bislett, Stortinget, 
Grünerløkka og Tøyen. Et slikt T-banekonsept har også ligget i Ruters planer i en lenger periode. Det 
er imidlertid nødvendig i det videre utredningsarbeidet å se på konkret lokalisering av stasjoner, 
hensiktsmessig avstand mellom stasjoner og optimalisert trasé. I tillegg bør man se på trinnvis 
utbygging, herunder om bygging helt til Brynseng er hensiktsmessig som egen fase eller som en 
samlet utbygging med resten av sentrumstunnelen». 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus definerer en regional areal- og 
transportstruktur som skal prioriteres av stat, fylke og kommuner og ligge til grunn for videre 
samarbeid.  

 

Figur 2: Prinsipper for kollektivsystem fra regional plan for ATP for Oslo og Akershus (2015) 

Planen forutsetter at 80-90 % av veksten skal kanaliseres til prioriterte vekstområder, bl.a. Oslo by, 
regionale byer i Akershus og i bybåndet. Veksten skal hovedsakelig skje langs jernbane- og T-
banenettet. Kollektivnettverket i bybåndet videreutvikles med mange reisemuligheter, også i retning 
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av de regionale byene. Tilrettelegging for fotgjengere, syklister og gode knutepunkter for 
kollektivtransport prioriteres. 

Byvekstavtale mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, Oppegård kommune, 
Akershus fylkeskommune og staten 2019-2029 (26.06.2019) 
Bymiljøavtalen (13. juni 2017) og byutviklingsavtalen (29. september 2017) er reforhandlet til en 
felles byvekstavtale, basert på NTP 2018-2029, revidert avtale Oslopakke 3 2017-2036 og Regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015). Det overordnede målet for byvekstavtalen er at 
veksten i persontrafikk skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Løsningene som velges må 
bidra til å sikre bedre fremkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive 
alternativer til privatbil. 

Rammeverket for byvekstavtalen gjør det mulig å ta med statlig delfinansiering av store 
fylkeskommunale kollektivtrafikkinfrastrukturprosjekter. Byvekstavtalen bygger på NTP 2018-2019 og 
omfatter to slike prosjekter; Fornebubanen og ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. 

Prosjekter som inngår i byvekstavtalen skal ha en nøktern standard, fylle sin hovedfunksjon og bygge 
opp under målsettingen i byvekstavtalen. Prosjektene i byvekstavtalen forutsettes finansiert 
gjennom statlige midler, fylkeskommunale/ kommunale midler, brukerfinansiering og privat 
finansiering. 

Oslopakke 3 
Oslopakke 31 (revidert i 2016) er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og 
kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 bygger opp om nasjonale og regionale føringer: 
«Hovedstadsregionen står overfor betydelige utfordringer. Forventet befolkningsvekst krever god 
areal- og transportplanlegging som sammen med nye miljøkrav stiller klare krav til fremtidig 
utforming av transportsystemet. Transportløsningene må legge til rette for by- og stedsutvikling som 
gjør det mulig å etablere nye boligområder og arbeidsplasser i nær tilknytning til 
kollektivknutepunkter. Målene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus må følges opp 
og utviklingen av arealbruk og transportsystemene må skje slik at størst mulig del av 
transportbehovet kan dekkes med gåing, sykling og kollektivtrafikk». 

Oslopakke 3 er omtalt i NTP 2018-2029, og er en del av bymiljøavtalen mellom staten og Oslo og 
Akershus som ble inngått 17. januar 2017. I revidert avtale om Oslopakke 3 er det lagt til grunn en 
ambisjon om 15 prosent reduksjon av biltrafikken over bomsnittene innen 2019.  

Byrådserklæringen 
Oslo kommune har gjennom byrådserklæringen som mål at biltrafikken i Oslo skal reduseres med 20 
prosent innen 2020 og en tredel innen 2030, sammenlignet med 20152.  

 

  

                                                           
1 Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2036, 5. juni 2016 
2 Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-
2019 og punkt 1 i Klima- og energistrategi for Oslo 
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4 Metode 
4.1 Markedsvurderinger 
Markedsanalyser er utgangspunkt for utvikling av trafikktilbudet og eventuelle behov for ny 
infrastruktur. Andre forutsetninger, riktig organisering og tilstrekkelig finansiering må på plass for å 
få markedssuksess. Nedenfor vises Ruters kunde- og markedsorienterte tilnærming til utviklingen av 
kollektivtrafikken. 

 

 

Figur 3: Kunde- og markedsorientert tilnærming til utviklingen av kollektivtrafikken. 

I denne analysen vil vi først undersøke på hvilket tidspunkt kapasitetsgrensen på strekningen Tøyen-
Brynseng i eksisterende tunnel nås. Markedsvurderingene skal gjennomføres basert på forventet 
befolkningsutvikling, prognoser for antatt vekst i antall reisende på strekningen og hvordan 
rutetilbudet for hele T-banenettet forventes utviklet fremover. I prognosene for fremtidig 
passasjerutvikling skal det gjøres en vurdering av om pågående eller forventede planer for 
utviklingen av området (bolig- og næringsutvikling, Bryn jernbanestasjon, mv.) vil få betydning for 
kundegrunnlaget. Analysene skal inkludere behovs-, nytte-, kapasitet- og systemvurderinger. 
Systemvurderingene inkluderer både systemkapasitet og systemfleksibilitet, samt robusthet. Dette 
betyr at det i tillegg til analyser for strekningen Tøyen-Brynseng må gjøres en vurdering av hele T-
banesystemet.  

I analysene skal det legges til grunn at nytt signal- og sikringsanlegg, CBTC, er implementert i hele det 
eksisterende T-banenettet. 

4.2 Resultat av markedsvurderingene 
Plan- og bygningsloven §12-4 regulerer rettsvirkningene av en reguleringsplan. Det fremgår i 
bestemmelsens siste ledd at et bygge- og anleggstiltak med privat reguleringsplanforslag som ikke er 
igangsatt senest ti år etter at planen er vedtatt vil kreves oppdatert i nødvendig grad. 

Selv om en T-banetunnel ikke er privat, viser erfaringer at forutsetninger endrer seg over tid, og at 
reguleringsplaner som er vedtatt for mange år siden må revideres før byggingen kan settes i gang. 

I fremdriftsplanen er det lagt opp til at reguleringsplanen for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum 
vedtas i 2021. Dersom vi legger inn en margin på et par år, tilsier det at behovet for å starte bygging 
av strekningen Tøyen-Brynseng bør være rundt 2035 dersom det skal være fornuftig å utarbeide 
reguleringsplan for denne strekningen nå.  
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Figur 4: Skisse til overordnet fremdriftsplan for planlegging og gjennomføring av ny T-banetunnel gjennom Oslo 
sentrum (basert på fastsatt planprogram, 2019). 

Dersom markedsvurderingen viser at behovet først vil oppstå etter 2040, er det ikke hensiktsmessig å 
gå videre med planleggingen for denne strekningen nå. 

Viser analysene at det er behov for mer kapasitet på strekningen Tøyen-Brynseng før 2040, skal det 
gjennomføres stasjonsvurderinger og kost-/nyttevurderinger.  

På bakgrunn av utredningene utarbeides et beslutningsgrunnlag med en anbefaling om videre 
prosess. 

Konsekvenser av å eventuelt utsette planlegging av strekning Tøyen-Brynseng 
En problemstilling som har blitt diskutert er om utsatt etablering av forlengelsen fra Tøyen til 
Brynseng vil medføre at gjennomføring en gang i fremtiden vil bli vanskelig på grunn av byutvikling i 
området. Det skal gjennomføres en overordnet vurdering for å undersøke dette. Informasjonen som 
fremskaffes vil gå inn i anbefalingen om videre prosess. 

  

T-banetunnel gjennom Oslo sentrum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

KS1
Planprogram
Fastsettelse av planprogram
Konsekvensutredning og reguleringsplan
Planvedtak
Forprosjekt
KS2
Detaljprosjektering, byggeplan, byggesøknad
Bygging
Åpning
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5 Forutsetninger 
For å vurdere hvor stor dagens utnyttelse av kapasiteten i T-banesystemet på fellesstrekningen 
mellom Tøyen/Ensjø og Brynseng er, vil viktige begreper og forutsetninger defineres. I arbeidet med 
konseptvalgutredning (KVU) for økt vognkapasitet i T-banesystemet er det jobbet frem omforente 
begreper og forutsetninger3 som grunnlag for vurderinger om anbefaling. For å sikre god 
koordinering og sammenheng mellom KVUen for økt vognkapasitet og arbeidet med behovsanalysen 
for strekningen Tøyen/Ensjø-Brynseng, vurderes det som fornuftig å benytte felles definisjoner og 
forutsetninger.  

Forutsetninger og definisjoner som legges til grunn for behovsanalyse Tøyen-Brynseng: 

Forutsetninger og definisjon av 
begreper 

Evt. kommentarer/ begrunnelse etc.  

Nye bomsnitt i Oslo inkludert nye 
passeringstariffer, forutsettes innført i 
mars 2019, slik at 2020 blir første hele 
driftsår. 

Viktig premiss i framskrivning av etterspørsel for T-
banereiser. 

Nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC-
anlegg4) forutsettes implementert i 
perioden 2023-2027. Vil ha kapasitet for 
inntil 36 tog per time per 
strekning/retning. 

Implementeringstakten har betydning for hva som 
antas å være maksimal kapasitet gjennom 
fellestunnelen. I KVU for økt vognkapasitet ligger det 
til grunn inntil 40 tog i timen i fellestunnelen. I 
etterkant av denne utredningen har prosjektet for 
implementering av nytt signalanlegg (CBTC- 
prosjektet) justert kapasiteten til 36 tog per time i 
fellestunnelen. 

Komfortstandard for fyllingsgrad settes 
til 316 passasjerer for et 3-vognssett 
(MX3000). Dette tilsvarer to stående 
per kvadratmeter i stå-arealet. 

Viktig premiss for akseptabel komfort. Tilsvarer 
komfortstandarden som ble brukt i KVU Oslo-Navet. 
Nye vogner kan ha annen kapasitet, men prinsippet 
om 2 stående per m2, er overførbart. 

Komfortstandard for akseptabel stå-tid 
settes til 15 minutter. 

Viktig premiss for når delstrekninger er for fulle. 
Kravet er relevant lenger ut i grenbanene der 
reisetiden til eller fra sentrum er lengre enn 15 min. 

Tabell 1: Forutsetninger og definisjon av begreper som legges til grunn i analysene. 

5.1 Rutemodell og -tilbud 
Før det eventuelt er behov for å bygge mer kapasitet på strekningen mellom Tøyen/Ensjø og 
Brynseng, må kapasiteten med ny T-banetunnel Majorstuen-Bislett-Stortinget-Grünerløkka-
Tøyen/Ensjø inkl. ny Majorstuen stasjon utnyttes på best mulig måte. I den rutemodellen som legges 
til grunn i analysene økes frekvensen til 5-minutters avganger på alle grenbanene til/fra 
                                                           
3 Forutsetningene er valgte faktorer, størrelser og parametere som er behandlet i styringsgruppen for prosjektet KVU økt 
vognkapasitet i T-banesystemet, bestående av representanter fra Sporveien, Oslo vognselskap og Ruter. 
4 Communication Based Train Control. Benytter telekommunikasjon og radio for å gi informasjon om togenes nøyaktige 
posisjon. Et moderne databasert system med høyere kapasitet enn i eksisterende system og med fleksibilitet for endringer, 
utvidelser og fremtidig oppgradering av automatisering. 
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Bergkrystallen, Ellingsrudåsen og Mortensrud. På fellesstrekningen mellom Tøyen/Ensjø og Brynseng 
tilsier det 36 avganger per time, se røde linjer i figuren nedenfor. For de øvrige linjene (blå linjer i 
figuren nedenfor) er det i modellen lagt inn 8 avganger per time, dvs. 7,5-minutters frekvens på alle 
linjer, og til sammen 32 avganger per time. 

I analysen er det i tillegg tatt høyde for at T-banen til Ellingsrudåsen kan bli forlenget til 
Lørenskog/Ahus. 

Den skisserte rutemodellen som benyttes i de følgende analysene er en tilpasset versjon av 
grunnlaget som ble benyttet i forbindelse med KVU Oslo-Navet og vurderinger av virkninger i revidert 
avtale for Oslopakke 3, 2036-tiltak5. 

Figur 5: Linjekart som ligger til grunn for analysene6. 

 

Linjer som i analysen har 7,5 min frekvens: 

1 Frognerseteren – Jernbanetorget – Vestli  
6 Sinsen -Tøyen- Jernbanetorget – Ringen – Veitvet  
7/5 Sognsvann – Jernbanetoget – Ringen en runde – Jernbanetorget – Vestli  

 

                                                           
5https://www.vegvesen.no/_attachment/1997877/binary/1205065?fast_title=12.09.17.+Rapport+om+virkning
+av+revidert+O3-avtale.pdf. 
6 Høsten 2018 og vinteren 2019 har det pågått flere utredninger med utgangspunkt i analysene rundt stasjons-
lokalisering på ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, herunder utforming av Majorstuen stasjon. I den 
forbindelse har det vært diskutert flere rutemodeller langs dimensjonene integrert-/separert system, 
linjedrift/retningsdrift. I denne analysen benyttes en rutemodell som vurderes å være hensiktsmessig ved de 
vurderinger som gjøres rundt maksimalbelastning og behov for økt kapasitet på strekningen Tøyen/Ensjø-
Brynseng. Modellen vurderes å være tilstrekkelig robust til å takle nyanser som måtte komme i pågående 
analyseprosjekter. 

https://www.vegvesen.no/_attachment/1997877/binary/1205065?fast_title=12.09.17.+Rapport+om+virkning+av+revidert+O3-avtale.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/1997877/binary/1205065?fast_title=12.09.17.+Rapport+om+virkning+av+revidert+O3-avtale.pdf
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Linjer som i analysen har 5 min frekvens: 

2 Østerås – Nationaltheatret – Mortensrud 
3 Kolsås - Nationaltheatret – Bergkrystallen  
4 Fornebu – Nationaltheatret – Lørenskog/Ahus 

I de videre analysene er det øvrige kollektivtrafikktilbudet lagt inn på tilsvarende måte som i 
analysene som ble gjennomført i forbindelse med vurderinger av virkninger i revidert avtale for 
Oslopakke 3, 2036-tiltak. 
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6 Dagens situasjon 
I hele Osloområdet utgjør T-banereiser 27 % av kollektivreisene7, mens i Oslo kommune utgjør 
andelen T-banereiser hele 39 % av kollektivreisene. Fra 2014 til 2017 har veksten for T-banen vært 
høy både sett i forhold til antall reiser med T-bane og T-banens andel av kollektivtransporten. 
Veksten har vært på 30 millioner påstigninger og tilsvarer en økning på 34 %. Tallene fra 2016 og 
2017 er sammenlignbare, men store deler av linje 3 (Kolsås – Mortensrud) var ute av drift i perioden 
januar til mars i 2016. Når det justeres for dette, var veksten fra 2016 til 2017 på rundt 7,5 %.  

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall reisende 
(millioner) 

285 300 309 319 334 350 371 387 

T-bane 
(millioner)  

81 82 85 88 95 106 118 122 

Andel T-bane 28 % 27 % 28 % 28 % 28 % 30 % 32 % 32 % 

Vekst T-bane  1 % 4 % 4 % 8 % 12 % 11 % 4 % 

Tabell 2: Antall kollektivtrafikkreisende og andel T-banereisende, 2011- 2018, fra Ruters årsrapport. 

6.1 Dagens T-banetilbud 
T-banesystemet i Oslo består av 4 vestlige og 4 østlige grenbaner samt en ringbane. Alle grenbanene 
og ringbanen går gjennom fellestunnelen mellom Majorstuen og Tøyen. Det er til sammen 5 linjer 
som betjener T-banenettet, og 4 av linjene (linje 1, 2, 3 og 4) kjører på felles strekning mellom 
Tøyen/Ensjø og Brynseng. I dag kjøres det 32 tog per time øst for Stortinget og 28 tog vest for 
Stortinget i begge retninger. Ulikt antall fra øst og vest kommer av at fire tog per time fra øst (linje 3) 
snur i vendesløyfa på Stortinget. 

 

                                                           
7 Reisevaneundersøkelsen (RVU) 2014. 
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Figur 6: Linjekart for T-banen i Oslo, per juli 2018. 

Følgende grenbaner kjører på fellesstrekningen mellom Tøyen/Ensjø og Brynseng: 

Linje Første holdeplass 
vestgående 

Navn på banen Frekvens i rush8 Antall vogner 

1 Bergkrystallen Lambertseterbanen 4 avg. per time 3 vogner per avg. 

4 Bergkrystallen Lambertseterbanen 4 avg. per time 6 vogner per avg. 

2 Ellingsrudåsen Furusetbanen 8 avg. per time 6 vogner per avg. 

3 Mortensrud Østensjøbanen 8 avg. per time 6 vogner per avg. 

Tabell 3: Oversikt over linjer, frekvens og vogner som kjører fellesstrekningen mellom Tøyen/Ensjø og 
Brynseng. 

                                                           
8 Rushtidstoppene på hverdager og går fra kl.07.00-08.59 om morgenen og fra kl. 15.00-16.59 på ettermiddagen (RVU side 
25). 
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6.2 Kapasitet på fellesstrekningen Tøyen/Ensjø-Brynseng 
For å finne ut hvor stor kapasitetsutnyttelsen på fellesstrekningene er, vurderes faktisk antall 
avganger per time i dagens rutemodell opp mot maksimalt antall avganger som kan kjøres per time.  

De 4 linjene som kjører på fellesstrekningen Tøyen-Brynseng har til sammen 24 avganger per time i 
hver retning i rush. Det tilsier at det i gjennomsnitt er en T-baneavgang fra Brynseng, Helsfyr og Ensjø 
stasjon hvert 2,5-minutt i hver retning (mot/fra sentrum). 

Med nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC-anlegg) vil kapasiteten på fellesstrekningen Tøyen/Ensjø-
Brynseng, og alle andre strekninger i T-banesystemet, være 36 avganger per time i hver retning. 
Benyttes dette som maksimal kapasitet på strekningen, tilsier det at det er ledig kapasitet for 12 nye 
avganger per time i hver retning. 

Et eksempel på hvordan ledig kapasitet kan utnyttes er vist nedenfor: 

Linje Første holdeplass 
vestgående 

Dagens frekvens i 
rush 

Muligheter for å 
øke frekvensen 

Mulig frekvens i 
eksisterende trasé 

1 Bergkrystallen 4 avg. per time 4 avg. per time 8 avg. per time* 

4 Bergkrystallen 4 avg. per time - 4 avg. per time* 

2 Ellingsrudåsen 8 avg. per time 4 avg. per time 12 avg. per time 

3 Mortensrud 8 avg. per time 4 avg. per time 12 avg. per time 

Tabell 4: Muligheter for økt frekvens på grenbanene som kjører fellesstrekningen Tøyen/Ensjø-Brynseng, med 
eksisterende infrastruktur. * Totalt 12 avg. per time fra Bergkrystallen. 

Med nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC-anlegg) vil det være mulig med 5-minutters frekvens på alle 
grenbanene i øst som benytter fellesstrekningen mellom Tøyen/Ensjø og Brynseng. Eksempelet viser 
et tilbud til og fra Ellingsrudåsen, Mortensrud og Bergkrystallen med avganger hvert 5. minutt. 

6.3 Kapasitet i vognmateriellet 
Med dagens rutemodell er det, basert på komfortstandarden, kapasitet til totalt 13.904 passasjerer i 
rush på fellesstrekningen Tøyen/Ensjø-Brynseng. Med 5-minutters frekvens på de tre grenbanene 
som kjører mellom Tøyen og Brynseng og tog med tilsvarende kapasitet som et 6-vogns MX3000, vil 
22.752 passasjerer kunne reise mellom Tøyen og Brynseng per time. Dette er en økning i kapasiteten 
per time på nær 64 %. 
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Linje Første holdeplass 
vestgående 

Passasjerkapasitet pr. time 
med dagens frekvens og tog 

Passasjerkapasitet pr. time med 5-
minutters-frekvens på alle grenbaner 
og 6 vogns-tog 

1 Bergkrystallen 1.264 passasjerer 
(4 avg. *316 passasjerer) 

5.056 passasjerer 
(8 avg. *316 passasjerer*2 sett) 

4 Bergkrystallen 2.528 passasjerer 
(4 avg. *316 passasjerer*2 sett) 

2.528 passasjerer 
(4 avg. *316 passasjerer*2 sett) 

2 Ellingsrudåsen 5.056 passasjerer 
(8 avg. *316 passasjerer*2 sett) 

7.584 passasjerer 
(12 avg. *316 passasjerer*2 sett) 

3 Mortensrud 5.056 passasjerer 
(8 avg. *316 passasjerer*2 sett) 

7.584 passasjerer 
(12 avg. *316 passasjerer*2 sett) 

SUM  13.904 passasjerer 22.752 passasjerer 

Tabell 5: Passasjerkapasitet på fellesstrekningen Tøyen/Ensjø-Brynseng med dagens rutemodell og mulig 
fremtidig rutemodell. 

For å få 5-minutters frekvens på grenbanene til Bergkrystallen, Ellingsrudåsen og Mortensrud, må ny 
tunnel mellom Majorstuen og Tøyen være på plass, slik at disse togene kommer inn på fellestunnelen 
gjennom sentrum. Nedenfor er et eksempel på ruteopplegg med 5-minutters frekvens på alle østlige 
grenbaner illustrert. Rutemodellen i eksemplet er den som ligger til grunn for analysene i kapittel 9. 

 

Figur 7: Illustrasjon av eksempel på rutemodell med nytt signal- og sikringsanlegg og ny T-banetunnel.  

6.4 Passasjertall, fyllingsgrad og standarder 
Ledig kapasitet i T-banesystem er undersøkt basert på hvor mange som er ombord i togene på de 
ulike grenbanene. Dagens passasjertall gir grunnlaget for beregning av femtidens behov.  
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I analysene har vi benyttet medianverdier for morgen- og ettermiddagsrush i begge retninger for alle 
grenbaner. Undersøkelsene viser at ingen av linjene har nådd komfortstandarden i dag. Imidlertid er 
det flere linjer som har høyere belegg enn antall sitteplasser på deler av strekningen. Oversikt over 
fyllingsgrad per linje finnes i vedlegg 1 «Dagens situasjon: Fyllingsgrad i rush per linje». 

Noen avganger nærmer seg komfortstandarden på enkelte strekninger. Dette gjelder Linje1 fra 
Bergkrystallen på fellesstrekningen gjennom sentrum i morgenrush vestgående og i 
ettermiddagsrush østgående, Linje 3 Kolsåsbanen i morgenrush fra Montebello og inn mot sentrum 
og for vestgående tog fra Hasle på Grorudbanen, Linje 5, i morgenrushet.  

Dagens situasjon: strekninger med høy fyllingsgrad jamfør komfortstandarden – basert på øyeblikksbilder/enkelte avganger 
Linje  Retning  Tidspunkt  Over komfortstandard (316/638) Høy fyllingsgrad (over 250/500) 

Linje 1 

Østgående Morgen - Fra Slemdal  
Ettermiddag Ensjø Til Brattlikollen 

Vestgående  Morgen Fra Manglerud Fra Manglerud 
Ettermiddag - Til Vinderen 

Linje 2 

Østgående Morgen - Makrellbekken 
Ettermiddag - - 

Vestgående  Morgen - Helsfyr, Ensjø 
Ettermiddag - Hellerud 

Linje 3 

Østgående Morgen Nei, men nærmer seg fra Montebello  Fra Bjørnsletta 
Ettermiddag  - - 

Vestgående  Morgen - Fra Oppsal 
Ettermiddag - Til Ullernåsen 

Linje 4 

Østgående Morgen - - 
Ettermiddag - - 

Østgående Morgen - - 
Ettermiddag - - 

Linje 5 

Østgående Morgen - - 
Ettermiddag - - 

Vestgående Morgen Nei, men nærmer seg fra Hasle til Carl Berner Fra Veitvet 
Ettermiddag - - 

Tabell 6: Oversikt over avganger med høyere fyllingsgrad enn komfortstandard og strekninger med høyt belegg. 

Oppsummering av kartleggingen viser at det samlet sett, med dagens rutetilbud, er kapasitetsreserve 
på fellesstrekningen mellom Tøyen og Brynseng: 

Strekning Tidspunkt Linje Kommentar 

Ensjø – Brynseng Morgen 1,2,3,4 
Linje 2 og linje 3 har flere passasjerer enn antall sitteplasser i maksperioden. 
Kapasitetsreserve.  

Ensjø - Brynseng Ettermiddag 1,2,3,4 
Alle linjene har flere passasjerer enn antall sitteplasser i maksperioden. Linje 1 
overstiger grensen for komfortstandarden på enkeltavganger (3-vognsett). 
Kapasitetsreserve totalt. 

Brynseng - Ensjø  Morgen 1,2,3,4 

Alle linjene har flere passasjerer enn antall sitteplasser i maksperioden.  Linje 1 
overstiger grensen for komfortstandarden på enkeltavganger (3-vognsett). I 
maksperioden er det fullere om morgenen enn om ettermiddagen, men likevel 
kapasitetsreserve totalt sett. 

Brynseng - Ensjø  Ettermiddag 1,2,3,4 
I maksperioden er flere passasjerer enn antall sitteplasser på linje 1, men likevel 
kapasitetsreserve totalt sett.  

Tabell 7: Oppsummering av kapasitetsutnyttelse med dagens rutetilbud på fellesstrekningen Ensjø-Brynseng. 
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7 Areal- og utviklingsstrategi 
I Oslo kommunes kommuneplan er målsettingen om at transportveksten skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange ivaretatt ved at det tilrettelegges for at fortetting og 
transformasjon skal skje i tilknytning til jernbane- og T-banenettet.   

7.1 Kommuneplan for Oslo - arealstrategi 
I revideringen av kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt av bystyret 30.1.2019) er arealpotensial i 
stasjonsnære områder langs Oslos banenett kartlagt. Arealpotensialet sier noen om hvor mye et 
område kan fortettes og/eller transformeres i fremtiden og gir en indikasjon på hvor det kan utvikles 
områder til både boliger og arbeidsplasser.  

 
Figur 8: Arealstrategi. Kartutsnittet illustrerer den overordnede retningen og sammenhengen i 
byutviklingsstrategien. Byen skal utvikles innenfra og ut, og kartet illustrerer hvordan indre by skal utvides i øst 
gjennom utviklingen av Hovinbyen. 
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Mange av utviklingsområdene både i indre og ytre by ligger ved eksisterende banestasjoner og kan 
derfor i stor grad bygges ut uten å måtte vente på gjennomføring av store infrastrukturtiltak for 
kollektivtransport. Dette er områder som vil være viktige bidrag for boligforsyning og 
næringsutvikling på kort og mellomlang sikt. Det samme gjelder for stasjonsnære områder for øvrig, 
der disse er egnet for økt fortetting. Dette gjelder de fleste utviklingsområder i indre by, samt 
områder som Nydalen øst, Ensjø, Hasle, Løren, Økern, Ulven nord, Helsfyr, Bryn, Vollebekk, Furuset, 
deler av Ryen, Mortensrud, Skullerud, Karlsrud/Lambertseter, Smestad, Grorud senter, Ulsrud, 
Montebello og Romsås senter i ytre by (Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi, 
2018). 

For å kunne analysere behovet for T-banekapasitet på fellesstrekningen Tøyen-Brynseng vil vi se 
nærmere på planene for vekst og utbygging i de områdene som ligger i tilknytning til strekningen, 
samt områder langs grenbanene som benytter fellesstrekningen Tøyen-Brynseng. 

Hovinbyen 
Hovinbyen er pekt ut som Oslos største byutviklingsområde og kan i fremtiden gi plass til 27 000- 
40 000 nye boliger og 2,5 mill. m2 nytt næringsareal. Dette tilsvarer 50 000-60 000 nye innbyggere og 
50 000- 100 000 nye arbeidsplasser. Utbyggingen har en tidshorisont på 30-50 år.  

Kollektivknutepunktene Økern, Helsfyr, Bryn og Breivoll ligger i Hovinbyen og skal videreutvikles og 
forsterkes som viktige regionale kollektivknutepunkt for Oslo.  

Bryn og Helsfyr ligger sentralt i Hovinbyen og har stort potensial for byutvikling. Begge 
knutepunktene har høy tetthet av arbeidsplasser.  

Områder langs Lambertseterbanen, Østensjøbanen og Furusetbanen 
Langs T-banelinjene i øst er det både kollektivknutepunkter med ekstra stort eller stort 
arealpotensial og fortettingsområder med hovedvekt på boligfortetting. Helsfyr, Bryn, Ryen og 
Furuset er utpekt som kollektivknutepunkter med ekstra stort arealpotensial. Ensjø og Skullerud er 
mulige fortettingsområder for bolig med ekstra stort arealpotensial. Mortensrud, Tveita og Haugerud 
er mulige områder for boligfortetting med stort arealpotensial. Lambertseter, Karlsrud, Manglerud, 
Ulsrud og Oppsal er fortettingsområder for bolig med moderat arealpotensial. Bogerud, Bøler 
Skøyenåsen, Trosterud og Lindeberg er pekt ut som områder med lavt arealpotensial med vekt på 
bolig.  
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8 Prognoser for befolkningsvekst og transportetterspørsel 
Utgangspunktet for beregning av fremtidig transportetterspørsel er forventet utvikling i antall 
bosatte og arbeidsplasser. SSBs prognoser (2018) 9 for bosatte er basert på tre ulike 
utviklingsscenarier; lav nasjonal vekst, middels nasjonal vekst = hovedalternativ og høy nasjonal 
vekst, se tabell nedenfor. 

Tabell 8: Alternative scenarier for utviklingen i antall bosatte i Oslo og Akershus.  

I analysene som gjennomføres er hensikten å «stressteste» systemet ved å legge inn høye prognoser 
for antall bosatte. Det er derfor SSBs prognose for 2040 med høy nasjonal vekst analysene 
hovedsakelig baseres på. Plassering og antall arbeidsplasser vil i modellberegningene følge 
utviklingen i antall bosatte. 

For Oslo og Lørenskog er det imidlertid gjort mer detaljerte vurderinger basert på hvor mange boliger 
det maksimalt er tilrettelagt for i foreliggende kommunale planer. For Oslo er det hentet inn boligtall 
fra Plan- og bygningsetaten (PBE) for maksimal boligbygging innen 2043. Det betyr at analysene 
inkluderer antatt befolkningsvekst som følger av at alle arealer det foreligger planer for fram til 2043, 
faktisk blir realisert innen 2040. Befolkningsveksten er geografisk fordelt på den grunnkretsen 
potensialet for boligveksten er knyttet til. Områder som Hovinbyen og Gjersrud-Stensrud bidrar med 
mye av potensialet for vekst, og de har vesentlig betydning for belastning på T-banen. 

I tabellen fremgår det at Oslos midlere befolkningsprognose for 2040 er 815.500 innbyggere. I en 
situasjon med ekstrem befolkningsvekst til 2040 gir det 968 167 innbyggere. Dette er 19 % høyere 
enn middelsprognosen. Til sammenligning ligger SSBs høyeste prognose for 2040 8 % høyere enn 
middelsprognosen. 

                                                           
9 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar  

Kommuner
Registrert 
2018

Hovedalt. 
(MMMM)

Lav nasjonal 
vekst (LLML)

Høy nasjonal 
vekst (HHMH)

Maks. ny 
2040

Høy nasjonal 
vekst (HHMH)

Maks. ny 
2040

Vekst 2018 -> 
maks. ny 2040

Ski 30 880          34 500          32 800           36 900              36 900          7 % 7 % 19 %
Ås 20 084          34 000          32 200           36 600              36 600          8 % 8 % 82 %
Frogn 15 735          15 100          14 400           16 100              16 100          7 % 7 % 2 %
Nesodden 19 287          21 900          20 800           23 400              23 400          7 % 7 % 21 %
Oppegård 27 178          29 800          28 300           31 900              31 900          7 % 7 % 17 %
Bærum 125 454       143 700       136 000         154 500           154 500       8 % 8 % 23 %
Asker 60 926          68 400          64 700           73 600              73 600          8 % 8 % 21 %
Aurskog-Høland 16 390          19 700          18 700           21 000              21 000          7 % 7 % 28 %
Sørum 17 980          25 300          24 000           27 000              27 000          7 % 7 % 50 %
Fet 11 663          14 400          13 700           15 300              15 300          6 % 6 % 31 %
Rælingen 17 874          22 200          21 100           23 700              23 700          7 % 7 % 33 %
Enebakk 10 945          11 400          10 800           12 100              12 100          6 % 6 % 11 %
Lørenskog 38 670          52 800          50 100           56 500              57 540          7 % 9 % 49 %
Skedsmo 54 178          65 900          62 600           70 400              70 400          7 % 7 % 30 %
Nittedal 23 545          28 100          26 700           30 000              30 000          7 % 7 % 27 %
Gjerdrum 6 704            8 000            7 700              8 600                8 600            8 % 8 % 28 %
Ullensaker 36 576          53 000          50 400           56 600              56 600          7 % 7 % 55 %
Nes (Akershus) 21 681          26 200          24 900           27 900              27 900          6 % 6 % 29 %
Eidsvoll 24 647          31 000          29 500           33 000              33 000          6 % 6 % 34 %
Nannestad 13 240          17 400          16 500           18 500              18 500          6 % 6 % 40 %
Hurdal 2 903            3 100            2 900              3 300                3 300            6 % 6 % 14 %
Oslo kommune 673 469       815 500       773 900         878 700           968 157       8 % 19 % 44 %

Avvik fra  (MMMM)2040

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar
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Selv om det er en god del T-banereisende med bosted i Akershus, er det store flertallet fra Oslo. Det 
er ikke vurdert som nødvendig med en tilsvarende gjennomgang av maksimalt boligpotensial i de 
omkringliggende kommunene, med unntak av Lørenskog, da SSBs høyeste prognose uansett gir et 
vesentlig løft på 6-8 % ut over middelsprognosen. 

Parallelt med behovsanalysene for strekningen Tøyen/Ensjø-Brynseng, pågår en forstudie for å se på 
en eventuell forlengelse av T-banen fra Ellingsrudåsen til Lørenskog. Informasjon om kommunens 
planer for boligutvikling i Lørenskog gir en vekst på 9 % sammenlignet med middelsprognosen til SSB.  

8.1 Nyere befolkningsprognoser viser lavere vekst 
SSB har ikke gitt ut prognoser på kommune- eller fylkesnivå lenger frem enn til 2040, men det 
foreligger en nasjonal prognose i flere alternativer. Prognosen for middels nasjonal vekst (MMMM) 
for hele Norge gir 7 % flere innbyggere i 2060 enn i 2040. Legges denne til grunn for Oslo, vil Oslo i 
2060 ha «bare» 876 000 innbyggere. 

De siste årene har Oslo hatt i overkant av 1 % årlig vekst. Med et utgangspunkt på 815 000 
innbyggere og en årlig vekst på 1,1 % i perioden 2040 til 2060, vil det være akkurat 1 million 
innbyggere i Oslo i 2060. Ekstremprognosen med 968 157 innbyggere i Oslo i 2040 vil med 
utgangspunkt i SSBs befolkningsprognoser være et mer sannsynlig nivå på innbyggertallet rundt 
2060. 

For Akershus er summen 749 000 innbyggere for 2040 MMMM, og 802 500 innbyggere for en 
ekstremsituasjon i 2040, hvilket er 7 % over 2040-nivået for MMMM. Med de samme refleksjoner og 
resonnement som for Oslo, vil dette tilsvare et sannsynlig innbyggertall rundt 2050.  

Oppsummert viser betraktningene rundt befolkningsprognosene at scenarioet med ekstrem 
befolkningsvekst til 2040 tar høyde for den veksten som mest sannsynlig vil opptre rundt 2050-2060. 
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9 Analyser 
Hensikten med analysene som oppsummeres i dette kapittelet er å se på trafikkbelastningen i en 
situasjon der alle potensielle boliger er bygget og bebodd. Dersom T-banen har kapasitet til en slik 
antakelse om ekstrem befolkningsvekst, vil T-banen med sikkerhet ha tilstrekkelig kapasitet til enhver 
lavere vekst i befolkningen. 

I analysene er det tatt hensyn til at trafikken ikke fordeler seg jevnt over alle tog i løpet av 
makstimen, ved at det er lagt på 20 % «skjevbelastning/peak». Dette er delvis begrunnet i at det 
antas å være rushtidstopper inn mot kl. 08.00 om morgenen, samt at den geografiske fordelingen 
ikke vil være helt jevn. 

Analyseåret i alle scenarioene nedenfor er 2040. Transportmodellanalysene gir svar på hvor mye av 
kapasiteten på strekningen Tøyen-Brynseng som utnyttes i de ulike scenarioene. Det er 
delstrekningen mellom Tøyen og Ensjø som først vil nå kapasitetsgrensen, og er dermed den «kritiske 
strekningen». 

I de neste avsnittene vil følgende scenarioer belyses: 

- Antatt kapasitetsutnyttelse i 2040 med SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling 
- Antatt kapasitetsutnyttelse i 2040 med ekstrem befolkningsvekst 
- Antatt kapasitetsutnyttelse i 2040 med ekstrem befolkningsvekst, nullvekstmålet og 33 % 

reduksjon i biltrafikken i Oslo, samt justering mot nivå for antall reisende i 2018 

9.1 Kapasitetsutnyttelse med SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling 
I denne analysen legges SSBs10. hovedalternativ (MMMM) for befolkningsvekst til grunn. 
Beregningene er gjennomført i transportmodellen RTM23+ og med kollektivtrafikktilbudet som 
beskrevet i kap. 5.1. Resultatene av beregningene vises i det følgende: 

                                                           
102018. 



21 
 

Figur 9: Beregnet antall reiser med T-banen i morgenmakstime 2040 med SSBs hovedalternativ for 
befolkningsutvikling. 

Ombordtall på kritiske strekninger vises i tabellen nedenfor: 

Tabell 9: Kapasitetsutnyttelse Ensjø-Tøyen mv. Antall reiser fra 2040-referanse. Morgenmakstime. 

Både figur og tabell viser at SSBs nyeste befolkningstall for 2040 har god kapasitet til fremtidig vekst. 
På strekningen Tøyen-Ensjø viser analysen at det kun er 40 % av kapasiteten som vil bli benyttet. 
Dette alternativet er en situasjon for 2040 før den ekstreme befolkningsveksten, som stresstesten 
baseres på, legges inn. 

 

Kapasitetsutnyttelse i 2040 med SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling

Strekning
Antall om bord 
morgenmakstime

Maks. antall 
tog pr. strekn.

Plasser 
totalt

Sitte-
plasser

Plasser 
totalt

Sitte-
plasser

Antall plasser per 6-vogns tog (MX) 632 276
Ensjø-Tøyen 7 600                        36                       22 752          9 936            40 % 92 %
Grünerløkka-Stortinget 7 600                        36                       40 %
Jernbanetorget-Stortinget* 7 100                        32                       42 %
Sum mot Stortinget fra øst 14 700                      68                       40 448          17 664          44 % 100 %
Bislett-Stortinget* 8 300                        32                       49 %
Nationaltheatret-Stortinget 4 800                        36                       25 %
Sum mot Stortinget fra vest 13 100                      68                       40 448          17 664          39 % 89 %
*Redusert ombordkapasitet pga 8 stk 3-vognstog fra/til  Frognereseteren.

Kapasitetsutnyttelse gitt 
20 % peak
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9.2 Kapasitetsutnyttelse med ekstrem befolkningsvekst 
Analysene i dette kapittelet baserer seg på SSBs høyeste befolkningsprognose for 2040. I tillegg er 
det for Oslo og Lørenskog lagt inn ytterligere vekst tilsvarende scenarioet «Maks. ny 2040», jf. tabell 
8 i kapittel 8. Dette innebærer at kommunene i Akershus har en befolkning i 2040 på 6-8 % over 
hovedalternativet, mens Oslo forutsettes å få hele 19 % vekst sammenlignet med hovedalternativet 
(MMMM). Dette er en meget stor vekst, og hele 44 % over 2018-nivået. 

Kollektivtrafikktilbudet er likt som i kapittel 9.2 og som beskrevet i kapittel 5.1. Resultatene av disse 
beregningene vises i det følgende: 

Figur 10: Stresstest. Beregnet antall reiser med T-banen i morgenmakstime 2040 med ekstremvekst for 
befolkningsutvikling.  
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Ombordtall på kritiske strekninger oppsummeres i tabellen nedenfor: 

Tabell 10: Stresstest. Kapasitetsutnyttelse Ensjø-Tøyen mv. Antall reiser fra 2040-ekstrem befolkningsvekst. 
Morgenmakstime. 

Sammenlignet med resultatene i kapittel 9.1 er beregnet kapasitetsutnyttelse på strekningen Tøyen-
Ensjø nå økt fra 40 % til 46 %. Antall passasjerer i morgenmakstimen har vokst med 1 100 fra 7 600 til 
8 700. Det tilsvarer nesten to fulle avganger, men da det er lagt til grunn hele 36 avganger per time, 
vokser kapasitetsutnyttelsen med «bare» 6 prosentpoeng.  

9.3 Kapasitetsutnyttelse med ekstrem befolkningsvekst, nullvekstmålet og 33 % reduksjon 
i biltrafikken i Oslo, samt justering mot nivå for antall reisende i 2018 

I dette scenarioet legges målet i Oslos byrådserklæring om 33 % lavere biltrafikk i 2030 
(sammenlignet med 201511) til grunn, samtidig som det tar høyde for samlet nullvekst i biltrafikken i 
Oslo og Akershus. Disse forutsetningene legges til grunn i analysen i tillegg til den ekstreme 
befolkningsveksten til 2040, jf. kapittel 9.2. 

T-banen har de siste årene hatt langt større vekst enn kollektivtrafikken generelt, blant annet etter 
oppgradering av flere grenbaner inkl. Kolsåsbanen og åpning av Lørenbanen i 2016. Det er gjort en 
sammenligning av tellinger for 2018 med beregnet trafikk for referanseåret 2040. På bakgrunn av 
denne sammenligningen er nivået for antatt trafikk på noen strekninger oppjustert for en 2040-
situasjon og inkludert i dette scenarioet.  

Resultatene fra denne «stresstesten», målt i antall reiser med T-banen i morgenmakstimen, vises 
nedenfor: 

                                                           
11 Analysen forutsetter nullvekst i antall biler fra 2030 til 2040, slik at nivået i 2040 er som i 2030. 

Kapasitetsutnyttelse i 2040 med ekstrem befolkningsvekst

Strekning
Antall om bord 
morgenmakstime

Maks. antall 
tog pr. strekn.

Plasser 
totalt Sitteplasser Totalt Sitteplasser

Antall plasser per 6-vogns tog (MX) 632 276
Ensjø-Tøyen 8 700                        36                       22 752          9 936            46 % 105 %
Grünerløkka-Stortinget 8 600                        36                       45 %
Jernbanetorget-Stortinget* 8 000                        32                       47 %
Sum mot Stortinget fra øst 16 600                      68                       40 448          17 664          49 % 113 %
Bislett-Stortinget* 8 600                        32                       51 %
Nationaltheatret-Stortinget 5 500                        36                       29 %
Sum mot Stortinget fra vest 14 100                      68                       40 448          17 664          42 % 96 %
*Redusert ombordkapasitet pga 8 stk 3-vognstog fra/til  Frognereseteren.

Kapasitetsutnyttelse gitt 
20 % peak
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Figur 11: Stresstest. Beregnet antall reiser med T-banen i morgenmakstime 2040 med ekstremvekst for 
befolkningsutvikling og 33 % færre biler enn i 2015, samt justering mot nivå for antall reisende i 2018. 

Ombordtall på kritiske strekninger vises i tabellen nedenfor: 

Tabell 11: Stresstest. Kapasitetsutnyttelse Ensjø-Tøyen mv. Antall reiser fra 2040-ekstrem befolkningsvekst og 
33 % færre biler enn i 2015. Morgenmakstime. Nivå for antall reisende i 2040 er justert mot tellinger 2018. 

Sammenlignet med tabell 10 er kapasitetsutnyttelsen på kritisk strekning Tøyen-Ensjø økt fra 46 % til 
60 %. Antall passasjerer i morgenmakstimen har vokst med 2 600 fra 8 700 til 11 300. Sammenholdt 
med mulig kapasitetsøkning ved høyere frekvens på nesten 64 %, beregnet i kapittel 6.3, vil det si at 
det blir nesten like fullt som i dag.  

Strekning
Antall om bord 
morgenmakstime

Maks. antall 
tog pr. strekn.

Plasser 
totalt Sitteplasser

Plasser 
totalt Sitteplasser

Antall plasser per 6-vogns tog (MX) 632 276
Ensjø-Tøyen 11 300                      36                       22 752          9 936            60 % 136 %
Grünerløkka-Stortinget 10 500                      36                       55 %
Jernbanetorget-Stortinget* 8 000                        32                       47 %
Sum mot Stortinget fra øst 18 500                      68                       40 448          17 664          55 % 126 %
Bislett-Stortinget* 9 400                        32                       56 %
Nationaltheatret-Stortinget 6 000                        36                       32 %
Sum mot Stortinget fra vest 15 400                      68                       40 448          17 664          46 % 105 %
*Redusert ombordkapasitet pga 8 stk 3-vognstog fra/til  Frognereseteren.

Kapasitetsutnyttelse gitt 
20 % peak

Kapasitetsutnyttelse i 2040 med ekstrem befolkningsvekst, nullvekstmålet og 33 % 
reduksjon i biltrafikken i Oslo, samt justering mot nivå for antall reisende i 2018
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Med femminutters frekvens på alle østlige grenbaner vil det fortsatt være meget god plass til alle 
reisende, selv med den ekstreme veksten i kollektivtrafikkreiser som er lagt til grunn i beregningene. 
I dette scenarioet er antall reiser i 2040 på et nivå som sannsynligvis vil være mer realistisk rundt 
2060. 

9.3.1 Vest for Majorstuen 
Analysene er gjennomført for hele T-banenettet og de viser at det også vil bli store passasjervolumer 
på linjene inn mot Majorstuen fra vest. Nedenfor er en oversikt over kapasitetsutnyttelsen for de 
ulike grenbanene inn mot Majorstuen fra vest i scenarioet med ekstrem befolkningsvekst og 33 % 
færre biler enn i 2015, samt justert mot tellinger på T-banen i 2018: 

Tabell 12: Kapasitetsutnyttelse mot Majorstuen fra vest. Antall reiser fra 2040-ekstrem befolkningsvekst og 33 
% færre biler enn i 2015. Morgenmakstime. Nivå for antall reisende i 2040 er justert mot tellinger 2018. 

Kapasitetsutnyttelsen i morgenmasktimen vil i dette scenarioet overstige kapasitetsgrensen for 
strekningen Frøen-Majorstuen, dvs. for Holmenkollbanen. Både strekningen Borgen-Majorstuen og 
Frøen-Majorstuen ventes i dette scenarioet å få høyere belastning enn inn mot Tøyen fra Ensjø. 

Utfordringer med 3-vogns tog i systemet 
I tabell 12 fremgår det at strekningen Frøen-Majorstuen får en kapasitetsutnyttelse på 119 %, noe 
som viser utfordringen med å kjøre Holmenkollbanens korte tog inn i systemet. I den videre 
planleggingen av fremtidig linjestruktur og rutemodell for T-banen blir det viktig å søke etter gode 
løsninger for Holmenkollbanen på lang sikt. 

9.4 Systemvurderinger 
Systemvurderinger innebærer å se om det er elementer i infrastrukturen på strekningen mellom 
Tøyen/Ensjø og Brynseng og ellers i T-banenettet som legger begrensninger på passasjerkapasiteten i 
T-banesystemet. 

Analysene over viser at det med avganger hvert femte minutt på Furusetbanen, Østensjøbanen og 
Lambertseterbanen, vil være plass om bord på togene til de reisende frem til omkring 2060. Det 
forutsettes at nytt signalanlegg vil gi kapasitet til 36 avganger per time, noe som gjør at det med 
dagens infrastruktur er plass til 5-minutters avganger på alle de tre grenbanene som trafikkerer på 
fellesstrekningen mellom Tøyen/Ensjø og Brynseng.  

Stasjonsoppholdstidene har stor betydning for kapasiteten i T-banesystemet og dermed hvor mange 
tog det er plass til per time. Sporveien anbefaler at det med nytt signalanlegg (CBTC) legges til grunn 
en togfølgetid på 55 sekunder og en operasjonell margin på 15 sekunder. Med en 
stasjonsoppholdstid på 30 sekunder, vil det gi kapasitet til 36 avganger per time i hver retning. I 

Strekning
Antall om bord 
morgenmakstime

Maks. antall 
tog pr. strekn.

Plasser 
totalt Sitteplasser

Plasser 
totalt Sitteplasser

Antall plasser per 6-vogns tog (MX) 632 276
Majorstuen-Skøyen 3 800                        12                       7 584            3 312            60 % 138 %
Skøyen-Majorstuen 3 200                        12                       7 584            3 312            51 % 116 %
Borgen-Majorstuen 8 900                        24                       15 168          6 624            70 % 161 %
Frøen-Majorstuen* 2 500                        8                          2 528            1 104            119 % 272 %
Blindern-Majorstuen 7 400                        24                       15 168          6 624            59 % 134 %
Sum mot Stortinget fra vest 22 000                      68                       42 976          18 768          61 % 141 %
*Redusert ombordkapasitet pga 8 stk 3-vognstog fra/til  Frognereseteren.

Kapasitetsutnyttelse i 2040 med ekstrem befolkningsvekst, nullvekstmålet og 33 % 
reduksjon i biltrafikken i Oslo, samt justering mot nivå for antall reisende i 2018

Kapasitetsutnyttelse gitt 
20 % peak
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rushtiden vil den operasjonelle marginen kunne benyttes til passasjerutveksling, slik at 
stasjonsoppholdstidene da kan være opptil 45 sekunder12. 

Det er antall av- og påstigninger på stasjonene som påvirker stasjonsoppholdstidene. I dag er 
Jernbanetorget stasjon den stasjonen med flest av- og påstigende, mens det i fremtiden forventes at 
Majorstuen stasjon blir den største stasjonen13. Ny Majorstuen stasjon vil ha på fire plattformer for å 
kunne håndtere den forventede økte passasjerveksten. Effektiv av- og påstigning, spesielt på de 
største stasjonene, er viktig for å kunne utnytte kapasiteten i T-banesystemet på best mulig måte. 
Antall reisende i rush til og fra stasjonene på Furusetbanen, Østensjøbanen, Lambertseterbanen og 
fellesstrekningen Tøyen/Ensjø-Brynseng vil ikke bli så mange at stasjonsoppholdstidene begrenser 
kapasiteten i T-banesystemet. 

For å håndtere den forventede passasjerveksten er det behov for å se på og iverksette tiltak som gjør 
at stasjonsoppholdstidene på de største stasjonene ikke blir så store at de begrenser kapasiteten i T-
banesystemet. Tiltak som vil kunne redusere oppholdstidene på stasjonene er: 

- God informasjon og skilting utenfor og på stasjonen. 
- Optimalisert takting/avstand mellom tog slik at de togene med flest passasjerer ikke 

ankommer samme stasjon samtidig. 
- Brede plattformer som legger til rette for at passasjerene kan fordele seg jevnt på hele togets 

lengde. 
- Flere stasjonsinnganger på ulike steder for å tilrettelegge for at passasjerene fordeler seg 

jevnt utover plattformen på hele togets lengde. 
- Plattformer på begge sider av sporene slik at dørene på begge sider av togene kan åpnes 

samtidig (påstigning på den ene siden og avstigning på den andre). 
- Vurdere tiltak som minimerer antall bytter ved de stasjonene hvor togene har lengst 

stasjonsoppholdstid. 
- Vurdere driftsform, retning- eller linjedrift14, opp mot oppholdstider på stasjonene. 
- Bredere dører på togene slik at flere personer kan gå av eller på samtidig. På dagens tog er 

dørene 1,3 meter. Da går kun 1 person av/på om gangen. Studier viser at dersom dørene er 
1,4 meter brede, vil 2 personer gå av/på toget samtidig.  

- Flere dører på togene vil betjene flere mennesker på samme tid. 

I tillegg til kortere stasjonsoppholdstid vil lavere operasjonell margin og redusert togfølgetid kunne gi 
høyere kapasitet i T-banesystemet. 

9.5 Vurdering av om det bør holdes av arealer under bakken til fremtidig T-banetunnel 
Tøyen-Brynseng 

Behovsanalysene som er gjennomført i området Tøyen-Brynseng viser at et eventuelt behov for mer 
kapasitet på strekningen Tøyen-Brynseng vil ligge langt inn i fremtiden. Det kan være behov for å 
utvide kapasiteten andre steder i T-banenettet før det eventuelt oppstår behov på strekningen 
Tøyen-Brynseng.  

                                                           
12 Analyserapport. Kapasitet fremtidig løsning på Majorstuen, Sporveien 15.8.2019. 
13 Delrapport 3D. Kvalitetssikring av Ruters foreløpige beregninger av trafikantnytte, Sweco 6.2.2019. 
14 Med retningsdrift menes at togene kjører i samme retning fra begge sider av plattformen. Med linjedrift 
menes at togene på den ene siden av plattformen kjører i en retning, mens de på den andre siden av 
plattformen kjører i motsatt retning. 
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Det er hensiktsmessig å gjennomføre en behovsanalyse for et større område øst for Tøyen, for å se 
transportbehovet i Hovinbyen i sammenheng med transportbehovet i Groruddalen. Dersom analyser 
viser behov for å videreutvikle T-banenettet langs andre og nye akser i dette området, bør dette 
tilrettelegges med hensynssoner i kommuneplanen. Høsten 2019 vil Ruter, på oppdrag fra 
byrådsavdeling for miljø og samferdsel, starte arbeidet med en konseptvalgutredning for 
kollektivtrafikkløsninger i Groruddalen. Hovinbyen skal være en del av det geografiske området som 
vurderes. 

Nedenfor vises en illustrasjon med eksisterende T-banespor (sort) og ny T-banetunnel (oransje) i 
området fra Tøyen til Bryn (KVU Oslo-Navet). Dersom ny T-banetunnel fra vest kobles sammen med 
eksisterende spor mellom Tøyen og Ensjø (påkoblingsområde der oransje trasé fra vest kobles til sort 
trasé videre østover er markert med blå ring), vil det frigjøre dagens T-banespor mellom Tøyen og 
Ensjø (markert med rød ring). Når dette sporet ikke lenger er i bruk til ordinær trafikk, gir det 
muligheter og fleksibilitet til eventuelle nye behov for utvidelser av T-banenettet (markert med røde 
stiplede piler) i et bredt område i østlig/nordøstlig retning. 

 

Figur 12: Illustrasjon av eksisterende T-banespor (sort), ny T-banetunnel (oransje), mulig påkoblingsområde for 
ny T-banetunnel fra vest og eksisterende T-banespor videre østover (blå sirkel), samt mulighet for eventuell 
fremtidig avgrening for ny trasé i østlig/nordøstlig retning (rød sirkel med stiplede piler). 

Det er viktig å samarbeide tett med Oslo kommune for å definere eventuelle hensiktsmessige 
fremtidige hensynssoner som skal legge til rette for videreutvikling av T-banesystemet. Hensynssoner 
er regulert i kommuneplanens arealdel. I gjeldende kommuneplan er T-bane- og jernbanetunneler 
regulert med juridisk virkning i arealdelens planbestemmelse §14.2, H-190-2 «Hensynssone 
restriksjoner for anlegg i grunnen og tiltak ved tunnelåpninger H 190-1, 2 og 3 (jf. pbl § 11-8 a)» og 
lyder som følger:  

Innenfor sone H190-2 (fremtidig trasé for t-bane/jernbane) tillates ikke installasjoner eller andre 
tiltak i eller på grunnen som kan hindre eller vanskeliggjøre fremføring av t-
baneanlegget/jernbaneanlegget. 
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10 Anbefaling 
Analysene viser at eksisterende T-banespor mellom Tøyen/Ensjø og Brynseng vil være tilstrekkelig for 
å kunne gi et T-banetilbud med nok kapasitet til de reisende i 2040 og frem mot 2060. Dette gjelder 
også i «stresstesten» der Oslos befolkning vokser 19 % mer enn SSBs standardprognose for 2040, og 
med 33 % mindre biltrafikk i Oslo enn i 2015.  

Beregningene er gjennomført for 2040 med en langt kraftigere befolkningsvekst enn det som kan 
forventes, og med målsatt nedgang i biltrafikken. Med forutsetninger som er mer i tråd med 
forventet befolkningsutvikling, vil det med ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum være tilstrekkelig 
kapasitet i T-banesystemet frem til andre halvdel av 2000-tallet. 

Det bør jobbes videre med å optimalisere kapasitetsutnyttelsen i T-banesystemet og redusere 
stasjonsoppholdstidene, spesielt på de stasjonene som har lengst oppholdstider/flest av- og 
påstigende i rushtid15. 

 

  

                                                           
15 Ruter og Sporveien vil høsten 2019 sette i gang et felles arbeid for å vurdere videreutvikling av T-banen, 
«Tenketank T-bane». Arbeidet skal blant annet inkludere vurderinger av kundebehov, T-banens rolle og 
fremtidige vedlikeholds- og driftskonsepter. 



29 
 

Vedlegg 1: Dagens situasjon: Fyllingsgrad i rush per linje 
10.1.1.1.1 Median – valgt som måleenhet 
For å vurdere fyllingsgraden på grenbanene har vi tatt ut medianverdien for antall om bord i toget 
ved avgang fra alle T-banestasjoner per linje i morgen- og ettermiddagsrush. Medianverdien er den 
midterste verdien i tabellen når verdiene sorteres i synkende eller stigende rekkefølge. Halvparten av 
togene vil altså ha flere passasjerer om bord enn medianverdien, og den andre halvparten vil ha 
færre passasjerer. Fordelen med å bruke median fremfor gjennomsnitt, er at medianverdien ikke 
påvirkes av ekstremverdiene.  

10.1.1.1.2 Periode for utvalget 
Det er tatt ut tall for hverdager mellom 8. januar og 14. februar 2018, for de timene med høyest 
fyllingsgrad på togene. Det vil si avgang fra første holdeplass mellom 07.00-07.59 på morgenen og 
avgang fra første holdeplass mellom 15.00-15.59 på ettermiddagen. Median anses som et godt mål 
på en middelverdi. 

10.1.1.1.3 Øyeblikksbilder 
I tillegg har vi valgt å ta ut øyeblikksbilder for å supplere bildet medianverdiene gir. Dette for å se om 
det er store variasjoner i fyllingsgraden mellom de ulike avgangene. Øyeblikksbildene viser antall 
passasjerer om bord i hvert enkelt tog på bestemte avganger. Utvalgte datoer er alltid en onsdag, 
fordi dette er en ukedag som ut fra erfaring er lite utsatt for variasjon i antall reiser.  

Det er tatt ut øyeblikksbilder på tre ulike datoer for å kunne vurdere om øyeblikksbildene er 
representative. Tall er tatt ut for avganger fra første holdeplass, begge retninger, i morgen- og 
ettermiddagsrush over et tidsspenn på 3-4 timer. Data for et lengre tidsspenn gjør at vi kan kartlegge 
når rushperiodene begynner for de ulike linjene. Tabellene som presenteres per linje (vedlegg), er 
utklipp fra linjene, og viser strekningene med høyest belegg. Dersom belegget er høyere enn antall 
sitteplasser er dette markert med røde kanter i tabellene. 

10.1.1.1.4 Retning for rushtrafikken 
Retningen for morgenrushet er fra grenbanene og inn mot sentrum og for ettermiddagsrushet fra 
sentrum mot endeholdeplass for grenbanene.  
 
Linje 1 – Frognerseteren – Bergkrystallen 
Linje 1 har 35 stasjoner og det tar 56 minutter å kjøre fra Frognerseteren til Bergkrystallen. Fra 
Frognerseteren til Majorstuen tar det 31 minutter og fra Bergkrystallen til Jernbanetorget tar det 20 
minutter. Holmenkollbanen trafikkeres kun av linje 1 og har 4 avganger i timen (15 minutters 
frekvens). Lambertseterbanen trafikkeres både av linje 1 og 4, og har dermed åtte tog i timen. På 
Lambertseterbanen er det 7 og 8 minutter mellom togene. 

10.1.1.1.5 Median - linjeprofiler 
Når vi sammenligner tall for median for hver stasjon i begge retninger i morgen og ettermiddagsrush 
med antall sitteplasser og komfortstandarden, ser vi at ingen tog har nådd komfortstandarden 
uansett retning, men at togene har høyere belegg enn antall sitteplasser på noen strekninger. I vest 
gjelder dette strekningen mellom Majorstuen og Slemdal og i øst strekningen mellom Karlsrud og 
Jernbanetorget i både morgen- og ettermiddagsrush. Fra Slemdal til Majorstuen tar det 10 minutter. 
Fra Karlsrud til Jernbanetorget tar det 16 minutter. 
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Figur 13: Viser median ombord per holdeplass i rushperiodene. Oransje strek viser antall sitteplasser (276). Grå 
strek viser komfortstandard. 

10.1.1.1.6 Utvalgte øyeblikksbilder 
Øyeblikksbilder supplerer bildet medianverdiene gir. Vi ser at linje 1 har fulle tog gjennom sentrum, 
og at noen vestgående tog i morgenrush og noen østgående tog i ettermiddagsrush har nådd eller 
nærmer seg komfortstandarden på Holmenkollbanen/Lambertseterbanen (betjenes med 3-
vognsett). I tillegg viser øyeblikksbildene at tog med antall passasjerer høyere enn antall sitteplasser 
kan strekke seg lenger ut på grenbanene enn det mediantallene viser.  

Grenbane Morgenrush Ettermiddagsrush  
Holmenkollbanen 07:15-08:15 14.45-17:00 
Lambertseterbanen 07:00-09:00 14:30-17:00 

Figur 14: Viser rushtidsperiodene for linje 1. 
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Figur 15: Viser Østgående i ettermiddagsrush avgangstider fra første holdeplass (25.10.2017) 

 

Figur 16: Viser Vestgående i morgenrush avgangstider fra første holdeplass (25.10.2017)  

Nedenfor er en oversikt over strekninger med høyest belegg, og sammenligner medianverdiene med 
antall passasjerer per avgang fra øyeblikksbildene. 

Bane Strekning  Tidspunkt Retning  Median Øyeblikksbilder 

Lambertseterbanen 
Karlsrud – 
Jernbanetorget 

Morgen Vestgående 147 - 256 150 - 300 

Jernbanetorget- Karlsrud Ettermiddag Østgående 298 - 108 300 - 100 

Figur 17: Viser strekninger med høyest antall passasjerer for linje 1 

Lambertseterbanen linje 1 og 4 sett i sammenheng       

10.1.1.1.7 Vestgående 
For linje 1 og 4 er rushretningen fra Bergkrystallen mot sentrum om morgenen. Linje 1 har mindre 
kapasitet enn linje 4 grunnet lengden på togene. Tallene viser at antall passasjerer er høyere enn 
antall sitteplasser på strekningen Lambertseter/Karlsrud-Sentrum for linje 1 og 

Holdeplass fra 15:13:00 15:28:00 15:43:00 15:58:00 16:13:00 16:28:00 16:43:00 16:58:00
Vinderen 116 138 134 138 112 117 94 100
Steinerud 124 142 137 144 122 124 103 103
Frøen 165 169 173 154 136 132 116 111
Majorstuen 223 212 187 151 179 139 167 111
Nationaltheatret 224 225 210 186 195 149 165 120
Stortinget 274 265 248 212 215 172 201 137
Jernbanetorget 302 286 277 242 226 151 252 169
Grønland 317 293 291 235 221 141 247 163
Tøyen 338 298 309 235 219 147 244 164
Ensjø 314 268 272 218 191 138 227 157
Helsfyr 261 248 233 201 170 131 192 155
Brynseng 276 261 245 208 173 136 200 155
Høyenhall 267 254 228 195 165 129 197 148
Manglerud 199 199 175 163 136 111 151 120
Ryen 172 174 146 146 120 104 131 108
Brattlikollen 143 150 120 131 102 92 111 96
Karlsrud 103 115 89 102 84 63 87 79

Holdeplass fra 07:02:30 07:17:30 07:32:30 07:47:30 08:02:30 08:17:30 08:32:30 08:47:30
Bergkrystallen 30 44 52 47 65 42 27 27
Munkelia 43 87 95 88 113 73 58 53
Lambertseter 68 118 134 144 157 113 102 75
Karlsrud 82 137 161 187 179 138 123 81
Brattlikollen 94 162 190 219 207 165 140 86
Ryen 117 171 211 239 228 189 159 93
Manglerud 148 206 258 273 264 229 202 106
Høyenhall 150 215 268 292 282 240 207 111
Brynseng 146 201 258 296 268 231 205 108
Helsfyr 183 255 282 270 277 269 230 112
Ensjø 197 280 303 300 309 292 245 122
Tøyen 193 267 298 305 307 288 260 120
Grønland 188 258 280 290 298 278 241 111
Jernbanetorget 178 232 250 257 262 279 240 111
Stortinget 149 198 191 208 191 222 169 84
Nationaltheatret 142 162 169 160 154 174 149 63
Majorstuen 121 131 134 163 173 132 109 65
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Brattlikollen/Manglerud-Sentrum for linje 4. Taktingen mellom linje 1 og 4 er jevn med 7-8 minutter 
mellom togene og det antas at taktingen har liten påvirkning på fyllingsgraden.  

 

Figur 18: Viser belegg for linje 1 og linje 4 fra Bergkrystallen mot sentrum i morgenrush16 

10.1.1.1.8 Østgående 
På ettermiddagen er rushretningen fra Sentrum mot Bergkrystallen. Taktingen er jevn med åtte 
minutter mellom linje 4 og linje 1 og sju minutter mellom linje 1 og linje 4.  

Figuren under viser at linje 1 har noen tog som er fullere enn togene for linje 4. Siden linje 1 betjenes 
med korte tog og fyllingsgraden er altså vesentlig høyere på linje 1 enn for linje 4.  Ulik lengde på 
togene gjør at strekningen med høyere belegg enn antall sitteplasser, er kortere for linje 4 enn for 
linje 1, henholdsvis Ensjø – Brynseng for linje 4 og fra sentrum til Karlsrud for linje 1.  

 

Figur 19: Viser belegg for linje 1 og linje 4 fra sentrum mot Bergkrystallen i ettermiddagsrush17.  

Linje 2 Østerås - Ellingsrudåsen 
Linje 2 består av 26 stasjoner og det tar 43 minutter fra Østerås til Ellingsrudåsen. Det tar 16 minutter 
fra Østerås til Majorstuen og 22 minutter fra Ellingsrudåsen til Jernbanetorget. Linjen har 6 og 9 
minutters frekvens i begge retninger. 

10.1.1.1.9 Median – linjeprofiler 
Når vi ser på medianverdiene for begge retninger i morgen- og ettermiddagsrush og sammenligner 
dette med antall sitteplasser, ser vi at denne linjen i liten grad har høyere belegg enn antall 
sitteplasser. På grenbanene er belegget høyere enn antall sitteplasser på Røabanen fra Hovseter mot 

                                                           
16 Fargekodene går fra grønn (lave verdier) til rød (høye verdier). Rød kanter som markerer om belegget er høyere enn 
antall sitteplasser er tilpasset korte og lange tog. 
17 Avgangstidene gjelder fra første holdeplass. Linje bruker 41 minutter fra Frognerseteren til Ensjø og linje 4 bruker 42 
minutter fra Vestli til Ensjø. Togene ankommer altså Ensjø i rekkefølgen som er satt opp i tabellen. 

07:10:30 07:17:30 07:25:30 07:32:30 07:40:30 07:47:30 07:55:30 08:02:30 08:10:30 08:17:30 08:25:30

Linje 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

Bergkrystallen 52 44 65 52 77 47 63 65 53 42 59

Munkelia 95 87 104 95 119 88 133 113 107 73 106

Lambertseter 151 118 167 134 189 144 200 157 186 113 164

Karlsrud 196 137 207 161 240 187 242 179 222 138 209

Brattlikollen 228 162 255 190 286 219 292 207 264 165 258

Ryen 241 171 294 211 316 239 329 228 283 189 302

Manglerud 276 206 361 258 394 273 397 264 333 229 382

Høyenhall 282 215 371 268 412 292 408 282 356 240 401

Brynseng 260 201 352 258 379 296 372 268 338 231 393

Helsfyr 272 255 381 282 366 270 346 277 345 269 416

Ensjø 283 280 414 303 387 300 362 309 365 292 449

Retning 1

14:34:00 14:43:00 14:49:00 14:58:00 15:04:00 15:13:00 15:19:00 15:28:00 15:34:00 15:43:00 15:49:00

Linje 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

Ensjø 243 207 261 326 251 314 226 268 356 272 353

Helsfyr 213 189 263 296 251 261 213 248 326 233 310

Brynseng 236 195 282 298 272 276 229 261 348 245 337

Høyenhall 222 185 263 287 266 267 219 254 327 228 321

Manglerud 173 144 210 236 199 199 175 199 265 175 246

Ryen 153 124 188 211 180 172 157 174 234 146 214

Brattlikollen 129 109 161 176 143 143 122 150 215 120 167

Karlsrud 102 89 133 133 107 103 93 115 176 89 128

Lambertseter 34 45 93 70 47 52 44 54 88 41 64

Munkelia 5 22 48 40 18 17 25 28 51 6 30

Bergkrystallen 0 0 13 8 0 0 0 0 0 0 0
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sentrum i morgenrush og fra sentrum til Smestad i ettermiddagsrush. Det tar 9 minutter fra Hovseter 
til Majorstuen og 4 minutter fra Smestad til Majorstuen.    

 

Figur 20: Viser median ombord per holdeplass i rushperiodene. Gul strek viser antall sitteplasser (276). Grå 
strek viser komfortstandard. 

10.1.1.1.10 Utvalgte øyeblikksbilder 
Øyeblikksbilder viser at taktingen har stor betydning for fyllingsgraden. I tabell 19 til 21 ser vi at dette 
gjelder begge retninger og både morgen- og ettermiddagsrush. Togene med langt opphold foran seg 
får langt flere passasjerer.  Denne skjevfordelingen fremkommer ikke når vi bare ser på 
medianverdiene.  

Øyeblikksbildene viser at togene med ni minutter tidsavstand fra foregående tog har høyere belegg 
enn antall sitteplasser på Røabanen på østgående tog i morgenrush fra Røa og for til Holmen for 
vestgående tog i ettermiddagsrush. Fra Røa til Majorstuen tar det 11 minutter. Fra Majorstuen til 
Holmen tar det åtte minutter. 

På Furusetbanen er belegget er høyere enn antall sitteplasser i strekningen Haugerud - Sentrum i 
begge rushperioden. Fra Haugerud til Jernbanetorget tar det 14 minutter. Ujevn takting har mindre 
påvirkning på fyllingsgraden på Furusetbanen enn Røabanen og kommer trolig av at rushperiodene 
sprer seg over en lengre periode. 

Grenbane Morgenrush Ettermiddagsrush  
Røabanen 07:15-08:30 15:00-17:00 
Furusetbanen 06:00-08:30 14:00-17:00 

Figur 21: Viser rushtidsperiodene for linje 2. 
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Figur 22: Viser Østgående i morgenrush avgangstider fra første holdeplass (15.1.1.2017) 

 

Figur 23: Viser Østgående, ettermiddagsrush, avgangstider fra første holdeplass (25.10.2017) 

 

Figur 24: Viser Vestgående, morgenrush, avgangstider fra første holdeplass (22.11.2017) 

 

Figur 25: Viser Vestgående, ettermiddagsrush, avgangstider fra første holdeplass (22.11.2017)  

Figuren nedenfor gir en oversikt over hvilke strekninger som har høyest belegg og sammenligner 
medianverdiene med antall passasjerer per avgang fra øyeblikksbildene. 

Bane Strekning  Tidspunkt Retning  Median Øyeblikksbilde 

Røabanen 

Hovseter – 
Majorstuen 

Morgen  Østgående 258 – 338 380 – 530 

Majorstuen – 
Smestad 

Ettermiddag Vestgående 275 – 194 430-350 

Furusetbanen 
Tveita – JBT Morgen Vestgående 284 – 258 280 – 500 

JBT – Hellerud Ettermiddag Østgående 290 – 252 300 – 500 

Figur 26: Viser strekninger med høyest antall passasjerer 

Radetiketter 07:22:00 07:32:00 07:37:00 07:47:00 07:52:00 08:02:00 08:07:00 08:17:00
Ekraveien 119 181 140 218 136 209 154 191
Røa 161 291 206 348 204 336 227 301
Hovseter 199 373 249 413 247 391 263 358
Holmen 227 423 295 469 283 446 298 400
Makrellbekk 242 458 322 513 313 497 322 419
Smestad 256 476 328 493 315 507 343 440
Borgen 270 501 351 524 335 534 359 459

Radetiketter 15:07:00 15:17:00 15:22:00 15:32:00 15:37:00 15:47:00 15:52:00 16:02:00
Ensjø 140 345 187 406 247 351 244 348
Helsfyr 123 353 179 406 239 347 222 319
Brynseng 113 372 199 431 259 359 221 336
Hellerud 96 372 182 397 236 351 216 328
Haugerud 41 263 107 271 173 224 165 205
Tveita 58 311 141 336 204 278 178 259
Trosterud 31 219 92 200 159 192 151 169

Radetikette 07:25:00 07:34:00 07:40:00 07:49:00 07:55:00 08:04:00 08:10:00 08:19:00
Lindeberg 120 195 140 207 215 208 163 158
Trosterud 157 240 156 253 279 247 201 213
Haugerud 210 294 186 295 337 271 232 252
Tveita 264 343 243 336 356 273 265 291
Hellerud 268 355 236 358 352 295 275 316
Brynseng 254 338 216 352 346 279 263 314
Helsfyr 235 358 195 326 282 313 249 363
Ensjø 255 398 211 355 290 354 267 437

Radetiketter 14:55:00 15:04:00 15:10:00 15:19:00 15:25:00 15:34:00 15:40:00 15:49:00
Borgen 192 274 247 437 212 380 298 426
Smestad 194 263 251 414 212 356 286 388
Makrellbekke 180 238 233 379 194 324 261 363
Holmen 168 224 219 346 177 295 234 326
Hovseter 161 197 179 279 136 239 187 246
Røa 96 98 129 174 88 145 120 141
Ekraveien 74 18 107 143 78 122 91 106
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Linje 3 Kolsås – Mortensrud 
Linje 3 går mellom Kolsås i vest og Mortensrud i øst. Det tar 55 min. å kjøre hele strekningen. Det tar 
26 minutter fra Kolsås til Majorstuen og 25 minutter fra Mortensrud til Jernbanetorget. Mellom 
Kolsås og Stortinget kjøres 4 tog pr time med 15 minutters frekvens i begge retninger, mens 
strekningen Stortinget-Mortensrud har 8 tog pr time i begge retninger.  Taktingen på denne 
strekningen er noe ujevn, med 5 og 10 minutter mellom togene fra Stortinget til Mortensrud og 6 og 
9 minutter mellom togene fra Mortensrud til Stortinget. 

10.1.1.1.11 Median - linjeprofiler 
Medianverdiene viser at ingen av retningene har nådd komfortstandarden satt ved 632 passasjer for 
MX tog med doble vognsett, men at det kan være høyre belegg enn antall sitteplasser. Størst belegg 
er på Kolsåsbanen for østgående tog i morgenrushet, hvor mediantallene viser at antall ombord er 
over 500 fra Ullernåsen til Borgen.  

På Østensjøbanen har togene med ni minutter fra forrige avgang har flere passasjerer enn de som 
har seks minutter i morgenrushet. Det er også togene med lengst tidsgap mellom avgangene som går 
helt til Kolsås. Fra Oppsal til Jernbanetorget er det ofte høyere antall passasjerer ombord enn antall 
sitteplasser.  

 

Figur 27: viser median ombord per holdeplass i rushperiodene. Gul strek viser antall sitteplasser (276). Grå 
strek viser komfortstandard. 

10.1.1.1.12 Utvalgte øyeblikksbilder 
Øyeblikksbilder supplerer bildet medianuttaket gir med å vise at noen tog i morgenrush fra Kolsås til 
sentrum allerede i dag har over 600 passasjerer ombord. Øyeblikksbildene viser også at 
morgenrushet er svært konsentrert på Kolsåsbanen mens ettermiddagsrushet er spredd over en 
lengre periode. Forskjellen mellom morgen og ettermiddagstrafikken viser hvor stor betydning 
konsentrasjonen av rushtrafikken har for fyllingsgraden. 

I morgenrush på Kolsåsbanen er belegget høyere enn antall sitteplasser fra Bekkestua. Antall ombord 
øker inn mot sentrum. Fra Bekkestua til Majorstuen tar det 17 minutter. Fra Ullernåsen er belegget 
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høyt og nærmer seg komfortstandarden og øyeblikksbildene viser at enkelte tog har høyere belegg 
enn komfortstandarden. På Kolsåsbanen i ettermiddagsrushet er belegget høyere enn antall 
sitteplasser fra Majorstuen til Ringstabekk.     

På Østensjøbanen viser øyeblikksbildene at i ettermiddagsrushet at fyllingsgraden på togene med 
kortere opptaksområde (fra Stortinget) til en viss grad utjevnes av takting. På strekningen fra 
Jernbanetorget til Skøyenåsen kan det være høyere antall ombord enn antall sitteplasser. Det tar 15 
minutter å kjøre denne strekningen med T-bane. 

Grenbane Morgenrush Ettermiddagsrush  
Kolsåsbanen 07:00-08:00 15:00-17:00 
Østensjøbanen 06:30-08:30 15:00-17:00 

Figur 28: Viser rushtidsperiodene for linje 3. 

 
Figur 29: Viser Østgående, morgenrush, avgang førsteholdeplass (08.11.2017) 

 

Figur 30: Viser Østgående, ettermiddagsrush, avgangstider fra Stortinget (17.01.201818) 

                                                           
18 Det er forsøkt tatt ut data på forskjellige dager og alle har samme turmønster som vist i denne tabellen.  

Radetiketter 06:59:00 07:14:00 07:29:00 07:44:00 07:59:00 08:14:00 08:29:00
Avløs 156               82                  273               201               201               237               201               135               
Haslum 175               141               310               242               236               291               239               151               
Gjønnes 196               180               383               331               273               342               284               188               
Bekkestua 196               195               401               340               295               356               326               209               
Ringstabekk 201               208               426               379               324               386               369               224               
Jar 211               223               454               399               369               430               409               249               
Bjørnsletta 219               231               469               436               405               465               455               266               
Åsjordet 234               243               507               491               457               506               541               295               
Ullernåsen 248               259               536               546               505               535               597               319               
Montebello 255               260               553               561               520               558               615               324               
Smestad 251               265               548               545               508               543               614               314               
Borgen 251               268               545               550               510               537               614               320               

15:29:00 15:39:00 15:44:00 15:54:00 15:59:00 16:09:00 16:14:00 16:29:00

Holdeplass fra
Kolsås-
Mortensrud

Avløs-
Mortensrud

Kolsås-
Mortensrud

Stortinget-
Mortensrud

Kolsås-
Mortensrud

Stortinget-
Mortensrud

Kolsås-
Mortensrud

Kolsås-
Mortensrud

Stortinget 223               213               250               65                  232               96                  362               299               
Jernbanetorget 216               283               275               214               253               271               406               352               
Grønland 212               295               269               236               266               319               406               344               
Tøyen 211               295               260               273               298               330               410               335               
Ensjø 208               286               239               260               278               328               382               323               
Helsfyr 200               297               243               265               263               350               387               318               
Brynseng 205               312               242               288               288               380               401               334               
Hellerud 203               332               264               272               296               395               403               349               
Godlia 188               314               253               256               284               371               366               328               
Skøyenåsen 175               281               232               243               263               344               341               312               
Oppsal 138               237               204               193               219               296               270               237               
Bøler 93                  155               142               135               149               198               190               120               
Ulsrud 124               210               176               180               189               265               242               171               
Bogerud 79                  138               114               123               130               157               150               92                  
Skullerud 69                  122               100               108               105               132               113               61                  
Mortensrud -                -                2                    12                  -                -                -                -                
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Figur 31: Viser Vestgående, morgenrush, avgang første holdeplass (22.11.2018)  

 

Figur 32: Viser Vestgående, ettermiddagsrush, avgang fra første holdeplass (22.11.2017) 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke strekninger som har høyest belegg og sammenligner 
medianverdiene med antall passasjerer per avgang fra øyeblikksbildene. 

Bane Strekning  Tidspunkt Retning  Median Øyeblikksbilder 

Kolsåsbanen 

Bekkestua – 
Majorstuen 

Morgen  Østgående 322 - 443 375 - 615 

Majorstuen – 
Bekkestua 

Ettermiddag Vestgående 431 - 248 450 - 270 

Østensjøbanen 

Oppsal – 
Jernbanetorget 

Morgen Vestgående 324 - 292 450 - 350 

Jernbanetorget – 
Oppsal 

Ettermiddag Østgående 298 - 223 400 - 500 

Figur 33: Viser strekninger med høyest antall passasjerer 

  

07:18:00 07:24:00 07:33:00 07:39:00 07:48:00 07:54:00 08:03:00 08:09:00
Mortensrud 121 310 181 85 201 132 164 103
Skullerud 140 331 196 113 224 152 200 105
Bogerud 179 360 230 144 260 173 240 137
Ulsrud 279 437 336 245 343 221 342 210
Bøler 245 411 299 211 294 180 294 190
Oppsal 326 483 434 301 416 268 427 249
Skøyenåsen 365 520 468 328 456 294 457 277
Godlia 407 538 510 357 487 325 495 301
Hellerud 401 537 512 360 496 316 483 297
Brynseng 369 527 479 340 473 305 450 279

Radetiketter 14:33:00 14:48:00 15:03:00 15:18:00 15:33:00 15:48:00 16:03:00 16:18:00
Borgen 259 381 369 310 475 532 338 359
Smestad 280 394 387 320 486 536 354 363
Montebello 272 400 378 312 471 528 339 347
Ullernåsen 255 377 358 287 444 503 306 321
Åsjordet 244 356 334 251 397 465 274 295
Bjørnsletta 233 316 312 229 370 428 262 272
Ringstabekk 219 282 272 218 326 353 211 226
Gjønnes 184 197 177 129 228 274 115 163
Bekkestua 204 241 223 165 285 323 150 196
Haslum 149 183 144 95 200 231 95 135
Avløs 125 136 99 76 155 179 62 97



38 
 

Linje 4 Vestli til Bergkrystallen via Ringen 
Linje 4 går fra Vestli til Bergkrystallen. Det tar 58 minutter å kjøre linjen fra Vestli til Bergkrystallen. 
Fra Vestli via Lørenbanen og Ringbanen til Majorstuen tar det 32 minutter, og fra Bergkrystallen til 
Jernbanetorget tar det 20 minutter. Linje 4 kjører via Ringen i begge retninger. Linje 4 deler trasé 
med linje 5 fra Vestli til Økern, der de deler seg. Linje 4 går via Lørenbanen til Sinsen og videre via 
Ringbanen til Majorstuen og Sentrum, mens linje 5 går direkte til sentrum. På Lambertseterbanen 
deler linje 4 trase med linje 1 fra Bergkrystallen til sentrum. Mellom avgangen til linje 4 og 5 er det 
6/9 minutter, begge retninger. 

10.1.1.1.13 Median – linjeprofiler 
Medianverdiene viser at denne linjen har mye ledig kapasitet. Hvis vi ser bort fra morgenrush fra 
Bergkrystallen, har linje 4 størst belegg langs Ringen.  

 

Figur 34: Viser median ombord per holdeplass i rushperiodene. Gul strek viser antall sitteplasser (276). Grå 
strek viser komfortstandard. 

10.1.1.1.14 Utvalgte øyeblikksbilder 
Øyeblikksbildene bekrefter at linje 4 har størst etterspørsel langs Ringen og at togene har god 
kapasitet. Men øyeblikksbildene viser også at enkelte avganger har belegg opp mot 
komfortstandarden, og dette kommer ikke frem når vi ser på medianverdiene. 

Morgenrushet på Grorudbanen er først etter Økern at togene har høyere belegg enn antall 
sitteplasser. I Ettermiddagsrushet er belegget høyere enn antall sitteplasser i strekningen Sinsen – 
Løren mellom klokka 15.00 og 16:00.  

På Lambertseterbanen i morgenrush er det høyere belegg enn antall sitteplasser fra Brattlikollen til 
sentrum. Det tar 15 minutter å kjøre denne strekningen. I ettermiddagsrushet er det på enkelte 
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avganger høyere belegg enn antall sitteplasser fra sentrum til Manglerud.  Det tar 12 minutter fra 
Jernbanetorget til Manglerud.  

Grenbane Morgenrush Ettermiddagsrush  
Grorudbanen 07:20-08:20 14:00-17:00 
Lambertseterbanen 06:30-08:30 14:30-16:00 

Figur 35: Viser rushtidsperiodene for linje 4. 

 

Figur 36: Viser Østgående, morgenrush, avgang fra første holdeplass (15.11.2017) 

 

Figur 37: Viser Vestgående, morgenrush, avgang fra første holdeplass (25.10.2017) 

Holdeplass fr06:49:00 07:04:00 07:19:00 07:34:00 07:49:00 08:04:00 08:19:00 08:34:00
Veitvet 118 180 219 280 255 204 252 156
Linderud 122 185 231 270 253 214 263 161
Vollebekk 127 191 238 278 264 227 276 167
Risløkka 128 198 240 273 286 238 229 168
Økern 118 197 237 268 302 257 231 166
Løren 173 275 351 377 380 315 311 202
Sinsen 175 282 355 386 367 321 315 221
Storo 191 323 403 453 433 388 379 257
Nydalen 209 357 427 460 411 399 390 252
Ullevål stadio 210 351 426 445 416 404 388 252
Forskningspa 183 313 367 366 353 350 317 200
Blindern 178 306 352 336 334 339 294 170
Majorstuen 156 275 301 296 319 341 271 157
Nationalthea 99 192 210 176 203 220 168 104

Holdeplass fra 06:55:30 07:10:30 07:25:30 07:40:30 07:55:30 08:10:30 08:25:30 08:40:30
Brattlikollen 189 228 255 286 292 264 258 163
Ryen 209 241 294 316 329 283 302 177
Manglerud 242 276 361 394 397 333 382 207
Høyenhall 261 282 371 412 408 356 401 213
Brynseng 258 260 352 379 372 338 393 202
Helsfyr 263 272 381 366 346 345 416 201
Ensjø 276 283 414 387 362 365 449 212
Tøyen 277 285 424 403 388 374 477 229
Grønland 269 284 414 390 385 363 475 228
Jernbanetorget 260 339 387 411 419 381 481 260
Stortinget 239 329 332 357 358 306 395 230
Nationaltheatret 221 367 323 351 359 351 390 250
Majorstuen 260 454 369 389 416 417 414 281
Blindern 236 423 299 314 338 341 287 199
Forskningsparken 204 361 227 234 260 272 195 160
Ullevål stadion 200 340 185 215 193 240 182 137
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Figur 38: Viser Østgående, ettermiddagsrush, avgang fra første holdeplass (25.10.2017) 

 

Figur 39: Viser Vestgående, ettermiddagsrush, avgang fra første holdeplass (25.10.2017) 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke strekninger som har høyest belegg og sammenligner 
medianverdiene med antall passasjerer per avgang fra øyeblikksbildene. 

Bane Strekning  Tidspunkt Retning  Median Øyeblikksbilde 
Grorudbanen/ 
Ringen 

Økern – 
Ullevål s 

Morgen  Fra Vestli 254 - 416 300 - 450  

Nydalen – 
Blindern 

Ettermiddag Fra Vestli 306 - 475 300 – 550 

Lambertseterbanen/ 
Ringen 

Ryen – JBT Morgen Fra 
Bergkrystallen 

309 - 387 350 - 450 

Blindern – 
Nydalen 

Ettermiddag Fra 
Bergkrystallen 

286 - 330 250 - 300  

Figur 40: Viser strekninger med høyest antall passasjerer. 

Holdeplass fra 15:04:00 15:19:00 15:34:00 15:49:00 16:04:00 16:19:00 16:34:00 16:49:00
Storo 114 174 141 152 136 156 91 117
Nydalen 232 297 344 331 230 313 223 209
Ullevål stadion 252 302 369 372 233 317 244 223
Forskningsparken 354 402 442 479 272 355 294 264
Blindern 432 452 501 604 335 434 331 318
Majorstuen 395 406 517 553 282 390 276 282
Nationaltheatret 307 298 419 465 196 330 192 258
Stortinget 303 296 465 476 190 357 220 251
Jernbanetorget 276 259 407 448 173 329 200 231
Grønland 278 255 406 437 171 301 194 220
Tøyen 259 246 387 410 168 269 181 206
Ensjø 251 226 356 353 147 244 173 201
Helsfyr 251 213 326 310 138 225 165 185
Brynseng 272 229 348 337 149 230 174 183
Høyenhall 266 219 327 321 136 223 163 178
Manglerud 199 175 265 246 108 182 121 143

14:55:30 15:10:30 15:25:30 15:40:30 15:55:30 16:10:30 16:25:30 16:40:30
Helsfyr 94 157 167 131 193 199 138 116
Ensjø 99 164 189 131 200 202 146 120
Tøyen 103 158 192 131 202 203 143 122
Grønland 107 158 200 138 205 222 150 125
Jernbanetorget 122 135 184 160 212 211 167 140
Stortinget 147 143 200 177 240 224 180 153
Nationaltheatret 166 173 216 240 296 312 220 186
Majorstuen 174 223 241 281 291 284 241 183
Blindern 183 236 235 291 294 275 228 189
Forskningsparken 230 279 257 352 312 284 238 205
Ullevål stadion 231 275 256 353 301 280 215 196
Nydalen 249 283 316 348 261 252 213 184
Storo 233 261 301 280 229 212 194 175
Sinsen 252 291 319 298 266 229 203 185
Løren 175 226 252 194 168 146 130 132
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10.1.1.1.15 Grorudbanen, linje 4 og 5 sett i sammenheng  
For Grorudbanene er rushretningen om morgenen fra Vestli mot sentrum. Linje 5 som går direkte 
mot sentrum har helt klart størst belegg. Taktingen gir ni minutter mellom linje 4 og 5 og seks 
minutter mellom linje 5 og 4. Dette påvirker også antall påstigninger siden ventetiden er lengre 
mellom linje 4 og 5 enn mellom linje 5 og 4. På linje 5 er antall passasjerer ombord høyere enn antall 
sitteplasser fra Ammerud. Det er 19 minutter fra Ammerud til Jernbanetorget. På linje 4 kan stort 
sett alle sitte. 

Rushretningen på ettermiddagen er fra sentrum mot Vestli. På grunn av linjens Ringfunksjon er 
omløpstiden lang, rundt 54 minutter fra Sognsvann til Økern og rushperioden starter med avganger 
fra første holdeplass halv tre og varer en times tid. Linje 5 (fra sentrum over Hasle) har høyere belegg 
enn linje 4 (fra Løren, Ringen). I ettermiddagsrushet er det flere passasjerer om bord enn antall 
sitteplasser frem til Kalbakken for linje 5, på linje 4 er det generelt flere sitteplasser enn antall 
passasjerer ombord. 

Den nederste delen av Grorudbanen har motstrømstrafikk i begge rushtider. På de sentrumsnære 
stasjonene Veitvet til Økern er det rundt 150 - 300 passasjerer ombord. Fra Økern til sentrum er 
antall passasjerer ombord høyere enn antall sitteplasser i perioden mellom 15:00 og 16:00 (avganger 
fra første holdeplass). 

 

Figur 41: viser strekningen fra Vestli til Økern (22.11.2017)  

 

Figur 42: Viser strekningen fra Økern til Vestli (22.11.2017)  

07:13:00 07:19:00 07:28:00 07:34:00 07:43:00 07:49:00 07:58:00 08:04:00 08:13:00
Holdeplass f 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Vestli 64                  36                  2                    43                  49                  31                  44                  30                  59                  
Stovner 141               81                  118               97                  187               84                  139               96                  168               
Rommen 147               84                  123               99                  186               85                  145               99                  177               
Romsås 194               108               177               135               235               113               190               127               221               
Grorud 259               120               243               181               306               154               244               143               273               
Ammerud 282               149               261               206               337               171               283               154               292               
Kalbakken 314               176               294               238               379               192               313               165               316               
Rødtvet 343               192               324               268               413               218               344               200               338               
Veitvet 387               222               394               314               475               242               401               231               377               
Linderud 399               233               411               309               427               249               401               244               393               
Vollebekk 413               240               435               311               459               259               426               260               407               
Risløkka 427               241               440               301               476               280               443               277               388               
Økern 446               233               447               298               519               304               472               300               409               

14:33:30 14:40:30 14:48:30 14:55:30 15:03:30 15:10:30 15:18:30 15:25:30 15:33:30
Radetiketter 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Økern 417 174 380 218 426 216 526 283 470
Risløkka 424 180 356 225 406 214 503 305 442
Vollebekk 415 178 346 222 387 215 473 319 421
Linderud 393 181 342 225 392 207 454 320 393
Veitvet 356 159 303 217 346 191 412 287 336
Rødtvet 340 147 272 200 317 177 382 271 292
Kalbakken 316 134 239 180 286 148 344 253 249
Ammerud 291 132 213 165 251 124 310 218 210
Grorud 251 106 163 142 191 112 256 165 159
Romsås 225 89 134 119 159 96 221 153 139
Rommen 211 92 126 114 152 101 220 142 130
Stovner 106 49 41 53 47 43 134 70 38
Vestli 66 14 0 12 0 4 93 20 1
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Vedlegg 2: Beskrivelse av områder med areal- og utviklingspotensial  
Nedenfor beskrives de ulike utviklingsområdene som påvirker kapasiteten på strekningen mellom 
Tøyen-Brynseng mer inngående. Først omtales de områdene som ligger langs den aktuelle 
strekningen og deretter de områdene langs T-banen som kan ses på som influensområder.  

 

 

Figur 43: Arealpotensiale i stasjonære områder øst i Oslo. 
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Kollektivknutepunkter med ekstra stort arealpotensial 
10.1.1.1.16 Helsfyr 
Helsfyr er utpekt som et kollektivknutepunkt med ekstra stort arealpotensial ( > 150 da), med 
mulighet for fortetting med blandet arealbruk inkludert bolig i egnede områder. 
 
I planarbeidet for Helsfyr er det særlig fokus på videre utvikling av Helsfyr som knutepunkt med 
områdets svært gode påkobling til eksisterende og fremtidig infrastruktur for kollektivtransport. 
Rollefordeling og samvirke med Bryn som kollektivknutepunkt skal belyses i dette arbeidet. 
Konsekvensene av at det etableres trikk i Grenseveien/Østensjøveien mellom Carl Berners plass og 
Bryn, med mulig avgrening mot sentrum fra Helsfyr langs E6, skal vurderes (Ruters M2016).  
Planarbeidet skal omfatte vurdering av mulighetene for å bygge tettere omkring knutepunktet for at 
området kan bli en «portal» til Oslo sentrum fra øst. Det skal også vises bymessig, helhetlig utvikling 
mellom Helsfyr og Bryn. Planområdet omfatter viktige offentlige transportarealer og mange 
offentlige og private grunneiere med betydelig potensiale for langsiktig byutvikling. 

10.1.1.1.17 Bryn 
Bryn er pekt på som et kollektivknutepunkt med ekstra stort arealpotensial ( > 150 da). Det er 
fortettingspotensial med blandet arealbruk inkludert bolig i egnede områder. 
 
Bryn skal utvikles til et blandet nærings- og boligområde med lokale service- og fellesfunksjoner 
(Rammeplanen, 2007). Kollektivknutepunktet skal utvikles gjennom oppgradering av stoppestedene 
og bedre forbindelser mellom stoppestedene. Østensjøveien får oppgradert miljøprofil med 
bussprioritet og hastighetsdempende løsninger. Planen anbefaler også et helhetlig og 
sammenhengende gang- og sykkelveinett med vekt på gode forbindelser til stasjonsområdene. 

Målet med ny kollektivterminal på Bryn er å utvikle Bryn kollektivknutepunkt til et moderne, 
kapasitetssterkt knutepunkt, hovedsakelig for lokal kollektivtransport. Bryn betjenes i dag av buss, T-
bane og tog. Kapasiteten på holdeplassene er for lav til å kunne øke busstilbudet til Bryn, og det er 
lite tilrettelagt for gangtrafikk mellom reisemidlene. Det er et stort byutviklingspotensial på Bryn, og 
ved realisering vil det medføre et økt behov for transportkapasitet.  

Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Bryn skal legge til rette for en helhetlig utbygging av 
offentlige rom og infrastrukturtiltak, slik at bo- og bykvaliteter sikres. VPOR viser tiltak som er 
nødvendige for at området skal bli et helhetlig og inkluderende byområde, i tråd med ønsket bolig- 
og næringsutvikling. En hovedutfordring for Bryn er antallet større prosjekter (KVU Oslo-Navet, E6-
Manglerudprosjektet, bussterminal i Østensjøveien, utbedring av Bryn og Brynseng stasjoner) som vil 
ha stor påvirkning på hvordan fremtidens Bryn vil bli.  

10.1.1.1.18 Ryen  
Ryen er pekt på som en knutepunkt med ekstra stort arealpotensial ( > 150 da). Det er 
fortettingspotensial med blandet arealbruk inkludert bolig i egnede områder. Planarbeid forventes 
startet opp etter 2019. Fremtidig utvikling sees i sammenheng med ny Manglerudtunnel. 

10.1.1.1.19 Furuset  
Furuset er utpekt som et kollektivknutepunkt med ekstra stort arealpotensial ( > 150 da). Mulig 
fortetting med blandet arealbruk inkludert bolig i egnede områder. 
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Fortettingsområder for bolig med ekstra stort arealpotensial 
10.1.1.1.20 Ensjø 
Ensjø skal totalforvandles fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med 
inntil 7000 nye boliger. Ensjøbyen ligger mellom Gjøvikbanen, Hovinveien, Grenseveien og 
Strømsveien. Ensjøbyen er planlagt ferdig utbygd i 2030.  

Ensjø er pekt ut som et område for boligfortetting med ekstra stort arealpotensial ( > 150 da). 
Fortetting planlegges hovedsakelig i form av boligutbygging og med blandet arealbruk ved 
senterdannelse. 
 

10.1.1.1.21 Skullerud 
Skullerud har ekstra stort arealpotensial ( > 150 da) og det planlegges fortetting med bolig og blandet 
arealbruk. 

Skullerud er prioritert stasjonsnært område og avsatt til utviklingsområde i KP15. Utviklingsområdet 
omfatter store næringsarealer med store parkeringsflater, og noen nyere leilighetsbygg i Johan 
Schaffenbergs vei på vestsiden av T-banestasjonen. Vest mot E6 ligger flere større og mindre 
borettslag med lamellbebyggelse og noe småhus. Småhusområder og grøntarealer på nordsiden. Det 
er adkomst til Østmarka ved Skullerudstua i øst. 
 
Det pågår planarbeid gjennom utarbeiding av planprogram og VPOR for en helhetlig bymessig 
utvikling av området. I det pågående planarbeidet for utviklingsområdene antydes et boligpotensial 
på mellom 1000 og 2000 boliger avhengig av boligandel. Høyspentlinjen tvers gjennom området kan 
forsinke realiseringen noe, da nedgraving er nødvendig for å realisere hele arealpotensialet. 
 
  



45 
 

Fortettingsområder for bolig med stort arealpotensial 
10.1.1.1.22 Mortensrud 
Mortensrud har lokalsenter, blandet bebyggelse med vekt på småhus i vest og blokkbebyggelse for 
øvrig. Ellers større friområder, både skog og lek/idrettsområder, kirke og skole. Det er også flere 
ubebygde områder. Mortensrud er angitt som prioritert stasjonsnært område med mulighet for 
fortetting med bolig, sosial og offentlig infrastruktur, samt lokale senterfunksjoner og næring. 
Arealpotensialet er stort (50-150 da). I planprogrammet (off. ettersyn gjennomført) er 
boligpotensialet beregnet til 1350 boliger, hvorav cirka 1000 vil ligge nord for Mortensrudveien. 
 
10.1.1.1.23 Tveita 
Et større område rundt Tveita T-banestasjon er markert som prioritert stasjonsnært område i KP15 
og har stort utviklings- og arealpotensial (50-150 da) og med forslag om fortetting med blandet 
arealbruk og bolig. Området inkluderer nåværende senter og næringsbebyggelse langs Tvetenveien 
og Ytre ringvei. Det er en pågående plansak for Tveita senter som har utløst krav om felles 
planlegging av arealene innenfor utviklingsområdet. Veisystemet knyttet krysset Ytre ringvei - 
Tvetenveien er arealkrevende, og har potensial for å bli langt mer kompakt. Utvikling av området vil 
kreve større inngrep i veisystemet, men kan ellers utvikles relativt raskt, i henhold til gjeldende 
kommuneplan (KP15). 
 

10.1.1.1.24 Haugerud 
Stasjonen er markert som prioritert stasjonsnært område i KP15 og har stort arealpotensial (50-150 
da) for fortetting med sosial infrastruktur og bolig. Områdene rundt T-banestasjonen er hovedsakelig 
regulert til boligformål. Det er et mindre senter på Haugerud. I feltet mellom Haugerud og Trosterud 
er det flere skoler og idrettsanlegg som er i kommunalt eie. Det er igangsatt et planarbeid for 
Haugerud som tar sikte på å oppnå en bedre utnyttelse av de kommunale tomtene, med mulighet for 
å utvikle deler av tomtene videre til blant annet boliger. Områder ned mot E6 er sterkt støyutsatt og 
enkelte mindre områder har verneverdier. 
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Fortettingsområder for bolig med moderat arealpotensial 
10.1.1.1.25 Lambertseter 
Lambertseter er prioritert stasjonsnært område i KP15 med moderat arealpotensial (15-50 da). Det 
er utviklingsområder ved stasjonen og på nordsiden opp mot Karlsrud. Området har et variert 
boligtilbud, med drabantbybebyggelse nærmest stasjonen og i øst, og småhus i vest. Østsiden langs 
T-banelinjen er hovedsakelig lavt utnyttede industri- og næringsarealer, avsatt til utviklingsområder. 
Nærmest stasjonen er Lambertseter senter. Sørøst for stasjonen ligger Lambertseter gård, 
idrettspark m.m., og derfra går det et grønt belte nordover. Det er nylig vedtatt plan for «gamle» 
Lambertseter senter og øst for det nye senteret, begge med boliger.  
 

10.1.1.1.26 Karlsrud  
Områdene rundt stasjonen er angitt som prioritert stasjonsnære områder i KP15 og med moderat 
arealpotensial (15-50 da). Karlsrud har to mindre utviklingsområder ved stasjonen, og i de pågående 
detaljreguleringsprosesser foreslås områdene avsatt til blandet formål inkludert bolig. Sør for 
stasjonen er det utviklingsområder langs Cecilie Thoresens vei ned mot Lambertseter. Områdene har 
godt kollektivtilbud mot sentrum og er egnet for boligfortetting.  
 
For øvrig er områdene på Karlsrud hovedsakelig regulert til bolig og består i stor grad av småhus, 
men også noe blokkbebyggelse. Det er to skoler, samt sykehjem og barnehage sørøst for stasjonen.   
 

10.1.1.1.27 Manglerud 
Manglerud er et prioritert stasjonsnært område i KP15, og ved T-banestasjonen og på Ryen er det 
utviklingsområder. Arealpotensialet er moderat (15-50 da) med mulighet for fortetting med bolig og 
blandet arealbruk. Potensialet er hovedsakelig knyttet til muligheten for transformasjon av nærings- 
og parkeringsarealer. Det kan i tillegg vurderes å fortette noe innimellom blokkbebyggelsen sørøst 
for senteret. Manglerudtunnelen og ombygging av ringveien fra vei til gate vil dempe støy- og 
luftproblematikk og tilrettelegge for boligutvikling. Området har meget god kollektivdekning, og er 
relativt sentralt plassert.  
 
Området nærmest Manglerud T-banestasjon omfatter areal til forretningsformål, parkering, 
politistasjon, kirke, skole og sykehjem. På både nord- og sørsiden er det boligbebyggelse, i lameller 
og punkthus, med store åpne fellesarealer. Borettslagseiendommene er store. Ellers er området 
preget av privateid næringsareal og parkeringsareal vest for T-banestasjonen på sørsiden av 
ringveien. Det er småhusområder i ytterkant av området. Manglerud kirke er registrert som avklart 
nasjonalt kulturminne. 
 
10.1.1.1.28 Ulsrud 
Ulsrud er et område med moderat arealpotensial (15-50 da) med muligheter for boligfortetting. 
 
Området har god kollektivdekning med åtte T-baneavganger hver time og tverrgående 
bussforbindelse. Arealpotensialet ligger særlig i næringsområdet, som kan få høyere utnyttelse og 
større grad av boliger. Deler av småhusbebyggelsen i området bør også kunne vurderes for høyere 
utnyttelse. 
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Ulsrud består i stor grad av privateide småhustomter og borettslag, samt noe kommunalt eid areal. 
Innenfor småhusbebyggelsen er Ulsrud gård, med våningshus fra cirka 1850 og eldre drengestue 
intakt, angitt på gul liste. Ulsrud hageby, i Ulsrudfaret/Ulsrudveien ble bygget etter krigen og har 
arkitektoniske kvaliteter og viktige historiefortellende elementer knyttet til at området ble utbygget 
for å etablere boliger for jødiske flyktninger etter krigen. 
 

10.1.1.1.29 Oppsal 
Oppsal er angitt som prioritert stasjonsnært område i KP15. Det er et moderat til stort arealpotensial 
(ca. 50 da) for fortetting med bolig og lokale senterfunksjoner ved stasjonsområdet. 
 
En del av arealpotensialet er knyttet til den pågående detaljreguleringen for 80-100 boliger på Oppsal 
gård. Det er arealpotensial knyttet til videreutvikling av bensinstasjonstomt i Haakon Tveters vei 67 
og den ubebygde, men regulerte kommunale eiendommen i Haakon Tveters vei 65. Utvikling kan 
bidra til å skape en sterkere bymessig situasjon langs Haakon Tveters vei vis-a-vis senteret. 
Småhusområdene sør for stasjonen og Oppsalveien/Vetlandsveien kan også vurderes med høyere 
utnyttelse, siden området ligger tett inntil stasjonen og lokalsenteret.  
 
Oppsal senter bygges ut med næring, 200 leiligheter og torg. Området har en sammensatt 
bebyggelsesstruktur med småhusbebyggelse sør for stasjonen og øst for senteret, og for øvrig 
blokkbebyggelse. Det er også regulert noe næring og sosial infrastruktur rundt stasjonen. 
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Vedlegg 3: Forlengelse av T-banen fra Ellingsrudåsen til Lørenskog 
I dette kapitlet vurderes hvordan en eventuell forlengelse av T-banen fra Ellingsrudåsen til 
Lørenskog/Skårersletta påvirker behovet for kapasitet mellom Tøyen og Brynseng.  

Utviklingen av kollektivtransporttilbudet på Nedre Romerike har blitt diskutert i lang tid. Lokalpolitisk 
har det blitt fattet en rekke vedtak og ulike varianter av en forlengelse av Furusetbanen fra 
Ellingsrudåsen videre mot Lørenskog har stått sentralt. De viktigste begrunnelsene for å utvikle 
kapasitetssterke kollektivtransportløsninger i dette området, har vært å håndtere reiser til og fra 
Ahus, samt å utvikle et godt kollektivtrafikktilbud i bybåndet mot Lillestrøm og Kjeller. I KVU for 
kollektivtransport på Nedre Romerike ble det vurdert flere ulike konsepter for hvordan tilbudet bør 
utvikles. Akershus fylkeskommune har besluttet å gå videre med en løsning som innebærer en 
forlengelse av T-banen fra Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum/Skårersletta. Ruter har derfor satt i 
gang et arbeid med en forstudie som ser på mulige traseer for en forlengelse av banen fra 
Ellingsrudåsen slik fylkestinget har vedtatt.  

Ingen av konseptene i KVUen samsvarer fullt ut med den løsningen fylkeskommunen vil gå videre 
med. Forlengelse av T-banen er imidlertid behandlet i to av konseptene. «Metrokonseptet» omfattet 
en forlengelse av T-banen helt til Kjeller via Lørenskog, Ahus og Lillestrøm. I et annet konsept 
«Superbuss direkte», ble det også skissert en langsiktig løsning med forlengelse av T-banen til 
Visperud og Lørenskog i kombinasjon med en høystandard bussløsning videre mot Lillestrøm og 
Kjeller.  

  

Figur 44: Konsept K3 Metro i KVU Nedre Romerike. Kilde KS1 Nedre Romerike 

Utbyggingsmessig ligger løsningen som fylkestinget har besluttet å gå videre med nærmest konseptet 
med forlengelse til Visperud og Lørenskog. Siden hovedgrepet i dette konseptet omfattet buss, ble 
det ikke gjennomført etterspørselsbergeninger ved en eventuell t-baneforlengelse i dette konseptet. 
I «Metrokonseptet» ble det derimot gjort slike beregninger. Før det gjøres nye 
etterspørselsberegninger i det pågående arbeidet med forstudien, er derfor de mest relevante 
anslagene for antall reisende med T-banen ved en forlengelse av Furusetbanen basert på 
«Metrokonseptet» i KVUen. Selv om disse tallene er beregnet ut i fra en forlengelse av banen helt til 
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Lillestrøm og Kjeller, vil de kunne gi en indikasjon på hvordan en forlengelse av T-banen til 
Lørenskog/Skårersletta påvirker kapasitetsbehovet på strekningen mellom Tøyen og Brynseng.  

I konseptvalgutredningen er antall reisende på hovedlinjen i hvert konsept per time i rushtiden 
(retning Oslo kl. 7-8) beregnet for 2030. Beregningene er gjort med ulike forutsetninger, herunder at 
vekst i biltrafikken i enkelte områder med lite utbygd kollektivtrafikk må kompenseres med redusert 
bilbruk der kollektivtrafikk er et reelt alternativ.  I tillegg er det gjort følsomhetsberegninger frem til 
2060.  

I metrokonseptet er det stasjoner på Kjeller, Lillestrøm, Strømmen og Ahus i tillegg til Visperud og 
Lørenskog sentrum. I utredningen er Lillestrøm stasjonen med flest påstigende i morgenrush, mens 
Ahus har en del avstigende. Å legge til grunn det samlede antallet reisende på hele strekningen fra 
Kjeller til passering kommunegrensen gir muligens et for høyt antall. Samtidig gir trolig tallene for 
påstigende fra Lørenskog og Visperud alene et for lavt anslag ettersom det ikke fanger opp 
potensialet for reisende ved en utbygging med høy tetthet på Skårersletta. Å legge til grunn tallene 
for hele strekningen fra Kjeller til Ellingsrudåsen via Ahus, Lørenskog og Visperud gir trolig et ganske 
realistisk bilde. 

 

Figur 45: Kommuneplan for Lørenskog kommune viser at kommunen legger til rette for flere boliger og høy 
tetthet i området Lørenskog sentrum og Skårersletta. Kilde: Behovsanalyse KVU Nedre Romerike, 2016. 

I de mest optimistiske beregningene er det om lag 1600 reisende over kommunegrensa per time i 
retning Oslo på den nye strekningen, det vil si på strekningen øst for dagens endestasjon på 
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Ellingsrudåsen. Det er riktignok noen avstigende passasjerer på Tveita, men de fleste som sitter på 
ved passering kommunegrensa (mellom Visperud og Ellingsrudåsen) er fortsatt med videre mot 
sentrum. Disse påvirker med andre ord kapasitetsbehovet på strekningen Tøyen-Brynseng. I KVUen 
er det gjort beregninger av belegget/fyllingsgraden for Furusetbanen helt frem til Tøyen. I et 2030-
perspektiv viser beregningene at det er tilstrekkelig kapasitet på T-banetogene fra Lørenskog på hele 
strekningen frem til Tøyen. Belegget øker fra Ellingsrudåsen fram til en topp på Ensjø, men er hele 
tiden godt under praktisk kapasitetsgrense.  

Om lag 1600 reisende i makstimen, innebærer i snitt 200 reisende per avgang ved videreføring av 
dagens tilbud med 8 avganger per time. Som nevnt over er belegget på Furusetbanen på topp i det 
toget passerer Ensjø. Medianverdien for antall om bord i rush ligger på drøyt 300 ved Ensjø, jf. 
vedlegg om fyllingsgrad. Dersom vi legger til 200 reisende er antall fortsatt lavere enn det som regnes 
for komfortgrensen, dvs. om lag 600 reisende. 

 

Figur 46: Beregnet belegg på T-banen i retning sentrum i morgenrush i 2030 med dagens frekvens på 
Furusetbanen. Kilde: KVU Nedre Romerike 

 

Figur 47: Beregnet belegg på T-banen i retning sentrum i morgenrush i 2060 med hhv. 7½ minutters frekvens 
(blå linje) og 5 minutters frekvens (gul linje). I beregningene er nullvekstmålet lagt til grunn. Beregningene viser 
at dagens tilbud ikke gir tilstrekkelig kapasitet i 2060. Kilde: KVU Nedre Romerike 

Følsomhetsberegningene som er gjort frem mot 2060 viser at belegget på Furusetbanen er høyere en 
praktisk kapasitetsgrense allerede fra Haugerud dersom et tilbud med 7 ½ minutters frekvens legges 
til grunn. Med femminuttersfrekvens er det imidlertid tilstrekkelig kapasitet hele veien frem til 
Tøyen. Dette innebærer at trafikkveksten som følger av en forlengelse av T-banen fra Ellingsrudåsen 
til Lørenskog kan håndteres ved å øke antallet avganger fra dagens 8 til 12 avganger per time i 
rushtiden. En slik tilbudsforbedring forutsetter ny sentrumstunnel frem til Tøyen, men forutsetter 
ikke ny tunnel fra Tøyen til Brynseng.  
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En utvidelse av T-banen til Nedre Romerike utløser altså i seg selv ikke behov for økt kapasitet 
mellom Tøyen og Brynseng i overskuelig fremtid. Samtidig er det viktig å understreke at dette må ses 
i sammenheng med annen arealutvikling langs grenbanene i øst.  
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