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Forord 
 

Dette dokumentet utgjør sluttrapporten i KVU T-banebaser. Utredningen er gjennomført på 

bestilling fra Oslo kommune og danner grunnlag for investeringer i T-banesystemet i Oslo 

kommune på lang sikt. Utredningen skal på høring og kvalitetssikres (KS1). 

Arbeidet er ledet av Ruter gjennom en styrings- og prosjektgruppe. Representanter fra Sporveien 

og Fornebubanen har deltatt i prosjektgruppen. Det har også vært opprettet en ekstern 

referansegruppe med representanter fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Bymiljøetaten 

(BYM) og Plan- og Bygningsetaten (PBE). 

Underveis i arbeidet er det gjennomført to eksterne arbeidsmøter med utvidet deltakelse fra Ruter 

og Oslo kommune. I tillegg er andre interessenter involvert gjennom arbeidsmøter og innspill til 

løsninger. Relevante grunneiere har også blitt kontaktet og blitt informert om det pågående KVU-

arbeidet.  

Sweco har ledet det faglige arbeidet med bistand fra underkonsulent Transportanalyse AS (i 

Leveranse 1). 

For mer utfyllende informasjon henvises det til øvrige vedlegg (se vedleggsliste bak i rapporten). 

Ruter 04.03.2022. 
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Dette dokumentet utgjør hovedrapporten i KVU T-banebaser. T-banesystemet utvikles kontinuerlig og med planlagt ny 

sentrumstunnel, vil det bli behov for flere vogner til å betjene systemet. I den anledning er det nødvendig å utvide basekapasiteten i 

Oslo. Det prosjektutløsende behovet er definert på følgende måte:  

Endret trafikktilbud som følge av ny sentrumstunnel gir behov for økt basekapasitet som sikrer effektiv 

ressursutnyttelse, driftssikkerhet og en arealbruk som tar hensyn til byutviklingen. 

Det er gjennomført en mulighetsstudie med siling etter definerte krav. Etter mulighetsstudien besluttet styringsgruppen å gå videre 

med tre alternativer (A1 Stor base, A2 To baser og A3 Base med parkeringsanlegg), disse er detaljert, analysert og 

kostnadsberegnet i alternativanalysen. Alternativene er vurdert opp mot A1, fordi det ikke er definert noe referansealternativ i dette 

prosjektet. 

Alle alternativene er designet for lik kapasitet, i den grad at alle alternativene har behov for samme antall oppstillingsplasser og spor 

til verksteds- og vedlikeholdsfunksjoner. Det er det samme trafikktilbudet som ligger til grunn for alternativene, med tilhørende 

infrastruktur og overkjøringsmuligheter. Antall lokasjoner, mengde tomkjøring, internlogistikk på basene, lengde på vedlikeholds-

vinduet, samt arealbeslaget er det som er forskjellig mellom alternativene. De forskjellige lokasjonene gir ulike muligheter til 

utforming av basen, som igjen gir utslag på investeringskostnadene. 

Basert på en samlet vurdering anbefales det å gå videre med en basestruktur som inneholder basekapasitet på gult system. På 

grunn av usikkerhet i alternativene, anbefales det å gå videre med enten en hovedbase (A1) eller en kombinasjonsløsning med 

hoved- og satellittbase (A2). Det må gjøres videre utredninger for å redusere usikkerhetene før endelig beslutning tas.   
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1 Bakgrunn  

1.1 Mandat og føringer for KVU T-banebaser 

Ruter har fått i oppdrag fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) å gjennomføre 

utredninger om langsiktig kapasitetsbehov og behovet for T-banebaser/verksted tilpasset den 

fremtidige vognparken. Vurderingen av det langsiktige behovet for baser skal utredes i en KVU. 

Sporveien har parallelt med oppstart av KVU-en utarbeidet et forprosjekt for anskaffelser av nye 

vogner til T-banen. Disse utredningene er primært knyttet til ferdigstillelsen av Fornebubanen, 

CBTC1 og ev. Majorstua stasjon, og omfatter vurdering av nødvendige oppgraderinger, 

ombygginger og utvidelser av basekapasiteten knyttet til behov som følger av den første 

anskaffelsen av vogner.  

Ruters utredninger av langsiktig kapasitetsbehov og vurdering av langsiktig basebehov, er knyttet 

til realisering av tilbud etter ferdigstillelsen av ny sentrumstunnel. Det skal gjøres analyser av 

forventet etterspørsel og mulige ruteopplegg for å dekke etterspørselen. Dette innebærer at det må 

vurderes ulike driftsopplegg for T-banen etter realiseringen av ny sentrumstunnel.  

Det skal også gjøres vurderinger av vognbehovet dersom realiseringen av ny sentrumstunnel 

utsettes, herunder om en utsettelse innebærer at anskaffelsen av nye vogner heller bør ses i 

sammenheng med erstatning av dagens MX-vogner. Videre skal vognbehovet i perioden mellom 

åpningen av Fornebubanen, CBTS og ny stasjon på Majorstua og ny sentrumstunnel vurderes, 

som f.eks. tilbudsforbedringer som følger av en ev. trinnvis utbygging av sentrumstunnel. Ettersom 

Majorstua stasjon, i motsetning til Fornebubanen og CBTC, ikke er formelt vedtatt, kan det være 

fornuftig å vurdere om Majorstua stasjon bør vurderes som en del av grunnlaget for 

opsjonsprogrammet.  

1.2 Finansieringskilde 

Både forprosjektet og supplerende analyser dekkes av planleggingsmidler i Oslopakke 3. Tabell 1 

viser utsnitt av styringsgruppens forslag til handlingsprogram for kollektivtiltak for perioden 2020-

2023. Styringsgruppen legger hovedvekt på satsing på tiltak for kollektivtrafikk og sykkel.  

 
1 «Communications-based train control» 
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Tabell 1: Utsnitt som viser styringsgruppens forslag til handlingsprogram 2020-2023 for Oslopakke 3, (mill. 

2020 kr (Styringsgruppen Oslopakke 3, 2020).  

 

1.3 Rammebetingelser 

Rammebetingelser er overordnete betingelser og begrensninger, gitt av andre enn operativ 

bestiller. Dette er relevante lover, regler, politiske vedtak med støtte i sittende byråd eller bystyre 

og administrative retningslinjer som vil være absolutte parametere som bestillere og utførere må 

forholde seg til.  

Sentrale rammebetingelser for KVUen omfatter gjeldende planer som griper spesielt inn i området: 

• Kommuneplan fra 2015 – arealdel 

• Kommuneplan fra 2018 – samfunnsdelen med byutviklingsstrategi 

• Revidert Oslopakke 3 2017-2036 

1.4 Forutsetninger 

Forutsetninger er valgte størrelser, faktorer eller parametere som inngår i planleggingen eller 

analyser. Følgende forutsetninger skal inngå i vurderingen av langsiktig vognbehov: 

• Forhold som ble tatt opp i KS1-rapporten knyttet til komfortkrav (antall stående per kvm. og 

ståtid) vurderes. De supplerende utredningene skal gjøre beregninger av vognbehovet gitt 

endrede standardkrav og belyse hvilke konsekvenser dette vil ha. 

• Det gjøres analyser av forventet etterspørsel og mulige ruteopplegg for å dekke 

etterspørselen.  

• Ulike driftsopplegg for T-banen, etter realiseringen av ny sentrumstunnel, vurderes. 

• Det gjøres vurderinger av vognbehovet dersom realiseringen av ny sentrumstunnel 

utsettes, herunder om en utsettelse innebærer at anskaffelsen av nye vogner heller bør 

ses i sammenheng med erstatning av dagens MX-vogner. 

• Det gjøres vurdering av vognbehovet i perioden mellom åpningen av Fornebubanen, 

CBTC og ny stasjon på Majorstuen, og ny sentrumstunnel, som følger av en eventuell 

trinnvis utbygging av sentrumstunnel. 

• Vurdere om Majorstuen stasjon bør være en del av grunnlaget for opsjonsprogrammet for 

kjøp av vogner, ettersom Majorstuen stasjon, i motsetning til Fornebubanen og CBTC, ikke 

er formelt vedtatt. 
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1.4.1 Geografisk avgrensning  

 

Figur 1: Dagens T-banenettet med to kilometer buffer innenfor markagrensen.  

T-banenettet har en utstrekning som dekker store deler av Oslo der deler av grenbanene 

Østeråsbanen, Kolsåsbanen og Fornebubanen ligger i Bærum kommune.  

Grorudbanens endestasjon på Vestli ligger nær grensen mot Nittedal kommune, og Furusetbanens 

endestasjon på Ellingsrud ligger nær Lørenskog kommune.  

Fornebubanen er under bygging, og gir T-baneforbindelse mellom Fornebu og Majorstuen.  

Nye baser må ha en plassering som muliggjør tilkopling til eksisterende T-banenett. Hvor langt 

unna nettet basen teoretisk sett kan plasseres er ikke en absolutt grense, men det følger en rekke 

negative konsekvenser med lang avstand fra nettet. Innledningsvis er det derfor skjønnsmessig 

definert en grense på to kilometer i luftlinje fra T-banenettet innenfor markagrensen, som 

geografisk avgrensing av utredningen. Dette er illustrert i figur 1. 

Ny sentrumstunnel påvirker ikke avgrensingen. 

Utredningsområdet inneholder derfor kommunene Oslo, Bærum, Nittedal og Lørenskog.  
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1.4.2 Avklaring areal i KVU versus arealplan 

En sentral del av konsepter for T-banebaser er hvor de er plassert langs T-banenettet og 

egenskaper ved arealet basen er plassert på. I en KVU er hensikten å vurdere forskjellige 

konsepter mot hverandre, som et grunnlag for investeringsbeslutning. Kostnader for kommunen 

(inkludert alternativkostnader) har stor betydning for valg av konsept.  

Detaljeringen i en KVU er tilstrekkelig til å fatte beslutning om hvilke alternativ som skal 

detaljeres/vurderes videre. Egenskaper ved arealene som inngår i de forskjellige konseptene 

synliggjøres. Ofte vil et konsept kunne gjennomføres som forskjellige varianter.  

I konseptvalgutredningen gjennomføres det en sortering av hva som er konsepter og hva som er 

varianter. I alternativanalysen er det valgt en variant av hvert konsept som detaljeres og 

analyseres. Ofte er det nyanseforskjeller mellom variantene, noe som kan medføre at endelig valg 

av variant ikke skjer før etter at konseptvalgutredningen er ferdig – f. eks som del av utarbeidelse 

av reguleringsplan.  

Ingen arealer i Oslo kommune eller Viken fylke er regulert til nye T-banebaser. Det er utfordrende å 

finne store nok sammenhengende arealer som ikke er regulert til boligformål eller friområder. 

Grunneiere vil igangsette private detaljreguleringsplaner som legger føringer for utbygging langt 

frem i tid. Det er ikke uvanlig at det går 15 år fra et reguleringsplanarbeid starter opp til en større 

tomt er ferdig utbygget. Beslutninger og signaler som gis på detaljreguleringsplannivå nå, må 

dermed hensynta behov for større arealer til offentlig infrastruktur om 10-20 år. Størrelsen på 

investeringen, arealbehovet og plassering nær T-banen tilsier at det vil være behov for å forankre 

anbefalt konsept på kommuneplannivå. 

I lovkommentaren til plan- og bygningsloven står det bl.a. følgende om kommuneplanens arealdel:  

«Arealdelen skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen som behandles i 

samfunnsdelen og hvilke utslag og behov dette gir for arealbruken, og hvordan arealene samlet 

sett bør disponeres for å løse oppgaver og behov som avklares i samfunnsdelen. En samlet 

arealplan er nødvendig for å sikre en planmessig og forsvarlig arealutnytting, og for å beskytte 

arealene mot uoverveide arealinngrep og uhensiktsmessig bygge- og anleggsvirksomhet mv.» 

Anbefalt konsept bør benyttes til å beskytte arealer i kommunen mot uoverveide arealinngrep og 

uhensiktsmessig bygge- og anleggsvirksomhet mv. For at anbefalt konsept skal kunne benyttes i 

kommuneplanarbeidet er det viktig at det er lik tidshorisont i utredningen og i kommuneplan-

arbeidet. Ny T-banetunnel er aktuelt i 2035, og årstallet utgjør tidskritisk dimensjon. 

Kommuneplanarbeidet benytter 2050. Det må derfor legges til grunn et risikopåslag for anbefalt 

konsept som innebærer en økning i vognpark som fanger opp ytterligere vekst frem mot 2050. 

Årsaken til dette er at det i praksis vil være behov for vesentlig ekspropriasjon av boliger dersom 

man skal reversere transformasjon fra næring til boliger. Det er derfor behov for et arealbehov med 

risikopåslag som grunnlag for arealsikringstiltak i kommuneplanens arealdel. 

I kommuneplanens arealdel må det/de området/områdene som det er behov for i fremtidig 

basestruktur synliggjøres. Områderegulering utarbeides av kommunen, og styrer utviklingen i et 

større område.  

Anbefalingen fra KVU for T-banebaser må uansett følges opp gjennom en planprosess og vedtak i 

kommunen før det anbefalte konseptet kan realiseres. Ved utarbeidelsen av reguleringsplan tas 

det utgangspunkt i det anbefalte konseptet i konseptvalgutredningen. Dersom konseptet kan 

gjennomføres som flere varianter, der aktuelle tomter er det som skiller variantene, skjer valg av 

variant som del av utarbeidelsen av reguleringsplan.  
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2 Situasjonsbeskrivelse  

2.1 Store deler av Oslo er utbygd basert på T-banen 

 

Figur 2: Furuset er et eksempel på drabantby som er bygget ut basert på T-banen, med stasjon under 

senteret og den tetteste bebyggelsen nær stasjonen.  

Den lokale persontrafikken i Oslo og til/fra nabokommunene er i stor grad basert på skinnegående 

transportmidler. Utviklingen har skjedd gradvis over tid, av flere ulike aktører – både offentlige og 

private. Forstadsbanestrekninger ble først etablert for tog og trikk, mens T-banen slik vi kjenner 

den i dag først ble bygget ut på 1960-tallet som del av drabantbyutbyggingen i øst. Etter hvert som 

byen har vokst og trafikken økt er flere av de vestlige forstadsbanestrekningene endret til T-bane 

og koblet sammen i Oslo sentrum i et sammenhengende T-banenett. Sammen med tog, trikk og 

buss har Oslo et omfattende kollektivnettverk.  

Fra hovedbanen til Eidsvoll i nord og de første forstadsbanestrekningene ble etablert i vest på 

1800-tallet har mye av byutviklingen i Oslo med nabokommuner skjedd langs stasjonene. 

Drabantbyene fra etterkrigstiden er gjerne bygget opp med senter og tettest bebyggelse på eller 

tett ved T-banestasjonene. Siden 1990 – tallet har fortetting langs banenettet vært en uttalt strategi 

for vekst i Oslo.  

Mye av fortettingen har skjedd ved at tidligere industriområder eller områder med arealkrevende og 

gjerne bilbasert virksomhet er flyttet lenger ut fra sentrum eller nedlagt.  

Fortettingen som er gjennomført henger nøye sammen med byens transportsystem. Kollektivbasert 

vekst kan gjennomføres med en mye høyere tetthet i bebyggelsen enn det som er mulig i en by der 

veksten er bilbasert. Bilbaserte byer har typisk svært stor utbredelse og langt lavere tetthet enn 

byer der kollektivsystemet spiller en sentral rolle.  

Når T-banen skal bygges ut og det må etableres nye baser og anlegg for oppstilling, er 

utgangspunktet derfor at store deler av arealene langs banenettet enten er benyttet til annen 

bebyggelse, eller er attraktivt for videre byutvikling.  
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2.2 Dagens materiell 

T-banen har siden åpningen vært trafikkert med forskjellig type materiell. Dagens materiell er av 

typen MX 3000 produsert av Siemens. Begrepsbruken som er relevant for materiellet er som 

følger:  

• Tog: vogner koplet sammen, hvorav en eller flere er en motorvogn som trekker toget.  

• Enkle 3-vognsett: tog med tre vogner som er fast koplet sammen.  

• Doble 3-vognsett: to 3-vognsett som er koplet sammen.  

• MX-modul: et 3-vognsett av dagens type som består av tre vogner. 

• Vogntilgjengelighet: Prosentvis antall 3-vognsett som er tilgjengelig for rutetrafikk. 

MX- togene kan kjøres enten som kort tog 

(enkelt 3-vognsett) eller langt tog (doble 3-

vognsett) i trafikk.  

I dagens trafikktilbud benyttes 48 lange tog og 

9 korte tog i rush. Til sammen utgjør dette 105 

3-vognsett. I tillegg er det en reservekapasitet 

på 10 enkle 3-vognsett som ikke går i trafikk. 

Av de 10 3-vognsettene står ett vognsett klart 

som reserve og kan når som helst settes inn i 

trafikk. Det gir en vogntilgjengelighet på 92 % 

fra verksted. Det gjenstår da 9 vogner av 

reserven som kan gjennomgå planlagt 

vedlikehold.  

Dersom alle vognene i dagens situasjon skulle 

stått parkert etter hverandre, vil de ha et samlet 

behov for spormeter på ca. 6210 m. Oversikt 

over fordeling av 3-vognsett i ulike versjoner er 

vist i figur 3. 

 

2.2.1 Vogntilgjengelighet og levetid 

Sporveien har i forbindelse med KVU Økt vognkapasitet gjennomført en analyse av hvordan feilene 

på vogner i trafikk i 2017 fordeler seg på vogner av ulik alder. Analysen viser at det er en viss 

sammenheng mellom alder og antall feil. Den eldste halvparten av vognene har i snitt 10 % flere 

feil enn den yngste halvparten, men det er også variasjoner som ikke nødvendigvis skyldes alder.  

Det er normalt at feilutviklingen på tekniske systemer følger en såkalt «badekarskurve» med 

mange feil i starten og deretter en lengre stabil fase før sannsynlighet for antall feil igjen øker. I 

forbindelse med KVU Økt vognkapasitet vurderte Sporveien at MX-modulene er i den stabile fasen, 

og at det dermed er mulig å opprettholde høy vogntilgjengelig uten at kostnaden stiger mye i 5-10 

år til.  

MX-modulene er levert i perioden mellom 2005-2014. Levetiden på dagens MX-moduler vurderes 

som 32 år eller lengre. Levetiden kan forlenges opp mot 40 år, men dette vil kreve kostnader til 

levetidsforlengende elementer.  

Figur 3: Fordeling av vognsett i trafikk og bruk av 

reservekapasitet i dagens situasjon. Kilde: KVU Økt 

vognkapasitet. 
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2.3 Baser i dag  

 

Figur 4: Dagens trafikktilbud på T-banen med baseinfrastruktur. 

Figur 4 viser dagens trafikktilbud med baseinfrastruktur. Dagens trafikktilbud består av ett 

sammenhengende system og en base på Ryen og en på Avløs. På disse basene er det totalt både 

verkstedspor, vaskehall, graffitifjerningspor og oppstillingsplasser. Oppstillingsplassene er for enkle 

3-vognsett. 

I tillegg til oppstillingssporene på basene er det i dag nattparkering på Stortinget (22 plasser), Vestli 

(10 plasser) og Ellingsrudåsen (8 plasser). Vogner som står parkert på disse stedene må flyttes før 

linjen trafikkeres og må parkeres som de siste turene på stedet. Dette er steder som i 

utgangspunktet ikke var beregnet for parkering, og det er ikke tilrettelagt for klargjøring av vogner. 

Vognene kan derfor ikke parkeres her flere etterfølgende netter.  

I tillegg til basene for T-banevogner er det en vedlikeholdsbase på Etterstad som benyttes til 

vedlikeholdsvogner og annet utstyr som er nødvendig for vedlikehold av infrastruktur.  

Basekapasiteten i dagens situasjon er fullt utnyttet. Mange av endestasjonene ligger langt fra 

basene, noe som gjør at perioden på natten uten trafikk er kort. Dette gir utfordringer for 

vedlikehold av linjene som bare kan gjennomføres i perioder uten trafikk på banen.  
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Hovedbasen på Ryen og infrastrukturbasen på Etterstad ligger langs samme grenbane. Dette gir 

utfordringer fordi tog til/fra hensetting morgen og kveld belaster sporet samtidig som 

vedlikeholdsvogner skal inn/ut av basen på Etterstad.  

2.3.1 Basen på Ryen 

 

Figur 5: Basen på Ryen er plassert langs Lambertseterbanen og nær Ryenkrysset på E6.  

Den største basen i dag er plassert på Ryen langs Lambertseterbanen (figur 5). Ryen base er 

hovedverkstedet for T-banen i Oslo og ble bygget til oppstarten av T-banedriften på 60-tallet. 

Anlegget har kontorbygg for verkstedsenhetens administrasjon og frammøtefasiliteter for togførere.  

 

Figur 6: Tog som står oppstilt på verkstedsspor.  

Sporveien har oppgitt kapasiteten for hovedbasen på Ryen. Opprinnelig er basen på Ryen 

designet for 45 oppstillingsplasser. På grunn av behov for økt basekapasitet har Sporveien klart å 

parkere flere enn 45 tog på basen. Det pågår nå en oppgradering av basen for å håndtere økt 

kapasitet og produksjon for fremtidens T-banedrift. Oppgraderingen består av flere 

vedlikeholdsspor, etablering av nytt lager og ny hall for lakkering. Etter oppgraderingen vil basen 

ha totalt 55 oppstillingsplasser (27 plasser for doble 3-vognsett tog og en plass for enkelt 3-

vognsett), ett vaskespor for doble 3-vognsett, samt 11 verkstedspor for 3-vognsett. Åtte av 

verkstedssporene er ordinære spor som kan benyttes til generelt vedlikehold, mens tre er 

spesialspor som benyttes til konkrete utbedringer. 

Ettersom Ryen er den største basen og inneholder alle funksjoner2, kalles den en hovedbase. 

 
2 Ett unntak er funksjonen graffitifjerningsspor som ligger på Avløs og ikke på Ryen. 
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2.3.2 Basen på Avløs 

Basen på Avløs ligger langs Kolsåsbanen. Basen ble opprinnelig bygget i 1924 som del av 

åpningen av Kolsåsbanen, men ble ombygd i 2015.  

Basen har totalt 20 oppstillingsplasser (10 plasser for doble 3-vognsett), to verkstedsspor for doble 

3-vognsett og ett spor for fjerning av graffiti. Fordi basen på Avløs er mindre enn hovedbasen og 

har et begrenset antall funksjoner kalles den satellittbase. 

I kjelleren under sporene er det kontorer, lager, parkering, tekniske rom, varmesentral, 

oppmøterom og garderober. 

 

Figur 7: Basen på Avløs er plassert langs Kolsåsbanen i Bærum kommune. 

2.3.3 Dagens arealbruk 

Sammenliknet med basen på Ryen, er basen på Avløs mer kompakt utformet. Det er mindre 

arealer avsatt til spor utenfor basen og det er etablert en rekke funksjoner i forskjellige etasjer. 

Basen på Avløs er den nyeste basen, og bygget i en tid med større vektlegging av arealeffektivitet 

enn basen på Ryen fra 1960-tallet. Likevel er utforming av basen på Avløs styrt av tilgjengelige 

arealer fra 1924. Basen mangler vendesløyfe og bremsetestspor.  

Begge basene ligger tett opptil trafikkstrekninger for T-banen. Det medfører at det er forholdsvis 

begrensede arealer som er avsatt til spor som benyttes for kjøring inn og ut av basen.  

Begge tomtene har en rektangulær form. På Ryen er tomten så stor at det er avsatt plass til å 

vende togene i sløyfe. Dette gir mer effektiv vognlogistikk enn vending av tog ved at fører bytter 

plass, men er til gjengjeld mer arealkrevende. Vendesløyfe gir mulighet til å snu togets retning, noe 

som er nødvendig i enkelte tilfeller.   

Behovet for fremtidig areal beregnes derfor med utgangspunkt i de to eksisterende basene. For en 

fremtidig situasjon med verkstedsbase, er det tatt utgangspunkt i dagens arealbruk på Ryen. Mens 

der det vurderes parkeringsanlegg med kun oppstillingsplasser, er det tatt utgangspunkt i 

situasjonen på Avløs. Internettsiden Norgeskart er benyttet for å måle dagens arealbruk på 

basene. 

Basen på Ryen 

Totalt areal på Ryen er målt til å være 59 500 m2. Arealet som inngår i målingen er vist i figur 8, 

med påskrevet målt areal for de ulike byggene på tomten. Baseområdet består per dags dato av 
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sju bygg (både permanente og midlertidige), areal til spor (inkl. vendesløyfe) og diverse 

infrastruktur.  

Byggene inneholder alt fra oppstillingsplasser, lager, verksted og vaskespor til kantine og 

garderober. I tabell 2 vises en oversikt over innholdet på basen og prosentvis fordelingen mellom 

ulike arealformål. 

Tabell 2: Oversikt over basestrukturen på Ryen 

 

 

  

Innhold Ryen Areal (m2)  Prosentvis fordeling 

Diverse infrastruktur 14 400 24 % 

Oppstillingsplasser + tre 
verkstedsspor  

10 000 17 % 

Vaskehall, 8 verkstedsspor, 
div. verksted, driftssenter 

11 300 19 % 

Garderobe, kantine, lager, 
lakkering 

2 360 4 % 

Areal til sporbruk 21 400 36 % 

Totalt 59 500 100 % 

Figur 8: Totalt areal på Ryen 



   

 
 

RAPPORT SIDE 17 AV 139  

 

 
 

Basen på Avløs 

 

Figur 9: Totalt areal på Avløs. I arealet er også uttrekkssporet til basen inkludert. 

Totalt areal for basen på Avløs på bakkenivå, inkludert spor, bygg og diverse infrastruktur er målt til 

å være 26 200 m2. Hvilke areal som inngår i målingen av baseområdet, er illustrert i figur 9. 

Uttrekkssporet går ca. 150 meter videre mot Durud og er nødvendig for å flytte tog uten at toget 

kjører ut på hovedsporet. I arealet er det tatt med verkstedbygget lengst sørvest og den interne 

kjøreveien mellom bygget og Avløskollen boligsameie.  

På bakkenivå består basen av tre bygg, spor til inn- og utkjøring av bygget og diverse infrastruktur. 

Tabell 3 viser en oversikt over arealbruken til de ulike formålene og hvor stor prosentvis andel de 

utgjør av det totale arealet. I tillegg er det i kjelleren areal til tekniske rom, garderober, trimrom, 

parkeringsplasser, etc. På hjemmesiden til Sporveien opplyses det om at anlegget på Avløs 

rommer 16 500 m23, noe som innebærer at 6 140 m2 av basevirksomheten er under bakkenivå.   

Tabell 3: Fordeling av arealformål på Avløs (arealene er målt ved hjelp av måleverktøy på norgeskart.no). 

 

  

 
3 Dette tallet angir gulvareal i bygningen. 

Innhold Avløs Areal (m2)  Prosentvis fordeling 

Bygg 10 360 40 % 

Areal til sporbruk 7 265 28 % 

Diverse infrastruktur 8 575 33 % 

Totalt 26 200 100 % 

Totalt inkl. kjellerlokalet 32 340  
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Som tabellen viser, utgjør byggene nesten halvparten av det totale arealet på bakkenivå. Bygget 

som inneholder oppstillingsplasser og verkstedsspor er målt til å være 8 300 m2. I dette bygget er 

det oppgitt av Sporveien at 80 % av arealet er brukt til oppstillingsplasser. 

Sammenstilling av dagens arealbruk 

Dagens baser på Ryen og Avløs har totalt 75 oppstillingsplasser og 15 verkstedsspor for 3-

vognsett. Totalt arealbehov for basene er sammenstilt i tabell 4. 

Tabell 4: Totalt arealbehov for dagens tilbud 

 

 

 

 

Dagens totale baseareal på bakkenivå er målt til totalt 85 700 m2. Det er gjort en grov sortering av 

arealformålene og baseinnholdet er delt i tre kategorier: bygg, areal til sporbruk og diverse 

infrastruktur. For bygg inngår alt fra oppstillingsplasser og verkstedsspor til kantine. Diverse 

infrastruktur er definert som asfaltflater internt på baseområdet, eksempelvis interne kjøreveier eller 

p-plasser. Sporbruk inkluderer vendesløyfe på Ryen og uttrekksspor på Avløs, og ellers spor til inn- 

og utkjøring av parkerte vognsett.  

Basert på denne inndelingen vil arealet på den totale basestrukturen bestå av 40 % areal til bygg, 

33 % til sporbruk og resterende 27 % til diverse infrastruktur internt på basene. 

 

  

Innhold Avløs (m2)  Ryen (m2) Totalt (m2) Prosentvis fordeling 

Bygg 10 360 23 660 34 020 40 % 

Areal til sporbruk 7 265 21 400 28 665 33 % 

Diverse infrastruktur 8 575 14 440 23 015 27 % 

Totalt 26 200 59 500 85 700 100 % 
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2.4 Reservekapasitet på basene 

Dagens basekapasitet på Ryen og Avløs er fullt utnyttet og mange vogner må parkeres utenfor 

basene om natten. Det er mulighet for nattparkering på Stortinget, Vestli og Ellingsrud. Vogner som 

står parkert på disse stedene må flyttes før linjen trafikkeres.  

Før togene parkeres på Stortinget har de vært til vask eller innom verkstedet på Ryen. Det er 

derfor posisjonskjøring sent om kvelden tilknyttet parkering på Stortinget. Posisjonskjøring 

innebærer at togene kjører utenom ordinær rutetrafikk fra en posisjon til en annen.   

2.4.1 Nattparkering utenfor baser 

Fordi basekapasiteten er fullt utnyttet, er det nattparkering på Stortinget, Vestli og Ellingsrud. 

På Stortinget er det en samlet oppstillingskapasitet på 22 3-vognsett. Vognene kan parkere ved 

vendesløyfen eller i spor langs plattformene. Parkering på Stortinget gjør at vognene kan settes i 

trafikk fra sentrum. 

Vestli T-banestasjon er et fjellanlegg med vognhall og to buttspor med tilhørende dobbelt 

overkjøringsspor. Stasjonen har en total oppstillingskapasitet på ti 3-vognsett. 

På Furusetbanen er plass til parkering av åtte 3-vognsett på endestasjonen Ellingsrudåsen.  

Parkering på endestasjon gir også noen fordeler ved at togene står parkert der de er klar for første 

avgang om morgenen. Samtidig er parkering på endestasjonene utsatt for tagging og hærverk og 

krever dermed det et visst sikkerhetsnivå. Det er derfor kun parkering på endestasjoner der togene 

står i tunnel, og ikke på steder der de må stå utendørs. 

2.5 Aktiviteter på basene 

På basene er det aktivitet til alle døgnets tider. Om morgenen avløses renholdere som har arbeidet 

om natten med togførere som skal kjøre togene ut i trafikk. Etter kl. 06:00 og om natten er det 

hovedsakelig verkstedsaktivitet der vogner vedlikeholdes. I denne perioden er det logistikk internt 

på basen, fordi vogner som er ferdig på verkstedet kjøres ut og nye vogner med behov for 

vedlikehold kjøres inn.  

Mye av vedlikeholdet er planlagt, og det er bestemt i togenes kjøreplan når de skal inn på verksted. 

Det hender at det oppstår feil på tog i løpet av dagen, slik at disse må byttes ut med tog fra 

reservekapasiteten.  

På dagtid foregår også varelevering til verkstedet, det er undervisning i klasserom, kantinen 

serverer mat og det foregår administrativt arbeid. Ryen har som hovedbase et komponentverksted 

for boggier, trykkluft, elektronikk, lakkering, hjuldreiing med aktivitet kl. 07-16. 

Fra kl. 19:00 begynner de første togene å kjøre inn på basen for natten. Når togene kjøres inn om 

kvelden vaskes de innvendig, utvendig og det foretas nødvendig vedlikehold.  
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2.6 Sentrale utfordringer 

2.6.1 Risiko og sårbarhet 

Samling av vogner på få steder gir stor sårbarhet. Spredning av materiellet på flere baser vil øke 

driftssikkerheten.  

Dagens situasjon med mange oppstillingsplasser på base på Ryen gjør systemet sårbart. Dersom 

det oppstår f.eks. en avsporing på grenbanen som fører til basen, vil det kunne ramme store deler 

av T-banedriften fordi avsporingen hindrer vogner å kjøre fra basen og ut i trafikk.  

Hærverk er en av årsakene til at vogner ikke kan parkeres på linjen i friluft. For å hindre hærverk er 

det derfor behov for parkering i lukkede anlegg.  

2.6.2 Holmenkollbanen gir begrensninger 

Holmenkollbanen ble først etablert som en forstadsbane, med konsesjon som jernbane. Banen 

skiller seg fra de andre grenbanene særlig på tre måter:  

• De aller fleste stasjonene er korte. Holmenkollbanen er derfor den eneste grenbanen som i 

en normal situasjon trafikkeres med kun korte tog. 

• Det er flere kryssinger i plan langs banen. Trafikk på vei forsinkes som følge av 

planoverganger. Det er derfor begrenset hvor hyppig frekvens banen kan ha samtidig som 

øvrig trafikk skal avvikles.  

• Deler av banen ligger høyt over havet, noe som medfører at den er langt mer utsatt for 

driftsstans som følge av snøfall enn de andre banene. 

Plassering av base langs Holmenkollbanen for flere vogner enn de som trafikkerer linjen, vil 

innebære behov for å etablere en rekke planskilte kryss fordi trafikken på linjen vil øke. Dersom det 

skal unngås tomkjøring må også stasjonene langs linjen forlenges slik at de kan betjenes av lange 

tog. I tillegg vil driftsutfordringer som følge av snø kunne forplante seg til andre linjer med tog som 

benytter basen. 

2.7 Vedlikeholdsbase 

Infrastrukturbasen på Etterstad inneholder vedlikeholdsvogner, parkering for vedlikeholdskjøretøy 

og administrative funksjoner tilknyttet vedlikehold av linjenettet. Vedlikehold av hele infrastrukturen 

skjer med utstyr og organisasjon som er lokalisert på denne basen.  

Det pågår detaljregulering for oppgradering av dagens verksted på Etterstad.  

Infrastrukturbasen har tilstrekkelig kapasitet for dagens situasjon. En utfordring i dagens situasjon 

er at infrastrukturbasen ligger langs samme grenbane som benyttes til inn- og utkjøring til den 

største basen på Ryen. Stor trafikk på grenbanen morgen og kveld skjer samtidig som 

vedlikeholdsvogner skal ut og inn av infrastrukturbasen. Med dages sporpåkobling til 

infrastrukturbasen, gir dette avviklingsproblemer på linjen. Flere vedlikeholdsvogner på basen vil gi 

større avviklingsproblemer.   
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3 Behovsvurdering 

Behovsanalysen kartlegger og vurderer behov som ligger til grunn for prosjektidéen og identifiserer 

behovene til nasjonale, regionale og lokale myndigheter og interessegrupper samt 

etterspørselsbaserte behov.  

Nasjonale, regionale og lokale myndigheters behov er normative. Normative behov tar 

utgangspunkt i overordnede politiske mål og retningslinjer for transportpolitikken, slik den er nedfelt 

i statlig og regional politikk. Disse behovene gir overordnede føringer for tiltakets retning og 

relevans. 

3.1 Nasjonale behov 

Staten har signalisert en rekke behov og føringer for samferdsels- og miljøpolitikken som vil ha 

betydning for valg og utforming av løsninger i denne utredningen. Nedenfor gjengis de behovene 

som følger av disse dokumentene.  

Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 – 2029  

I NTP 2018-2029 er det overordnede målet for transportpolitikken å skape et transportsystem som 

er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ut fra det 

overordnede målet er det avledet tre hovedmål:  

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

• Transportsikkerhet: Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen.  

• Klima og miljø: Reduserer klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et 

lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser.  

Hovedmålene er delt inn i etappemålene som blant annet sier at persontransportveksten i 

byområdene skal tas av kollektiv, sykkel og gange, samt at transportplanleggingen skal bidra til å 

oppfylle nasjonale mål om ren luft og støy. Mobiliteten i byområdene skal bedres gjennom 

målrettede investeringer, bedre kollektivtransporttilbud og fremtidsrettede løsninger. Et delmål i 

transportpolitikken er legge til rette for effektiv godstransport. Med dagens teknologi innebærer et 

slik mål at varetransporten må leveres med lastebil.  

Klimastrategi for 2030 og Klimaforliket  

I Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid, framgår 

overordnede mål for Norges klimapolitikk. Norge slutter seg til EUs klimarammeverk. Norge er i EU 

Kommisjonens forslag omtalt med et foreløpig mål om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp 

(herunder transport) med 40 % fra 2005 til 2030.  

Klimameldingen (Meld. St. 21 2011-12) fastslår flere politiske mål som medfører behov for tiltak i 

kollektivtrafikken i hovedstadsområdet, og som legger føringer for hvilke tiltak som bør 

gjennomføres. Følgende mål anses å være de mest relevante:  

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

gange.  

• Jernbanens rolle i transportsystemet skal styrkes. Investeringene i jernbanen skal øke, 

særlig rundt de største byene.  
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen 

og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 

mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.  

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

• Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 

til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  

• Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 

storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  

• Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 

boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  

I retningslinjene påpekes det bl.a. at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å 

oppnå effektive løsninger, slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- 

og miljøvennlige transportformer.  

3.1.1 Oppsummering nasjonale behov  

Flere nasjonale behov vurderes som relevante for KVUen. Det gjelder særlig det overordnede 

målet om at vekst i persontransport i storbyene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er 

blant annet en viktig målsetning for å nå overordnede mål for Norges klimapolitikk. 

Videre stilles det krav om en arealplanlegging og utbygging som sikrer en samfunnsøkonomisk og 

effektiv ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling av byer og tettsteder, med effektiv 

trafikkavvikling, redusert transportbehov og korte avstander.  

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, stiller krav om et transportsystem med 

trafikksikre veier som bidrar til en reduksjon i antall ulykker. 
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3.2 Regionale og lokale myndigheters behov 

Det er en rekke strategier og planer som beskriver regionale og lokale myndigheters behov. De 

viktigste beskrives nedenfor. 

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen4 

Osloregionen er en samarbeidsallianse bestående av 78 kommuner og fire fylkeskommuner i 

hovedstadsområdet. Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en 

konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Samordnet areal- og transportplan støtter opp 

under dette målet. 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus5 

I plansamarbeidet er det vedtatt en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Den 

regionale planen identifiserer områder for konsentrert utbygging langs jernbane- og T-banenettet. 

 

Figur 10: Regional areal- og transportstruktur (Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, 2016). 

Kommuneplan for Oslo  

Kommuneplan fra 2015 (arealdelen) og 2018 (samfunnsdelen med byutviklingsstrategi) legger 

føringer for areal- og transportplanlegging. I byutviklingsstrategien videreføres målsettingen om å 

bygge Oslo innenfra og ut, hvor de sentrale deler av byen bygges først. Kommunen ønsker å 

utvikle byen på en måte som reduserer bilavhengighet, sikrer et godt kollektivtilbud og gjør det 

tryggere å gå og sykle. Osloregionens kollektivtransportsystem skal videreutvikles som et nettverk 

med høy frekvens og effektive bytter, i tråd med den regionale planen for areal og transport. Det 

må utvikles modeller for deling og sambruk som følge av knapphet på areal. 

  

 
4 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016 
5 Vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune desember 2015 
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Klimastrategi for Oslo  

I august 2019 ble byrådets forslag til ny Klimastrategi for Oslo mot 20306 fremlagt. Strategien viser 

hvordan Oslos klimagassutslipp skal kuttes med 95 % innen 2030. Strategien peker på 16 

satsningsområder, blant annet skal alle kjøretøy i Oslo skal være uten klimautslipp og trafikken skal 

reduseres med en tredjedel innen 2030 sammenliknet med 2015. Alle personbiler skal være 

utslippsfrie i 2030, og kollektivtrafikken skal være utslippsfri senest i 2028. Gange, sykkel og 

kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo. Klimaetaten har utarbeidet faggrunnlaget 

for strategien.  

Oslopakke 37  

Oslopakke 3 er en plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, 

med en tidshorisont frem mot 2032. Oslopakke 3 er omtalt i NTP 2018-2029, og er en del av 

bymiljøavtale mellom staten og Oslo og Akershus som ble inngått 17. januar 2017. Det 

overordnede målet for Oslopakke 3 er å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig 

transportsystem. Oslopakke 3 skal baseres på nullvekstmålet, og har mål om bedre 

fremkommelighet for kollektivtrafikken.  

Byrådserklæringen 2019-2023  

Byrådserklæringen redegjør for politiske mål til sittende byrådet i inneværende valgperiode. 

Byrådserklæringen har et mål om at biltrafikken i Oslo skal reduseres med en tredjedel innen 2030 

sammenliknet med 2015, og 20 % innen utgangen av 2023. 

3.2.1 Oppsummering av regionale og lokale behov 

Regionale og lokale planer beskriver behov og mål for utvikling av arealer og transportsystem; og 

tilpasser nasjonale mål og retningslinjer til lokale forhold. 

• Behov for arealeffektivt utbyggingsmønster Utbyggingsmønsteret skal være 

arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling. Utbygging av skal konsentreres 

til definerte knutepunkter og langs bybåndet. 

• Behov for satsning på kollektivtransport, samt god tilrettelegging for sykkel og 

gange Nasjonalt mål om nullvekst i biltrafikken er videreført i regionale og lokale planer. 

Dette behovet er forankret i nasjonalt klimamål og Oslos klimastrategi, og avgrenset til 

regionalt geografisk område.  

• Behov for å bygge ut kollektivnettet med utgangspunkt i metro og jernbane Anbefalt 

konsept i KVU Oslonavnet «fra nav til nettverk» innebærer et samordnet nettverk med nye 

tunneler [i Oslo] for metro og jernbane, et forsterket trikkenett og funksjonelle knutepunkter.  

• Behov for areal til å dekke nytt basebehov Prosjekter som forbedrer kapasiteten på T-

banenettet, vil gi behov for flere vogner som kan betjene T-banenettet. Dette vil igjen gi økt 

behov for baser/verksted. Dagens basekapasitet er fullt utnyttet, og det må søkes etter 

areal for å dekke det nye behovet. 

 

  

 
6 Byrådsak 214/19 
7 Handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2020 – 2023 ble vedtatt av Akershus fylkesting 17. juni og Oslo bystyre 19. juni 2019 
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3.3 Andre utredninger som er førende 

KVU Oslo-Navet 

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) er 

utarbeidet av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i fellesskap, på oppdrag for 

Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Utredningen hadde 

følgende samfunnsmål: «Et bærekraftig transportsystem i hovedstadsområdet som tilfredsstiller 

behovet for person- og næringstransport i et langsiktig perspektiv». Anbefalt konsept «fra nav til 

nettverk» innebærer et samordnet nettverk med nye tunneler [i Oslo] for metro og jernbane, et 

forsterket trikkenett og funksjonelle knutepunkter. Det er lagt vekt på å utvikle et kollektivnett som 

er så attraktivt at en stadig større andel av trafikantene vil velge å reise kollektivt, særlig for reiser 

over tre km, og at nettutviklingen samsvarer med, og kan være en driver for, by-, region- og 

markedsutvikling. 

 

Figur 11: Tentativ fremdriftsplan for infrastrukturprosjektene knyttet til T-baneinfrastrukturen.  

Fornebubanen 

Fornebubanen er en planlagt forbindelse mellom Fornebu senter og Majorstuen som knytter 

Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen. Planlagt offisiell åpning av 

Fornebubanen er 2027. I forbindelse med utbygging av Fornebubanen bestilles det opp 29 3-

vognsett ekstra og disse vil ha oppstillingsmuligheter i en ny base som etableres på Fornebu.  

CBTC – Nytt signal- og sikringsanlegg 

CBTC står for «communication based train control» eller kommunikasjonsbasert togstyring. Det er 

et signalsystem basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur for helhetlig styring 

av T-banetrafikken. CBTC gir høyere kapasitet, bedre fleksibilitet og mulighet for å kjøre T-banen 

halvautomatisk. Det betyr at signalsystemet styrer toget og optimaliserer hastigheten og avstanden 

mellom togene, uten at det går på bekostning av sikkerheten. Føreren vil fortsatt ha ansvaret for 

toget. 

Det forventes følgende gevinster ved ferdigstillingen av det nye signalanlegget:  

• Flere tog ankommer stasjonene når de skal.  

• Mulighet for å kjøre togene med jevnere/bedre flyt.  

• Mulighet for å kjøre opptil fire-åtte flere tog pr. time gjennom sentrumstunnelen. Dette 

defineres til 36 eller 40 tog pr. time. Om det er mulig å oppnå 36 eller 40 tog i timen er 

ennå ikke avklart.  

• Bedre trafikkinformasjon til de reisende.  
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Det nye signal- og sikringsanlegget skal blant annet sørge for at togene kan kjøre med mindre 

sikkerhetsavstand. Dette har betydning for hvor mange tog som kan passere gjennom 

fellestunnelen per time, som er den største flaskehalsen i dagens T-banesystem.  

KVU Økt vognkapasitet i T-banesystemet 

Det pågår flere infrastrukturprosjekter som vil utvide kapasiteten i T-banenettet i Oslo og Akershus. 

Denne KVUen ser på hvordan vognkapasiteten kan økes med bakgrunn i disse prosjektene og 

behovet. Anbefalingen fra dette KVU-arbeidet var alternativet som innebar ny type vogner til 

Fornebubanen med opsjoner for senere anskaffelser. 

Ny Majorstuen stasjon 

Ny Majorstuen stasjon er en forutsetning for ny sentrumstunnel skal kunne tas i bruk. I perioden 

mellom ferdigstillelsen av ny Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel kan ny Majorstuen stasjon 

benyttes som butt-løsning for tog fra vest, dersom stasjonen har nok kapasitet til å håndtere 

overganger. Fra KVU Økt vognkapasitet fremgår det at dersom stasjonen ikke er bygget om før 

Fornebubanens åpning, må det gjøres provisoriske tiltak for at togene skal kunne kjøre inn i 

fellestunnelen.  

Det er usikkert når ny Majorstuen stasjon vil stå klar og det foreligger ennå ikke et formelt 

utbyggingsvedtak for stasjonen.  

Ny sentrumstunnel for T-banen  

Ny sentrumstunnel for T-banen er anbefalt i KVU Oslonavet. Tunnelen gir mulighet for å kjøre tog 

via Bislett i tillegg til Nationaltheatret og via Grünerløkka i tillegg til Jernbanetorget. Det må som del 

av løsningen etableres ny stasjon på Stortinget.  

En ny sentrumstunnel vil doble kapasiteten i fellestunnelen, som betyr at kapasitet og frekvens som 

tilbys på de forskjellige grenbanene bedre kan tilpasses etterspørselen.  

Det er usikkerhet knyttet til når ny sentrumstunnel står ferdig. Sekretariatet i Oslopakke 3 legger 

opp til en åpning i 2035. Analyseåret i denne KVUen er satt til 2040, og det er forutsatt at ny tunnel 

da er på plass.  

En viktig årsak til at 2040 er analyseår, er at siste versjon av regional transportmodell (RTM23+) er 

kodet for dette året. 2040 benyttes derfor også som analyseår i flere parallelle utredninger (blant 

annet KVU Groruddalen og KVU for valg av driftsart på Ring 2). 2040 er også benyttet som 

analyseår for trafikktilbudet som ligger til grunn for ny sentrumstunnel. 
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3.4 Interessegruppers behov  

Det er gjennomført interessent- og aktøranalyse i arbeidet med KVU T-banebaser. Analysen er 

basert både på egne vurderinger av konsulent/Ruter. 

Interessenter er personer eller grupper som blir positivt eller negativt berørt av prosjektet eller selv 

kan påvirke prosjektet. Interessentene kan ha ulike behov, forventninger og ønsker til prosjektet. 

Hensikten med interessentanalysen er å kartlegge hvem som vil kunne komme til å påvirke eller bli 

påvirket av prosjektets gjennomføring og/eller resultater, hvordan de bør følges opp og hvilke 

behov de har. Analysen bidrar også til å gi en oversikt over mulige behovskonflikter som er 

nærmere beskrevet i kapittel 3.6.  

3.4.1 Sentrale aktørers behov 

Aktørene har ansvar for å følge opp regionale og lokale myndigheters behov, jf. redegjørelse i kap. 

3.2. De mest sentrale aktørene i denne KVUen er: Ruter, Sporveien og Oslo kommune 

representert ved Bymiljøetaten (BYM), Plan- og bygningsetaten (PBE) og Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten (EBY). I tabell 5 vises rollefordeling og kilder til sentrale aktørers viktige behov 

knyttet til KVU-arbeidet. 

Tabell 5: Sentrale aktører og kilder til viktige behov i tilknytning til KVU-arbeidet 

Aktører Kilder til viktige behov 

Ruter • Leder arbeidet med KVUen 

• Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i 
Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). 

• Part i utarbeidelsen av KVU for Oslo-navet 

Sporveien • Eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og T-banens 
baser 

• Er operatør og har driftstillatelsen for all togtrafikk på T-banen. 

• Er arbeidsgiver for alle personellkategorier (togførere, verkstedpersonell, 
fagarbeidere infrastruktur) 

Statens vegvesen • Part i arbeidet med NTP 

• Part i arbeidet med Oslopakke 3 

• Part i arbeidet med KVU for Oslo-navet 

• Ansvar for det statlige hovedveinettet inkl. drift og vedlikehold 

Bane NOR • Statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen 

Jernbanedirektoratet • Part i arbeidet med NTP 

• Part i arbeidet med Oslopakke 3 

• Part i arbeidet med KVU for Oslo-navet 

• Bestiller av togtilbud 

Oslo kommune 

(representert ved PBE, 

EBY, BYM og 

Byantikvaren) 

• Vedtatt kommuneplan 

• Vedtatt regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

• Part i Oslopakke 3 

• Bestiller av denne KVUen (Byrådsavdeling for miljø og samferdsel) 

• Arealmyndighet (PBE) og ansvar for å sikre arealer på vegne av 
kommunen (EBY) 

• BYM: ansvar for kommunale veier, samt park- og idrettsanlegg 

Viken fylkeskommune • Vedtatt regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
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3.4.2 Interessegruppers behov 

For å kartlegge behov er det gjennomført et verksted med representanter fra Ruter, Sporveien, 

Bane Nor, Bymiljøetaten (BYM), Plan- og bygningsetaten (PBE) og Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten (EBY). I verkstedet ble det blant annet lagt vekt på å identifisere og prioritere 

behov.  

I etterkant av verkstedet er behovene sortert og strukturert. Resultatet inngår som grunnlag for 

sammenstilling av interessegruppers behov. Videre er resultatene fra verkstedet vært en viktig 

kilde til å identifisere behovskonflikter.  

Interessegruppers behov er oppsummert i tabell 6 og tabell 7. Interessegruppene er del inn i 

primære- og sekundære interessenter. Primære interessenter er i denne sammenheng definert 

som de som har direkte interesser knyttet til etablering av nye T-banebaser. Sekundære 

interessenter er definert som de som kan bli berørt av prosjektet. For de primære interessentene er 

behovene i første rekke knyttet til arealbehovet for å etablere et basebehov som sikrer 

driftseffektivitet samtidig som byutvikling ivaretas. For de sekundære interessentene er det behov 

for å redusere eventuelle negative konsekvenser som følge av utvidet basebehov. 

Tabell 6: Interessegruppers behov – primære interessenter 

Interessentgruppe Behov Representert 

ved blant annet 

Kollektivreisende • God kapasitet på T-bane 

• Økt frekvens på trafikktilbudet 

Innbyggere 

Inn- og 

utpendlere 

Kollektivselskaper  • Økt kapasitet for T-banenettet 

• Forbedre konkurranseforholdet mellom bil og 

kollektivtransport 

• Baser for å dekke økt vognbehov 

• Areal til å dekke nytt basebehov 

• Enkel og effektiv drift 

• Mulighet for en trinnvis utvikling av T-banesystemet (ulike 

behov over tid) 

• Behov for driftseffektivitet på basen (stordriftsfordeler) 

• Behov for driftseffektivitet i systemet (unngå 

posisjonskjøring, reisetid for posisjonskjøring, unngå å 

beslaglegge sporet mer enn nødvendig) 

• Behov for robust system som reduserer sårbarheten  

• Behov for en attraktiv arbeidsplass 

Ruter 

Sporveien 

Viken 

fylkeskommune 

Arealutviklere/- 

forvaltere 

• Behov for å se kollektivsystemet sammen med byutvikling 

• Behov for arealeffektivt utbyggingsmønster 

• Behov for å maksimere synergieffekt av arealbruk 

• Behov for alternativt arealbruk 

PBE 

EBY 

BYM 

Oslo kommune • Sikre (tilstrekkelig) areal til fremtidig utvikling (en buffer). 

Arealer må sikres i overordnet plan 

• Behov får å finne andre arealkombinasjoner, hvordan kan 

man skape merverdi utover dette prosjektet? 

• Behov for å finne en strategi for midlertidig bruk av 

arealene som holdes av til fremtidig basebehov 

PBE 

EBY 

BYM 

Grunneiere • Avklaring av arealbruk Grunneiere 



   

 
 

RAPPORT SIDE 29 AV 139  

 

 
 

Tabell 7: Interessegruppers behov – sekundære interesser 

Interessentgruppe Behov Representert ved blant 

annet 

Beboere • Behov for bedre bokvalitet gjennom 

redusert støy- og luftforurensning 

• Redusere barrierer for å sikre god 

fremkommelighet 

• Sikre eksisterende kvaliteter i 

nærområdet og minimalisere inngrep 

Innbyggere 

Velforeninger 

Bydelene 

Borettslag 

Tilgrensende kommuner • God fremkommelighet på veinettet 

(arbeidsreiser) 

• Helhetlig og godt fremkommelig sykkel- 

og kollektivtilbud  

Lørenskog 

Nittedal 

Lillestrøm 

Bærum 

Veg- og gateeiere 

(utvikling, drift og 

forvaltning av 

infrastruktur og 

materiell) 

• Godt fremkommelig (hoved)veinett 

• God kapasitet på (hoved)veinettet 

Statens vegvesen 

Viken fylkeskommune 

BYM 

 

Beredskapsetater • Fremkommelighet og kort reisetid ved 

utrykning 

• Begrense sårbarhet og risiko i vei- og 

banenettet 

• God og økt trafikksikkerhet 

Ambulanse 

Brann 

Politi 

Sivilforsvaret/forsvaret 

Interesser – friluftsliv • Ivaretakelse av viktige 

friluftslivsområder 

Bymiljøetaten 

Oslo og Omland friluftsråd 

Oslofjorden friluftsråd 

Interesser – kulturmiljø/ 

-minner 

• Vern og ivaretakelse av kulturmiljø/ -

minner, naturressurser og 

jordbruksareal 

Byantikvaren 

Kulturetaten 

Interesser – miljøvern • Legge til rette for miljøvennlig transport 

• Redusert støy og forurensning 

• Unngå tap av biologisk mangfold 

Naturvernforbundet 

Natur og ungdom 
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3.5 Etterspørselsbaserte behov 

Etterspørselsbaserte behov er behov som oppstår som følge av endret etterspørsel, ønsker eller 

forventninger om høyere standard på eksisterende tilbud.  

Fornebubanen åpner etter planen i 2027. Det pågår planarbeid for ny sentrumstunnel, ny stasjon 

på Majorstuen og i tillegg skal det innføres nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC) på T-banen. Til 

sammen gir dette store muligheter for å styrke tilbudet på T-banen i takt med økt etterspørsel. En 

forutsetning for å kunne styrke tilbudet er at det er tilgjengelige vogner til å betjene T-banenettet.  

Som redegjort for i kapittel 2.3 gir dagens rutetilbud full utnyttelse av dagens vognkapasitet og 

dagens basekapasitet er fullt utnyttet. Det er en direkte sammenheng mellom vognkapasitet og 

basekapasitet. Fordi dagens basekapasitet er fullt utnyttet vil flere 3-vognsett gi behov for nye 

baser.  

 

Figur 12: Sammenheng mellom antall 3-vognsett og planlagte infrastrukturtiltak. Flere vogner gir behov for økt 

basekapasitet. 
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3.5.1 Fremtidig etterspørsel og vognbehov 

Som en del av KVUen for langsiktig basekapasitet fremgår det av MOS sin bestilling til Ruter at det 

skal gjøres supplerende vurderinger av vognbehovet som følge av åpningen av ny sentrumstunnel. 

Ruter har derfor som en innledende del av arbeidet med KVUen vurdert rutetilbud som best svarer 

ut etterspørselen i 2040 etter at ny sentrumstunnel er realisert. Dette danner grunnlaget for 

vognbehovet som dimensjonerer den langsiktige basekapasiteten i KVUen.  

Videre fremgår det av MOS sin bestilling at vognbehovet i perioden mellom åpningen av 

Fornebubanen, CBTC og ny stasjon på Majorstuen, og ny sentrumstunnel skal vurderes. Ettersom 

det ikke foreligger et formelt utbyggingsvedtak om Majorstuen stasjon, bør det vurderes om 

Majorstuen stasjon skal inngå som en del av grunnlaget for opsjonsprogrammet i stedet for en del 

av anskaffelsen til Fornebubanen.  

I tillegg har Ruter vurdert rutetilbud som anbefales lagt til grunn for innkjøp av vogner til 

Fornebubanen.  

Den supplerende utredningen er et grunnleggende innspill til Sporveiens forprosjekt for nye T-

banevogner. I forprosjektet vurderes det hvor mange vogner som skal kjøpes inn til Fornebubanen 

og omfanget på opsjonene for fremtidige anskaffelser. Videre inngår den supplerende utredningen 

som en del av KVU-arbeidet for fremtidig basebehov, og danner grunnlaget for det langsiktige 

basebehovet. Den supplerende utredningen omtales heretter som Leveranse 1 av KVU T-

banebaser. Figur 13 viser sammenheng mellom leveransen og KVU-arbeidet.  

 

Figur 13: Leveranse 1 i sammenheng med KVU T-banebaser og forprosjektet. Kilde: Ruter  

De påfølgende delkapitlene er skrevet med utgangspunkt i Ruters vurderinger og anbefalinger i 

Leveranse 1.   
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3.5.2 Behov for vogner og baser på kort sikt   

 

Figur 14: Trafikktilbud med Fornebubanen og CBTC med tilhørende baseinfrastruktur. 

Tabell 8: Oversikt over vogn- og basebehov i dagens situasjon og med Fornebubanen og CBTC. Kilde: 

Leveranse 1 

Alternativ  3-vognsett inkl. reservekapasitet 

for å betjene rutemodell  

Behov for nye 

3-vognsett  

Behov for nye 

oppstillingsplasser 

Dagens situasjon  115 - - 

CBTC og Fornebubanen 144  29 29 

 

Fornebubanen er under bygging og er planlagt åpent i 2027. Dette gir behov for flere vogner til å 

betjene et trafikktilbud med Fornebubanen. Videre gjør innføring av nytt signal- og sikringsanlegg 

det mulig å øke antall tog i fellestunnelen. Det er forutsatt i trafikktilbudet at dagens 28 tog i timen 

øker til 36 tog i timen, noe som gir behov for flere vogner.  

I Leveranse 1 anbefaler Ruter at det kjøpes inn 29 nye 3-vognsett som en del av innkjøpet til 

Fornebubanen. Vognbehovet er beregnet med utgangspunkt i anbefalt rutemodell som er vurdert å 

være best tilpasset etterspørselen. Reservekapasitet er inkludert i anbefalingen. Det er forutsatt en 

reservekapasitet på 15 %. Anbefalt innkjøp til Fornebubanen inkluderer også 3-vognsett som bidrar 
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til at dagens reservekapasitet øker fra 9 % til 15 %. Økt reservekapasitet er nødvendig for å sikre 

en robust drift av tilbudet samtidig som det blir mulig å vedlikeholde den eldre vognparken.  

Sporveien er ansvarlig for forprosjektet for anskaffelse av nye vogner til Fornebubanen, CBTC og 

eventuelt ny Majorstuen stasjon, med opsjon for senere anskaffelser av vogner til ny 

sentrumstunnel. Som en del av dette arbeidet skal Sporveien også vurdere behov for tiltak på 

eksisterende baser/planlagt base på Fornebu på kort sikt. Det er en forutsetning at det er 

tilstrekkelig basekapasitet til vognene som kjøpes inn til Fornebubanen.  

Figur 14 viser trafikktilbudet som er lagt til grunn for Fornebubanen og CBTC med tilhørende 

baseinfrastruktur. Som en del av Fornebubanen bygges det en ny satellittbase på Fornebu. 

Sporveien har opplyst at det er plass til 28 3-vognsett på basen og at åtte 3-vognsett kan parkeres 

på Fornebu stasjon. For at det skal være mulig å parkere åtte 3-vognsett på Fornebu stasjon er det 

nødvendig med noen enkle tiltak. I KVUen er det forutsatt at disse tiltakene gjennomføres og 

dermed gir en samlet basekapasitet på 36 3-vognsett.  

Sporveien opplyser at basen på Fornebu er planlagt med tre nye verkstedspor og ett vaskespor. 

Det etableres ikke et eget graffitifjerningspor på Fornebu, men basen på Fornebu vil være utstyrt 

slik at det vil være mulig å gjennomføre enkelte operasjoner knyttet til graffitifjerning.  

Tabell 8 gir en oversikt over vognbehov og behov for nye oppstillingsplasser som følger av nytt 

trafikktilbud og infrastrukturtiltakene på kort sikt. Det forutsettes at de 29 3-vognsettene som kjøpes 

inn parkeres i den nye basen og stasjonen på Fornebu. Den økte basekapasiteten fører dermed til 

at det på kort sikt er sju ledige oppstillingsplasser i systemet.  

Fornebubanen er under utbygging og legges derfor til grunn i KVUen. 
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3.5.3 Ny Majorstuen stasjon gir basekapasitet i en mellomfase 

Ny Majorstuen stasjon er en forutsetning for at ny sentrumstunnel skal kunne tas i bruk. Ny stasjon 

innebærer en økning fra to til fire spor til plattform, og denne økningen har en stor betydning for 

kapasiteten i T-banesystemet.  

Fra Leveranse 1 fremgår det at anbefalt rutemodell i scenarioet uten ny Majorstuen stasjon ikke 

klarer å løse kundenes behov. Komfortkapasiteten vil sprekke på Grorudbanen, det vil være 

problemer med korte tog som blir fulle, lav frekvens på enkelte grenbaner og ulempe ved mange 

stående passasjerer på andre baner.  

Med ny Majorstuen stasjon er det anbefalt en rutemodell som ikke løser kapasitetsutfordringen på 

Grorudbanen, men som gir et betydelig bedre tilbud på Kolsåsbanen og Lambertseterbanen. 

Denne rutemodellen krever 159 vogner, 44 flere enn i dag. Ny Majorstuen stasjon vil frem til 

bygging av ny sentrumstunnel ha plass til å parkere åtte 3-vognsett på stasjonen dersom det 

legges til rette for det. Sammen med ny base og stasjon på Fornebu har rutemodellen tilstrekkelig 

basekapasitet.  

Ruter har vurdert tilpasninger av anbefalt rutemodell, for bedre å dekke behovene blant annet ved 

å gi et bedre tilbud fra Grorudbanen til Ringen. Denne rutemodellen krever 162 3-vognsett, og gir 

et behov for 47 flere vogner enn i dag. Rutemodellen gir behov for ytterligere tre oppstillingsplasser 

utover plassene på Fornebu og Majorstuen stasjon. Det fremgår at den optimaliserte rutemodellen 

ikke kan anbefales dersom ny Majorstuen stasjon legges til grunn for den første anskaffelsen av 

nye vogner. Dette skyldes manglende basekapasitet. Derimot er optimalisert rutemodell anbefalt 

dersom ny Majorstuen stasjon legges til grunn for første trinnet i opsjonsprogrammet. Da 

forutsettes det at det er funnet rom for flere parkeringsplasser eller økt basekapasitet. 

Det foreligger ikke et formelt utbyggingsvedtak for Majorstuen stasjon, og det er usikkert når en ny 

stasjon vil stå klar. Usikkerheten rundt ferdigstillelse av ny Majorstuen stasjon gjør at Ruter i 

Leveranse 1 anbefaler å avvente å ta stilling til kjøp av vogner til endelig vedtak om Majorstuen 

stasjon er fattet. Det gis dermed ikke en anbefaling om vogner til Majorstuen stasjon skal kjøpes 

inn samtidig med vogner til Fornebubanen, eller om vognene skal inngå i opsjonsprogrammet. 

I KVUen er det forutsatt at vogner til ny Majorstuen stasjon inngår som en del av 

opsjonsprogrammet, og stasjonen vurderes dermed som en løsning på mellomlang sikt. 

Tabell 9: Oversikt over vogn- og basebehov med ny Majorstuen stasjon. Kilde: Leveranse 1  

  Mot dagens situasjon Mot Fornebubanen 

Alternativ 3-vognsett  
Behov 

vogner 

Behov oppstillings-

plasser 

Behov 

vogner 

Behov 

oppstillings-

plasser  

 Anbefalt 

rutemodell   

159 44 44 15 8 

Optimalisert 

rutemodell  

162 47 47 18 11 
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3.5.4 Behov for vogner og baser på mellomlangsikt  

I Leveranse 1 inngår en vurdering av vognbehovet i perioden mellom åpningen av Fornebubanen, 

CBTC og ny sentrumstunnel. Behovet følger av en eventuell trinnvis utbygging av 

sentrumstunnelen. Dersom CBTC muliggjør 40 avganger i timen på fellesstrekningen før ny 

sentrumstunnel er etablert, gir dette et økt vognbehov på mellomlang sikt.  

I utredningen anbefaler Ruter en trinnvis utvikling av T-banetilbudet, som fremdeles bør planlegges 

i tråd med fremtidige vedtak og prosjekter for utbygging av infrastrukturen. I utredningen har det 

ikke vært mulig å vurdere vognbehovet i mellomfasene fra Fornebubanen, CBTC og Majorstuen 

stasjon er satt i drift til at ny sentrumstunnel er utbygget. Dette skyldes usikkerheter knyttet til 

fysiske forutsetninger og trafikkapasitet (vendekapasitet) ved delvis utbygget sentrumstunnel. Når 

disse forutsetningene er avdekket blir det anledning til å vurdere rutemodeller og vognbehovet i 

denne mellomfasen på nytt. 

Nytt signal- og sikringssystem øker trafikkapasiteten på fellestunnelen gjennom sentrum. Det er 

ennå ikke kartlagt nøyaktig hvor mange avganger per time som vil bli mulig å kjøre i hver retning, 

men det er anslått en kapasitet på mellom 36 og 40 avganger i timen. CBTC-prosjektet skal foreta 

en faglig vurdering av hvor tett togene kan kjøre. I rutetilbudet for Fornebubanen, kapittel 3.5.2, er 

det forutsatt 36 avganger i timen. I Leveranse 1 fremgår det at mulighet for å kunne kjøre 40 

avganger i timen må holdes åpen ved at en opsjon for innkjøp av vogner sikrer nødvendig antall 

vognsett. I Leveranse 1 er det ikke gjennomført beregninger av vognbehov for rutemodell med 40 

avganger i timen i fellestunnelen. Dette fordi det ikke har vært mulig å takte tilbudet gjennom 

sentrum, uten at det skaper betydelig ulempe for tilbudet på de øvrige linjene.   

3.5.5 Behov for å erstatte nattparkering på Stortinget  

I dag er det en sporsløyfe på Stortinget stasjon. Denne sløyfen brukes til nattparkering for 3-

vognsett. Bygging av ny sentrumstunnel vil, avhengig av alternativ infrastruktur, begrense og/eller 

fjerne denne oppstillingsmuligheten både under og etter utbygging.  

Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke muligheter det vil bli for nattparkering på Stortinget under og 

etter bygging av ny sentrumstunnel. På grunn av den store usikkerheten legges det til grunn at 

nattparkeringsplassene på Stortinget faller bort i sin helhet, og det er dermed behov for å erstatte 

denne basekapasiteten.  
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3.5.6 Behov for vogner og basekapasitet på lang sikt 

 

Figur 15: Trafikktilbud med ny sentrumstunnel med tilhørende baseinfrastruktur. 

Tabell 10: Oversikt over vogn- og basebehov på lang sikt. Kilde: Leveranse 1 

 Antall 3-vognsett 

Totalt vognbehov lang sikt  68 

Basebehov dekket av Fornebubasen + stasjon  -36 

Manglende basebehov   32  

Nattparkering Stortinget  22 

Totalt basebehov på lang sikt  54  
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Anbefalt rutemodell og det langsiktige kapasitetsbehovet  

Ruter har i Leveranse 1 utredet det langsiktige kapasitetsbehovet og rutetilbudet som følger av 

åpning av ny sentrumstunnel. Vognbehovet på lang sikt inngår i opsjonsprogrammet for 

anskaffelsen av vogner til Fornebubanen.  

Figur 15 viser trafikktilbud med ny sentrumstunnel som er lagt til grunn for Ruters vurdering av det 

langsiktige vognbehovet. Anbefalt rutemodell på lang sikt krever 159 3-vognsett i rute og ytterligere 

24 3-vognsett i reserve. Dette gir et behov på totalt 183 3-vognsett.  

Vognbehovet på lang sikt danner grunnlaget for det langsiktige basebehovet, slik det fremgår av 

tabell 10. Sammenlignet med i dag krever anbefalt rutemodell med ny sentrumstunnel 68 nye 3-

vognsett. Oppstillingsplasser til 36 av disse 3-vognsettene dekkes av base og stasjon på Fornebu. 

Dette gir et udekket basebehov på 32 3-vognsett. Videre vil nattparkering på Stortinget utgå som 

følge av ny sentrumstunnel. Som beskrevet i kapittel 3.5.5 er det behov for å erstatte disse på lang 

sikt. Dette gir et totalt langsiktig basebehov på 54 plasser. Det langsiktige basebehovet dekkes av 

oppstillings- og nattparkeringsplasser.  

Økt behov for daglig vedlikehold og verkstedkapasitet  

Flere vogner øker også behovet for daglig vedlikehold og verkstedkapasitet, og gir dermed behov 

for flere verkstedspor, graffitifjerningspor og vaskespor. Videre gir det økt behov for 

støttefunksjoner. For vask og graffiti er det vurdert at økning i antall 3-vognsett gir behov for ett 

ekstra spor til vask og ett ekstra spor til graffitifjerning. Behov for å flere verkstedspor er identifisert 

ved å beregne et forholdstall mellom antall verkstedspor og 3-vognsett i dagens situasjon og ved 

etablering av Fornebubanen. Basert på informasjon fra Sporveien er det vurdert at 

verkstedkapasiteten i dag er godt tilpasset behovet. Dette gir behov for seks verkstedspor. Figur 15 

viser totalt antall spor til verksted, vask og graffiti i systemet.  

Behov for baser langs det gule systemet  

Anbefalt rutemodell er bygd på et separat system hvor linjene i de to systemene (gult og blått) 

kjører helt uavhengig av hverandre. Tabell 11 viser hvor mange 3-vognsett som kreves for å kjøre 

linjene i de to systemet. Dette vil være av betydning når kostnader for vognlogistikk skal vurderes i 

mulighetsstudien. Tabell 12 viser hvor mange 3-vognsett som kreves i de to systemene, inkludert 

reservekapasitet. 

Tabell 11: Vognbehov for å kjøre trafikktilbudet på hhv. gult og blått system. Kilde: Ruter  

 Linjer  3-vognsett  

G
u
lt
 s

y
s
te

m
 Linje 1 Frognerseteren - Sinsen  11 

Linje 5/7 Sognsvann – Ringen – Vestli  32 

Linje 6 Vestli – Veitvet  26  

Sum 69 

B
lå

tt
 s

y
s
te

m
 Linje 2 Østerås – Ellingsrudåsen  28 

Linje 3 Kolsås – Mortensrud  36 

Linje 4 Fornebu – Bergkrystallen  26  

Sum 90 
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Tabell 12: Vognbehov i gult og blått system lang sikt. Kilde: Ruter 

 3-vognsett rutemodellen  Reservekapasitet Totalt vognbehov  

Gult system  69 10 79 

Blått system  90 14 104 

Sum 3-vognsett  159 24 183 

 

Det kreves 69 3-vognsett til å drifte det gule systemet. Inkludert reservekapasitet gir dette et totalt 

vognbehov i det gule systemet på 79 3-vognsett. Det blå systemet krever 90 3-vognsett. Inkludert 

reservekapasitet gir dette et totalt vognbehov i det blå systemet på 104 3-vognsett.  

De eksisterende basene, inkludert ny base på Fornebu, ligger alle langs det blå systemet, og det er 

flere oppstillingsplasser enn det totale vognbehovet i dette systemet. Langs det gule systemet er 

det ingen baser. Det er dermed behov for baser langs det gule systemet.   
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3.5.7 Behov for arealer til fremtidig basestruktur  

 

Figur 16: Baser er arealkrevende infrastruktur. Basen på Ryen består av et areal tilsvarende ca. seks 

fotballbaner.  

Nye baser innebærer behov for arealer. Størrelsen på arealet er et resultat av summen av alle 

funksjoner basen inneholder, forbindelse mellom basen og eksisterende T-banenett, spor til 

logistikk inne på selve basen og vei til kjøretøy mellom basen og eksisterende veinett.  

Det er mulighet for å effektivisere arealbruk ved at funksjoner kan plasseres i flere etasjer. F. eks. 

kan førerfunksjoner som garderobe, kantine, undervisningsrom og administrative funksjoner 

(kontorer, operasjonssentral) plasseres på et nivå over eller under sporene. Det kan etableres 

underjordisk parkering til kjøretøy, fremfor parkering på gateplan. Baser med flere etasjer er mer 

arealeffektive enn baser der alle funksjoner er på samme plan.  

Sporene kan teoretisk sett også parkeres i flere etasjer, men krav til maksimalt 5 % stigning i 

tilkomsten medfører behov for lengre spor inn mot basene. Oppstillingsplassene må være flate.  

3-vognsett er lange og de aller fleste er koblet sammen til doble 3-vognsett. Det betyr at tomtene 

må ha en viss lengde for å være aktuelle. Tomtens form vil variere av om togene kan parkeres ved 

siden av hverandre, eller om de i tillegg kan parkeres etter hverandre. En firkantet tomt der togene 

parkeres ved siden av hverandre – vil ha behov for en viftepreget sporstruktur for inn- og utkjøring 

av basen. En avlang tomt der vognene i tillegg kan parkeres etter hverandre vil ha mindre behov 

for spor inn og ut av basen. Begge baseformene vil kunne ha fordel av inn- og utkjøringsspor i 

begge ender. I utgangspunktet er en avlang tomt mer arealeffektiv enn en firkantet. Imidlertid vil en 

lang tomt medføre at enkelte tog blir parkert innerst. Det må da etableres løsninger slik at alle tog 

kan komme til verkstedsspor (dersom klargjøring avdekker feil), uten å måtte flytte mange andre 

tog som står i veien. 

Det er også behov for spor inne på basen for vognlogistikk for kjøring mellom verksted, vaskehall, 

graffitihall og oppstillingsplasser.  

Videre er det behov for arealer som sikrer tilstrekkelig inn- og utkjøringskapasitet fra basen.  
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Det er mye logistikk ut og inn av basene. Det er derfor behov for vei inne på basen tilkoplet offentlig 

veinett, vareleveringssoner og parkeringsplasser.  

Basene har mange ansatte. Mange av disse kjører første og siste avgang på kollektivtrafikken, slik 

at de har dårligere forutsetninger til å benytte kollektivtrafikk på arbeidsreisen enn de fleste andre 

arbeidstakere. Det er derfor behov for parkeringsplasser for bil og sykkel på basen. 

For å kunne lage en overordnet metode for nødvendig, fremtidig arealbehov, er det tatt 

utgangspunkt i basene på Ryen og Avløs og hvordan disse basene er utformet. Det er sett på to 

ulike tilnærminger til arealbehov: et arealbehov knyttet til en fremtidig base med verkstedsspor, 

oppstillingsplasser, kantine, etc. og et arealbehov knyttet til rene oppstillingsplasser. I kap. 2.3.3 ble 

dagens arealbruk for de to basene presentert, og det er med utgangspunkt i dette beregnet 

fremtidig arealbehov for basestrukturen. 

Arealbehov for basestruktur 

For arealbehovet knyttet til basestruktur, er det tatt utgangspunkt i situasjonen på Ryen. Basen er 

totalt 59 500 m2 og inneholder blant annet: 55 oppstillingsplasser, 11 verkstedsspor og 1 vaskehall. 

Dette gir et fremtidig arealbehov tilsvarende 1 082 m2 per oppstillingsplass. Grovt sagt inneholder 

da dette arealtallet areal til oppstillingsplass, tilkoblingsspor, vendesløyfe, kantine, verksted, etc. 

Arealbehov for oppstillingsplasser 

Det skal også vurderes tomter med kun oppstillingsplasser, det vil si parkeringsanlegg uten 

tilrettelegging med verkstedsspor, etc., noe som vil være tilsvarende dagens nattparkering. For 

dette arealbehovet er det tatt utgangspunkt i basen på Avløs. For oppstillingsplasser er det sett på 

arealbehov med og uten tilkoblingsspor, ettersom noen parkeringsareal kan tenkes plassert ved 

endestasjoner, hvor det ikke vil være nødvendig å anlegge ekstra spor. 

Avløs har i dag 20 oppstillingsplasser og disse beslaglegger 80 % av hovedbygget som også 

inneholder verkstedsspor. Det gir et areal på totalt 6 640 m2 (= 0,8 * 8 300 m2) som brukes til 

parkering. Det gir et fremtidig arealbehov på 332 m2 per 3-vognsett, ekskl. tilkoblingsspor.  

For parkeringsanlegg med behov for tilkoblingsspor, vil arealbehovet bli 695 m2 per 

oppstillingsplass. Arealbehovet er da beregnet ut ifra areal til oppstillingsplasser + areal til sporbruk 

(se tabell 3), som gir totalt 13 900 m2. I dette arealtallet er areal til uttrekksporet på Avløs inkludert. 

For områder med eventuelt parkeringsanlegg, vil minimumslengden på tomten være avgjørende for 

om togene kan kjøre inn/ut for å parkere, uten å måtte kjøre i hovedsporet. Det er målt lengde på 

vognhallen, tilhørende sporlengde på Avløs og lengde på uttrekkssporet (se figur 17).  

Vognhallen er målt til 118 m, mens sporlengden mellom T-banenettet og vognhallen er målt til 114 

m. Det gir et behov på en total lengde på 232 m, hvilket tilsvarer omtrent 2 x lengden av et dobbelt 

3-vognsett (216 m). Lengden må ansees som et minimum for arealer med kun oppstillingsplasser, 

fordi det kan tenkes løsninger der flere tog kan stå parkert etter hverandre. I tillegg må det legges 

til en lengde for uttrekksspor, for å unngå at tog må benytte hovedsporet for å kunne parkere 

vognsettet. Denne er målt til å være 185 m på Avløs. 
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Figur 17: Nødvendig minimumslengde på fremtidig tomt med oppstillingsplasser.  
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3.5.8 Behov for å ta hensyn til byutviklingen 

 

Figur 18: Grefsen stasjon er et eksempel på byutvikling langs T-banen, der bebyggelsen er plassert langs 

linjen og er avlang i formen. Tomten er snart ferdig utbygd, og det er derfor for sent å vurdere den som aktuell 

for ny base. (Figur: JM).  

I og rundt Oslo er det press på arealer. Det er behov for arealer til mange andre formål i tillegg til 

kollektivtransport. I første rekke er det behov for arealer til bolig- og rekreasjonsformål, men også 

behov for arealer til bygg med andre formål enn bolig og annen infrastruktur. Byutviklingen pågår, 

og hvilke tomter som er aktuelle for baser reduseres derfor over tid. Det er derfor tidskritisk å 

bestemme fremtidig basestruktur.  

Fortetting langs T-banen for å redusere transportomfanget og øke kollektivtrafikkens markedsandel 

er i utgangspunktet en svært bærekraftig måte å drive byutvikling på. Etablering av nye baser vil 

kunne komme i konkurranse med andre gode formål når det gjelder byutvikling. 

En base inneholder mye infrastruktur som er avstengt og ikke åpen for alminnelig ferdsel. Det 

innebærer fare å bevege seg i sporet, og dette er derfor forbudt. Basen må derfor være inngjerdet. 

Der basen anlegges vil den derfor bli en barriere det ikke er mulig å krysse.  

Store deler av arealet til basen består også av spor og parkeringsanlegg. I disse områdene vil det 

ikke befinne seg andre personer enn det som beveger seg til og fra togene. Dette skjer i et 

begrenset tidsrom. Det gir en mulighet til å utnytte arealer som i andre sammenhenger ansees som 

uegnet, f.eks. som følge av støy eller forurensing fra motorveier.   

Basestrukturen må ta hensyn til samfunnets verdi av tomter. Hva aktuelle tomter alternativt kan 

benyttes til har derfor stor betydning.  

Byutvikling medfører også sannsynlighet for ytterligere satsing på T-banesystemet i fremtiden.  
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3.5.9 Behov for ressurseffektiv drift 

Ressurseffektiv drift av selve basen må sees i sammenheng med ressurseffektiv drift for kjøring av 

tog til og fra basen.  

Basestrukturen må ha fleksibilitet til effektiv utnyttelse av vognkapasiteten. Drift av T-banen 

innebærer posisjonskjøring mellom base og start/stopp av rutetilbud. Posisjonskjøring, også kalt 

tomkjøring, innebærer at et tog kjører uten passasjerer/utenom rutetrafikk. Posisjonskjøring foregår 

hver gang en vogn skal settes i planlagt drift, ved planlagt oppgradering og vedlikehold (start/stopp-

sted avviker) og ved uplanlagt trafikkstans (start/stopp-sted og tidspunkt avviker). All tomkjøring må 

gjennomføres så effektivt som mulig for å utnytte vognkapasiteten og kapasitet i banesystemet.  

Stordriftsfordeler som følge av samlokalisering 

Det er behov for samlokalisering av utstyr, verktøy og verkstedsbemanning for å ta ut 

stordriftsfordeler i produksjonen. Utstyr og verktøy på en T-banebase vil kunne gjenbrukes ved 

flere operasjoner. Kapital som utstyr og verktøy er ofte kostbart, for eksempel vaskehall og 

verkstedgater. Med en samlokalisering av utstyr, verktøy og verkstedsbemanning vil normalt 

premissene legges til rette for å ta ut stordriftsfordeler i produksjonen. Det er også enkelte 

funksjoner som det er tilstrekkelig å ha ett sted, men som må øke i antall dersom flere små baser 

skal ivareta alle funksjoner. Det gjelder blant annet ulike typer verkstedsspor. En samlokalisering 

sikrer også effektiv utnyttelse av arbeidskraft og kompetanse.  

Forholdet mellom baser og antall 3-vognsett i dagens løsning tilsier at det ikke vil være effektivt å 

etablere mer enn to baser som kan utføre vedlikeholdsoperasjoner gitt det langsiktige behovet for 

oppstillingsplasser. Det er vurdert at dagens kapasitet på verkstedet er godt tilpasset behovet. 

For lite areal på basen gir dårlig ressursutnyttelse 

Ressurseffektiv interndrift av basen tilsier at tid til flytting av vogner mellom f.eks. 

vaskehall/verksted og parkering, reduseres til et minimum. Dersom noen vogner må flyttes for å få 

plass til andre vogner, medfører dette mye posisjonskjøring og tid benyttet til logistikk. Dersom 

vogner som er ferdig på verkstedet ikke kan forlate sporet i påvente av fri vei til parkering, spiser 

dette av verkstedkapasiteten. Økt areal til sporanlegg tilknyttet basen kan derfor øke basens 

effektivitet. 

Effektive verksted krever et visst antall oppstillingsplasser. Forholdstall mellom verkstedspor og 

oppstillingsplasser i dagens situasjon viser at det for hvert verkstedspor bør være minimum fem 

oppstillingsplasser.  

Det er behov for at basen(e) har tilstrekkelig areal til å oppnå effektiv logistikk på basene, og til å ta 

ut stordriftsfordeler i produksjoner.  

Posisjonskjøring på linjen som følge av basene  

Stordriftsfordeler omhandler kostnadene til selve basen og driften av denne. Kostnader til 

vognlogistikk vil normalt øke dersom det er en eller få baser, fordi det med flere vogner blir mer 

posisjonskjøring til og fra basen. En eller få baser gir også mye posisjonskjøring morgen og kveld, 

fordi vogner på flere av linjene må kjøre gjennom sentrum før de ankommer avgangstid for første 

avgang i motsatt ende av systemet. Ofte settes det derfor opp avganger mot rushretningen tidlig og 

sent for å ta med de få passasjerene som reiser mot rush. I dagens ruteplaner er det derfor flere 

avganger tidlig og sent som ikke er satt opp fordi det er behov i markedet, men fordi vognene må 

flyttes fra basen til startposisjonen.   

Samling av baser på samme avgrening av T-banenettet vil kunne gi kapasitetsproblemer ved 

utkjøring av materiell.  
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Verkstedsspor utstyres med ulike funksjoner. Dersom det spres verkstedsspor på for mange 

lokaliteter, vil det likevel innebære posisjonskjøring.  

Dersom det etableres en base med kun verkstedfunksjoner, vil det bli mye posisjonskjøring mellom 

verksted og parkeringsanlegg.   

Dersom basen plasseres langt fra eksisterende nett, vil det bli behov mer infrastruktur som kun 

skal benyttes til posisjonskjøring. Avhengig av basens plassering, kan det også bli behov for nye 

overkjøringsspor mellom gult og blått system.  

T-banenettet har lange avstander mellom endestasjonene. Basenes plassering kan medføre at 

enkelte linjer vil bli liggende i betydelig avstand fra endestasjonene. Dette vil påvirke mulighetene til 

å stenge spor for vedlikehold nattestid.  

Vedlikeholdsvindu 

Vedlikeholdsvindu er den tiden infrastrukturen er ledig for vedlikehold, og ikke trafikkeres av vogner 

i rutetrafikk eller som foretar posisjonskjøring. Vedlikeholdsvinduet benyttes til arbeid på linjen, og 

vognene som kjører på infrastrukturen er gule arbeidsvogner. Et vedlikeholdsvindu på under 5 

timer reduserer muligheten for effektivt vedlikehold. 

Vedlikeholdsvinduets lengde påvirker hvilke type vedlikehold som kan gjennomføres og hvordan 

personellressurser og maskiner utnyttes. Dersom vedlikeholdsvinduet er kort har det betydning for 

følgende:  

• Enkelte typer vedlikehold kan ikke gjennomføres uten å måtte flyttes til en periode av 

døgnet med trafikk på linjen. Det gir flere situasjoner med avvik i trafikken og dermed et 

dårligere tilbud til de reisende.  

• Personell som typisk jobber nattskift kan kun utnytte en kort del av arbeidstiden til faktisk 

vedlikehold, og rekker dermed færre arbeidsoppgaver pr. natt. Dette er kostnadskrevende 

og dårlig ressursutnyttelse. 

• Gule arbeidsvogner som må kjøre fra infrastrukturbasen til stedet vedlikehold skal 

gjennomføres får en kortere periode for gjennomføring av vedlikehold pr. natt. Samlet går 

timene i større grad med til posisjonskjøring og i mindre grad til vedlikehold. Dette er 

kostnadskrevende og dårlig ressursutnyttelse.  

Vedlikeholdsvinduet bestemmes av kjøretiden fra endeholdeplassen som ligger lengst unna 

basene og driftsdøgnets lengde.  

Behov for inn- og utkjøringskapasitet fra basen 

Mesteparten av inn- og utkjøring til basene skjer i korte perioder morgen og kveld. Det er mange 

vogner som skal ut eller inn i et forholdsvis kort tidsintervall. Tømmetiden av basen på Ryen er to 

timer. På Avløs må vogner vende på hovedspor ved utkjøring fra basen i retning sentrum. Dette er 

tidkrevende. Påkobling til hovedspor innebærer penseanlegg og at trafikken på hovedspor må 

stanse for å slippe vogner til/fra basen. Det er derfor behov for tilstrekkelig kapasitet ved inn- og 

utkjøring.  

Behov for vendesløyfe på verkstedbase  

Det er et behov for å snu togene når det skal foretas vedlikehold. Behovet skyldes tilgang til utstyr 

på verkstedet og enkelte typer reparasjoner. Vending av selve toget skjer via vendesløyfe. Både 

Ryen og Fornebu har vendesløyfe. På Avløs er det ingen vendesløyfe, noe som skyldes begrenset 

plass på tomten. Konsekvensen av det er at vending må skje før vognene kjører ut fra basen og 
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dermed må planlegges i lang tid i forveien. Alternativt må vognene kjøre ut fra Avløs for vending på 

Carl Berners plass. Dette gir unødvendig tomkjøring og store bindinger i driftsopplegget. 

3.5.10 Behov for å redusere sårbarheten i systemet 

 

Figur 19: Dagens baser på Ryen, Fornebu, Avløs og infrastrukturbasen på Etterstad er alle plassert langs det 

blå systemet.  

Et system med en eller få baser er langt mer sårbart enn et system med flere baser. Dersom det 

f.eks. skjer en hendelse på grenbanen som fører til basen, vil det kunne ramme store deler av T-

banetrafikken. For å sikre høy driftssikkerhet og redusere sårbarheten i systemet er det behov for å 

etablere baser på linjer der man ikke har baser i dag. Driftssikkerheten øker dersom lokaliseringen 

er nær og kan betjene andre linjer.  

Ny T-banetunnel gjør det mulig å etablere to separat T-banesystem, slik det fremgår av figur 19. En 

av fordelene med separat system er at det reduserer sårbarheten i systemet. Dersom det ene 

systemet rammes av driftsstans, vil det andre systemet kunne opprettholde normal drift uten å bli 

berørt av driftsstansen. Enkelthendelser får derfor mindre konsekvenser.   

De eksisterende basene, inkludert ny base på Fornebu, ligger alle langs det blå systemet. Dersom 

nye baser også etableres på det blå systemet gir det mindre muligheter til å redusere sårbarheten i 

systemet, noe som gir dårlig driftssikkerhet. Det er derfor behov for å etablere baser langs det gule 

systemet for å oppnå høy driftssikkerhet.  

Valget mellom et integrert T-banesystem eller to separate T-banesystemet er ennå ikke tatt, men 

er anbefalt i rapporten Vurdering av konsekvenser for ny Majorstuen stasjon med og uten 

Volvatsving (Sweco 2019). I et integrert system vil linjer fra en og samme grenbane kunne kjøre i 

begge tunnelene. Det innebærer at T-banenettet består av et sammenhengende system, og at 

rutetabellen for en av linjene må sees sammen med alle de øvrige linjene. For separat system er 

det to systemer der linjene kjører helt uavhengig av hverandre. Rutetabellen for linjene i det ene 

systemet kan utarbeides uavhengig av rutetabellen i det andre systemet.  
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Tidligere utredninger anbefaler at T-banenettet forenkles ved at Majorstuen stasjon bygges slik at 

det blir to separate systemer. 

3.5.11 Behov for overkjøringsmuligheter 

Anbefalt rutetilbud på lang sikt gir overkapasitet av baser på det blå systemet, slik det fremgår i 

kapittel 3.5.6, og det er derfor behov for overkjøringsmuligheter mellom blått og gult system.  

Ruter jobber med å vurdere overkjøringsmuligheter mellom systemene:  

• Ny Majorstuen stasjon gir overkjøringsmuligheter mellom systemene, men det er på 

nåværende tidspunkt ikke mulig å fastslå kjøremønster og kapasitet. I KVUen forutsettes det at 

det vil være mulig å kjøre mellom systemene på Majorstuen.  

• Det arbeides med ulike løsninger for Stortinget stasjon, men det er stor usikkerhet til om 

overkjøring vil være gjennomførbart. Det er derfor ikke lagt til grunn overkjøringsmuligheter på 

Stortinget i KVUen.  

• Det vurderes ulike alternativer for Tøyen/Ensjø. Ensjøsvingen brukes i dag til å kjøre i en 

retning (til utkjøring fra Ryen om morgenen). På Ensjø vil det være avgrening til ny tunnel. 

Dette medfører at man fra Ensjø kan kjøre tog til/fra begge systemer uavhengig av 

Ensjøsvingen. Ensjøsvingen gir i tillegg mulighet for å kjøre direkte fra Ensjø til Carl Berners 

plass, og dermed en snarvei som kan brukes ved utkjøring fra Ryen. I KVUen forutsettes det at 

det vil være mulig å kjøre mellom systemene på Ensjø.  

3.5.12 Behov for økt kapasitet på infrastrukturbasen 

Infrastrukturbasen (vedlikeholdsbasen) har tilstrekkelig kapasitet i dagens situasjon, men økning i 

antall vogner og ny infrastruktur gir behov for økt kapasitet på infrastrukturbasen. Behovet øker 

proporsjonalt med økt vognkilometer-produksjon. I behov for arealer til fremtidig basestruktur er 

behovet hensyntatt ved å definere et eget sporareal til å kunne parkere vedlikeholdsvogner på 

basen.  

3.5.13 Større baser har behov for arealer til andre formål   

En base er en stor arbeidsplass. Dagens base på Ryen er arbeidsplass for ca. 300 personer. Som 

andre arbeidsplasser av denne størrelsen må basen utstyres med kantine, kontor, garderobe, 

pauserom, møterom, undervisningslokaler, parkeringsarealer, etc. 

Arbeidsplasser har krav til dagslys og utsyn8. Dette gir begrensninger for hvilke funksjoner som kan 

plasseres under bakken. 

3.5.14 Behov for mulighet for utvidelse 

Usikkerhet i den fremtidige utbyggingen av T-banetilbudet 

Basestrukturen må ha fleksibilitet til å møte behovet for økende antall vogner, og innfasing av 

veksten i antall vogner. T-banesystemet er planlagt utbygd i flere trinn. Det foreligger allerede en 

rekke pågående kapasitetsøkende investeringer, se nærmere omtale i kapittel 3.3. Slike 

investeringsplaner representerer trinn i utbyggingen av det fremtidige T-banetilbudet. Det er 

usikkerhet knyttet når det enkelte trinn vil bli bygget, og rekkefølgen av trinnene er usikker. Derfor 

er det et behov for fleksibilitet til å bygge ut basestruktur som tar hensyn til usikkerheten i den 

fremtidige utbyggingen av T-banetilbudet.  

 
8 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-
dagslys-og-utsyn/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-dagslys-og-utsyn/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-dagslys-og-utsyn/
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Usikkerhet i trafikkveksten  

Det kan bli behov for arealer for mulig utvidelse av basen i fremtiden dersom trafikkveksten tilsier 

behov for innkjøp av flere vogner, eller T-banenettet utvides f.eks. med forlengelse til Lørenskog 

(KVU Nedre Romerike) eller ny forbindelse Økern-Trosterud (KVU Groruddalen). I KVU 

Groruddalen er det beregnet at en ny forbindelse Økern-Trosterud ikke gir behov for flere vogner. I 

KVU Nedre Romerike ble forlengelse til Lørenskog vurdert sammen med egen base på Visperud. 

Det er dermed trafikkvekst som er den største usikkerhetsdriveren for fremtidig basebehov. 

Ruter har i Leveranse 1 skissert et T-banetilbud som tilbyr større kapasitet enn anbefalt rutemodell 

(kapittel 3.5.6) som definerer basebehovet på lang sikt. Tilbudet er i stor grad sammenfallende med 

anbefalt rutemodell, men med noe høyere frekvens (10 avganger/timen) på linje 2, 3 og 4, i tillegg 

er linje 6 forlenget fra Veitvet til Vestli. Dette tilbudet gir et totalt vognbehov, inkludert 

reservekapasitet, på 210 vogner, og dermed et økt basebehov på ytterligere 27 plasser.  

Behov for å avsette arealer  

Fordi planleggingen av byutvikling skjer nå, er det behov for å avsette arealer for at en videre 

satsing på T-banen skal være mulig – også i fremtiden. Om basene som vurderes i KVUen har 

mulighet for utvidelse eller ikke, er derfor viktig å vurdere.  

Usikkerhet i basebehovet behandles som en følsomhetsanalyse  

Usikkerhet i basebehovet og mulighet for utvidelse kan behandles som en følsomhetsanalyse i 

KVUens alternativanalyse. Det kan bli aktuelt å vurdere mulighet for utvidelse av basen i anbefalt 

konsept eller bruk av baser som inngår i andre konsepter.  

3.5.15 Behov for en basestruktur som minimerer støy  

 

Figur 20: Utklipp av avisoverskrifter knyttet til forurensning som følge av T-banen. 

En kjent problemstilling knyttet til T-banen er den tilhørende støy- og vibrasjonsforurensningen. 

Figur 20 viser utklipp av noen avisoverskrifter knyttet til denne problematikken.   
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Miljødirektoratet har utgitt en veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2021), der formålet er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger 

støyproblemer9. Tabell 13 viser utsnitt av krav til støynivå i hhv. gul og rød støysone. Det er 

strengere krav til støynivå i nattperioden (kl. 23-07) enn ellers på døgnet. 

Tabell 13: Utsnitt som viser kriterier for soneinndeling i retningslinjen (Miljødirektoratet, 2014). 

 

Skinnegående trafikk påvirker omgivelsene både med luftlyd, vibrasjoner og strukturlyd. Luftlyden 

kan merkes over store avstander, men forårsaker sjelden vesentlige ulemper på avstander over ca. 

200 meter med norske trafikkforhold. Den viktigste innvirkningen av strukturlyd og vibrasjoner 

begrenser seg gjerne til 30–50 m fra sporet. Støyen fra passerende tog er sterkt avhengig av 

hastighet, trafikkmengde og vedlikehold av skinne og hjul. Hvis antall passeringer eller det enkelte 

togs lengde øker med 25 %, vil dette normalt kunne gi en økning på 1 dB i ekvivalent lydnivå 

(Miljødirektoratet, 2014).  

Traseene som fører til og fra basene får typisk mye togtrafikk tidlig på morgenen og sent på 

kvelden når togene skal parkeres for natten. Dette kan gi økt støyplager for beboere i perioden 

mellom kl. 23 og kl. 07.  

Verkstedet inneholder også en del støyende virksomhet fra maskiner, hjuldreining m. m. 

Belastningen for beboere vil øke dersom basen er stor og trafikken til og fra basen tilsvarende også 

er stor. Basenes beliggenhet, utforming og størrelse vil sammen med vognlogistikken ha stor 

betydning for støy fra T-banen. Det er derfor behov for en basestruktur som minimerer støy fra T-

banetrafikk. Mulighet for støyreduserende tiltak kan bidra til å minimere støy fra T-banetrafikken.  

 

  

 
9 https://www.regjeringen.no/contentassets/7d2793f6d8254e4b9cc2c4f33592657f/t-1442-2021.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7d2793f6d8254e4b9cc2c4f33592657f/t-1442-2021.pdf
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3.6 Behovskonflikter 

Gjennom behovsvurderingen er det avdekket følgende behovskonflikter: 

• Behov for areal til nye baser vs. behov for fortetting langs banene 

Det er en behovskonflikt knyttet til tilgjengelig areal. Kommunens strategi er å bygge byen innenfra 

og utover, samtidig som sentral beliggenhet for T-banebaser har mange fordeler. 

• Behov for å utnytte stordriftsfordelene vs. arealknapphet 

Det er en behovskonflikt knyttet til størrelsen på basevirksomheten. Det er mange fordeler ved å 

samle all drift og vedlikehold av T-banevogner i en større base (dette gjelder effektiv bruk av utstyr, 

bemanning, etc.). Samtidig er det knapphet på arealer av nødvendig størrelse i kort avstand til 

dagens T-banenett. 

• Behov for posisjonskjøring vs. støy for beboere 

Beboere langs traseen som fører til basene, vil få mer støy morgen og kveld som følge av økt T-

banetrafikk fordi vogner kjører på traseen til/fra basen. Jo større basen er, dess større vil 

støyproblemet bli.  

• Behov for å utnytte stordriftsfordelene vs. sårbarhet i systemet 

Det kan være en konflikt å utnytte stordriftsfordelene, da det kan medføre økt sårbarhet i systemet. 

Dersom det etableres en større base på en grenbane, vil det gi større risiko for å lamme større 

deler av T-banenettet enn dersom det etablere flere mindre baser.  

Ved å spre basene mellom gult og blått system, vil man fordele risikoen og dermed lamme mindre 

deler av T-banenettet. Dersom det oppstår driftsstans som rammer baser på det ene systemet, vil 

det andre systemet kunne opprettholde normal drift.  

• Behov for effektiv arealutnyttelse vs. HMS-krav 

Det kan oppstå konflikt mellom arealeffektivitet og HMS-krav. Ettersom det er knapphet på ledige 

arealer i dag, kan det være aktuelt å effektivisere arealbruk ved at funksjoner kan plasseres i flere 

etasjer. Arbeidstilsynet har blant annet strenge krav til dagslys og utsyn på arbeidsplassen, og 

dette kan være vanskelig å få til dersom ulike funksjoner plasseres under bakken.  

• Behov for god ressursutnyttelse vs. tilstrekkelig areal 

Det er en behovskonflikt mellom god ressursutnyttelse og størrelsen på nødvendig areal til basen. 

For å sikre ressurseffektiv drift av basen i form av minimal tidsbruk knyttet til flytting av vogner 

mellom f.eks. vaskehall og oppstillingsplass, er det nødvendig med tilstrekkelig areal til 

sporanlegget. Flere spor eller vendesløyfe gir mer effektiv drift av basen, fordi et 3-vognsett kan 

flyttes på uten at det er behov for å kjøre bort eller flytte andre 3-vognsett. Flere spor gir igjen 

behov for større areal, noe som kan være problematisk med tanke på arealknappheten som er 

rundt T-banenettet i dag. 
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3.7 Prosjektutløsende behov 

På grunnlag av behovsanalysen oppsummerer dette kapittelet hovedbegrunnelsen for tiltak i form 

av det prosjektutløsende behovet. Det gis også en oppsummering av andre viktige behov.  

Det prosjektutløsende behovet er definert med utgangspunkt i behovsanalysen. I 

situasjonsanalysen er det beskrevet hvordan store deler av Oslo og deler av Bærum er bygget ut 

basert på T-banen, og hvordan det fra 1990-tallet og frem til i dag er gjennomført en aktiv 

fortettingsstrategi langs traseene.  

Nye infrastrukturprosjekter for T-banen gir økt kapasitet og dermed også mulighet for å kjøre flere 

vogner i trafikktilbudet. Dagens basekapasitet er fullt utnyttet, hvilket tilsier at det er behov for flere 

baser med tilhørende oppstillingsplasser, verkstedsspor, vaskespor, etc.  

Som del av utbygging av Fornebubanen inngår det en ny base på Fornebu og bestilling av flere 3-

vognsett, og det er opsjonsprogrammer for innkjøp av ytterligere flere 3-vognsett når nye 

Majorstuen stasjon er ferdigstilt.  

Behov for økt basekapasitet kommer som en følge av etablering av ny sentrumstunnel med 

tilhørende endring i trafikktilbudet. Dette er stipulert til å skje i 2040. Samtidig legger 

kommuneplanen i Oslo og regional plan for Oslo og Akershus opp til at fortetting langs traseene 

skal fortsette.  

Utbygging av T-banetilbudet gjelder både håndtering av vekst (som følge av arealutviklingen), 

bidrag til vekst (som en del av fortettingsstrategien) og stimulering til at flere skal reise kollektivt 

(egenskaper ved tilbudet).  

Utbygging av basekapasitet er en direkte konsekvens av utbygging av T-banetilbudet og bestilling 

av flere 3-vognsett. Basekapasitet handler derfor om avsetting av tilstrekkelige arealer, reduksjon 

av sårbarheten slik at tilbudet blir robust og gir effektiv utnyttelse av ressurser.  

Behovet for utvidet basestruktur må sees i sammenheng med potensiell byutvikling og 

driftseffektivitet.  

Ny sentrumstunnel medfører også mer infrastruktur som må vedlikeholdes og trafikktilbudet gir økt 

trafikk på grenbaner, som igjen medfører økt vedlikehold pga. slitasje.  

Det er dokumentert følgende behov i behovsanalysen:  

Økt basekapasitet 

Eksisterende baser inkl. basen på Fornebu har ikke kapasitet til å håndtere vekst i antall 3-vognsett 

som følge av nytt trafikktilbud med ny sentrumstunnel. Det er derfor behov for å øke 

basekapasiteten. 

Effektiv ressursutnyttelse 

Posisjonskjøring på linjen, kjøring på spor til og fra basen og logistikk internt på verkstedet 

medfører store driftsutgifter. Alt dette handler om hvordan basestrukturen og basene er organisert. 

Dette påvirker også muligheten til effektivt vedlikehold av infrastrukturen. Det er behov for en 

basestruktur som gir mest mulig effektiv drift.  

Redusert sårbarhet 

Når trafikken på T-banen øker, får driftsstans konsekvenser for flere kollektivreisende. T-banen blir 

enda viktigere som grunnstamme i kollektivtrafikken enn det den har vært. Det er behov for å 

redusere sårbarheten i systemet.  

  



   

 
 

RAPPORT SIDE 51 AV 139  

 

 
 

Hensyn til byutviklingen 

Baser er arealkrevende og arealene langs T-banetraseene er attraktive for blant annet bolig- og 

næringsvirksomhet. Oslo og tilgrensende kommuner er i vekst, og det blir stadig vanskeligere å 

finne ledige arealer som kan benyttes til baser. Det er derfor behov for å finne egnet areal til baser 

som kan inngå i en mest mulig optimal basestruktur, men som samtidig tar hensyn til byutviklingen.  

Prosjektutløsende behov 

Endret trafikktilbud som følge av ny sentrumstunnel gir behov for økt basekapasitet som 

sikrer effektiv ressursutnyttelse, driftssikkerhet og en arealbruk som tar hensyn til 

byutviklingen. 

3.7.1 Andre viktige behov 

Det er også andre behov som vil være viktige for utredningsarbeidet, uten at det er den direkte 

årsaken til at utredningen er igangsatt. Det kan omtales som ønskede sideeffekter av tiltaket. 

Behov med basis i ønskede sideeffekter: 

Behov for å redusere støy  

Traseene som fører til og fra basene får typisk mye togtrafikk tidlig på morgenen og sent på 

kvelden. Dette kan gi støyplager for beboere på de tidene som er viktigst for god nattesøvn. 

Belastningen for beboere vil øke dersom basen er stor og trafikken til og fra basen tilsvarende også 

er stor. Basenes beliggenhet vil sammen med vognlogistikken ha stor betydning for støy fra T-

banen. Det er behov for en basestruktur som reduserer støy fra T-banetrafikk. 

Buffersone for mulig utvidelse av basene 

T-banen blir viktigere i transportsystemet etter hvert som byen fortettes og mer trafikk flyttes over 

på kollektivtransport. Frekvensen på linjene kan økes med økt etterspørsel. Flere utvidelser av T-

banenettet vurderes med jevne mellomrom. Eksempler er forlengelse til Lørenskog, bane Økern-

Trosterud og forlengelse til Tryvann. Det er behov for en buffersone som sikrer mulighet for 

utvidelse av basene dersom trafikktilbudet i fremtiden krever flere vogner.  

HMS 

Basene er arbeidsplasser for svært mange arbeidstakere. Det er behov for å finne løsninger som 

ivaretar de ansatte. Det gjelder krav fysisk utforming med krav til eksempelvis lysforhold, men også 

tilstrekkelig areal til kantine, garderobe, pauserom, osv.  
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4 Målanalysen 

I målanalysen synliggjøres investeringens relevans og basert på behov, føringer og 

rammebetingelser er det utledet mål. Målene er delt inn i kommune- og effektmål. Disse målene 

uttrykker hvilken tilstand som ønskes oppnådd etter at investeringen er tatt i bruk i normal 

driftssituasjon. Målene avgrenser og definerer ambisjonsnivået, samtidig som de reflekterer det 

prosjektutløsende behovet.  

Det er etablert effektmål som er tilpasset nivået på KVUen. Denne KVUen gjelder valg av konsept i 

tidlig fase, og for et stort geografisk område. På dette nivået er det et prinsipielt kollektivtilbud 

(konsept) som skal vurderes i alternativanalysen. 

4.1 Relevans for investeringen 

4.1.1 Investeringens relevans fra et nasjonalt perspektiv 

De nasjonale målsetningene er konsistente med Oslo kommunes og byrådet for miljø og 

samferdsels virksomhet, herunder mål for utvikling av transportsystem og visjon for byutvikling.  

Investeringen støtter opp under det overordnede målet om at vekst i persontransport i storbyene 

skal tas med kollektiv, sykkel og gange; og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. I kapittel 3.1 redegjøres det for nasjonale målsetninger og føringer som har 

relevans for KVUen.      

4.1.2 Investeringens relevans fra et kommunalt perspektiv 

I kapittel 3.2 redegjøres det for lokale og regionale planer og strategier som underbygger 

investeringens relevans fra et kommunalt perspektiv. Dette knytter seg til arealeffektivt 

utbyggingsmønster, satsning på kollektivtransport, utbygging av Oslo innenfra og ut, samt bygge 

opp under et kollektivnett med utgangspunkt i skinnegående infrastruktur.   

Økt kapasitet i T-banenettet gir behov for flere vogner som igjen gir behov for økt basekapasitet og 

arealer for å dekke nytt basebehov. For å definere behov for basekapasitet på lang sikt er det 

vurdert hvilket rutetilbud som best svarer ut etterspørselen etter reiser i 2040 etter at ny 

sentrumstunnel er realisert. Anbefalt rutetilbud som er beskrevet i kapittel 3.5.6, er lagt til grunn for 

dimensjoneringen av basestrukturen.  

Ruter har ansvaret for utvikling av kollektivtransportsystemet i Oslo, og skal legge grunnlaget for et 

helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem. Tilstrekkelig basekapasitet er et 

sentralt element i utviklingen av kollektivtransportsystemet, og bidrar til at Ruter oppfyller sine 

oppgaver slik at byrådet for miljø og samferdsel skal nå sine mål for transport- og byutvikling.  

4.2 Kommunemål 

Kommunemål angir den tilstanden kommunen ønsker å oppnå ved tiltaket. Kommunemålet 

reflekterer bestillers intensjon med investeringen, og oppnåelse av målet kan først vurderes når 

investeringen er i full drift. 

Med utgangspunkt i det prosjektutløsende behovet er følgende kommunemål formulert: 

«En basestruktur med tilstrekkelig kapasitet som gir effektiv ressursutnyttelse, høy driftssikkerhet 

og er tilpasset byutviklingen». 
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Med tilstrekkelig kapasitet menes rutetilbudet som er anbefalt av Ruter i Leveranse 1. Rutetilbudet 

bestemmer antall vogner som er nødvendig for å kjøre tilbudet, noe som er dimensjonerende for 

arealbehov til basene.  

Med effektiv ressursutnyttelse menes en basestruktur som begrenser omfanget av tomkjøring inn 

og ut av basen ved posisjonering av vogner for kjøring av rutetilbudet. Med effektiv 

ressursutnyttelse menes også en basestruktur som bidrar til effektivt vedlikehold av infrastrukturen. 

T-banenettet har et vedlikeholdsvindu fra siste vognen forlater sporet om kvelden/natten frem til 

første vognen kjører ut på sporet morgenen etter. Vedlikeholdsvinduet bestemmes av kjøretiden fra 

endeholdeplassen som ligger lengst unna basene og driftsdøgnets lengde. For å gjennomføre 

vedlikehold effektivt er det nødvendig å sette av tid til transport av anleggsmateriell, og til å utføre 

vedlikeholdsarbeidet helhetlig. Effektiviteten på vedlikeholdet øker med lengden på 

vedlikeholdsvinduet. Vedlikeholdsvindu under fem timer vil komme i konflikt med hensynet til 

effektivt vedlikehold av infrastrukturen.  

Med effektiv ressursutnyttelse menes også en basestruktur med tilstrekkelig areal på basen(e) til å 

ta ut stordriftsfordeler i produksjonen og bidra til effektiv logistikk på basen(e), herunder 

posisjonskjøring på baseområdet. Tilstrekkelig areal må omfatte arealer til serviceoperasjoner som 

verkstedspor, bremsetestspor, hjuldreiespor, graffitifjerningspor, vaskehall og infrastruktur til 

vedlikeholdsvogner, i tillegg til nødvendige oppstillingsspor for å støtte tilhørende aktiviteter. 

Effektiv ressursutnyttelse innebærer også tilstrekkelig inn- og utkjøringskapasitet fra basen. 

Mesteparten av inn- og utkjøring til basene skjer i korte perioder morgen og kveld, og det er mange 

vogner som skal inn eller ut i et forholdsvis kort tidsintervall.  

En basestruktur som minimerer andelen T-banetrafikk som berøres i avvikssituasjoner gir høy 

driftssikkerhet. T-banesystemet er stivt, med få eller ingen omkjøringsmuligheter. En hendelse på 

T-baneinfrastrukturen vil derfor normalt bidra til at alle linjer i rutetilbudet som passerer 

hendelsespunktet, vil bli innstilt. For at driften av rutetilbudet skal fortsette, er det nødvendig at 

vognene har enkel tilgang til basene. Med direkte tilgang fra basen til linjen (uten å måtte kjøre på 

andre linjer), vil det være mindre sannsynlig at en hendelse stopper rutetilbudet, enn uten direkte 

tilgang til linjen. Lokaliseringen av base(r) er derfor av betydning for om vogner i rutetilbudet kan 

kjøres ut fra basen i avvikssituasjoner. Et system med få baser og parkeringsanlegg er mer sårbart 

enn et system med flere baser, fordi basestrukturen ikke gir direkte tilgang til like mange linjer som 

i tilfellet med flere baser og parkeringsanlegg. Det er derfor viktig med en basestruktur som sikrer 

høy driftssikkerhet og reduserer sårbarheten ved å etablere baser på linjer der det ikke er baser i 

dag. Flere alternative utkjøringer fra en base og lokalisering nær fellesstrekninger vil også bidra til 

økt driftssikkerhet. 

Ny basestruktur vil kreve arealer til tilkoblingsspor og selve basen. T-banesystemet er lokalisert i 

folkerike områder i nærhet til sentrum, noe som innebærer at arealer rundt T-banesystemet 

generelt har høy alternativverdi. Verdien på arealer er likevel ulik, avhengig av formålet de kan 

brukes til. Oslo kommune har planer om byutvikling for å legge til rette for økende 

befolkningsutvikling. Arealer med formål for byutvikling vil ha høy alternativverdi. Arealbruken ved 

ny basestruktur må derfor være tilpasset byutviklingen. Med utgangspunkt i at alle arealer rundt T-

banesystemet generelt har høy verdi, må basestrukturen utformes på en mest mulig arealeffektiv 

måte.  
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4.3 Effektmål 

Effektmålene er en konkretisering av kommunemålet. Effektmål brukes i alternativanalysen til å 

vurdere konseptenes måloppnåelse som grunnlag for valg av det anbefalte konseptet. For hvert 

effektmål er det definert en indikator som utdyper hvordan effektmålet vurderes. Tabell 14 viser 

effektmålene med tilhørende indikator. I tabellen fremgår det også fra hvilken del av 

kommunemålet effektmålet er utredet fra.  

Vurdering av måloppnåelse etter at T-banebasen er ferdig skal gjøres på det tidspunktet den er i 

full drift. Vurdering av måloppnåelse for om arealbruk som er tilpasset byutviklingen skal gjøres på 

det tidspunktet lokaliseringen av T-banebasen er omtalt i kommunens plandokumenter. 

 Tabell 14: Effektmål og indikatorer til vurdering av mål10 

Kommunemål Effektmål  Indikator 

Tilstrekkelig kapasitet  En fleksibel basestruktur som tar 

hensyn til usikkerheten i 

trafikkveksten   

Tilgang på arealer som gir fleksibilitet 

til å kunne utvide systemkapasitet 

Effektiv ressursutnyttelse Minimere transportarbeidet ved 

tomkjøring   

Kostnader ved tomkjøring beregnes 

på bakgrunn av transportarbeid ved 

tomkjøring 

Effektiv ressursutnyttelse Legge til rette for effektivt 

vedlikehold av infrastrukturen 

Lengden på vedlikeholdsvinduet, målt 

som perioden banesystemet er uten 

trafikk  

Høy driftssikkerhet En basestruktur som bidrar til at 

rutetilbudet kan driftes mest mulig 

normalt ved avvikssituasjoner  

Direkte tilgang til antall linjer fra 

basene og basens lokalisering 

Arealbruk som er tilpasset 

byutviklingen 

Unngå bruk av arealer med høy 

alternativ verdi, for eksempel 

arealer som er planlagt for 

byutvikling eller ligger innenfor 

markagrensen  

Vurdering av totale arealkostnader 

Arealbruk som er tilpasset 

byutviklingen 

Arealeffektiv utforming av bygg 

og anlegg 

Fotavtrykket til kvadratmeter med 

bygg og inngjerdet område 

 

Effektmålet som omhandler arealbruk tilpasset byutviklingen er knyttet til fotavtrykket på basen og 

tilkoblingsspor. Løsninger som innebærer bygging av anlegg under bakken, i fjell, tunnel eller 

mulighet til å bygge flere etasjer med annen aktivitet på toppen vil redusere fotavtrykket. Et 

redusert fotavtrykk skal tas hensyn til ved vurdering av om arealbruk er tilpasset byutviklingen.  

 
10 For effektmål 1 og 3 skal indikatorer beregnes for alle linjer 
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4.4 Prioritering av resultatmål 

I henhold til Oslo kommunes veileder for konseptvalgutredning skal det gjøres en prioritering av 

resultatmål. Resultatmålene er knyttet opp mot kostnad, kvalitet og tid, og omhandler 

prosjektgjennomføringen. Prosjektlederen vil måles etter resultatmålene.  

I Ruters mandat til KVUen fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel fremgår prioritering av 

resultatmål for forprosjektet. For KVUen er det lagt til grunn samme prioritering, herunder:  

1. Kostnad 

2. Kvalitet 

3. Tid 
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5 Overordnet kravdokument 

Det overordnende kravdokumentet sammenfatter alle krav som stilles til investeringen og 

gjennomføringen av den. Krav er avledet av effektmålene eller tekniske krav/generelle betingelser. 

Krav som følger av effektmålene, er begrunnet i foregående kapittel. Generelle krav og tekniske 

betingelser er generelle premisser for utbygging av basestrukturen, og er derfor uavhengig av 

identifiserte behov. Krav som følger av tekniske krav og generelle krav er derfor nærmere forklart i 

de følgende kapitelet.   

Absolutte krav benyttes i mulighetsstudien til grovsiling av konsepter. Konsepter som skal 

videreføres i alternativanalysen må tilfredsstille alle absolutte minimumskrav (skal-krav). En samlet 

vurdering av bør-kravene skal også legges til grunn når det vurderes hvilke konsepter som skal 

videreføres til alternativanalysen. 

5.1 Absolutte minimumskrav for ny baseinfrastruktur 

Absolutte krav inneholder krav som både er avledet av effektmål og tekniske krav/generelle krav. 

Tekniske krav/generelle krav er generelle premisser for utbygging av kollektivsystemet, og er derfor 

uavhengig av identifiserte behov.  

Tabell 15: Absolutte minimumskrav for ny baseinfrastruktur 

 Krav Begrunnet 

A1 Samlet areal for baser som kan tilby en 

systemkapasitet for minst 183 3-vognsett.  

Samfunnsmål.  

A2 For å ta ut stordriftsfordeler må alle 

vedlikeholdsoperasjoner fordeles på maksimalt to 

nye verkstedbaser 

Effektmål.  

A3 Utformingen av arealet med nødvendig lengde 

(minimum 232 meter) for plass til et dobbelt 3-

vognsett, inkludert tilkoblingsspor, for baser med 

kun oppstillingsplasser 

Tekniske krav/generelle krav 

A4 HMS-krav for arbeidsplasser på verkstedbasen(e) 

skal oppfylles  

Tekniske krav/generelle krav 

Ved detaljering av løsninger forutsettes det at det tas utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og 

veiledere som er tilpasset detaljeringsnivået i utredningen.  

5.1.1 Samlet areal for baser som tilbyr tilstrekkelig systemkapasitet 

Det langsiktige kapasitetsbehovet og rutetilbudet som følger av åpning av ny sentrumstunnel gir et 

T-banesystem med 183 3-vognsett, og samlet må arealet til baser kunne tilby en systemkapasitet 

for disse vognene. Gitt dagens basekapasitet, inkludert ny base på Fornebu, må ny basestruktur 

ha oppstillingsplass til 54 3-vognsett, samt nødvendig areal til andre funksjoner, herunder 

verkstedsspor, vaskehall og andre støttefunksjoner. 
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5.1.2 Alle vedlikeholdsoperasjoner skal samles i én eller to verkstedbaser  

Samlokalisering av verkstedfunksjoner gjør det mulig å ta ut stordriftsfordeler i produksjonen. Det 

er også enkelte funksjoner som er tilstrekkelig å ha ett sted. For eksempel har basen på Ryen tre 

spesialspor for vedlikehold som benyttes til konkrete utbedringer, mens basen på Avløs ikke har 

egen vaskehall.   

Stordriftsfordeler vil best ivaretas gjennom en samlokalisering av alle vedlikeholdsoperasjoner i en 

base. Forholdet mellom baser med verkstedfunksjoner og antall 3-vognsett i dagens løsning tilsier 

at det maksimalt skal etableres to nye baser som kan utføre vedlikeholdsoperasjoner, i tillegg til 

eksisterende baser i dag og basen på Fornebu. Totalt vil antall baser med verkstedfunksjoner i T-

banesystemet da bli fire eller fem. Det er lagt vekt på at dagens kapasitet på verkstedet er godt 

tilpasset behovet.  

Tabell 16 viser hvilke verkstedfunksjoner som skal fordeles på en eller to verkstedbaser.  

Tabell 16: Verkstedfunksjoner som skal fordeles på ny basestruktur.  

Funksjon  Antall spor 

Verkstedspor 5 

Graffitifjerningspor 1 

Vaskespor  1 

Vedlikeholdsspor (til arbeidsvogner som vedlikeholder 

infrastruktur) 
1 

Bremsetestspor 1 

Hjuldreiespor 1 

Nødvendig antall oppstillingsplasser  30 

 

I tillegg til samlokalisering av verkstedfunksjoner i én eller to baser kan det bli aktuelt å etablere 

baser med kun oppstillingsplasser/nattparkeringsplasser. I disse anleggene vil det kun være aktuelt 

å gjennomføre enkelt vedlikehold, som f.eks. innvendig vask/klargjøring og tilsvarende aktiviteter 

som gjøres på dagens nattparkeringsplasser. Delelager og behov for utstyr begrenser aktiviteter 

som gjennomføres utenfor verkstedspor. Parkeringsanlegg må i likhet med baser bygges inn for å 

unngå hærverk.   

5.1.3 Utformingen av arealet med nødvendig lengde til oppstillingsplasser  

Det vurderes om arealet til baser med oppstillingsplasser tilfredsstiller minimumslengden. Alle 

linjer, med unntak av Frognerseterbanen, trafikkeres med doble 3-vognsett. For å sikre effektiv inn- 

og utkjøring, samt en effektiv logistikk inne på basen må oppstillingsplassene ha plass til doble 3-

vognsett. I tillegg til lengde på oppstillingsplassen må det settes av arealer til å kjøre vognene inn 

og ut. Med bakgrunn i dette er det i behovsanalysen beregnet en minimumslengde på 232 meter 

for baser med kun oppstillingsplasser.   

Det er ikke stilt krav til bredde for baser med verkstedfunksjoner. For disse basene vil det kunne 

være aktuelt med vendesløyfe- Bredden på basen vil være av betydning for om det vil være mulig 

å etablere vendesløyfe. Krav til bredde inngår ikke som en del av kravet, og vurderes først som en 



   

 
 

RAPPORT SIDE 58 AV 139  

 

 
 

del av detaljeringen for konsepter som videreføres til alternativanalysen. Årsaken er å unngå for 

streng siling av konsepter i mulighetsstudien.  

5.1.4 HMS-krav for arbeidsplasser på verkstebasen(e) skal oppfylles 

Baser med vedlikeholdsoperasjoner er en arbeidsplass. Arbeidsplasser må oppfylle HMS-krav. 

Dette gjelder særlig krav til dagslys og utsyn11. Krav til dagslys og utsyn er særlig aktuelt fordi det 

begrenser hvilke funksjoner som kan plasseres under bakken. Det finnes imidlertid noen unntak i 

arbeidsplassforskriften og et av unntakene er dersom lokalets størrelse eller tiden arbeidstakeren 

oppholder seg der gjør det forsvarlig. 

Basert på egenskaper ved tomten gjøres det en vurdering av om basen skal plasseres over eller 

under bakken. Plassering under bakken vil være kostnadsdrivende, og det forutsettes at basen 

etableres over bakken dersom det vurderes som realistisk.  

Dersom konseptet inneholder en base «i dagen» forutsettes det at basen utformes slik at HMS-

krav for arbeidsplasser er oppfylt. Med arbeidsplasser menes her verksted, vaskehall, 

administrasjon og andre funksjoner. Dette er arbeidsplasser som innebærer 

vedlikeholdsoperasjoner på dagtid. Arealer som arbeidstakere kun oppholder seg i for en kort 

periode inngår ikke. Parkeringsareal for vogner er en slik type areal. Det foregår innvendig vask og 

renhold av vognene når de står parkert på oppstillingsplassene sine. Dette er aktivitet som foregår 

på nattestid. Selv om arbeidet foregår på natten, vil det i henhold til arbeidsplassforskriften være 

krav til utsyn og dagslys. Det kan imidlertid tenkes at et slikt anlegg kan omfattes av 

unntaksregelen i forskriften om at lokaler uten dagslys og utsyn kan benyttes som arbeidsplass når 

arbeidet art tilsier det. Unntaket refererer til typen arbeid og de konkrete arbeidsoppgavene. Det er 

en naturlig konsekvens av at et fåtall typer arbeid må utføres uten tilgang til daglys og utsyn, for 

eksempel gruvearbeid eller andre anlegg i fjell.  

Dersom konseptet inneholder en base under bakken vurderes det om verkstedsbasen kan 

utformes slik at krav til utsyn og dagsyn likevel kan oppfylles. Oppstillingsplasser for T-banevogner 

er svært arealkrevende, og det er lite tilgjengelig areal i Oslo kommune. Det bør derfor vurderes 

om det er hensiktsmessig at oppstillingsplassene plasseres under bakken for å ikke beslaglegge 

verdifulle arealer. Dersom oppstillingsplasser legges under bakken og dermed ikke tilfredsstiller 

HMS-kravet, må det vurderes hvordan dette skal løses i praksis i senere detaljeringsfaser. 

En nærmere detaljering av basen gjøres i alternativanalysens trinn 2. 

  

 
11 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-
dagslys-og-utsyn/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-dagslys-og-utsyn/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-dagslys-og-utsyn/


   

 
 

RAPPORT SIDE 59 AV 139  

 

 
 

5.2 Bør-krav for ny baseinfrastruktur  

Bør-krav inneholder krav som er avledet av effektmål. I henhold til veilederen, bør disse 

vurderingskriteriene prioriteres, evt. grupperes etter viktighet. I denne KVUen er det valgt å ikke 

rangere bør-kravene i forhold til hverandre, fordi de ulike kravene har så ulike egenskaper, at det er 

vanskelig å rangere noen av dem som viktigere enn andre. I rangeringen av kravene gjøres det en 

kvalitativ, samlet vurdering av de ulike konseptene.  

Tabell 17: Bør-krav for ny baseinfrastruktur 

 Krav Begrunnet 

B1 Ny(e) baseplassering(e) bør ha mulighet for utvidelse  Effektmål  

B2 Basestrukturen bør minimerer transportarbeidet ved tomkjøring   Effektmål 

B3 Lengden på vedlikeholdsvinduet for infrastrukturen bør være 

lengst mulig  

Effektmål 

B4 Ny(e) verkstedbase(er) bør ha en tilkobling som sikrer effektiv 

inn- og utkjøring fra basen og minimerer belastningen på linjen 

som går til/fra basen  

Effektmål 

B5 Basestrukturen bør ha direkte tilgang til flest mulig linjer fra 

basene  

Effektmål 

B6 Ny(e) base(r) bør ligge på det gule systemet Effektmål  

B7 Konsepter med svært lav forventet samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet bør unngås  

Effektmål  

 

5.2.1 Nye baseplasseringer bør ha mulighet for utvidelse  

Baseplasseringen bør ha mulighet for utvidelse. Et stort areal gir økt fleksibilitet i utforming og 

detaljering av basen. Dette bidrar til å sikre intern effektivitet på basen. Videre gir et stort areal 

mulighet for utvidet systemkapasitet. Det gir fleksibilitet til å møte eventuelle fremtidige behov for 

økende antall vogner.   

5.2.2 Minimere transportarbeidet ved tomkjøring 

Konsepter som minimerer transportarbeidet ved tomkjøring, bygger opp under effektiv 

ressursutnyttelse. For å vurdere kravet utvikles det en logistikkmodell. Logistikkmodellen beregner 

hvor mye posisjonskjøring som er nødvendig for å avvikle trafikktilbudet. Posisjonskjøring 

gjennomføres inn og ut av basen morgen og kveld. Konseptene vurderes opp mot hverandre 

basert på resultatene for posisjonskjøring, heretter omtalt som tomkjøring. Basert på dette 

rangeres konseptene.  

5.2.3 Lengden på vedlikeholdsvinduet for infrastruktur bør være lengst 
mulig  

Vedlikeholdsvinduets lengde påvirker hvilke type vedlikehold som kan gjennomføres på 

infrastrukturen og hvordan personellressurser og maskiner utnyttes. Det fremgår av 

behovsanalysen at et vedlikeholdsvindu under fem timer reduserer muligheten for effektivt 



   

 
 

RAPPORT SIDE 60 AV 139  

 

 
 

vedlikehold. Et kort vedlikeholdsvindu har større konsekvenser sentralt i systemet enn på en 

grenbane.   

I vurdering av kravet rangeres konseptene etter lengden på vedlikeholdsvinduet. For å beregne 

vedlikeholdsvinduet tas det utgangspunkt i at siste avgang fra sentrum passerer Stortinget kl. 01:00 

og første avgang må passere Stortinget senest kl. 05:30. I vurderingen av kravet skilles det mellom 

vedlikeholdsvinduet for tunnelsystemet og for den grenbanen med kortest vedlikeholdsvindu.  

5.2.4 Tilkobling som sikrer effektiv inn- og utkjøring og minimerer 
belastningen på linjen som går til/fra basen  

Fra behovsanalysen fremgår det at effektiv ressursutnyttelse innebærer tilstrekkelig inn- og 

utkjøringskapasitet fra verkstedbasen(e). Inn- og utkjøring fra basen kan også påvirke trafikken på 

hovedsporet dersom trafikken må stanse for å slippe vogner til/fra basen eller vente som følge av 

vending av tog.  

Kravet vurderes med utgangspunkt i maksbelastning på linjen som har flest tomme tog og hvor 

mye overkjøring det blir mellom blått og gult system. Maksbelastning sier noe om hvor mye 

kapasitetsproblemer tomkjøringen medfører, men også noe om hvor sårbart konseptet er hvis det 

blir feil på et kritisk punkt. Overkjøring mellom systemene sier noe om sannsynlighet for at det 

oppstår flaskehalser ved overkjøring på grunn av ujevn takting mellom systemene og 

avhengigheter som øker risikoen for driftsstans i begge systemer.  

Egnet tilkobling til basen vurderes også som en del av kravet. Når en base skal kobles til linjen er 

det viktig at tilkoblingen utformes slik at tog kan kjøre inn og ut av basen så enkelt som mulig uten 

å hindre andre tog. Avhengig av basens størrelse (hvor mange tog som skal kjøre inn og ut av 

basen) og trafikkintensiteten på linjen, kan tilkoblingen utformes på forskjellige måter. For hvert 

konsept gjøres det en vurdering av hvilken tilkobling som er mest egnet.  

5.2.5 Direkte tilgang til flest mulig linjer fra basene  

Konsepter som gir en basestruktur som har direkte tilgang til flest mulig linjer bidrar til å sikre høy 

driftssikkerhet og reduserer sårbarheten i systemet. Dersom det f.eks. skjer en hendelse på 

grenbanen som fører til en base og basene er konsentrert rundt noen få grenbaner vil hendelsen 

kunne ramme store deler av T-banetrafikken.  

Kravet vurderes ved å telle opp antall linjer som har direkte tilgang til baser i konseptet, og 

konseptene rangeres etter antall linjer. Med direkte tilgang menes det at vognene må ha mulighet 

til å komme seg inn og ut av basen ved avvik.  

5.2.6 Base(r) bør ligge på det gule systemet 

Behovsanalysen viser at eksisterende baser, inkludert ny base på Fornebu, ligger langs det blå 

systemet. Kravet innebærer at nye baser bør plasseres på det gule systemet. En mest mulig jevn 

fordeling av vogner mellom gult og blått system gir muligheter til å dedikere visse vogner til kun å 

kjøre på ett av systemene. Det kan bli aktuelt i en situasjon der vognparken skal byttes ut. Det ene 

systemet kan tilpasses nye vogner, mens gamle vogner fortsatt kan betjene det andre systemet 

uten å bli berørt av endringene. I vurdering av kravet vurderes og rangeres konseptene ift. 

hverandre. 

Plassering av nye baser på gult system har også betydning for vognlogistikk, vedlikeholdsvindu og 

systemenes sårbarhet. Dette vurderes ikke under dette kravet, men inngår i vurderingen av 

kravene minimere tomkjøring, lengden på vedlikeholdsvinduet og tilkobling som sikrer effektiv inn- 

og utkjøring og minimerer belastning på linjenettet. 
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5.2.7 Unngå konsepter med svært lav forventet samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet 

Som grunnlag for grovsiling inngår et generelt krav om at konsepter ikke kan ha svært dårlig 

forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet12. Med dette kravet vil svært urealistiske konsepter ikke 

tas med i alternativanalysen.  

For forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal det tas hensyn til overordnet anslag på 

investeringskostnader for tilkoblingsspor, og arealkostnader for tilkoblingsspor og T-banebaser. 

Arealkostnader (for selve tilkoblingssporet) og investeringskostnader vil øke med lengden på 

tilkoblingssporet, og dermed redusere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Imidlertid kan 

lengden på tilkoblingssporet bidra til at selve basen lokaliseres på arealer med lav kostnad, og 

dermed bidra til forbedret samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det foreligger ikke et eget krav som er 

avledet av effektmål om å unngå bruk av arealer med høy alternativkostnad, men dette effektmålet 

er hensyntatt som en del av krav til forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  

Forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet må også ta hensyn til at tilkoblingssporet potensielt kan 

brukes til rutegående trafikk. Tilbud av rutegående trafikk på tilkoblingsspor vil potensielt innebære 

forbedret trafikantnytte, dersom det er et passasjergrunnlag og kan etableres stasjoner langs 

tilkoblingssporet. På en annen side vil rutegående trafikk også innebære økte driftskostnader for 

Ruter. For de fleste lokaliseringsalternativer vil passasjergrunnlaget være så lavt eller det vil ligge 

en eksisterende stasjon i umiddelbar nærhet, slik at det ikke vil rettferdiggjøre økte driftskostnader. 

For slike alternativer er det ikke aktuelt å vurdere betydningen av rutegående trafikk på 

tilkoblingsspor nærmere. For konsepter som innebærer tilkoblingsspor på strekninger som tidligere 

har vært vurdert i forbindelse med utvidelse av T-banenettet er problemstillingen om rutegående 

trafikk særlig aktuell.  

Svært kostbare løsninger for anleggene vil redusere forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Løsninger med bygging av spor i tunnel og T-banebaser under bakken eller i fjell vil bidra til økte 

investeringskostnader, men også til å redusere fotavtrykket på anlegget. Kostnader til 

ekspropriasjon vil bli redusert. Isolert sett vil redusert fotavtrykk derfor bidra til reduserte 

arealkostnader og bedret samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  

 

  

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

 

Figur 21: Prosess for utvikling av konsepter. Metodikken er utarbeidet som en del av prosjektet. 

Det er gjennomført en mulighetsstudie med siling av konsepter. Vurdering av konsepter ble delt inn 

i en trinnvis prosess for å sørge for at det ble gjort en vurdering av alle reelle konsepter med 

tilhørende varianter. Metodikken er lagt opp slik at det konseptet som ble rangert høyest for hvert 

trinn, ble tatt videre til neste trinn. Det vil si at anbefalt areal i trinn 1, ble videreført som en del av 

konseptet med flere verkstedbaser i trinn 2. Det anbefalte konseptet fra trinn 2, ble med videre i 

trinn 3 når det ble vurdert konsepter for baser med tilhørende parkeringsanlegg.  

Totalt tre konsepter ble anbefalt videreført til alternativanalysen. I dette kapittelet gjengis 

resultatene dokumentert i mulighetsstudien. Det henvises til vedlegg 3 for en detaljert 

dokumentasjon av konseptene som er vurdert og selve silingsprosessen med vurderinger av 

kravene som er fastsatt.   

6.1 Metode 

6.1.1 Identifisere mulighetsrommet 

For å identifisere mulige arealer er det gjort et arealsøk i en avstand på to km fra dagens T-

banenett og innenfor markagrensa. 

Innenfor avgrensningen er det gjort et grovsøk for å finne aktuelle arealer. Nødvendig arealbehov 

for fremtidig basestruktur er beregnet med utgangspunkt i dagens baser på Ryen og Avløs, og 

vognbehov basert på fremtidig trafikktilbud. Det er vurdert to ulike tilnærminger til arealbehov: et 

arealbehov knyttet til en fremtidig base med verkstedsspor, oppstillingsplasser, administrasjons-

støtte, etc. og et arealbehov knyttet til kun parkeringsanlegg. Basert på de ulike byggeklossene, er 

det beregnet et nødvendig arealbehov. Det er i tillegg satt krav til minimumslengde på arealene, for 

å sikre nødvendig vognlogistikk inne på basen.   

Det ble i alt identifisert 20 arealer aktuelle for fremtidig basestruktur og 34 tomter til 

parkeringsanlegg.  
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Etter en grovsiling gikk totalt 16 arealer videre til konseptutviklingen av fremtidig basestruktur. 

Disse arealene ble deretter sortert i varianter etter kriteriene «arealer som ligger nær hverandre» 

og «arealer nært samme banestrekning». Hensikten med denne inndelingen var å samle de 

arealene som var forventet å gi like effekter vurdert opp mot bør-kravene (tomkjøring, 

vedlikeholdsvindu, etc.).  

6.1.2 Sortering for at konseptene skal være reelt forskjellige  

Konseptene er utviklet med utgangspunkt i de arealene som er identifisert gjennom arealsøket. Det 

ble deretter identifisert egenskaper som har betydning for om konseptene er reelt forskjellige eller 

varianter av samme konsept. Oppsummering av konseptuelle egenskaper:  

• Størrelse: En verkstedsbase og parkeringsanlegg kan variere i størrelse over minimumsnivå. 

Mindre variasjoner i størrelse innebærer variant. Store variasjoner er forskjellige konsepter, fordi 

det har stor betydning blant annet for logistikk. 

• Plassering av verkstedbaser: Base på Vestli eller Gjersrud-Stensrud er en konseptuell 

egenskap. Basen på Vestli kan utformes enten som et rektangel eller en kloss, nær eller langt 

unna sporet og på forskjellige arealer/tomter. Tomter nær hverandre langs samme grenbane 

utgjør variant. 

• Antall verkstedsbaser: Om det er en, to eller flere verkstedsbaser utgjør konseptuelle 

egenskaper. Fordeling av spor og funksjoner mellom basene utgjør varianter. 

• Egne parkeringsanlegg eller ikke: Om det er parkeringsanlegg eller ikke utgjør konseptuell 

egenskap. Med parkeringsanlegg blir verkstedsbaser litt mindre, vognlogistikken annerledes og 

vedlikeholdsvinduet varierer i lengde. Eksakt plassering av parkeringsanlegg og størrelse på 

anleggene utgjør en variant.  

• Om nye baser er plassert på gult eller blått system: Om nye baser plasseres på gult eller blått 

system, har betydning for blant annet hvor sårbart systemet blir og hvor mye overkjøring det blir 

mellom de to systemene. Hvilket system basene er plassert på, utgjør derfor en konseptuell 

egenskap. Fordeling av basene innenfor gult eller blått system utgjør variant. 

Plasseringen av verkstedbasen(e), basenes størrelse og antall baser har stor betydning for 

vognlogistikk og lengden på vedlikeholdsvinduet, dersom basene ligger langt fra hverandre eller 

langs ulike linjer. Dette utgjør derfor konseptuelle egenskaper. Eksakt hvilket areal basen plasseres 

på og små variasjoner i størrelse har imidlertid liten betydning, og utgjør derfor variant.  

De arealene som ble valgt som varianter til å inngå i mulighetsstudien er illustrert med en grønn 

sirkel med en pil under i figur 22. Totalt er det definert åtte konsepter for stor base. 
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Figur 22: Oversikt over arealer for fremtidig basestruktur som videreføres i konseptutviklingen. 

Følgende åtte konsepter er utarbeidet basert på valgte arealer:   

• Stor base Grorudbanen – endestasjon (Franzefoss)  

• Stor base Grorudbanen – sentralt (Alna/Hovinbyen)  

• Stor base Furusetbanen – endestasjon (Visperud/Karihaugen) 

• Stor base Furusetbanen – sentralt (Trosterud/Nedre Breivoll)  

• Stor base Østensjøbanen – endestasjon (Gjersrud-Stensrud)  

• Stor base Røabanen – endestasjon (Øvrevoll galoppbane)  

• Stor base Sognsvannbanen – endestasjon (Sognsvann)  

• Stor base – Utvidelse og ombygging av Ryen  
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6.1.3 Sortering av ideer som ikke er videreutviklet 

Oslo kommunes veileder vektlegger at alternativanalysen skal dokumentere alle relevante 

alternativer som er vurdert. Det skal ikke brukes tid på åpenbart urealistiske alternativer, samtidig 

som det skal være en åpen og kreativ øvelse. 

I det følgende oppsummeres ideer til konsepter som er sortert ut før grovsorteringen fordi det de er 

basert på enten ikke er relevante eller er åpenbart urealistisk: 

• Utnyttelse av mange smale og små tomter langs T-banetraseen med en desentralisert 

verkstedsstruktur 

• Utnyttelse av T-banens tunneler til parkering av tog, og kun bygge nye verkstedsfunksjoner 

• Parkering av tog utendørs på endestasjonene uten at det er behov for investeringer 

• Etablering av base i mange etasjer slik at tog kan stå på flere nivået, og fotavtrykket 

reduseres 

• Konsepter som forutsetter tomter som et er konsensus om at er urealistiske 

• Utvidelse av Avløs 

• Utvidelse av Fornebu  

6.2 Siling på absolutte- og bør-krav 

Konseptene som utvikles i mulighetsstudien skal vurderes opp mot de valgte absolutte 

minimumskravene (tabell 16). For hvert trinn (trinn 1-3) i konseptutviklingen vurderes konseptene 

først opp mot de absolutte kravene. Konsepter som ikke oppfyller alle absolutte minimumskrav 

siles ut. Krav som ikke er oppfylt er markert med rødt i sammenstillingstabellene i kap.6.3. 

Bør-krav (vurderingskriteriene) benyttes til å rangere konseptene som tilfredsstiller absolutte krav, 

og som derfor ikke er silt ut. De definerte bør-kravene er presentert i tabell 17. 

For hvert av bør-kravene gjøres det en vurdering av hvor godt konseptet tilfredsstiller kriteriet. 

Vurderingene sammenstilles i en rangering av konseptene etter følgende skala:  

1 Konseptet oppfyller kravet i stor grad 

2 Konseptet oppfyller kravet i noe grad  

3 Konseptet oppfyller kravet i liten/ingen grad  

For flere av kravene er konseptene vurdert mot hverandre. Det innebærer at forskjellen mellom 

konseptet som gir størst oppfyllelse av kravet og konseptet som i minst grad oppfyller kravet er 

benyttet for å vurdere om konseptet oppfyller kravet i stor, noe eller liten grad.  
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6.3 Trinnvis vurdering av konsepter 

6.3.1 Trinn 1: Konsept med én stor base 

I første trinn er det vurdert en basestruktur som samler alle funksjoner på én base. 

Siling mot absolutte minimumskrav 

Tabell 18: Sammenstilling av siling på absolutte krav. 

            
            Konsept 
            - én stor base 
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A1: Tilstrekkelig 
systemkapasitet  

 

      
Arealet er ikke 
stort nok til å 
etablere en stor 
base med 
tilstrekkelig 
systemkapasitet 

 

A2: Stordriftsfordeler 

 

        

A3: Minimumslengde 

 

        

A4: HMS-krav 

 

      Fordi anlegget 
ligger innenfor 
markagrensa 
må det legges 
under bakken. 
Krav til dagslys 
og utsyn er ikke 
oppfylt. 

 

 

Alle konsepter innfrir minimumskravene utenom Stor base Sognsvannbanen-endestasjon som ikke 

oppfyller to av kravene. Dette gjelder at samlet areal er for lite til å dekke kapasitetsbehovet og at 

HMS-kravet ikke blir oppfylt.  
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Vurdering mot bør-krav 

Tabell 19: Sammenstilling av bør-krav for konsepter med én stor base. 

              Konsept 
              - én stor base 
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B1: Utvidelsesmulighet 

 

1 3 2 2 1 3 3 

B2: Min. transportarbeid  

 

2 1 3 3 3 3 3 

B3: Vedlikeholdsvinduet 

 

1 1 3 3 2 2 3 

B4: Kapasitet 

 

1 1 3 3 3 3 3 

B5: Tilgang til linjer  

 

1 1 3 2 3 2 3 

B6: Base på gult system  

 

1 1 3 3 3 3 3 

B7: Samfunns-økonomisk 
lønnsomhet 

 

1 2 1 2 3 3 2 

SUM 8 10 18 18 18 19 20 

Basert på en samlet vurdering av bør-kravene vurderes stor base på Grorudbanen endestasjon til 

å være det beste konseptet.  

Det er de to konseptene på gult system som totalt sett rangeres best basert på en samlet vurdering 

av bør-kriteriene. Det er per i dag ingen baser på det gule systemet og nye baser her muliggjør å 

dedikere noen vogner til ett system, sikrer høy driftssikkerhet og reduserer sårbarheten i systemet. 
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Med unntak av Sognsvann, går alle arealene videre i konseptutviklingen av flere verkstedbaser. 

Sognsvann blir silt ut på absolutt krav om tilstrekkelig kapasitet og HMS. En mindre verkstedbase 

vil kunne oppfylle kravet til tilstrekkelig kapasitet, men uavhengig at dette må basen plasseres 

under bakken for å ikke komme i konflikt med markagrensa. Dermed vil ikke krav til dagslys og 

utsyn være tilfredsstilt, som er et absolutt krav for en verkstedbase. Arealet er derimot aktuelt for 

parkeringsanlegg, som redegjøres for i trinn 3 i metodikken. 

6.3.2 Trinn 2: Konsept med flere verkstedbaser 

I andre trinn er det vurdert en basestruktur som samler alle funksjoner på flere verkstedbaser. For 

å kunne ta ut stordriftsfordeler er det et absolutt krav om at alle vedlikeholdsoperasjoner må 

fordeles på maksimalt to nye verkstedbaser. Det vurderes derfor konsepter med to verkstedbaser. 

Siling mot absolutte minimumskrav 

Tabell 20: Sammenstilling av siling på absolutte krav for konsepter flere verkstedbaser. 

                
               Konsept  
               - to baser 
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A1: Tilstrekkelig 
systemkapasitet  

 

      

A2: Stordriftsfordeler 

 

      

A3: Minimumslengde 

 

      

A4: HMS-krav 
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Vurdering mot bør-krav 

Tabell 21: Sammenstilling av bør-krav for konsepter med to baser. 

              Konsept  
              - to baser 
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B1: Utvidelsesmulighet 

 

2 1 1 1 2 2 

B2: Min. transportarbeid  

 

1 2 2 1 1 2 

B3: Vedlikeholdsvinduet 

 

1 2 2 1 1 2 

B4: Kapasitet 

 

1 1 2 2 2 3 

B5: Tilgang til linjer  

 

1 2 2 2 2 2 

B6: Base på gult system  

 

1 2 2 2 2 2 

B7: Samfunns-økonomisk 
lønnsomhet 

 

2 2 2 3 3 2 

Sum 9 12 13 12 13 15 

 

Basert på en samlet vurdering av bør-kravene vurderes To baser-Grorudbanen endestasjon 

(Franzefoss) og sentralt (Alna/Hovinbyen) å være det beste konseptet. 
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6.3.3 Trinn 3: Konsept med parkeringsanlegg 

I siste trinn vurderes konsepter med verkstedbaser med tilhørende parkeringsanlegg. Det vurderes 

to konsepter: stor base med parkeringsanlegg og to baser med parkeringsanlegg.  

Siling mot absolutte minimumskrav 

Tabell 22: Sammenstilling av siling på absolutte krav for konsepter med parkeringsanlegg. 

                                             Konsepter  

Absolutte krav  

Stor base med 
parkeringsanlegg 

To baser med 
parkeringsanlegg 

A1: Tilstrekkelig systemkapasitet    

A2: Stordriftsfordeler 

 

  

A3: Minimumslengde 

 

  

A4: HMS-krav 
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Vurdering mot bør-krav 

Tabell 23: Sammenstilling av bør-krav for konsepter med parkeringsanlegg. 

                                            Konsept  

Bør-krav  

Stor base med 
parkeringsanlegg 

To baser med 
parkeringsanlegg 

B1: Utvidelsesmulighet 

 

1 1 

B2: Min. transportarbeid  

 

1 1 

B3: Vedlikeholdsvinduet 

 

1 1 

B4: Kapasitet 

 

1 1 

B5: Tilgang til linjer  

 

1 1 

B6: Base på gult system  

 

1 1 

B7: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

 

2 3 

SUM 8 9 

De to analyserte konseptene gir relativt like effekter for alle bør-kravene. To baser med 

parkeringsanlegg, har noe mindre tomkjøring og marginalt lengre gjennomsnittlig vedlikeholdsvindu 

enn Stor base med parkeringsanlegg. Forskjellene er ikke store nok til at det slår ut i rangeringen. 

To baser med parkeringsanlegg har en noe lavere forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som 

følge av større fotavtrykk på basestrukturen. 

Basert på en samlet vurdering av bør-kravene og det faktum at det er lite som skiller de to 

konseptene fra hverandre; anbefales det at konseptet Stor base med parkeringsanlegg videreføres 

til alternativanalysen. 
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6.4 Samlet rangering av konseptene 

Tabell 24 sammenstiller rangering av bør-krav for alle konseptene i trinn 1-3 (trinn 1: én stor base, 

trinn 2: to baser, trinn 3: base(r) med parkeringsanlegg). 

Tabell 24: Sammenstilling av rangering av bør-krav for alle konseptene i trinn 1-3. 

 

Fra tabellen fremgår det at Stor base Grorudbanen-endestasjon og Stor base med 

parkeringsanlegg kommer best ut i rangeringen, både totalt og innenfor sitt respektive trinn, med 

en sum på 8. Deretter følger To baser-Grorudbanen endestasjon og sentralt, Stor base med 

parkeringsanlegg og To baser med parkeringsanlegg er vurdert relativt likt med en sum på 8 eller 

9. De fire konseptene rangeres høyt på blant annet tomkjøring, vedlikeholdsvinduet, gir lav 

maksbelastning og lite overkjøring mellom gult og blått system. Samlet bidrar konseptene til å 

redusere sårbarheten og øker driftssikkerheten i systemet dersom det skulle oppstå feil i kritiske 
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punkter. I konseptene som kommer best ut etableres nye baser på gult system, noe som gir 

mulighet til å dedikere visse vogner til hvert system.  

Utvidelse og ombygging av Ryen kommer dårligst ut av alle konseptene. Konseptet rangeres dårlig 

på bør-kravene. Det vurderes som særlig kritisk at konseptet gir høy maksbelastning og mye 

overkjøring mellom gult og blått system.  

Generelt kommer konsepter med stor base på blått system dårlig ut i rangeringen. Dette skyldes at 

basene er lokalisert på det blå systemet hvor det i dag allerede finnes tre baser, mens det ikke 

finnes noen baser på det gule systemet. Lokaliseringen fører til mer tomkjøring, kortere 

vedlikeholdsvindu, større maksbelastning, mer overkjøring mellom systemene og små muligheter til 

å dedikere vogner til hvert system sammenlignet med konseptene som inneholder base på gult 

system. 

6.4.1 Konsepter i alternativanalysen 

Basert på den trinnvise vurderingen av konseptene med rangering av bør-krav og kommentarene 

til resultatene, anbefales følgende konsepter videreført til alternativanalysen: 

• En stor base Grorudbanen-endestasjon: basen er lokalisert på Bånkall 

• To baser Grorudbanen endestasjon og Grorudbanen sentralt: basene er lokalisert på 

Bånkall og Hovinbyen 

• Stor base med parkeringsanlegg: basen er lokalisert på Bånkall og parkeringsanlegg på 

Sognsvann  

6.5 Anbefaling for videre detaljering 

6.5.1 Nye navn på konseptene i alternativanalysen 

Navn på konseptene er forenklet og endret slik at de er tilpasset alternativanalysen. I 

alternativanalysen detaljeres konseptene og det gjennomføres enkelte optimaliseringer basert på 

funn i mulighetsstudien. Oslo kommunes veileder er ikke konsekvent når det gjelder bruken av 

konsept og alternativ.  

I denne utredningen er det valgt å benytte de to begrepene for ulikt detaljeringsnivå. I 

mulighetsstudien benyttes konsept, mens det er i alternativanalysen benyttes alternativ. Det er 

samtidig gjort en forenkling av navnene. Endringene er presentert i tabell 25. 

Tabell 25: Endring av navn fra mulighetsstudien til alternativanalysen. 

Navn i mulighetsstudien  Navn i alternativanalysen 

Stor base Grorudbanen endestasjon A1 Stor base 

To baser Grorudbanen endestasjon og 

Grorudbanen sentralt 
A2 To baser 

Stor base med parkeringsanlegg A3 Base med parkeringsanlegg 

 

Etter innspill fra referansegruppen ble det besluttet å endre valgt areal for base sentralt på 

Grorudbanen, fra Q til P (se figur 22). Derfor er det i videre analyser areal P som er detaljert for 

base i Hovinbyen. 
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7 Beskrivelse av alternativer 

Basert på anbefalingen fra mulighetsstudien, kommentarer fra prosjektgruppen og vurderinger av 

reguleringsrisiko er det foretatt noen optimaliseringer og videreutvikling av alternativene. 

Detaljeringsnivået har økt sammenliknet med mulighetsstudien. Det er blant annet utarbeidet 

teknisk grunnlag, arealene der basene er plassert er vurdert nærmere og logistikkmodellen er 

videreutviklet. I dette kapittelet beskrives alternativene som er lagt til grunn for analysen.  

Oslo kommunes veileder for KVU er ikke konsekvent når det gjelder bruk av begrepene konsept 

eller alternativ. I denne utredningen er det benyttet konsept i mulighetsstudien, og alternativ når 

detaljeringsnivået øker i alternativanalysen.  

Det presiseres at arealene som inngår i alternativene, ikke er regulert til baser eller 

parkeringsanlegg. Arealene utgjør en av flere varianter i et større område. Basert på arealsøket og 

kravene som er definert er det utarbeidet teknisk grunnlag på de arealene som basert på 

foreliggende kunnskap kommer best ut. I neste planleggingsfase (reguleringsplan) er det valgt 

konsept, og da må det vurderes om andre varianter av arealene er mer aktuelle enn de som er 

kommet frem i dette arbeidet.  

Det vises til vedlegg 4a Tegningshefte og vedlegg 4b Prinsippnotat for nærmere beskrivelse av de 

tekniske løsningene som ligger til grunn i alternativene.  

7.1 Likheter og forskjeller mellom alternativene 

7.1.1 Infrastruktur 

Det samme trafikktilbudet med tilhørende infrastruktur og overkjøringsmuligheter ligger til grunn for 

alle alternativene. Det er bare basene med tilkoblingsspor og parkeringsanlegg som varierer. 

Alle vogner parkeres innendørs både på baser og i parkeringsanlegg. Graffitispor, hjuldreiespor og 

vaskespor er på grunn av HMS og miljøkrav plassert i eget bygg i alle alternativer.  

7.1.2 Alternativenes ytelse og effektivitet 

Alle alternativene tar utgangspunkt i det samme behovet for oppstillingsplasser og spor for ulike 

verksteds- og vedlikeholdsfunksjoner. Kapasiteten til å vedlikeholde og parkere vogner er derfor i 

utgangspunktet lik i alle alternativer. Eventuelle små forskjeller i kapasitet vil være forårsaket av 

tomtens og basens form og at det legges til grunn parkering med 6-vognsett for alle 

oppstillingsplasser. For å skille alternativene er derfor ikke kapasitet et egnet mål.  

Alternativene har trolig forskjellig ytelse når det gjelder effektivitet. Mengde tomkjøring, logistikk 

internt på basene, i hvor stor grad infrastrukturen er tilgjengelig for vedlikehold og hvor sårbar 

strukturen er i tilfelle driftsstans analyseres for å rangere hvilke av alternativene som er mest 

effektive.  

7.1.3 Antall lokasjoner og basens utbredelse  

I alle alternativer er det forutsatt at en av de nye basene er en hovedbase lokalisert på Bånkall i 

enden av Grorudbanen. Med hovedbase menes en base som inneholder alle funksjoner for både 

vogner, administrasjon og personell. I to av alternativene er det skilt ut deler av funksjonene fra 

hovedbasen til enten en satellittbase eller et parkeringsanlegg. Hovedbasen inneholder fortsatt alle 

funksjoner i alle alternativer. 
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Forskjellen mellom alternativene er derfor om basestrukturen er sentralisert i en stor enhet eller 

desentralisert ved at enten verksted eller parkeringsanlegg er skilt ut og lokalisert utenfor 

hovedbasen. Forskjellig basestruktur har betydning for hovedbasens størrelse. 

I alle alternativene er det forutsatt at pukkverkets virksomhet opprettholdes, også etter at det er 

etablert ny hovedbase.  

 

Figur 23: Deler av arealet på Bånkall som er benyttet som lokasjon til hovedbasen i alle alternativer (foto: 

Helge Gidske Naper, Sweco)  

 

Figur 24: Steinbruddet på Bånkall er ikke berørt av lokasjon for hovedbasen (foto: Helge Gidske Naper, 

Sweco). 

7.1.4 Tilkoblingsspor  

Tilkoplingssporet utgjør en betydelig kostnad i alle alternativer. Kostnaden vil variere med lengden 

på tilkoblingssporet, om det er behov for planskilte krysninger og om det er behov for betydelige 

tilpasninger av eksisterende spor og stasjoner for å etablere tilkoblingssporet.  

Alternativene inneholder ulike løsninger for tilkopling til eksisterende nett. Det er valgt den tilkobling 

som reduserer reguleringsrisikoen i størst mulig grad, selv om det finnes rimeligere varianter med 

høyere reguleringsrisiko.     
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7.2 A1 Stor base 

 

Figur 25: A1 Stor base består av en hovedbase lokalisert på Bånkall i enden av Grorudbanen. Antall 

oppstillingsplasser og spor er vist nederst i figuren.  

7.2.1 Hva som kjennetegner alternativet 

A1 består av en hovedbase. Basen er lokalisert på Bånkall i enden av Grorudbanen. Sammen med 

Ryen er basen definert som hovedbase med alle funksjoner. Fordi det kun er en lokasjon i 

alternativet, har basen den største utbredelsen av alle alternativer.   

Ettersom basen ligger utenfor den tette byen er basen utformet for mest mulig effektiv 

internlogistikk, uten at det er vurdert løsninger som er mer arealeffektive, men som går på 

bekostning av effektiv internlogistikk.  



   

 
 

RAPPORT SIDE 77 AV 139  

 

 
 

7.2.2 Teknisk utforming 

 

 

Figur 26: Sporplan som viser teknisk utforming av A1. Røde streker betyr at baseinfrastrukturen er under 

terreng. 

Det er etablert et tilkoblingsspor som er en direkte forlengelse av eksisterende bane på Vestli. 

Vestli stasjon er uendret som følge av påkoblingen. Tilkoblingssporet er lagt i kulvert og krysser 

under riksvei 4. Det er ikke nødvendig å heve riksveien.  

Det legges opp til kjørevei inn til verkstedet og det etableres en parkeringsplass med 137 plasser. 

Parkeringsbehovet for ansatte på basen er beregnet til å være 30 plasser, men ettersom dagens p-

plass sør på området blir berørt av nytt anlegg, erstattes plassene i ny p-plass. Eksisterende vei til 

pukkverket må flyttes vestover for å gi plass til basefunksjoner i dagen. Ny vei er koblet til 

eksisterende anleggsvei.  

Størsteparten av basen ligger under terreng. Det er derfor gjennomført bergtekniske vurderinger av 

kvaliteten på bergforholdene. Se vedlegg 4c for detaljerte vurderinger knyttet til dette. Basert på 

disse vurderingene er parkeringsanlegget inndelt i fire løp, som vist i figur 26. 

Verkstedhallen er lagt på terrengnivå for å ivareta HMS-krav til dagslys og utsyn. Vaskehall og hall 

til graffitifjerning og hjuldreining, ligger delvis i dagen. Disse funksjonene er lagt ved siden av 

hverandre før vendesløyfen med innkjøring til parkeringsanlegg. Vaskesporet og graffitifjerningspor 

har forbikjøringsmulighet, for å unngå opphopning av tog. Det er også plass til at vogner kan stå å 

vente bak vaskesporet uten å hindre annen trafikk. Graffitisporet er plassert nær vaskesporet, fordi 

vogner som har fått fjernet graffiti må vaskes etterpå. Begge spor er innbygget for å skjerme øvrig 

virksomhet fra løsemidler m.m.  
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Det er etablert fem verkstedspor og et spor for hjuldreiing. Spor til hjuldreining er også innbygget 

for å redusere støy. Det er lagt til grunn at verkstedsporene har plass til enkle togsett. Fra 

verkstedssporene er det direkte tilgang til et bremsetestspor. 

Etter vaskehallen er det parkeringsanlegg, slik at vogner kan kjøres direkte fra vask til parkering 

uten å komme i konflikt med vogner som skal inn og ut av verkstedet. Det samme gjelder også for 

vogner som kjører fra verksted til parkering. Oppstillingsplassene for vognene ligger i fjellhaller 

under terrenget. Her vil det forekomme nattlig renhold av vognene. I fjellhallen vil det trolig ikke 

være utsyn. Hvordan dette løses i praksis i henhold til arbeidsplassforskriften, må løses i senere 

detaljeringsfaser. I senere faser må det også konkretiseres brannsikring i fjellhallene. 

Det er vendesløyfe i enden av basen som består av et spor i tunnel. Vendesløyfen har stor 

betydning for avgrensing av basens areal som følge av krav til kurvatur. Vendesløyfe gir effektiv 

internlogistikk.  

Vedlikeholdssporet er plassert lengst sørvest på basen. Dette sporet benyttes av gule 

vedlikeholdsvogner som har behov for å kjøre ut og inn uten å måtte forholde seg til virksomheten 

inne på basen for øvrig.  

 

Figur 27: Modell av bygningsmasse på Bånkall. Bygningsmasse over bakkenivå er markert med brun farge. 

Figur 27 viser modell av bygningsmassen på Bånkall. Oppmøtested for vognførere, med kantine, 

garderobe, administrasjon og andre viktige funksjoner legges oppå verkstedhallen. Det etableres 

gangkulverter mellom fjellhallene for oppstillingsplasser og administrasjonsbygget. I figuren er det 

skissert inn en kulvert (illustrert med lilla farge), mens i kostnadsberegningene er det lagt inn 

kostnader til to løp for å sikre rømningsvei. 
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7.3 A2 To baser 

 

Figur 28: A2 To baser består av en hovedbase lokalisert på Bånkall i enden av Grorudbanen og en 

satellittbase i Hovinbyen. Antall oppstillingsplasser og spor i de to basene er vist nederst i figuren.  

7.3.1 Hva som kjennetegner alternativet 

A2 består av to baser. I tillegg til hovedbasen på Bånkall er det en mindre satellittbase tett opptil 

Grorudbanen i Hovinbyen.   

Oppstillingsplasser for vogner og verkstedsfunksjoner er fordelt på to baser. Spesielle funksjoner 

for vedlikehold, som hjuldreiespor, graffitifjerningspor, vaskehall og spor til vedlikeholdsvogn, er 
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kun plassert på hovedbasen. Som følge av dette har hovedbasen også noen flere 

oppstillingsplasser enn satellittbasen.  

7.3.2 Teknisk utforming 

Tilkoplingsspor og rekkefølgen på funksjoner på hovedbasen er det samme som i A1. Ettersom 

infrastrukturen er lokalisert på to baser, vil omfanget av basen på Bånkall bli noe mindre enn for 

A1. Det blir tre løp i fjellanlegg til oppstillingsplasser, og færre verkstedsspor. For ansattparkering 

vil også antallet være noe mindre enn for A1, og det legges opp til 98 parkeringsplasser. 

Logistikken internt på basen vil være lik som for A1. 

 

Figur 29: Sporplan som viser teknisk utforming av A2 hovedbase. 

Fordi satellittbasen i Hovinbyen er lokalisert nær den tette byen og i et byutviklingsområde, er det 

forutsatt at basen må ligge under bakkenivå. Det tilrettelegges med åpninger i taket som slipper inn 

dagslys på arbeidsplassene over verkstedssporene.  

Det er forutsatt at basen kan etableres med annen bebyggelse oppå. Det innebærer krav til 

brannsikker utforming og bæreevne. Det forutsettes parkering for ansatte under terreng. 

Parkeringskjeller bør sees i sammenheng med nødvendig parkering for evt. fremtidig bebyggelse. 

Det er behov for 23 parkeringsplasser for ansatte til satellittbasen.  

Sentral beliggenhet innebærer også at tomten som er vurdert er mindre enn mulige tomter utenfor 

den tette byen. Satellittbasen er forsøkt tilpasset tomten, noe som innebærer arealeffektive 

løsninger. Arealeffektive løsninger innebærer buttspor, fravær av vendesløyfe og heller ikke 

mulighet til å kjøre ut og inn fra hovedspor i begge ender av basen. Figur 30 viser teknisk utforming 

av basen.  
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Figur 30: Teknisk utforming av A2 satellittbase i Hovinbyen. 

Vogner som skal flyttes mellom parkeringsspor og verkstedsspor må kjøre ut på et uttrekkspor, og 

fører må bytte ende for å kjøre vognen motsatt vei. Dersom den bakerste vognen skal på verksted, 

må den forreste vognen koples fra og flyttes.   

Satellittbasens tilkoblingsspor er knyttet til hovedspor i plan, og det er anlagt pensearrangement på 

hovedspor for å kunne kjøre ut og inn av basen i begge retninger. Tilkoplingssporet føres inn i 

kulvert som leder inn i basen.  

Det legges opp til kjørbar adkomst til verkstedssporene. Veien er koblet til Risløkkveien lengst vest.  

 

Figur 31: Modell som viser bygningsmassen på satellittbasen. 

Figur 31 viser modellutklipp av bygningsmassen på Hovinbyen. Plassering av bygningsmassen er 

noe fleksibel for å kunne hensynta fremtidig bebyggelse. Dette gjelder særlig bygg for 

oppmøtested, som kan plasseres hvor som helst over parkeringsanlegget. Bygg knyttet til 

verkstedsspor er mindre justerbart, fordi bygget skal bidra til at HMS-krav er tilfredsstilt  
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7.4 A3 Base med parkeringsanlegg 

 

Figur 32: A3 Base med parkeringsanlegg består av en hovedbase lokalisert på Bånkall i enden av 

Grorudbanen og et parkeringsanlegg på Sognsvann. Antall oppstillingsplasser og spor i basen og 

parkeringsanlegget er vist nederst i figuren.  
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7.4.1 Hva som kjennetegner alternativet 

A3 består av hovedbasen på Bånkall samt et parkeringsanlegg som er plassert i enden av 

Sognsvannsbanen. Alle vedlikeholdsfunksjoner vil være plassert på Bånkall, parkeringsanlegget på 

Sognsvann er kun til oppstilling av vogner og noe rengjøring.  

7.4.2 Teknisk utforming 

Tilkoplingsspor og rekkefølgen på funksjoner på hovedbasen er det samme som i A1. I tillegg vil 

alle verkstedsoperasjoner ligge på Bånkall i dette alternativet. Det er kun størrelsen på 

oppstillingsplassene som er mindre enn i A1. Som figur 33 viser er det behov for å etablere fire 

fjellhaller til oppstillingsplasser, men det fjerde løpet er relativt smalt. Det etableres en 

parkeringsplass med 122 p-plasser på området. 

 

Figur 33: Sporplan som viser teknisk utforming av A3 – base Bånkall.  

Parkeringsanlegget på Sognsvann er plassert i forlengelsen av Sognsvannsbanen. Det er i dag en 

stor utfartsparkeringsplass til marka som er mye brukt. Fordi parkeringsanlegget ligger innenfor 

markagrensa, er det forutsatt underjordisk anlegg som ikke synes fra overflaten. Det er også 

forutsatt reetablering av utfartsparkeringsplasser over anlegget.  
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Figur 34: Teknisk utforming av A3 parkeringsanlegg på Sognsvann 

Tilkoblingssporet er en direkte forlengelse av eksisterende spor. Fordi de skal lede togene under 

bakken, er det behov for å senke stasjonen på Sognsvann. Det legges opp til overkjøringsspor før 

plattform. 

På parkeringsanlegget er det ikke forutsatt at det utføres vedlikehold eller andre funksjoner, kun 

parkering av togene. Enkelt vedlikehold kan likevel forekomme nattestid, og evt. tilpasninger til 

dette må avklares i senere planprosess. Som følge av dette er det ikke lagt opp til noe 

bygningsmasse på parkeringsanlegget. 

Det etableres en trapp og heis ned til parkeringsanlegget fra utfartsparkeringen.  
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7.5 Investeringskostnader 

Det er beregnet investeringskostnader for alternativene i henhold til Finansdepartementets veileder 

6 Kostnadsestimering. Kostnadsestimatet er definert som klasse 5 i henhold til veilederen. Nivå 5 

benyttes i konseptfase og KVU, og innebærer at usikkerheten i estimatene vurderes til å ligge på    

-30 % til +50 %. Det vises til vedlegg 4d for en mer detaljert gjennomgang av kostnadsestimatene. 

Tabell 26 viser beregnet prosjektkostnad og kostnad per oppstillingsplass. Kostnad per 

oppstillingsplass er inkludert kostnader til verkstedsfunksjoner og andre nødvendige anlegg. Antall 

plasser for hensetting av vogner varierer mellom alternativene, og det er på grunn av at det er lagt 

til grunn nødvendig areal for hensetting av et dobbelt 3-vognsett. Ettersom det legges opp til flere 

oppstillingsplasser i A2 og A3, vil de to alternativene ha bedre reservekapasitet enn A1. 

A1 er beregnet til å ha den laveste prosjektkostnaden på 3,3 mrd. fordelt på 64 vognsett, mens A3 

har den høyeste prosjektkostnaden på 4,5 mrd. fordelt på 66 vognsett. Prosjektkostnaden for A2 er 

omtrent midt mellom de to andre alternativene, og har en forventet prosjektkostnad på 4,2 mrd. 

Fordelt på 68 vognsett. 

Tabell 26: Beregnet prosjektkostnad og kostnad per oppstillingsplass [mill.kr]. Kostnadene er inkl. påslag for 

postene uspesifisert, rigg og drift, samt byggherrekostnader. 

 

Kostnad per parkeringsplass er lavest for A1. A2 og A3 innebærer etablering av basestruktur på to 

steder, både base på Bånkall og enten satellittbase i Hovinbyen eller parkeringsanlegg på 

Sognsvann. Som følge av at parkeringsanlegget skal legges under utfartsparkeringen på 

Sognsvann, kreves det at eksisterende Sognsvann stasjon må senkes. Dette medfører at A3 har 

høyere prosjektkostnad enn A2. For A2 er det behov for større grunnerverv enn i A1 og A3, 

ettersom noe av baseinfrastrukturen vil ligge i dagen (tilkoblingsspor og kjørbar vei til anlegget). 

Figur 35 viser kostnader fordelt på tiltak i alternativene. Kostnader til rigg og drift, grunnerverv og 

uspesifiserte kostnader er beregnet for hele alternativet, og kommer i tillegg til spesifiserte 

kostnader for hvert enkelt tiltak beskrevet under.  
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Figur 35: Kostnader fordelt på tiltak for alternativene. 

Kostnadene er ganske jevnt fordelt på tiltak i alle alternativene. Byggherrekostnad og rigg og drift, 

utgjør en betydelig del av kostnadssummen. Kostnaden er høyest for A3 og utgjør ca. 1,4 mrd. og 

lavest for A1 og utgjør ca. 1 mrd.  

For A3 er det nødvendig å bygge ny underjordisk stasjon på Sognsvann. Kostnaden for ny stasjon 

er satt til 400 mill. kr. basert på erfaringstall fra andre prosjekter (som Bybanen) og tidligere 

estimater.  

Kostnadene knyttet til spor er relativt lik for de tre alternativene. A1 har størst kostnad for tiltak i 

fjell, ettersom alternativet har flere/større fjellhaller enn A2 og A3. Kostnaden knyttet til 

konstruksjon er størst for A2 som følge av behov for å spunte parkeringsanlegget og 

atkomstkulvert. Spunting er nødvendig for å sikre konstruksjonene som følge av at det er leire i 

grunnen.  
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8 Reguleringsrisiko 

Dette kapittelet vurderer ulike forhold som vil påvirke hvor høy grad av reguleringsrisiko hvert 

alternativ vil ha. I kap. 8.1 er det vurdert fysiske forhold ved tiltakene og hvor tiltaket vil komme i 

konflikt med eksisterende formål av høy verdi, mens i kap. 8.2 er det gjort en vurdering av 

støyutfordringene ved hver lokasjon.  

8.1 Vurdering av konfliktområder 

8.1.1 Bånkall 

Området på Bånkall er definert med relativt høy reguleringsrisiko av PBE (se vedlegg 4e). Deler av 

området som grenser til Trondheimsveien er regulert til bevaring og det er registrert verdifulle 

naturtyper i området. I tillegg er det en viktig turvei som krysser store deler av området, samt at 

Tokerudbekken renner forbi området sør for Trondheimsveien.   

Det er tatt hensyn til forhold som gir reguleringsrisiko ved utformingen av basen, men ikke alle 

forhold har vært mulig å unngå.  

Figur 36 viser en oversikt over hvilke områder med høy reguleringsrisiko som blir berørt av tiltaket. 

Illustrasjonen viser kun baseinfrastruktur som ligger i dagen, med unntak av kryssing av riksveien 

og Tokerudbekken. A1 forventes å gi størst inngrep av områder med høy reguleringsrisiko på 

Bånkall. 

 

Figur 36: Oversikt over hvilke områder med høy reguleringsrisiko som blir berørt av tiltaket. 
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Sørvest på området ligger Bånkall gård, som er et vernet kulturminne. Som følge av koblingen mot 

Vestli stasjon og krav til stigning på sporet, må dagens vei til Franzefoss Pukk flyttes noe lengre 

vest. Dette medfører at basestrukturen vil berøre de nordøstlige områdene av kulturminnet. 

Bygningene er ikke berørt.  

 

Figur 37: Bånkall gård (Foto: Helge Gidske Naper, Sweco). 

Ettersom størsteparten av baseinfrastrukturen er lagt under terreng, vil man unngå å berøre viktige 

turområder og skiløyper.) 

Kobling fra Vestli stasjon, gjør at tilkoblingssporet krysser Tokerudbekken. I teknisk grunnlag er det 

vist en løsning der senterlinje til T-bane vil ligge ca. 5 meter under bekken. Det vil være behov for 

sikringstiltak for å bevare bekken. 

Noen av eksisterende bygg på området, som tilhører virksomheten til Franzefoss Pukk AS (FPU), 

vil bli berørt som følge av tiltaket. Pukkforekomsten på Bånkall som FPU driver på, er av Norges 

Geologiske Undersøkelser (NGU) klassifisert til å ha nasjonal betydning som ressurs.  

Gjennom prosjektet har det vært dialog med grunneiere og virksomheten. Konklusjonen fra denne 

dialogen, var viktigheten av at dagens og fremtidig virksomhet kan fortsette som planlagt avhengig 

av baseinfrastrukturen. Det ble formidlet at det er mulig å flytte bebyggelsen lengst sør på området, 

men at de helst ønsket å bevare dagens bebyggelse. Installasjonene lengst nord er tyngre, og 

direkte knyttet til pukkverket. Disse ansees som faste, dvs. at de må ligge der de ligger eller 

reetableres i umiddelbar nærhet. Slik som basen er lagt opp nå, vil virksomheten måtte flytte noen 

av de eksisterende byggene som er flyttbare. 

 

Figur 38: Faste installasjoner i eksisterende virksomhet på Franzefoss (Foto: Helge Gidske Naper, Sweco).  

Etter verkstedhallen vil sporet gå under terreng og dermed komme under faste installasjoner som 

tilhører Franzefoss. Sporet vil ligge ca. 5 meter under terreng og det er usikkerhet knyttet til om 
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virksomheten har noen funksjoner under bebyggelsen i dagens situasjon. Det er i 

kostnadsvurderingene forutsatt at de faste installasjonene ikke må reetableres, men det er 

usikkerhet knyttet til gjennomførbarhet. Realisering av dette tiltaket er mange år frem i tid og det er 

nødvendig med en grundig vurdering i samarbeid med virksomheten og grunneier for å finne en 

løsning som best mulig ivaretar driften av pukkverket og ny baseinfrastruktur.  

I denne KVUen er det gjort en overordnet vurdering av hvordan man kan tilpasse en 

baseinfrastruktur i et område med pukkvirksomhet. Det er dermed ikke gjort noen vurderinger 

knyttet til byggefasen, hvordan man skal kunne drive pukkverket og samtidig som det etableres en 

base på området.  

Det er trolig mulig å optimalisere basen slik at det unngås flere av forholdene som gir 

reguleringsrisiko. Muligheten til dette er større jo mindre basen er. Samtidig medfører vendesløyfen 

og T-banens stivhet til at variasjonen i størrelse er liten, så lenge basen skal ha vendesløyfe. På 

Bånkall har derfor A1 litt høyere reguleringsrisiko enn A1 og A2.  

8.1.2 Hovinbyen 

For satellittbase i Hovinbyen må reguleringsrisiko ses i sammenheng med pågående byutvikling. I 

tillegg ligger biltilsynet (Risløkka trafikkstasjon) med tilhørende anlegg på området. Dette er vernet i 

henhold til Oslo kommunes temakart. Det er planlagt en gang- og sykkelforbindelse, samt 

grønnstruktur over området mellom Østre Aker vei og Risløkka T-banestasjon. PBE har på 

informasjonsmøte der sluttrapporten ble presentert, varslet høyere reguleringsrisiko enn i tidligere 

oversendt notat om reguleringsrisiko (vedlegg 4e). Dette er blant annet på grunn av arbeidet med 

Hovinbyen sirkulære Oslo (innovasjonsdistrikt Hovinbyen).   

Hovinbyen er i transformasjon og det planlegges for en fremtidig utvikling av området. Ettersom 

basen primært vil ligge under terreng, er det særlig bygningsmassen, tilkoblingsspor og vei som må 

tilpasses fremtidig utbygging. Bygget knyttet til verkstedssporet er relativt låst, ettersom bygget må 

være over verkstedssporene for å sikre utsyn og dagslys. Plassering av bygg som inneholder 

administrasjon m.m., er derimot fleksibelt og kan justeres for å ivareta fremtidige planer.  

For å kunne etablere en base under terreng, er det nødvendig å rive eksiterende bebyggelse på 

området. Dette vil da føre til at vernet bygg må fjernes. 

Slik som veien er lagt opp nå, vil den ligge parallelt med eksisterende T-banespor. Det legges opp 

til vei med ensidig fortau. Det er i dag ett bygg som vil komme delvis i konflikt med ny 

veinfrastruktur. Dette kan unngås ved å smale inn kjørebanebredden eller justere bredden på 

fortauet forbi disse konfliktpunktene. Fordi området er under transformasjon, er det usikkert om 

bygget vil være der i fremtidig situasjon. Transformasjon kan også gi muligheter for en annen 

veiløsning som også benyttes av trafikk som ikke har noen sammenheng med basen. 

Det pågår en vurdering av mulig transformasjon av Østre Aker vei fra vei til gate med flere kryss. 

Dette kan medføre at adkomstvei til basen vil få en annen tilkomst, men dette vil ikke påvirke 

hvordan basen er utformet.   

8.1.3 Sognsvann 

Parkeringsanlegg på Sognsvann vil ligge helt innenfor Markagrensa, men deler av arealet er 

regulert til parkering/utfartsparkering. Parkeringsanlegg for T-banevogner vil bli etablert under 

dagens parkeringsplass, som må reetableres. BYM påpeker at det bør undersøkes hva slags 

påvirkning et evt. parkeringsanlegg under bakken vil ha på grunnvann og myra som ligger øst for 

arealet. 

I byggefasen vil det være en byggegrop som hindrer utfartsparkering i denne perioden. 
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Anlegget ligger innenfor markagrensa. Det innebærer alltid en reguleringsrisiko. Fordi anlegget 

legges under bakkenivå, er den redusert sammenliknet med et tilsvarende anlegg på samme sted 

over bakkenivå. 

8.2 Vurdering av støyutfordringer 

Støy innebærer både en reguleringsrisiko og inngår i nyttekostanalysen. Under er det gjort en 

kvalitativ beskrivelse av forskjellen når det gjelder støy i alternativene. I nyttekostanalysen er det 

beregnet konsekvensen av støy. 

8.2.1 Bånkall 

Verkstedsfunksjonene er støyende funksjoner som kan sjenere områdene rundt. Fordelen med 

Bånkall er at det allerede eksisterer et pukkverk her i dag, som også er en støyende virksomhet. 

Dette er også positivt for anleggsperioden og støy som kan forekomme i byggefasen. Støyende 

virksomhet vil dermed samlokaliseres i samme område. I dagens situasjon er området utstyrt med 

naturlig støyskjerming. Kollen på Bånkall virker som en støydemper for øvrige omgivelser. Det er 

heller ikke bosatte i umiddelbar nærhet til basen, men et boligområde nedenfor rv. 4. Det er 

etablert støyskjerming langs rv. 4 i dagens situasjon som skjermer bebyggelsen på sørsiden av 

riksveien. Verkstedvirksomheten inngår i alle alternativer. I alternativ A2 vil deler av 

verkstedvirksomheten være flyttet til satellittbasen. Spesielt støyutsatt virksomhet (eks. hjuldreiing) 

er fortsatt lokalisert på Bånkall.  

Spesielt støyende virksomhet, som skinnesliping, er som del av tiltaket plassert i eget bygg, noe 

som gir støyskjerming.  

8.2.2 Hovinbyen 

Basen i Hovinbyen er lagt under bakkenivå, noe som gir god støyskjerming. I tillegg vil det ikke 

pågå særlig støyutsatt vedlikehold i Hovinbyen, da disse funksjonene vil være plassert på Bånkall.  

8.2.3 Sognsvann 

Lokasjonen inngår i A3. På Sognsvann er det ikke verkstedsvirksomhet. 

8.3 Oppsummering reguleringsrisiko 

Alle alternativer innebærer reguleringsrisiko. Reguleringsrisiko kan medføre at anbefalt alternativ 

ikke kan gjennomføres. A1 har noe høyere reguleringsrisiko på Bånkall enn A2 og A3 som følge av 

basens størrelse. Base på Hovinbyen kan kombineres med pågående transformasjon av området. 

Ettersom det allerede pågår støyende virksomhet på Bånkall i dag, antas det at det ikke vil være 

store ulempene å etablere en base med støyende funksjoner i dette området. For Hovinbyen er 

verkstedsfunksjonene under bakkenivå, noe som er støydempende for omgivelsene.  
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9 Vognlogistikk 

9.1 Innledning 

Dette kapittelet gir en beskrivelse av logistikkmodellen som er utarbeidet som del av prosjektet.  

Vognlogistikken for de ulike alternativene beskrives. Resultatene fra logistikkmodellen viser 

hvordan togene kjører ut av basene i morgenrush og antall tog som kjører mellom blått og gult 

system. 

Logistikkmodellen tar høyde for om tog må kjøres mellom baser for å oppnå forskjellige funksjoner, 

f.eks. at de må flyttes fra en base til en annen eller tas ut av trafikk i løpet av dagen. 

Logistikkmodellen predikerer ikke internlogistikk. Internlogistikk er relevant som forutsetning for 

teknisk grunnlag. Det beskrives derfor hvordan tog kjører inne på basen (ut og inn av verksted 

etc.). I tillegg er effekter knyttet til endret internlogistikk vurdert som prissatt effekter i nytte-

kostnadsanalysen.   

9.2 Metode 

Konsepter som minimerer tomkjøring, gir effektiv ressursutnyttelse. Transportmodellen er benyttet 

til å optimalisere fordeling av tog mellom baser og evt. parkeringsanlegg i konseptene. 

Modellen er, i likhet med andre modeller, en stilisert og forenklet versjon av virkeligheten, som 

benyttes for å analysere visse egenskaper ved konseptene som er interessante.  

Logistikkmodellen beregner hvor mye posisjonskjøring som er nødvendig for å avvikle 

trafikktilbudet. Posisjonskjøring gjennomføres inn og ut av basene morgen og kveld. Konseptene 

vurderes opp mot hverandre basert på resultatene for posisjonskjøring, heretter omtalt som 

tomkjøring.  

9.2.1 Forutsetninger - Tilpasning av logistikkmodellen 

Sammenlignet med de forutsetningene som lå til grunn i mulighetsstudien (se vedlegg 3) er 

følgende tilpasninger av modellen gjort: 

• Det er lagt inn en kapasitetsbegrensning på Ensjøsvingen på totalt fire tog om morgenen. 

• Noen tekniske forenklinger i optimaliseringsmodellen har blitt fjernet. Disse er: 

o Endestasjonene Kolsås, Fornebu og Bergkrystallen må dekke hele sitt vognbehov 

fra den basen som er nærmest (Avløs, Fornebu, Ryen) 

o Alle endestasjoner kan hente tog fra maksimalt to forskjellige baser. Unntaket er 

Sinsen og Vestli hvor det er flere linjer som starter. Sinsen og Vestli kan forsynes 

av tog fra fire respektive baser. 

• Beregning av vedlikeholdsvindu har blitt justert: 

o Siste avgang fra Stortinget er flyttet fra 23:30 til 01:00. 

o Første avgang om morgenen må passere Stortinget senest 05:30 (i 

mulighetsstudien var det første avgang fra første stoppested klokken 05:30) 

o Gjennomsnittlig hastighet ved tomkjøring har blitt redusert fra 60 til 40 km/h. 
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9.2.2 Minimere tomkjøring 

Logistikkmodellen er en optimaliseringsmodell som minimerer tomkjøring. En vognkilometer 

tilsvarer 1 kilometer tomkjøring med et enkelt 3-vognsett. Den viktigste inndataen er vognbehov på 

forskjellige endestasjoner, antall oppstillingsplasser på basene og avstand på alle lenker i systemet 

(brukes til å beregne avstand mellom baser og endestasjoner). Øvrige sentrale forutsetninger er: 

• Reservekapasitet på baser. I A1 det er det forutsatt at det finnes 12 reserveplasser på 

den nye basen på Bånkall og 12 reserveplasser på Ryen. I A2 er det forutsatt sju 

reserveplasser på Bånkall, fem på satellittbasen i Hovinbyen og 12 reserveplasser på 

Ryen. I A3 det er det forutsatt 12 reserveplasser på den nye basen på Bånkall og 12 

reserveplasser på Ryen, mens ingen i parkeringsanlegget. Eksisterende baser og 

parkeringsanlegg har ingen reserveplasser.  

Den totale kapasiteten på alle baser og parkeringsanlegg, uten reserveplasser, er 159 

oppstillingsplasser. Det er det samme vognbehovet som kreves for å betjene langsiktig 

rutetilbud. Denne forutsetningen fører til at modellen ikke gir mulighet til å omfordele 

reserveplassene for å minimere tomkjøringen. 

• Tomkjøring fra parkeringsanlegg til vedlikeholdsbaser. Det er ikke tatt høyde for 

denne typen tomkjøring. Det antas at vogner som har stått en natt på parkeringsanlegg, 

kan kjøre inn til en base som del av driftsopplegget uten at det medfører tomkjøring. For å 

muliggjøre dette, er det forutsatt at nye parkeringsanlegg ikke er større enn halvparten av 

det totale vognbehovet på den linjen der parkeringsanlegget er lokalisert. 

• Frognerseteren. Ettersom togsettene til Frognerseteren må kjøres i en spesiell retning, 

kan ikke baser som mangler vendeanlegg betjene Frognerseteren. Derfor kan ikke tog til 

Frognerseteren kjøre fra Avløs, Ellingsrudåsen eller Sognsvann. 

• Vending. Generelt forutsetter modellen at togene ikke kan vendes i systemet, med unntak 

av følgende:  

o På Majorstuen kan totalt tre tog fra Avløs eller Fornebu snu for å kjøre til 

Frognerseteren eller Sognsvann, før rutegående trafikk starter opp. 

o På Brynseng kan totalt fire tog snu fra Ryen til Ellingsrudåsen eller Mortensrud, om 

henholdsvis morgenen og kvelden.  

o Tog fra Ryen til Bergkrystallen snur på Ryen stasjon. 

o Totalt seks tog kan kjøres fra Avløs til Østerås, om henholdsvis morgenen og 

kvelden. 

o Totalt tre tog kan kjøres fra Fornebu til Kolsås, om henholdsvis morgenen og 

kvelden. 

o Totalt tre tog kan kjøres fra Fornebu til Østerås, om henholdsvis morgenen og 

kvelden. 

• Ensjøsvingen. Kapasiteten er begrenset fordi det ikke er mulig å bruke svingen samtidig 

som rutegående trafikk kjører på hovedsporet. I optimaliseringsmodellen er antall tog som 

kan bruke Ensjøsvingen begrenset til maksimalt fire tog. 

• Overkjøring på Majorstuen. Det er ikke satt noen begrensing i hvor mange tog som kan 

kjøre mellom gult og blått system på Majorstuen. Dette gjelder overkjøring som ikke 

medfører at tog må vende (se kulepunkt om vending). 
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• Tomkjøring morgen og kveld. Det er forutsatt at tog som har kjørt ut fra en base om 

morgenen, kjører samme vei tilbake om kvelden. Det finnes noen unntak: 

o Ensjøsvingen: Et tog som bruker svingen om morgenen, tar den lange veien rundt 

ringen på kvelden (se kulepunkt om Ensjøsvingen). 

o Parkeringsanlegg: Det er forutsatt at tog som kjører ut fra parkeringsanlegg om 

morgenen, ender sin rute på motsatt ende av linjen og kjører til en base derifra. 

Det påpekes at den løsningen som modellen finner, minimerer tomkjøringen. Dette er ikke det 

samme som å minimere belastningen på linjene eller maksimere vedlikeholdsvinduet. 

9.2.3 Lengde på vedlikeholdsvinduet bør være lengst mulig 

Lengden på vedlikeholdsvinduet påvirker hvilke type vedlikehold som kan gjennomføres på 

infrastrukturen og hvordan personellressurser og maskiner utnyttes. Generelt vil et langt 

vedlikeholdsvindu gi bedre forutsetninger for et effektivt og godt vedlikehold, uten at det er 

nødvendig med driftsavbrudd for rutegående trafikk.  

Vedlikeholdsvinduet er beregnet per base. I det følgende er det listet opp noen viktige 

forutsetninger for beregning av vedlikeholdsvinduet: 

• Beregningen er basert på en løsning som minimerer tomkjøringen (antall vognkilometer). 

• Vedlikeholdsvinduet starter når siste tog har kjørt til basen. Dette er avhengig av når siste 

avgang fra sentrum er (klokken 01:00 fra Stortinget), kjøretid fra sentrum til endestasjon, 

kjøretid fra endestasjon til basen. Hvis tog fra en endestasjon bruker flere baser, er det 

forutsatt at det siste toget kjører inn til den basen som er nærmest. På natten er det 

forutsatt at kapasitetsbegrensningene i nettet er små, fordi halvparten av togene allerede 

har kjørt inn til basen i løpet av kvelden. 

• For å beregne når første tog må kjøre ut av basen om morgenen, er det tatt hensyn til når 

første avgang skal være i sentrum (05:30 ved Stortinget), kjøretid fra startstasjon til 

sentrum, og tiden det tar å kjøre fra basen til endestasjon. Hvis tog fra en endestasjon 

bruker flere baser, er det forutsatt at det første toget kjører fra den basen som er nærmest. 

På morgenen er det tatt hensyn til at kapasitetsbegrensninger i nettet fører til at tog må 

kjøre ut tidligere. Kritiske punkt er Brynseng, Majorstuen og krysset ved Sørbyhaugen. 

• Kapasiteten på linjen er 36 tog/t, som betyr at hvis det for eksempel kjører 24 tog/t i rute, 

finnes det restkapasitet på 12 tog/t til kjøring av tomme tog. 

• Tomme tog kan kjøre ut opptil en time etter at trafikken starter.  

• Tomme tog har en gjennomsnittlig hastighet på 40 km/t. 

• Togfølgetiden for tomme tog før rutegående trafikk starter opp er to minutter. 
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9.2.4 Logistikk internt på basen 

Internt på basene foregår det logistikk som innebærer tomkjøring og behov for ekstra personell. En 

effektiv base minimerer behovene for intern tomkjøring og ekstra personell. Tomkjøring internt på 

basene oppstår når:  

• Vogner kommer inn fra hovedspor eller skal kjøre ut på hovedspor morgen og kveld.  

• Vogner må flyttes mellom verksted, vaskehall eller spor med andre vedlikeholdsfunksjoner 

og parkeringsanlegg. Fordi verkstedet er tilpasset enkle 3-vognsett innebærer dette ofte at 

tog må splittes opp. 

• Vogner må flyttes fra parkeringsanlegg fordi andre vogner skal forbi, og kjøres tilbake til 

parkeringsanlegg etterpå.  

Det er behov for personell til å flytte tog. Dersom flere tog må flyttes i en operasjon, er det behov 

for personell til hvert tog som må flyttes.  

Dersom inn og utkjøring av vogner innebærer mye venting på sporet, vil dette medføre behov for 

ekstra driftskostnader som følge av økt bemanning av vognførere.  

Basen må også utformes med funksjoner som optimaliserer internt vognlogistikk. Eksempler på 

slike funksjoner er vendesløyfe, overkjøringsspor og uttrekksspor. Det er viktig at intern logistikk på 

basene kan gjennomføres uten at hovedspor belastes.  

Handlingsrommet for utforming av basene for effektiv intern logistikk, er i stor grad en konsekvens 

av tilgjengelige arealer og tomtens form.  

Rekkefølgen på funksjoner internt på basene har betydning for logistikken. Basene utformes derfor 

slik at tomkjøring unngås, så langt det lar seg gjøre innenfor tilgjengelige arealer.  
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9.3 A1 Stor base 

9.3.1 Tomkjøring ved inn- og utkjøring 

I alternativ A1 blir det totalt 3078 vognkilometer og 1730 togkilometer tomkjøring per døgn. Figur 39 

viser hvordan tomkjøringen fordeles i systemet. Basen på Bånkall forsyner Vestli, Veitvet, Sinsen 

og Storo med vogner. Grunnet begrenset vendekapasitet, så blir det en del tomkjøring gjennom 

byen fra både Ryen og Fornebu. Totalt 11 tog må kjøre over fra blått til gult system om morgenen. 

To av disse kjører via Ensjøsvingen (om kvelden kjører disse rundt ringen). Øvrige tog kjører 

mellom systemene på Majorstuen uten å bytte kjøreretning. 

 

Figur 39: Tomkjøring i alternativ A1 Stor base. Tallene viser totalt antall tog som kjøres ut om morgenen. 

9.3.2 Tomkjøring mellom basene 

Med en ny base som har alle funksjonaliteter, vil alternativ A1 ha minst behov for tomkjøring 

mellom baser. 

9.3.3 Lengden på vedlikeholdsvinduet 

Vedlikeholdsvinduets lengde er beregnet per base, både eksisterende og nye baser, da det er på 

disse stedene i nettet vedlikeholdsvinduet vil være kortest. Dette er illustrert i figur 40. Lengden på 

vedlikeholdsvinduet for Bånkall er omtrent 3,5 timer. Lengden på vinduet er direkte avhengig av 

forutsetningene om når siste og første avgang skal passere Stortinget og kjøretiden Stortinget – 

Vestli. Ryen har kortest vedlikeholdsvindu, fordi vogner som parkeres på basen trafikkerer 

Frognerseteren. 
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Figur 40: Lengde på vedlikeholdsvindu for de eksisterende basene og A1 Stor base Bånkall. 

9.3.4 Logistikk internt på basen 

Basen ligger etter endestasjonen på Vestli. All logistikk internt på basen kan gjennomføres uten å 

belaste hovedspor.  

Fordi stor base er plassert på et stort areal og avlang tomt, har det vært mulig å etablere 

vendesløyfe og plassere de forskjellige funksjonene med en rekkefølge som muliggjør mest mulig 

effektiv intern logistikk.  

Basen inneholder vendesløyfe, noe som medfører at det ikke er behov for egne uttrekksspor.  

Når vogner kjører inn for kvelden kjøres de som oftest forbi graffitifjerningspor til vaskesporet. 

Dersom vognene har vært utsatt for graffiti, kjøres de innom graffitifjerningspor før vask. Det er 

mulighet til å passere både vaskespor og graffitifjerningspor. Vogner som ikke har behov for vask, 

trenger derfor ikke å vente. 

Vogner som har behov for vedlikehold, kjører direkte inn i verkstedet. Dersom det er dobbelt 3-

vognsett, må toget deles slik at enkelt 3-vognsett kjører inn på verkstedet. Dette skjer enten før 

eller etter verkstedet, avhengig av om det er fremre eller bakerste vogn som har behov for 

vedlikehold. 

Etter at vogner kjører ut fra verkstedet må de vende på spor etter vaskehall, kjøre forbi vaskehall 

på eget spor, og vende igjen. Basen er fleksibel, slik at dette også kan gjennomføres i motsatt 

rekkefølge (først vask – så verksted).  

Etter at vogner har gjennomgått vask eller vært innom verkstedet kjører de i vendesløyfe og 

parkeres.  

Dersom verkstedet er fullt belastet, er det også mulig å parkere vogner i parkeringsanlegg, og 

hente disse ut via vendesløyfen når verkstedet har ledig kapasitet. Dette skjer på dagtid når det 

ikke foregår innkjøring av vogner i trafikk. I parkeringsanlegget parkeres enkle 3-vognsett som skal 

på verksted så langt bak som mulig eller på et eget spor, slik at det ikke er nødvendig å flytte andre 

vogner får å få ut vogner som står parkert innerst..  
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Vedlikeholdsvogn er plassert på eget spor nærmest hovedspor. Det innebærer at vedlikeholdsvogn 

har minimalt med tomkjøring inne på basen, og at denne vognen ved inn- og utkjøring ikke kommer 

i konflikt med vogner som kjører i trafikk. 

9.4 A2 To baser 

9.4.1 Tomkjøring ved inn- og utkjøring 

I A2 blir det totalt 2755 vognkilometer og 1522 togkilometer tomkjøring per døgn. Figur 41 viser 

hvordan tomkjøringen fordeles og at den er ganske lik som for A1. Hovedbasen på Bånkall 

forsyner Vestli og Veitvet med vogner. Satellittbasen i Hovinbyen forsyner Veitvet, Sinsen og Storo 

med vogner. Grunnet begrenset vendekapasitet, blir det en del tomkjøring på blått system gjennom 

byen både fra Ryen og Fornebu. Totalt 11 tog må kjøre over fra blått til gult system om morgenen, 

to av disse kjører via Ensjøsvingen (på kvelden kjører disse rundt ringen). Øvrige tog kjører mellom 

systemene på Majorstuen uten å bytte kjøreretning. 

Kompleksiteten i tomkjøringen kan reduseres hvis kapasiteten mellom Bånkall og Hovinbyen 

omfordeles slik at Bånkall har kapasitet nok til å dekke hele vognbehovet på Veitvet. Det vil 

imidlertid medføre økt antall togkilometer/vognkilometer. 

 

Figur 41 Tomkjøring i alternativ A2 To baser. Tallene viser totalt antall tog som kjøres i om morgenen. 

9.4.2 Tomkjøring mellom basene 

Fordi alle funksjonaliteter ikke finnes på satellittbasen i Hovinbyen, vil det bli nødvendig med 

tomkjøring mellom Hovinbyen og Bånkall. Det gjelder ikke planlagt vedlikehold, hjuldreiing og 

fjerning av graffiti som vil gi behov tomkjøring mellom disse basene. Det er forutsatt at vasking er 

regelmessig vedlikehold som det legges til rette for i driftsplanen. For planlagt vedlikehold som ikke 

kan utføres på Hovinbyen, kan ruter planlegges slik at tog som må til Bånkall tas ut av trafikk ved 

Vestli for å redusere tomkjøringen. 

9.4.3 Lengden på vedlikeholdsvinduet 

Lengden på vedlikeholdsvinduet for basene er vist i figur 42. Resultatet er likt resultatet for A1. 

Årsaken er at den nye satellittbasen ikke medfører vesentlige forandringer i fordelingen av tomme 

tog, det er kun togene til Sinsen, Storo og Veivet som endres. Vedlikeholdsvinduet på Bånkall 
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påvirkes ikke av den nye basen. Grunnen er det er siste avgang til og første avgang fra Vestli som 

dimensjonerer vedlikeholdsvinduets lengde på Bånkall. 

Vedlikeholdsvinduet for satellittbasen i Hovinbyen er i underkant av 4 timer.  

  

Figur 42: Lengde på vedlikeholdsvindu for de eksisterende basene og alternativ A2 To baser. 

9.4.4 Logistikk internt på basen 

Logistikk internt på hovedbasen foregår likt som i alternativ A1, men i mindre omfang i A2 fordi 

antall tog på verksted og i parkeringsanlegg er mindre.   

I satellittbasen kjører vognene som regel på eget spor forbi verkstedet før de parkeres i 

parkeringsanlegget. Basen er utformet med en sporvifte, slik at vognene står ved siden av 

hverandre.  

Vogner kan kjøres til verkstedet før de parkeres. Det mest effektive er å prioritere vogner der det er 

det første 3-vognsettet som har behov for vedlikehold. Dersom vogner koples fra, må andre vogner 

som skal inn til basen, vente på innkjøringen fra hovedspor eller på hovedspor.  

Dersom den bakerste vognen på tog som skal på verksted står parkert i parkeringsanlegget, må 

første vogn koples fra og kjøres ut før bakerste vogn kan kjøre inn på verkstedet. Vognen som 

kjøres ut må betjenes av to førere (en i hver ende), mens vognen som skal på verksted må 

betjenes av en fører. Årsaken til at vognen som kjøres ut må betjenes av to førere, er at den må 

kjøres tilbake til parkeringsanlegget etterpå.  
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9.5 A3 Base med parkeringsanlegg 

9.5.1 Tomkjøring ved inn- og utkjøring 

I A3 blir det totalt 2859 vognkilometer og 1621 togkilometer tomkjøring per døgn. Figur 43 viser 

hvordan tomkjøringen fordeles. Basen på Bånkall forsyner Vestli og Sinsen med vogner. 

Parkeringsanlegget på Sognsvann forsyner Sognsvann og Sinsen med vogner. Grunnet begrenset 

vendekapasitet, blir det en del tomkjøring på blått system gjennom byen fra både Ryen og 

Fornebu. Totalt 11 tog må kjøre over fra blått til gult system om morgenen, fire av disse kjører via 

Ensjøsvingen (på kvelden kjører disse rundt ringen). Øvrige tog kjører mellom systemene på 

Majorstuen uten å bytte kjøreretning. 

Sammenlignet med A2 blir det litt mer tomkjøring, i antall vognkilometer, fordi Storo og Sinsen må 

forsynes av baser som er lengre unna enn Hovinbyen (Bånkall, Sognsvann og Ryen). Dette 

omfanget er større enn reduksjonen i tomkjøring som følger av at Ryen ikke må forsyne 

Sognsvann med vogner. 

 

Figur 43: Tomkjøring i alternativt A3 Base med parkeringsanlegg. Tallene viser totalt antall tog som kjøres i 

om morgenen. 

9.5.2 Tomkjøring mellom basene 

Fordi det ikke finnes noen muligheter til vasking og vedlikehold på parkeringsanlegget på 

Sognsvann, vil det bli nødvendig med tomkjøring mellom Sognsvann og Bånkall (eller annen base). 

Tomkjøring vil forekomme når feil oppdages etter at toget kommer inn til parkeringsanlegget, og 

tiltak er nødvendig for at toget skal kunne kjøre i trafikk dagen etterpå. For planlagt vedlikehold, 

kan ruter planlegges slik at tog som må til en base tas ut av trafikk ved Vestli. 

9.5.3 Lengden på vedlikeholdsvinduet 

Lengden på vedlikeholdsvinduet for forskjellige baser er vist i figur 44. Resultatet er likt resultatet i 

konsept A1. Årsaken er at den nye basen ikke medfører så store forandringer i fordelingen av 

tomme tog. Vedlikeholdsvinduet på Bånkall påvirkes ikke av den nye basen. Grunnen er det er 

siste avgang til og første avgang fra Vestli som dimensjonerer vedlikeholdsvinduets lengde på 

Bånkall. Linjen til Sognsvann får noe kortere vedlikeholdsvindu når det etablerers et 

parkeringsanlegg langs linjen. 
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Figur 44: Lengde på vedlikeholdsvindu for de eksisterende basene og i alternativt A3 Base med 

parkeringsanlegg. 

9.5.4 Logistikk internt på basen 

Logistikk internt på hovedbasen foregår likt som i alternativ A1, men i mindre omfang i A3 fordi 

antall tog i parkeringsanlegg er mindre.   

Logistikken i parkeringsanlegget innebærer at tog kjører fra siste stasjon og rett inn til parkering. 

Togene er parkert ved siden av hverandre. Det er ingen annen logistikk internt i 

parkeringsanlegget.  
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9.6 Oppsummering av vognlogistikk 

9.6.1 Mengde tomkjøring 

 

Figur 45: Oversikt over antall vogn- og togkm tomkjøring for de tre alternativene. 

Figur 45 viser en oversikt over den samlete tomkjøringen for hvert alternativ. Det er vist både 

vognkilometer og togkilometer. Én vognkilometer er definert som én kilometer med tomkjøring for 

et 3-vognsett, mens én togkilometer er én kilometer tomkjøring for et dobbelt 3-vognsett. Årsaken 

til at det er skilt på tog- og vognkilometer, er at alle linjene unntatt Holmenkollbanen, kjører med 

doble 3-vognsett. Om det kjøres enkle eller doble togsett har betydning for beregning av blant 

annet førerkostnader. 

A1 har størst andel tomkjøring av de tre alternativene, men det relativt små andeler som skiller 

dem per døgn. A1 gir 10 % mer tomkjøring enn A2 og 7 % mer tomkjøring enn A2. Over tid vil 

likevel mengden tomkjøring utgjøre et stort antall kilometer som vil påvirke ressursbruk til drift og 

vedlikehold.  
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9.6.2 Vedlikeholdsvindu 

 

Figur 46: Vedlikeholdsvindu for eksisterende og nye baser og parkeringsanlegg. 

Figur 46 viser en samlet oversikt over lengden på vedlikeholdsvindu for både eksisterende og nye 

baser og parkeringsanlegg for de tre alternativene. Nye baser vil ikke påvirke vedlikeholdsvinduet 

på eksisterende baser. Det har heller ingen effekt på vedlikeholdsvinduet om det etableres to baser 

eller base med parkeringsanlegg. Lengden er konstant for hovedbasen på Bånkall i alle tre 

alternativene.  

Det er beregnet et vedlikeholdsvindu på ca. 3,5 time for basen på Bånkall. Tilsvarende for 

parkeringsanlegget på Sognsvann. Satellittbasen i Hovinbyen får et vedlikeholdsvindu på 3 timer 

og 50 minutter.  

Det er i beregning av vedlikeholdsvindu ikke gjennomført vurdering av konsekvenser av ulik 

plassering av vedlikeholdsvogn. Vedlikeholdsvognen på Bånkall kan kjøres ut samtidig som det i 

motsatt retning kjøres vogner inn på basen. Vedlikeholdsvognen vil da ikke forstyrre rutegående 

trafikk. Tilsvarende vil det samme skje, men i motsatt retning når vedlikeholdsvognen kjører inn for 

parkering om morgenen.  

En mer sentral plassering av vedlikeholdsvognen vil sannsynligvis gi kortere kjørelengde totalt sett, 

men sammenliknet med annen tomkjøring utgjør dette trolig en liten andel. Dersom alternativet 

med to baser er det som anbefales, bør det i den videre detaljeringen vurderes om 

vedlikeholdsvognen heller skal plasseres på satellittbasen.  
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9.6.3 Overkjøring mellom systemene 

 

Figur 47: Oversikt over antall overkjøringer mellom gult og blått system og hvor overkjøringen skjer. 

Figur 47 viser en oversikt over antall overkjøringer mellom systemene for de tre alternativene. Det 

er mulig med overkjøring på Majorstuen eller Ensjøsvingen. Som figuren viser vil alle tre 

alternativene ha behov for at totalt 11 tog må kjøre over på motsatt system. A1 og A2 er like når 

det gjelder hvor overkjøringen skjer, mens for A3 vil kapasiteten i Ensjøvingen bli maksimalt 

utnyttet, da fire tog vil kjøre over.  

9.6.4 Vognlogistikk internt på basene 

Basen på Bånkall er utformet på en gunstig måte når det gjelder internlogistikk. Funksjonene er 

plassert etter hverandre for å sikre god flyt av vognene internt på basen. Hovedbasen har alle 

funksjonene samlet på et sted, hvilket tilsier et lavere behov for bemanning enn dersom 

funksjonene spres over flere lokasjoner. At basen er utformet med vendesløyfe og 

forbikjøringsspor ved vaskehall/verkstedspor, fører til at det sjeldent vil være behov for å flytte et 

vognsett for å komme til et annet.  

For A2 er funksjonene fordelt på to steder. Det innebærer økt bemanningsbehov og god 

koordinering av hvilke vognsett som skal kjøres til hvilken base. Ettersom ikke alle funksjoner kan 

utføres på begge basene, vil det kunne oppstå behov for å måtte flytte et tog fra satellittbasen til 

hovedbasen for å kunne utføre nødvendig vedlikehold. På grunn av plassmangel er satellittbasen 

utformet med uttrekkspor og ikke vendesløyfe. Dette medfører et større behov for førere til å flytte 

tog for å komme til det aktuelle toget. 

For A3 er alle verkstedsfunksjoner plassert på Bånkall og Sognsvann benyttes kun til oppstilling og 

daglig vask av togene. Det medfører at vaskepersonell må transporteres fra hovedbasen til 

parkeringsanlegget. 

Dette er nærmere omtalt under nytte-kostnadsanalysen i kap. 10.1.  
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10 Nytte-kostnadsanalyse 

I nytte-kostnadsanalysen identifiseres og synliggjøres prissatte effekter av de ulike alternativene for 

berørte grupper i samfunnet. Prissatte effekter deles ofte inn etter hvilke interessenter som 

påvirkes: operatører, det offentlige og nytte for samfunnet for øvrig. I kostnadsanalysen er følgende 

virkninger beregnet:  

• Operatørnytte: Operatører inkluderer driftsselskap av basen (Sporveien) og driftsselskap av 

kollektivtrafikk (Ruter). Driftsselskapene påvirkes gjennom endret tomkjøring til og fra baser, 

interne bevegelser på basen og kapitalkostnader ved reservedelslager. Det forutsettes at 

differansen mellom inntekter og kostnader dekkes gjennom offentlige kjøp.  

• Offentlig nytte: Det offentlige påvirkes gjennom investeringskostnader, reinvesteringer og 

restverdi. 

• Samfunnet for øvrig: Samfunnet påvirkers som påvirkes gjennom støy. Slike kostnader 

inntreffer ved drift av baser og ved kjøring på T-banesystemet. 

• I tillegg påvirkes samfunnet av skattefinansieringskostnad.  

Alle effekter er beregnet som differanseverdier fra referansealternativet. Referansealternativet er 

normalt en videreføring av dagens situasjon, men siden tiltaket følger en situasjon med ny 

sentrumstunnel, er det ikke et alternativ med en videreføring av dagens situasjon. Det er behov for 

å øke kapasiteten på basene for å håndtere den fremtidige økningen i antall vognsett. A1 vil derfor 

bli benyttet som referansealternativ i analysen, og vil sammenlignes med A2 og A3. For hver 

prissatt effekt beregnes neddiskontert nytte og kostnader over analyseperioden, og summeres 

samlet for alle prissatte effekter.  

10.1 Operatørnytte 

Konsekvensene for operatørene måles gjennom de bedriftsøkonomiske effektene av tiltaket for 

driftsselskap av baser og driftsselskap av kollektivtransport. Bedriftsøkonomiske effekter for 

driftsselskapene er samlet fremstilt under operatørnytte. Tomkjøring til og fra basene, interne 

bevegelser på basene og kapitalkostnader ved reservedelslager påvirker operatørnytte. 

10.1.1 Tomkjøring til og fra baser 

Bruk av baser innebærer tomkjøring. Med dagens driftsmodell kjører driftsselskapet på starten av 

dagen vognsett fra basen og ut til startsted på linjene som vognsettene betjener. På slutten av 

dagen kjører driftsselskapet vognsettene fra linjen og tilbake til basen. Denne kjøringen blir 

betegnet som tomkjøring13. 

A2 og A3 har to lokasjoner for oppstilling av vogner. I disse alternativene kan driftsselskapet kun 

gjennomføre alle service- og vedlikeholdsoperasjoner på hovedbasen. Det er derfor lagt til grunn et 

tilpasset driftsopplegg, med rullering av vognsettene mellom de to basene. Rullering innebærer at 

driftsselskapet kjører vognsettene til hovedbasen på slutten av dagen, slik at driftsselskapet kan 

gjennomføre operasjonene på hovedbasen som ikke er mulig å gjennomføre på satellittbasen (A2) 

og parkeringsanlegget (A3). I A2 og A3 er transportarbeidet som følge av tomkjøring lavere 

sammenlignet med A1. Lavere transportarbeid i A2 og A3 har sammenheng med at vognsettene i 

nevnte alternativer er spredt ut på flere baser, noe som forkorter avstanden mellom start- og 

sluttsted for vognsettene før de skal kjøre i rutegående trafikk.  

 
13 For å redusere ulempen av tomkjøring inngår den som regel i driftsopplegget, slik at vognene tar med seg passasjerer på stasjonene. 
Det er derimot ikke markedsmessige behov for ekstra avganger tidlig morgen og om kvelden, men behovet for å flytte vogner som er 
årsaken til tilbudet.   
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Tabell 27: Tomkjøring til og fra baser. Endrede driftskostnader fra A1.Netto nåverdi. Mill. 2021-kroner.  

 
A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Distanseavhengige driftskostnader  79 52 

Tidsavhengige driftskostnader 27 14 

SUM DRIFTSKOSTNADER 

TOMKJØRING TIL OG FRA BASER 
106 66 

 

Sweco har utarbeidet en modell som beregner antall kilometer med tomkjøring per dag i de ulike 

alternativene14. I modellen tas det hensyn til at linje 1 Frognerseteren-Sinsen betjenes med enkelt 

vognsett. Resterende linjer betjenes med dobbelt vognsett. På bakgrunn av antall kilometer med 

tomkjøring regner modellen også ut ressursinnsatsen som følger med vognfører.   

Med to baser i A2 og A3 vil det ved uforutsett vedlikehold på vognsett være enkelte tilfeller der 

driftsselskapet har behov for transport av vognsett fra satellittbase/parkeringsanlegg til hovedbase. 

Ved denne typen uforutsett vedlikehold må driftsselskapet kjøre vognsettene fra satellittbasen eller 

parkeringsanlegget til hovedbasen. En slik transport omtales som mellomtransport, og inngår i våre 

anslag på tomkjøring. Sweco anslår på bakgrunn av informasjon fra Sporveien at det vil være 20-

30 tilfeller av mellomtransport fra satellittbasen og parkeringsanlegg til hovedbasen per år.  

I tillegg vil det i A3 være behov for at vaskepersonell reiser fra hovedbasen til parkeringsanlegget 

hver kveld for å klargjøre vognsettene over natten. Kostnaden ved den daglige transporten av 

vaskepersonell fra hovedbasen til parkeringsanlegget inngår i anslaget på mellomtransport. 

Som følge av mindre tomkjøring har A2 og A3 henholdsvis 66 og 106 millioner høyere netto nytte 

enn A1. Kostnadene ved mellomtranport står for under 1 % av de totale driftskostnadene ved 

transport av vognsett. Resultatene for tomkjøring er vist i tabell 27. Kostnadene ved tomkjøring er 

inndelt i distanseavhengige kostnader og tidsavhengige kostnader. Avstandsavhengige 

driftskostnader (endres ved kjøretøykilometer) omfatter kostnader ved blant annet slitasje av 

infrastruktur, og vedlikehold av materiell og energiforbruk. Tidsavhengige driftskostnader (endres 

ved kjøretøytimer) omfatter arbeidskraftkostnader fordelt på førerkostnader, trafikkledelse og 

administrasjon. 

  

 
14 Modellen for tomkjøring beregner mengden tomkjøring per dag i de ulike alternativene i hverdager. Mengden tomkjøringen i helger og 
ferier er justert basert på Ruters rutetabell.  
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10.1.2 Interne bevegelser på basen 

Drift av basene innebærer interne bevegelser av vognsett på basen. Interne bevegelser krever 

bemanning hos driftsselskapet. Som følge av interne bevegelser har A2 og A3 henholdsvis 167 og 

70 millioner lavere netto nytte enn A1, se tabell 28. Antall årsverk som kreves for å bemanne opp 

de ulike alternativene varierer med blant annet utforming på basene og antall baser i alternativet, 

se tabell 29. Anslagene for bemanning er basert på informasjon mottatt fra Sporveien. Kostnaden 

per årsverk, inkludert sosiale kostnader, ligger på i underkant av én million for alle yrkesgrupper. 

Oversikt over kostnad per årsverk for yrkesgrupper tilknyttet basen er vist i tabell 30. 

Tabell 28: Driftskostnader ved interne bevegelser mot referanse, netto nåverdi (mill. kroner). 2021-kroner 

 
A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Vendesløyfe gir mest effektiv 

driftsmodell 
-38 0 

Stordriftsfordeler i bemanning ved 

én base 
-130 0 

Ekstrakostnader ved lett 

vedlikehold på parkeringsanlegget 
0 -70 

SUM DRIFTSKOSTNADER 

INTERNE BEVEGELSER  
-167 -70 

 

Tabell 29: Antall årsverk i de ulike alternativene. 

 
Ryen Base Avløs base 

A1  
Stor base 

A2  
To baser 

A3 Base med  
p-anlegg 

Antall årsverk 
vedlikehold 

91 21 83 95 83 

Antall årsverk renhold 63 13 52 53 58 

Antall årsverk 
komponent 

62 0 51 51 51 

Antall årsverk 
administrasjon 

10 2 8 10 8 

Totalt antall årsverk 226 36 195 209 201 

 

Tabell 30: Kostnad per årsverk, inkludert sosiale kostnader, for yrkesgrupper tilknyttet base (2021-kroner) 

 Vedlikehold Rengjøring Komponent Administrasjon 

Kostnad per årsverk 988 000 937 000 975 000 988 000 

 

10.1.2.1 Vendesløyfe gir mest effektiv driftsmodell 

Satellittbase i A2 bidrar til et høyere bemanningsnivå enn A1 og A3, ettersom A1 og A3 er uten 

satellittbase.  

Vending av vognsett på basen er nødvendig ved noen operasjoner. En vendesløye på basen gir 

mulighet til å snu togets retning uten at fører behøver å bytte plass, og bidrar dermed til en effektiv 

driftsmodell.  
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I alle alternativer har Sweco forutsatt løsning med vendesløyfe i hovedbasen. Til sammenligning er 

det for satellittbasen valgt en løsning med sporvifte, ettersom tilgangen på arealer på satellittbasen 

er dårligere enn for hovedbasen. Løsning med sporvifte gir en mindre effektiv driftsmodell, enn en 

løsning med vendesløyfe, noe som bidrar til et høyere bemanningsnivå. På parkeringsanlegget i 

A3 er det ikke lagt opp til at det skal gjennomføres operasjoner som krever at fører må snu 

vognsett. Ryen base er utformet med en vendesløyfe, og er derfor egnet som benchmark for vårt 

anslag på bemanning på hovedbasen. Ryen base har 77 oppstillingsplasser, medregnet 

oppstillingsplasser for nattparkering på Stortinget. Ryen base er dimensjonert for å utføre 

nødvendige operasjonene på vognsettene som står nattparkert på Stortinget. Ryen base har 2,9 

årsverk per oppstillingsplass. 

På bakgrunn av samtaler med Sporveien mener Sweco at utformingen på hovedbasen i 

alternativene gir en tyngre driftsmodell, sammenlignet med Ryen base. For å håndtere en tyngre 

driftsmodell på hovedbasen anslår Sweco behov for 10 % ekstra bemanning på hovedbasen, 

sammenlignet med Ryen base. Anslag på bemanning har Sweco justert for antall 

oppstillingsplasser.   

Avløs base er utformet med sporvifte, og er derfor egnet som benchmark for satellittbasen. Avløs 

base har 20 oppstillingsplasser, og 1,8 årsverk per oppstillingsplass. Sweco anslår at satellittbasen 

må ha noe mer bemanning for å utføre vognvedlikehold, enn på Avløs, fordi satellittbasen har 

færre verkstedsspor og lengre avstand mellom oppstillingsplasser og verkstedsspor. Antall årsverk 

som utfører vognvedlikehold på satellittbasen er derfor forutsatt 20 % høyere, sammenlignet med 

Avløs base. Bemanningsnivået er justert for antall oppstillingsplasser. Antall renholdspersonell på 

satellittbasen er justert lineært med antall oppstillingsplasser, sammenlignet med Avløs base. 

10.1.2.2 Stordriftsfordeler ved én base 

Stordriftsfordelene som følger av én hovedbase i A1 bidrar isolert sett til lavere driftskostnader enn 

i A2 og A3.  

Driften av basene krever reservebemanning for å sikre nok bemanning til å gjennomføre alle 

operasjoner på basen. Drift av én base gir stordriftsfordeler i bemanning sammenlignet med drift av 

to eller flere baser. Når driftsselskapet gjennomfører alle operasjonene på én base kan 

reservebemanningen dekke flere operasjoner samtidig. Stordriftsfordeler ved å samle operasjoner 

på én base gir et lavere behov for reservebemanning, sammenlignet med alternativer med to 

baser.  

Sweco anslår at det vil kreve 10 % ekstra bemanning for å drifte to baser, sammenlignet med å 

drifte én base. For å hensynta stordriftsfordelene ved en base er antall årsverk med 

arbeidsoppgaver innenfor vedlikehold og renhold derfor skalert opp 10 % i A2, sammenlignet med 

A1. I tillegg anslår Sporveien at det er behov for to ekstra årsverk med arbeidsoppgaver innenfor 

administrasjon for å drifte T-banebaser i A2, sammenlignet med A1.  

I A3 vil parkeringsanlegget være ubemannet. Alle operasjoner på parkeringsanlegget, med unntak 

av lett vedlikehold foregår på hovedbasen. Driftsselskapet vil på rullering kjøre vognsettene til 

hovedbasen på slutten av dagen for gjennomføring av nødvendige operasjoner. A3 ivaretar derfor 

mye av stordriftsfordelene ved å kun gjennomføre operasjoner på hovedbasen, men har noe 

høyere bemanning enn i A1 for å betjene parkeringsanlegget.   

10.1.2.3 Ekstrakostnader ved lett vedlikehold på parkeringsanlegg i A3 base med p-anlegg 

Parkeringsanlegget i A3 er ubemannet. For at vognsettene som er parkert på parkeringsanlegget 

skal bli klargjort til neste dag, reiser renholdspersonell fra hovedbasen til parkeringsanlegget hver 

kveld for å klargjøre vognene til neste dag. Dette er omtalt som lett vedlikehold og består 

hovedsakelig av rengjøring. Sweco anslår at for å utføre lett vedlikehold vil driftsselskapet ha 

behov for seks ekstra årsverk med renholdspersonell i A3, sammenlignet med A1.  
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10.1.3 Kostnader ved reservedelslager 

A2 har to baser. Begge basene er planlagt med et eget reservedelslager, noe som innebærer 

høyere kapitalkostnader ved lagerhold, enn i alternativene med kun én base (A1 og A3).   

Et reservedelslager er nødvendig for å gjennomføre vedlikehold. Størrelsen på lageret avhenger av 

hvilke vedlikeholdsoperasjoner som skal gjennomføres på basen. Ved flere baser er det ikke behov 

for å ha alle deler på begge basene. Kun delene som trengs i den daglige driften ligger i 

lagerbeholdningen på begge basene. Resterende deler ligger på et hovedlager på en av basene, 

og transporteres til den andre basen ved behov.  

Hovedbasen fungerer som et hovedlager med alle nødvendige deler i alle alternativene. 

Satellittbasen (A2) vil kun ha nødvendige deler for å betjene den daglige driften. Større operasjoner 

på vognsettene gjennomføres på hovedbasen, og ved behov vil deler fra hovedlageret fraktes ned 

til satellittbasen. På parkeringsanlegget vil det kun være behov for noen få deler til renhold av 

vogner.   

Lagerbeholdning med reservedeler innebærer finansielle kostnader for driftsselskapet ved å binde 

kapital i reservedeler. For å beregne de finansielle kostnadene benytter Sweco en rente på 6 %. 

Videre antar Sweco at delen i gjennomsnitt ligger på lager i tre måneder. De finansielle kostandene 

beregnes basert på kapitalkostnaden for delene. Kapitalkostandes beregnes basert på netto 

lagerverdi. Netto lagerverdi er innkjøpspris, minus avskriving på deler som av ulike årsaker ikke 

kan anvendes til sitt opprinnelige formål.  

Anslaget på kapitalkostnader for reservedelslager inneholder kun ekstrakostnaden ved å holde 

flere lagre. I prinsippet er det tatt hensyn til kostnader ved utskifting av reservedeler i beregningene 

av avstandsavhengige driftskostnader i forbindelse med tomkjøring, se tabell 27.  

Transportkostnadene av reservedeler fra hovedlager til satellittbase er beregnet på bakgrunn av 

Sporveiens erfaringstall ved bruk av eksterne tjenester av transport mellom lagre. I de fleste tilfeller 

bruker imidlertid Sporveien interne ressurser til å frakte delene. Denne typen kostnader inngår som 

en del av anslaget på stordriftsfordeler, se i tabell 28.  

Reservedelslageret på Ryen inkludert fjernlageret på Sofiemyr (heretter omtalt som hovedlageret 

på Ryen) fungerer i dag som et hovedlager som betjener behovet for spesialdeler på både Ryen 

base og Avløs base. Eksisterende reservedelslageret på Avløs er kun utstyrt med nødvendige 

deler for den daglige driften på Avløs base. Det er benyttet hovedlageret på Ryen som benchmark 

for å anslå størrelsen på lageret på hovedbasen. Lageret på Avløs brukes som benchmark for å 

anslå størrelsen på lageret på satellittbasen og parkeringsanlegget.  

Sporveien anslår at lageret på hovedbasen på Ryen kan betjene noe av behovet for 

reservedelslagre i alle alternativer. Sweco har derfor nedjustert kapitalkostnaden på 

reservedelslageret på hovedbasen med 20 prosent. Sweco har skalert kapitalkostnaden ved 

reservedelslageret på hovedbasen og satellittbasen for antall oppstillingsplasser. På 

reservedelslageret på parkeringsanlegget vil det kun være behov for noen deler til renhold av 

vognsett. Sweco har skalert kapitalkostnaden ved reservedelslageret på parkeringsanlegget for 

antall oppstillingsplasser sammenlignet med Avløs base, og justert lageret ned 50 % for å hensynta 

et lavere behov for deler.  
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Tabell 31: Driftskostnader reservedelslager mot referanse, netto nåverdi (mill. kroner). 2021-priser. 

 
A2 To base 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Finansielle renteutgifter ved reservedelslager  -1 0 

Transportkostnader ved flere lagre  -1 0 

SUM KOSTNADER VED 

RESERVEDELSLAGER  
-2 0 

 

10.1.4 Drift- og vedlikeholdskostnader av infrastruktur 

Utbygging av nye skinner medfører kostnader for drift og vedlikehold av infrastruktur. Basert på 

nøkkeltall hentet fra Ruters notat om enhetskostnader er kostnader for drift og vedlikehold per 

kilometer infrastruktur beregnet. Det forutsettes at slitasje på ny infrastruktur dekkes under denne 

posten. 

Tabell 32 viser drift- og vedlikeholdskostnader av infrastruktur for de ulike alternativene. A1 har en 

netto nytt som er 4 millioner høyere sammenlignet med A2 og A3.  

Tabell 32: Drifts- og vedlikeholdskostnader av infrastruktur mot referanse, netto nåverdi (mill. kroner). 2021-

kroner. 

 
A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Driftskostnader infrastruktur   -4 -4 

10.2 Offentlig nytte 

I den samfunnsøkonomiske analysen er den offentlige nytten beregnet gjennom investerings-

kostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader for infrastruktur, reinvesteringer og restverdi. 

10.2.1 Investeringskostnader 

Investeringer i T-banebaser består av flere investeringselementer, herunder grunnerverv, vei, spor, 

bygg, fjellhall, elektro, maskinutstyr, rigg og drift og ny underjordisk stasjon. Investerings-

elementene har ulik levetid. For investeringselementer med kortere levetid enn 40 år er det lagt inn 

reinvesteringer i løpet av analyseperioden. Reinvesteringer inntrer året teknisk levetid er nådd. 

Tabell 33 viser teknisk levetid for de ulike investeringselementene som inngår i alternativene.  

Byggeperioden er forutsatt til tre år. Beregningsteknisk forutsetter Sweco at investerings-

kostnadene fordeles likt over byggeperioden.  

Investeringsanslagene er basert på notatet for Beregningsforutsetninger og resultater KVU T-

banebaser (vedlegg 4d). Anslagene består av de spesifiserte kostnadene i notatet. Kostnader ved 

uspesifiserte poster, rigg og drift og byggherrekostnad er fordelt proporsjonalt ut på de spesifiserte 

kostnadene.  

Ved bygging av fjellhall og tunnel vil anlegget ha en levetid på 100 år. Konstruksjonen i anlegget 

har en kortere levetid på 40 år. Beregningsteknisk er det forutsatt at 80 % av anslaget på 

investeringskostnad i fjellhall og tunnel går til etablering av anlegget. Resterende 20 % går til å 

etablere konstruksjonen.    
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Tabell 34 viser at A1 har henholdsvis 592 og 811 millioner høyere netto nytte sammenlignet med 

A2 og A3.  

Tabell 33: Forventet teknisk levetid for de ulike investeringselementene 

Investeringselementer Teknisk levetid (år) 

Vei og spor 40 

Signalanlegg 25 

Bygg 40 

Fjellhall og tunnel, anlegg 100 

Fjellhall og tunnel, konstruksjon 40 

Konstruksjon - kulvert 40 

Elektro og maskinutstyr 40 

Ny underjordisk stasjon 40 

 

Tabell 34: Investeringskostnader mot referanse, netto nåverdi (mill. kroner). 2021-kroner 

 
A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Investeringskostnader -592 -811 

10.2.2 Restverdi 

I prosjektet er det lagt til grunn en analyseperiode på 40 år. Lengden på analyseperioden tar 

hensyn til forventet kommersiell levetid for T-bane som transportmiddel. Enkelte av 

investeringselementene har levetid som overstiger 40 år. For slike investeringselementer er det 

beregnet restverdi. Det er også beregnet restverdi i forbindelse med reinvesteringer i elementer 

med levetid som overstiger analyseperioden. Tabell 35 viser beregnet restverdi mot referanse. A2 

og A3 har henholdsvis 142 og 183 millioner lavere netto nytte sammenlignet med A1.  

Tabell 35: Beregnet restverdi mot referanse. Netto nåverdi (mill. kroner). 2021-kroner 

 
A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Restverdi -142 -183 

10.3 Samfunnet for øvrig 

10.3.1 Støy  

Støy utgjør et av de største miljøproblemene i forbindelse med trafikk. Støy kan virke negativt på 

helsen, skape mistrivsel, føre til atferdsendringer, forstyrre tale og oppleves som en plage. Støy 

som følge av ny(e) base(r) skjer ved økt mengde tomkjøring. Tomkjøringer skjer hovedsakelig tidlig 

på morgenen når vognsettene kjøres fra basen ut til startstedet på linjene vognsettene betjener, og 

sent på kvelden når vognsettene kjøres tilbake til basen. Det betyr at tomkjøringen foregår i 

innsovnings- og oppvåkningsperioden. Mennesker er ekstra sårbare ovenfor støy i disse 

periodene. Derfor er støy prissatt høyere i nevnte perioder sammenlignet med dagtid.  
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Vår beregning av støykostnader er basert på nøkkeltall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) sin 

rapport om eksterne kostnader ved transport i Norge15. Beregningene av nøkkeltallene for støy i 

rapporten er basert på støy fra jernbane. Transportetatenes utredning av Oslo-navet16 viser at støy 

fra T-bane og jernbane har omtrent samme ulemper for omgivelsene. Det er derfor vurdert at 

nøkkeltallene i rapport fra TØI også er gjeldende for T-bane.  

Beregningene av nøkkeltall for støy er basert på strekninger der traseen ligger over bakken. For å 

hensynta at linjenettet for T-bane i stor grad ligger i tunnel, er støykostnaden nedjustert med 50 %. 

Det er i beregningen ikke skilt på forskjellig andel kjøring i og utenfor tunnel i de ulike alternativene, 

dette er nærmere beskrevet i kapittel om reguleringsrisiko.  

Endring i kjøretøykilometer for T-bane påvirker støy. A2 og A3 har som følge av mindre tomkjøring 

sammenlignet med A1, også lavere støykostnader. Tabell 36 viser at A2 og A3 har henholdsvis 

135 og 92 millioner høyere netto nytte enn A1. Den årlige støykostnaden ligger på omkring 100 

millioner i hvert alternativ.  

Tabell 36: Støykostnader mot referanse. Netto nåverdi (mill. kroner). 2021-kroner 

 
A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Støy    135 91 

10.4 Metode og forutsetninger 

De ulike alternativene for basestruktur er alle utviklet med premiss om å kunne tilby planlagt 

rutegående trafikk. Følgelig er trafikantene upåvirket av valg av alternativ. I denne utredningen 

foreligger derfor ikke anslag på endret trafikantnytte.17 Valg av alternativ er heller ikke av betydning 

for endret transportmiddelfordeling med påfølgende tredjepartseffekter som ulykkeskostnader, 

miljøkostnader, luftforurensning og helsegevinster.  

Det forutsettes at offentlige kjøp dekker differansen mellom operatørenes inntekter og kostnader.  

Driftskostnadene på basen knyttet til bygg, infrastruktur og vognsett forutsetter Sweco er likt i de 

ulike alternativene. Dette er en forenkling som begrunnes med at antall kvadratmeter med bygg er 

omtrent likt i alle alternativene; og at lengden med skinner på basen og transportarbeidet som 

utføres på basen er lite påvirket av valg løsning. 

I verdsettingen av ulike nytte- og kostnadsvirkninger er det gjort forutsetninger som har innvirkning 

på resultatene. Et utvalg av viktige forutsetninger er presentert tabell 37. 

 
15 Eksterne kostnader ved transport i Norge – Estimater av marginale skadekostnader for person- og godstransport (2019). 
Transportøkonomisk institutt.  
16 KVU Oslo-navet (2015). Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen.  
17 Trafikantnytte beregnes på bakgrunn av reisetid, ventetid, tilbringertid, punktlighet, billettpriser, køkostnader og komfort. 
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Tabell 37: Overordnede forutsetninger for nytte-kostnadsanalysen.  

 Forutsetninger 

Sammenligningsår 2022 

Prisnivå 2021 

Kalkulasjonsrente 4 % 

Byggeperiode 3 år 

Åpningsår 2035 

Analyseperiode 2035– 2074 (40 år) 

Restverdiperiode 2075-2104 (30 år) 

Realprisjustering 0,8 % 

Forutsetninger følger fra Finansdepartementets rundskriv om Prinsipper og krav ved utarbeidelse 

av samfunnsøkonomiske analyser R-109/2021, Statens vegvesens håndbok V712 og 

Jernbanedirektoratets metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser.  

Tradisjonelle ikke-prissatte virkninger, herunder landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø etc., er ikke 

vurdert i KVU-en. Andre prosjektspesifikke effekter, herunder fleksibel basestruktur, minimere 

tomkjøring, effektivt vedlikehold, storddriftsforedeler, drift ved avvikssituasjoner, unngå arealer med 

høy alternativ verdi og arealeffektivitet, inngår som effekter under vurdering av måloppnåelse.  

10.5 Sammenstilling av resultater 

Resultatene fra nytte-kostnadsanalysen viser at A1 er det mest lønnsomme alternativet. A1 har 

797 millioner høyere netto nytte enn A2, og 1 074 millioner høyere netto nytte enn A3.   

Tabell 38 viser samlet resultat av nytte-kostnadsanalysen for de ulike alternativene. Alternativene 

A2 og A3 sammenlignes med A1. Negativ netto nytte betyr at A2 og/eller A3 er mindre lønnsom 

enn A1. Investeringskostnadene utgjør en stor del av kostnadssiden, og skiller alternativene mer 

enn driftskostnadene.   

Tabell 38: Sammenstilling av nytte-kostnadsanalysen, netto nåverdi mill. 2021-kroner 

 

  

  
A2 To baser 

A3 Base med 
parkeringsanlegg 

Operatørnytte  
  

Tomkjøring til og fra basen 105 66 

Interne bevegelser på basen -167 -70 

Kostnad ved reservedelslager -2 0 

Drifts- og vedlikeholdskostnader av infrastruktur -4 -4 

Samfunnet for øvrig   

Støy 135 91 

Offentlig nytte   

Investeringskostnad -592 -811 

Restverdi -142 -183 

Skattefinansieringskostnader -131 -163 

Sum nytte -797 -1 074 



   

 
 

RAPPORT SIDE 113 AV 139  

 

 
 

11 Måloppnåelse 

Måloppnåelse er et av flere kriterier som legges til grunn for anbefalingen. I mulighetsstudien ble 

konsepter som ikke tilfredsstiller de absolutte minimumskravene silt ut på bakgrunn av definerte 

minimumskrav (skal-krav).  

Deretter ble gjenværende konsepter vurdert opp mot vurderingskriteriene (bør-krav). Etter en 

drøfting av krav ble det prioritert tre konsepter som er videre detaljert og vurdert i alternativ-

analysen (A1, A2 og A3). Alternativene er vurdert opp mot effektmålene som er definert for KVUen. 

Måloppnåelse er vurdert for analyseåret 2040.  

Denne KVUen er avhengig av at det bygges ny sentrumstunnel, ettersom vognbehovet, og dermed 

behovet for nye baser, øker som følge av nytt infrastrukturtilbud. Det innebærer at 

referansealternativet vil være en situasjon der det ikke er etablert ny tunnel og dermed vil det ikke 

behov for å etablere flere baser. Beslutningen om ny T-banetunnel tas i et annet prosjekt. Ettersom 

det ikke finnes noe referansealternativ å måle opp mot, har alternativene blitt vurdert opp mot A1. 

Nedenfor følger en vurdering av måloppnåelse. Fargenes betydning i tabellene for måloppnåelse 

er vist i tabell 39. Begrunnelse for vurdert måloppnåelse er kort beskrevet i tabellene som 

oppsummerer hvert mål. Fargebruk og score må ansees som en støtte til vurderingene som er 

gjort.  

Tabell 39: Fargenes betydning i vurdering av måloppnåelse.  

Høyere mål-

oppnåelse enn A1 

Noe bedre mål-

oppnåelse enn A1 

Samme mål-

oppnåelse som A1 

Noe dårligere mål-

oppnåelse enn A1 

Dårligere 

måloppnåelse 

enn A1 

++ + 0 - -- 

11.1 Fleksibel basestruktur 

Effektmål 1 En fleksibel basestruktur som tar hensyn til usikkerheten i trafikkveksten har 

indikatoren Tilgang på arealer som gir fleksibilitet til å kunne utvide systemkapasitet.                                                                                                                                                      

Ettersom det er usikkert hvor stort vognbehovet blir på lang sikt, er det viktig at baseinfrastrukturen 

har mulighet for utvidelse. I alle alternativene plasseres det en base på Bånkall. Analysene tilsier at 

dette arealet har noe fleksibilitet til å kunne utvide kapasiteten, men ettersom anlegget er i fjell vil 

det være svært kostbart. En eventuell utvidelse vil også kunne medføre mindre muligheter til å 

optimalisere basen for å redusere reguleringsrisikoen. I tillegg vil bergkvaliteten avgjøre hvor store 

fjellanleggene kan være. Det er imidlertid andre aktuelle arealer i området rundt Bånkall som må 

vurderes i neste fase - reguleringsplan.  

Basen i Hovinbyen har noe ledig areal under bakkenivå som kan tas i bruk, men arealet er 

kompakt og basen vil bli mer arealeffektivt utnyttet enn hva som er hensiktsmessig sett i et 

logistikkperspektiv. Parkeringsanlegget på Sognsvann legges under eksisterende utfartsparkering, 

og har mindre mulighet for utvidet kapasitet dersom parkeringsanlegget ikke skal strekke seg 

utenfor utfartsparkeringen. 

 

Tabell 40 viser måloppnåelse for effektmål 1.   
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Tabell 40: Effektmål 1 En fleksibel basestruktur som tar hensyn til usikkerheten i trafikkveksten. 

                  Alternativ 

Indikator 
A1 Stor base A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Tilgang på arealer 

som gir fleksibilitet til 

å kunne utvide 

systemet 

Bånkall har noe 

mulighet for utvidelse, i 

tillegg må det vurderes 

om andre arealer i 

området kan være 

aktuelle for ytterligere 

utvidelser. 

Bånkall har fleksibilitet 

knyttet til arealet. 

Hovinbyen har mulighet 

for å utvide kapasiteten 

med tilnærmet det 

dobbelte, men det vil 

gjøre internlogistikk 

komplisert. 

Bånkall har fleksibilitet 

knyttet til arealet. Det er 

begrenset med arealer på 

Sognsvann så lenge 

utvidelse må skje under 

parkeringsplassen. A3 

oppfyller likevel målet 

ettersom Bånkall har 

fleksibilitet.  

 

I A2 og A3 er arealbeslaget på Bånkall mindre enn i A1, slik at det vil være noe ekstra kapasitet 

der. I tillegg har A2 og A3 en ekstra lokasjon med ledig areal i forhold til A1, slik at begge 

alternativene er vurdert til å ha noe bedre måloppnåelse enn A1. Det må imidlertid også hensyntas 

hvordan den interne logistikkeffektiviteten opprettholdes.  

11.2 Minimere tomkjøring 

Effektmål 2 Minimere transportarbeidet ved tomkjøring har indikatoren Kostnader ved tomkjøring 

beregnet på bakgrunn av transportarbeid ved tomkjøring. 

Flere baser vil sammenlagt minimere tomkjøringen, fordi vognene kan fordeles på flere baser rundt 

om i systemet og dermed redusere avstand mellom start-/endestasjon og basen. Baser som ligger i 

nærheten av ende- og startstasjoner vil redusere transportarbeidet ved tomkjøring. Beregninger 

viser at både A2 og A3 har lavere tomkjøringskostnader enn A1. A1 har en hovedbase nær 

endestasjonen på Vestli, mens A2 og A3 gir kortere avstander til flere endestasjoner.  

Tabell 41 viser måloppnåelse for effektmål 2. Tallene i tabellen indikerer netto nåverdi for hvert 

alternativ.  

Tabell 41: Effektmål 2 Minimere transportarbeidet ved tomkjøring. 

                  Alternativ 

Indikator 
A1 Stor base A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Kostnader ved 

tomkjøring beregnet 

på bakgrunn av 

transportarbeid 

-982 mill. NOK -876 mill. NOK -916 mill. NOK 

 

Det er små forskjeller knyttet til tomkjøringskostnader for de tre alternativene per døgn. Over tid 

utgjør forskjellen et forholdsvis stort beløp. Tomkjøring er i utgangspunktet en utgift som ikke 

medfører noen nytte for kollektivtrafikantene, og som det derfor er viktig at blir så lav som mulig.  

A2 har lavest tomkjøringskostnad og A1 høyest. Forskjellen mellom alternativene er imidlertid liten. 
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Tomkjøringskostnaden er beregnet med utgangspunkt i resultater fra logistikkmodellen. I praksis 

kan kostnadene knyttet til tomkjøring justeres ved å tilpasse den best mulig til rutetrafikken. På 

denne måten kan mengde tomkjøring optimaliseres. Dette vil gjelde alle alternativene.  

11.3 Effektivt vedlikehold 

Effektmål 3 Legge til rette for effektivt vedlikehold av infrastrukturen har indikatoren Lengden på 

vedlikeholdsvinduet, målt som tidspunktet banesystemet er uten trafikk. 

Lengden på vedlikeholdsvinduet er avhengig av når siste tog passerer Stortinget om natten og når 

første tog passerer Stortinget om morgenen. På bakgrunn av dette og at alle alternativene 

inneholder base på Bånkall, vil vedlikeholdsvinduet være relativt likt for alle tre alternativene. Det er 

et ønske om minimum 5 timer på vedlikeholdsvinduet for å kunne gjøre nødvendig vedlikehold av 

infrastrukturen. Dette tidsvinduet er vanskelig å få til med dagens drift, da ingen delstrekninger i 

dag har 5 timer.  

Vedlikeholdsvinduet for A1 og A3 er 3,5 t som følge av lange avstander mellom start-/endestasjon 

og basen. For A2 er vedlikeholdsvinduet noe lengre, som følge av at basen i Hovinbyen ligger noe 

nærmere byen. For Ryen er vedlikeholdsvinduet ca. 2 timer og alle alternativene vil gi lengre 

vedlikeholdsvindu enn dagens situasjon på Ryen. 

Tabell 42 viser måloppnåelse for effektmål 3. Det er marginale forskjeller i vedlikeholdsvindu for de 

tre alternativene. A3 har samme vedlikeholdsvindu som A1, mens A2 er vurdert til å ha noe bedre 

måloppnåelse enn A1 som følge av et 20 minutters lengre vedlikeholdsvindu.  

Tabell 42: Effektmål 3 Legge til rette for effektivt vedlikehold av infrastrukturen 

                                      Alternativ 

Indikator 
A1 Stor base A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Lengden på vedlikeholdsvinduet, 

målt i tidspunktet banesystemet 

er uten trafikk 

3 timer og 30 

minutter 

3 timer og 50 

minutter 

3 timer og 30 

minutter 

11.4 Drift ved avvikssituasjoner 

Effektmål 5 En basestruktur som bidrar til at rutetilbudet kan driftes mest mulig normalt ved 

avvikssituasjoner har indikatoren Direkte tilgang til antall linjer fra basene og lokalisering til basen.  

Det er foretatt en opptelling av antall linjer som har direkte tilgang til baser eller parkeringsanlegg. 

Dersom det er tilgang til få linjer vil et avvik få større konsekvenser for rutetilbudet, enn dersom det 

er tilgang til mange linjer.  

Trafikktilbudet som ligger til grunn for utredningen består av totalt sju linjer, med baser på Ryen, 

Avløs og Fornebu. Det er tre av sju linjer som har direkte tilgang til basene i dagens system. Alle 

alternativene vil innebære å redusere systemets sårbarhet som følge av at systemet får tilgang til 

minimum én base til.  

I A1 får linje 5 og 6 direkte tilgang til hovedbasen på Bånkall. I A2 får linje 5 og 6 direkte tilgang til 

hovedbasen på Bånkall og satellittbasen i Hovinbyen. I A3 får linje 5 og 6 direkte tilgang til 

hovedbasen på Bånkall og linje 7 får direkte tilgang til parkeringsanlegg på Sognsvann.  

Ingen av alternativene gir noen linjer redusert tilgang til baser. 

Tabell 43 viser vurdert måloppnåelse for effektmål 5. Antall linjer som har direkte tilgang til baser 

øker fra tre uten ny basestruktur, til fem for alle alternativene, og målet er dermed oppfylt. A1 har 
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tilgang til en ekstra base, mens A2 og A3 har baser lokalisert på to steder, noe som også bidrar til 

å redusere sårbarheten til systemet. 

Tabell 43: Effektmål 5 En basestruktur som bidrar til at rutetilbudet kan driftes mest mulig normalt ved 

avvikssituasjoner. Tallene vise antall linjer i trafikktilbudet med direkte tilgang til base.  

                  Alternativ 

Indikator 
A1 Stor base A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Antall linjer med direkte 

tilgang til base og 

lokalisering av basen 

5 linjer, base lokalisert 

på ett sted 

5 linjer, baser 

lokalisert på to steder 

5 linjer, baser 

lokalisert på to steder 

  

I A2 er det to baser, men fordi disse er lokalisert langs Grorudbanen øker ikke tilgangen til antall 

linjer sammenliknet med A1. Antall linjer med direkte tilgang til base ville ha økt dersom en av de to 

basene heller hadde vært plassert langs linje 1 eller 7. Det er derfor mulig med høyere 

måloppnåelse.  

Motsatt så ville lokalisering av en eller to baser langs Holmenkoll- eller Sognsvannsbanen bare økt 

tilgangen til linjer med én stk. Fordi Grorudbanen trafikkeres av to linjer, gir nye baser langs denne 

banen høy måloppnåelsen.   

Tilgang til egne parkeringsanlegg eller vognene lokalisert på flere baser vil ha betydning for drift 

ved enkelte avvikssituasjoner. Dersom det skjer avvik som medfører at vogner ikke kommer ut fra 

en base, vil vogner plassert på et annet sted likevel kunne kjøre ut på sporet. Både A2 og A3 vil ha 

denne fordelen. Ved stengt spor for utkjøring av A1 vil det likevel kunne tilbys et redusert tilbud ved 

bruk av vogner enten fra satellittbasen eller parkeringsanlegget. I tillegg kan det kjøres vogner over 

fra blått til gult system. 

A2 og A3 er derfor vurdert til å ha noe høyere måloppnåelse enn A1. Alle alternativer innebærer 

fjerning av nattparkeringsplasser på Vestli, men disse erstattes på en ny hovedbase på samme 

sted.  

11.5 Unngå arealer med høy alternativ verdi 

Effektmål 6 Unngå bruk av arealer med høy alternativ verdi, for eksempel arealer som er planlagt 

for byutvikling eller ligger innenfor markagrensen har indikatoren Kvalitativ vurdering av totale 

arealkostnader.  

Det er foretatt en vurdering av hvilke arealer de forskjellige alternativene beslaglegger, og om 

arealene kunne vært brukt til andre formål som bedre er tilpasset byutviklingen eller har annen høy 

alternativ verdi.  

I utgangspunktet er det tre konsepter som alle har lave alternativkostnader, ettersom størstedelen 

av fotavtrykket er under terreng, sammenlignet med kostnader knyttet til et konsept for en stor base 

i dagen. På bakgrunn av dette er det gjort en kvalitativ vurdering av oppnåelsen av dette 

effektmålet.   

Alle alternativene beslaglegger omtrent det samme arealet på Bånkall. Det er primært 

oppstillingsplassene i fjellanlegget som er ulikt for alternativene. For A2 vil fotavtrykket i dagen 

være noe mindre, som følge av lavere behov for verkstedsfunksjoner på hovedbasen. 

Baseinfrastrukturen vil komme litt i konflikt med Bånkall gård som er et vernet kulturminne. I tillegg 

kan det bli nødvendig å flytte hele eller deler av eksisterende klatrepark. Viktige friluftsområder blir 

ikke berørt, da infrastrukturen primært er under bakkenivå. 
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Franzefoss Pukk har sin virksomhet på området i dag. Det har vært dialog med grunneiere 

gjennom prosessen. Et fjellanlegg her, vil kunne gi virksomheten tilgang på verdifull stein/pukk. 

Dette er en positiv effekt av å ha basen på Bånkall. I tillegg vil en base i fjell i nærheten av et 

pukkverk, redusere kostnader knyttet til masseuttak og transportering av massene. Det er imidlertid 

viktig at baseinfrastrukturen tar hensyn til pågående og fremtidig drift for virksomheten. En 

eventuell flytting av eksisterende installasjoner og bygg, kan øke kostnadene til pukkverket og 

medføre dårligere internlogistikk. I alternativet er det forutsatt at faste installasjoner ikke må flyttes.  

Arealet på Bånkall ligger langt fra Oslo sentrum og er ikke definert som byutviklingsområde. Arealet 

ligger utenfor rekkevidde til skinnegående transport. Franzefoss Pukk estimerer en driftstid på over 

45 år i forhold til gjenværende fjellressurser. Den alternative verdien av tomten etter at 

virksomheten er avsluttet, er typisk friluftsformål eller bebyggelse med forholdsvis lav tetthet. 

Alternativ verdi for tomten mens virksomheten pågår, er vurdert som lav som følge av støy og mye 

tungtransport. 

I A2 er satellittbasen i Hovinbyen lagt under bakkenivå. Det er tilrettelagt for dagslys, noe som har 

betydning for muligheten for omkringliggende bebyggelse. Tilkoblingssporet og kjørevei 

beslaglegger areal sentralt i Hovinbyen. Veien ligger tett opptil T-banen og har trolig lav 

alternativverdi. Hovinbyen er i transformasjon og en kombinasjon av bolig og næring kan virke 

positivt på området. Verkstedbygg og bygg til andre administrative funksjoner kan kombineres med 

boliger eller annen næring i øvrige etasjer. 

I A3 er parkeringsplassen på Sognsvann reetablert. Tilkoblingssporet er en forlengelse av 

eksisterende spor og beslaglegger ingen areal. Det er trolig ingen alternativer til bruk av arealet 

enn dagens situasjon.  

Tabell 44 viser måloppnåelse for effektmål 6. Det vurderes at alle alternativene vil ha lave 

arealkostnader. A3 vil ha samme måloppnåelse som A1 på grunn av at Sognsvann plasseres 

under terreng. A2 er vurdert til å ha noe dårligere måloppnåelse enn A1 som følge av behov for å 

beslaglegge noe areal i et byutviklingsområde. Baseinfrastrukturen kan likevel kombineres med 

andre formål, slik at ikke byutviklingen vil forhindres av en ny base her. 

Tabell 44: Effektmål 6 Unngå bruk av arealer med høy alternativ verdi.  

                  Alternativ 

Indikator 
A1 Stor base A2 To baser 

A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Vurdering av totale 

arealkostnader 
Lav  Noe høyere enn A1 Samme som A1 

11.6 Arealeffektivitet 

Effektmål 7 Arealeffektiv utforming av bygg og anlegg har indikatoren Fotavtrykket til kvadratmeter 

med bygg eller inngjerdet område.  

Effektmålet som omhandler arealbruk tilpasset byutviklingen er knyttet til fotavtrykket på 

bygningsmasse, tilkoblingsspor og veganlegg. Løsninger som innebærer bygging av anlegg under 

bakken, i fjell, tunnel eller mulighet til å bygge flere etasjer med annen aktivitet på toppen vil 

redusere fotavtrykket.  

Fotavtrykket på Bånkall er satt likt i alle alternativene, selv om antall verkstedspor varierer mellom 

A1 og A2. Dette er på grunn av at baseinfrastrukturen er et skjermet område, og vil dermed være 

gjerdet inn. Det gjør at arealbeslaget på Bånkall er 34 800 m2 i alle alternativene. I fotavtrykket 



   

 
 

RAPPORT SIDE 118 AV 139  

 

 
 

inngår kjørevei, parkeringsareal til biler, samt T-banespor, fotavtrykk på bygningsmasse og område 

mellom bygg (se figur 48).  

 

Figur 48: Areal for fotavtrykk på Bånkall for A1 og A3 er vist med hvit linje. 

For A2 inkluderes en satellittbase i Hovinbyen. Størstedelen av basen er lagt under terreng, men 

det er likevel nødvendig med noe arealbeslag til kjørevei og tilkoblingsspor i dagen. Dette utgjør i 

overkant av 9 300 m2. I tillegg er det behov for å etablere bygg knyttet til verkstedssporene (ca.  

520 m2) og bygg med garderobe, oppmøtested, etc. (ca. 1000 m2) som vil bli på terreng. 

Plasseringen av bygg tilknyttet verkstedet er ganske låst, fordi bygget skal sikre innslipp av dagslys 

og utsyn, mens bygget til andre fasiliteter er flyttbart. Disse byggene kan kombineres med øvrige 

formål, som annen næring eller boliger. På denne måten vil man utnytte arealene best mulig.  

A3 inneholder underjordisk parkeringsanlegg på Sognsvann. Tilkoblingsspor vil bli i forlengelse av 

Sognsvann stasjon, som må senkes for å komme under eksisterende utfartsparkering. Det 

innebærer at tilkoblingssporet vil ligge i kulvert under terrenget og derfor er det ikke noe 

arealbeslag på Sognsvann. 

Tabell 45 viser måloppnåelse for effektmål 7. A3 vil ha samme fotavtrykk som A1, ettersom hele 

anlegget på Sognsvann legges under bakkenivå. A2 får noe dårligere måloppnåelse, som følge av 

ekstra arealbeslag i Hovinbyen. 

Tabell 45: Arealeffektiv utforming av bygg og anlegg (avrundete tall). 

                Alternativ 

Indikator 

A1 Stor base A2 To baser A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Fotavtrykket til 

kvadratmeter med 

bygg eller inngjerdet 

område 

34 800 m2 45 700 m2 34 800 m2 
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11.7 Samlet vurdering måloppnåelse 

Det er vurdert å være fleksibilitet for utvidelse i alle alternativene, primært knyttet til lokaliseringen 

på Bånkall.  

A1 og A3 har alle verkstedsfunksjoner samlet på en hovedbase, som gir oppfyller kravet om 

stordriftsfordeler. Det er derimot sårbart å samle alle funksjoner ett sted når det gjelder drift ved 

avvikssituasjoner. Her kommer A2 og A3 bedre ut enn A1, som følge av to lokasjoner til parkering 

av vognene. Dette fører til at det er mulig å opprettholde en viss drift uten å overføre flere vogner 

fra blått system, selv om den andre lokasjonen skulle bli rammet av driftsstans. 

Lokalisering av parkeringsanlegg ett sted vil også føre til økte tomkjøringskostnader, ettersom det 

blir lengre kjøreavstand mellom start- og stoppested til oppstillingsplass. Denne kostnaden er minst 

for A2 etterfulgt av A3. A1 har den høyeste tomkjøringskostnaden. Forskjellen mellom alternativene 

er liten. 

Vedlikeholdsvinduet er beregnet til å være noenlunde likt for de tre alternativene. A2 har et 20 

minutters lengre vedlikeholdsvindu enn de to andre alternativene.  

Det legges opp til underjordiske anlegg i alle alternativene, slik at fotavtrykket og arealer med høy 

verdi unngås i størst mulig grad. Her er det A2 som kommer dårligst ut, fordi alternativet innebærer 

arealbeslag to steder. Satellittbasen er plassert i et transformasjonsområde, noe som kan gi en høy 

alternativkostnad. Det er behov for areal til tilkoblingsspor og kjørevei i et byutviklingsområde. Det 

er derimot mulig å kombinere bygg til baseinfrastrukturen med andre bolig- eller næringsformål, 

noe som er positivt i et byutviklingsperspektiv. 

Tabell 46 viser en samlet vurdering av måloppnåelse for A2 og A3 i forhold til A1. Både A2 og A3 

er vurdert til samlet sett å gi noe bedre måloppnåelse enn A1. Begge disse alternativene vil gi økt 

driftssikkerhet til systemet som følge av flere baselokalisasjoner. 

Tabell 46: Samlet vurdering av måloppnåelse.  

                                                                                    

                                                                                     Alternativ 

Indikator 

A2 To baser 
A3 Base med 

parkeringsanlegg 

Tilgang på arealer som gir fleksibilitet til å kunne utvide 

systemet 
++ + 

Kostnader ved tomkjøring beregnet på bakgrunn av 

transportarbeid 
++ + 

Lengden på vedlikeholdsvinduet, målt i tidspunktet 

banesystemet er uten trafikk 
+ 0 

Vurdering av totale arealkostnader - 0 

Fotavtrykket til kvadratmeter med bygg eller inngjerdet 

område 
- 0 

Samlet vurdering + + 
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12 Sammenstilling av A1, A2 og A3 i alternativanalysen 

Det er identifisert tre alternativer som bidrar til å løse det prosjektutløsende behovet og andre 

indentifiserte behov. Alle alternativene inneholder baseinfrastruktur på Bånkall. Alternativene er 

vurdert opp mot A1, ettersom det ikke er noe referansealternativ i denne utredningen.  

A2 og A3 gir litt mindre tomkjøringskostnader og lavere støykostnader (positiv netto nytte) enn A1, 

men det er knyttet høyere driftskostnader til alternativene der driften er delt opp på flere enheter. 

Dette gjelder primært kostnader knyttet til interne bevegelser på basen.  

A1 har den laveste prosjektkostnaden. A3 er det alternativet med høyest investeringskostnad. 

Parkeringsanlegg på Sognsvann innebærer at Sognsvann stasjon må senkes, noe som er svært 

kostbart. I A2 etableres to baser og det må erverves mer areal enn for de to andre alternativene. 

Både A2 og A3 er beregnet til å ha mindre netto nytte enn A1. Det vil si at A1 er det mest 

lønnsomme alternativet, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Vurdering av måloppnåelse gir både A2 og A3 noe høyere måloppnåelse enn A1. Dette er primært 

grunnet at to baser eller base med parkeringsanlegg øker driftssikkerheten til systemet. I tillegg er 

det beregnet at disse alternativene vil gi noe mindre tomkjøring, og dermed lavere 

tomkjøringskostnader. A2 er plassert nært ringbanen, noe som gir dette alternativet et noe lengre 

vedlikeholdsvindu enn A1 og A3. 
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13 Følsomhetsanalyse utvidelseskapasitet 

Anbefalt konsept bør benyttes til å beskytte arealer i kommunen mot uoverveide arealinngrep og 

uhensiktsmessig bygge- og anleggsvirksomhet mv. Ny T-banetunnel er aktuelt i 2040, og årstallet 

utgjør tidskritisk dimensjon. Kommuneplanarbeidet benytter 2050. Det må derfor legges til grunn et 

risikopåslag for anbefalt konsept som innebærer en økning i vognpark som fanger opp ytterligere 

vekst frem mot 2050.  

I kommuneplanens arealdel må derfor det/de området/områdene som det er behov for i fremtidig 

basestruktur synliggjøres. 

13.1 Beskrivelse av følsomhetsanalyse 

Behov for økt basekapasitet kan oppstå som følge av følgende kjente forhold:  

• Det besluttes at frekvensen på T-banens linjer skal øke, enten som følge av økt behov i 

markedet, for å gi et økt tilbud eller fordi det tas en beslutning om et annet trafikktilbud enn 

det som ligger til grunn i denne utredningen.  

• Nye baner eller baneforlengelser.  

• Trafikkering med 6-vognsett på alle grenbaner. 

Det er stor usikkerhet knyttet til hva slags trafikktilbud en evt. fremtidig utvikling av T-banenettet vil 

inneholde. Det gjelder både hvilken frekvens som skal tilbys og hvilke nye banestrekninger som er 

aktuelle. Både frekvens og banestrekninger har betydning for hvor det er mest hensiktsmessig å 

anlegge nye baser.  

Det er særlig to baneforlengelser som kan bli aktuelle. I KVU Nedre Romerike ble det vurdert som 

aktuelt med forlengelse av T-banen fra Ellingsrudåsen til Lørenskog på lang sikt (2050). I KVU 

Groruddalen ble det vurdert en ny trasé mellom Økern og Trosterud, men den inngikk ikke i 

anbefalt konsept og kunne også trafikkeres uten behov for flere vognsett. 

I KVU Groruddalen ble det beskrevet at det er en begrensning for utvidelse av systemet at ikke alle 

T-banens linjer kan trafikkeres med 6-vognsett. Strekningen Majorstuen-Frognerseteren 

(Holmenkollbanen) har flere korte plattformer som kun kan trafikkeres av 3-vognsett. Dersom 

Holmenkollbanen i fremtiden bygges om slik at den kan trafikkeres av 6-vognsett, vil det gi behov 

for flere oppstillingsplasser.  

I følsomhetsanalysen er det tatt utgangspunkt i trafikktilbudet Integrert system som innebærer økt 

frekvens og 215 vogner inkl. reservekapasitet. Trafikktilbudet innebærer ingen baneforlengelser 

sammenliknet med trafikktilbudet som er lagt til grunn for alternativene, kun betydelig økt trafikk på 

infrastrukturen som etableres med ny sentrumstunnel.  

Her er det kun vurdert om det er tilstrekkelig areal for utbygging av hovedbasen på Bånkall og 

satellittbasen på Hovinbyen. Utbyggingen er vurdert i antall oppstillingsplasser, men det er også 

sett på behov for utvidelse av verksteds- og vedlikeholdsfunksjoner.  
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13.1.1 Utbygging av hovedbase på Bånkall 

 

Figur 49: Teknisk tegning for hovedbase på Bånkall med kapasitet tilsvarende vognparken i integrert system. 

Figur 49 viser et forslag for hovedbasen på Bånkall. Det må etableres fem løp for å sikre 

tilstrekkelig kapasitet til 104 oppstillingsplasser. I tillegg må verkstedkapasiteten dobles og det det 

er behov for ekstra graffitifjernings- og vaskespor, noe som vil medføre at mer av den eksisterende 

bebyggelsen på Bånkall blir berørt. 

Det er tatt utgangspunkt i den største basen på Bånkall (A1) og vurdert om det er tilstrekkelig areal 

til at den kan utvides. Ved utvidelse av basen kommer arealene i større konflikt med eksisterende 

virksomhet. Kostnadene ved utvidelse vil øke i terskler som følge av behov for flere løp i 

fjellhallene. Tilpasning av spor/vendesløyfe medfører nye tunnelanlegg og sannsynligvis svært 

omfattende ombygging. Dersom basen skal planlegges for fremtidig utvikling, må spor i tunnel og 

vendesløyfe anlegges slik at det ikke er behov for justeringer ved utvidelse. For å forebygge ras 

ved sprengning av ekstra løp i fjellhallen, bør også løp til fremtidig utvidelse sprenges ved 

etablering. Å sikre tilstrekkelig kapasitet medfører derfor en betydelig kostnad.  

Det er ikke gjennomført kjøring med logistikkmodell dersom hovedbasen utvides. Generelt vil økt 

basekapasitet innebære høyere belastning på linjen til og fra basen. I utgangspunktet har basen 

forholdsvis høy belastning, sammenliknet med de andre lokasjonene.  

I drøftingen av sårbarhet kom A1 Stor base noe dårligere ut enn de to andre alternativene. En 

utvidelse av hovedbasen på Bånkall vil øke sårbarheten i enda større grad, fordi flere vogner vil bli 

stående dersom det skulle oppstå situasjoner som gir driftsstans ved utkjøring av basen.  

Selv om det virker å være tilstrekkelig areal til å kunne utvide basen på Bånkall, er den av hensyn 

til sårbarhet vurdert til å være lite egnet til utvidelse.  
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13.1.2 Utbygging av satellittbase i Hovinbyen 

 

Figur 50: Mulig utvidelse av satellittbasen i Hovinbyen. 

Figur 50 viser en mulig utforming av økt kapasitet i Hovinbyen. Det er mulig å tilrettelegge for 52 

oppstillingsplasser, samt sju verkstedspor på tomten. Tomten er ganske kompakt, og det er ikke 

plass til en vendesløyfe for å forbedre den interne logistikken. En slik utforming vil medføre at 

mange tog potensielt må flyttes for å komme frem til riktig tog på basen.  

Det er tilstrekkelig med arealer på tomten i Hovinbyen som innebærer at det er mulig å utvide 

basen. Ettersom satellittbasen er lokalisert i et byutviklingsområde, er det imidlertid forutsatt at 

basen etableres under bakkenivå, med bebyggelse oppå. Det er forutsatt at basen etableres som 

en del av en transformasjonsprosess. Ombygging av basen i etterkant vil gi store kostnader og 

konsekvenser for bebyggelsen over basen. 

Et alternativ kan være å sprenge ut tilgjengelige arealer i byggefasen, men avvente bruk av areal til 

det er behov. På denne måten reduseres kostnadene og konsekvenser for evt. etablert bebyggelse 

oppå. Derimot er tomten kompakt og den interne logistikk utfordrende.  

Satellittbasen er lite egnet for utvidelse på grunn av kompakt areal som gir dårligere intern logistikk.  

13.1.3 Kombinasjonsalternativ 

Parkeringsanlegget på Sognsvann kan etableres separat og utgjør en mulighet for utvidelse for 

alternativene A1 og A2. Ny basestruktur fordeles da på tre lokasjoner på gult system. Tre 

lokasjoner ble silt ut i mulighetsstudien pga. stordriftsfordeler, men kan lettere forsvares når det 

totale behovet for parkeringsanlegg og verkstedsfunksjoner øker. 

Fordi parkeringsanlegget kun inneholder oppstillingsplasser, må det sikres tilstrekkelig kapasitet på 

verksted på basene i A1 og A2. A1 har verksted og administrasjonsbygg i dagen, og er bedre 

egnet til utvidelse enn A2 som ligger under bakkenivå med annen bebyggelse oppå.  

En annen mulighet er å etablere hovedbasen i A1, satellittbasen i A2 og parkeringsanlegget i A3. 

Det vil gi en kapasitet på 144 vogner. Også dette alternativet må inneholde økt verkstedkapasitet. 

Verkstedet i A1 er det som er best egnet for utvidelse.  

Utvidelse av verkstedet på i A1 vil trolig komme i konflikt med eksisterende virksomhet og veien må 

legges om.   

En tredje mulighet å etablere A2, og utvide basen på Bånkall i etterkant uten å bygge 

parkeringsanlegg på Sognsvann. Det vil gi en kapasitet på 131 vogner. 
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13.1.4 Økt basebehov kan gi mulighet til å separere systemene ytterligere 

Arealene som er brukt til å detaljere alternativene er valgt som følge av høy vurdering i 

mulighetsstudien. Behov for økt basekapasitet som følge av nye linjer, kan medføre at lokasjoner 

som ble rangert lavt i denne utredningen, kunne blitt rangert høyt i en annen utredning.   

F. eks. vil forlengelse av Furusetbanen til Lørenskog gi behov for økt basekapasitet på blått 

system. I KVU Nedre Romerike ble det forutsatt en ny base på Visperud. Selv om det er mulig å 

utvide kapasiteten på gult system, vil det i utgangspunktet være en bedre løsning å sikre 

basearealer til de konkrete linjene som skal utvides. Dette forutsetter imidlertid at de to systemene 

er selvforsynt med vogner. 

Fordi det i alle alternativer er overkjøring av ni tog fra blått til gult system, vil utvidelse av nettet på 

blått system gi en mulighet til å separere systemene ytterligere. I stedet for å kjøre vogner over fra 

blått system, kan de benyttes til å betjene nye banestrekninger. Utvidelse på blått system vil da gi 

behov for økt basekapasitet til de ni vognene på gult system.  

13.1.5 Anbefaling utvidelse 

Basert på gjennomgangen anbefales følgende:  

• Hovedbasen på Bånkall anlegges slik at det er mulig å bygge ut verkstedkapasitet og 

legge om veien på et senere tidspunkt.  

• Ved behov for utvidelse på gult system kan det gjennomføres som en kombinasjon av økt 

verkstedkapasitet på hovedbasen og et nytt parkeringsanlegg på Sognsvann. 

Utvidelsesmulighetene på Sognsvann er imidlertid begrenset.  

• Et alternativ med større kapasitet er etablering av A2, og utvidelse av hovedbasen i 

etterkant.  

• Pga. byutvikling er mulighetene reduseres mulighetene til å utvide systemet med 

satellittbasen i Hovinbyen over tid. 

• Ved behov for økt basekapasitet pga. linjeforlengelser eller økt frekvens må økt 

basekapasitet sees i direkte sammenheng med linjene som får større vognbehov, og om 

behovet øker på gult eller blått system.  

• Linjeforlengelser på blått system kan gi en mulighet til å separere systemene ytterligere, 

fordi blått system har større kapasitet enn eget behov mens gult system har lavere 

kapasitet enn eget behov. Forlengelser av linjer på blått system kan derfor gi behov for økt 

basekapasitet på gult system.  
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13.2 Vurdering av trinnvis utbygging 

Trinnvis utbygging kan bli aktuelt fordi vognene som leveres til ny T-banetunnel leveres over 

mange år og fases inn gradvis. Det kan også bli aktuelt dersom det i perioder ved bygging av ny T-

banetunnel kjøres med trafikktilbud der vognene ikke har tilgang til eksisterende baser.  

Trinnvis utbygging kan skje på to måter:  

1. De forskjellige baselokasjonene eller parkeringsanlegget utbygges gradvis, slik at de i en 

periode driftes som en mindre variant enn det som ligger til grunn i alternativet.   

2. I alternativer med to lokasjoner (A2 og A3), bygges den ene lokasjonen ut før den andre.  

13.2.1 Gradvis utbygging av basen på Bånkall 

Hovedbasen på Bånkall innebærer følgende investeringer som må gjennomføres uavhengig av 

basens størrelse:  

• Tilkobling fra Vestli stasjon og kulvert under Rv. 4. Tilkobling skjer ved heving av sporene 

etter stasjonen, så stasjonen blir urørt. 

• Ny adkomstvei til basen.  

• Vendesløyfe 

Fordi det er den eneste hovedbasen på gult system, er det også behov for følgende funksjoner 

uavhengig av basens størrelse:  

• Vaskespor, graffitifjerningspor, hjuldreiningsspor, parkering til vedlikeholdsvogner. 

• Verkstedsspor med bremsetestspor 

• Administrasjonsbygg 

Det kan være mulig at disse funksjonene benyttes på blått system dersom overkjøringsmulighet 

opprettholdes i den midlertidige perioden. Funksjonene på blått system er i dag fullt utnyttet 

kapasitetsmessig, slik at det må forutsettes at funksjonene er etablert når vognparken øker, eller at 

den perioden blått system server hele nettet er begrenset.    

Basen inneholder flere fjellhaller. Ved etablering av fjellhallene må det foretas sprengningsarbeider. 

Det vil være fare for ras i anlegget dersom det skal sprenges ut nye haller ved siden av 

eksisterende. Ras vil kunne skade allerede bygd infrastruktur.  

Det må undersøkes om det finner mer skånsomme måter å sprenge ut fjell på, som reduserer faren 

for rystelser og evt. ras i nærliggende fjellhaller. Alternativt kan alle fjellhallene det er behov for 

sprenges ut i byggefasen, men avventes å ta i bruk til behovet for dem oppstår. På denne måten vil 

man unngå å skade allerede etablert infrastruktur i naboløpene. Dette vil øke investerings-

kostnaden, men være gunstig i forhold til masseuttak og behov for fremtidig utvidelse.  

Et mulig tiltak for å redusere faren for ras er å etablere de nye fjellhaller lengre unna de 

eksisterende, slik at det er mer bergmasse mellom fjellhallene. Dersom det etableres nye fjellhaller 

i en senere fase må det imidlertid etableres nye tverrslag for å ta ut massene.  

Det må gjøres nærmere vurderinger knyttet til bergkvaliteten på fjellet. Kvaliteten vil avgjøre hvor 

store fjellhallene kan være og hvilken bredde som bør være mellom fjellhallene.  

Verkstedet og administrasjonsbygg ligger i dagen. Denne delen av basen kan etableres trinnvis i 

takt med behovet, men hvordan dette evt. skal gjennomføres må vurderes nærmere. 
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En trinnvis utbygging av Bånkall kan derfor anses som relevant, men det er nødvendig med 

grundigere undersøkelser av bergkvaliteten for å vurdere dimensjonene på fjellhallene og 

undersøke hvilke sprengningsmetoder som reduserer konsekvenser for allerede etablerte løp. 

Kostnadene knyttet til å sprenge ut alle løpene i byggefasen, må også vurderes i helhetsbilde.  

13.2.2 Gradvis utbygging av satellittbasen i Hovinbyen 

Satellittbasen i Hovinbyen anlegges som en underjordisk base tilrettelagt for bebyggelse oppå. 

Selve utbyggingen skjer ved at basen anlegges først ved bruk av åpen byggegrop. Deretter 

anlegges bolig og næring over basen.  

Dersom basen skal anlegges trinnvis, vil det innebære at utbygger av bolig og næring over basen 

må vente med å realisere tomteverdien til basen er fult utbygd. Fordi basens plassering ligger i 

byutviklingsområde i Hovinbyen, vil dette innebære et tap for utbygger.  

På Fornebu er det sprengt ut større råhall enn det behovet tilsier. Dette for enkelt å kunne ta i bruk 

deler av råhallen på et senere tidspunkt, dersom det er behov. Tilsvarende metodikk kan anvendes 

for satellittbasen i Hovinbyen. Dersom man klargjør en råhall under fremtidig bebyggelse, vil ikke 

dette påvirke utbygger som utvikler bebyggelsen oppå basen. På denne måten kan man sikre seg 

areal til et økt fremtidig behov, uten at det påvirker annen bebyggelse. 

Satellittbasen er planlagt på et kompakt areal, uten mulighet for vendesløyfe. Derfor må en 

fremtidig utvidelse av basen også sees i sammenheng med logistikkmulighetene. Selv om det 

klargjøres areal for å dekke et fremtidig behov, kan det være logistikkmessige utfordringer, som 

tilsier at en utvidelse vil fungere dårlig for den daglige driften.  

13.2.3 Utbygging av en lokasjon før den andre 

Hovedbasen på Bånkall inngår i alle alternativer og inneholder alle funksjoner. I en situasjon der 

vognene ikke har tilgang til basene på blått system, vil det også bli behov for alle funksjoner. 

Vasking av vogner må skje ofte, og basen på Bånkall er den eneste lokasjonen som inneholder 

vaskespor på gult system. 

Ved trinnvis utbygging av A2 bør det derfor vurderes om satellittbasen på Hovinbyen skal utstyres 

med flere funksjoner slik at den kan opprettholde normal drift. Vaskespor og flere verkstedsspor 

antas å være mest aktuelt. Øvrige funksjoner kan i en periode håndteres på blått system. På denne 

måten kan satellittbasen etableres før hovedbasen. Betydningen dette har for de totale kostnadene 

og driftsopplegg er ikke vurdert.  

Parkeringsanlegget på Sognsvann i A3 inneholder kun oppstillingsplasser. Etablering av 

parkeringsanlegg før hovedbase på Bånkall vil innebære behov for tilgang til blått system. Fordi 

vedlikeholdsfunksjonene i blått system allerede er fullt utnyttet, er dette en løsning som bare er 

aktuell i en kort periode.  

13.2.4 Oppsummering trinnvis utbygging 

Trinnvis utbygging av baseinfrastrukturen anses som delvis aktuell. På Bånkall er det verksted og 

administrasjonsbygg som er godt egnet for trinnvis utbygging ettersom dette er plassert i dagen. 

Dette må ses i sammenheng med eksisterende drift av pukkverket på området. For fjellhallene vil 

det være mulig å sprenge ut alle løpene i byggefasen, men vente med å ta dem i bruk til det er 

behov. På denne måten vil en trinnvis utbygging være gunstig, men det fører også til høyere 

investeringskostnader i byggefasen. 

I Hovinbyen må basen etableres før bygningsmassen som skal ligger over basen. Her er det mulig 

å klargjøre større areal enn nødvendig i byggefasen, som kan tas i bruk på et senere tidspunkt. 
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Dersom satellittbasen i A2 skal etableres før hovedbasen, må den utstyres med flere funksjoner 

blant annet vaskespor og flere verkstedsspor. Fordi eksisterende baser på blått system er fult 

utnyttet, vil en løsning der ny hovedbase på gult system utsettes, kun være aktuelt i en kort 

periode.  

14 Vurdering av egnethet for OPS 

Tradisjonelt har infrastrukturprosjektene blitt planlagt, finansiert og driftet av offentlige 

transportetater eller offentlige kollektivtilbydere. Offentlig privat samarbeid (OPS) representerer en 

alternativ organisering. I et OPS vil privat leverandør ha ansvaret for flere av oppgavene som 

tradisjonelt har blitt utført av det offentlige. OPS er en offentlig tjeneste som normalt innebærer at 

privat leverandør utvikler, bygger, finansierer og vedlikeholder etter forespørsel fra offentlig 

bestiller, og der risiko er fordelt mellom privat leverandør og offentlig bestiller18.  

Erfaring viser at OPS kan gi gevinster for samfunnet ved reduserte investerings-, drifts- og 

vedlikeholdskostnader, i tillegg til raskere gjennomføring av planleggings- og investeringsfasen. For 

å utløse slike gevinster må imidlertid prosjektet ha visse egenskaper. I dette kapittelet er det 

redegjort for om ny løsning for T-banebaser har slike egenskaper, og om en OPS-organisering er 

egnet til å ta ut forventede gevinster. På bakgrunn av Oslo kommunes veileder for 

konseptvalgutreding er det vurdert om løsning er egnet for OPS.   

14.1 Mulige ansvarsområder i driftsfasen 

Med utgangspunkt i ulike ansvarsområder i driftsfasen har vi definert tre ulike modeller for OPS. 

Oslo kommune har bestemt at Sporveien skal ha ansvaret for drift av T-banebasene (dagens 

regime), noe som innebærer ansvar for parkering, ettersyn og vedlikehold av vognsettene, samt 

drift og vedlikehold av T-baneinfrastruktur. Videreføring av dagens ansvarsområde for Sporveien er 

premiss i to av modellene. I Modell 1 har Sporveien kun ansvaret for drift av T-banebase, mens 

privat leverandør har ansvaret drift og vedlikehold av fjellanlegg. Modell 2 innebærer at Sporveien 

har ansvaret for drift av T-banebase; og drift og vedlikehold av fjellanlegg, se i figur 51. Fjellanlegg 

inngår i hovedbasen i alle alternativer (A1, A2, og A3). Underjordisk bygg inngår i satellittbase i 

Hovinbyen (A2). Heretter er både fjellanlegg og underjordisk bygg kalt fjellanlegg.  

I begge modellene har privat leverandør ansvaret for drift- og vedlikehold av bygg over T-

banebase. Bygg over T-banebase er imidlertid kun aktuelt i satellittbase i Hovinbyen (A2).   

 

Figur 51: Modeller for OPS med ulike ansvarsområder mellom det offentlige og privat leverandør  

 
18 Definisjonen er basert på Oslo kommunes veileder for konseptvalgutredning 
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Modell 3 for OPS innebærer at privat leverandør har ansvaret for drift av T-banebase, drift og 

vedlikehold av fjellanlegg/underjordisk bygg. I tilfellet med A2 vil Modell 3 også innebære at privat 

leverandør har ansvaret fot bygg over T-banebase. I alle tre modellene har privat leverandør 

ansvaret for byggefasen.   

Alle de tre modellene vurderer vi som mulige, ettersom nevnte ansvarsområder kan fordeles 

mellom Sporveien og privat leverandør. I den tredje modellen har imidlertid privat leverandør også 

ansvaret for drift av T-banebasetjenester, noe som forutsetter en politisk beslutning om å endre 

Sporveiens ansvarsområde fra dagens regime. I en KVU skal gjeldende politikk legges til grunn. Vi 

har derfor de neste delkapitlene vurdert om de to første modellene for OPS er egnet. 

Avslutningsvis har vi i tillegg vurdert innhold i Modell 3 for OPS som må utforskes om er egnet 

nærmere i forprosjektfasen.  

14.2 Gode valg i prosjekterings- og byggefasen kan redusere 
fremtidige driftskostnader 

Risikoen bør generelt plasseres hos den parten som har best forutsetning for å håndtere den. Et 

OPS der leverandøren både har ansvar for prosjektering, utbygging og drift gir leverandøren 

incentiver til å finne løsninger som er gode i hele prosjektets levetid. Følgelig vil en dyktig 

leverandør velge tilstrekkelig kvalitet og bruke ressurser på gjennomtenkte løsninger i 

prosjekterings- og byggefasen. Dette for å holde egne drifts- og vedlikeholdskostnader nede i 

driftsperioden. En leverandør har normalt informasjon om kostnader i driftsperioden, og er derfor 

best egnet til å påvirke risikoen i driftskostnader.  

I alle alternativene som er vurdert inngår ulike løsninger for fjellanlegg. Fjellanlegg innebærer 

bygging av store innendørsflater, og løsning for denne skal utformes og detaljeres av et mulig 

OPS-selskap. Valg av løsning i planlegging og bygging vil kreve innovasjon for å finne det beste 

valget mellom spennvidde, bærende konstruksjoner og funksjonalitet av arealer.  

Følgelig vil det være mulig å redusere driftskostnader gjennom planlegging og valg i byggefasen. 

Løsningene for fjellhallen vil være premiss for driftsmodell for T-banebasen. Driftsmodell av T-

banebaser er imidlertid relativt standardiserte, og det er liten grunn til forvente innovasjon eller 

fleksibilitet til å tilpasse en slik løsning. Enten vil basen inneholde en vendesløyfe eller en sporvifte.  

Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader i driftsperioden som følge av planlegging og valg i 

byggefasen er en effekt som er vanskelig å ta ut med andre former for organisering enn OPS. Som 

omtalt i kap. 14.3 kan samdrift med Sporveien være til hinder for å ta ut slike gunstige forventede 

effekter av OPS. 

14.3 Sporveiens ansvar for T-banebasetjenester til hinder for et OPS 

I et OPS vil ansvaret i driftsfasen være delt mellom Sporveien og privat leverandør. Sammenlignet 

med i dag kan et OPS innebære at ansvaret for drift av fjellanlegget flyttes til en privat leverandør.  

 

Drift og vedlikehold av fjellanlegget kan påvirke drift av T-banebasetjenester. For å unngå negative 

effekter i T-banetilbudet må drift av fjellanlegg og T-banebasetjenester være koordinerte. Ved å 

overføre ansvaret for driften av anlegget til en privat leverandør kan det være en interessekonflikt 

mellom hensynet til å levere overskudd, og koordinere drift av anlegg med T-banebasetjenester. 

Dersom ansvaret for drift av anlegget (fjellanlegget og tilhørende bygg) og drift av T-

banebasetjenester forblir hos Sporveien, unngås en slik interessekonflikt.  
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14.3.1 Mange aktører er involvert - utfordrende å styre med funksjonskrav 

For å gi ønskede incentiver til raskere gjennomføring og innovasjon bør en privat leverandør i et 

OPS kunne styres med funksjonskrav. Med funksjonskrav er det mulig å gi leverandøren 

handlingsrom. Handlingsrom er nødvendig for at leverandøren selv skal ta egne valg, og dermed 

bidra til raskere gjennomføring og innovasjon. 

Funksjonskrav vil normalt være knyttet til ytelsen i prosjektet. En T-banebase må sikre effektiv drift 

av operasjonene som utføres på basen. Ytelsen i T-banebasene kan for eksempel beskrives ved 

krav til kapasitet eller krav til effektivitet på ulike serviceoperasjoner, eller krav til kapasitet på 

oppstillingsplasser. Det er mulig å sette denne typen krav, og dermed sikre effektiv drift gjennom 

funksjonskrav for ytelsen i prosjektet. Gjennom måloppnåelse av funksjonskrav vil en privat 

leverandør finansieres med offentlige tilskudd.  

Erfaringer fra jernbanesektoren i Norge viser at det er mulig å styre privat leverandør innenfor drift 

av banetjenester med funksjonskrav. Jernbanesektoren i Norge er organisert i ansvarsområder, og 

privat leverandør har på flere strekninger ansvaret for drift av togtilbud; og drift og vedlikehold av 

togmateriellet (tilsvarende T-banebasetjenester).  

Funksjonskrav vil gi incentiver til effektiv drift og lave drifts- og investeringskostnader, fordi offentlig 

tilskudd er betinget av at ytelsen av driften følger funksjonskrav. Som i jernbanesektoren er det 

trolig mulig å dele inn T-banesystemet etter prinsippet om å plassere risiko hos den parten som har 

best informasjon om hendelser. Utfordringen med å styre private leverandører i T-banesystemet 

med funksjonskrav er at én hendelse i T-banesystemet kan medføre driftsavvik innenfor flere 

ansvarsområder samtidig. Driftsavvik knyttet til hendelse innenfor et annet ansvarsområde gir 

derfor dårligere måloppnåelse for en privat leverandør, og dermed lavere offentlige tilskudd.   

Drift av T-banebaser kommer sist i verdikjeden av T-banetjenester. I verdikjeden inngår den 

kollektivreisende, Ruter med ansvar for drift av T-banen, og Sporveien med ansvar for infrastruktur 

og T-banebasetjenester. Til slutt kommer T-banebaseanlegget. For å unngå at brukeren blir berørt 

av hendelser, vil hendelser i resten av T-banesystemet sette premiss for drift og vedlikehold av T-

banebaser. Følgelig vil drift og vedlikehold av T-banebaser tilpasse seg hendelser. 

Hendelser i T-banesystemet har vi kategorisert etter ansvarsområde:  

• T-banetilbud – Endret behov i markedet (Ruter)  

• T-banevogner – Feil på T-banevogner (Sporveien)  

• Infrastruktur – Feil på spor og elektro (Sporveien) 

• T-banebasetjenester – Driftsstans fordi vedlikeholdsbehovet av T-banevogner overstiger 

kapasiteten (Sporveien) 

• T-banebaseanlegg – Avvik vedlikeholdsplan for anlegg og bygg medfører driftsstans 

(Sporveien/Privat leverandør)  

Tar vi utgangspunktet i ansvarsområder i T-banesystemet er det grunn til å tro at mange av 

hendelsene i T-banesystemet ligger innenfor Sporveiens ansvarsområder. Med dette 

utgangspunktet har Sporveien best forutsetning for å tilpasse seg hendelsene, og risikoen bør 

derfor plasseres hos Sporveien. En slik vurdering er imidlertid generell, og nærmere vurdering av 

type hendelser vil kunne endre på konklusjonen. 

En privat leverandør i et OPS vil prise risiko i sitt tilbud på drift av T-banebaseanlegg. Dersom en 

privat leverandør forventer ekstra ressursinnsats som følge av hendelser ellers i T-banesystemet, 

vil slike forventninger bidra til økt pris. Hendelser i driftsperioden som forårsakes av andre aktører 

vil en privat leverandør kunne bruke som argument for at avtalt ytelse avvikes, og dermed vurdere 
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grunnlag for endringsordre. Det er mange involverte aktører i verdikjeden av T-banetjester. Dersom 

det skjer hendelser knyttet til ansvarsområder utenfor T-banebaseanlegg, kan privat leverandør i et 

OPS bli en krevende avtalepart for Oslo kommune.  

Forskuttering av hendelser og planlegging av endringsordre kan detaljeres i avtalen med en privat 

leverandør. Avtalen kan derfor begrense den økonomiske nedsiden knyttet til prising av risiko og 

bruk av endringsordre.  

14.3.2 Styringsmessige hensyn tilsier at OPS ikke er egnet 

Eventuelle problemer med drift av T-banebaseanlegget vil ha negativ påvirkning på driften av T-

banebasen. Kvaliteten i kollektivtrafikken prioriterer Oslo kommune høyt, noe som tilsier behov for 

å styre prosjektet underveis. Med Sporveien som offentlig driftsselskap kan Oslo kommune som 

eier utøve direkte styring. Oslo kommune har ikke samme direkte styring av en privat leverandør. 

Oslo kommune kan styre en privat leverandør i et OPS gjennom avtalen som inngås ved oppstart 

og gjennom avtaleforvaltning med påfølgende endringsordre.  

Styringsmessige hensyn tilsier derfor isolert sett at et OPS ikke er en egnet form for organisering. 

Styringsmessige hensyn ligger også trolig bak begrunnelsen for at Oslo kommune eier Sporveien, 

og dermed har muligheten til å styre drift av T-banebasene.    

14.4 Privat finansering  

Privat finansiering av T-banebaser kan inngå som en del av et OPS. Privat finansiering vil medføre 

at eierskapet av anlegget overføres til en privat leverandør. Deretter må Oslo kommune enten leie 

anlegget eller kjøpe det tilbake på et senere tidspunkt. Ved å overføre eierskapet mister Oslo 

kommune eget handlingsrom. En annen eier vil i fremtiden kunne ønske alternativt bruk av 

anlegget eller endre på kommersielle betingelser.  

Avtaler med en privat leverandør vil delvis kunne ivareta Oslo kommunes ønskede handlingsrom. 

Imidlertid vil overføring av eierskap skape større usikkerhet med hensyn til å ivareta strategisk 

handlingsrom. Oslo kommune har et langsiktig perspektiv på samfunnets behov for T-

banetjenester. Levetiden til prosjektet er 40 år, og levetiden på delkomponenter er opp til 100 år. 

Med en slik langsiktig perspektiv bør hensynet til å ivareta langsiktig strategisk handlingsrom 

vektlegges.   

I konkurransen med andre offentlige prosjekter kan privat finansiering bidra til forsering av 

prosjektet T-banebaser. Hvis forsering er ønskelig fra planleggers side, er privat finansering en av 

flere muligheter. Offentlig lånopptak i det private markedet er en alternativ finansieringsform som 

åpner opp for forsering, men uten å innebære OPS.   

Utbyggingsrekkefølgen av offentlige prosjekter bør generelt bestemmes ut fra 

samfunnsøkonomiske argumenter. Forsering med bruk av privat finansiering forandrer ikke på de 

samfunnsøkonomiske argumentene. Organisering av et offentlig prosjekt med OPS utelukkende for 

forsering vil derfor ikke bidra til en samfunnsøkonomisk forbedring, sammenlignet med andre 

offentlige prosjekter som også venter på finansiering.    

14.5 Tilstrekkelig konkurranse i leverandørmarkedet  

Med utgangspunkt i prosjektets betydelige investeringskostnader bør det være mulig å sikre 

tilstrekkelig konkurranse med en totalentreprise. Erfaringer fra utbygging av andre tilsvarende store 

infrastrukturprosjekter viser at det er mulig å sikre tilbud fra flere entreprenører, både fra det 

nasjonale og internasjonale markedet.  
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Tilgangen på internasjonale entreprenører og utenlandsk arbeidskraft er i dag usikkert, ettersom vi 

ikke vet hvordan entreprenører tilbyr og priser prosjekter med nye forutsetninger som følger av 

pandemien eller hvor lenge den varer. Situasjonen i leverandørmarkedet må vurderes nærmere 

når det nærmer seg bygging av basen.  

14.6 Anbefaling OPS 

Ansvaret for drift av T-banebasetjenester og ansvaret for drift og vedlikehold av fjellanlegg bør 

plasseres i samme organisasjon. Med videreføring av gjeldende politikk der Sporveien skal ha 

ansvaret for drift av T-banebasene er vår vurdering at OPS ikke er egnet for å organisere drift av T-

banebaseanlegg. Modellen for OPS der ansvaret for drift av T-banebasetjenester blir plassert hos 

Sporveien og ansvaret for fjellanlegget blir plassert hos privat leverandør (Modell 1 i delkapittel 

14.1) innebærer oppdeling av to oppgaver som er nært tilknyttet. Grenseflater mellom de to 

oppgavene innebærer at hendelser i drift av T-banebasetjenester vil kunne påvirke drift og 

vedlikehold av fjellanlegget. Ved slike hendelser må en privat leverandør i et OPS tilpasse drift og 

vedlikehold av fjellanlegg for å unngå avvikssituasjoner i T-banetilbudet. En privat leverandør i et 

OPS vil prise en risiko for hendelser i sitt tilbud, og normalt se på mulighetene for å kreve 

endringsordre. Hyppige hendelser vil derfor kunne gi en krevende avtaleoppfølging og kostbare 

endringsordre.  

OPS kan imidlertid være egnet organisering innenfor alternativ med satellittbase i Hovinbyen (A2), 

også innenfor dagens regime der Sporveien er ansvarlig for drift av T-banebasene. I A2 inngår 

oppføring av bygg over T-banebase i Hovinbyen. OPS kan være egnet gjennomføringsmodell for 

byggefase for hele satellittbasen i Hovinbyen og drift av bygget over T-banebase (Modell 2 i 

delkapittel 14.1). I en slik modell for OPS vil driften av nevnte bygg trolig være tilstrekkelig adskilt 

fra driften av T-banebasetjenester og fjellanlegg.  

Et OPS der ansvaret for fjellanlegget blir plassert hos privat leverandør er mulig, men med 

informasjonen som foreligger i tidligfase er ikke dette den mest egnede organiseringen. I 

forprosjektfasen anbefaler vi likevel at organisering med OPS vurderes nærmere. Senere i 

prosjektet kan det komme ny informasjon om grensesnittet mellom drift av T-banebasetjenester og 

fjellanlegget; samt grensesnittet mellom drift av bygg over satellittbase (A2) og T-banebase-

tjenester og fjellanlegget i satellittbase. Ny informasjon vil kunne gi innsikt i hyppigheten og 

betydningen av hendelser i T-banesystemet som vil påvirke drift og vedlikehold for ansvarsområdet 

til en privat leverandør i et OPS. Denne informasjon kan gi økt innsikt om en privat leverandør er 

være egnet til å vurdere risiko knyttet til hendelser i T-banesystemet.    

En privat entreprenør i et OPS må kunne styres med funksjonskrav som gir incentiver til effektivitet 

i T-banesektoren, og forutsigbarhet i offentlige utgifter. 

Oslo kommune kan på et senere tidspunkt overføre Sporveiens ansvar for drift av T-banebasene 

og tilhørende anlegg til en privat leverandør. Under et slikt nytt regime kan OPS være egnet. 

Ansvaret for drift av T-banebasetjenester og fjellanlegget kan dermed bli samlet og plassert hos 

privat leverandør i et OPS (Modell 3 i delkapittel 14.1). Ved å overføre ansvaret for T-

banebasetjenester og fjellanlegg til privat leverandør er det grunn til å tro at flere hendelser vil ligge 

innenfor leverandørens eget ansvarsområde. Når hendelsene ligger innenfor ansvarsområdet til en 

privat leverandør er det enklere for en offentlig planlegger å styre med funksjonskrav som gir 

incentiver til effektivitet i T-banesektoren, og forutsigbarhet i offentlige utgifter. Imidlertid vil 

hendelser ellers i T-banesystemet, innenfor Ruter eller Sporveiens ansvarsområder, kunne påvirke 

drift av T-banebasetjenester og fjellanlegget. Hyppigheten og betydningen av slike hendelser må 

utforskes nærmere i forprosjektfasen, dersom Oslo kommune ønsker å samle drift av T-

banebasetjenester og fjellanlegget hos privat leverandør i et OPS.  
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15 Oppsummering og anbefaling 

15.1 Oppsummering 

Dagens situasjon 

I beskrivelse av dagens situasjon fremkommer det at basekapasitet i dagens situasjon er fullt 

utnyttet. Ettersom parkeringskapasiteten på basene er utnyttet maksimalt, må vogner parkeres på 

endestasjoner og ved Stortinget. Ved etablering av ny sentrumstunnel, vil nattparkeringen ved 

Stortinget bortfalle. Bygging av Fornebubanen og ny base på Fornebu vil dekke det økte 

vognbehovet i et kortsiktig perspektiv.  

Det pågår flere infrastrukturprosjekter for T-banesystemet som vil påvirke behovet for antall vogner. 

Utvidelse av infrastrukturen gir også økt behov for bedre kapasitet på vedlikeholdsbasen som i dag 

er på Etterstad.  

Mange av endestasjonene ligger langt fra basene, noe som gjør at perioden for vedlikehold av 

infrastrukturen er kort ettersom vognene har langt å kjøre før de er ute av hovedsporet.  

Arealsøk 

Det er gjennomført et arealsøk i utredningen for å avdekke hvor det finnes aktuelle tomter eller 

områder for plassering av ny baseinfrastruktur. For å minimere tomkjøringskostnader og 

opprettholde et så langt vedlikeholdsvindu som mulig, ble arealsøket avgrenset til å være 

maksimalt to kilometer unna eksisterende T-banenett.  

Til tross for at Oslo er en by i full utvikling og med tett arealbebyggelse, ble flere områder i 

kommunen vurdert som aktuelle for en fremtidig base. I utredningen ble arealer i omtrent samme 

område, betegnet som varianter av samme konsept. I mulighetsstudien ble det derfor gjennomført 

en grovsiling av de ulike variantene for å gå videre med det området som ble ansett som best 

egnet for fremtidig baseinfrastruktur. I utredningen er de valgte arealene blitt brukt til å lage et 

fungerende alternativ som er kostnadsberegnet og analysert. I videre planleggingsfaser, anbefales 

det at det gjøres en vurdering av de andre variantene av arealene for å forsikre seg om hvilket 

areal som gir best samfunnsnytte totalt sett. 

Behovskonflikter 

Det er i behovsanalysen identifisert flere behovskonflikter, der mange av konfliktene dreier seg om 

kampen om arealer: behov for areal til nye baser vs. behov for fortetting langs banene, behov for å 

utnytte stordriftsfordelene vs. arealknapphet, behov for effektiv arealutnyttelse vs. HMS-krav og 

behov for god ressursutnyttelse vs. tilstrekkelig areal.  

Baseinfrastruktur er arealkrevende og ønske om å fortette langs skinnegående transport er stort. 

De alternativene som er detaljert i denne KVUen, innebærer at mye av infrastrukturen er lagt under 

bakken. Det har vært viktig å sikre tilstrekkelig dagslys og utsyn på de funksjonene som inneholder 

arbeidsplasser, mens store deler av resterende infrastruktur er under bakkenivå eller i fjell.  
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Alternativer som er utredet 

I alternativanalysen har tre alternativer blitt detaljert og analysert. Alle alternativer inneholder 

hovedbase lokalisert på Bånkall. Hovedbasen varierer i størrelse. Følgende alternativer er utredet: 

• A1 Stor base  

• A2 To baser. Alternativet inneholder en satellittbase lokalisert i Hovinbyen 

• A3 Base med parkeringsanlegg. Parkeringsanlegget er lokalisert på Sognsvann. 

På Bånkall består basen primært av et fjellanlegg og basen plasseres i umiddelbar nærhet til et 

pukkverk. Dette er en gunstig situasjon på flere måter, både av hensyn til støyutfordringer, 

masseuttak og gjenvinning av fjell, samt minimering av kostnader knyttet til forflytting av masser. 

Arealet har også lav alternativverdi. 

Hovinbyen er et transformasjonsområde, men baseinfrastrukturen legges under bakken, noe som 

ikke legger store begrensninger på utviklingen av området. Dette muliggjør en kombinert 

utbygging, med basen i bunn og nærings- eller boligformål oppå. 

Parkeringsanlegget på Sognsvann er planlagt under eksisterende utfartsparkering. Denne 

parkeringen ligger i markagrensen og det er lite trolig med transformasjon av dette område. 

Følsomhetsanalyse 

Det er gjennomført en følsomhetsanalyse for å se på alternativenes muligheter for en fremtidig 

utvidelse. Både A1 og A2 har mulighet for utvidelse, men for begge alternativene vil det være 

nødvendig å klargjøre arealet til utvidelse i byggefasen. For A1 vil en sprenging av alle fjelløp i 

byggefasen, redusere faren for ras i nærliggende fjellhaller som følge av rystelser. Det må 

imidlertid undersøkes om det finnes mer skånsomme måtet å sprenge ut fjellhallene på. Utvidelse 

av verkstedet må ses i sammenheng med eksisterende drift til Franzefoss Pukk. 

For A2 vil det ikke være mulig å utvide basen etter at det er etablert bebyggelse oppå. Derfor må 

evt. ekstra areal til fremtidig utvidelse klargjøres i byggefasen. Ettersom denne basen ikke har 

plass til vendesløyfe, vil basen bli svært kompakt, noe som vil redusere effektiviteten i den interne 

logistikken. Derfor er det nødvendig å vurdere behovet for økt areal på satellittbasen opp mot 

hvordan den daglige driften vil bli og om det er lønnsomt å investere i det.   

15.1.1 Rangering av alternativene 

A2 og A3 er vurdert opp mot A1 ettersom det ikke er noe referansealternativ å vurdere opp mot. 

Både A2 og A3 har høyere prosjektkostnad enn A1. A3 er 1,2 mrd. dyrere enn A1, mens A2 er 900 

mill. kr dyrere enn A1.  

I nytte-kostnadsanalysen er det beregnet at både A2 og A3 vil være mindre lønnsomme enn A1, 

dvs. at begge alternativene har høyere, negativ netto nytte enn A1. Det er primært investerings-

kostnadene og følgelig også skattefinansieringskostnadene som gir den store forskjellen mellom 

netto nåverdien. A2 og A3 gir lavere støykostnader og kostnader knyttet til tomkjøring.  

Både A2 og A3 er vurdert til å gi noe bedre måloppnåelse enn A1. Dette er primært på grunn av 

mindre tomkjøring og fleksibilitet i basestrukturen (mulighet for utvidelse). I tabell 47 vises en 

sammenstilling av virkninger og rangering av alternativene, vurdert opp mot A1. 
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Tabell 47: Sammenstilling av virkninger og rangering av alternativene, vurdert opp mot A1.  

 A2 A3 

Prosjektkostnad ekskl. mva. mill. kr - 899 - 1 227 

Forenklet netto nytte - 799 - 1 075 

Fleksibel basestruktur ++ + 

Minimere tomkjøring ++ + 

Effektivt vedlikehold + 0 

Drift ved avvikssituasjoner + 0 

Unngå arealer med høy alternativverdi - 0 

Arealeffektivitet - 0 

Reguleringsrisiko 0 0 

Rangering 0 - 

 

A2 er rangert tilnærmet likt A1. A2 har positive konsekvenser i forhold til støy og tomkjøring, samt 

økt vedlikeholdsvindu, en mer fleksibel basestruktur og økt driftssikkerhet. Til gjengjeld har A2 en 

dyrere investeringskostnad. Tomkjørings- og støykostnaden er inkludert i nytte-kostanalysen, og til 

tross for lavere kostnader på disse effektene, vil A2 gi lavere samfunnsøkonomisk nytte enn A1. 

Det er knyttet usikkerhet til en baseinfrastruktur på Bånkall og det er knyttet reguleringsrisiko til 

base i Hovinbyen. Basert på denne usikkerheten, anbefales det derfor å gå videre med både A1 og 

A2. 

Måloppnåelse 

I vurderingen av måloppnåelse kommer A2 To baser best ut. Det å etablere to ekstra baser, vil 

redusere systemets sårbarhet og gi en mer fleksibel basestruktur. Et alternativ med to baser er å 

foretrekke når det gjelder sårbarhet i systemet. Et konsept med to baser er mer kostbart å etablere 

enn et konsept bestående av en hovedbase, men vil samtidig gi lavere støy- og 

tomkjøringskostnader. Støyulempene er viktig sett i forhold til reguleringsrisiko. Dersom alle 

vognene skal parkere på Bånkall, vil det gi økt støyulempe for bosatte langs Grorudbanen.  

Reguleringsrisiko 

Størrelsen på hovedbasen kan påvirke reguleringsrisikoen. Den største basen (A1) gir noe større 

konsekvenser for eksisterende virksomhet, enn en mindre base. Ved videre optimalisering er derfor 

mulighetsrommet mindre ved en stor enn en liten base. Samtidig er vendesløyfa svært førende for 

basens utstrekning. Dersom det i videre optimalisering blir behov for å gå bort i fra prinsippet om 

vendesløyfe, vil en mindre hovedbase være mer realiserbar enn en stor base fordi fjerning av 

vendesløyfe vil gi en mindre effektiv internlogistikk på basen.  

15.1.2 Stor usikkerhet kan påvirke rangeringen 

Det er knyttet stor usikkerhet til en fremtidig berghall på Bånkall. Det må blant annet gjøres grunn-

undersøkelser og spenningsmålinger for å kartlegge hvilken kvalitet det er på berget i området. 

Disse undersøkelsene vil avgjøre størrelsen på anlegget, hvor stor del av anlegget som er 

gjennomførbart og hvor kostbart tiltaket er. Dersom bergtekniske undersøkelser avdekker dårligere 

berg enn forutsatt i utredningen, kan en konklusjon bli at anlegget ikke er gjennomførbart. 
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Alternative arealer til hovedbase må da vurderes. En ny lokasjon vil kunne påvirke både utforming 

og investeringskostnader i stor grad. 

I tillegg finnes det en reguleringsrisiko i den grad at det er usikkert hvor mye areal som faktisk er 

tilgjengelig til baseinfrastruktur. Franzefoss Pukk har pågående drift i området, og estimerer en 

videre driftslevetid på over 45 år. Det er viktig at tiltaket ikke kommer i konflikt med virksomhetens 

faste installasjoner, som ikke er flyttbare. Eventuelt at det er mulig å reetablere disse et annet sted i 

umiddelbar nærhet. Det er derfor nødvendig med grundig involvering av virksomheten og 

grunneiere dersom man går videre med en base på Bånkall. 

En base i Hovinbyen virker å være et attraktivt alternativ for fremtidig basestruktur. Hovinbyen er i 

transformasjon, og det er tidskritisk å regulere inn basevirksomhet her. I motsetning vil område på 

Bånkall være tilgjengelig over et lengre tidsperspektiv. Franzefoss Pukk har estimert en lang 

driftstid på virksomheten og det er dermed ingen planer om å omregulere Bånkall i nær fremtid. En 

base i Hovinbyen er kun aktuell dersom basen etableres på et tidlig tidspunkt. Det er nødvendig å 

rive eksisterende bygg på området for å etablere en kulvert her, og dersom området er utbygget, vil 

det være mye mer kostbart og vanskelig (eller umulig) å etablere en base her. Det er forutsatt 

dårlig grunnforhold i Hovinbyen. Det anbefales likevel at det foretas grunnundersøkelser. 

Resultatet av grunnundersøkelsene kan påvirke kostnadene for basen.  

I videre planleggingsfaser, er det avgjørende å samarbeide med grunneiere. Både når det gjelder å 

ivareta dagens og planlagt drift på Bånkall, samt transformasjonen av Hovinbyen. 

Alle alternativer har reguleringsrisiko, og det utgjør også en usikkerhet. 

15.1.3 Ny basekapasitet bør ligge på gult system 

Det eksisterer to baser i dag som begge ligger på blått system. I tillegg er Fornebubanen under 

bygging og det etableres en ny base på Fornebu. Også denne vil ligge på blått system. For å øke 

driftssikkerheten og redusere sårbarheten til T-banesystemet, er det derfor et behov for å etablere 

en basekapasitet på gult system. Flere baser i systemet vil i seg selv øke driftssikkerheten, men 

fordelen av at ny base plasseres på gult system er at en større del av trafikktilbudet kan 

opprettholdes dersom det forekommer avvik et sted på blått system.  

Selv om det i dag er mulig å kjøre mellom systemene i Ensjøsvingen eller Majorstuen, vil 

fleksibiliteten og driftssikkerheten til T-banenettet øke dersom man etablerer ny(e) base(r) på gult 

system.  

I alle alternativene har blått system en overkapasitet på ni vogner, som kjører over til gult system. 

Dersom det blir aktuelt med linjeforlengelser på blått system, gir det en mulighet til å utvide 

basekapasiteten på gult system slik at det ikke blir behov for å kjøre vogner mellom systemene.   

15.1.4 Tidskritisk å regulere ny basekapasitet 

En planprosess er noe som tar lang tid og arealer som skal transformeres må legges inn i 

kommuneplanen. En baseinfrastruktur er arealkrevende, dersom alt skal legges i dagen. For å 

imøtekomme fremtidens behov knyttet til oppstillingsplasser for vogner til T-banen, er det viktig å 

være tidlig ute og sikre tilgjengelige arealer.  

I alle alternativene er størstedelen av baseinfrastrukturen lagt under bakkenivå, men det er andre 

faktorer som gjør det vesentlig å regulere ny basekapasitet på et tidlig tidspunkt. For basen på 

Bånkall må en utbygging av base ses i sammenheng med pågående og fremtidig drift for 

Franzefoss Pukk. Det blir viktig med en god dialog med virksomheten dersom det planlegges for en 

ny base på Bånkall.  
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Hovinbyen ligger i et transformasjonsområde der utviklingsplanene er i full gang. Det er viktig at en 

evt. baseinfrastruktur under bakkenivå, er med i planleggingen av hva som skjer i dagen. Det er 

vanskelig å etablere en base under terreng etter at området er etablert. Også her er det viktig med 

en god dialog med grunneier. 

Et parkeringsanlegg på Sognsvann er ikke like kritisk, da det i dag eksisterer en utfartsparkering og 

den ligger allerede i markagrensen. Dette tilsier at det ikke vil skje noen transformasjon av dette 

området. En etablering av oppstillingsplasser for vogner under eksisterende utfartsparkering 

innebærer at det i byggefasen ikke vil være tilgjengelige parkeringsplasser i dette området.  

15.1.5 Ytterligere optimalisering av løsninger 

Konseptvalgutredningen er gjennomført på den tiden og med de ressurser som har vært til 

rådighet, og som er ansett som tilstrekkelig for å anbefale et alternativ. Gjennom arbeidet med 

alternativanalysen er det avdekket noen forhold som kan optimalisere løsningene.  

Plassering av vedlikeholdsvognen 

Vedlikeholdsvognen er plassert på Bånkall i alle tre alternativene. En mer sentral plassering av 

vedlikeholdsvognen, kan bidra til å redusere distansen vognen kjører. Plassering ved 

endestasjonen av Grorudbanen, gir vognen en lengre kjøreavstand for å komme til de mer sentrale 

delene av nettet. Det bør vurderes om det kan gi økt gevinst av at denne vognen plasseres mer 

sentralt i systemet, eksempelvis på satellittbasen i Hovinbyen. 

Tekniske forutsetninger 

Gjennom arbeidet med teknisk grunnlag, er det avdekket noen justeringer som kan gi alternativene 

bedre ytelse. Først gis det en oversikt over hvilke generelle optimaliseringer som gjelder for alle tre 

alternativene, deretter spesifiseres det tiltak til hver lokasjon. 

Generelle optimaliseringer for alle alternativene 

• Sporavstand er satt til 6 m. Minimum sporavstand ihht. regelverket er 4 m. Dette gir 

mulighet til å justere sporene i en senere planfase, for å gi plass til plattformer/gangareal 

mm. for ansatte.  

• Det er benyttet normalkrav for horisontal- og vertikaltrase. Det er mulig å gå ned til 

minimumsverdier, som da vil gi enda mer fleksibilitet i sporplanene.  

• Plassering og utforming av sporveksler og -vifter kan optimaliseres for å minimere 

plassbruk.  

• Dette er tidligfase, så fokuset har vært på om det i det hele tatt er mulig å få en sporplan 

som «går opp» og å gi et kostnadsestimat som har et utgangspunkt i virkeligheten. Det 

finnes derfor veldig mange ulike optimaliseringsmuligheter, og det kan hende at 

sporplanen snus helt opp ned i videre detaljeringsfaser.  

Bånkall 

• Tilkoblingsspor mellom endestasjon Vestli og base på Bånkall ligger under bakken. Det er 

med dagens løsninger ikke nok overbygning for å ha en sikker tunnel, og det må derfor 

bygges som kulvert. Dersom man benytter minimumsverdier fra teknisk regelverk kan 

traseen optimaliseres, for å sikre at det ikke berører eksisterende bygg og man får nok 

overbygning. 

• I hver fjellhall er det nå maks fire spor med 6 m sporavstand. I en senere planfase kan det 

være mulig å justere sporavstanden for å få plass til flere spor i hver hall, eller utvide 
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fjellhallene. Det må gjøres etter flere bergtekniske undersøkelser er tatt. Derfor har vi vært 

konservative nå, og hatt maks 25 m fjellhall.  

• Verkstedshallen skal ha dagslys. Det er mulig å se enda nøyere på vertikalen for å 

optimalisere traseen.  

• Veien kan legges på andre siden av verkstedsporet (mellom verksted og 

vask/graffitifjerning), men da blir det trolig behov for en lengre kulvert. Tverrprofilet kan 

også justeres ved behov.  

• Det forutsettes at faste installasjoner tilhørende Franzefoss Pukk ikke må flyttes, men det 

er viktig med koordinering opp mot denne virksomheten for å avklare hvilke muligheter 

som finnes på området.  

Hovinbyen 

• Dersom man justerer på eksisterende spor, kan tilkoblingsspor til basen forkortes.  

• Veien til satellittbasen er lagt langs eksisterende T-banespor for å unngå konflikt med mest 

mulig bebyggelse. Dersom området og bebyggelse skal utvikles kan veien legges i andre 

traseer. Området er relativt flatt, og det vil trolig ikke bli noen stigningsproblemer med å 

legge om veien. Tverrprofilet kan også justeres dersom det er behov for det. 

Sognsvann 

• På Sognsvann må man justere høyden på eksisterende stasjon, for å komme dypt nok ned 

under terreng for oppstillingsplassene. Dersom man i tillegg til vertikalen justerer litt på 

retning til plattformen kan svingen inn til oppstillingsplassene reduseres noe.  

• Sporene er lagt 10 m under terreng. Denne kan justeres noe, slik at stasjonen ikke 

kommer så dypt under terreng.  

• Her benyttes eksisterende vei Sognsveien og eksisterende parkeringsplass reetableres. 

Optimaliseringer her er derfor ikke veldig aktuelt. Man kunne evt. organisere p-plassene på 

parkeringsplassen bedre så man får høyere utnyttelse av arealet.  
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15.2 Anbefaling 

Det anbefales å gå videre med en basestruktur som inneholder ny basekapasitet på gult system. 

Arealene som velges anbefales å være store nok til at det er mulig med effektiv vognlogistikk. Det 

anbefales å gå videre enten med en ny hovedbase eller en kombinasjonsløsning med en 

hovedbase og en satellittbase.  

Det anbefales at både A1 og A2 utredes videre før endelig beslutning. Årsaken er at det er stor 

usikkerhet knyttet til flere forhold. Bergtekniske undersøkelser, tilpasning til virksomheten på 

Bånkall og reguleringsrisiko vil kunne gi stort utslag på utforming og størrelse på hovedbasen. Det 

er en risiko for at det må vurderes andre arealer i nærheten. Arealsøket har vist at det er begrenset 

med aktuelle arealer. I en slik situasjon kan det være mest hensiktsmessig å velge en basestruktur 

basert på to lokasjoner for å få gjennomført prosjektet, selv om dette innebærer økte 

investeringskostnader sammenliknet med en stor base. To lokasjoner reduserer 

tomkjøringskostnader og sårbarheten noe. Dersom videre utredninger reduserer usikkerheten og 

ikke nye forhold avdekkes, anbefales det likevel å gå videre med A1.  

Det anbefales ikke å gå videre med A3 som består av hovedbase og parkeringsanlegg. Årsaken til 

det er at parkeringsanlegg krever relativt store investeringer sammenliknet med nytten. I 

utredningen er A3 det dyreste alternativet. En viktig årsak er behov for tilkoblingsspor med 

tilhørende tilrettelegging. Vogner må jevnlig innom vask og verksted, og det er et begrenset antall 

som det derfor er hensiktsmessig at settes ut til parkeringsanlegg.  
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17 Vedleggsliste 

Listen viser vedlegg som er utarbeidet i tillegg til hovedrapporten. Referater, presentasjoner, 

beregninger og arbeidsnotat er også utarbeidet, men vises ikke i vedlegglisten. Resultatene av 

disse inngår i hovedrapporten.  

Vedlegg 1 Verkstedrapport 1 – behov, mål og krav  

Vedlegg 2 Verkstedsrapport 2 – konseptutvikling 

Vedlegg 3 Mulighetsstudie - Silingsrapport  

Vedlegg 4a Alternativanalysen - Tegningshefte  

Vedlegg 4b Prinsippnotat teknisk løsning  

Vedlegg 4c Notat om bergtekniske vurderinger Bånkall  

Vedlegg 4d Beregningsforutsetninger og -resultater KVU T-banebaser 

Vedlegg 4e PBEs vurdering av reguleringsrisiko  

Storymap som oppsummerer arealsøket: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/359689d59b4d4655868abda2aa213517  

 

Behovsanalysen, mål- og kravanalysen og egnethet for OPS inngår i sin helhet i hovedrapporten.  
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