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Forord

Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 
20.000 arbeidsplasser og 17.000 bosatte. Markedsgrunnla-
get for en Fornebubane f eks knyttet til Oslos eksisterende 
T-banenett er således svært godt. Ruter registrerer en bety-
delig og forståelig utålmodighet i næringslivet på Fornebu og 
Lysaker, som har medført et positivt, aktivt engasjement for 
rask etablering av en moderne baneløsning.

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu innebærer et par 
ekstra interessante utfordringer. Dels er prosjektet fylkes-
grensekryssende og dels inneholder det forutsetninger om 
bidrag fra grunneiere, som kan bli utvidet ved deltakelse fra 
etablert og etablerende næringsliv langs ny banetrasé. 

Investeringer i kollektivtrafikkens infrastruktur i Oslo og 
Akershus er i utgangspunktet offentlig finansiert eller bruke-
rfinansiert gjennom bompengemidler (Oslopakke 3). Dette 
betyr at investeringene må finne plass innenfor offentlige 
budsjetter og kjente planrammer. Realisering av For-
nebubanen er ikke fullfinansrert innenfor rammen av Os-
lopakke 3, som finansieres av bompenger og bevilgninger fra 
staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og kan 
følgelig ikke realiseres uten vesentlige omprioriteringer. 

Ruter har ønsket å få belyst om en OPS-modell (Offentlig 
Privat Samarbeid) er egnet for realiseringen av en For-
nebubane, og hvilke fordeler en slik modell vil kunne ha. 
I denne fasen av arbeidet har vi valgt en tilnærming der 
OPS-modellen kan inkludere både bygging og vedlikehold 
av infrastrukturen, depoter, drift på sporet og anskaffelse av 
vogner. I rapporten er det tatt som forutsetning at Ruter eier 
infrastrukturen. Dette reflekterer ikke dagens situasjon, men 
er uten betydning for konsulentens konklusjon. 

KMPG med Wikborg Rein som underleverandør ble tildelt 
oppdraget etter offentlig anskaffelse. Arbeidet er utført i peri-
oden mars-juni 2011 og legges fram parallelt med utredning 
om Fornebubanen og Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 
K2012. 
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Sammendrag 

Nedlegging av Fornebu som landets hovedflyplass har åpnet for omregulering av området til 
nærings- og boligformål. Ferdig utviklet vil nye Fornebu representere mer enn 20 000 arbeidsplasser, 
mer en 6 000 nye boliger og 17 000 innbyggere. I Akershus fylkeskommunes opprinnelige planer ble 
det forutsatt utviklet et kollektivtilbud basert på en bybane mellom Fornebu og Lysaker. Behovet for 
samordning i tid, mot blant annet utvikling av jernbanenettet og ny Lysaker stasjon, har imidlertid 
vanskeliggjort realiseringen av prosjektet. Utviklingen av et kollektivtilbud i dag må sees i sammen-
heng med Oslopakke 3. Denne pakken gir ikke grunnlag for full offentlig finansiering av et prosjekt. 
Gitt det transportbehov som følger av utviklingen av Fornebu som nærings- og boligområde, har 
imidlertid både grunneiere og næringsliv uttrykt ønske om å bidra finansielt til en forsering av pro-
sjektet. Ruter AS ønsker følgelig å vurdere nærmere hvordan dette kan løses. De har gitt det interna-
sjonale revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG i oppdrag å vurdere om såkalt Offentlig Privat Sam-
arbeid (OPS) i en eller annen form kan være egnet for å realisere og organisere en slik forsering. Kon-
sulentens vurderinger skal ta utgangspunkt i de alternativer for kollektivtrafikkbetjening som frem-
kommer i Ruters planarbeider.  
 
I denne rapporten defineres OPS som: 
En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det offentlige) etter 
forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor. 

I dag representerer realiseringen av et nytt kollektivtilbud til Fornebu i all praksis spørsmål om mulig-
heten for en økt andel privat finansiering og muligheten for å utfordre og redusere kostnadsbildet i 
selve infrastrukturinvesteringen, eksempelvis ved en kortere gjennomføringstid og i den påfølgende 
organiseringen av driften. Konsulenten konkluderer med at disse utfordringene er egnet for organi-
sering som et offentlig privat samarbeid. På tilsvarende måte disponeres også rapporten med den 
målsetting, på den ene side å drøfte grunnlaget for øke tilgangen til privat kapital hos aktører som 
ser en kommersiell merverdi i at prosjektet realiseres, på den annen side vurderes selve anskaffel-
sesprosessen. 

En infrastrukturinvestering må vurderes økonomisk i et levetidsperspektiv. KPMG anser dette som +/. 
25 år. I rapporten drøftes et antall alternative modeller, som alle er forutsatt å dekke en hovedtrase 
mellom Fornebu og Majorstuen.  Analysene bygger i all overveiende grad på Ruters arbeider og mo-
deller dokumentert i ”Ruterrapport 2011:5 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu”. 

I prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) indikeres det at Oslo og Akershus kan vokse med nærmere 
400 000 innbyggere frem mot 2030. Blant annet basert på disse prognosene, planlegger Ruter med 
en utvikling av rutetilbudet frem mot 2030 som er dimensjonert for en fordobling av trafikken. I vur-
deringene av Fornebu isolert, er det kun metroalternativene (t-bane) som evner å dekke Fornebus 
kollektivbehov på samme tidspunkt. Konsulenten mener derfor at det kun er disse 2 alternativene 
som er relevante for videre vurdering. Ruters analyser viser imidlertid at det er metro på strekningen 
Fornebu – Lysaker – Vækerø – Skøyen – Majorstuen, som er det økonomisk mest fordelaktige alter-
nativet. Konsulenten vurderer at dette alternativet også representerer et større potensial for videre 
kommersiell utvikling, og følgelig gir det beste grunnlaget for å hente inn en større andel av privat 
kapital for å kunne forsere en kollektiv transportløsning. 

Mht økonomi er det konsulentens vurderinger at Ruters kalkuleringer er forbundet med usikkerhet, 
så vel mht relevante kostnadselementer som for vurderingen av kostnadsnivå. Ruters egne vurde-
ringer av usikkerheter i beregningene fremstår dog som rimelige, og kalkylene er trolig tilstrekkelige i 
den nåværende fasen av prosjektet.  
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Prosjektets mest usikre side er dog inntekter, der den eneste klare og forutsigbare inntektskilden i 
dag er den forpliktelse som påhviler grunneierne med 500 mill kr (ikke justert for prisutvikling). Kon-
sulenten mener Ruter snarlig må starte et arbeid der det avklares hvor stor andel Oslopakke 3 vil 
kunne bidra med til grunninvesteringen i en Fornebubane, likeledes iverksette en prosess der pro-
sjektets potensial markedsføres for å identifisere og sikre kilder for en økt andel privat finansiering. 

Konsulenten mener at et baneprosjekt til Fornebu har en karakter og er av en slik størrelse at det vil 
kunne gjennomføres som et såkalt OPS-prosjekt. Et prosjekt består imidlertid av elementer som trasé 
og skinnegang, stasjoner, tunneler, signalanlegg, rullende materiell, vedlikehold, operativ drift etc.  
Om prosjektet bør organiseres samlet eller på noen måte deles opp, er det for tidlig å konkludere 
med.  

For å ta prosjektet videre skisserer konsulenten et videre arbeid med gjennomføringen av to gjensi-
dig avhengige og til dels parallelle arbeidsprosesser: 

1. der tilgang til privat kapital og forutsetninger for dette avklares og  
2. der selve anskaffelsesprosessen planlegges videre 

Gjennom eget notat har konsulenten også vurdert om det er særlige juridiske forhold som kan hindre 
den skisserte prosessen, uten at det kommer opp forhold av vesentlig betydning. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Avviklingen av Fornebu som landets hovedflyplass i 1998, åpnet for en omregulering og etablering av 
ny næring og nye boliger i et svært naturskjønt og bynært område. Basert på opprinnelige planer skal 
nye Fornebu representere 20.000 arbeidsplasser, mer en 6000 nye boliger og 17000 nye innbyggere i 
området.  
 
I 2007 vedtok Akershus fylkeskommune at det skulle bygges en bybane til Fornebu, blant annet ba-
sert på bruken av Lysaker som et knutepunkt for videreføring av eventuelt banealternativ og mot 
andre samferdselsalternativer. En samordning i tid mot blant annet utvikling av jernbanenettet og ny 
Lysaker stasjon, gjorde det imidlertid vanskelig å drive frem prosjektet.  
 
En Fornebubane må sees i sammenheng med blant annet Oslopakke 3. Slik utviklingen har vært in-
nenfor pakkens planperiode (perioden 2008-2027), er det i dag ikke et finansielt grunnlag i pakken til 
også å understøtte en utvikling av banestruktur til Fornebu. Gitt det transportbehov som følger av 
utviklingen av Fornebu som nærings- og boligområde, har imidlertid både grunneiere og næringsliv 
uttrykt ønske om å bidra finansielt til en forsering av prosjektet. Ruter AS, som ansvarlig overfor de 
berørte fylkeskommunene Akershus og Oslo, har derfor ønsket å vurdere nærmere hvordan et slikt 
samarbeid eventuelt kan løses. 
 
Med bakgrunn i offentlig anbudskonkurranse gav Ruter det internasjonale revisjons- og rådgivnings-
selskapet KPMG i oppdrag å vurdere om og hvordan et slikt samarbeid med private aktører kan bidra 
til å forsere og realisere Fornebubanen. 

1.2 Oppdraget 

Ruter har selv gjennomført omfattende analyser og vurderinger av konkrete alternativer for kollek-
tivtrafikkbetjening av Fornebu. Dette arbeidet grenser også opp mot bredere analyser av den fremti-
dige trafikkmessige utvikling fra vest og gjennom Oslo og for Stor-Oslo som sådan. Grunneiere på 
Fornebu har gjennom reguleringer forpliktet seg til å bidra til finansiering av utviklingen av en bane-
løsning for kollektivtrafikk til og fra Fornebu. Tilsvarende har næringsinteresser som har etablert seg 
på Fornebu, uttrykt vilje til å bidra ytterligere til finansieringen, om dette kan medføre en beslutning 
om og forsering av en utbygging. 
 
Ruters oppdrag til konsulenten er å vurdere om såkalt Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i en eller an-
nen form kan være egnet for å realisere og organisere en slik forsering. Konsulentens vurderinger 
skal ta utgangspunkt i de alternativer for kollektivtrafikkbetjening som fremkommer i Ruters planar-
beider. I vurderinger av egnethet skal det legges til grunn konsulentens innsikt i: 

� internasjonale erfaringer og trender for OPS  

� OPS-prosjekter i Norge og Norden (og eventuelt andre internasjonale relevante prosjekter) 
 
Konsulenten skal i denne sammenheng også benytte sine nordiske og internasjonale erfaringer fra 
arbeider med kollektivtransport- og infrastrukturfaglige prosjekter, herunder fra bistand med finan-
sielle løsninger for og organisering av disse. 
 
Begrepet Offentlig Privat Samarbeid (OPS) kan innta mange former og til dels fremstå som uklart i 
forbindelse med konkrete vurderinger av eksempelvis finansiering og organisering. Som følge av det-
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te har Ruter også bedt konsulenten om å gi en innledende orientering om begrepet OPS i sin slutt-
rapport. 
 
Foruten KPMGs internasjonale konsulenter bidrar også Advokatfirmaet Wikborg Rein & Co DA (WR) 
som KPMGs samarbeidspartner og underleverandør i oppdraget. 
 
Oppdraget startet opp ultimo mars med sluttleveranse 7. juni 2011. 

1.3 Om innretting av arbeidet og disponering av rapporten 

Ruter har gjennomført omfattende analyser og planlegging av en fremtidig kollektivtrafikkbetjening 
av Fornebu. Tilsvarende er en kollektivløsning for Fornebu også vurdert opp mot øvrige analyser og 
planene for utvikling av fremtidens kollektivtilbud i Oslo- og Akershus-regionen. 

KPMGs og WRs arbeider er gjennomgående basert på tilgang til dette materialet. Tilsvarende er det 
gjennomført arbeidsmøter med Ruters personell, der disse har presentert sine vurderinger og alter-
native løsninger og der partene har diskutert og utfordret hverandre.  

Slik investeringsplanen blant annet knyttet til Oslopakke 3 fremstår i dag, ser det ut som om en mulig 
forsert realisering av en Fornebubane i all praksis handler om to forhold: 

� muligheten for en økt andel privat finansiering  

� muligheten for å utfordre og redusere kostnadsbildet i selve infrastrukturinvesteringen - det vil 
bl.a. si i gjennomføringstiden for selve utbyggingen og i den påfølgende organiseringen av drif-
ten 

og om OPS kan bidra til dette. 

Konsulentens fokus i innrettingen av arbeidet og i disponeringen av denne rapporten reflekter dette. 
Vårt arbeid har med andre ord ikke vært rettet inn mot kvalitetssikring, oppdatering eller justeringer 
av Ruters arbeider. Begge parter er inneforstått med at det fortsatt vil gjenstå omfattende prosesser 
før eksempelvis et utbyggingsprosjekt kan realiseres. 

I det påfølgende vil vi gi en kort orientering om begrepet offentlig privat samarbeid (OPS) og rammer, 
trender og utviklingstrekk vi oppfatter kan være relevante for denne rapporten. Etter dette foretar vi 
en vurdering av Ruters modeller og alternativer for kollektivtrafikkbetjening av Fornebu.  

En investering må vurderes økonomisk i et levetidsperspektiv. Gitt en slik tilnærming er det vårt syn 
at kun Ruters metroalternativer er relevant for en videre vurdering.  Vi har derfor gått nærmere inn i 
disse alternativene, og sett nærmere på det økonomiske og finansielle grunnlaget som representerer 
alternativene i dag. 

Vi vurderer videre om en metroutbygging kan representere synergi ut over selve kollektivløsingen i 
seg selv. Med andre ord om det er ytterligere direkte eller indirekte kommersielle interessenter som 
ser seg tjent med og ønsker å kunne bidra til å finansiere en forsering. Deretter drøfter vi modeller 
for realisering og organisering av en utbygging og drift av en baneløsning. Vi vurderer også om det 
blant annet kan være særlige juridiske forhold som må hensyntas i en løsning og i Ruters videre ar-
beider. 

I den grad det er en målsetting å øke andelen privat finansiering eller redusere kostnadene forbundet 
med en mulig løsning, er det slik i et offentlig privat samarbeid at partene i fellesskap må utfordre 
mulige løsninger, synergi og grensesnitt for et mandat, rolle-, oppgavefordeling og organisering etc. 
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Prosessen partene imellom er følgelig avgjørende. Vi vil derfor komme med våre erfaringer og anbe-
falinger til hvordan Ruter tilrettelegger videre prosess og arbeider frem mot en mulig, felles avstemt 
realiseringsplan. Til slutt oppsummerer vi våre vurderinger og anbefalinger. 

Men først om begrepet OPS. 
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2 Om OPS 

2.1 Innledning 

Gjennom de siste 20 år har det vært en utvikling mot et forpliktende partnerskap mellom næringsli-
vet og det offentlige i det som blir kalt Public Private Partnership (PPP). I Norge har dette fått navnet 
Offentlig Privat Samarbeid, eller OPS. OPS kan være en måte å forbedre offentlige tjenester slik at 
brukerne får bedre kvalitet og mer tjenesteyting av hver offentlig forvaltet krone samt at prosjekter 
lar seg gjennomføre raskere. Tjenester omfatter her både tradisjonell tjenesteyting og infrastruktur. 
 
I denne rapporten vil vi definere OPS som: 
En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det offentlige) etter 
forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor. 
 
OPS innebærer at det offentlige har ansvar for å definere hvilke tjenester brukerne skal motta og 
hvilken kvalitet tjenesten skal ha. Den private part har ansvar for at tjenestene blir levert. Internasjo-
nalt er OPS i hovedsak knyttet til ulike typer infrastruktur som veier, jernbaner, skolebygninger, re-
novasjonsanlegg, fengsler, gatebelysning og sykehus. Det innebærer at den private part bærer ansva-
ret for å finne den mest hensiktsmessige måten å produsere tjenesten på, reise kapital/  
finansiering, gjennomføre utbyggingen og deretter vedlikeholde og drifte fasiliteten/infrastrukturen 
innenfor et definert tidsrom. 

2.2 Trender og utviklingstrekk for OPS 

OPS må kunne sies å ha sin opprinnelse i England og har vært på dagsorden i en tyveårs periode. 
OPS-konseptet har vært i stadig utvikling. Vi har identifisert fem hovedtrender i utviklingen av OPS: 

� Hovedfokuset med bruk av OPS synes å gå fra å være et virkemiddel for å sikre finansiering av 
infrastruktur til å bli et virkemiddel for innovasjon, bedre kvalitet og bedre tjenesteleveranser. 

� OPS og partnerskapstilnærmingen synes å brukes mer innenfor områder som tidligere ble styrt 
som kontraktsorienterte anbudsutsettinger. 

� OPS internasjonalt, synes også brukt mer og mer knyttet til utvikling av infrastruktur innenfor 
velferdsstatens kjerneoppgaver som sykehus og skoler. 

� Det offentlige og private går oftere sammen og løser felles behov gjennom bruk av joint ventu-
re selskaper eller lignende som samarbeidsform. 

� I en del sammenheng ser vi at et prosjekts mandat utfordres på en slik måte at et bredt spek-
ter av så vel offentlige som private interessenter ser en merverdi i egen deltagelse. På en slik 
måte skapes synergi og stordriftsfordeler til beste for alle deltagere. 

2.3 Organisering og styring i OPS  

Som nevnt ovenfor har den offentlige parten, i egenskap av oppdragsgiver, et vesentlig ansvar i en 
OPS avtale. I en avtale om utbygging og drift av infrastruktur med et OPS selskap, er det også normalt 
at det offentlige sikres eierforholdet gjennom kontrakt. 
 
Kontrakten er det viktigste styringsdokumentet som regulerer samarbeidet og fordeler ansvar, men 
det må være noe mer enn juridiske formuleringer som definerer samarbeidsforholdet. Samarbeidet 
må være balansert og fremstå som attraktivt for begge parter. Det viktigste elementet i en OPS-
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relasjon, er det vanskelig å måle, forstå fra utsiden eller fange i en definisjon, nemlig behovet for 
”goodwill”, fleksibilitet og et høyt nivå av tillit fra begge parter. 
 
En bør ha som utgangspunkt at kravene til tjenesten vil endres i løpet av de årene en OPS-avtale va-
rer. Utvides OPS-prosjektene fra å levere infrastrukturtjenester til også å levere mykere, mer komp-
lekse tjenester, blir det viktigere at OPS-kontraktene ikke er statiske, men kan fange opp endringer i 
brukerbehov. Styringen av OPS-prosjektene må derfor fra første dag være lagt til rette for å håndtere 
endring. 
 
Erfaringene viser at OPS-prosjekter som gir gode resultater også er basert på løpende samhandling 
gjennom driftsperioden, både i form av oppfølging og kontroll samt i form av partnerskap og felles 
utvikling.  
 
I et OPS-prosjekt bør kvaliteten i størst mulig grad defineres ved krav til kvalitet på tjenesten, det vil 
si gjennom ytelsesbeskrivelser og kvalitet slik det oppleves av brukeren. Det er viktig å utforme kvali-
tetskrav på en slik måte at privat tilbyders muligheter for innovasjon ikke hemmes.  
 
Det offentlige må sørge for at OPS-selskap med brukerfinansiering ikke utnytter en monopolsituasjon 
overfor brukerne. Prisen hver bruker betaler må derfor være fastsatt i kontrakten. Brukerbetalingen 
kan være fastsatt ved anbudsutlysning eller være en konkurranseparameter, eller være regulert av 
mer overordnede prisregimer som eksempelvis for kollektivtransport.  
 
For å lage gode relasjoner bør begge parter være åpne og nysgjerrige. I tillegg til å ha en kontrakt 
som basis for samarbeidsforholdet, bør mye arbeid legges ned i å skjønne hverandres rasjonalitet og 
preferanser for at samarbeidet skal bli godt. Det bør jobbes med å utvikle en felles visjon for prosjek-
tet, som 100 % deles av den andre – ”..projects need to be approached in a spirit of partnership”. 
 
De ovennevnte momentene leder til er en partnerskapstilnærming. Forholdet mellom leverandør og 
klient kommer ikke til å fungere optimalt, hvis begge parter betrakter hverandre som kontraktsmot-
parter, med forskjellige interesser, og hvis hver av partene nidkjært tolker avtaleforholdet systema-
tisk til sin egen fordel. I stedet er det nødvendig, at partene enes om et sett felles verdier, og ikke 
minst at begge er innstilt på å inngå i en relasjon, som i tillegg til at avtaler om arbeidsinnhold og 
betaling, også baserer seg på gjensidig tillit, åpen kommunikasjon og fellesskap. 

2.4 Om offentlig styring og risikofordeling 

De ulike typene risikoer bør fordeles til den part som er best i stand til å påvirke den. En fordeling av 
risiko som gir begge parter insentiv til å lykkes i å levere en best mulig tjeneste, er avgjørende for om 
et OPS blir vellykket. Fordelingen av risikoer vil derfor variere mellom prosjekter. Vi kan likevel identi-
fisere følgende mønstre: 

� Risiko som følger av offentlig myndighetsutøvelse er plassert hos det offentlige.  

� Risiko knyttet til prosjektering, bygging, tekniske løsninger, drift og vedlikehold er plassert hos 
den private part.  

� Risiko knyttet til inflasjon og force majeure er som hovedregel delt mellom partene.  

� Etterspørselsrisiko er knyttet til finansieringsform. Det kan skilles mellom tre hovedformer for 
finansiering:  

o Brukerbetaling   
o Betaling fra det offentlige i henhold til den faktiske bruken av tjenesten  
o Fast årlig betaling over offentlige budsjetter 
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Ved den første formen bærer den private part etterspørselsrisikoen, mens det offentlige bærer den-
ne ved de to andre.  
 
Et relevant spørsmål er imidlertid om OPS representerer noen merverdi? 

2.5 Verdien av OPS 

Basert på erfaringer fra gjennomførte prosjekter nasjonalt og internasjonalt synes OPS å gi mer kost-
nadseffektive tjenester sammenlignet med den tradisjonelle måten å anskaffe og drive tjenester på. 
De viktigste faktorene for å forklare innsparingene synes å være: 

� Bygging, drift og vedlikehold av fasilitetene sees i sammenheng. Utbyggingen gjennomføres på 
kortere tid. Økte investeringer i byggeperioden, kan gi større besparelser i drift og vedlikehold. 

� Kontrakter som spesifiserer hva som skal leveres og ikke hvordan, gir OPS-selskapet betydelig 
frihet på virkemiddelsiden. Dette gir OPS-selskapet muligheter til å finne mer kostnadseffekti-
ve måter å utvikle tjenesten på.  

� Stordriftsfordeler realiseres gjennom å se utbyggingsprosjekt i en større og mer utvidet sam-
menheng. 

� Riktig fordeling av risiko. Ved at hver part påtar seg den risiko de er best i stand til å påvirke og 
dermed minimere. 

 
Det er imidlertid slik at prisen på selve finansieringen under normale omstendigheter er høyere enn 
de vilkår en solid offentlig virksomhet oppnår. 
 
Kvaliteten i et OPS må vurderes med bakgrunn i de krav det offentlige stiller. Er tjenesten fra OPS-
selskapet på linje med eller bedre enn det offentliges krav, er kvaliteten god.  

 
Det foreligger få systematiske vurderinger av kvaliteten i OPS-prosjekter. Nasjonalt og i statlig regi er 
OPS imidlertid benyttet med gode resultater på enkelte hovedveistrekninger. Tilsvarende er OPS 
benyttet ved bygging av pasienthotell i Stavanger, samt ved bygging av Kontor- og lagerbygg for Poli-
tiets data- og materielltjeneste. 
 
Erfaringer fra ovennevnte kontrakter for veistrekninger tilsier at modellen så langt fungerer godt og 
etter intensjonen. Partene har opplevd en optimalisering av prosjektenes utforming og produksjons-
tid basert på sikre løsninger. Ettersom det fremdeles er betydelig tid igjen av de respektive driftspe-
rioder på 25 år, er det imidlertid for tidlig å trekke endelige konklusjoner. 

2.6 Verdiøkning og samfunnsutvikling 

Økonomisk verdiskaping kan forstås som nettoproduksjon av økonomiske goder; det vil si mengden 
av økonomiske goder skapt minus det som er brukt opp i produksjon. Riktig brukt gir OPS muligheter 
for økt effektivitet og støtter opp under innovasjon og teknologisk utvikling, to viktige faktorer for økt 
verdiskaping.  
 
 
Økt i næringslivet. Gjennom effektiv oppgaveløsning vil OPS kunne frigjøre ressurser som kan brukes 
innenfor sektorer med økende behov og etterspørsel. Vel så viktig kan det være at næringslivet må 
inngå nye samarbeidsformer for å levere gode OPS-prosjekter, samarbeidsformer som kan åpne for 
nye tjenesteområder i fremtiden.   
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Fundamentalt for verdiskapning er også den rolle- og oppgavefordeling som fremkommer i en OPS-
løsning. Med bakgrunn i identifisering og fordeling av risiko til den part som har de beste forutset-
ninger for å håndtere denne, skapes reell merverdi. 

2.7 Kort om begreper i rolle- og oppgavefordelingen 

Et OPS prosjekt vil normalt dekke et spekter av roller og oppgaver – over tid og gjennom funk-
sjonsområder. I internasjonal sammenheng rettes det ofte fokus mot roller og oppgavefordeling som 
følger: 
 

D- Design  = planlegge (planlegging, forberedende arbeider etc.) 
B- Build = bygge (selve entreprisen i fm en utbygging, gjerne det såkalte OPS selskapet) 
F-  Finance  = finansiere (tilrettelegging av selve finansieringen, lån etc. for å gjennomføre 

prosjektet) 
O-  Operate  = operere (selve driften, som igjen kan deles i flere oppgaver) 
M-  Maintain  = vedlikeholde (vedlikehold, oppgraderinger etc. i kontraktens levetid) 

  
Disse begrepene og forkortelsene vil også bli benyttet i denne rapporten. 
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3 Vurderinger og anbefaling av modeller  

3.1 Om tids- og levetidsperspektivet i en OPS-løsning 

Sentralt i oppdraget til konsulenten er å vurdere om OPS kan være egnet for å forsere en mulig ut-
bygging av en baneløsning til Fornebu. I denne sammenheng vet vi blant annet at Oslopakke 3 ikke 
gir grunnlag for å finansiere en utbygging i sin planperiode (2008-2027). I en OPS løsning må vi derfor 
forutsette at en privat aktør kan forestå den infrastrukturutbygging en ny baneløsing vil represente-
re. Likeledes at denne aktøren eller dette selskapet også er i stand til å skaffe finansiering for å fore-
stå utbyggingen. I en slik sammenheng vil en kunne se for seg en modell der Ruter er den formelle 
oppdragsgiveren/bestiller ovenfor et selskap, selskapet leverer baneløsningen og ordner finansiering 
av utbyggingen gjennom bank, finansieringshus e.l. (jfr. modell): 
 

  
 
Leverandøren vil her kunne presentere bestilleren for en regning som er periodisert over en tidsperi-
ode. I en slik modell vil det være en forutsetning for Ruter/det offentlige at en avtale strekker seg 
lengre enn bl.a. planperioden for Oslopakke 3, slik at avtaleperioden igjen om mulig gir tilgang til nye 
offentlige midler og gjennom dette gir rom for finansiering og betaling. Tilsvarende vil det være viktig 
for leverandøren at avtaleperioden gir grunnlag for en økonomisk forsvarlig leveranse. Gitt den type 
infrastruktur en baneløsning representerer – med bl.a. skinnegang, stasjoner, tuneller etc. – må vi 
snakke om en økonomisk levetid på +/- 25 år (der den økonomiske levetiden indikerer når det vil 
være økonomisk fordelaktig å fornye eller forestå vesentlige oppgraderinger av infrastrukturen).  
 
I våre vurderinger av modeller vil vi følgelig ha et tidsperspektiv for prosjektets/infrastrukturens leve-
tid på +/- 25 år, eller frem mot ca 2040. 

3.2 Kort om Ruters modellalternativer 

Med modellalternativer menes i denne sammenheng alternative løsninger for kollektivtrafikkbetje-
ning av Fornebu. I denne sammenheng har konsulenten lagt til grunn de modeller og tilhørende vur-
deringer som er oppsummert og fremkommer i Ruters arbeider med ”Ruterrapport 2011:5 Kollektiv-
trafikkbetjening av Fornebu”. 

I rapporten drøftes et antall alternative modeller, som alle er forutsatt å dekke en hovedtrase mel-
lom Fornebu og Majorstuen. Vi vil kort gjengi den enkelte modell, der vi også kort angir hva vi opp-
fatter som sentrale forhold og forutsetninger knyttet til modellen: 

� Buss – som representerer referansealternativet og dagens kollektivløsing til og fra Fornebu. 
Løsningen forutsetter bl.a. gjennomgående kollektivfelt langs E18 og en samling og samord-
ning av trafikken i begge kjøreretninger i en ny bussterminal på Lysaker. 

� Automatbane – som representerer den opprinnelige, førerløse baneløsningen begrenset til 
strekningen mellom Fornebu og Lysaker. 

Leverandør

Bestiller

Finanshus e.l.
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� Bybane – som er en trikk-/sporvognsløsning. Løsningen forutsetter en egen reservert kjørevei 
på strekningen fra Fornebu til Skøyen, herunder at det kan avsettes plass til reserverte felt i 
begge retninger gjennom Halvdan Svartes gate på strekningen mellom Skøyen og Majorstuen. 

� Semimetro – en trikk-/sporvognsløsning som erstatter bybanens overflateløsning i sentrums-
nære områder med tunell (eksempelvis for strekingen Skøyen – Majorstuen), representerer en 
helt selvstendig trasé. Dette medfører muligheten til å kople sammen flere vogner (til tog), noe 
som gir utvidet kapasitet og mer kostnadseffektiv drift. 

� Superbuss – som representerer lengre busser en dagen og det som normalt er tillatt å kjøre på 
offentlig vei etter vegtrafikkloven. Her fordres en eksklusiv veitrasé – bl.a. i parallell med E18. 

� Metro – som representerer en baneløsning i overensstemmelse med eksisterende t-bane/ 
tunnelbane. Ruter har vurdert 2 alternative traséløsninger. I alternativ 1 går banen fra Fornebu 
over Lysaker og knytter seg opp mot eksisterende Kolsåsbane (gjennom tunnel) ved Ullernåsen 
stasjon, på sin vei til Majorstuen. I alternativ 2 føres traseen fra Fornebu til Lysaker og deretter 
til Majorstuen via Vækerø og Skøyen. For alternativ 2 er traseen i stor grad lagt under bakken – 
fra gjennomgangen i tunnel fra Fornebu til Lysaker og videre fra Lysaker til Skøyen og Major-
stuen. 

I Ruters arbeider er det gitt kostnadsanslag for den enkelte løsning (utenom dagens løsning som re-
presenterer referansealternativet. Sammenlignbart kostnadsanslag er for infrastruktur og anlegg og 
dekker ikke rullende materiell). Vi gjengir her en forenklet oversikt:  

 

 

Tilsvarende har Ruter foretatt en samfunnsøkonomisk analyse der nettonytte pr. investert krone 
(Nto.nytte) er neddiskontert til 2018. Dette gir følgende oversikt: 

 

 

 

Med de forutsetninger som er lagt til grunn viser analysen at ingen av alternativene er samfunns-
økonomisk lønnsomme. Likeledes at buss kommer best ut, bl.a. som følge av lave investeringskost-
nader.  

I våre samtaler med Ruter og deres representanter fremkommer det imidlertid at analysene – og de 
modellene som er benyttet - ikke i tilstrekkelig grad evner å ta hensyn til konsekvensene av en for-
ventet trafikkutvikling i årene som kommer. Dette gjelder for grensesnittet mot øvrig trafikk vestfra 
på E18. Tilsvarende for det faktum at Oslo sentrum ikke har kapasitet til å avta forventet trafikkvekst 
kun med buss, og at en restkapasitet i sentrum må prioriteres for kollektivtransport fra områder med 
mer spredt bebyggelse. Med andre ord må buss forbeholdes områder med lenger transportavstand 
og tynnere markeder enn for eksempel Fornebu. 

Da også de øvrige modellene er sensitive for forventet kapasitet i trafikkutviklingen, vil vi derfor se 
nærmere på dette forholdet som grunnlag for endelig vurdering av modeller. 

Løsning      Auto.bane Bybane Semimetro Superbuss Metro alt 1 Metro alt 2
Kostnad 1,5 2,7 3,5 1,7 3,1 4,5

Alle tall i milliarder. Kostnadsnivå 4. kv 2010, eks. mva

Løsning   Auto.bane Bybane Semimetro Superbuss Metro alt 1 Metro alt 2
Nto. nytte -0,5 -0,5 -0,6 -0,2 -0,9 -0,7
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3.3 Vurderinger og prognoser for markeds- og kapasitetsutvikling 

I de seneste prognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) indikeres det at Oslo og Akershus kan vokse 
med nærmere 400 000 innbyggere frem mot 2030.  I tilsvarende vurderinger fra Akershus fylkes-
kommune og Oslo kommune vurderes befolkningen i 2030 å ligge på ca 1 480 000, med et vurdert 
høyalternativ opp mot 1 630 000 og et lavalternativ på 1 340 000. Sammenlignet med andre storste-
der i Europa fremstår Oslo i dag med den største prosentuelle befolkningsutviklingen pr. år (2 %). 

For å kunne avvikle transportmengden denne befolkningsveksten vil medføre, er det avgjørende at 
kollektivtrafikken tar en større markedsandel. I K2010 - Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 
2010–2030 - er denne veksten i folketallet lagt til grunn. I denne sammenheng planlegges det med en 
utvikling av rutetilbudet frem mot 2030 som er dimensjonert for en fordobling av trafikken.  

I våre gjennomganger med Ruter har vi søkt å sette denne utviklingen i perspektiv. Det som kommer 
klart frem er det sterke presset som ytterligere vil utvikle seg for veistrukturen i Oslo og Akershus. 
Samtidig er det også behov for å vurdere utviklingen for Fornebu isolert. 

Fornebu som utbyggingsområde er i den opprinnelige kommuneplanen tilrettelagt for en utbygging 
med en balansert fordeling av arbeidsplasser og fastboende. Dette også for å oppnå god likevekt 
mellom antall reisende ut og inn av området på en vanlig hverdag. Det er regulert for ca 400 000m2 
næringsareal, som tilsier mellom 20 000 – 25 000 arbeidsplasser, og i tillegg ca 17 000 bosatte. Av 
andre sentrale forhold som påvirker transportbehovet, er eksempelvis Telenor Arena med plass til 
23 000 tilskuere ved sine arrangementer. Det foreligger også vurderinger for etablering av et høysko-
lesenter med plass til om lag 10 000 personer. I tillegg kommer nytt kjøpesenter på Fornebu, hotel-
ler, konferanse- og opplevelsessenter etc. 

I dagens reguleringsplaner er det tilrettelagt for 20 000 arbeidsplasser, med et antall parkeringsplas-
ser som står i forhold til dette utbyggingsnivået. Ved en eventuell fortetning med et nytt nivå med 25 
000 arbeidsplasser – som er ønskelig fra involverte næringsinteresser og sannsynlig allerede før 2030 
– må det dog legges begrensninger på bilferdsel til og parkering på selve Fornebu. 

Gitt denne forventede utviklingen frem mot 2030 – som er innenfor det tidsperspektivet på +/- 25 år 
vi må ha for å se nærmere på en OPS løsning – vil kapasitetsutnyttelsen for Ruters respektive model-
ler fremkomme som følger (tabell hentet fra Ruters analyser i Ruterrapport 2011:5): 

Tabell - Kapasitetsutnyttelse ved 25 000 arbeidsplasser og restriktive P -muligheter.  
 
Alternativ  20 000 arb.pl  Økning 5 000 

arb.pl. 40 % andel i 
dim. time  

Sum 25 000 arb. pl.  Totalkapasitet  Kapasitets-
utnyttelse  

Buss - Referanse  2700  2000  4700  4680  100 %  
Automatbane  2390  2000  4390  3840  114 %  
Bybane  2500  2000  4500  4320  104 %  
Semimetro  2490  2000  4490  4320  104 %  
Superbuss  2680  2000  4680  3480  134 %  
Metro  2430  2000  4430  6400  69 %  

Som vi her ser er det kun metroalternativene som evner å dekke det kollektivbehovet som vil komme 
på Fornebu. I denne sammenheng er det trolig også slik at modellen allerede undervurderer utvik-
lingen i passasjerbehovet på strekningen etter Fornebu og fra Lysaker og mot Majorstuen.  Det er 
som sagt ovenfor også vår forståelse, at bussalternativet ikke er sett opp mot øvrig forventet trafikk-
vekst langs vestkorridoren inn mot Oslo. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at det kun er 
metroløsningene som ikke kommer i konflikt med øvrig trafikk på bakken. 

Med dette som bakgrunn, og med et behov for å vurdere en løsning i et 25 års perspektiv, vil vi i det 
videre kun vurdere Ruters 2 fremlagte metroalternativer. De øvrige modellene vil, med de forelig-
gende opplysninger om forventet trafikkutvikling, representere feilinvesteringer slik konsulenten ser 
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det. 
 

4 Spesielt om anbefalte metroalternativer  

4.1 Kort beskrivelse av de 2 alternative metroløsningene 

I Ruters arbeider med kollektivtrafikkbetjening av Fornebu er det tilrettelagt for 2 alternative model-
ler for fremføring av linjetraseen mellom Lysaker og Majorstuen (trasékart hentet fra Ruterrapport 
2011:5).  

 I alternativ 1 går banen fra Lysaker og 
knytter seg opp mot den eksisterende 
Kolsåsbanen (gjennom tunnel) ved Uller-
nåsen stasjon. Banen følger deretter 
eksisterende trasé og stasjonsstruktur på 
sin vei til Majorstuen. Etableringen av 
dette alternativet er kalkulert til ca 3,65 
milliarder kroner (mrd. kr, der det også 
er tatt inn investeringskostnader for rul-
lende materiell med 0,55 mrd. kr. Ref. 
beregninger benyttet i pkt. 3.2 ). Kjøreti-
den er beregnet til 16 minutter. 

I alternativ 2 føres traseen fra Fornebu til 
Lysaker og deretter til Majorstuen via 
Vækerø og Skøyen. For alternativ 2 er 
traseen i stor grad lagt under bakken – 
fra gjennomgangen i tunell fra Fornebu 
til Lysaker og videre fra Lysaker til Skøyen 
og Majorstuen. Dette alternativet er 
kalkulert til ca 4,95 mrd kr (der det også 
er tatt inn investeringskostnader for rul-
lende materiell med 0,44 mrd. kr. Ref. 
beregninger benyttet i pkt. 3.2.) Kjøreti-
den er beregnet til 12 minutter. 

For begge alternativene er det forutsatt et driftsopplegg der det etableres en vendestasjon på Major-
stuen. Med andre ord at Majorstuen er endestasjon, og at passasjerer her må skifte over til andre, 
eksisterende ruter mot sentrum og øst. Bakgrunnen for dette er kapasiteten i dagens fellestunnel fra 
Majorstuen, gjennom sentrum og til Tøyen.  

Ruter ønsker et sømløst og flytende t-banenett. I denne sammenheng er konsulenten presentert for 
planer for utvikling av en ny Majorstuen stasjon og en ny, parallell tunnel gjennom sentrum. Dette vil 
kunne bety en økt og optimaliserende kapasitetsutnyttelse av en baneløsning mellom Majorstuen og 
Fornebu. Tilsvarende vil også en samordnet utvikling av stasjonsløsningen på Majorstuen og selve 
tunnelløsningen, kunne bety kostnadssynergier og kostnadsbesparelser for utbyggingen av en Forne-
bubane.  

Vi vil komme tilbake til betydningen av en slik mulig samordning nedenfor. Da forskjellen i omkost-
ningene forbundet med etableringen av de 2 alternative metroløsningene er relativt store, vil vi imid-
lertid først se nærmere på grunnlaget for valg av løsning. 
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4.2 Om valget mellom 2 alternative metroløsninger 

I gjennomgang av modellalternativer ovenfor i kapittel 3.2 viser vi at Ruter har vurdert netto nytte-
verdi av de respektive alternativene. I denne sammenheng gir metroalternativet over  

Ullernåsen en nettonytte på -0,9, mens tilsvarende for alternativ 2 over Vækerø og Skøyen gir en 
nettonytte på -0,7. 

Selv om løsningen over Ullernåsen representerer lavere investeringskostnader enn en bane over 
Vækerø og Skøyen, viser Ruterrapport 2011:5 at Ullern-løsningen taper på følgende områder: 

� høyere driftskostnader  

� lavere trafikk-/billettinntekter 

De høyere driftskostnadene tilskrives i stor grad behovet for høyere investering i vognmateriell og 
driftskostnader for ruteopplegg der mulig innsparing gjennom reduksjon i antall bussruter er regnet 
inn. De lavere trafikkinntektene ligger tilsvarende i Ruters beregninger av det totale antallet reisende 
i hele kollektivsystemet, der løsningen over Skøyen gir et høyere passasjerantall. Valget av alternati-
vet over Ullernåsen vil derfor medføre behov for kompensasjon gjennom økt offentlig kjøp eller støt-
te.  

Der løsningen over Ullernåsen også følger en trasé gjennom det som må kunne beskrives som etab-
lerte boligområder med begrensede muligheter for videre bolig- og næringsutvikling, er det konsu-
lentens vurdering at en baneløsning over Vækerø og Skøyen/Sjølyst representerer et større potensial 
for videre kommersiell utvikling. Konsulenten mener med andre ord at en Fornebubane vil kunne 
representere et kommersielt nav og grunnlag for både videreutvikling og stabilisering av nærings- og 
boliginteresser langs banetraseen og i tilknytning til den enkelte stasjon. Dette potensialet mener vi 
Ruter må få frem ovenfor relevante interessenter og utnytte som grunnlag for ytterligere tilførsel av 
privat kapital for å forsere og realisere en baneløsing til Fornebu. Vi vil komme nærmere tilbake til 
dette i kapittel 6 nedenfor. I vurderingene av en metroløsning vil vi imidlertid først knytte noen 
kommentarer til Ruters øvrige planer for videreutvikling av et metronett. Et planarbeid som også kan 
styrke den kommersielle interessen for en Fornebubane ytterligere, og også bidra til å redusere om-
kostningene forbundet med investering og drift. 

4.3 Om betydningen av ny sentrumstunnel, ny Majorstuen stasjon etc. 

I gjennomgangen av Ruters analyser har vi vist at alle modeller representerer en negativ netto sam-
funnsøkonomisk nytteeffekt. For baneløsningene skyldes dette blant annet det faktum at det ikke er 
kapasitet i dagens fellestunnel gjennom sentrum til å ta imot nye linjer. For Fornebubanen vil Major-
stuen med andre ord være endestasjon og de reisende må her bytte til andre linjer. 

I våre møter med Ruter og gjennom mottatt dokumentasjon, er vi gjort kjent med selskapets analy-
ser av den samlede trafikkutviklingen og strategier og planer for utvikling av en ny parallell sentrums-
tunnel for metro. En løsning som vil nå nye, attraktive byområder som Bislett og Grünerløkka, men 
som også vil åpne for at alle linjer/grenbaner kan kjøre gjennom sentrum med høyere frekvens/flere 
avganger enn i dag. En eventuell Fornebubane er tatt med i simuleringer og analyser av en slik ny 
struktur- og rutemodell. Ikke bare øker dette attraktiviteten i en baneløsning men bidrar også til en 
bedre driftsøkonomi. Når Ruter tar hensyn til en slik samordning i vurderinger av samfunnsøkonomi, 
er netto nytte pr budsjettkrone klart positiv, med ca + 2,5. Det er derfor vår vurdering at metro til 
Fornebu også må sees i lys en slik planstrategi. Tilsvarende vil en foreløpig oppgradering til nytt sik-
rings- og signalsystem i dagens tunnel, kunne bidra til økt frekvens. Da også en ny Fornebubane må 
investere i signalsystem, bør dette eventuelt vurderes samordnet. 
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Ruter analyserer også mulighetene for en ny og fremtidsrettet stasjonsløsning på Majorstuen, der 
selve stasjonsløsningen legges under bakken. Gjennom dette frigjøres dagens arealer over bakkenivå. 
Ruters vurdering er at disse arealene bør avhendes til høystbydende til nærings- og boligutvikling. Et 
slikt salg vil kunne bidra med friske, økonomiske midler som kan skytes inn i finansieringen av en 
oppgradert og moderne stasjonsløsning og i den videre metroutviklingen. Sett med konsulentens 
øyne vil en baneløsning over Skøyen og mot Fornebu kunne øke verdien på nevnte arealer ytterlige-
re. Vi vil komme tilbake til disse kommersielle vurderingene nedenfor i kapittel 6. 

Et spørsmål om en forsert realisering av en Fornebubane er imidlertid som vi har påpekt ovenfor, 
først og fremst et spørsmål om å: 

� øke andelen av privat finansiering 

� redusere investerings- og driftskostnader i prosjektet 

Vi vil derfor først gå nærmere inn på de kostnads- og inntektsanalyser Ruter har forelagt oss. 
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5 Vurderinger av kalkyler for kostnader og inn-
tekter 

5.1 Innledning 

KPMGs grunnlag for å vurdere prosjektøkonomi ligger i Ruterrapport 2011:5 samt tilleggsdokumen-
tasjon som understøtter disse vurderingene. Våre generelle betraktninger er at kalkuleringer knyttet 
til de enkelte modeller er forbundet med stor grad av usikkerhet, så også for metroløsninger. Pro-
sjektets mest usikre side er dog inntektssiden, der den eneste klare og forutsigbare inntektskilden i 
dag er den forpliktelse som påhviler grunneierne med 500 mill kr (ikke justert for prisutvikling). Vi vil 
kort kommentere de enkelte områdene. Som et utgangspunkt er det imidlertid riktig å presisere at 
en Fornebubane innledningsvis er å oppfatte som en selvstendig baneløsning mellom Fornebu og 
Majorstuen stasjon. Banen knyttes med andre ord ikke opp mot øvrig banestruktur. 

5.2 Prosjektets kostnader 

Investeringskostnader 

Som vi har omtalt tidligere er selve investeringskostnaden for en Fornebubane beregnet til ca 4,5 
mrd. kr, eller 4,95 mrd. kr, der det også er inkludert investeringer i rullende materiell. Ruter oppgir 
selv at usikkerheten i beregningen er +/- 30 % innenfor 90 % sannsynlighet.  

Vi har blant annet registrert risiko og usikkerheter forbundet med stasjoner. I dette ligger selve ut-
formingen men også selve plasseringen av endestasjon ved Fornebu senter. Tilsvarende usikkerhet 
knyttet seg til Lysaker stasjon, herunder også til grunnforholdene og tilrettelegging av tunnelløsning 
under Lysakerelven og inn i Oslo. Det er også stor risiko knyttet til grunnforholdene på Skøyen, samt 
nødvendige avklaringer av grunneierforhold for plassering av trasé og stasjonsløsning samme sted. 
Det er slik vi forstår det heller ikke tatt med forutsetninger om utbygging av depotløsninger for vedli-
kehold, oppstalling etc. av bl.a. rullende materiell. I stedet er det tatt med en relativ andel av dagens 
depotkostnader (i den øvrige banestrukturen). Vi oppfatter dette som et konseptvalg som inntil vide-
re ikke er avklart. 

Driftskostnader 

Løpende årlige driftskostnader for å operere banen, er oppgitt til samlet 0,38 mrd kr. For løpende 
vedlikehold er det oppgitt 0,011 mrd kr. Det er vår forståelse at dette vedlikeholdet kun omfatter 
selve banestrukturen, og ikke eksempelvis rullende materiell og vogner.  

Sammenfattende kostnadsmatrise og avsluttende vurderinger 

Kostnadsinformasjonen kan sammenfattes i følge modell: 

 

Infrastruktur 3,620 0,038 0,011

Stasjoner 0,700

Rullende materiall 0,440 0,180

Depot 0,179

SUM N/A 4,939 0,180 0,038 0,011

ByggePlanlegge Finansiere VedlikeholdeOperere
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Det er vår vurdering at Ruters økonomiske kalkuleringer er forbundet med usikkerhet, så vel mht 
relevante kostnadselementer som for vurderingen av kostnadsnivå. Vi tror imidlertid at Ruters vurde-
ringer av usikkerheter i beregninger er rimelige, og at kalkylene er tilstrekkelige i den nåværende 
fasen av prosjektet. 

5.3 Prosjektets inntekter 

Prosjektets store usikkerhet er inntektssiden, eller tilgang til økonomiske midler for finansiering av 
baneløsningen. Følgelig også konsulentens oppdrag om å vurdere om såkalt OPS i en eller annen 
form kan være egnet for å realisere og organisere en forsert utbygging. La oss derfor se på hvilke 
kjente elementer som ligger i inntektskalkylen. 

Som et utgangspunkt vil også en Fornebubane få en relativ andel av løpende billettinntekter som 
genereres av baneløsningen, fra Ruter som oppdragsgiver. Det er også vår forståelse at Ruter til en 
viss grad kan forvente at det avsettes driftsmidler til Fornebubanen gjennom Oslopakke 3, drift og 
småinvesteringer.  

Grunneiere på Fornebu har gjennom reguleringer forpliktet seg til å bidra til finansiering av utvikling-
en av en baneløsning for kollektivtrafikk til og fra Fornebu. Denne forpliktelsen beløper seg til 500 
mill kr. Et beløp som trolig skal prisjusteres med utgangspunkt i forpliktelsestidspunktet. 

Næringsinteresser som har etablert seg på Fornebu har videre uttrykt vilje til å bidra ytterligere til 
finansieringen av en løsning. Det er derimot ikke kjent hva dette kan beløpe seg til. 

Målsettingen er at en eventuell ny Fornebubane skal realiseres så fort som mulig. Bakgrunnen for en 
utsettelse av valg av ny kollektivtransportløsning, er at Oslopakke 3 ikke gir grunnlag for finansiering. 
Pakken er rettet inn mot perioden 2008-2027 og har en samlet ramme på 59 mrd kr. Pakken er ikke 
forpliktet fult ut, men vil ikke kunne dekke eksempelvis et restbeløp for investeringen med samlet 4 
mrd kr (kalkulert investeringskostnad for banen fratrukket minimum den forpliktelse som påhviler 
grunneiere på Fornebu). Det er imidlertid forventet at Oslopakke 3 fortsatt vil kunne dekke deler av 
en investering. 

Ruters utfordring etter dette er tilsynelatende 2-delt: 

1. Å avklare hvor stor andel Oslopakke 3 vil kunne bidra med til grunninvesteringen i en Forne-
bubane, herunder hvordan igangsettingstidspunktet og fremdriften påvirker pakkens forplik-
telsesmulighet og størrelsen på et tilskudd 

2. Å identifisere kilder for en økt andel privat finansiering 

Som tidligere nevnt er det konsulentens vurdering at en baneløsning på strekningen mellom Fornebu 
og Majorstuen bør kunne være kommersielt interessant. Vi vil se nærmere på dette i kapittel 6. 

Før dette vil vi imidlertid kort kommentere mulig kalkylemessige synergi bl.a. mellom utbygging av en 
Fornebubane, en ny sentrumstunnel og en ny Majorstuen stasjon. 

5.4 Synergi mot ny Majorstuen stasjon etc. 

I møter med Ruter og deres representanter har vi fått anledning til å diskutere mulig synergi mot 
andre, omkringlignende prosjekter. Selv om det kan være vanskelig å samordne prosjektaktivitetene i 
tid, vil vi gi enkelte korte kommentarer til forhold som bl.a. vil kunne representere kostnadsbesparel-
ser for en Fornebubane. 
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Som tidligere nevnt er vi gjort kjent med Ruters vurderinger av behovet for oppgradering til nytt sik-
rings- og signalsystem i dagens tunnel. Om dette prosjektet gjennomføres og det vil være mulig å 
samordne mot Fornebubanens investering i signalsystem, er det Ruters vurdering at dette vil kunne 
gi en innsparing med ca 85 mill kr. På tilsvarende måte vil vi minne om Ruters egne vurderinger av 
økt inntektspotensial som følge av en mulig etablering en ny, parallell sentrumstunnel. 

Ruter arbeider som nevnt også med skisser til en ny Majorstuen stasjon. Fornebubanen isolert sett vil 
måtte foreta investeringer i blant annet perrong og vendeløsning for togene på Majorstuen. En sam-
ordning av disse to prosjektene vurderes av Ruter til å gi kostnadsbesparelser på ca 120 mill kr. 

I utviklingen av Majorstuen stasjon, som en senket stasjonsløsning under bakkenivå, forutsettes det 
videre å avhende grunnen over bakken til nærings- og boligutvikling. Det er konsulentens vurdering 
at en ny baneløsning mot Fornebu vil representere en sterk merverdi i arbeidet med en slik utvikling. 
I en kalkylemessig sammenheng bør derfor prosjektene søkes sett i sammenheng. 
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6 Utvikling av Fornebubanen som et kommer-
sielt nav  

6.1 Innledning 

I den innledende reguleringen av Fornebu til bolig- og næringsformål ble grunneierne pålagt å bidra 
finansielt til utvikling av kollektivtrafikken for området. På samme måte har tilstedeværende 
næringsinteresser i ettertid gitt uttrykk for et ønske om å hjelpe med ytterligere finansiering, om 
dette kan bidra til å forsere arbeidene med en løsning. 

Et moderne og utviklet kollektivtilbud representerer en betydelig merverdi for både nærings- og bo-
ligutvikling. Internasjonalt er dette anerkjent, også på en slik måte at private interessenter bidrar til 
finansiering og realisering av ny infrastruktur. Til grunn for dette ligger vurderinger av kommersielle 
interesser alene, eller det faktum at offentlige myndigheter i en rekke land og storbyer, ikke lenger 
evner å bære nye og høyere offentlige utgifter alene. I en slik sammenheng må også transportløs-
ningen utgjøre navet for den kommersielle utviklingen – og trekke til seg både direkte og indirekte 
interessenter. Interessenter som ser at et økonomisk bidrag til en transportløsning også represente-
rer en investering i egne økonomiske interesser. Internasjonalt omtales disse interessentene som 
”Funders”. På denne måten utfordres mandatet i et prosjekt, og det skapes synergi og stordriftsfor-
deler til beste for alle – et offentlig privat samarbeid på sitt beste. 

Basert på vår erfaring som rådgiver innenfor infrastrukturprosjekter og med tilhørende finansierings-
løsninger, tror vi at denne type interessenter er undervurdert – i utviklingen av kollektivtilbudet i 
Oslo og Akershus generelt og for Fornebubanen spesielt. 

Vi vil i denne sammenheng gi noen eksempler. 

I London ligger Canary Wharf – et omfattende forretnings- og kontor-/næringsområde i det såkalte 
Docklands. Området representerer i dag en sterk konkurrent til det mer historiske finanssentrum i 
London City. The Wharf dekkes i dag blant annet av Dockland Light Railway. Samtidig foregår det en 
omfattende utbygging av en ny høyhastighets togbane fra vest i London (Heathrow) til øst (Shen-
fielt/Abbey Wood) som planlegges ferdigstilt i 2016. Canary Wharf Group – selskapet som eier og 
utvikler næringsområdet – bidrag med nærmere 1,5 mrd kr av utbyggingskostnadene for å knyttes til 
banen med egen stasjon ”North Dock”. Tilsvarende bidrar eierselskapet (BAA) til den internasjonale 
storflyplassen Heathrow med ca 2,3 mrd kr. 

I Edinburgh oppdateres og videreutvikles ”Waverley Station” som et sentralt knutepunkt i Scotland. 
En fundamental driver for finansieringen av selve stasjonsløsningen er utviklingen av et stort kjøpe-
senter over stasjonen. 

I Stockholm viser målinger av prisutvikling på boliger langs den såkalte ”Grøna linjen” en relativ stør-
re og mer stabil verdiutvikling enn det øvrige markedet. 

Vi mener at norske aktører er oppmerksomme på slike sammenhenger i kommersiell verdi og verdi-
utvikling. Ruter dokumenter dette også gjennom analyser av effekter av den nye Ringbanen i Oslo. 
Storo senter tilskriver 20 % av omsetningsøkningen til ny baneløsning. BI uttrykker at de ikke ville 
flyttet sin virksomhet til Nydalen uten beslutningen om utbygging av banen. Vi tror i denne sammen-
heng at interessentene også ser de kommersielle konsekvensene av ikke å bygge. 
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6.2 Nærings- og boligområdet Fornebu – Majorstuen 

I arbeidene med en kollektivtransportløsning til Fornebu er det, kanskje naturlig nok, primært rettet 
fokus mot selve Fornebu-området. I tilrettelegging av en ny metroløsning med planlagte stasjoner 
også på Lysaker, Vækerø, Skøyen/Sjølyst og med endestasjon Majorstuen, er det vår oppfatning at 
Ruter i større grad også må få frem betydningen av en utbygging også for disse områdene og områ-
dene som vil ligge langs en ny baneløsning. 

En ny baneløsning mellom Majorstuen og Fornebu vil representere grunnlaget for ny mobilitet spesi-
elt innad i Oslo. En mobilitet som ytterligere vil forsterkes gjennom en økt frekvens i en utbedret 
dagens sentrumstunnel og ved etablering av en ny, parallell fellestunnel gjennom Oslo. Der Lysaker 
og Skøyen i dag representerer kollektive knutepunkt for tog- og busspendlere utenfor sentrumsregi-
onen, vil en Fornebubane representere nye reisende – og mulig ny arbeidskraft og nye kunder for 
næring og handel i området. 

Det er vår forståelse at Skøyen/Lysaker området fortsatt er under utvikling – både mht kontor-/ 
næringsbygg og som handelssenter. Det er vår vurdering at en metrostasjon på Skøyen både vil være 
av interesse for lokale, kunnskapsintensive selskaper og arbeidsgivere og for videre uvikling av han-
del i området. Tilsvarende gjelder for så vel Vækerø som Lysaker som viktige områder for kontor- og 
næringsvirksomhet.  

For alle 3 områder vil en baneløsning og tilhørende stasjoner, kunne representere grunnlag for vide-
reutvikling. Vi tror også at den mobilitet og tilgjengelighet som ligger i en bane, vil øke attraktiviteten 
og virke stabiliserende i en konjunkturmessig sammenheng og i konkurransen ovenfor andre og nye 
sentrumsnære næringsområder.   

På Fornebu har næringsinteresser allerede uttrykt et ønske om å bidra finansielt til forseringen av en 
baneløsning. I etterkant av dette er nye aktører kommet til og nye nærings-, handels- og boligløs-
ninger etablert eller under etablering. Vi vil på nytt oppfordre Ruter til å gå i dialog med relevante 
interessenter på Fornebu for å få vurdert den kommersielle verdien av en løsning. Tilsvarende anbe-
faler vi Ruter å etablere en rettet dialog mot interessenter i områdene Lysaker, Vækerø og Skøy-
en/Sjølyst. 

Sist men ikke minst vil vi rette fokus mot utviklingen av Majorstuen. Som tidligere nevnt planlegger 
Ruter en fornyelse av Majorstuen stasjon, ved at denne legges under bakkeplanet og at grunnen over 
bakken derved kan frigjøres til bolig- og næringsformål. For Majorstuen for øvrig er det nylig også 
kjent at eiendomsselskapet Norwegian Property vurderer bruksendringer for det såkalte Nordea-
kvartalet og ombygging til primært boliger.  

En Fornebubane vil også gi tilgang til naturskjønne friområder, sjø og opplevelser. Fra Majorstuen til 
Sjølyst- og Bygdøyområdet vil turen ta 3 minutter, til Lysaker-området 7 minutter og til Fornebu 12 
minutter. Uten tvil vil en Fornebubane også være attraktiv for en videre bo- og næringsutvikling av 
Majorstuen. Samtidig vil en slik utvikling representere nye, sentrale bomuligheter for og tilgang til 
attraktiv arbeidskraft og nye kunder. 

6.3 Motytelse og kommersiell bedømning 

Det optimale offentlig private samarbeidet skjer der et prosjekts mandat utfordres på en slik måte at 
det skapes synergi, kommersielle muligheter og stordriftsfordeler for et bredere spekter av interes-
senter og deltakere. Forseringen av en Fornebubane og hvorvidt prosjektet kan realiseres med et 
forsterket nivå av privat kapital, er trolig et spørsmål om slik kreativitet. 
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For en investor vil analysen av prosjektets fremtidige nytte danne grunnlaget for en kommersiell 
bedømning. Interessene i en Fornebubane vil i en slik sammenheng være knyttet til forbedret tilgang 
til de områder banen vil understøtte for forskjellige aktører som utbyggere, bolig og eiendomsselska-
per, arbeidsgivere, hoteller, idrettarenaer etc. Merverdien i en baneløsning – og herved ønsket om å 
bidra økonomisk – kan derfor være et spørsmål om muligheten til å påvirke den endelige løsningen 
og forhold som plassering av stasjoner, utforming og tilgang til stasjoner etc. Vi snakker med andre 
ord om motytelse ved eller kompensasjon for å stille kapital til rådighet for prosjektet. 

I utviklingen av et OPS-prosjekt er det derfor sentralt og avgjørende at det tilrettelegges for en mål-
rettet og strukturert dialog med interessenter/funders, slik at disse kan legge frem sine ønsker og 
krav til utforming av en optimal løsning. Tilsvarende slik at de gis innsikt i detaljer i et utbyggings-/ 
anskaffelsesprosjekt som grunnlag for utvikling av deres egne forretningsplaner. Vi vil komme nær-
mere tilbake til denne prosessen i kapittel 8. 

6.4 Organisering av interessentfellesskapet/Funders 

Interessenter som bidrar økonomisk gjennom tilskudd/kapital til selve investeringen eller også til 
utvikling og drift av baneløsningen, har ingen direkte rolle i et utbygger- og driftsselskap. Deres inter-
esser ivaretas av Ruter som oppdragsgiver overfor utbygger- og driftsselskap. Trolig bør disse interes-
sentene organiseres i et interessefellesskap for å lette informasjonsflyt, koordineringer og beslut-
ninger. 

 

 



23 Kollektivtransport til Fornebu og egnetheten for OPS    Rapport 
 

7 Organiseringen av et prosjekt 

7.1 Innledning 

Et anskaffelsesprosjekt for realisering av Fornebubanen representerer et komplekst innhold med 
elementer som trasé og skinnegang, stasjoner, tunneler, signalanlegg, rullende materiell, vedlike-
hold, operativ drift etc. Det er vår vurdering at Fornebubanen er et prosjekt med en karakter og av en 
slik størrelse at det vil kunne gjennomføres som et såkalt OPS-prosjekt. Om prosjektet bør organise-
res samlet eller på noen måte deles opp, er det imidlertid vanskelig å konkludere med. Til tross for 
dette vil vi forsøke å gå noe nærmere inn på hvilke forhold som vil kunne påvirke en organisering, og 
gi eksempler på mulige organisasjons- og leveransestrukturer.  

Ovenfor har vi sagt at interessenter som bidrar økonomisk gjennom tilskudd/kapital til selve investe-
ringen eller også til utvikling og drift av baneløsningen, ikke har noen direkte rolle i et utbygger- og 
driftsselskap. Deres interesser ivaretas av Ruter som oppdragsgiver, og inngår i Ruters planlegging og 
budsjettering som grunnlag for bestilling og betjening av en leveranse. I en organisatorisk modell vil 
disse betegnes som ”Funders”. 

I en OPS-leveranse vil leverandøren (nedenfor betegnet som Special Purpose Vehicle (SPV) også ta 
ansvar for finansiering av prosjektet. I denne sammenheng forholder leverandøren seg til et finans-
hus, bank e.l. Vi kan fremstille rollene som i følgende modell: 

 

 

 

Nedenfor vil vi gå nærmere inn på forholdet mellom det offentlige som bestiller, leverandørmodeller 
og hvordan leveransen finansieres. 
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7.2 DBFOM-modellen som utgangspunkt for organisering 

Et infrastrukturprosjekt består av ulike gjennomføringsfaser og roller, slik som design/planlegging, 
bygging, finansiering, drift og vedlikehold og en rekke store leveranser eller strukturelementer. For 
Fornebubanen har vi valgt å benytte strukturelementene infrastruktur, rullende materiell, depot og 
stasjoner i våre illustrasjoner og drøfting av mulig organisering. Dette fremstilles som i følgende mo-
dell: 

 

Modellen er et utgangspunkt for utforming av mulige OPS-løsninger, det vil si hvem som er ansvarlig 
for design, bygging, finansiering, drift og vedlikehold for hvert strukturelement. 

I vurdering av det enkelte element hensyntar KPMG forhold som levetid, leverandør- og markedssi-
tuasjonen etc. Strukturelementets levetid er avgjørende for beslutninger om investering, reinveste-
ring og finansiering. Videre speiler DBFOM-modellen markedssituasjonen på et overordnet nivå. Ved 
å ta hensyn til markedets organisering, strukturelementenes levetid og tilhørende finansiering, søkes 
det laget en organisasjonsdesign for et gjennomføringsprosjekt som bl.a. plasserer risiko hos den 
aktør som anses best egnet til å administrere risikoen. Disse vurderingene er kritiske for å gi den 
merverdi som er hensikten med OPS.  

Vi vil nedenfor gå nærmere inn på de strukturelementer som naturlig tilligger et prosjekt for en For-
nebubane. 

7.3 Fornebubanens strukturelementer i en OPS-løsning 

Infrastruktur 

Fornebubanen som OPS-prosjekt bør etableres som et isolert, uavhengig metrosystem i forhold til 
det øvrige nett. Pr i dag er det ingen andre planer som kan påvirke realiseringen av sporet eller drif-
ten for de neste årene. Dette begrenser grensesnittrisikoen for en OPS-aktør og forenkler gjennom-
føringen av en OPS-løsning for Fornebubanen.  

Risiko for forsinkelser og kostnadsoverskridelser i byggefasen av et prosjekt er alltid viktig. I dagens 
situasjon er det svært lite informasjon om risikoen knyttet til byggeprosjektet. En OPS-løsning der 
byggerisikoen bæres av en privat part, forutsetter at risikoen kan vurderes og håndteres. En fremtidig 
forbindelse med Oslos eksisterende metrosystem bør vurderes i valg av infrastruktur og signalsys-
tem. Siden det er forutsatt at private interessenter bidrar økonomisk og skal ha tilgodesett sine be-
hov i en løsning, bør design av infrastrukturen kontrolleres av Ruter. 

 Rullende materiell og depot 

Det kreves nye togsett for å drive Fornebubanen. For å lette en mulig fremtidig integrering bør disse 
være kompatible med eksisterende infrastruktur i Oslos øvrige metrosystemer. Rullende materiell 
kan i stor grad betraktes som et standardisert produkt og kompleksiteten knyttet til anskaffelsen 

Infrastruktur Spor, signalsystem, kommunikasjonssystem

Rullende materiell Vogner

Stasjoner Ventehall, plattformer, kommersielle f later

Depot Verkstedhaller, oppstillingsplasser for renhold

ByggePlanlegge Finansiere VedlikeholdeOperere
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vurderes som relativt liten. Sett i en grensesnittbetraktning, vil innlegg av rullende materiell i en OPS-
løsning ikke utgjøre noen betydelig risiko. KPMG vurderer snarere at rullende materiell bør inngå i en 
OPS-løsning for å gi prosjektet det volum som er nødvendig for å tiltrekke leverandører. 
 
Depoter er en viktig ressurs både i forhold til operativ virksomhet og i form av økonomisk verdi. Det 
pågår diskusjoner med Bærum og Oslo kommuner hvor depot / depoter og / eller oppstillingsplas-
ser/område skal plasseres. KPMG er inneforstått med at denne type vurderinger gjennomføres her-
under også slik at et eventuelt behov for Fornebubanen ivaretas. Det har også vært diskutert depot-
løsninger ved endestasjonen ved det planlagte Fornebu Senter, som et nattdepot. Et annet alternativ 
som KPMG har notert seg, er et sidespor i fjellet i tunnelløsningen mellom Fornebu og Lysaker. Ifølge 
de opplysninger KPMG har fått, foreligger det ingen kostnadsoverslag i prosjektets investeringskalky-
le for depot og / eller oppstillingsplasser. Dette representerer en betydelig usikkerhet for den gene-
relle forståelsen av prosjektet, så vel teknisk som kommersielt og økonomisk. 
 
Som for rullende materiell kan depotene betraktes som et relativt standardisert produkt med lav 
kompleksitet. Både rullende materiell og depot synes å ha gode muligheter for å bidra til å skaffe 
privat finansiering, noe som reduserer Ruters kapitalkostnader og overfører samtidig risikoen til en 
annen part. 

 Stasjoner 

En stasjon omfatter offentlige rom hvor de reisende befinner seg, dvs. venterom, plattform, billettut-
salg, kommersielle områder for restauranter og butikker, heiser, rulletrapper etc. For metrooperatø-
ren utgjør således stasjonene så vel et betydelig grensesnitt mot kunder som mot andre aktører. 
Stasjonsmiljøet påvirker den opplevde kundetilfredsheten og har, avhengig av betalingsmodell, po-
tensielt stor betydning for en operatørs inntekter f eks gjennom reklameinntekter. Som for infra-
strukturen, kreves en OPS-løsning hvor byggerisikoen bæres av en privat part og at risikoen kan vur-
deres og håndteres. Hvis Fornebubanen delfinansieres av private interessenter, med en medbe-
stemmelsesrett angående stasjonenes plassering og utforming, vil en OPS-operatør stille krav til klare 
kontraktsmessige forhold overfor Ruter som oppdragsgiver (jfr. omtale ovenfor ifm. design). 

Drift/operasjon 

I dag ivaretas all drift av Oslos og Bærums metronett av Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), med 
datterselskaper. Dette er 100 % eid av Oslo kommune. Den økningen i merverdi en klassisk OPS-
løsning representerer, forutsetter at driften av Fornebubanen konkurranseutsettes. Ifølge informa-
sjon til KPMG, har det vært ført en politisk diskusjon om hvorvidt også driften i det øvrige metrosys-
temet skal gjøres til gjenstand for konkurranse. En konkurranseutsetting forventes å føre til at Ruters 
/ KTPs resultater forbedres mht kundetilfredshet og evnen til å holde rutetider.  

For å sikre private interesser til driften av Fornebubanen kreves at banen har et potensial for lønn-
som drift uten å påvirkes av ytre forstyrrelser. Basert på de kostnads- og inntektsoversikter KPMG 
kjenner til, tyder det på at banen kommer til å være ulønnsom i de første driftsårene. Hvis banene 
skal driftes av en OPS-operatør forutsettes en kompensasjonsmekanisme som gjør metrosystemet 
finansielt bærekraftig og attraktiv.    

Vi vil i det påfølgende se på et antall konkrete organiserings- og leveranseløsninger for en Fornebu-
bane. Vi presiserer igjen at med det nåværende grunnlag og på det nåværende tidspunkt, vil være 
vanskelig å se endelig løsning. Vi viser i denne sammenheng til kapittel 8. 
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7.4 Tradisjonell anskaffelse 

 

 

I en tradisjonell anskaffelse, i motsetning til en OPS-løsning, tar den private leverandøren intet over-
ordnet ansvar. I denne sammenheng ser vi eksempelvis for oss separate leverandører (1, 2 og 3) for 
infrastruktur-/ byggentreprisen, drift og vedlikehold. En tradisjonell anskaffelse vil ofte være det bes-
te alternativet hvis prosjektet for eksempel er forbundet med betydelige risikoer i enkelte eller flere 
faser. Dette kan ofte bety en kjølig mottakelse i markedet med f eks urimelig kalkulerte erstatnings-
betingelser eller ingen tilbud i det hele tatt. 

Med denne modellen vil Ruter beholde full kontroll over alle infrastrukturelementene i den totale 
levetid, noe som også betyr større fleksibilitet i forhold til endringer i livsløpet. En tradisjonell anskaf-
felse vil også innebære at Ruter vil være ansvarlig for de ulike grensesnittene mellom aktørene her-
under håndtering av prosjektets samlede risiko. Dette vil kreve en større administrativ innsats, her-
under koordinering med flere aktører, enn hva en OPS-løsning vil innebære.  

I en tradisjonell anskaffelse vil ny infrastruktur finansieres over statens og/eller kommunenes bud-
sjetter, evt investeringsprogrammer som Oslopakke 3.  

7.5 Mulige OPS-strukturer 

Basert på tilgjengelig informasjon, har KPMG nedenfor beskrevet forslag for tre mulige OPS-modeller 
for prosjektet Fornebubanen.  

Alle alternativene er preget av at det er gitt et oppdrag/kontrakt til en leverandør (eller en OPS leve-
randør eller Special Purpose Vehicle (SPV)) om å bygges, drive og vedlikeholde. Når kontrakten(e) 
avsluttes går infrastrukturen/eiendelene tilbake til den offentlige parten, i dette tilfellet Ruter. I alle 
modellene som presenteres er Ruter ansvarlig for designspørsmål. Bakgrunnen for dette er Ruters 
ansvar blant annet overfor private interessenter som bidrar økonomisk til realiseringen av prosjektet. 
 

Infrastruktur

Ruter Aktør 1 Ruter Aktør 2 Aktør 3
Rullende materiell

Stasjoner

Depot

ByggePlanlegge Finansiere VedlikeholdeOperere
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Alternativ 1: Klassisk OPS 

 

I denne klassiske OPS-strukturen samles alle elementene i en forretningsløsning og hos en leverandør 
(Aktør1). Normalt vil leverandøren representere et såkalt SPV, et selskap bestående av en rekke pri-
vate partnere dannet for å bygge, drive, vedlikeholde og finansiere prosjektet i dets levetid (+/-25 år). 
I løpet av avtaleperioden kompenseres SPV’et basert på systemets tilgjengelighet/oppetid, en kapasi-
tetsbasert betalingsavtale og/eller annen insentivbasert betalingsstruktur. 
 
I denne type leveransestrukturer er vesentlige deler av risikoen overført til leverandøren eller SPVet. 
Dette begrenser Ruters påvirkningsmulighet og kontroll i avtaleperioden. Samtidig innebærer model-
len at Ruter bare vil ha en motpart i prosjektets levetid, noe som reduserer både grensesnittet og de 
risikoer det medfører å koordinere rollen for flere aktører/leverandører. Tilsvarende vil leverandøren 
kunne se prosjektet som en isolert systemløsning, som fra deres ståsted reduserer risiko og gir økt 
kontroll.  
 
I denne løsningen er Leverandøren/SPV ansvarlig for å forestå finansieringen av prosjektet gjennom 
egenkapital, bank, finanshus e.l. 

 

Alternativ 2: Infrastruktur, Rullende, Drift, Vedlikehold – separat depot  

 

Et leverandørselskap/SPV (Aktør1) som består av en rekke private partnere dannes for å bygge, drive, 
vedlikeholde og finansiere infrastrukturen i løpet av dets livssyklus (+/-25 år).  
 
Depot er imidlertid sett på som et relativt standardisert produkt med lav kompleksitet, samtidig som 
det utgjør en viktig ressurs i totalleveransen. Dette taler for at man kan finne ut om depot er hen-
siktsmessig å anskaffe på den tradisjonelle måten, eller som et OPS, når mer konkret informasjon om 
depotspørsmålet presenteres. Dersom en videre utredning f eks munner ut i at det er kapasitet ved 
eksisterende depoter, men at det f eks er behov for et oppstillingsområde langs Fornebubanen, så vil 
dette sannsynligvis bli behandlet i en tradisjonell prosedyre (Aktør 2). Hvis konklusjonen i stedet er at 

Infrastruktur

Ruter Aktør 1
Rullende materiell

Stasjoner

Depot

ByggePlanlegge Finansiere VedlikeholdeOperere

Infrastruktur

Ruter 
Aktør 1Rullende materiell

Stasjoner

Depot Aktør 2

ByggePlanlegge Finansiere VedlikeholdeOperere
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Fornebubanen vil kreve en egen løsning for så vel lett som tungt vedlikehold, så kan en OPS-løsning 
være mer hensiktsmessig (håndteres av Aktør1). 
 
Aktør 1/SPV vil kompenseres gjennom avtaleperioden betaling for systemets tilgjengelighet, og/eller 
andre insentivbasert betalingsstruktur. Denne modellen er svært lik den tradisjonell OPS-løsning som 
er presentert ovenfor. Den største forskjellen er at depot løsningen eventuelt tas ut av hele konsep-
tet og håndteres i egen kontrakt.  
 
Ved tradisjonelle anskaffelser vil Ruter være ansvarlig for finansieringen av depotet (jfr Aktør2). Ved 
en OPS-løsning vil Aktør 1/SPV stå for finansieringen. 
 
Modellen betyr også at Ruter vil ha to motparter, noe som øker prosjektets risiko. Disse risikoene vil 
Ruter måtte bære. 
 

Alternativ 3: Infrastruktur, Rullende, Drift, Vedlikehold – Separat drift 

 

Et leverandørselskap/SPV (Aktør 1) som består av en rekke private partnere dannet for å bygge, ved-
likeholde og finansiere infrastrukturen/eiendelen i løpet av prosjektets livssyklus (+/-25 år). Selve 
driften/operatørløsningen vurderes imidlertid skilt ut som en egen kontrakt (Aktør2). 

I utgangspunktet kan en slik utskilling av operatøransvaret være vanskelig. Siden Fornebubanen kun 
dekker 8,1 km og KTP AS driver all annen trafikk i metrosystemet, kan det være en utfordring å til-
trekke seg en selvstendig operatør for denne linjen.  Samtidig kan dette være et første skritt i tilrette-
legging av en fremtidig konkurranseutsetting av operatørrollen, eksempelvis basert på den fremtidi-
ge strukturen som oppstår gjennom en utbygging av en ny, parallell sentrumstunnel. 

Om valget faller på en uavhengig leverandør vil denne kompenseres gjennom en tilgjengelighetsba-
sert betaling og/eller annen insentivbasert betalingsstruktur. Det vil derfor være av stor betydning 
for denne å raskt oppnå lønnsom drift. Dette kan virke positivt forsterkende på forhold som service, 
opplevelse, tilgjengelighet og punktlighet. 

Aktør 1/SPV står ansvarlig for finansieringen av infrastrukturen. 

Modellen betyr at Ruter vil ha to motparter med påfølgende økt risiko for helheten i løsningen.  

Infrastruktur

Ruter Aktør 1 Aktør 2 Aktør 1
Rullende materiell

Stasjoner

Depot

ByggePlanlegge Finansiere VedlikeholdeOperere
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8 Våre anbefalinger for den videre prosess – en 
skisse 

8.1 Innledning 

En mulig forsering av en Fornebubane er avhengig av at så vel det offentlige som private aktører ser 
merverdi i prosjektet og bidrar til å reise kapital for en realisering. I dette kapittelet vil vi gi Ruter en 
overordnet skisse som grunnlag for den videre prosess.  

I denne skissen tilrettelegger vi for gjennomføringen av to gjensidig avhengige og til dels parallelle 
arbeids-/delprosesser: 

1. ”Funding-prosessen” - identifisering og bearbeiding av interessenter som ser egenverdi i å 
bidra til å reise kapital og gi tilskudd til realisering av Fornebu- banen 

2. Anskaffelsesprosessen – tilrettelegging og planlegging av selve anskaffelsesprosessen  

I selve ”Funding-prosessen” (1.) koordinerer Ruter ønsker og behov hos potensielle bidragsytere og 
sikrer grunnlaget for tilgang til kapital og finansiering av prosjektet. I anskaffelsesprosessen (2.) leg-
ges grunnlaget for dialogen mot 1., behov og ønsker koordineres, konkurransegrunnlag utvikles og 
anskaffelsesprosessen gjennomføres frem mot endelig avtale. I denne sammenheng vil det være et 
løpende behov for samordning mellom delprosessene.  Vi fremstiller denne iterative samordningen i 
følgende modell: 

 

Vi vil nedenfor gi en kort beskrivelse av den enkelte delprosess og tilhørende faser. 

8.2 Funding – prosessen 

Som nevnt tidligere benytter vi begrepet ”funding” i omtale av kapital, tilskudd etc. stilt til disposi-
sjon av interessenter. Dette for å skille dette fra finansieringen, som berører forholdet mellom ek-
sempelvis utbygger og bank-/finansieringshus. 

Funding- prosessens målsetting er å markedsføre prosjektet Fornebubanen, identifisere interessen-
ter som ønsker å bidra til realiseringen og bringe disse frem til en avtale om økonomiske bi-
drag/tilskudd. Vi vil på en overordnet måte beskrive prosessens faser. 

 

Markedsdialog ”Value 
Proposition”

Kontrakts-
inngåelse

Konseptbeskrivelse Prospekt Konkurranse-
grunnlag Anskaffelse Kontrakts-

inngåelse

Avtaleforhandling

1. Funding-prosess

2. Anskaffelsesprosess
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Markedsdialog 

Markedsdialogen baserer seg på en konseptbeskrivelse av Fornebubanen, utviklet og stilt til disposi-
sjon fra (2.) anskaffelsesprosjektet.  

Markedets interesse i Fornebubanen forutsettes å være basert på muligheten for å gi interessenten 
en kommersiell merverdi. Dette kan bety at prosjektet må være åpen for påvirkningsmuligheter når 
det f eks gjelder detaljutforming av nøyaktig linjestrekning, stasjonsutforming med mer. Muligheten 
for å tiltrekke seg privat kapital krever derfor tidlig involvering av markedet i prosjektet. 

Formålet med markedsdialogen er å identifisere interessenter som ønsker å bidra til at Fornebuba-
nen blir realisert snarest ved å tilføre kapital til Ruter for å gi grunnlag for å anskaffe og betjene pro-
sjektet. Markedsdialogen bør bygge på eksisterende avtaler og forpliktelser om bidrag (grunneiere 
etc.), men ta dette videre i en utvidet sondering av interessenter i Fornebubanen. Dette kan gjøres 
på forskjellige måter. Her vil vi foreslå at markedet inviteres til et oppstartsmøte hvor prosjektet og 
prosjektets eiere presenteres. Tilsvarende hvordan prosjektet er tenkt realisert og organisert som et 
OPS prosjekt. Dette møtet vil bli den formelle oppstarten av fundingprosessen som deretter, med 
fordel, kan fortsette med individuelle møter. Dette for å skape en større forståelse for den enkelte 
interessents behov, muligheter og ønsker/ambisjoner. 

Value proposition 

Basert på den innledende dialogen med markedet utvikler anskaffelsesprosjektet et mer detaljert 
prospekt med informasjon om prosjektets viktigste komponenter som presenteres for de identifiser-
te interessenter. Nærmere detaljer om innhold og utforming av prospektet omtales nedenfor under 
delprosess 2. Anskaffelsesprosessen.  

Hensikten med prospektet er å tilby interessenter tilstrekkelig informasjon, slik at disse kan danne 
seg en mening om prosjektets helhet og potensialet fra et teknisk, kommersielt, finansielt og juridisk 
perspektiv. Deler av prospektet kan skreddersys etter de kriterier, merverdi og/eller komponenter 
som er viktigst i den spesifikke interessentens sammenheng og som er fremkommet i den innledende 
dialogen.  

Med dette som grunnlag utarbeider den enkelte interessent innspill til ønsker og forutsetninger for 
videre deltakelse. Disse innspillene går deretter tilbake til Anskaffelsesprosjektet og vurderes og hen-
syntas i videre planlegging av prosjektet, herunder i utforming av konkurransegrunnlaget etc. Tilsva-
rende oppsummeres konkurransegrunnlagets endelige utforming i et oppdatert prospekt, som dan-
ner grunnlaget for videre forhandlinger med interessentene. 

Avtaleforhandling og kontraktsinngåelse 

Med bakgrunn i oppdatert prospekt går en i forhandlinger med interessentene med den målsetting å 
presentere endelig prosjekt, utforming etc. på en slik måte at den enkelte oppfatter at egne interes-
ser er ivaretatt. Med dette som grunnlag sikres interessentens økonomiske deltakelse i prosjektet i 
en avtale med Ruter. Som omtalt i kapittel 6, er det vår anbefaling at interessentene etter hvert lar 
seg representere i en egen organisasjon for gjennom dette å lette informasjonsflyt, koordineringer og 
beslutninger. 
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8.3 Anskaffelsesprosessen 

Anskaffelsesprosessen starter med utarbeidelse av konseptbeskrivelse av selve anskaffelsesprosjek-
tet, som grunnlag for bruk i ”Funding-prosessen” og for videre arbeider med prosjektets konsept- og 
fremskaffelsesløsning.  
 
I en iterativ prosess med ”Funding-prosessen” utvikles grunnlaget for videre anskaffelsesprosess og 
for å gå i dialog med mulige leverandører av OPS-prosjektet. Den iterative prosessen mellom disse to 
prosessene skal lede frem til prosjektets konkurransegrunnlag. Vi vil gi en kort beskrivelse av den 
enkelte fase. 

Konseptbeskrivelse 

For å kunne starte forberedelsene til en mulig anskaffelse kreves innledningsvis detaljert informasjon 
om prosjektets kostnads-, inntekts-, finansieringsprofiler, samfunnsøkonomiske analyser etc. Videre 
må funksjonelle krav med eventuelle tekniske standarder beskrives konseptuelt og legges til grunn 
for mulige gjennomføringsmodeller og tidsrammer. Den konseptuelle beskrivelsen har som målset-
ning å ta et prosjekt fra idéfasen til en foretrukket og realiserbar konseptuel løsning. De ulike ele-
mentene i den valgte konseptuelle løsningen analyseres i detalj i forretningsplanen og det utarbeides 
et prospekt som danner grunnlag for ”value proposition”. 

Prospekt  

Når den konseptuelle beskrivelsen er fullført, må det etableres prospekt. Dette er et styrings- og 
planleggingsverktøy utviklet for å finne ut hvordan prosjektet skal gjennomføres for å oppnå ønskede 
resultater, med ønsket gjennomføringsmodell og tilhørende fremskaffelsesløsning. Gjennomførings-
modell og fremskaffelsesløsning må sette krav til tid, kostnader, inntekter, finansiering, samt godt 
beskrive funksjonskravene som skal leveres med prosjektet. I prospektet analyseres prosjektet fra et 
strategisk-, samfunnsøkonomisk-, kommersielt- og finansielt perspektiv, samt tilrettelegger for den 
fortrukne gjennomføringsmodellen i forhold til den offentlige oppdragsgiver og aktørene i markedet. 
 
Den strategiske delen har som mål å etablere en felles forståelse av prosjektets hensikt og målset-
ninger og sette prosjektet i en strategisk sammenheng. Videre evalueres hvilke alternativer som er 
tilgjengelige for å nå prosjektets mål og hvorfor den valgte fremskaffelsesløsningen er mest hen-
siktsmessig. Formålet med den samfunnsøkonomiske analysen er å vurdere prosjektets samfunns-
nytte, for eksempel reduserte reisetider og miljøpåvirkning. For å oppnå merverdi må også andre 
variabler enn bare samfunnsøkonomiske forhold vurderes, f. eks økt handel og turisme. 
 
I den kommersielle delen vurderes ulike former for anskaffelse innenfor det handlingsrommet som 
gis i henhold til Lov om Offentlige Anskaffelser med tilhørende forskrift for offentlige anskaffelser. 
Målet er å finne en anskaffelsesprosedyre som innebærer optimal fordeling av risiko mellom partene 
i prosjektet. For å avgjøre hvilken konkurranseform som er mest hensiktsmessig, er det behov for en 
dialog med potensielle tilbydere og en grundig teknisk analyse for Fornebubanen. En konkurranse-
form som kan være egnet, er ”konkurransepreget dialog” som kan brukes for særlig komplekse kont-
rakter. En særlig kompleks kontrakt kan foreligge der hvor oppdragsgiveren objektivt ikke er i stand 
til å presisere de tekniske vilkårene i en funksjonsbeskrivelse, når strukturen/organiseringen i pro-
sjektet ikke er entydig eller når oppdragsgiveren ikke er i stand til å definere de rettslige eller finansi-
elle vilkårene i forbindelse med et prosjekt. Eksempel i denne sammenheng er nettopp OPS kontrak-
ter.  
 
Den finansielle delen skal beskrive prosjektets kostnader og hvilke finansieringskilder som kan an-
vendes for å finansiere prosjektet. For å få gjennomført en grundig økonomisk analyse kreves teknisk 
informasjon om linjestrekningen, grunnforholdene på linjen samt pålitelige anslag for passasjer-
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strømmer. I denne prosessen bør man i størst mulig grad forsøke å begrense overoptimistiske kalky-
ler som er vanlig i tidlige stadier av infrastrukturprosjekter. 
 
Gjennomføringsmodellen omhandler hvordan prosjektet ønskes realisert. I denne delen evalueres og 
utvikles den foreslåtte tidsplan og det gjøres rede for styrings- og risikohåndteringssystemer for pro-
sjektet. Målet er å vise at prosjektet har en realistisk modell for gjennomføring med tidsplan og en 
organisasjon med gjennomføringskapasitet. Prospektet legger grunnlaget for Request for Information 
(RFI) og videre utarbeidelse mot konkurransegrunnlaget.  
 
Før konkurransegrunnlaget ferdigstilles, kan det være formålstjenelig å sende ut en RFI. En RFI er en 
måte å samle informasjon om ulike leverandører og funksjonsløsninger i markedet. Målet med en RFI 
er å få informasjon om mulige løsninger på ett eller flere områder beskrevet i prospektet, for å utvik-
le et konkurransegrunnlag hvor oppdragsgiver har godt beskrevet behov og ønsker til innretting, 
funksjonskrav etc. for prosjektet. Gjennom en RFI gis den private leverandøren anledning til å beskri-
ve mulige løsninger, men oppdragsgiver har ingen forpliktelse til å gjennomføre en anskaffelse i for-
bindelse med eller etter en RFI. 

Konkurransegrunnlag 

Konkurransegrunnlaget et det komplette grunnlaget for gjennomføring av anskaffelsen. Konkurran-
segrunnlaget inneholder blant annet administrative bestemmelser, funksjonsbeskrivelser, juridiske 
og kommersielle bestemmelser og utkast til kontrakt for anskaffelsen og prosjektet. Konkurranse-
grunnlaget må gjøre det mulig for potensielle leverandører å vurdere om de skal delta i konkurran-
sen. Hvis anskaffelsesprosedyren som er valgt innebærer konkurransepreget dialog, skal dialogfasen 
benyttes til å skape løsninger som dekker oppdragsgiverens behov og funksjonskrav, ikke til å define-
re behov og krav for oppdragsgiver. 
 
Når konkurransegrunnlaget er ferdigstilt publiseres konkurransen i markedet i henhold til valgt an-
skaffelsesprosedyre. 
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9 Avslutning 

9.1 Endelige vurderinger og anbefalinger 

Basert på mottatte dokumentasjon fra og de samtaler vi har hatt med Ruter og dets representanter, 
er det vår vurdering at realiseringen av en Fornebubane er egnet som et OPS-prosjekt. I denne sam-
menheng er det videre vår vurdering at prosjektet: 

� er kommersielt spennende og vil kunne trekke til seg interessenter som er villig til å bistå Ruter 
med kapital for å gi et økonomisk grunnlag for å bestille, forsere og realisere en utbygging og 
drift 

� er av en karakter og av en slik størrelse at det vil finnes leverandører som ønsker å ta ansvaret 
for utbygging og drift 

I de videre arbeidene er det vår anbefaling at Ruter planlegger og organiseres seg rundt disse to for-
holdene, som to gjensidig avhengige og til dels parallelle arbeids-/delprosesser. 

Grunnlaget for et vellykket OPS prosjekt ligger blant annet i identifisering, håndtering og fordeling av 
risiko. Det er fortsatt mangler i Ruters planer, kalkuleringen etc. Vi er imidlertid av den oppfatning at 
Ruters arbeider representerer et godt grunnlag for å ta prosessen videre. 

9.2 Særskilte juridiske og andre forhold etc. 

I våre arbeider har vi hatt anledning til å diskutere mulige utfordringer med kolleger i Advokatfirmaet 
Wikborg Rein (WR). Tilsvarende har vi anmodet disse om å gjennomføre noen korte betenkninger 
rundt forhold vi oppfatter kan være juridisk sensitive i en videre prosess. Følgende forhold er vurdert: 

� grunnerverv og regulering 

� driftskonsesjon  

� anskaffelsesmåte  

� kontraktsmodell  

� muligheter for synergi ved felles utbygging med ny underjordisk stasjon på Majorstua  

� fallgruver, fordeler og ulemper ved OPS modellen sammenlignet med tradisjonelle kontrakts-
modeller.  

 
WRs vurderinger følger i sin helhet i et eget notat vedlagt denne rapporten. Alle elementer er viktige 
å ta med seg i de videre arbeidene. Det fremkommer imidlertid ikke forhold i notatet som er til hin-
der for den anbefalte, videre prosessen. 
 
 
 
Vedlegg: WR notat av 6 juni 2011







Tidligere utgitte rapporter Utgitt

Årsrapport 2007
Kollektivtransport i nordiske byer, markedspotensial og utfordringer framover, 
september 2006 sep.06
Kollektivtrafikk i fysisk planlegging, praktisk veileder for by- og 
trafikkplanleggere, november 2006 nov.06

Holmenkollbanens fremtid, februar 2008 feb.08

Bussterminalløsninger i Oslo sentrum, mai 2008 mai.08

K2009 Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2009-2025, juni 2008 jun.08
BEST (Benchmarking in European Service of public Transport), results of the 
2008 survey, september 2008 sep.08

Innfartsparkering Rosenholm, september 2008 sep.08
Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus, konsulentrapport, september 
2008 sep.08

Lørensvingen - Planprogram, oktober 2008 okt.08
BEST (Benchmarking in European Service of public Transport), status report 2006-
2008, oktober 2008 okt.08
Ny T-banestasjon på Majorstuen, Teknisk-økonomisk utredning av ny 
underjordisk T-banestasjon; oktober 2008 okt.08

Holmenkollbanen, T-bane til Holmenkollen skiarena, desember 2008 des.08

Ruters prisstrategi, soner og billettslag, desember 2008 des.08

Nr. Rapporter utgitt av Ruter Utgitt

2009:1 Årsrapport 2008 2009

2009:2 Bybane Fornebu - Skøyen, statusrapport jun.09

2009:3 Vurdering av trasévalg for nedre del av Briskebytrikken jun.09

2009:4 Fremkommelighet for kollektivtrafikken, Årsrapport 2009 jun.09

2009:5 Bussterminal i Oslo, juni 2009 jun.09

2009:6 Samspill mellom administrasjonsselskap og operatør, juni 2009 jun.09

2009:7 Incentivbaserte kontrakter og konkurranseutsetting, august 2009 aug.09

2009:8 Forprosjekt for trikk i Frederiks gate, vurdering av alternativer sep.09

2009:9 Ruters tilgjengelighetsstrategi, september 2009 sep.09

2009:10 K2010 - Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2010-2030 sep.09

2009:11 Økt effektivitet for metro og trikk, september 2009 sep.09

2009:12 Samfunnsregnskap for Ruter 2008, september 2009 sep.09

2009:13 Linjenettstruktur for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 2010 - 2030 sep.09

2009:14 Ruters miljøstrategi 2010-2013, høringsutkast september 2009 sep.09

2009:15 Halvårsrapport 2009, september 2009 sep.09

2009:16 Fremtidig vogntype for Holmenkollbanen, september 2009 sep.09

2009:17 Fornebubanen Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning nov.09

2009:18 Fjordtrikken Fase 1 traséutredning nov.09

2009:19 Fjordtrikken Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning nov.09

2009:20 Trikk til Tonsenhagen, et forprosjekt nov.09

2009:21 Ny rutemodell og vognbehov metro okt.09

2009:22 Trafikktilbud sydområdet des.09

2010:1 Banebetjening av Bjørndal og Gjersrud/Stensrud feb.10

2010:2 Fjordtrikken - Sammendragsrapport feb.10

2010:3 Fremkommelighet og tilgjengelighet. Årsrapport 2009 feb.10

2010:4 Ny bussterminal ved Oslo S. Plassering og utforming feb.10

2010:5 Metronettets rutemodell og vognpark 2012-2020 mar.10

2010:6 Årsrapport 2009 mar.10

2010:7 Kollektivtrafikkløsning for Fornebu. Sammendragsrapport mar.10

2010:8 Øybåtterminal i Pipervika mai.10

2010:9 Innfartsparkeringsstrategi okt.10

2010:10 H2011 - Ruters handlingsprogram 2011-2014 okt.10

2010:11 Halvårsrapport 2010 sep.10

2010:12 Anbefalinger for TID-programmet fra Carl Berners plass knutepunkt sep.10

2010:13 Trafikkplan Follo des.10

2010:14 Merkevarestrategi mai.10

2010:15 Miljø- og samfunnsregnskap for fortetting  ved stasjonsnære jorder nov.10

2010:16 Trikkestrategi nov.10

2010:17 Stoppestedsstrategi des.10

2011:1 Persontrafikk på Alnabanen feb.11

2011:2 Universell utforming - strategi og handlingsprogram mar.11

2011:3 Fremkommelighet og tilgjengelighet. Årsrapport 2010 mar.11

2011:4 Fremkommelighetsstrategi mar.11

2011:5 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu. Trasé- og konsekvensutredning mar.11

2011:6 Årsrapport 2010 mar.11

2011:7 Sårbarhetsanalyse. Samfunnsøkonomisk konsekvens av hendelser apr.11

2011:8 Situasjonsanalyse Trafikantinformasjon apr.11

2011:9 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt apr.11

2011:10 K2012. Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2012-2060 jun.11

2011:11 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu. Sammendragsrapport med anbefaling jun.11

2011:12 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen jun.11

2011:13 Bedre trikketilbud i Gamlebyen jun.11



Ruter As 
Dronningens gate 40 
Postboks 1030 Sentrum 
0104 Oslo 
Telefon: 40 00 67 00 
www.ruter.no


	OPS Forside s1-2.pdf
	Sluttrapport KPMG ver 1_0_34 sider.pdf
	OPS Forside s3-6.pdf

