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1 Innledning
Samferdselsdepartementet, i samråd med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, har i mandatbrev
datert 14.08.2013 gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i fellesskap i oppdrag å lage en
konseptvalgutredning (KVU) for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Jernbaneverket skal
koordinere utredningsarbeidet.
Hovedoppgaven er i mandatbrevet beskrevet slik:
“KVUen må belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det
overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og
gange kan innfris.”
Oppstartsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 06.07.2012, prosjektplan datert 10.12.2012 og
mandatbrev fra Samferdselsdepartementet datert 14.08.2013 skal legges til grunn for utredningsarbeidet.
Prosjektstyringsdokumentet detaljerer hvilke rammer og forutsetninger som gjelder. Her fremkommer
også aktiviteter, organisering, bemanning, budsjett, fremdriftsplan og leveranser. Samlet sett skal dette
bidra til effektiv og profesjonell utredning og styring, slik at KVU-en kan leveres innen 1. mai 2015.
Styringsgruppen har gitt utredningen navnet “KVU Oslo-Navet”.
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2 Bakgrunn
I Samferdselsdepartementets retningslinjer for arbeidet med forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023
(NTP) i 2010/2011 ble Statens vegvesen og Jernbaneverket bedt om å gi “en særskilt vurdering av de
langsiktige kapasitetsutfordringene for jernbanen i Osloområdet”, herunder en plan for gradvis å øke
kapasiteten i jernbanesystemet og når nye, omfattende infrastrukturtiltak bør gjennomføres.
Det ble også bedt om å:
a) klarlegge eventuelt når det er behov for å starte planlegging av ny jernbanetunnel
b) utvikle en helhetlig strategi for utvikling av transportsystemet, herunder knutepunkter og eventuelt
behov for ny T-banetunnel
Byrådet mener i sin behandling av K2012 at det vil være behov for en ny sentrumstunnel for T-banen innen
2025-2030 og at ny tunnel er nødvendig for effektiv utnyttelse av bane til Fornebu og eventuelt andre
1
forlengelser i T-banenettet. I bystyrets vedtak i saken forventes det stor statlig støtte til bygging av ny Tbanetunnel gjennom Oslo sentrum.
Bystyret har i et vedtak i møte 13.06.2012 i forbindelse med behandling av NTP 2014-2023 bedt om at
løsninger for ny jernbanetunnel gjennom Oslo avklares så raskt som mulig. Det ble også presisert at Oslo vil
bidra i arbeidet med en felles KVU for tunneler for skinnegående transport gjennom Oslo.
I transportetatenes forslag til NTP ble det anbefalt å lage en felles KVU for jernbane- og T-banetunnel i
Oslo, der man også ser på helheten i kollektivsystemet. Bakgrunnen var behovet for betydelig økt kapasitet
for å ta prognostisert persontrafikkvekst.
Etter oppstartsbrev fra Samferdselsdepartementet 12.06.2012 ble det laget en prosjektplan, som er datert
10.12.2012. Prosjektplanen ble omtalt i NTP 2014-2023 og Stortinget samtykket under behandling av NTP
2014-2023, jf. Innst. 450 S (2012-2013), 18.06.2013 i at det skal lages en KVU for økt transportkapasitet for
jernbane, T-bane og øvrig kollektivtrafikk i Oslo-området.
Samferdselsdepartementet sendte 14.08.2013 i samråd med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune
mandatbrevet til Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter.
I Ruters ramme- og leveranseavtale med Oslo kommune for 2013 er det sagt at Ruter skal starte opp
arbeidet med KVU for ny sentrumstunnel for T-bane. I tilsvarende avtale med Akershus fylkeskommune er
det sagt at Ruter sammen med Statens vegvesen og Jernbaneverket skal starte arbeidet med en KVU for økt
kollektiv transportkapasitet i Osloområdet.
Klimaforliket i Stortinget i 2012 førte til målsettingen om at veksten i persontransporten i de store byene
skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing.

1 Byrådssak 169/12 K2012 Ruters strategiske kollektivtrafikkplan

2012-2060
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3 Situasjons- og utfordringsbeskrivelse
Oslo er navet for det meste av person- og godstrafikken med tog i Norge med direkte sportilknytninger i alle
retninger. Oslo sentrum er på samme måte navet for det meste av annen kollektivtrafikk som betjener Osloområdet.
Det har vært sterk vekst i kollektivtrafikken i Oslo-området de siste årene. Biltrafikken har hatt liten vekst
til tross for en stadig økende befolkning. Økte bomtakster, nytt betalingssnitt i Bærum og fjerning av
periodekort har bidratt til lav vekst i biltrafikken. Det samme har samordning av kollektivtrafikken
gjennom Ruter AS siden 2007, nye T-banevogner, billigere månedskort og færre parkeringsplasser i
sentrum. Vi ser også en trend i retning av at flere bosetter seg i Oslo sentrum – reurbanisering.
Det er anslått et behov for et kapasitetsløft i løpet av de neste 10-20 årene. Kapasiteten i T-banens
fellestunnel antas å bli fullt utnyttet før 2030, jernbanetunnelen noe senere, i følge prosjektplanen.
Kollektivtrafikksystemet har kapasitetsutfordringer på vei- og banenettet allerede på grunn av flaskehalser
og tidvis store passasjermengder. Det er dermed også sårbart for uønskede hendelser. Dagens T-bane- og
jernbanetunneler har ledig kapasitet samlet sett i dag, og det er teoretisk anslått at det er mulig med 35
prosent kapasitetsøkning i T-banetunnelen og 25 prosent i jernbanetunnelen med kortsiktige tiltak på
plass. Det er ikke nok til å ta den stipulerte trafikkveksten frem mot 2050.
Trafikkveksten bygger på forutsetninger om befolkningsvekst og økonomisk vekst i offisielle dokumenter
fra Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementets perspektivmelding. Det er utredningens oppgave å
konkretisere forutsetningene, slik at de blir håndterlige i KVU-en. Et enkelt regnestykke viser hva den
politiske målsettingen om persontrafikkveksten kan bety for antall reiser med kollektivtrafikk. Dersom
markedsandeler for 2012 legges til grunn – og hvor kollektivtrafikken har ca. 300 millioner reiser årlig
(påstigninger) – og trafikkveksten tas med kollektiv, sykkel og gange i tiårene fremover, vil det i 2030 bli
ca. 530 millioner reiser og tilsvarende ca. 800 millioner kollektivreiser i 2060.
Selv om all vekst i persontransporten tas kollektivt, vil veitrafikken øke på grunn av mer varetransport og
tjenestebasert transport.
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4 Mandat og rammebetingelser
4.1 Mandat
Mandatet for utredningsarbeidet fremgår av Samferdselsdepartementets brev datert 14.08.2013 og er som
følger:
“KVUen må belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det
overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport,
sykkel og gange kan innfris.”
Samferdselsdepartementet presiserer at utredningsarbeidet avgrenses til kollektiv transportkapasitet i
Oslo-området, men at utredningen i begrenset grad skal svare ut overordnede problemstillinger knyttet til
godstrafikk på jernbane og optimalisering av biltrafikk, gåing og sykling.
Transportsystemet i Oslo-området skal håndtere fremtidens transportbehov som følger av
befolkningsvekst. Befolkningen skal sikres god og bærekraftig mobilitet.
Dette sammen med forutsetninger og avgrensninger omtalt i mandatbrev og prosjektplan utgjør rammene
for arbeidet.

4.2 Rammebetingelser og føringer
Prosjektplan og mandatbrev inneholder de mest sentrale føringene for KVU-arbeidet. I tillegg kommer
enkelte infrastrukturprosjekter som enten er under bygging eller som er budsjettert med oppstart senest i
2014. Føringer finnes også i NTP 2014-2023 og i Stortingets behandling av denne, jf. Innst. 450 S (20122013).
Når det gjelder arealutvikling (bolig og næring/skole), tas det i prosjektplanen utgangspunkt i det arbeidet
som Plansamarbeidet for Oslo og Akershus gjør, herunder inngår de nyeste arealplaner i Oslo og Akershus
og en avstemming til de nærmeste områdene av Buskerud, Oppland, Hedmark, Vestfold og Østfold.
I Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter er det mange utredninger og planer som har eller vil få ett eller
flere grensesnitt mot KVU Oslo-Navet. I vedlegg 7.2 er det en beskrivelse av disse.

4.3 Suksesskriterier
Arbeidet skal gjennomføres med faglig god kvalitet innenfor de tidsrammer og den kostnad som fremgår av
dette dokumentet.
Sentrale suksesskriterier for utredningsarbeidet ut over dette er:












faglig uavhengig og åpen analyse
tilgang på ressurser og prosjektmedarbeidere
organisere arbeidet med tydelig ansvarsdeling og styring
god kommunikasjon internt og eksternt
sikre involvering, medvirkning og samarbeid
avklare valg av metodikk og analyseverktøy
avklare sentrale forutsetninger som grunnlag for arbeidet
tid til refleksjon og faglig læring
tilstrebe et godt omdømme i media, i politiske og faglige miljøer og hos innbyggerne
god styring og oppfølging av konsulenter
god teknisk-økonomisk vurdering av konseptene

Side 7 av 45

5 Gjennomføring av utredningen
5.1 Metode og aktiviteter
Arbeidet med utredningen skal følge det metodiske opplegget som følger av Finansdepartementets
veiledere for KVU, siste versjoner. Veileder nr. 9 beskriver utredningsprosessen.2 Hovedfasene i KVU er
følgende:
1)
2)
3)
4)

Behovsanalyse
Mål og krav
Konseptmuligheter
Konseptanalyse

KVU-metodikk
Finansdepartementets metodikk for KVU-arbeid med tilpasninger for transport skal brukes i utredningen.
Videre skal transportetatenes trafikkmodeller for person- og godstransport brukes for å prognostisere
etterspørsel og beregne konsekvenser. Likeledes skal modeller som egner seg til å prognostisere gåing og
sykling brukes.
I samfunnsøkonomiske analyser skal transportetatenes metodikk for nyttekostnadsanalyser, med
eventuelle tilpasninger som kommer i 2014, vurderes benyttet. Det må undersøkes om det finnes annen
metodikk som er bedre egnet til å analysere KVU-ens problemstillinger. Valg av tidsverdier for
kollektivtrafikkreiser i Oslo-området må vies spesiell oppmerksomhet.
Eventuelle svakheter ved analyseverktøyene, spesielt transportmodellene, må belyses og forsøksvis
utbedres. Alternativ metodikk for samfunnsøkonomiske analyser kan vurderes brukt dersom de finnes.
Scenarieteknikker skal vurderes brukt for å lage fremtidsbilder der de tradisjonelle metodene ikke er bra
nok.
Det må gjøres følsomhetsanalyser som forteller om robusthet og sårbarhet.

Forberedelse og oppstart
I det innledende KVU-arbeidet skal følgende aktiviteter gjennomføres:




Etablere prosjektorganisasjonen
Lage og forankre prosjektstyringsdokumentet
Spesifisere konsulentoppdrag

Prosjektstyringsdokumentet skal være godkjent innen 15.12.2013.

5.2 Behovsanalyse
Behovsanalysen skal konkretisere og definere det prosjektutløsende behovet, som igjen er førende for
arbeidet med å lage spesifikke samfunns- og effektmål. Med prosjektutløsende behov menes det
samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltak til et bestemt tidspunkt. Samfunnsmål skal relateres til
den utviklingen som virkningen av tiltaket skal bygge opp under.
En behovsanalyse kan lages ved bruk av normative metoder, etterspørselsbaserte metoder og
interessegruppebaserte metoder. Først kan det være fornuftig å kartlegge interessenter og aktører.
En normativ metode innebærer å finne overordnede politiske mål, lover og forskrifter. I denne KVU-en er
målet fra Klimaforliket om at veksten i persontrafikken i storbyområdene skal tas med kollektive
transportmidler, sykling eller gåing førende.
2 Versjon 1.1

(utkast) datert 28.04.2010
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Persontransportetterspørselen skal beregnes på bakgrunn av SSBs prognoser for befolknings- og
arbeidsplassutvikling i Oslo-området. Arealutviklingen skal bygge på det arbeidet som gjøres i
Plansamarbeidet for Oslo og Akershus og på arealplaner i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold,
Hedmark og Oppland.

Om analyseområdet
Influensområdet skal være det som nås med anslagsvis en times reisetid med tog fra Oslo S etter at nye
dobbeltspor er ferdig, dvs. Sarpsborg/Hamar/Tønsberg.
Det foreslås på bakgrunn av dette at utredningen legger til grunn tre geografiske nivåer:
1) Tiltaksområdet:
Løsninger for transportsystemet i Oslo by med hovedvekt på området innenfor Ring 3 og løsninger for
transportsystemet i resten av Oslo-området, avgrenset til det området som, eller kan, betjenes av lokaltog.
2) Influensområdet:
Ca. 1 times reisetid fra Oslo S – i alle vei- og banekorridorer. Utredningen skal beskrive virkninger og
nødvendige tiltak mer prinsipielt. For eksempel skal KVU-en beskrive eventuelle behov for nye
dobbeltspor, nye forbindelser, nye kollektivfelt, nye knutepunkter, økt kapasitet i driftsanlegg for buss og
bane, men ikke nødvendigvis angi helt spesifikke løsninger.
3) Resten av transportnettet:
Presisere hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for transportene inn/ut av influensområdet, men ikke
skissere behov eller løsninger.

Om persontrafikkveksten
Det arbeides med å definere hva “Klimaforliket” betyr for videre planlegging av kollektivtrafikken, og det er
naturlig at KVU-arbeidet følger med på dette og bruker det som passer inn i egne analyser, for eksempel
kan det gjelde mål og indikatorer.
Det må konkretiseres hva “ta persontrafikkveksten” innebærer for utvikling av kollektivtrafikken – hvilke
typer reiser, hvilke strekninger, hvilke områder, hvilke trafikanter, hvilke tidspunkt osv. Arbeidet med
Bymiljøavtalene kan bidra med kunnskap her og som vil gjøre det enklere å utforme konsepter som
oppfyller målsettingen. Til grunn for konseptutviklingen må det ligge standardkrav til kollektivtrafikken.
Trafikkveksten antas å bli påvirket av ordninger med fleksibel arbeidstid, hjemmekontor og eventuelle nye
regler for parkering ved arbeidsplassen og betaling for bilbruk.
Det er nødvendig å avklare hva ambisjonsnivået og prinsippløsningene skal være for sykling og gåing. Hvor
stor del av persontrafikkveksten er det realistisk å avvikle med sykling og gåing? På hvilke relasjoner bør
det spesielt tilrettelegges for dette? Det er naturlig å være nokså konkret her, for potensialet for mer gåing
og sykling vil variere mye fra sted til sted og fra årstid til årstid.
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Om boliger og arbeidsplasser
Plansamarbeidet for Oslo og Akershus har utviklet og analysert tre scenarier for arealutviklingen i Oslo og
Akershus mot 2030 basert på a) foreliggende kommuneplaner og b) SSBs alternativ MMMM i prognosene
for 2011-2030. Følgende scenarier er analysert:
1) Videreføring av dagens kommuneplaner
2) Konsentrert utvikling av byer
3) Fortetting i mange knutepunkter
I KVU-en legges scenariene 2 og 3 til grunn for analysearbeidet. Det er likevel nødvendig å gå gjennom
disse arealscenariene mer i detalj for å få tak i premissene og vurdere behov for justeringer av scenariene
(eventuelt et bearbeidet scenario eller scenarier) eller reviderte versjoner av de foreliggende, jf. blant annet
det at Oslo kommune har to scenarier for sin byutvikling – “innenfra og ut” eller “utenfra og inn”.
Arealplaner i nabofylkene må vies oppmerksomhet.
Intensjonen med Plansamarbeidet i Oslo og Akershus er at arealplanene skal være bindende for
kommunene etter hvert og at det gir grunnlag for innsigelser dersom de ikke følges. Det foreslås derfor bare
å gjøre følsomhetsanalyser for scenario 1.
Det bemerkes at kollektivtransporttilbudet vil ha stor betydning for hvilken arealbruk som blir realisert.

Om prosjektutløsende behov
En behovsanalyse skal gi et prosjektutløsende behov. Det skal redegjøres for styrken på og tidsaspektet for
behovet sammenlignet med andre lignende samfunnsutfordringer.

5.3 Mål og krav
Samfunns- og effektmål skal bygge på behovsanalysen og det prosjektutløsende behovet. Samfunnsmålet
beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under og er knyttet til virkninger for
samfunnet. Effektmålene beskriver hvilken virkning man ønsker oppnådd for trafikantene. Målene som
utarbeides skal være spesifikke, målbare, aksepterte, realistiske og tidsavgrensede.
Resultatmålene er knyttet til ferdig prosjekt, men skal beskrives hva gjelder kostnad og tid i KVU-en for å
kunne gi føringer for eventuelt videre planlegging.
Oppdragsgiverne skal godkjenne samfunnsmålet.
Kravdokumentet skal sammenfatte betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen og utledes av
samfunns- og effektmålene. Kravene skal brukes til å avgjøre om konseptene er relevante og til å vurdere
godheten av de relevante konseptene. Kravene kan defineres som absolutte, viktige eller mindre viktige.

Om standard på kollektivtrafikken
Det er en forutsetning at kollektivtrafikktilbudet skal ha høy kvalitet og gi mest mulig sømløse reiser. Det
skal utvikles mål og indikatorer for blant annet:









Reisetid dør til dør
Frekvens
Punktlighet
Kapasitet
Komfort
Omstigning
Utforming av infrastruktur, knutepunkter og kjøretøy/vogner
Andre

Systemoppbygging og rollefordeling mellom driftsartene, stasjons- og terminalstruktur og prinsipper for
flatedekning og mating må avklares. Det foreslås å ta utgangspunkt i faglige velfunderte teoretiske
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tilnærminger til dette. For eksempel har HiTrans-prosjektet (Rapport nr. 2, 2005) laget en lærebok i
nettstrukturplanlegging for kollektivtrafikken. Samme tilnærming er brukt i analyser som for eksempel
“Driftskonsept for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet i 2015” og i K 2012/2016.
Det må også belyses om vi har en driftsartsfaktor i kollektivtrafikken?3 Hva medfører det for anbefalingene
i tilfelle?
Behov, mål og krav skal sammenfattes i mulighetsstudier som angir mulighetsrom.

5.4 Konseptmuligheter
Det skal utvikles konsepter som dekker de identifiserte behovene. Det skal tas utgangspunkt i KVUs
firetrinnsmetodikk i analysearbeidet.
Det innebærer å utrede:
1.
2.
3.
4.

tiltak som kan påvirke transportbehov og valg av transportmiddel
tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og materiell
mindre utbyggingstiltak
nye, store utbyggingstiltak

Det er i prosjektplan og mandatbrev lagt føringer for konseptutviklingen. Gjennomførte forstudier av nye
T-bane- og jernbanetunneler vil være et viktig grunnlag for arbeidet med utvikling av konsepter.
Konseptene skal kunne realisere mål og tilfredsstille de krav som er stilt. Konseptene skal detaljeres så
langt det er nødvendig for å ta stilling til mål- og kravtilfredsstillelse.
I arbeidet med å definere konsepter skal man sikre at







de er gjensidig utelukkende konsepter (ulike måter å løse samme behov på)
det er tydelig hva som er avhengigheter og forutsetninger
det er kreativitet i tenkningen (“tenke nytt og fritt”)
det er minst mulig forutinntatthet i tenkningen
det er sjekket ut om det er referanseprosjekter i utlandet
åpenbart urealistiske konsepter er silt ut

Om dagens situasjon
Dagens situasjon er basis input i transportmodellene. Det antas at referanseåret er 2009 hva gjelder
transportmiddelfordeling, jf. reisevaneundersøkelsen4, mens infrastruktur og rutetilbud bør være mest
mulig likt situasjonen i 2013. Det er avgjørende for analysene senere at dagens situasjon er mest mulig lik
dagens virkelighet. Det må avklares hvilke avvik/ mangler som finnes, og så får man vurdere eventuelle
korrigeringer deretter.
Kapasiteten i dagens kollektivtrafikksystem må belyses, herunder godstrafikk på jernbane. Det samme må
kapasiteten i veisystemet for bil og sykkel.

Om systemperspektivet
Det skal være et systemperspektiv på utredningsarbeidet, herunder skal rollefordeling mellom driftsarter
og mellom driftsformer på bane og bruken av gamle og nyere jernbanespor utredes. Det skal deretter
utredes hva som er behovet for økt kapasitet for jernbane og T-bane med nødvendige suppleringer på
kapasiteten på trikk og buss for å oppnå flatedekning gjennom mating og tverrforbindelser for å nå
målsettingen.
3 Driftsartsfaktor ble tidligere kalt skinnefaktor.
4

Det gjennomføres ny reisevaneundersøkelse i 2013.
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Traseer og stasjonslokaliseringer skal angis, og funksjonskrav til omstigning T-bane/T-bane, T-bane/
jernbane, jernbane/jernbane og mellom disse og kollektivtrafikken på overflaten skal beskrives.
Nye tunneler for jernbane og T-bane skal også analyseres samlet, og konsekvensene for by- og
arealutvikling, knutepunktutvikling og det kollektive transportnettverket skal beskrives. Eventuelle behov
for ny bussinfrastruktur på kort og lang sikt skal beskrives, det samme gjelder behovet for andre tiltak enn
nye tunneler. Det skal gjøres en selvstendig vurdering av når det er behov for nye fellestunneler.
Det må også anlegges et systemteknologisk perspektiv på utvikling av jernbanen. Det er viktig å tenke
enkelhet og kundeorientert hva gjelder togtilbudet.

Om driftskonseptene
Det skal gjøres vurderinger av hva slags kollektivtilbud som bør utvikles på mellomlang og lang sikt,
anslagsvis i 2030, 2040 og 2050/2060. Det skal ikke være begrensninger i tilbudsutviklingen som skyldes
infrastruktur, materielltyper, tekniske standarder, ansvarsdeling eller rollefordeling. Det skal vurderes om
deler av eksisterende infrastruktur anbefales bygd om til en annen teknisk løsning.
Det skal spesielt utredes et lokaltogtilbud på gamle dobbeltspor fra Oslo til Asker, Lillestrøm og Ski. Videre
skal det utvikles et markedsbasert tilbud på Hovedbanen nord for Lillestrøm, Gjøvikbanen, Sørlandsbanen
Drammen-Kongsberg, Kongsvingerbanen, Spikkestadbanen, Østre linje og Ringeriksbanen. Tilhørende
investeringsbehov skal beskrives på overordnet nivå.
Oslo bystyre har vedtatt videreutvikling av trikken som del av byens kollektivtrafikk. I Ruters trikkestrategi
står det at “det er en dårlig strategi å beholde trikken hvis den ikke utvikles i tråd med by- og
markedsutviklingen”. I KVU’en må det komme frem hvordan trikken kan bidra til måloppnåelsen om å ta
persontrafikkveksten. Videre har trikken svært dårlig punktlighet i dag, hovedsakelig på grunn av dårlig
fremkommelighet. Det må vises prinsippløsninger som kan få punktligheten opp på et (målsatt) akseptabelt
nivå.
Bussen har en svært viktig rolle i kollektivtrafikken. I Oslo har flere busslinjer like mange passasjerer som
enkelte T-banelinjer. Linjene 31 og 37 kjører døgnet rundt og i perioder er frekvensen så høy at det er
begrenset hvor mye den kan økes fysisk sett. Bussene i Oslo har også fremkommelighetsproblemer, og det
er nødvendig å skille buss- og trikketraseene i større grad. Samtidig må fremkommeligheten for bussen
bedres i de traseene som rendyrkes som busstraseer.
Busstilbudet i Akershus skal supplere banetilbudet, mate til T-bane og tog i knutepunkter, samt få et
høyfrekvent og attraktivt busstilbud lokalt i Akershus. Det er mange steder nødvendig å bedre
fremkommeligheten for buss inn mot stasjoner og knutepunkter.
Ved en mer “beskjeden” baneutbygging vil bussen måtte ta en større del av sentrumsrettet trafikk fra
forsteder utenfor sentrum, noe som vil krever økt kapasitet i bygater og på innfartsårer. Det vil være klare
fysiske grenser for mye kapasiteten i gater og på veier kan økes.
Ny bussterminal over Oslo S og bussterminalløsninger utenfor Oslo sentrum skal inngå i
alternativanalysene.
Økt kapasitet på tog og T-bane vil innebære mer trengsel på stasjonene. Derfor skal stasjonenes evne til å
håndtere flere passasjerer både i fellesområder og på plattformer utredes, og eventuelt forslag til økt
kapasitet og/eller nye stasjoner skal skisseres.
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Oppsummert foreslås følgende felles føringer for utvikling av alle driftsarter:


Samtlige driftsarter har etablert kvalitetsmål for egen drift, men mangler i stor grad god
måloppnåelse. Det legges til grunn at målene for punktlighet (at avgangene går i rute) og regularitet
(at avgangene kjøres) som et minimum fastholdes. Det må vises hva som på konseptuelt nivå må til
for å nå målene



Det må utvikles et sett av felles kapasitetsstandarder og begreper som gjør at konseptene kan
sammenlignes på en relevant måte



KVU-en skal ha realisme. Hver driftsart har store grunnkostnader. Konseptforslagene bør i
utgangspunktet bygge på kjent teknologi og en raffinering, eller kombinasjon av de eksisterende
driftsartene, heller enn å introdusere helt nye eller uprøvde driftsformer og teknologiske løsninger.
Det utelukkes derimot ikke nye driftsformer eller løsninger

Om nullalternativet
Nullalternativet er referansen som investeringsalternativene skal sammenlignes med og skal være en
“forsvarlig” videreføring av dagens situasjon. Nødvendige vedlikehold og fornyelse skal inkluderes.
Nullalternativet skal utvikles for å kunne være et realistisk valg for beslutningstakerne, enten for å utsette
en større investering eller for at nullalternativet er godt nok. Alternativanalysen er en differanseberegning
mellom de andre alternativer og nullalternativet.
Tiltak som ved inngangen til 2014 regnes som bundne, dvs. tiltak som er startet opp eller der bevilgning av
midler er vedtatt, skal inngå i nullalternativet. Følgende tiltak skal dermed inngå:











E18 Bjørvika
Rv 150 Sinsen-Ulven
Kolsåsbanen
E18 Sydhavna
Rv 22 Lillestrøm-Fetsund
E16 Sandvika-Wøyen
Lørenbanen
Follobanen
Ny rutemodell for T-bane og tilhørende infrastrukturtiltak (etter Lørenbanen)
Ny grunnrutemodell for tog og tilhørende infrastrukturtiltak (2014/2015)

KVU-en har et langt tidsperspektiv og det er derfor naturlig å analysere varianter av nullalternativet som
innbefatter flere tiltak enn de som oppfattes som bundet i 2014, selv om veilederen legger strammere krav
til nullalternativet.

Om varianter av nullalternativet
I og med at planhorisonten er lang og at det er lenge til eventuell(e) ny(e) tunneler er ferdig bygd, er det
ønskelig å se på varianter av et nullalternativ relatert til milepæler som kommer og/eller spesielle
infrastrukturtiltak. Eksempler kan være:





Variant med ferdig indre Intercity
Variant med T-bane til Ahus/Lillestrøm og Fornebu
Variant med Ringeriksbanen
Variant med ny E18 Vestkorridoren og Manglerudtunnel
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Om konseptene
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Konsept uten nye T-bane- og jernbanetunneler
Konsept med ny jernbanetunnel
Konsept med ny T-banetunnel
Konsept med både ny T-bane- og jernbanetunnel
Konsept med ny T-bane- og jernbanetunnel og andre tunnelløsninger i Oslo-området
xx – Konsepter som eventuelt utvikles i KVU-prosessen

Det må i alle konseptene ses på hvilken rolle trikken skal ha i fremtidens kollektivtrafikk. Dagens trikkedrift
kjennetegnes av lav hastighet og dårlig fremkommelighet i indre by. Det må blant annet utredes om deler
av infrastrukturen skal oppgraderes til bybanestandard, med blant annet egne traseer og lengre
vogner/plattformer.
Muligheten for samdrift mellom T-bane/trikk og jernbane/trikk bør vurderes i et alternativ uten nye
tunneler, eventuelt i konsept e) som tillegg til nye jernbane- og T-banetunneler.
Det kan vise seg nødvendig å bygge to nye tunneler og videreutvikle trikk til ordinær bybane uten samdrift
for å ta trafikkveksten. Også andre større tiltak kan vise seg nødvendige for å ta en antatt persontrafikk som
er 2,5 ganger høyere enn i dag målt i antall reiser. Det understrekes at dette er en svært ambisiøs målsetting
kapasitetsmessig. Kapasitet og kvalitet må gå hånd i hånd i analysene, fordi kapasitet i seg selv ikke er nok
til å få folk til å bruke kollektivtilbudet.

5.5 Konseptanalyse
Konseptanalysen tar for seg de konseptene som gjenstår etter grovsilingen. Konseptanalysen skal avklare
hvordan konseptene bidrar til å nå de mål og krav som er satt for tiltaket, og dokumentere forskjeller
mellom konseptene, som grunnlag for anbefaling.

Om kapasitet
Hensikten med KVU-en er å finne ut behovet for økt kapasitet i kollektivtrafikken gitt et prognostisert
fremtidig transportbehov.
Det er derfor nødvendig å belyse hva som er dagens kapasitetsutnyttelse. Det er videre nødvendig å se på
hva som er potensialet for økt kapasitet på dagens infrastruktur. Et kapasitetspotensiale kan for eksempel
ses på som muligheter for flere vogn- og kjøretøyenheter på eksisterende vei- og baneinfrastruktur,
herunder dobbeltdekkere for tog og buss; muligheter for flere passasjerer i eksisterende vogn- og
kjøretøyenheter; mulighet for flere passasjerer i nye vogn- og kjøretøyenheter på eksisterende vei- og
baneinfrastruktur.
Det er for det tredje viktig å belyse hva økt kapasitet betyr når man snakker om ny infrastruktur og nytt
materiell på denne.
Det trengs i tillegg å gjøres særskilte kapasitetsanalyser av hva sikker og effektiv avvikling av
passasjerstrømmer i stasjonsanlegg og på stoppesteder og plattformer innebærer kvantitativt sett.
Sikkerhetskrav og annet regelverk kan ha avgjørende betydning for denne kapasiteten, foruten at det har
betydning for sikkerhetsnivået.
Nedenfor er det listet opp noen typer kapasitet for å bevisstgjøre de valg man tar i analysearbeidet:





Personkapasitet – antall personer over et snitt i løpet av en tidsenhet
Passasjerkapasitet – antall stå- og sitteplasser pr. vogn- og kjøretøyenhet pr. tidsenhet
Infrastrukturkapasitet – antall vogn- og kjøretøyenheter pr. strekning pr. tidsenhet
Setekapasitet – antall sitteplasser pr. vogn- og kjøretøyenhet pr. tidsenhet
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Nærmere om trafikksikkerhet og bymiljø
Konsekvenser for trafikksikkerheten av at det blir mer gåing, sykling og reising kollektivt må utredes. Det er
sannsynlig at antall ulykker øker når flere skal gå/sykle til og fra buss og bane. Det å sykle innebærer høyere
risiko enn å kjøre bil.
Konsekvenser for trivsel og sikkerhet i bymiljøet, det som ofte nevnes som miljøkapasitet og barrierer i
bygater, må utredes. Det er for eksempel fysiske og miljømessige grenser for hvor mange busser og trikker
som kan trafikkere en gate eller vei.

Om teknisk-økonomisk analyse
Det skal gjøres en vurdering av gjennomførbarhet sett i forhold til tekniske krav og geologiske forhold. Det
skal videre gjøres en kostnadsberegning på konseptstudienivå.5
Grunnlaget for teknisk-økonomisk analyse er en separat utredning som også vil måtte redegjøre for
tunneldrivemetoder som kan være aktuelle med de grunnforholdene som er i Oslo sentrum.

Om samfunnsøkonomisk analyse
Valg av samfunnsøkonomisk metode bør gjøres ut fra problemstilling og tilgjengelige data. Nytte/kostnadsanalyser der nytte og kostnad verdsettes i kroner og der forhold som ikke lar seg verdsette,
vurderes kvalitativt, er mest vanlig i samferdselssektoren. Inngangsdata til den samfunnsøkonomiske
analysen skal være forventningsverdier for investeringskostnader, kostnader til drift og vedlikehold samt
nytteverdier der de lar seg kvantifisere i kroner.
De forhold som er beskrevet i kravdokumentet og som det ikke er mulig å kvantifisere på en god måte,
utgjør prosjektets ikke-prissatte konsekvenser. Disse omtales, særlig de som i større eller mindre grad kan
være avgjørende for valg av konsept. Eventuelle vesentlige fordelingseffekter bør identifiseres.
Det skal lages et forenklet klimaregnskap.

Om usikkerhetsanalysen
Det skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse av konsepter som har vært gjennom den
samfunnsøkonomiske analysen. Analysen omfatter vurdering av investeringskostnader, drifts- og
vedlikeholdskostnader og nyttekomponenter.
Arbeidet skal gjøres av en uavhengig konsulent, og blir et oppdrag som lyses ut på senere tidspunkt.

5.6 Spesialanalyser
Det er i mandatbrevet bestilt “spesialanalyser” om godstrafikk på jernbane, om styring av
personbiltrafikken, om materiellstrategi og om vurdering av samtidig utbygging av nye fellestunneler for Tbane og jernbane. Problemstillingene som ønskes belyst og vurdert er nærmere beskrevet nedenfor.

Godstrafikk på jernbane




5

Belyse om godstog kan bruke de nye tunnelene Oslo-Lillestrøm, Oslo-Ski og Lysaker-Asker
Belyse om farlig gods i fremtiden vil tillates fremført gjennom innebygde stasjoner –
omkjøringsløsninger for gods
Belyse i hvilken grad begrensninger for godstogene vil gi persontogtilbudet på gamle dobbeltspor
økte muligheter (jf. fullstoppende lokaltog Ski/Asker/Lillestrøm)

Veileder nr. 6 Kostnadsestimering, versjon 1.0 – 11.3.2008
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Optimalisering av personbiltrafikken


Belyse tiltak som kan stimulere til at det blir økt belegg i privatbiler, herunder blant annet
veiprising, trafikkstyring og sambruksfelt (3+)

Innerstrekningene av Hovedbanen, Østfoldbanen og Drammenbanen


Hvilket togtilbud skal man ha innenfor Asker, Ski og Lillestrøm? Infrastrukturbehov?

Baner som ikke inngår i Intercity-utbyggingen



Omfatter Gjøvikbanen, Hovedbanen nord for Lillestrøm, Kongsvingerbanen, Østre linje,
Spikkestadbanen, Sørlandsbanen (Drammen-Kongsberg)
Hvilket togtilbud skal man ha på disse banene? Infrastrukturbehov?

Vogn- og busspark



Diskutere hva slags rullende materiell som best vil kunne møte transportbehovene
Materiellbehov for ulike scenarier for tilbudsutviklingen

Nye fellestunneler og samtidig utbygging



Det skal gis en vurdering av eventuelt når ny jernbane- og/eller T-banetunnel bør realiseres
Det skal gis vurdering av fordeler og ulemper for anleggsarbeidet ved samtidig utbygging – inngrep
i bymiljøet, økonomi og drift

5.7 Teknisk-økonomisk plan
KVU-en omhandler komplekse og omfattende problemstillinger for kollektivtrafikkens infrastruktur
spesielt i det indre byområdet. Det er viktig at det er gjort tilstrekkelige analyser og vurderinger slik at man
har en trygghet for at anbefalt konsept er gjennomførbart mht inngrep og anleggsgjennomføring, at de
tilfredsstiller tekniske krav og at kostnadene er godt fundert.
For å sikre kompetanse og kapasitet legges det opp til å gjøre teknisk-økonomiske vurderinger av
baneløsningene i tillegg til de vurderinger som normalt vil inngå i en KVU. Tilleggsvurderingene vil gjøre
det mulig å gå mer i dybden på vurdering av tekniske løsninger for anleggsarbeidet, en bedre beskrivelse av
nødvendige inngrep og driftsforstyrrelser samt at konseptene tilfredsstiller tekniske krav som gjelder for Tbane og jernbane. På denne måten vil man også få et bedre grunnlag for å beregne kostnadene på
konseptnivå.
Tilleggsvurderingene vil følge KVU-en gjennom de ulike fasene. Dette oppdraget er beskrevet nærmere i
pkt. 0.
De teknisk-økonomiske vurderingene i KVU-en skal sammenstilles og dokumenteres i et eget dokument, en
teknisk-økonomisk plan (TØP), se dokumentoversikten pkt. 0.

5.8 Sammenstilling og rangering
Resultatene fra de samfunnsøkonomiske analysene skal brukes til å rangere alternativene og fastsette
måloppnåelse. Det må vurderes nærmere hvordan sammenstillingen av ikke prissatte konsekvenser skal
gjøres. Mer formaliserte metoder ved bruk av tall og tegn kan bli nødvendig dersom det foreligger mange
alternativer og det er flere vesentlige ikke prissatte konsekvenser hvor alternativene skiller seg fra
hverandre.
Det vil ikke bli gjort forsøk på å prissette forhold som faller i kategorien “ikke-prissatte konsekvenser”.
Det skal eventuelt anbefales et konsept for videre planlegging, herunder et forslag til trinnvis og samtidig
utbygging av nye fellestunneler dersom det blir anbefalingen.

5.9 Høring og KS1
Oppdragsgiverne skal sende KVU-en på høring. KVU-staben skal gi nødvendig bistand i høringsfasen og
svare på spørsmål fra KS1-konsulentene.
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5.10 Tentativ fremdriftsplan
Fremdriftsplanen – som er revidert i samarbeid med Norconsult og deres opplegg for gjennomføring av
utredningen – finnes på neste side. Sist revidert 14. mars.
Norconsult vil overføre denne overordnede fremdriftsplanen til sitt prosjektstyringsverktøy – ISY Prosjekt
Plan.
KVU-en skal leveres oppdragsgiverne senest 1. mai 2015.
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Sist revidert 14. mars 2014.

5.11 Prosjektorganisasjon – roller og ansvar
KVU-arbeidet skal organiseres som et prosjekt med prosjektstab, styringsgruppe og referansegruppe. Det er
under vurdering om det skal etableres en referansegruppe eller ikke. Oppdragsgivere og prosjekteiere følger
arbeidet på egnet måte.
Prosjektorganisasjon pr. juni 2014:

Disse skal ha følgende roller og ansvar:

Oppdragsgivere
Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er oppdragsgivere. Disse skal
godkjenne samfunnsmålet.
Oppdragsgiverne vil bli holdt orientert og involvert på egnet måte. Det er aktuelt med både
informasjonsmøter og oppdragsgivermøter. Det er lagt opp til fire møter. Det skal tas høyde for tid til
skriftlig saksbehandling underveis.

Prosjekteiere
Jernbanedirektøren, vegdirektøren og administrerende direktør i Ruter AS er prosjekteiere på vegne av
oppdragsgiverne.
Det er lagt opp til åtte prosjekteiermøter.

Side 21 av 45

Styringsgruppe
Styringsgruppen består av to representanter fra hver av prosjekteierne, men med mulighet for fleksibilitet
når det gjelder antall.
Styringsgruppen skal:







bidra i arbeidet med og godkjenne prosjektstyringsdokumentet
sørge for at prosjektet tildeles tilstrekkelig med ressurser, både menneskelig og økonomisk, samt
passe på fremdriften i prosjektet
ta beslutninger på sentrale milepæler i prosjektet
ta beslutninger i viktige problemstillinger der det er vanskelig å komme til enighet i KVU-staben
bidra med kvalitetssikring av dokumenter
sluttbehandle KVU i samhandling med prosjekteierne før oversendelse til oppdragsgiverne

Det legges opp til månedlige møter i styringsgruppen.

KVU-stab og rådgivere
KVU-staben består av fagfolk fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter og er tilknyttet prosjektet på
heltid eller deltid. Staben er tverrfaglig og skal lede og gjennomføre utredningsarbeidet sammen med
konsulenter, eksterne fagfolk og øvrige ressurspersoner i etater og virksomheter.
KVU-staben skal sørge for fremdrift i henhold til milepæler og frister, kvalitetssikre prosess og bidra i det
faglige arbeidet, samt planlegge og gjennomføre verksteder.
Koordinatorene skal være prosjektets bindeledd mot virksomhetenes linjeorganisasjon.
Kommunikasjonsrådgiveren skal være rådgiver for prosjektlederen og stå for all type kommunikasjonsarbeid i de kanaler som til enhver tid er aktuelle, herunder utstrakt bruk av sosiale medier.
Kommunikasjonsrådgiveren skal også være presse-/publikumskontakt. Det skal lages en kortfattet
kommunikasjonsstrategi, herunder en enkel profilhåndbok. Medietrening inngår i oppgaven.
Sekretærbistand får vi fra Jernbaneverket etter behov. Det gjelder oppgaver knyttet til IKT-utstyr, lokaler,
reiser/seminarer, arkiv, dokumentflyt, fakturering og annen type kontordrift.
Rådgiverne er fagfolk i forskjellige offentlige virksomheter. Disse skal bistå ved vurdering av tilbud på
konsulenttjenester, de skal forespørres om råd og bidrag på sine fagområder underveis i KVU-arbeidet, de
skal bidra med å kvalitetssikre aktuelle notater og rapporter, og de skal delta i prosessaktiviteter som for
eksempel verksteder etter nærmere vurdering av behov og kapasitet.

Side 22 av 45

Konsulenter
Prosjektet vil kjøpe tjenester fra konsulenter innen relevante fagområder, med KVU-staben som bestillere,
diskusjonspartnere, rådgivere og medforfattere. Det vil bli krevd at konsulentene for KVU-oppdraget stiller
med medarbeidere med utenlandsk erfaring, eller inngår et samarbeid med utenlandske konsulenter. Det
antas at dette vil stimulere til kreativitet både hva gjelder ideutvikling og analyse.
Det er Norconsult AS som har fått KVU-oppdraget. Deres konsulentkonsortium ser slik ut pr. juni 2014:
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Det er Aas-Jakobsen som har fått GTØP-oppdraget. Deres konsulentkonsortium ser slik ut pr. april 2014:

Referansegruppe (ikke etablert)
Referansegruppen kan bestå av personer fra organisasjoner, virksomheter og myndigheter som på ulik
måte har interesse av utredningen og utfallet av denne. Det er viktig tidlig å etablere god dialog med
gruppen for å få innspill og råd underveis i KVU-arbeidet, samt at prosjektet vil ha behov for å informere.
Referansegruppen vil få anledning til å delta på verksteder, herunder utvikling og bearbeiding av konsepter.

Eksperter
Ekspertene kan bestå av personer fra universiteter, høyskoler, konsulentmiljøer, myndigheter eller
lignende, gjerne fra utenlandske miljøer. Det er mest nærliggende at disse brukes som rådgivere i forhold til
konkrete problemstillinger, kvalitetssikring og at de får uttale seg til delutredninger og rapporter etter
nærmere avtale.
Møter og e-post vil bli brukt. Vi forutsetter at deltakelsen honoreres etter medgått tid (timer).
Sivilingeniørene Axel Kuehn, Karlsruhe og Bernt Nielsen, Gøteborg, er engasjert som uavhengige eksperter.
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5.12 Bemanning, ressursbruk og budsjett

Kompetanse og bemanning
Nedenfor følger en oversikt over KVU-staben og dens rådgivere. Stabsmedarbeiderne har grønn skrift.
Listen over rådgivere utvikles i takt med prosjektet.
Kompetanse

Navn

Prosjektledelse

Terje Grytbakk

Prosjektleder

Medier og kommunikasjon

Hedda Klemetzen

Kommunikasjonsrådgiver

Koordinering

Halvor Jutulstad
Øyvind Rørslett
Sari Wallberg (permisjon)
Tor Lindqvist (trainee)

Ruter
Jernbaneverket (heltid)
Vegdirektoratet (60 %)
Jernbaneverket (heltid)

Nettstruktur, drift, marked,
økonomi

Iver Wien
Arne Torp
Kjersti Midttun
Johan Selmer
Øyvind Brekke

Ruter (50 %)
Statens vegvesen (60 %)
Ruter
NSB AS
Flytoget AS

Kapasitet, infrastruktur og anlegg,
jernbaneteknikk

Arild Vold
Christian Knittler
Finn Holom
Knut Wisthus Johansen
Helge Jensen
Vidar Valvik

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Jernbaneverket
Sporveien Oslo AS
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten

Godstrafikk

Toril Presttun
Terje Eidsmoen

Vegdirektoratet
Jernbaneverket

Areal og transport

Bodil Riis
Ola Skar
Erik Dahl
Frid Ane Møster
Marit Øhrn Langslet

Jernbaneverket
Ruter
Plan- og bygningsetaten
Plan- og bygningsetaten
Plansamarbeidet Oslo/Ak.

Miljø, miljøteknikk, støy
Kulturminner

Gry Dahl
Trygve Aasen
Hogne Langset

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Byantikvaren

Fornebubanen/T-bane/sporvogn

Øystein Otto Grov

Ruter

Samfunnsøkonomisk analyse

Gunnar Markussen
Gina Temte
Steinar Nilsen

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Jernbaneverket

Usikkerhetsanalyse

Transportanalyse/transportmodeller Truls Angell
Andre Andersen
Oskar Kleven

Ruter
Statens vegvesen
Vegdirektoratet

Scenarier/fremtidsbilder

Arne Stølan

Jernbaneverket

Oslopakke 3

Olav Fosli

O3-sekretariatet

KVU-metodikk

Per Pedersen
Ulf Haraldsen
Jan A. Martinsen

Jernbaneverket
Vegdirektoratet
Vegdirektoratet
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Ressursbruk og budsjett
Prosjektet har et budsjett på 30 millioner kroner der Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter skal bidra
med 10 millioner kroner hver, fordelt over perioden 2013-2016. Anslagsvis 22,3 millioner kroner vil bli
brukt i 2014 og 6 millioner kroner i 2015. Personalkostnader og konsulentbruk vil være hovedpostene i
budsjettet.

Lønn**
IKT-utstyr
Studietur***
Drift og administrasjon
Informasjon,
kommunikasjon og
medvirkning
Konsulenter
Eksperter
Diverse uspesifisert

2013

2014

2015

2016

2013-2016

600 000
20 000
0
0
0

2 000 000
20 000
100 000
25 000
1 000 000

2 000 000
20 000
0
0
1 000 000

750 000
20 000
0
0
0

5 350 000
80 000
100 000
25 000
2 000 000

0
0
0
620 000

18 600 000
300 000
300 000
22 345 000

2 900 000
100 000
200 000
6 045 000

0
0
20 000
790 000

21 500 000
400 000
520 000
30 000 000

* Brev fra Jernbaneverket til Samferdselsdepartementet datert 20.12.12 (vedlagt)
** Lønn og sosiale utgifter til prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver
**Lønn og sosiale utgifter til øvrige medarbeidere betales av den enkeltes virksomhet
*** Inkluderer bistand til å forberede og gjennomføre studieturen

5.13 Studietur 2014
Det er under planlegging en studietur for styringsgruppe og KVU-staben i 2014. Det skal brukes konsulent
til å planlegge og gjennomføre studieturen, herunder til guiding.
Hensikten er å hente impulser og ideer fra sammenlignbare byer/byområder som har gjort konseptuelle
grep i utformingen av et kollektivtrafikksystem med mange driftsarter og god kapasitet.
Studieturen finner sted 13.-15. oktober 2014 og går til München og Zürich.

5.14 Kvalitetssikring
Kvalitetssikring vil foregå fortløpende med bidrag fra eksperter og styringsgruppe. I tillegg skal alt
prosjektmateriale som leveres av konsulenter kvalitetssikres av konsulenten selv før endelig oversendelse til
KVU-staben.

5.15 Sluttbehandling
Sluttbehandling av utredningen vil skje ved fremleggelse av KVU for prosjekteierne før oversendelse til
oppdragsgiverne.

5.16 Informasjon, kommunikasjon og medvirkning
Det legges opp til omfattende bruk av tradisjonelle og moderne kommunikasjonskanaler for å kunne
informere, få innspill og tilbakemeldinger, og for å vekke interessen hos allmennheten, næringslivet og
offentlige myndigheter for et prosjekt som på sikt vil bety mye for innbyggere og næringsliv i
hovedstadsområdet.
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6 Prosjektstyring
6.1 Endring
Endringer i forhold til godkjent planstyringsdokument rapporteres fra prosjektleder til styringsgruppen.
Dersom det ikke blir enighet, løftes saken til prosjekteierne.
Det legges opp til at planstyringsdokumentet er et “levende dokument”, som tilpasses etter det som måtte
dukke opp underveis.

6.2 Rapportering
Det lages kortfattede referater fra møter i styringsgruppen og eventuelt referansegruppen. Referater legges
ut på hjemmesiden til prosjektet: www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet
Det skal også lages kortfattede referater fra møter med prosjekteiere og oppdragsgivere.

6.3 Styring
Det vurderes å leie inn en konsulent som assisterende prosjektleder for å bistå med fremdrifts-, økonomiog konsulentstyring osv. Det er svært viktig at man hele tiden sjekker ut arbeidet i forhold til KVUmetodikken.
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7 Vedlegg
7.1 Dokumentoversikt
Følgende dokumenter skal leveres:

Hoveddokumenter
H1 Behovsanalyse
H2 Mål og krav
H3 Konseptmuligheter
H4 Konseptanalyse
H5 Konseptvalg (KVU-rapporten)
H6 Usikkerhet

Dokumenter som understøtter hoveddokumentene
D1 Verksted I
D2 Dagens situasjon
D3 Interessenter/premissgivere
D4 Verksted II a og b
D5 Følsomheter
D6 Samfunnsøkonomi
D7 Teknisk-økonomisk plan
D8 Prosess
D9 Metode- og dokumentasjon
Sammendrag
I tillegg må konsulentene påregne å måtte bidra med stoff til kommunikasjonsformål, blant annet til
presentasjoner.

7.2 Grensesnitt mot andre utredninger og planer
Nedenfor følger en oversikt over utredninger som er relevante for KVU-arbeidet, herunder hvilke
leveranser som kan være aktuelle. Dette kan for eksempel gjelde beskrivelser av dagens situasjon eller
bidrag til konseptutvikling. Overlappende utredninger skal unngås mest mulig ved å bruke materiale fra
disse utredningene.
Prosjektene er sortert i to kategorier:
Kategori 1: Utredninger som kan gi leveranser til KVU-en
For utredninger som ikke vil være ferdig tidsnok, må KVU-en liste opp hvilke forutsetninger som legges til
grunn i KVU-en. Dersom disse forutsetningene blir avklart i løpet av KVU-prosessen får vi i tilfelle gjøre en
kort vurdering av konsekvenser dersom det er avvik til valgte forutsetninger.
Listen er foreløpig!
Kategori 2: Prosjekter/utredninger som gir bakgrunnsinformasjon for KVU-en. Disse er listet i pkt. 7.6
Litteratur.
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Kategori 1: Utredninger som kan gi bidrag til KVU-en (foreløpig)
Utredning/plan

Status

Bidrag til KVU

Merknad

Ahusbanen, KVU (Ruter As)

KVU-bestilling under
utforming. Planlagt
ferdigstilt i mai 2015.

Trafikkering (antall tog) og
passasjermengder ved forlengelse av
T-banen fra Ellingsrudåsen til Ahus.

Akershus fylkeskommune har bedt Ruter ta
ansvar for å lage en KVU for
kollektivløsning Lørenskog/Skedsmo.

Areal- og sporbehov Nedre
Buskerud (JBV)

Utredning pågår

Utredning av fremtidig areal- og sporbehov
på strekningen Lier-Hokksund.

Bred samfunnsanalyse av
godstransport (SVV)

Pågår. Ferdig 1.7.2015

Fremtidig togtilbud, løsninger for
stasjoner, vendeanlegg/driftsanlegg
og innføring av Vestfoldbanens
dobbeltspor til Drammen. Det skal
ses på to scenarier – 2023 og 2040.
Langsiktig utvikling av
terminalstrukturen på Østlandet og
forholdet mellom jernbane og
sjøtransport.

Elektrifisering av Røros- og
Solørbanen (JBV)

Under oppstart

Forutsetninger for godstrafikk
Trondheim-Alnabru.

Utredning

Fjordtrikken (Ruter As)

Pågående
konsekvensutredning
(ferdig mars 2014)

Traséalternativer, kapasitet og
kostnader gjennom sentrum

Vurdering av traseer Akershusstranda/
Kvadraturen og vest for sentrum.
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Utredning/plan

Status

Bidrag til KVU

Merknad

Fornebubanen (Ruter As)

Reguleringsplan og
konsekvensutredning
oversendes fra Ruter til
kommunal behandling i
Bærum i 2013 og i Oslo i
2014)
Under oppstart

Trafikkering (antall tog) og
passasjermengder ved ny bane.
Knutepunkter og tilknytning til
eksisterende baner avklart.

Akershus fylkeskommune og Oslo
kommune har besluttet å utrede metro fra
Fornebu om Lysaker og Skøyen til
Majorstuen.

Fremtidig innføring av banene mot
Oslo S (JBV)

Intern utredning med
KVU-metodikk.
(ferdig november 2014)

Prosjektet skal utarbeide og anbefale
et overordnet og helhetlig konsept
for innføring av alle banene inn mot
Oslo S.

Hensetting Østlandet (JBV)

Under oppstart

Utredning av fremtidig behov og
lokalisering av baser for hensetting
av togmateriell på Østlandet.

Hovedbanen, kapasitetsøkende
tiltak indre del (JBV)

Under oppstart

Utredning av tiltak for person- og
godstransport Oslo S – Lillestrøm.
Stasjonsstruktur, trafikkering.

Intercity-prosjektet (JBV)

Jobber p.t. med
utbyggingsstrategi

Jernbaneverket skal vurdere
hvordan togtilbudet kan utvikles i
takt med infrastrukturen.

Fremtidig godsnett Østlandet JBV)
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Utredning av alternativer for
godstog.

Prosjektet skal utarbeide og anbefale et
overordnet og helhetlig konsept for
innføring av alle banene inn mot Oslo S.

Prosjektet skal levere en infrastruktur som
skal oppfylle milepæler gitt i NTP 20142023.

Utredning/plan

Status

Bidrag til KVU

Kapasitet i godstransport på bane
(JBV)

Ferdig januar 2014.

Det lages en utredning som avklarer
forhold vedrørende kapasitet
(togstørrelser, tonnasje mv) i
godstog.

Kapasitet i persontransport på
bane (JBV)

Ferdig januar 2014.

Kapasitet i persontog,
beregningsunderlag.

Langsiktig utvikling Gjøvikbanen
(JBV)

Under oppstart

Strategisk utviklingsplan.
Stasjonsstruktur, trafikkering.
Innføring til Oslo S/Hovedbanen.

Langsiktig utvikling
Kongsvingerbanen (JBV)

Under oppstart

Strategisk utviklingsplan.
Stasjonsstruktur, trafikkering.

Ny forbindelse mellom
Sørkorridoren og Alnabru
godsterminal (JBV)

Rapport datert oktober
2013 foreligger; tilrådning
oversendt
Samferdselsdepartementet

Forutsetninger om spor og kapasitet
mellom sørkorridoren og Alnabru.

6

Merknad

Det lages en utredning som avklarer forhold
vedrørende togstørrelser med hensyn til
antall passasjerer (seter, ståplasser) pr.
meter tog. Dette ses opp mot standarder og
systemer for plattform- og stasjonslengder
og skal tas hensyn til TSI6 om banestandard.

Utredning av godsforbindelse fra
Sørkorridoren (Follobanen/Østfoldbanen)
til Alnabru.

TSI: Technical specifications for interoptability; Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne
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Utredning/plan

Status

Bidrag til KVU

Merknad

Ny Oslo S – Bussterminal (Ruter)

Ferdig 2014

Kapasitet for buss i Oslo
bussterminal.

Nye Oslo S (JBV)

Pågår.

Kapasitet for passasjerstrømmer
Oslo S.

Utarbeidelse av planprogram/KU. På
bakgrunn av anbefalinger fra
«Plansamarbeidet for Oslo S» og “KVU for
ny bussterminal ved Oslo S”. Det utarbeides
et felles planprogram/KU med Rom
Eiendom og KLP i dialog med
Jernbaneverket.
Utredning av tilgjengelighet til – og
kapasitet publikumsområder.

Oslofjordkryssing, KVU. (SVV i
samarbeid med JBV og Kystverket)

Pågår.

Vei- og banekapasitet samt
transportmodell for
Oslofjordområdet.

Utredning av virkninger av ulike løsninger
for å redusere Oslofjorden som barriere for
person- og godstransport. Det ses på vei-,
ferje- så vel som jernbaneløsninger. KVUarbeidet er i silingsfasen.

R2027 – rutemodell 2027 (JBV)

Ferdig 1.5.2014.

Trafikkering og kapasitet i 2027
(forutsatt utbygging av ICstrekninger etc. gitt av NTP og
handlingsprogram). Grunnlag for
referanse-alternativ og 0-alternativ.
Metodikk for KVU-ens planlegging
av trafikkering og
infrastrukturbehov.

Strategisk ruteplan som skal vise
trafikkering 2027 og tiltaksbehov etter
fullføring av Follobanen, indre ICstrekninger og andre prosjekter som er
nevnt i NTP 2014-2023.
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Utredning/plan

Status

Bidrag til KVU

Merknad

Ringeriksbanen (JBV)

Programmering av
planprosess. Planprogram
2014.

Vil gi vurdering av trafikk (antall
passasjerer/togbevegelser) og
trafikkpotensial ved arealutvikling.
Mulig prosjektet må flyttes til
kategori 2.

Robustiserende tiltak R2014

Prosjektstyringsdokument

Tiltak som bidrar til økt kapasitet.

Felles premisser:
* avgrening vest for Sandvika
* Hønefoss-Oslo del av Oslo-områdets
nærtrafikk
* trafikkering før ny tunnel: forlengelse av
tog som vender på Skøyen og/eller Høvik
* fjerntrafikk i dimensjonerende time: 0,5-1
tog (vurderes i R2027)
* ikke godstog i dimensjonerende time
Identifisere, prioritere og initiere tiltak

Signal- og sikringsanlegg T-bane.
KVU

KVU ferdigstilt fra
Sporveien Oslo, skal
kvalitetssikres (KS1) vår
2014.

Trikk til Tonsenhagen (Ruter)

Ferdig 2014

Vil avklare hvor mange tog som kan
gå i eksisterende T-banetunnel og
derav bidra til å definere behov for
ny tunnel samt hva som ligger i
nullalternativet.
Trafikkering og kapasitet i
sporvognsnettet og i korridoren
Trondheimsveien. Konseptuelle
løsninger og drifts- og
anleggskostnader for trikk.

Forlengelse av trikkelinje 17 fra Sinsen til
Tonsenhagen. Mulighet for videre
forlengelse til T-banenettet ved
Linderud/Veitvet. Innsendt reguleringsplan
til behandling hos Plan- og bygningsetaten
(1. etappe).
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Utredning/plan

Status

Bidrag til KVU

Merknad

Videre utvikling av
Alnabruterminalen (JBV)

Fase 1 ferdig mars 2014 og
fase 2 vil starte i april 2014
og forventes ferdig
mars/april 2015.

Kapasitet og trafikk (godstog) til/fra
Alnabru.

Terminalen skal videreutvikles til å kunne
håndtere en dobling av volumene i forhold
til 2012.
Fase 1: strakstiltak.
Fase 2: konsepter for utvikling/utbygging av
terminalen, tiltak som har som mål å heve
kapasiteten til opp mot en dobling i forhold
til volumene i terminalen i 2012.

Østfoldbanen, indre del (JBV)

Oppstart 2015.

Utredning av strekningen innenfor
Ski. Stasjonsstruktur, trafikkering.

Østre linjes tilkobling til
Follobanen, KVU. (JBV)
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Løsninger for en kapasitetssterk
tilknytning via Follobanen på nye
Ski stasjon. Konseptuelle løsninger
og trafikkforutsetninger.

Ved ferdigstilling av Follobanen vil Østre
linje være tilkoblet den del av Ski stasjon
som er knyttet opp mot Østfoldbanen
(gammel linje) nord for Ski. Kjøring inn på
Follobanen vil beslaglegge kapasitet på
stasjonen og Follobanen.

7.3 Økonomisk ramme mv. – Brev til Samferdselsdepartementet 20.12.12
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7.4 Spesifikasjon av konsulentoppdraget “Konseptvalgutredning - KVU”

Bakgrunn og mandat
Samferdselsdepartementet, i samråd med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i
mandatbrev datert 14.8.2013 gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS i fellesskap i
oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU) for økt transportkapasitet inn mot og gjennom
Oslo. Jernbaneverket skal koordinere arbeidet. Utredningen kalles “KVU Oslo-Navet”.
Oppgaven er beskrevet slik i mandatbrevet fra Samferdselsdepartementet:
“KVUen må belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at
det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med
kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris.”
Utredningsarbeidet skal:






Avklare hvilke behov, mål og krav prosjektet skal oppfylle
Identifisere konsepter
Analysere konsepter
Anbefale konsept for videre planlegging
Vurdere utbyggingsrekkefølge

Følgende dokumenter ligger til grunn for arbeidet med “KVU Oslo-Navet”:





Oppstartsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 6.7.2012
Prosjektplan fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS datert 10.12.2012
Mandatbrev fra Samferdselsdepartementet datert 14.8.2013
Prosjektstyringsdokument datert 12.12.2013 (Ettersendes 13.12.2013)

Det skal lages en samlet KVU-rapport for prosjektet. KVU-rapporten skal overleveres
Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 1. mai 2015. Fristen
er endelig.
Det skal lyses ut følgende konsulentoppdrag:
1. Konseptvalgutredning – KVU
2. Grunnlag for Teknisk-økonomisk plan – TØP
3. Usikkerhetsanalyse

Beskrivelse av konsulentoppdraget
KVU-arbeidet er organisert som et prosjekt. KVU-staben består av prosjektleder,
kommunikasjonsrådgiver og medarbeidere fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS.
KVU-staben har knyttet til seg rådgivere fra de samme virksomhetene.
Ledere fra de samme virksomhetene bemanner styringsgruppen. Eksterne eksperter vil bli
forespurt om å bistå prosjektet som rådgivere. Det vil bli etablert en referansegruppe. Andre
grupper – interne og/eller eksterne – kan også bli etablert etter nærmere vurdering. Det vil
måtte være kontakt med oppdragsgivere (Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune) og prosjekteiere (jernbanedirektør, vegdirektør og adm. direktør i
Ruter AS) underveis i arbeidet.
Utredningsarbeidet krever faglig bistand fra konsulenter. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det
er flere foreliggende og pågående utredninger som er tenkt å bidra med innspill til KVUarbeidet. Disse er omtalt i pkt. 7.2 i prosjektstyringsdokumentet.
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KVU-metodikken i Finansdepartementets veiledere i nyeste versjoner forutsettes fulgt.
Følgende inngår i dette konsulentoppdraget:


Forberede og delta på verksteder og eventuelle andre typer samlinger, og utarbeide
“verkstedrapporter” og eventuelle referater/notater fra andre samlinger.



I forkant av det første verkstedet – som foregår i forbindelse med behovsanalysen – skal
det foreligge et utkast til beskrivelse av dagens situasjon, av mulige interessenter og
premissgivere, samt forslag til mål og krav.



Utarbeide rapportene “Situasjonsanalyse” og “Interessentanalyse”



Gjennomføre behovsanalyse, mål- og kravanalyse og mulighetsstudie, og utarbeide de
tre rapportene. Transportanalyser inngår.



Bidra i konseptutviklingsprosessen – blant annet ved å definere driftskonsepter for
2030, 2040 og 2050 med gitt infrastruktur, og gjennomføre alternativanalyser,
herunder samfunnsøkonomisk analyse der konfliktpotensialet ved eventuell bygging av
nye fellestunneler inngår. Dette kan gjelde konflikter med kulturminner, bymiljøet i
anleggsfasen, togdrift i anleggsfasen mv. I konseptutviklingen og analysene inngår også
arbeidet med å sammenstille mulige konsepter og gjennomføre en silingsprosess etter
fastsatte kriterier. Det skal utarbeides rapporter kalt “Konseptmuligheter” og
“Konseptanalyser”. Det forutsettes koordinering med resultater fra og samarbeid med
konsulentene som lager grunnlaget for teknisk-økonomisk plan. Teknisk-økonomisk
plan skal utarbeides av KVU-konsulentene.



Gjennomføre følsomhetsanalyser og RAMS-vurdering etter nærmere avklaring med
prosjektleder underveis i prosessen.



Gjennomføre enklere analyser om godstransport på jernbane, optimalisering av
biltrafikken, materiellbehov og samlet utbygging. Disse er beskrevet overordnet i
prosjektstyringsdokumentet, men må konkretiseres ytterligere i prosessen, alt etter hva
som trengs i analysearbeidet.



Utarbeide prosessrapport og metode-/dokumentasjonsrapport



Utarbeide sammendragsrapporter og presentasjoner etter behov, i samråd med
prosjektleder



Delta sammen på møter i interne og eksterne fora etter behov, i samråd med prosjektleder



Utarbeide forslag til tekst og illustrasjoner som skal brukes ved formidling, i samråd med
kommunikasjonsrådgiver. Det skal legges vekt på utstrakt bruk av sosiale medier i
formidlingen



Utarbeide KVU-rapporten, herunder redegjøre for relevante konsekvenser av et eventuelt
anbefalt konsept, slik at alle viktige implikasjoner som følger av dette konseptet kommer frem
i sluttrapporten. Ingen store overraskelser skal kunne komme frem i ettertid
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Nærmere om nullalternativet og konseptene
I og med at planhorisonten er lang og at det er lenge til eventuell(e) ny(e) tunneler er ferdig
bygd, er det ønskelig å se på varianter av et nullalternativ relatert til milepæler som kommer
og/eller spesielle infrastrukturtiltak. Eksempler kan være





Variant med ferdig indre Intercity
Variant med T-bane til Ahus/Lillestrøm og Fornebu
Variant med Ringeriksbanen
Variant med ny E18 Vestkorridoren og Manglerudtunnel

Konseptene skal i prinsippet utvikles gjennom prosessen, men det er lagt føringer for hva noen
konsepter skal inneholde. Nedenfor er disse listet opp. Vi gjør oppmerksom på at det kan
komme nye konsepter underveis, foruten at det blir undervarianter av hovedkonseptene.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Konsept uten nye T-bane- og jernbanetunneler
Konsept med ny jernbanetunnel
Konsept med ny T-banetunnel
Konsept med både ny T-bane- og jernbanetunnel
Konsept med ny T-bane- og jernbanetunnel og andre tunnelløsninger i Oslo-området
xx – Konsepter som eventuelt utvikles i KVU-prosessen

Andre forhold
Det kreves at utenlandske konsulenter/konsulentmiljøer deltar i arbeidet med konseptutvikling
og alternativanalyser, gjerne også i andre deler av arbeidet.
Merk at alle produkter skal inneholde “pedagogiske” illustrasjoner/figurer/grafer/bilder/kart
eller lignende. Filmsnutter kan bli aktuelt for digitale medier.
KVU-staben skal involveres i og følge utredningsarbeidet fortløpende. Det må lages et kort
prosessnotat om dette. Konsulentene tilbys å være samlokalisert med KVU-staben i Oslo
sentrum. Det forutsettes ukentlige møter med konsulent(er) og KVU-staben. For øvrig avtales
møtevirksomhet etter behov.
Det kreves at prosjektleder hos konsulenten følger prosjektet på heltid eller tilnærmet heltid, da
dette er viktig for å kunne ha god prosesstyring og koordinering av deloppgavene.
Det legges opp til at fagmiljøer i Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS skal være
rådgivere etter behov og kapasitet. En liste over fagpersoner som kan brukes som rådgivere
finnes i prosjektstyringsdokumentet.
Kart skal foreligge i Shape-format, kostnadsoverslag i Microsoft Excel og tekstdokumenter i
Microsoft Word. Alle rapporter/dokumenter skal også leveres digitalt.
Tilbyder skal oppgi timepriser samt en økonomisk ramme for hele konsulentoppdraget. Det
antas at oppdraget tilsvarer 6-10 konsulentårsverk.
Foreløpig fremdriftsplanen ligger vedlagt. Der fremkommer leveransene og behovet for
samordning av leveranser. Det å avdekke avhengigheter og kvalitetssikre fremdriftsplan vil
måtte gjøres med valgt konsulent.

Side 38 av 45

7.5 Spesifikasjon av konsulentoppdraget “Grunnlag for teknisk-økonomisk plan”

Bakgrunn og hensikt
Som en del av KVU-en skal det utarbeides en teknisk-økonomisk plan (TØP). For å underbygge
og sikre god kvalitet i TØP, skal det gjøres teknisk-økonomiske vurderinger av baneløsningene i
konseptene, som går mer i dybden enn det stilles krav til i KVU-veilederne. Hensikten er å
styrke KVU-prosjektet med ingeniørkompetanse og -kapasitet. Dette tilleggsarbeidet løses ved
kjøp av konsulenttjenester og utlyses som et separat oppdrag. Denne spesifikasjonen beskriver
innholdet og rammene for slike vurderinger.
De teknisk-økonomiske vurderingene lyses ut som et separat oppdrag dels for sikre kompetanse
og kapasitet til oppgaven, dels for å vinne tid ift. fristen for KVU-arbeidet.
Oppdraget vil styres av KVU-staben.

Tilleggsvurderinger til TØP og KVU-en
TØP utgjør et delprosjekt og skal dokumenteres som dokument D7 teknisk-økonomisk plan (ref.
pkt. 7.1). TØP skal utføres parallelt med og samordnet med det øvrige KVU-arbeidet. De tekniskøkonomiske vurderingene skal sikre tilfang av realistiske konseptalternativer og sikre god
kvalitet i TØP.
TØP er et delprosjekt i KVU-en og skal følge KVU-rapporten som et vedlegg. Oppdraget vil være
en underlagsrapport til TØP. KVU-staben vil engasjere en intern ressurs som vil følge
oppdraget.
Mål og kravanalysen samt den kreative og strategiske konseptutviklingen, og utarbeidelse av
TØP skjer i hovedoppdraget.
KVU-staben vil styre hvilke konseptløsninger som skal underlegges vurderinger i oppdraget.

Forholdet til usikkerhetsanalyse
KVU-prosjektet vil gjennomføre en usikkerhetsanalyse for alle kostnadsestimater i KVU-en. JBV
vil her bruke en rammeavtale for gjennomføring av usikkerhetsanalysen, men forutsetter at
konsulenten deltar med fagpersonell på analysedagene. Basiskostnadene må struktureres på en
slik måte at de passer analyseopplegget for usikkerhet. Dette må avklares med oppdragsgiver før
arbeidet med kostnadsestimatene startes.

Forholdet til RAMS-vurdering
KVU-prosjektet vil gjennomføre en RAMS-vurdering av aktuelle konsepter til konseptanalysen.
JBV forutsetter at konsulenten deltar med fagpersonell i RAMS-vurderingen.

Utredningsarbeidet
Hovedmålet med oppdraget er å sikre at de tunge infrastrukturgrepene for banene er
tilstrekkelig belyst mht å innfri tekniske krav, gjennomførbarhet (herunder beskrivelse av
inngrep) og kostnader slik at anbefalingene i KVU-en er tilstrekkelig godt underbygget. Med
baner menes primært T-bane og jernbane, men også vurdering av infrastruktur for trikk/bybane
kan bli aktuelt.
Oppdragstaker skal:
1) Kartlegge og evaluere tidligere aktuelle utredninger av tunnelløsninger for T-bane og
jernbane i det sentrale Oslo-området
2) Kartlegge foreliggende grunnundersøkelser, geologisk og geoteknisk kunnskap aktuelt
for KVU-en
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3) Utrede og vurdere mulige trasé-alternativer i tre trinn
i.
Grunnlag for konseptutvikling: en overordnet beskrivelse av mulighetsrommet
for T-bane og jernbane – tunnelkorridorer, aktuelle stasjonslokaliseringer og
tilkobling til eksisterende infrastruktur
ii.
Grunnlag for siling: bearbeide de konseptalternativene som blir resultat av
konseptutviklingen og verksted 2. Sjekke gjennomførbarhet med hensyn til
teknisk mulige løsninger (anleggs- og baneteknisk mv) samt beskrive
konsekvenser mht inngrep samt et grovt kostnadsestimat;
kostnadsestimatklasse 5 (screening/mulighetsstudie) ref.
Finansdepartementets veileder nr. 6 Kostnadsestimering, for KVU
iii.
Etter silingsfasen: bearbeide de konseptalternativene som står igjen etter
silingsfasen for å kvalitetssikre gjennomførbarhet og at de oppfyller tekniske
krav. Beregne kostnader, kostnadsestimatklasse 4
4) Grunnlag for teknisk-økonomisk plan:
i.
Svare ut eventuelle gjenstående spørsmål til konseptene som kommer opp etter
silingsfasen
ii.
Lage en utredningsrapport og dokumentasjon av vurderingene som er gjort av
de anbefalte konseptene

Nærmere om konseptalternativer
Ruter og Jernbaneverket har i 2012 lagt fram utredninger for T-bane- og jernbanetunneler.
Disse må man bygge videre på, men i KVU-en må man se på en videre utvalg av alternativer. Det
er også viktig å se nøyere på sammenhengen mellom T-bane- og jernbanesystemene både med
tanke på rolledeling, passasjerflyt, omstigninger/stasjonsanlegg og anleggsteknisk
gjennomføring. PSD gir en beskrivelse av ulike konseptalternativer. En oppgave i dette
oppdraget er å beskrive og utvikle traseføringer og stasjonslokaliseringer som er
gjennomførbare rent anleggsteknisk og der man får en oversikt over inngrepskonsekvensene
både i anleggsfasen og permanent.
Når det gjelder jernbanetunneler, kan det på konseptuelt nivå skilles mellom





Alternativer som grener ut fra Oslo S/trakta eller som innebærer en ny stasjon utenom
Oslo S
Alternativer som tilrettelegger ny tunnel for a) regional- og fjerntrafikk, b) lokaltrafikk
eller c) generell økt kapasitet for togbevegelser. Tunneler kan også tilrettelegges for ren
persontogtrafikk eller blandet gods- og persontrafikk
Ulike traseføringer gjennom sentrum og indre by

Når det gjelder T-banetunneler kan det på konseptuelt nivå, skilles mellom alternativer som
styrker dagens korridor (med stasjonsanlegg felles med eller nær dagens), eller det tilrettelegges
for at T-banen skal dekke nye bydeler/relasjoner i sentrum/indre by; videre om ny tunnel skal
legges uavhengig av eksisterende tunnelanlegg, eller kombineres (sakses) mellom ny og gammel
tunnel (slik Ruter har anbefalt). En optimal tilknytning mellom de ulike tunnelenes stasjoner
blir viktig, slik at omstigninger blir enklest mulig og belaster de ulike togtilbudene på en god
måte.
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Arbeidsomfang
Tilbyder må skissere et arbeidsopplegg og arbeidsomfang for pkt. 1, 2, 3 i, 3 ii og 4 ii ovenfor.
Tilbyder må beskrive muligheten for å stille kapasitet (anslagsvis to-tre årsverk totalt) til
oppgavene i perioden ca. april 2014 til 1. mai 2015.
Konsulenten skal i tillegg til vurderingene bidra i hovedoppdraget ved:





Delta i forberedelse og gjennomføring av verksted 2 (konseptutvikling)
Følge prosjektarbeidet ved å delta løpende i KVU-stabens møter
Delta i samlingene for usikkerhetsanalysen (ref. pkt. 2.2)
Delta i RAMS-vurderingen (ref. pkt. 2.3)

Oppdragsform
Honorar ytes etter medgått tid. Det settes opp et budsjett etter inngått avtale.
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