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Forord 

Hensikten med dette dokumentet er å gi grunnlag for endelig 
beslutning om å flytte øyfergeterminalen fra Vippetangen til 
Pipervika (Rådhusbrygge 4) som omtalt i K2010 og byrådssak 
206/09.  
 
Styret i tidligere AS Oslo Sporveier gjorde et prinsippvedtak i 
oktober 2006 om å flytte øyfergeterminalen fra Vippetangen til 
Pipervika. På bakgrunn av vedtaket er det søkt tillatelse hos styret 
i Oslo Havn KF (HAV), som har gitt positive signaler under visse 
forutsetninger. 
 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har tidligere vurdert 
flytting av terminalen og ba Sporveien først om å hensynta 
forutsetninger fra HAV om å utrede konsekvensen av flyttingen 
med særlig vekt på følgende momenter; 

1. Konsekvenser for trafikkbilde på land 
2. Konsekvenser av antall køordnere og plassering av 

sykkelparkering  
3. Betydning for fremtidig etablering av fisketorg 
4. Risikoanalyse (ROS) for sjøverts trafikk 

 
Etter anmodning fra Plan- og bygningsetaten (PBE) ble det sendt 
inn planinitiativ 07.01.08. Oppstartsmøte ble avholdt hos PBE 
10.07.08, hvor PBE har stilt krav om at etablering av en flytebrygge 
krever en reguleringsprosess. Denne kan gjennomføres som en 

forenklet reguleringsplan, gitt at det foreligger tilstrekkelig
avklaring om flytting av øyfergeterminalen i forkant av 
reguleringsarbeidet. 
  
På oppdrag fra Ruter har Sweco gjennomført en trafikkanalyse på 
land og Det Norske Veritas en risikoanalyse for båttrafikken. Disse 
rapportene er utarbeidet med innspill fra HAV som det er tatt 
hensyn til i arbeidet. Det var blant annet enighet om behov for en 
registreringsanalyse sommeren 2009 for å avdekke faktiske 
forhold på land og sjø i området rundt Rådhusbrygge 4 på en travel 
sommerdag, hvor det er høysesong for aktivitetene i området. 

Rapportene ble formelt oversendt HAV vinteren 2009. HAV har 

gitt tilbakemelding at de vil ta stilling til saken som en del av den
formelle reguleringsprosessen.  
 
Med bistand fra Arkitektskap forbereder Ruter p.t. 
reguleringsprosessen med innsendelse av plansaken til PBE 
sommeren 2010.  

 
Oslo, mai 2010  
 
 
Tore Kåss 
Utviklingsdirektør 
Ruter As 
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1 Marked  

Hovedargumentene for flytting av øyfergeterminalen fra 
Vippetangen til Pipervika er bedre tilgjengelighet til terminalen for 
publikum, mer kompakt knutepunkt for båttrafikken, samt bedre 
overgangsmuligheter mellom båt og annen kollektivtransport. 
Brukere av øyfergene er badegjester og andre friluftsreisende, 
sightseeing/turister, hytte- og båtfolk og noen fastboende/ 
arbeidsreisende. Øyfergene frakter ca 500.000 - 600.000 reisende 
årlig. Sommermånedene utgjør 3/4 av det totale antallet reisende. 
 
I 2009 gjennomførte Ruter en markedsanalyse blant reisende i 
Oslo og Akershus, hvor over 90 % har kjennskap til dagens 
båttilbud til øyene. Over halvparten i Oslo benytter tilbudet i 
sommersesongen, og 3 av 4 oppgir at de benytter øyene til 
rekreasjonsformål, mens hytteeierne/arbeidsreisende utgjør 3 %.    
Blant alle deltakerne i undersøkelsen foretrekker nesten 
halvparten å benytte Rådhuskaia fremfor Vippetangen, og andelen 
som er likegyldig er omtrent like stor. Blant de hyppigste brukerne 
(utgjør 4 % av det totale utvalget) er det delte meninger, hvor det 
er en liten overvekt som foretekker Vippetangen. 
 
I undersøkelsen er det spurt om betydnignen av ulike endringer i 
tilbudet: flytting av øyfergeterminalen til Rådhusbrygga, alltid 
plass på første avgang (økt kapasitet per avgang), dobling av antall 
avganger (frekvens), bedre serveringstilbud. Flytting til 
Rådhuskaia viser seg å ha størst effekt hvor trafikken anslås å øke 
med 30-50 % (150 – 250.000 reiser per år). Betydningen av å få 
plass på første avgang er større, dvs. økt kapasitet på båtene, enn 
økt frekvens, tabell 1.1.  
 

Sommeren 2009 ble det gjennomført en enkel 

reisevaneundersøkelse blant reisende med øyfergene fra 

Vippetangen. Spørsmålene var utformet for å kunne gi svar på: 

Bruk av reisemiddel til Vippetangen 

Antatt bruk av reisemiddel hvis båtene hadde gått fra 

Rådhusbrygge 4.  

Anslå behov for sykkelparkeringsplasser  
Undersøkelsen viste at andelen som ankommer med sykkel og til 
fots vil være uavhengig av flyttingen og ligger på hhv. 10 og 15 %. 
Derimot vil bilandelen minske med 11 prosentpoeng til 5 % og 
kollektivandelen ville øke tilsvarende til 69 %. Den resterende 
prosentandelen (1 %) ville ikke reist.   
 

 
 
 

 

Figur 1.2. Oversiktsbilde over Rådhusbryggene  
(Rådhusbrygge 4 er nr. 1 fra venstre) 

 

9 % 5 %

41 %

45 %

Kjenner ikke til båttilbudet

Vippetangen

Rådhuskaia

Er det samme for deg

Figur 1.1. Preferanser for lokalisering av 
øyfergeterminal (MIS 2009) 
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Figur 1.3. Ortofoto over Pipervika og Vippetangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabell 1.1. Mulige effekter av 
tilbudsendringer blant befolkningen i Oslo 
og Akershus. Usikkerhet i beregningene 
ligger i størrelsesorden +/-25 % beregnet 
ift. trafikktallene.    

 

 
Mulige tilbudsendringer  

% økning av 
trafikken 

Trafikktall 
[tusen] 

Flytting til Rådhuskaia 39 %  193  

Alltid plass på første avgang 24 %  118  

Økt pris -13 %  -62  

Dobling av antall avganger 19 %  92  

Bedre serveringstilbud 6 %  29  
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2 Økonomi 

Som nevnt innledningsvis er nytten av flyttingen knyttet til 
muligheten for bedre tilgjengelighet til terminalen for publikum, 
mer kompakt knutepunkt for båttrafikken samt bedre 
overgangsmuligheter mellom båt og annen kollektivtransport. 
 
En trafikkvekst på mellom 30-50 %, i henhold til markeds-
undersøkelsen fra 2009, vil gi en årlig økning i billettinntekter på 
2,2 – 3,3 mill. kr. Sannsynligheten er også stor for at bedre 
synlighet og tilgjengelighet vil påvirke øybåttilbudets attraktivitet 
for tilfeldig passerende, da spesielt turister, som ikke omfattes av 
denne beregningen.  
 

Driftsopplegg  

Avstanden til øyene fra Pipervika er større enn fra Vippetangen, 
særlig til Hovedøya. Dagens rutesystem er basert på avgang hvert 
20. minutt fra Vippetangen og betjenes med to båter. Behovet for 
ekstrabåt i høysesongen varierer etter behov. Dagens ruteoppsett 
baserer seg på 3 linjer, 92, 93 og 94, hvorav 94 Langøyene bare går 
om sommeren. Båtene bruker 40 min. på hver linje og fortsetter i 
en av de andre linjene. Overføres dette ruteoppsettet direkte til 
Rådhusbrygga, vil båtene behøve 45 min. på hver linje, noe som 
betyr at rutetidene med faste minuttall ikke kan opprettholdes. 

 
Det er imidlertid mulig å slå sammen dagens linjer 92 og 93, som 
kan betjene alle øyene unntatt Langøyene på én times rundtur. 
Høst-vinter-vår kan en båt betjene det hele med timesrute. For 
brukerne har dette både fordeler og ulemper. Hver brygge får fast 
timesrute mot idag 80 min. rute (vår og høst). På den annen side 
blir reisetiden noe lengre enn idag i én av reiseretningene, siden 
dette blir en ringlinje om alle øyene.  I sommerhalvåret kan denne 
linjen suppleres med en utfartslinje til Hovedøya, Gressholmen og 
Langøyene. Denne kan også seiles i timesrute med én båt. 
Hovedøya og Gressholmen betjenes da av begge båtene og får to 
avganger i timen, Langøyene får én avgang. I sum vureders dette 
opplegget som bedre enn dagens. 

 
 
Figur 2.1. Rådhusbrygge 4 (sett fra Rådhusplassen mot syd) 
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Figur 2.2. Kart over dagens båttrafikk, hvor øyene betjenes med linje 92, 93 og 94.  
 
 
 

 
 
Figur 2.3. Mulig tidtabell for nytt driftsopplegg tilpasset terminal ved Rådhusbrygge 4  
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Et ruteopplegg, som beskrevet med en hovedrute og en 
tilleggsrute, lar seg seile innenfor rammen av dagens driftstimer. 
Tilleggsruten vil da bli kjørt i 15 uker, tilsvarende dagens 
sommerrute. Ulempen er at kapasiteten vil bli dårligere enn i dag, 
da begge båter skal anløpe flere brygger pr. tur. Dette vil 
gjenspeile seg i større behov for ekstrabåtinnsats på 
godværsdager, også vår og høst. 
  
I og med at ny lokalisering til Rådhusbrygga vil medføre økt trafikk, 
vil det være naturlig å planlegge med lengre sesong for 
tilleggsruten, for eksempel fra 1. mai til 15. september (20 uker).  
I skolenes sommerferie (9 uker) vil kapasiteten antagelig bli for 
liten de fleste dagene, og derfor bør det legges til grunn et annet 
ruteoppsett med 3 båter i rute. Totalt sett medfører dette en 
økning i årlige driftstimer tilsvarende en årlig kostnad på 1,3 mill 
kroner, dvs. om lag halvparten av anslått årlig økt billettinntekt på 
2,2 – 3,3 mill. kr, beregnet ut i fra markedsundersøkelsen fra 2009. 
Differansen gir en positiv nåverdi i størrelsesorden 20 mill kr. 
 

Nytt anbud   

Parallelt arbeider Ruter med anbudsutlysning av øyfergetrafikken, 
som inkluderer anskaffelse av nytt fergemateriell. I denne 
sammenheng vil både behov for økt kapasitet og frekvens bli 
vurdert. I risikoanalysen til DNV, se kap. 5, anbefales at nytt 
fergemateriell omfatter navigasjonsutstyr (radar og AIS/ECDIS) 
som gjør at fergene har gjensidig oversikt over hverandres 
bevegelser.   I tillegg anbefales bruk av toretningsbåter, noe som 
vil redusere risikonivået, spesielt innerst i Pipervika ved 
terminalen, ved at båtene slipper å bakke og snu, som tilfellet er 
med dagens båtmateriell.  
 

Infrastruktur  

Kostnadene til etablering av infrastrukturen vil omfatte bygging og 
etablering av en flytebrygge, køordnere og Ruters billett- og 
informasjonssystem. Kostnadene vil ligge i størrelsesorden 
10 millioner kroner. 
 
Det er lagt til grunn at investeringene gjennomføres av HAV, med 
unntak for Ruters informasjons- og billettsystem. Eventuell flytting 
vil frigjøre arealer og kaiplass på Vippetangen til annen havnebruk. 
Det er ikke avklart i hvilken grad flyttingen vil medføre endringer i 
dagens anløpsavgifter/terminalkostnader til HAV på 0,1 mill kr 
årlig, men økning må påregnes. Investeringsomfanget ligger 
imidlertid også isolert sett innenfor rammen av nåverdien av antatt 
forbedret årlig driftsresultat.  
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Figur 2.5. Rådhusbrygge 4 (sett fra Rådhusplassen mot sørvest/Akershus festning) 
 

 
 
Figur 2.6. Rådhusbrygge 4 (sett fra syd mot Rådhusplassen) 
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3 Trafikk 

Brukere av øyfergene er badegjester og andre friluftsreisende, 

sightseeing/turister, hytte- og båtfolk og fastboende/ 

arbeidsreisende. Reiser til de ulike formålene er sesongavhengig. 

Sesongen til øyfergene kan deles inn i tre deler. Høysesong 

(sommermånedene) høst/vårsesong (hvor det er en del reisende) 

og lavsesong (vinterhalvåret). Det totale årlige antallet reisende er 

sterkt avhengig av hvordan været er i sommermånedene. 

Øyfergene frakter ca 500.000 - 600.000 reisende årlig. 

Sommermånedene utgjør 3/4 av det totale antallet reisende. Det 

totale antallet reisende er derfor sterkt væravhengig. På 

toppdager om sommeren kan det være opp til 17 000 reisende 

(sum frem og tilbake). På gjennomsnittlige gode sommerdager er 

det rundt 10 000 reisende. På våren og høsten er det ca 1 000 

reisende (sum frem og tilbake). I vinterhalvåret frakter øyfergene 

ca 100 reisende på ukedagene. Helgetrafikken ut til øyene er 

høyere enn på ukedagene. 

Høysesongen juni, juli og august utgjør 72 % av de reisende over 
året.  Mai utgjør 12 % av de reisende, mens april og september 
utgjør hver ca 5 % av det totale antallet. De øvrige månedene 
utgjør ca 1-2 % hver av de reisende.  
 

Mandag til torsdag i lavsesongen er det hovedsakelig 
arbeidsreisetrafikk. På fredag er det flere påstigende fra 
Vippetangen enn det ankommer. Det er et økt antall reisende i 
helgen. På søndag kommer det flere tilbake med fergene etter en 
helg på øyene.  
 

 
 
Figur 3.1. Vippetangen på en varm sommerdag. 
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Figur 3.2 viser antall passasjerer i snitt 

mellom 2000 og 2008. Av figuren kan man 

se forskjellen mellom en god og en dårlig 

sommer. 

 

 
 

 

Figur 3.3 viser antall månedlige 

passasjerer i snitt mellom 2000 og 2008.  

 

 

Figur 3.4 viser antall passasjerer i uke 4, en 

typisk lavsesonguke.  
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4 Trafikkanalyse på land 

4.1 Utforming av terminalen 

Ved den nye terminalen legger båtene til ved en flytebrygge på 

sørenden av Rådhusbrygge 4. Flytebrygga forbindes med kaia via 

to landganger - én for påstigende og én for avstigende. Påstigende 

passasjerer bruker kaia vest for dagens havneskur, hvor det 

etableres køordner med løp for 4 båtruter. Avstigende passasjerer 

benytter kaia øst for havneskuret. 

 

Det er plass til to båter ved brygga samtidig. Båtforbindelsen er en 

passasjerrute, men det kan være enkelte vareleveringer til fergene 

tidlig på dagen, som for eksempel aviser og bakevarer.  

Øvrig godstrafikk forutsettes avviklet som i dag, med egen rute via 

en annen kai. 

 

4.2 Avvikling av passasjertrafikken til øyene 

Swecos vurdering er at gangtraseene som fører frem til 

øyfergeterminalen har god kapasitet. Økningen i gangtrafikken i 

området som følge av flyttigen medfører derfor ikke problemer. 

Eventuelle negative konsekvenser for dagens gangtrafikk er 

knyttet til om eventuelle køer av reisende kan hindre viktige 

gangstrømmer. De etterfølgende vurderingene fra Sweco viser at 

dette ikke er tilfelle.  

Planforslaget innebærer 4 separate kørekker frem på kaia, og er 

vist på figur 4.1. Det er satt som krav at de nye kørekkene frem på 

kaia skal ha bedre eller lik kapasitet som dagens løsning på 

Vippetangen. Den nye køordneren vil ikke ha sitteplasser langs 

hele rekken. Dette vil øke kapasiteten i forhold til dagens køordner 

på Vippetangen som har sittebenk langs hele rekken. Kapasiteten 

vil være ca 390 personer, hvis observert tetthet på Vippetangen 

legges til grunn. På høytrafikkdager vil det i perioder være flere 

reisende enn det er plass til innenfor køordneren. 

Fra trafikkdata for øyfergene er det registrert 1200 personer 

avviklet i timen i snitt de tre største timene søndag 27. juli 2008. 

Med en avvikling på 1200 personer/timen og en valgt aksepttid på 

1 time i kø, vil køen til øyfergene være maksimalt 1200 personer. 

Tilsvarende vil 45 minutters aksepttid gi 900 personer og 30 

minutters aksepttid gi 600 personer i kø. På dager med potensial 

for kø er det også godt vær. Det er nærliggende å tro at en 

gjennomsnittlig reisende vil oppleve 1 time i kø i sola som i øvre 

sjiktet av hva som er akseptabelt. Resultatet av talleksempelet er 

illustrert på neste side, figur 4.3. Arealet inn mot Rådhusplassen 

er stort og gir plass for ventende uten at det i vesentlig grad 

hindrer reisende som annen gangtrafikk over Rådhusplassen. 

 
 
Figur 4.1. Utforming av terminalen 
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Figur 4.2. Fremtiden situasjon med ny terminal ved Rådhusbrygge 4. 

 

 

 

 

Figur 4.3 viser oppstilling av 1200 personer 

i kø til øyfergene fordelt over 707 

kvadratmeter. Vest for køen er det fri 

passasje med en bredde over 17 meter. De 

turkise stripene viser hvordan midlertidige 

køordnere kan settes opp. De blå linjene 

viser gangtraser over Rådhusplassen. Køen 

vil i liten grad påvirke hovedgang-

strømmene over Rådhusplassen.   
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4.3 Avvikling av passasjertrafikken fra øyene 

Gangtrafikk fra fergene vil gå på østsiden av havneskuret. Ved 

beregning av maksimalt antall avstigende personer er det tatt 

utgangspunkt i dagens ferger. De største fergene som brukes til 

øyene, har i dag en kapasitet på 236 passasjerer. En ferge bruker i 

dag ca 7-9 minutter på å slippe alle passasjerene på land. Fergene 

bruker normalt ikke landgang, og baugåpningen er i dag ca 2,5 

meter bred. Til beregning av maks antall avstigende passasjerer er 

det antatt at to ferger legger til med 5 minutters mellomrom. Dette 

gir i snitt 40 passasjerer i land i minuttet, med en mulig topp på 80 

passasjerer i minuttet. Fra flytebryggen på ytterkant av 

Rådhusbryggen, vil det være en landgang opp til brygga. Denne 

skal minimum være 2 meter. Den endelige bredden på landgangen 

fra flytebryggen til Rådhusbrygge 4 er ikke bestemt. Mye tyder 

allikevel på at denne landgangen vil kunne bli begrensningen for 

det maksimale antallet passasjerer som kan komme i land 

samtidig. Kaien øst for havneskuret er ca 7 meter bred og vil 

følgelig ha god kapasitet for gående.  

4.4 Kollektivreisende til Rådhusbrygge 4 

På Vippetangen er gangtraseen til Oslo S nær dobbelt så lang som 

fra Rådhusbrygge 4 til Nationaltheatret. Vippetangen betjenes med 

busslinje 60 med 20 minutters frekvens. Rådhusbrygge 4 ligger i 

gangavstand til mange kollektivmidler i Oslo sentrum. 

Kollektivreisende som skal ut på øyene, har følgende muligheter:  

Nationaltheatret er nærmeste store kollektivknutepunkt som 

trafikkeres av buss, trikk, metro og tog. Gangavstand fra 

Nationaltheatret til Rådhusbryggen 4 er ca 5-600 meter, som 

tilsvarer en gangtid på ca 6 minutter. 

Trikkeholdeplassen Aker brygge er i umiddelbar nærhet til 

Rådhusbrygge 4. Gangavstanden er ca 50 meter. 

Trikkeholdeplassen trafikkeres av linje 12 mellom Majorstuen 

og Kjelsås med avgang hvert 10. minutt i begge retninger. 

Trikkestoppet Rådhusplassen er også vist i kartet. Overgangs-

reisende mellom båt og trikk vil normalt benytte seg av 

holdeplassen Aker brygge. 

 Bussholdeplassen i Dokkveien og Vestbanen er nærmeste 

bussholdeplasser. Dokkveien og Vestbanen betjener reisende 

som kommer til/fra vest med buss som betjenes av 

regionbusser, rushtidslinjer. Dokkveien betjenes også med 

linje 32 og 54, samt flere av de sørgående 80-linjene har 

startsted ved Vestbanen. Fra holdeplassene til Rådhusbrygge 4 

er det om lag 400 meter i gangavstand. 

Nesoddbåtene og Bygdøyfergene betjener bryggene på hver sin 

side av Rådhusbrygge 4. Disse betjener reisende til/fra 

Nesodden og Bygdøy, som har bademuligheter ved hhv. 

Nesoddtangen og Huk. I høysesongen med kø ved øyferge-

terminalen kan dette være attraktive reisealternativer for 

badegjester.   
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Figur 4.4. Holdeplasser for kollektivtrafikken i nær tilknytning til terminalen. 
  

Nesoddbåtene 

Bydøyfergene 
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4.5 Reisende med privatbil og drosje til terminalen 

En annen gruppe reisende kjører selv eller blir kjørt med privatbil 

og drosje. Av parkeringsmuligheter finnes flere private 

parkeringshus langs Munkedamsveien samt et privat parkerings-

hus på Aker brygge. I dag er det også parkeringsmuligheter på 

Vestbanen, men dette vil ikke være et varig tilbud. Alle de nevnte 

parkeringsmulighetene ligger innenfor en radius på 400- 500 

meter fra Rådhusbrygge 4. På helgedager og på kveldstid er det i 

tillegg mulig å parkere gratis på gategrunn, men antall plasser i 

nærområdet er begrenset. 

Nærmeste sted for av- og påstigning fra bil eller drosje er 

snuplassen i Cort Adelers gate ved Aker brygge. Gangavstanden til 

Rådhusbrygge 4 er ca 80 meter. Andre steder man kan slippes av 

med bil er:  

Rosenkrantz gate/ Rådhusgata med en gangavstand på ca 300 

meter. 

Akershusstranda med en gangavstand på ca 300 meter.  

Parkeringsplassen på Vestbanen med gangavstanden på ca 

150 meter. 

Snuplassen nord for Vestbanen med gangavstand på ca 140 

meter. 
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Figur 4.5. Muligheter for på/av-stigning for bilreisende tilknytning til den nye terminalen. 
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4.6 Reisende med sykkel til terminalen 

Registreringen av parkerte sykler og antall reisende gir 

muligheter for et grovt anslag på ca 8 % syklende av de 

båtreisende, mot 10 % av de spurte på registreringsdagen 

sommeren 2009. På en dag med 10000 reisende (”god 

sommerdag”) med øyfergene tilsvarer dette 250-500 parkerte 

sykler. Behovet for plasser vil være lavere siden noen plasser vil 

bli brukt flere ganger. Teoretisk kan sykkelparkering anlegges 

med 1 sykkel pr m2. 

Hvis det anlegges for få sykkelparkeringsplasser, eller de som 

anlegges ikke er godt nok tilrettelagt for syklister, er det rimelig å 

anta at det vil parkeres sykler på ”alle mulige steder” inn mot 

fergeterminalen på sommerstid. 

 
En sykkelparkering for reisende fra Rådhusbrygge 4 bør ideelt sett 
ikke ligge mer enn 30-50 meter fra brygga. 
  

Til vurdering av mulige sykkelparkeringer er det gjennomført 

befaring av ulike plasseringer. I dag er det sykkelparkering vest for 

dagens trikkeholdeplass med ca 160 plasser. Det er flere 

sykkelparkeringer tilknyttet aktiviteter på Aker brygge. Disse 

sykkelparkeringene er tiltenkt de ulike målpunktene på Aker 

brygge og bør ikke sees på som en del av sykkelparkeringstilbudet 

til øyfergene. Kartet viser ulike avstander og mulige arealer for 

tilrettelegging for sykkelparkering: 

1. Frittliggende område på torget. 
2. Dagens sykkelparkering som kan utvides og effektiviseres. 
3. Etablere sykkelparkering ved å omdisponere areal som 

brukes til bilparkering. 
4. Vurdere en rad ved gjerde/kaikanten. 
5. Vurdere en rad ved trerekke/ kantstein. 
6. Ny sykkelparkering ved kaikanten. 
7. Utvidelse av dagens sykkelparkering ved treerekke mot 

festningen. 
 
Etablering av sykkelparkeringer er ikke et reguleringsformål. 
Derfor vil Ruter, parallelt med PBEs behadling av 
reguleringssaken, ta et initiativ overfor Statens vegvesen/ 
Samferdselsetaten for å etablere gode sykkelparkerings-
muligheter i tilknytning til den nye terminalen. 
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Figur 4.6. Dagens sykkelparkering og muligheter for etablering av nye plasser med avstandsreferanse til den nye 
terminalen. (Nr. 2 og 7 er eksisterende sykkelparkeringer) 

 

 

 

  

 

Figur 4.7. Dagens sykkelparkering ved Vippetangen på en god sommerdag. 
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4.7 Bruk av Rådhusplassen 

 

Gangtrafikken  

Rådhusplassen brukes som gangtrasé mellom Aker brygge og 

Oslo sentrum. Til kartlegning av fotgjengervolum over plassen ble 

det fredag 26. juni 2009 i tidsrommet 15:00 – 17:00 registrert 

gående over Rådhusplassen. Denne fredagen var den siste før 

fellesferien med godt vær og 27 varmegrader, hvilket taler for at 

tellingen er gjennomført på en dag med over gjennomsnittlig antall 

personer på Rådhusplassen.  

 

Det smaleste snittet for trafikantene er der det først vil oppstå 

konflikt. For Rådhusplassen vil dette snittet være mellom 

trikkeholdeplassen Aker brygge og kaikant for dagens situasjon. 

Denne bredden er på ca 16 meter. Med effektiv bredde på 14 meter 

har snittet en kapasitet på ca 60.000 personer i timen. 

Registreringene viste at det går ca 3600 personer over 

Rådhusplassen i største time. Dette i gjenomsnitt ca 0,06 personer 

pr m2, som tilsvarer ”fri flyt” i henhold til Statens vegvesens 

håndbok 232. 

Gangtrafikk til/fra nesoddbåten, bygdøyfergene og charterbåter vil 

gå i nærheten av planområdet. På registreringsdagen er 

gangtrafikken til disse båtene inkludert og registrert som en del av 

den totale gangtrafikken. Det er ankomst og avgang for 

Nesoddbåtene som gir de største støtbelastningene i 

rushperiodene (passasjerkapasitet ca 600 personer). Kapasiteten i 

det smalesete snittet på Rådhusplassen er stort nok til å håndtere 

støtbelastningene. 

 

Utleieformål på Rådhusplassen  

Rådhusplassen leies ut til ulike aktiviteter og arrangementer. 

Utleie av plassen foregår over hele året med unntak av juli. 

Foruten større arrangement som for eksempel VG-lista (i juni 

måned), som er det største, leies deler av plassen ut til mindre 

arrangører. Trafikk til/fra øyfergene kan påvirke og påvirkes av 

utleie av område F, se figur 4.9. I utgangspunktet leies F-området 

ut til aktiviteter som ønsker å komme inn på publikum som går 

over området. En del av avtalevilkårene, som de som leier er 

underlagt, er at aktiviteten ikke skal redusere fremkommeligheten 

til de reisende. 
 

 

Figur 4.8. Smaleste snitt for gangtrafikken 
på Rådhusplassen 
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Figur 4.9. Inndeling av områder på Rådhusplassen som leies ut til ulike formål.  
 
 

 
 

Figur 4.10: Varelevering til båtene tillates over område F1 (fig. 4.9).  Leveringen er tidsbegrenset til tidsrommet 

07:00-10:00 og 15:00-17:00.  
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Planforslag for etablering av fisketorg  

4B arkitekter arbeider med reguleringsplanforslag for et fisketorg 
innerst på Rådhusbrygge 4, på vegne av Stiftelsen Fisketorget i 
Oslo. Planforslaget omfatter en salgshall plassert midt på brygga 
og et utendørs salgsareal øst for salgshallen, mellom denne og 
bryggekanten, se figur 4.11. Vest for salgshallen er det ikke 
planlagt aktiviteter med untak av adkomst for økonomitrafikk/ 
varelevering. Denne vil være liten og foregå på tider av døgnet med 
liten fotgjengertrafikk. I følge 4B arkitekter er det forutsatt fri 
passasje for fotgjengere både øst og vest for salgshallen. 

 

Avvikling av reisende til øyfergene 

Avvikling av reisende til fergene vil foregå på vestsiden av 

havneskuret og fisketorget. Hvor stort areal som trengs for dem 

som står i kø, er avhengig av hvor tett køen står. På Rådhusbrygge 

4 er det skissert opp en køordner med 4 løp på totalt 230 

kvadratmeter. Tilgjengelig areal for køer på ”toppdager” er mindre 

i alternativet med fisketorg enn uten fisketorg.  

Det er skissert tre senario på forholdsvis 1200, 900 og 600 
personer i kø for å illustrere arealkonsekvenser, se figurene på 
neste side. Figurene synligjør hvor store arealer som trengs for å 
betjene ulik kømengder. For å kunne håndtere kø på den måten 
som er skissert, forutsettes det enkle midlertidige køordnere for å 
holde på køen. Uten køordnere kan køen trekke seg inn mot 
trikkeholdeplassen og komme i veien for gangtrafikken forbi. I 
figurene er det lagt kø bak to av køordnerne fra havneskuret. 
Køene er tegnet inn med en bredde på 2 og 2 meter. 
 

Det smaleste snittet for trafikantene er skissert i figuren til 10 
meter, med 9 meter effektiv bredde (ingen friksjon på nordsiden)i 
figur 4.12. Teoretisk kapasitet for snittet er ca 39 000 personer i 
timen. Over Rådhusplassen går det ca 3600 personer i største 
time. I dette snittet, med en bredde på ca 9 meter, blir det ca 0,09 
personer pr m2. Dette tilsvarer ”fri flyt” for de gående. 
 

Gående over brygga kan komme i bolker, for eksempel når 

Nesoddbåten legger til. Kapasiteten i snittet er imidlertid så stor at 

dette ikke burde medføre problemer for avvikling av persontrafikk 

selv i det smaleste snittet.  

  

 

Figur 4.11: Planer for fiskehall  
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Figur 4.12 en viser fisketorget med en 

oppstilling av 1200 personer i kø til 

øyfergene fordelt over 707 kvadratmeter.      

 

 
 

Figur 4.13 en viser fisketorget med en 

oppstilling av 900 personer i kø til 

øyfergene fordelt over 530 kvadratmeter. 

      

  

 
 

Figur 4.14 en viser fisketorget med en 

oppstilling av 600 personer i kø til 

øyfergene fordelt over 354 

kvadratmeter.. 
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Avvikling av reisende fra fergene 

Planforslaget for fisketorget går ut på en fiskehall og et 

salgsomåde på havnesiden øst for salgshallen. Salgsområdet vil 

ha et overbygg. Fisketorget vil bli en del av det samlede 

gangtrafikkbildet rundt terminalen. For de reisende som går av 

båten, vil det være to muligheter når de kommer til enden av 

Rådhusbrygge 4. Vestover mot Aker brygge eller nordover 

gjennom fisketorget. På dager med mange reisende kan 

muligheten for å gå vestover etter slutten på havneskuret være 

begrenset på grunn av mange reisende. Hovedstrømmen fra 

båtene må da gå gjennom fisketorget. En overbygning fra 

havnesiden ved fiskebåtene til fisketorget, kan virke som en propp 

for trafikk.  

For å sikre god avvikling av reisende fra fergene er det vurdert at 

nødvendig tverrsnitt til gangtrafikk mellom salgshallen og 

salgsområdet til båtene, bør være ca 6,5 meter. Det er rimelig å 

tro at dette vil gi fri flyt av gående mellom fiskehallen og starten på 

salgsplassen. Følgende er lagt til grunn for anslaget: De største 

fergene som brukes i dag har en kapasitet på 236 passasjerer. 

Åpningen på baugen på fergen er ca 2,5 meter bred. Fergene kan 

legge til med ca 5 minutters mellomrom. Bryggen kan betjene to 

båter samtidig. Det tar anslagsvis 7 til 9 minutter å tømme en 

fullastet ferge.  

I beregning av største trafikkmengde som kan oppstå på et 

tidspunkt, er det tatt utgangspunkt i en maksimal trafikkbelastning 

på 472 passasjerer i løpet av 12 minutter. Dette er en situasjon 

som eventuelt kan oppstå på dager hvor det er satt opp 

ekstraferger for å avvikle alle reisende. Til beregning av nødvendig 

tverrsnitt til gangareal er det tatt utgangspunkt i Statens vägverk 

TV131 fra 1977. Det er antatt en retningsfordeling av trafikk på 

90/10 dvs. at det går 9 personer ut fra havna for hver som går inn 

til fiskebodene. For å avvikle trafikken er det behov for 2,5 meter 

effektivt gangfeltbredde. Det er anslått at det vil totalt være behov 

for 2 meter ekstra klaring på hver side for å gi effektivt gangareal 

som gir en total avstand fra veggen på fiskehallen til starten på 

salgplassen på 6,5 meter. 
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Figur 4.15 viser utklipp av skisse av 

Fisketorget fra 4B arkitekter. Pilene viser 

mulig gangvalg på dager med lav 

belastning på terminalen. 

 

 

Figur 4.16 viser piler for mulige gangtraser 

på eventuelle dager med lang kø av 

påstigende passasjerer. Den tykke røde 

pilen illustrerer avstigende passasjerer 

som da må gå gjennom fisketorget. 

Bredden mellom fiskehallen og 

salgsbodene bør være 6,5 meter.  
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5 Risikoanalyse 

5.1 Vurdert risikonivå 

DNV Maritime Solutions har analysert risikoaspekter for 
sjøvertstrafikken relatert til flytting av terminalen for øyfergene fra 
Vippetangen til Rådhusbrygge 4. Ulykkesstatistikk fra direkte 
sammenliknbare forhold er ikke tilgjengelig. Basert på erfaringene 
fra Oslo-fergene i Oslo havn sammen med generell 
ulykkesstatistikk og ekspertvurderinger, har man gjennomført en 
semi-kvantitativ vurdering av risikoen. Effekt av mulige 
risikoreduserende tiltak har også blitt vurdert/estimert. 
 

Konklusjon 

DNV påpeker at generelt vil enhver aktivitet innebære en viss 
risiko, og følgelig vil flytting av en aktivitet normalt medføre en 
risikoreduksjon på stedet/området aktiviteten flyttes fra og en 
tilsvarende økning på stedet/området aktiviteten flyttes til, uten at 
det totale risikobildet endres i særlig grad. Isolert sett kan man 
derfor ikke forvente at en flytting av øyfergeaktiviteten fra 
Vippetangen til Rådhusbrygge 4 skal kunne skje uten en viss 
økning av risikonivået innerst i Pipervika, med mindre det 
iverksettes tiltak for å redusere risikoen relatert også til den 
eksisterende aktiviteten i området. 

 
DNV anser det som overveiende sannsynlig at en flytting av 
terminalen i seg selv ikke vil representere noen signifikant 
påvirkning på det totale risikonivået for Oslo havn sett under ett.  
 
Risiko relatert til mulige kontaktskader ved fergeleie vil 
nødvendigvis følge terminalen, men antas maksimalt å 
representere en åttedel av totalrisikoen passasjerene med Oslo-
fergene vil være eksponert for. Implementering av tiltak som 
foreslås kan eventuelt bidra til å redusere risikoen ytterligere. 
 

Risikoreduserende tiltak 

Estimert personrisiko for fergepassasjerer for et antatt fartøy etter 
god, moderne norsk praksis for design, bygging og drift, samt for 
et fartøy der absolutt alle parametere er optimalisert 
utelukkende med tanke på personsikkerhet, er vist i figur 5.1. 
Personrisiko er uttrykt ved FAR-verdi (Fatal Accident Risk). Som 
støtte for forståelse av figuren nevnes at øybåtenes årlige 
transportarbeid utgjør størrelsesorden 1,2 mill personkilometer. 
  
Figuren illustrerer eksempelvis at personrisikoen knyttet til 
kontaktskader ved fergeleiet har potensial for å bli redusert med 
ca. 70 % dersom det mest avanserte tilgjengelige utstyr benyttes, 
og et omforent perfekt sikkerhets- og ledelsessystem er 
implementert og etterleves. Tilsvarende gevinster vises for øvrig 
også for brann, grunnstøting og kollisjon under overfart. 
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Figur 5.1: Personrisiko pr. milliard personkilometer ved bruk av standard og optimalt fartøy/prosedyrer 
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Når øyfergetrafikken legges ut på nytt anbud, vil det bli lagt inn 
krav til navigasjonsutstyr på båtene. Ved å benytte radar og AIS 
(Automatic Identification System) / ECDIS (Electronic Chart Display 
and Information System) vil fergene ha gjensidig oversikt over 
hverandres bevegelser. Det kan ikke forventes at alle lystbåter og 
mindre fartøyer utstyres med AIS. Imidlertid er det trolig at stadig 
flere slike båter vil bli utstyrt med elektroniske kartplottere og 
mulighet for mottak av AIS signaler, og således kunne få en god 
oversikt over bevegelsene til alle båter utstyrt med AIS. 
 
Ved å utruste fergene med automatiske systemer for 
kollisjonsvarsling vil faren for sammenstøt reduseres. Dette vil 
kunne bedre sikkerheten i Pipervika, men først og fremst redusere 
risikoen relatert til kollisjoner under overfart i høyere hastighet.  
 

5.2 Trafikkobservasjon 

I forståelse med HAV gjennomførte DNV en trafikkobservasjon av 
båttrafikken i Pipervika sommeren 2009, hvor formålet var å 
registrere aktiviteten i tidsrom med stor aktivitet, observere 
trafikkmønstre og dokumentere interessante hendelser med 
relevans for aktiviteten rundt Rådhusbrygge 4. 
 
Trafikken inn og ut av havnebassenget innerst i Pipervika følger i 
stor grad et forutsigbart mønster. Store lystbåter, ferger og 
chartertrafikk seiler rett inn til eller rett ut fra deres respektive 
plasser, mens små lystbåter har et mindre forutsigbart 
seilingsmønster. 
 
Observasjonene viste at på godværsdager utgjør små lystbåter den 
største og samtidig minst forutsigbare aktiviteten i Pipervika. I 
overveiende grad holder lystbåter seg på god avstand fra 
Rådhusbrygge 3 og 4, og dette gjelder i særlig grad når det ligger 
ferger til kai. Småbåttrafikken holder lav fart innerst i 
havnebassenget. Det ble ikke observert noen situasjoner der 
lystbåter var til hinder for eller fare for nyttetrafikk. Imidlertid vil 
en ikke kunne forvente å observere slike situasjoner løpet av et 
kort tidsrom.  
 
Chartertrafikken krysser ikke seilingsleden til fergene og er 
dermed ikke til hinder for eller utgjør noen umiddelbar risiko for 
fergetrafikken. Det eneste unntaket vil kunne være i de tilfellene 
chartertbåter bakker til babord ut fra Rådhusbrygge 3.  
 
Den øvrige fergetrafikken ved og rundt Rådhusbrygge 4 utgjør 
sannsynligvis den største risikoen for øyfergene. Dette kommer av 
at det er trangt i området og det til tider er mange samtidige 
avganger og ankomster. Imidlertid er fergetrafikken en forutsigbar 
og oversiktlig trafikk, og hastigheten til fergene i nærheten av 
Rådhusbrygge 4 er lav. Slik sett utgjør flyttingen av 
øyfergeterminalen sannsynligvis mer en logistisk enn en 
sikkerhetsmessig utfordring.  
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Figur 5.2: Trafikkobservasjon av båttrafikken i Pipervika sommeren 2009, antall fordelt på ulike typer båter 
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6 Ruters anbefaling 

Ruter anbefaler at plan om flytting av terminalen for 

øyfergetrafikken fra Vippetangen til Rådhusbrygge 4 fastholdes. 

Det er da blant annet lagt vekt på følgende forhold: 

 

Bedre tilgjenglighet og kollektivtilbud for de reisende til 

terminalen  

Klart potensial for økt trafikk, spesielt for tilfeldig 

reisende. Anslag på 30- 50 % flere reisende, som medfører 

høyere billettinntekter enn økte driftskostnader og bærer 

kapitalkostnader for nytt bryggeanlegg med god margin. 

Overført trafikk fra bil til kollektivtransport ved reiser til 

terminalen 

Mer kompakt og oversiktlig knutepunkt for båttrafikken 
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