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Transport i Oslo og Akershus

OSLOPAKKE 3
Handlingsprogram 2019 – 2022
Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3

Forord
Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger med dette frem sitt tiende handlingsprogram for
Oslopakke 3, med forslag til prioriteringer for årene 2019–2022. Handlingsprogrammet er
utarbeidet i tråd med Bymiljøavtalen inngått mellom staten, Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune. Dette danner grunnlaget for partenes arbeid med 2019-budsjettet.
I arbeidet med handlingsprogrammet er det tatt utgangspunkt i reforhandlet avtale for
Oslopakke 3 fra 5. juni 2016 med tilleggsavtale av 13. juni 2017, statsbudsjettet for 2018,
Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029, og innspill til handlingsprogrammene til Statens vegvesen og Jernbanedirektotatet for 2018–2029.
Det er etablert et porteføljestyringssystem for Oslopakke 3 som innebærer blant annet at
handlingsprogrammet revideres hvert år. Mål- og resultatstyringssystemet er en viktig del av
grunnlaget for porteføljestyringen.
Investeringer i jernbaneinfrastrukturen i Oslo og Akershus er en viktig del av Oslopakke 3.
Disse er beskrevet i handlingsprogrammet og fullfinansieres av staten. Den foreslåtte
porteføljen gir god måloppnåelse.
Styringsgruppen ber om at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har en lokalpolitisk
behandling av forslag til handlingsprogram innen 1. juli 2018.
Regjeringen vil presentere rammer og prioriteringer av statlige midler og bompenger til tiltak
i Oslopakke 3 i 2019 i Prop. 1 S (2018–2019) i oktober som behandles i Stortinget før årsslutt.
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vil fatte vedtak om prioritering av hhv fylkeskommunale og kommunale midler, samt bruk av bompenger fra Oslopakke 3, i forbindelse
med behandling av budsjett 2019 og økonomiplan for 2019–2022 før årsskiftet 2018/19.
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Sammendrag
Hovedpunkter
Styringsgruppen har utarbeidet forslag til Handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden
2019–2022. Forslaget legger til grunn hovedmålet for Oslopakke 3 om å utvikle et effektivt,
miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus. Det er videre lagt
vekt på lokale mål om redusert biltrafikk og reduserte klimautslipp. Handlingsprogrammet
redegjør for de planer og prioriteringer som partene legger til grunn for den videre utvikling
av transportsystemet i Oslo og Akershus i perioden 2019–2022.
Etter Styringsgruppens oppfatning gir dette handlingsprogrammet et godt grunnlag for
fortsatt god måloppnåelse for Oslopakke 3. Siden Oslopakke 3 ble etablert, har en klart å nå
nullvekstmålet for personbil samlet for Oslo og Akershus, til tross for at det har blitt 20
prosent flere innbyggere i Oslo og Akershus i perioden.

Utvikling Oslo og Akershus 2007-2017
Kollektivtrafikk Akershus; 71 %
Kollektivtrafikk Oslo; 57 %
Vegtrafikk Akershus; 13 %
Vegtrafikk Oslo; 0 %
Bomringen i Oslo; -7 %
Befolkning Oslo og Akershus; 20 %

Forslag til handlingsprogram er utarbeidet i tråd med de prioriteringer som lå i opprinnelig
Oslopakke 3-avtale (Lokalt forslag fra 2006), endringer gjennom Revidert avtale for
Oslopakke 3 fra 2012, ny Revidert avtale for Oslopakke 3 av 5. juni 2016 og senest
Tilleggsavtale av 13. juni 2017.
Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 inneholder føringer som er
relevante for handlingsprogrammet for Oslopakke 3. Forslaget til handlingsprogram bygger
videre på Bymiljøavtalen mellom staten og de lokale parter om bl.a. 50 % statlige midler til
Fornebubanen, samt statlige midler til kollektivtiltak og gang- og sykkeltiltak på riksveg. I
prioriteringen av lokale kollektivtiltak i Oslopakke 3 er det lagt til grunn at Belønningsmidler
til Oslo og Akershus videreføres i planperioden som del av Bymiljøavtalen.
Oslo og Akershus har i 2017 inngått Byutviklingsavtale med staten for gjensidig, forpliktende
samarbeid om regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus. Det forventes at partene
fremforhandler Byvekstavtale i løpet av 2018 der partenes forpliktelser i Bymiljø- og
Byutviklingsavtalene samles og statens tilskudd til prosjekter og tiltak i Oslopakke 3 avklares.
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Det er knyttet usikkerhet til tidspunkt for innfasing og kostnadsanslag for enkelte av de store
kollektivprosjektene som er aktuelle for å sikre god måloppnåelse (Fornebubanen, Ny
sentrumstunnel T-bane inkl. Majorstuen stasjon, Baneløsning Nedre Romerike).
Hovedtyngden av investeringer i disse prosjektene kommer i etterkant av denne
handlingsplanperioden. Styringsgruppen i Oslopakke 3 legger opp til å utvikle en langsiktig
strategi i den videre porteføljestyringen for å sikre at disse prosjektene kan realiseres
innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.
Forslag til Handlingsprogram 2019-2022 er utarbeidet i samsvar med prinsippene for
porteføljestyring. Dette innebærer at tiltak er prioritert etter en samlet vurdering av
tiltakenes planstatus, bidrag til måloppnåelse, kapasitet på planlegging og gjennomføring,
samt finansiering.
Hovedvekten er lagt på satsing på tiltak for kollektivtrafikk og sykkel. Av Oslos andel av
bompenger, går 98 % til tiltak for kollektivtrafikk, gange og sykkel i handlingsprogramperioden. Tilsvarende tall for Akershus er 72 %.
Det bevilges midler til rasjonell fremdrift og ferdigstilling av E16 Sandvika-Wøyen i
planperioden. Det bevilges midler til videre planlegging av Rv4 Kjul – Rotnes og kollektivterminal på Lysaker. Av kollektivprosjekter prioriteres nytt Signal- og sikringsanlegg (CBTC)
for T-banen, Fornebubanen og midler til planlegging av ny sentrumstunnel for T-banen.
Fullføring av Samlet plan for trikk i Oslo, inkl. innkjøp av nye trikker, samt nødvendig
oppgradering og vedlikehold av T-banenettet, er også prioritert.
Sykkelsatsingen fortsetter. Oslo kommune er i samarbeid med Statens vegvesen i gang med
å gjennomføre sykkelplanen som innebærer 100 km nye sykkelanlegg innen 2025. I Akershus
prioriteres midler til sykkelsatsing i tråd med gjeldende samferdselsplan.
E18 Vestkorridoren er under planlegging, med forventet byggestart i 2019 for første etappe
mellom Lysaker og Ramstadsletta.
I handlingsprogramperioden er det tung satsing på jernbanen som del av grunnstammen for
kollektivtrafikktilbudet i Oslo og Akershus. Det pågår omfattende anleggsvirksomhet på
Follobanen som etter planen skal åpnes for trafikk i 2021. Den vil gi befolkningen i Follo og
Østfold et forbedret trafikktilbud. Det er også satt av midler til fornyelse av innerstrekningene i Oslopakke 3-området, samt tiltak for stasjonsoppgradering, knutepunktutvikling og signalanlegg.
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune legger til grunn at økte kollektivtakster utover
vanlig inflasjonsjustering eller annet bidrag fra Ruters økonomi øremerkes Oslopakke 3formål som Fornebubanen og nytt Signal- og sikringsanlegg for T-banen. For perioden 2019–
2022 er dette bidraget forutsatt å utgjøre 161 mill. 2019-kr pr år.
Styrkingen av kollektivtilbudet i regionen videreføres med høy frekvens på en rekke buss- og
T-banelinjer. I handlingsprogramperioden er det satt av over 850 mill. kr fra Oslopakke 3
hvert år til drift og småinvesteringer innen kollektivtrafikk. Dette kommer i tillegg til det Oslo
kommune bevilger i tilskudd til Ruter over eget budsjett på om lag 1,9 mrd. kr pr år.
Tilsvarende bevilgning til drift av kollektivtrafikk fra Akershus fylkeskommune er på om lag
850 mill. kr.
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Rammer
Oslopakke 3 hadde en disponibel ramme på om lag 5,4 mrd. kr i 2017. Regnskapet viste at
forbruket var på om lag 3,6 mrd. kr av disponibel ramme. Ved inngangen til 2018 ble det
overført om lag 1 800 mill. kr fra 2017 og tidligere år, hovedsakelig som følge av endret
fremdrift på prosjekter og tiltak. For eksempel er det et foreløpig mindreforbruk på E18
Bjørvika i påvente av avklaringer angående ferdigstillelse av Bispegata, Fornebubanen har
fremdelses ikke brukt opp tidligere bevilgninger og grunnet sen avklaring er ikke
bymiljøavtalemidlene til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på riksveg brukt opp i 2017.
Ved utarbeidelse av forventede bompengeinntekter i handlingsprogrammet, er det lagt til
grunn iverksettelse av nytt trafikantbetalingssystem med Trinn 2 fra 1. mars 2019. Fra
samme tidspunkt foreslås innført bompengebetaling for lette nullutslippskjøretøy (unntatt
hydrogenkjøretøy). Prop. 69S (2017-2018) om nye bomstasjoner, bompengetakster og
rabattordninger for trinn 2 ble oversendt Stortinget 6. april 2018.
Takstene for lette nullutslippskjøretøy forslås økt fra 1.3.2020 (Trinn 3).
I forslaget til bompengebevilgning for 2019 er det lagt til grunn at staten under
Bymiljøavtalen bevilger 382 mill. kr til Fornebubanen, 205 mill. kr til kollektiv og
gange/sykkeltiltak riksveg, samt belønningsmidler til drift- og småinvesteringer i
kollektivsystemet med 280 mill. kr/år. Et kollektivbidrag på 161 mill. kr gjennom økt
kollektivpris eller bidrag fra Ruters økonomi forutsettes i tråd med Revidert avtale fra 2016.
For Handlingsprogram 2019–2022 legger Styringsgruppen til grunn følgende inntekter:
Inntekter i Oslopakke 3 i perioden 2019–22. Mill. 2019-kr
Inntekter (mill. 2019-kr)

2019

2020

2021

2022 Sum 2019-22

3 600

4 252

4 262

4 272

16 386

205

363

363

363

1 294

Bymiljøavtale 50/50-prosjekter3

382

763

1 258

1 384

3 787

Belønningsmidler

280

280

280

280

1 120

Billettinntekter / kollektivbidrag

161

161

161

161

644

280

220

Bompenger

1

Bymiljøavtale – kollektiv- og sykkeltiltak på rv.

2

Grunneierbidrag

500

Statlige riksvegmidler

220

264

285

353

1 121

Kommunale midler Oslo

336

308

341

400

1 385

Fylkeskommunale midler Akershus

711

277

257

257

1 502

5 895

6 947

7 427

7 469

27 738

Sum Oslopakke 3
Jernbane (statlige midler)
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Sum Oslopakke 3 inkl. jernbane
1 Netto

6 184

23 070

12 079

50 808

bompengeproveny, etter nedbetaling av gjeld og driftskostnader

2

Statens tilskudd til kollektiv- og g/s-tiltak under Bymiløavtalen

3

Statens tilskudd til Fornebubanen under Bymiljøavtalen

4

Statlige midler til jernbane basert på utkast til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 (høringsutgave), tallene
spesielt for 2019 har betydelig usikkerhet
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Samlede inntekter i Oslopakke 3 for perioden 2019–2022 er om lag 27,7 mrd. kr, etter
fradrag for nedbetaling av gjeld og renter og eksklusiv statlige midler til jernbanen.
Jernbaneinvesteringene er på om lag 23,1 mrd. kr i perioden og er fullfinansiert av statlige
midler.
Bompenger er hovedfinansieringskilden og utgjør om lag 60 % av finansieringen for perioden
2019–2022, eksklusiv jernbane.

Prioriteringer i Handlingsprogram 2019–2022
I forslag til Handlingsprogram 2019–2022, har Styringsgruppen prioritert midler til rasjonell
gjennomføring av igangsatte veg- og baneprosjekter, satsing på sykkel og lokale vegtiltak,
nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen, samlet plan for trikkeutbygging i Oslo, lokal andel
av Fornebubanen i perioden samt videreført økte rammer til Ruter for drift og
småinvesteringer.
I Styringsgruppens forslag til handlingsprogram for 2019–2022 er det forutsatt nedbetaling
av eksisterende lån fremover. For å ivareta Stortingets forutsetninger om årlige
nedbetalinger av lån, er netto bompengebidrag til Oslopakke 3 redusert med årlige avdrag
på Fjellinjens låneportefølje. Netto akkumulert lånesaldo pr utløpet av 2022 forventes å ligge
i størrelsesorden 3,9 mrd. kr, hvilket er godt innenfor lånerammen fastsatt av Stortinget.
Styringsgruppens forslag til Handlingsprogram 2019–2022 for Oslopakke 3. Mill. 2019-kr.
2019
Stat/
lokal

Bom

2020
Annet

Stat/
lokal

Bom

2021
Annet

Stat/
lokal

Bom

2022
Annet

Stat/
lokal

Bom

Sum 2019-22
Annet

Stat/
lokal

Bom

Annet

Totalt

2019-kr

Inntekter Oslopakke 3
Bompenger
Bymiljøavtale - kollektiv- og sykkeltiltak på rv.
Bymiljøavtale 50/50-prosjekter
Belønningsmidler
Billettinntekter / kollektivbidrag
Grunneierbidrag
Stat
Oslo
Akershus
Sum inntekter Oslopakke 3

3 600

205
205
425

Lokale vegtiltak og programområder
Akershus
Oslo
Sum lokale vegtiltak og programområder

711
336
1 047

Drift og småinvesteringer kollektivtrafikk
Akershus
Oslo
Sum drift og småinvesteringer kollektivtrafikk
Sum prosjekter Oslopakke 3

4 262

363
763
280

3 600

161

460
10
5

14

4 252

441

475
41
20

1 294
3 787
1 120

161
220
285
341
257
2 784

35

16 386

363
1 384
280

161
280
264
308
277
2 254

4 272

363
1 258
280

161
220
336
711
2 134

Riksveg
E16 Sandvika - Wøyen
Lysaker kollektivterminal
Rv 4 Kjul - Rotnes
Nytt trafikantbetalingssystem
Bymiljøavtale - kollektiv- og sykkeltiltak på rv.
Øvrige programområder inkl. planlegging
Sum riksveg

Store kollektivtiltak
Oslo T-bane og trikk
1
Fornebubanen
Signal- og sikringsanlegg T-bane
Sentrumstunnel T-bane inkl. Majorstuen stasjon
Sum store kollektivtiltak

4 252

205
382
280

4 262

381

105
30

161
353
400
257
3 037

103

4 272

161

644
500
1 121
1 385
1 502
10 209

610

260
320
580

277
308
585

382

868
24
42
100
1 034

112
168
280

417
454
871

2 134

3 095

382

536

363
250
648

135

363
250
716

331
205
536

257
341
598

383
340
723

257
400
657

161

763

161

763

1 508
402
405
140
2 455

112
168
280

417
454
871

2 254

4 398

161

361
80
441

441

125
1 258

1 198
832
305
125
2 460

112
168
280

417
524
941

2 784

4 259

1 133

301
80

161
5

368

1 294
955
2 415

1 649

935
615
115
150
1 294
955
4 064

383
575
958

1 502
1 385
2 887

1 357
1 440
2 797

2 859
2 825
5 684

381

381

275
1 384

686
1 028
308
275
2 297

112
168
280

417
524
941

3 037

4 564

1 109

1 144

308
60

150
363
250
627

16 386

81
80
161

161

935
454
110
150

16 386
1 294
3 787
1 120
644
500
1 121
1 385
1 502
27 738

400
3 787

4 260
2 286
1 060
640
8 246

448
672
1 120

1 668
1 956
3 624

10 209

16 316

3 387

904
240
1 144

4 260
6 577
1 300
1 040
13 177

2 116
2 628
4 744
1 144

1 Det

27 669

legges til grunn at stat/lokal andel av kostnadene for planlegging og andre kostnader for Fornebubanen i 2018 og 2019 finansieres
gjennom overføring av tidligere bevilgede, ubrukte midler.

For 2019 foreslås om lag 1 mrd kr til tiltak på riksvegnettet i Oslo og Akershus. Dette er
fordelt med om lag 460 mill. kr til E16 Sandvika-Wøyen, 205 mill. kr til tiltak på riksveg
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innenfor Bymiljøavtalen, 10 mill. kr til Lysaker kollektivterminal, 5 mill. kr til Rv.4 Kjul Rotnes og om lag 205 mill. kr til tiltak innen øvrige programområder inkl. planlegging. Det
foreslås satt av 150 mill. kr til investering i nye bomstasjoner på bygrensen og i Oslo i tråd
med Revidert avtale for Oslopakke 3 fra 5. juni 2016.
For 2019 foreslås 382 mill. kr stat, 24 mill. kr bompenger og 161 mill. kr øremerket fra
kollektivtrafikken til Fornebubanen, som er et fellesprosjekt for Oslo og Akershus. I tillegg
foreslås det i om lag 970 mill. kr til lokale veg- og kollektivtiltak i Akershus i 2019. Av dette
utgjør bompenger 260 mill. kr og fylkeskommunale midler om lag 710 mill. kr.
Til lokale tiltak i Oslo er tilsvarende beløp om lag 1,7 mrd. kr, hvorav bompenger utgjør om
lag 1,3 mrd kr og kommunale midler 336 mill. kr. Midlene går blant annet til Oslo T-bane og
trikk. Oslo kommune prioriterer gjennomføring av samlet plan for oppgradering av
trikkeinfrastrukturen tilpasset innfasing av nye trikker fra 2021, og oppgradering av T-banen,
spesielt strekningen Majorstuen–Tøyen og Etterstad-Hellerud.
For 2019 utgjør drift og småinvesteringer til Ruter 28 % av netto bompengeinntekter. Når en
også inkluderer infrastrukturtiltak på T-bane, trikk og tiltak for kollektivtrafikk på veg, er
kollektivandelen (inkl. sykkel) 76 %.

Forventet måloppnåelse av Handlingsprogrammet
Gjennomføring av Handlingsprogram 2019–2022 for Oslopakke 3 er ventet å gi god
måloppnåelse i perioden. Dette oppsummeres på følgende måte.

Generelt
De siste årene har det vært et mindreforbruk i forhold til disponibel ramme. Ved utgangen
av 2017 var mindreforbruket samlet på om lag 1,8 mrd. kr . Mindreforbruket skyldes dels
senere fremdrift på prosjekter enn tidligere forutsatt og dels besparelser på prosjektene. For
2019 er det i tillegg lavere etterspørsel etter bompenger til prosjekter enn beregnet
bompengeprognose.
Mindreforbruk av tilgjengelige midler nå kan være positivt i forhold muligheten til å betale
ned ekstra gjeld, slik at Oslopakke 3 er bedre rustet økonomisk når de store
kollektivprosjektene bygges. Men alt i alt betyr dette trolig noe forsinket måloppnåelse,
siden enkelte tiltak blir realisert senere enn opprinnelig planlagt.

God fremkommelighet
Innføring av nytt miljø- og tidsdifferensiert bompengesystem vil gi redusert trafikk på
sentrale deler av vegnettet i Oslo og Akershus. Etter trinn 1 er biltrafikken i bomsnittene
redusert med om lag 5 % for en gjennomsnittlig ukedag. Reduksjonen i biltrafikk i det øvrige
vegnettet i Oslo er noe lavere. Det er forventet at nivået på biltrafikk vil holde seg på dette
nivået frem til innføring av trinn 2 i mars 2019. Det er beregnet at trinn 2 og 3 vil gi en
ytterligere trafikkreduksjon. Dette vil gi bedre fremkommelighet på vegnettet og redusere
forsinkelser for næringstrafikk, buss og øvrig trafikk.
Ferdigstilling av E16 Sandvika – Wøyen i 2020 vil øke fremkommeligheten for næringstrafikk
og øvrig vegtrafikk på denne strekningen.
Tiltakene som er finansiert i handlingsprogrammet gjennom Bymiljøavtaleprosjekter på
riksveg og lokale tiltak i Oslo og Akershus vil gi økt fremkommelighet for kollektiv, gange og
sykkel, som er prioriterte trafikantgrupper. Samlet plan trikk som skal være ferdig i 2020 og
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løpende oppgradering av T-banenettet for eksempel på fellesstrekningen mellom
Majorstuen og Tøyen, vil bidra til bedre punktlighet og færre strekninger med redusert
hastighet.

Ta veksten i persontransport med kollektiv, gange og sykkel
Partene i Oslopakke 3 har et felles mål om at veksten i persontransport i Oslo og Akershus
skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Oslo kommune har videre et mål om å
redusere all biltrafikk i Oslo med 20 % i løpet av perioden 2015–2019, noe som også krever
bruk av andre trafikkreduserende virkemidler i tillegg til trafikantbetalingssystemet.
Med spesielt trinn 2 og trinn 3 fra 2020 er det ventet redusert vegtrafikk i Oslo. Det er
beregnet at dette vil gi en trafikkreduksjon i biltrafikk i Oslo for virkedøgn på om lag 11 %
sammenlignet med referansesituasjonen i 2020. Dette innebærer god måloppnåelse på
nullvekstmålet i første del av handlingsprogramperioden. Over bomsnittene er det beregnet
en nedgang i biltrafikk for virkedøgn på om lag 16 % sammenlignet med dagens situasjon.
Erfaringene fra trinn 1 viser en litt mindre trafikkavvisning enn tidligere beregnet.
Trafikkutviklingen over bomsnittene for 2017 viser en samlet reduksjon på 0,9 % i forhold til
2016. Målet om 15 % reduksjon i trafikk over bomsnittene skal måles mot 2015, da er
reduksjonen på 1,2 %.
Prioritering av tiltak som gjør det mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt i
handlingsprogramperioden vil forsterke effekten av endret bompengesystem. I tillegg
arbeider Oslo kommune og Akershus fylkeskommune målbevisst med andre virkemidler
innen arealplanlegging og parkeringspolitikk som bidrar positivt til denne målsetningen.
Arbeidet med å realisere et mer finmasket sykkelvegnett og bygging av andre anlegg for
gange og sykkel i Oslo og Akershus er viktig for at sykkel og gange skal ta en økt andel av
transportbehovet fremover.
En rekke tiltak som er viktige for at kollektivtrafikken kan ta sin del av veksten i
persontransport videreføres i handlingsprogramperioden. Eksempler på dette er tilskudd til
drift av kollektivtrafikken og anskaffelsesprosessen for nye trikker med høyere standard og
kapasitet. De første trikkene er planlagt faset inn i trafikken fra 2021.
Ferdigstilling av Follobanen i desember 2021 vil forbedre kollektivtilbudet i sørkorridoren.
Økt tog- og busstilbud er viktige forutsetninger for at kollektivtrafikken kan ta en økende
andel av persontransporten fremover.

Sikkert og universelt utformet transportsystem
Det legges vekt på gode løsninger for trafikksikkerhet og tilgjengelighet i alle store og små
tiltak i Oslopakke 3.
E16 Sandvika – Wøyen innebærer ombygging av en ulykkesutsatt tofeltsveg til en møtefri og
trafikksikker veg.
Anskaffelse av nye universelt utformede trikker bidra positivt til måloppnåelsen.
Innenfor programområder på riksveg, fylkesveg i Akershus og kommunal veg i Oslo
finansieres en del målrettede tiltak for økt trafikksikkerhet og universell utforming.
Eksempler på tiltak er ombygging nye høystandard holdeplasser og gang- og sykkeltiltak.
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Attraktivt kollektivtilbud
Over 89 % av bompengeinntektene i Oslopakke 3 i handlingsprogramperioden går til tiltak
som bidrar til utvikling av et mer attraktivt kollektivtilbud og sykkelinfrastruktur. Samlet plan
for trikk, oppgradering av eksisternde nett for T-banen er eksempler på tiltak for
kollektivtrafikken.
Oslopakke 3 inkludert belønningsmidler bidrar med om lag 4,7 mrd. kr i handlingsplanperioden til drift og småinvesteringer for å styrke kollektivtilbudet. Dette gir økt frekvens,
kapasitet og standard utover det som ville vært mulig innenfor Oslo og Akershus sine egne
budsjett.
Den statlige jernbanesatsingen er ventet å gi økt pålitelighet og styrket frekvens og kapasitet
på mange reiserelasjoner. Follobanen vil gi et løft i togtilbudet i Sørkorridoren med blant
annet halvert reisetid mellom Oslo og Ski.

Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet
Endringene i trafikantbetalingssystemet og andre tiltak i Oslopakke 3 vil gi bedre lokalmiljø
og redusere klimagassutslipp. NILU har beregnet effekter av nytt trafikantbetalingssystem
for luftkvalitet og klimagassutslipp fra vegtrafikken i 2020. Beregningene viser at det vil bli
bedre luftkvalitet i hele byområdet. Størst forbedring er ventet i Indre by øst, Oslo nord, Oslo
nordøst (Hovinbyen og Groruddalen), Oslo sør, Smestad og Skøyen. Klimagassutslippene fra
vegtrafikken i Oslo og Akershus er beregnet til å bli 16 % lavere i 2020 enn i 2014 med nytt
trafikantbetalingssystem.
Problemene med lokal luftforurensnig og støy vil bli reduseret med redusert biltrafikk. Økt
andel av el-biler bidrar til redusert utslipp av CO2 og NOx.
I tillegg til endringene i trafikantbetalingssystemet legges det vekt på gode løsninger for
gange, sykkel og kollektivtrafikk slik at økt transportbehov kan dekkes uten økt bruk av bil.
Oppgradering av trikkegater og T-banestrekninger bidrar også til økt bymiljøkvalitet og
trivsel.
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1 Mål og styring av Oslopakke 3
Lokalt initiativ og bredt samarbeid bak Oslopakke 3
Oslopakke 3 finansierer et bredt spekter av tiltak for å bedre transporttilbudet i Oslo og
Akershus. Prosjekter på riksveg og lokale veg- og kollektivtiltak finansieres i stor grad av
bompenger i tillegg til midler fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Med
Oslopakke 3 ble det innført ny ordning hvor bompenger også benyttes til å styrke
kollektivtrafikktilbudet, blant annet utbygging av T-bane- og trikkenett, flere avganger og
nye T-banevogner. Jernbanetiltak fullfinansieres av staten.
En politisk styringsgruppe med representanter fra Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune la våren 2006 frem forslag til Oslopakke 3. Forslaget ble fulgt opp med
vedtak i bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus høsten 2006.
Oslopakke 3 ble lagt frem for Stortinget i to trinn. St.prop. nr. 40 (2007–2008) Om Oslopakke
3 trinn 1, som primært omhandler bompengeordningen, ble behandlet av Stortinget 13.
mars 2008. Meld. St. 17 (2008–2009) Om Oslopakke 3 trinn 2, som ble behandlet 11. juni
2009, formulerer rammer for prioritering av midlene, bl.a. et system for mål- og
resultatstyring og hvordan gjennomføringen skal organiseres.

Styrings- og beslutningsprosess
Målrettet gjennomføring av Oslopakke 3 krever god samhandling mellom lokale
myndigheter og staten. For å ivareta dette, ble det etablert en styringsgruppe for Oslopakke
3 som består av byråd for miljø og samferdsel i Oslo, fylkesordføreren i Akershus,
jernbanedirektøren og vegdirektøren. Sistnevnte leder styringsgruppen. Hovedoppgaven for
styringsgruppen er å sikre god styring og gjennomføring av Oslopakke 3-porteføljen.
Styring av Oslopakke 3 er basert på prinsippet om porteføljestyring med årlig rullering av
fireårige handlingsprogrammer. Dette skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av
tiltak er mest mulig i samsvar med målene for Oslopakke 3. Handlingsprogrammet for
Oslopakke 3 gir en samlet oversikt over planer for utvikling av transportsystemet i Oslo og
Akershus i perioden.
På forsommeren hvert år fremmer Styringsgruppen et forslag til handlingsprogram for
Oslopakke 3 som blir lokalpolitisk behandlet i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune
innen 1. juli hvert år. Fordelingen av midler gjennom Bymiljøavtalen og belønningsmidler
følger samme mønster. Dette danner et viktig grunnlag for omtale av Oslopakke 3 i
Regjeringens forslag til statsbudsjett i Prop 1S i oktober. Her presenterer Regjeringen
rammer og prioriteringer av statlige midler og bompenger i Oslopakke 3.
På grunnlag av vedtatt statsbudsjett i Stortinget, fatter så Akershus fylkeskommune og Oslo
kommune endelige vedtak om prioritering av fylkeskommunale og kommunale midler samt
bompenger i forbindelse med behandling av sine budsjett og økonomiplaner før årsskiftet.
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Ny revidert avtale om Oslopakke 3 inngått 5. juni 2016
Revidert avtale 2012
I forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan 2014–2023, gjorde partene i Oslopakke
3 en gjennomgang av pakken i 2011/2012. Dette resulterte i at forhandlingsutvalget inngikk
en revidert lokal avtale om Oslopakke 3 den 24. mai 2012. Avtalen innebar økte bompenger
og forlengelse av avtaleperioden fra 2027 til 2032 og betydelig økt satsing på kollektivtrafikk
og lokale vegtiltak.
Et stort flertall i Oslo bystyre og Akershus fylkesting sluttet seg denne avtalen. Gjennom
Stortingets behandling av Prop. 1S (2012–2013), ble økonomiske rammer, takstøkning i
bomringen og forslag til prioriteringer for 2013 vedtatt. Nasjonal transportplan 2014–2023
(Meld. St. 26 (2012–2013)) la den reviderte avtalen til grunn for det videre arbeidet med
Oslopakke 3. Handlingsprogrammene for 2014–17, 2015–18 og 2016–19 bygde videre på
disse forutsetningene.

Revidert avtale 2016 og Tilleggsavtale 2017
Våren 2016 ble Oslopakke 3-avtalen reforhandlet på nytt. Revidert lokal avtale om
Oslopakke 3 for 2018–2036 ble inngått av Forhandlingsutvalget den 5. juni 2016. Avtalen ble
vedtatt av et bredt politisk flertall i Akershus fylkesting 13. juni og i Oslo bystyre 22. juni
2016. Avtalen innebar en kraftig satsing på kollektivtrafikk og sykkel. I tillegg til
Fornebubane, Ny sentrumstunnel for T-bane og Baneløsninger Nedre Romerike, er det satt
av midler til nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen som er viktig for å få en mer robust,
sikker og kapasitetssterk T-bane. Det inngår også blant annet midler til samlet plan for
oppgradering av trikkenettet tilpasset nye trikker og nytt finmasket sykkelvegnett i Oslo i ny
revidert avtale.
Revidert avtale (2016) innebar at 72 % av bompengene i Oslopakke 3 for perioden 2008–
2036 gikk til drift og investeringer i kollektivtrafikk (ekskl. sykkel). Samlet andel til kollektiv
og sykkeltiltak var 85 %. Andelene endrer seg med tiden på grunn av porteføljestyring.
Den reviderte avtalen innebærer omlegging av bomtakstsystemet i tre trinn for økt
måloppnåelse med hensyn til klima, luftkvalitet og fremkommelighet samt økt proveny for å
finansiere Oslopakke 3-porteføljen.
Omleggingen av bomtakstsystemet er noe forsinket i forhold til det som tidligere er avtalt. I
Tilleggsavtalen av 13. juni 2017 har partene i Oslopakke 3-samarbeidet avtalt ny bomring i
Oslo (Indre Ring), ny fremdriftsplan for innføring av Trinn 1, 2 og 3 i bompengetakstsystemet, samt justering av enkelte av takstene for Trinn 2.

Trinn 1 – innføring av tids- og miljødifferensierte bompenger
Trinn 1 ble innført den 1. oktober 2017. Trinn 1 innebar innføring av tids- og
miljødifferensierte bompenger i dagens bomring i Oslo. Bærumsringen beholdt dagens
takstnivå, dette skal ikke endres før nye bomsnitt på bygrensen mot Romerike og Follo er på
plass i Trinn 2. Regjeringen la frem Trinn 1 i Prop. 86 S (2016–2017) Oslopakke 3 – revidert
avtale for perioden 2017–2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte
bompengetakster den 5. april 2017. Saken ble behandlet i Stortinget 19.juni 2017.
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Trinn 2 – innføring av nye bomsnitt på bygrensen og i Oslo
Oslopakke 3-partene ble den 13. juni 2017 enige om følgende elementer skal inngå i Trinn 2
med mål om innføring fra 1. mars 2019:






Det etableres nye bomsnitt på bygrensen for trafikk mot Oslo fra Romerike og Follo,
med envegsinnkreving. Dette ytre bomsnittet får felles timesregel (betyr at en kun
betaler for en passering i løpet av en time)
Det etableres nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 med «armer» mot Sinsen og
mot Trosterud samt ved Bygdøy med tovegsinnkreving (Indre Ring). Det innføres
samtidig tovegsbetaling i eksisterende bomring i Oslo. Det innføres felles timesregel
for Osloringen og nye bomstasjoner innenfor dagens bomring (Indre Ring).
Som følge av tovegsinnkreving settes månedstak for bomringen i Oslo og Indre Ring
til 120 passeringer/måned. Bomsnitt på bygrensen beholder dagens månedstak på
60.
Det innføres lav takst for lette elbiler. Hydrogenkjøretøy og tyngre elbiler (> 3500 kg)
beholder fritak for bompenger i denne avtalen.

Prop. 69S (2017-2018) om nye bomstasjoner, bompengetakster og rabattordninger for trinn
2 ble oversendt Stortinget 6. april 2018. Foreløpig dato for behandling av saken i Stortinget
er 29. mai 2018.

Trinn 3 – planlegges innført 1. mars 2020
Trinn 3 innebærer økte bomtakster for elbiler. Partene i Oslopakke 3-samarbeidet er
imidlertid enige om å vurdere takstene på nytt før innføring av Trinn 3.

Byavtaler
Bymiljøavtale
Staten, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune undertegnet en bymiljøavtale for
perioden 2017–2023 den 13. juni 2017. Avtalen er behandlet av alle parter og trådte i kraft
fra denne dato.
Bymiljøavtalen:
 Skal være et virkemiddel for å nå målet i Nasjonal transportplan om at veksten i
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange
(nullvekstmålet)
 Stiller krav til oppfølging av regional plan for areal og transport, sikre fortetting m.m.
 Omfatter
o Staten dekker 50 % av kostnaden til Fornebubanen slik prosjektet er
avgrenset i avtalen. Statens sin halvdel utgjør i avtalen 5,6 mrd. 2014-kroner.
Statens endelige bidrag til Fornebubanen blir fastsatt av Stortinget i den
ordinære budsjettprosessen på bakgrunn av gjennomført KS2 og endelig
finansieringsplan.
o Statlige midler til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange innenfor
riksvegansvaret
o Belønningsmidler
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Oslopakke 3 inngår i avtalen, med samme styringsgruppe og fylkesmannen som
observatør
Følges opp med målindikatorer for endring i kjøretøykilometer med personbil og
endring i årsdøgntrafikk i byområdet, og med supplerende indikatorer for
transportmiddelfordeling, kollektivreisende og klimagassutslipp. Dette samordnes
med indikatorene som har vært benyttet i Oslopakke 3. Videre følges utviklingen
gjennom indikatorer for parkering og arealbruk. Målindikatorene for bymiljøavtalen
vil være operativt fra neste år.
Avtalen er basert på de økonomiske rammene i NTP 2014–2023.

Gjennom Bymiljøavtalen videreføres ordningen med at Oslo og Akershus mottar
belønningsmidler fra Staten.
Bruken av belønningsmidlene skal understøtte målet i bymiljøavtalen om at veksten i
persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Innen denne rammen
legger bymiljøavtalen til grunn at belønningsmidlene fortsatt skal kunne brukes på samme
type tiltak som tidligere.
Prioriteringen av belønningsmidler samordnes med prioriteringen av øvrige midler i
Bymiljøavtalen. Til sammen skal dette gi gode løsninger for utvikling av et helhetlig og
attraktivt transporttilbud som skal dekke forventet vekst i persontrafikken de neste årene
med kollektivtrafikk, gange og sykkel. Oslo og Akershus vil benytte belønningsmidlene innen
fire tiltakspakker:





Styrking av tilbudet
Pålitelighet, reisehastighet og oppgradert infrastruktur
Informasjonsprogram og markedsaktiviteter
Nye mobilitetstjenester

Midlene fordeles mellom tiltak i Oslo og Akershus etter nærmere avtale mellom partene.

Byutviklingsavtale
Staten, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune undertegnet 29. september 2017 en
byutviklingsavtale for perioden 2017-2023. Avtalen er behandlet av alle parter og trådte i
kraft fra denne dato.
Byutviklingsavtalen konkretiserer hvordan partene vil samhandle for å følge opp føringene i
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Byutvklingsavtalen skal virke
sammen med og bygge opp under målene i bymiljøavtalen for Oslo og Akershus.

Byvekstavtale
Samferdselsdepartementet har invitert Oslo kommune, Akershus fylkeskommune samt
kommunene Skedsmo, Bærum og Oppegård til forhandlinger om ny Byvekstavtale.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltar i forhandlingene med et hovedansvar for å følge opp
arealdelen fra statens side. Jernbanedirektoratet vil også delta i forhandlingene. Det er
forventet at Byvekstavtalen fremforhandles i 2018.
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Staten legger til grunn at Bymiljø- og byutviklingsavtalene samordnes i den nye
Byvekstavtalen. Oslopakke 3 er en del av bymiljøavtalen og vil derfor være del av den
fremtidige byvekstavtalen. Eventuelle endringer i styringen av Oslopakke 3 må diskuteres og
avklares nærmere etter at byvekstavtalen er etablert.

Porteføljestyring av Oslopakke 3
Porteføljestyring innebærer at tiltak prioriteres på grunnlag av en helhetlig vurdering av
følgende elementer:






Bidrag til måloppnåelse i Oslopakke 3
Finansiering/disponible midler
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Planstatus
Kapasitet på planlegging og gjennomføring

Alle store samferdselspakker vil ha en viss grad av usikkerhet. Prosjekter kan få økte
kostnader og forsinket fremdrift, og bompasseringer kan gå ned og gi reduserte inntekter.
Etter Styringsgruppens oppfatning håndteres denne usikkerheten på en tilfredsstillende
måte i Oslopakke 3. Dette skjer gjennom årlig rullering av fireårige handlingsprogrammer og
ved større revidering/reforhandlinger av avtalen etter behov. Det gir oppdatert
beslutningsgrunnlag og mulighet til å korrigere kursen ved behov.
Styringsgruppen mener at mål- og resultatstyringssystemet skal være et viktig underlag for
arbeidet med handlingsprogrammer og langsiktige prioriteringer. Dette innebærer at det er
nødvendig å vurdere hvordan ulike tiltak bidrar til oppfyllelse av målene for Oslopakke 3.
Samtidig må det være rom for å gjøre lokalpolitiske vurderinger som er nødvendige for å
skape aksept for bompengeinnkreving og enighet om tiltak.
Måloppfyllelse så langt i Oslopakke 3 beskrives i kapittel 3. Styringsgruppens forslag til
prioriteringer i Handlingsprogram 2019–2022 er gjort på grunnlag av porteføljestyringssystemet for Oslopakke 3. Dette er det nærmere redegjort for i kapittel 5.2. Forventet
samlet effekt av tiltakene oppsummeres i kapittel 6.
Resultatene følges opp og rapporteres i handlingsprogram for Oslopakke 3 hver vår og i
statsbudsjettet hver høst. Det er lagt vekt på regelmessig kontroll av økonomi, fremdrift og
eventuelle avvik i de store prosjektene. Kapittel 2, Vedlegg 1 og Vedlegg 5 rapporterer på
status og bruken av midlene i Oslopakke 3.
Styringsgruppen viser til at forhold som ligger utenfor Oslopakke 3 og Bymiljøavtalen også vil
kunne påvirke måloppnåelsen. Dette gjelder blant annet utvikling i arealbruk, parkeringspolitikk, og økonomisk og teknologisk utvikling som påvirker reisemønster og konsekvenser
av transporten på ulike måter. Det er viktig å få til et godt samspill mellom tiltak og
virkemidler innenfor de ulike finansieringskildene og planprosesser som ulike aktører har
ansvar for.
Vedtatt regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus skal legges til grunn for
kommunenes arealplanlegging, samt for fylkeskommunale og statlige prioriteringer innen
areal- og transport. Det innebærer at den legges til grunn for det videre arbeidet med
Oslopakke 3.
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2 Status og gjennomførte tiltak i Oslopakke 3
Behandling av Handlingsprogram 2018–2021
Styringsgruppen la frem sitt forslag til Handlingsprogram 2018–2021 for Oslopakke 3 den 13.
juni 2017. Et bredt politisk flertall i Akershus fylkesting ga sin tilslutning til forslaget til
Handlingsprogram for Oslopakke 3 den 21.juni 2017. Den 21.juni 2017 ga også et bredt
flertall i Oslo bystyre sin tilslutning til forslag for handlingsprogram. I forbindelse med
behandling av statsbudsjettet for 2018 (Prop. 1S (2017–2018)) vedtok Stortinget økonomiske
rammer og prioriteringer for 2018 basert på Styringsgruppens forslag til Handlingsprogram
2018–2021.

Ressursbruk og gjennomførte tiltak 2017
Tabell 1 viser at Oslopakke 3-aktørene hadde en disponibel ramme på om lag 5,4 mrd kr i
2017 (eksklusiv jernbane) som er sum bevilgninger for 2017 og overførte midler fra tidligere
år.
Tabell 1: Disponible midler i 2017, forbruk og overførte midler til 2018 Oslopakke 3.

Disponibelt 2017
Forbruk 2017
Overføres 2018
Stat/
Stat/
Stat/
lokal Bom Totalt lokal Bom Totalt lokal Bom Totalt
Riksveg
E18 Bjørvika
Rv. 150 Ulven-Sinsen
E18 Sydhavna
E16 Sandvika - Wøyen
Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund
Programområder
Sum riksveg

40
-34
2
274
12
666
959

85 125
55
21
6
8
447 721
30
41
279 945
901 1 861

3
-118
0
340
12
278
515

Lokale vegtiltak
Oslo
Akershus
Sum lokale vegtiltak

530
260
790

260 790
408 668
668 1 458

282
148
430

292 291
799 799
44
44
21
21
-1 924 922
-1 2 079 2 078

-0

Lokale kollektivtiltak
Fornebubanen
T-bane og trikk
Signal- og sikringsanlegg
Lørenbanen
Drift og småinvesteringer
Sum lokale kollektivtiltak
Sum Oslopakke 3

-0

1 748 3 648 5 396
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447
3
123
627

3
-63
0
787
14
401
1 142

37
84
2
-66
-0
388
445

27
156
274

122
84
7
-66
27
544
719

182
237
419

464
385
849

248
112
360

78
171
248

326
282
608

79
79
547 547
53
53
75
75
835 835
-0 1 590 1 589

0

212
252
-9
-54
88
489

212
252
-9
-54
87
488

55

945 2 636 3 581

-1
-1

85
6

803 1 012 1 816

Forbruket var på ca 3,6 mrd kr, hvorav 945 mill kr i statlige og lokale midler, og om lag 2,6
mrd kr i bompenger.
Ved inngangen til 2017 ble det overført om lag 1,3 mrd kr fra 2016 og tidligere år. Av dette
utgjorde bompenger i underkant av 1,1 mrd. kr og statlige/lokale midler om lag 250 mill. kr.
Mindreforbruket på bompenger var ved utgangen av 2017 redusert med ca 50 mill kr
sammenlignet med inngangen til 2016, mens mindreforbruket for statlige/lokale midler er
økt med 550 mill kr.
Mindreforbruket skyldes dels senere fremdrift på prosjekter enn tidligere forutsatt, dels
besparelser på prosjektene. For øvrig vises til Årsrapport i vedlegg 1.

Riksveg
Statens vegvesen hadde et forbruk på i overkant av 1,1 mrd kr på riksveg. Av disse utgjorde
statlige midler om lag 500 mill kr og bompenger om lag 600 mill kr. Regnskapet viser et
mindreforbruk på om lag 700 mill kr, som overføres til 2018.
Det samlede mindreforbruket ved utgangen av 2017 er i stor grad knyttet til
programområdene. Dette skyldes en kombinasjon av forsinkelser, prosjekter som har blitt
dyrere enn planlagt og noen prosjekter som har hatt raskere fremdrift enn planlagt. For de
store riksvegprosjektene gjenstår det stort sett bare sluttoppgjør. Når det gjelder E18
Bjørvika er prosjektet avsluttet, men det gjenstår noe arbeid i Bispegata som må avklares.
Det har vært omsatt for nesten 800 mill kr på E16 Sandvika – Wøyen i 2017. Midler fra salg
av riksveggrunn i Ulven – Sinsen-prosjektet vil bli overført til E16-prosjektet når salget er
gjennomført, trolig i løpet av 2018.
Totalt var det om lag 900 mill kr til disposisjon til programområdetiltak inkludert bymiljøavtaleprosjekter på riksveg i Oslo og Akershus i 2017. Av disse ble om lag 400 mill kr brukt,
hvorav 234 mill kr i Oslo og 163 mill kr i Akershus. En medvirkende årsak til mindreforbruket
er at Statens vegvesen først sent på året fikk avklart hvor mye midler som ble stilt til
disposisjon. Av forbrukte midler er om lag 160 mill kr brukt på tiltak for å gjøre det mer
attraktivt å gå og sykle.
Totalt i Oslo og Akershus ble det åpnet 15,2 km nye sykkelanlegg i 2017.

Lokale vegtiltak inkl. sykkeltiltak og kollektivtiltak
Innenfor lokale vegtiltak i Oslo og Akershus var forbruket på om lag 850 mill kr i 2017, av
1,45 mrd kr til disposisjon. Av dette ble det brukt 330 mill kr på tiltak for gående og syklende
og 241 mill kr på kollektivtiltak. For øvrig er midlene brukt på strekningsvise tiltak i Akershus,
samlet plan for trikkeoppgradering, mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak, samt
planlegging i Oslo.
Mindreforbruket på lokale vegtiltak er i all hovedsak knyttet til forsinket fremdrift på
prosjekter både i Oslo og Akershus.
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Lokale kollektivtiltak (T-bane, trikk og drift)
For lokale kollektivtiltak var det i 2017 et forbruk på om lag 1,6 mrd kr i bompenger, hvor de
store kollektivtiltakene utgjorde ca 750 mill kr og midler til drift og småinvesteringer i
overkant av 800 mill kr. Eksempler på kollektivtiltak som fikk midler i 2017 var:






Etterarbeid på Lørenbanen.
Store kollektivtiltak Oslo – T-bane og trikk:
o Oppgradering T-banen
o Oppgradering trikketraséer
Nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen (planlegging)
Fornebubanen (planlegging)
Midlene til drift og småinvesteringer fra Oslopakke 3
o Økt frekvens på Grorud-, Røa- og Furusetbanen (videreføring)
o Økt kapasitet og frekvens på busstilbudet i Akershus og Oslo
o Mindre oppgraderingstiltak på T-bane og trikkenettet

Figur 1: Prinsens gate er ferdig rehabilitert.

Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til Fornebubanen og oppgraderinger på T-bane og
trikk. Disse vil ha behov for disse midlene i årene fremover.
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Jernbane
I 2017 var budsjettet på 5,4 mrd. kr til jernbaneinvesteringer i Oslo og Akershus. Faktisk
forbruk ble nær 5,5 mrd. kr, et avvik på ca + 100 mill. kr totalt.
Mesteparten av midlene ble benyttet på Follobanen med 4,8 mrd. kr. Det ble gjennomført
tiltak for å bedre togtilbudet på Østlandet og tatt i bruk nye togsett blant annet på
Gjøvikbanen (egen budsjettpost for nye tog).
Det ble benyttet 75 mill. kr til fornyelsestiltak på Alnabru godsterminal. Nytt vende- og
hensettingsanlegg på Høvik ble sluttført. I tillegg er det gjennomført kapasitetsøkende tiltak
for en mer robust infrastruktur og trafikkavvikling på Oslo S og i Osloområdet.
Planleggingsmidler ble brukt til blant annet Ringeriksbanen, Alnabru godsterminal, stasjoner
og knutepunkter samt Oslo omformerstasjon som vil forsterke strømforsyningen til den sørøstlige delen av jernbanen i Osloområdet og med tilstrekkelig kapasitet til planlagt togtrafikk
på Follobanen. Det er benyttet midler til sluttføring av ny og utvidet Oslo lufthavn
Gardermoen stasjon og til ferdigstillelse av samtidig innkjør på Heggedal stasjon på
Spikkestadbanen. Det ble også benyttet midler på GSM-R og IKT-systemer som omfatter
blant annet trafikk- og publikumsinformasjon, trafikkstyring, videokontroll mv.
Tabell 2: Forbruk i 2017 for Jernbanedirektoratet i Oslo og Akershus (mill 2017-kroner).

Jernbanetiltak
Nytt dobbeltspor Oslo-Ski
Prosjekt Stor-Oslo
Høvik vende- og hensettingsanlegg
Ny terminal Oslo lufthavn (T2)
Sum store prosjekter
Kapasitetsøkende tiltak
Gods
Stasjoner og knutepunkter
Ny rutemodell Østlandet
Sum små prosjekter
Sum investeringer Oslo og Akershus

Forbruk 2017
4 825
42
65
171
5 103
195
114
8
35
352
5 455
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Anvendelse av Oslopakke 3-midler 2008–17
Siden oppstarten av Oslopakke 3 i 2008 og til og med 2017, har det i sum vært brukt i
underkant av 38,5 mrd kr (løpende kroneverdi) i bompenger og statlige og lokale midler til
vegprosjekt og lokale kollektivtiltak. Figur 2 viser fordelingen av midlene til ulike kategorier
av tiltak.

FORDELING AV MIDLER I OSLOPAKKE 3
2008-2017
Veg

Kollektiv

1,3

14,1

15,4

1,4
6,3

-

KOLLEKTIV DRIFT OG
INVESTERINGER (RUTER)

RIKSVEG

FYLKESVEG AKERSHUS OG
KOMMUNAL VEG OSLO

Figur 2: Samlet ressursbruk på veg- og kollektivtiltak i Oslopakke 3 i perioden 2008–2017 (sum
bompenger, statlige og lokale midler) i mrd kr (løpende kroneverdi), eksklusiv jernbane. Datagrunnlag
Oslopakke 3-sekretariatet.

I denne perioden er om lag 14,1 mrd. kr brukt på investeringer og driftstiltak for kollektivtrafikken. Dette inkluderer blant annet Kolsåsbanen, Lørenbanen, oppgradering av T-bane og
trikkenettet i Oslo og økt frekvens og kapasitet på mange buss- og T-banestrekninger. Det
har også vært benyttet midler til nye T-banevogner og innføring av et forenklet felles takstog sonesystem for Oslo og Akershus.
16,7 mrd. kr fra Oslopakke 3 er investert i riksvegnettet i Oslo og Akershus. Viktige store
prosjekt har vært ferdigstillelse av E6 Vinterbro – Assurtjern og E16 Wøyen – Bjørum, Ring 3
forbi Økern, Sydhavna og E18 Bjørvikaprosjektet. Parallelt har det vært investert i mange
små og mellomstore tiltak innenfor programområder som gang- og sykkelveger,
trafikksikkerhet og kollektivtiltak. Av de 16,7 mrd. kr har ca 1,3 mrd. kr gått til kollektivtiltak
på riksveg som bussfelt, holdeplassoppgraderinger og knutepunktutvikling i denne perioden.
7,7 mrd. kr er investert i lokale vegtiltak i Oslo og Akershus i denne perioden, hvorav 1,4
mrd. kr er brukt til kollektivtiltak. Lokale vegtiltak omfatter strekningsvise tiltak og
programområdetiltak som for eksempel sykkelveger og kollektivfelt. Fv 164
Løkkeåstunnelen, fv. 154 Søndre tverrvei og Bogstadveien er eksempler på strekningsvise
tiltak. I Oslo er midlene i hovedsak brukt på tiltak for kollektivtrafikk, gange og sykkel.
I tillegg har staten investert i underkant av om lag 24,1 mrd. kr på jernbane i Oslo og
Akershus i perioden. Fullføringen av nytt dobbeltspor Lysaker – Asker var det største
enkelttiltaket som ble ferdigstilt i perioden.
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3 Måloppnåelse i Oslopakke 3
Partene i Oslopakke 3 har et felles mål om at veksten i persontransport i Oslo og Akershus
skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
I Nasjonal Transportplan er det satt et krav om å ta veksten i persontransport i storbyene
med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet), og at kollektivtrafikkformål og
sykkelformål skal gis prioritet.
Staten og Akershus fylkeskommune legger til grunn at nullvekstmålet gjelder samlet for Oslo
og Akershus. Oslo kommune har vedtatt et enda mer ambisiøst mål om å redusere
biltrafikken i Oslo med 20 % i løpet av bystyreperioden (2016-2019) og med en tredel innen
2030. Det vurderes en rekke virkemidler og tiltak som kan bidra til å nå dette målet. Revidert
avtale 2016 for Oslopakke 3 med endringer i bompengesystemet og økt satsing på
kollektivtrafikk, sykkel og gange er et vesentlig bidrag. Andre virkemidler er knyttet til blant
annet parkeringspolitikk og arealbruk.
Partene er enige om å rapportere på et mål om 15 % nedgang i trafikken samlet over
bomsnittene i Oslopakke 3 for 2019 sammenlignet med 2015.

Indikatorer for måloppnåelse
I denne rapporteringsperioden er det foretatt en grundig evaluering av målindikatorer. Dette
gjelder forhold knyttet til både kvalitet og metodikk, men også relevans og validitet slik at
man har et best mulig grunnlag for kontroll og målstyring. Resultatet av denne evalueringen
– basert på konkrete nøkkelparametere - bidrar til bedre sporbarhet og resultatforståelse på
hver av de fem hovedmålene.
Som tidligere benyttes flere indikatorer for å gi et
utfyllende bilde av måloppnåelse. Noen
indikatorer er flyttet til målområder der det
syntes mer naturlig for målstyringen. Andre er
vurdert unødvendige ved at de ikke bidrar til å gi
et tydeligere eller mer utfyllende bilde av
måloppnåelse, jfr figur 3

Figur 3: Måloppnåelse

De viktigste vurderinger som er gjort er å
fokusere på sammenheng, relevans og konsistens
mellom indikatorene i målbildet. Det er i tillegg
fokusert på å benytte et begrepsapparat som
muliggjør og forenkler dialogen om resultatene.

I dette kapittelet vil måloppnåelse – ved behov – også omtales i en kortfattet verbal omtale.
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Det er gjort følgende endringer i indikatorene i forhold til forrige handlingsprogram:








«Gang og sykkel» slås sammen til et samlet volum for nye anlegg, men fordeles på Oslo
og Akershus.
«El-biler» i bomringene i Oslo og Bærum er flyttet til hovedmål «Ta veksten i
persontransport med kollektivtransport, gange og sykkel» for enklere å vise
sammenhengen mellom el-bil og den totale trafikken over bomringene.
«Universell utforming» utgår som indikator til fordel for en mer generell, verbal
redegjørelse.
«Tilbudt kapasitet» for kollektivtrafikken utgår som indikator.
«Kollektivtrafikkens andel av motoriserte reiser» utgår som indikator da denne kun er en
avledning av indikatoren «Reisemiddelfordeling»
«Punktlighet» for kollektivtrafikken under «Attraktivt kollektivtilbud» er endret for
jernbanen slik at disse rapporterer på forsinkelse i rushperiodene istedenfor over
døgnet. Endringene er gjort for bedre sammenligning mellom de ulike driftsarter.
«Lokal luftforurensning», NO2 og PM10 er endret for å sikre samsvar med nye nasjonale
retningslinjer.

Måloppnåelse 2017
Generelt
Varestrømmer, tjenester og persontransport forutsetter adekvate og riktige
infrastrukturløsninger som bl.a. ivaretar regionens mobilitetsbehov – og også i år preges
prosjektporteføljen i Oslopakke 3 av fokus på lokale og nasjonale mål.
Stortingets klimaforlik og transportpolitiske beslutninger har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I Oslopakke 3
tilrettelegges og styrkes kollektivtrafikken i 2017 og dette bidrar til å løse lokale utfordringer
knyttet til velferd, mobilitet, transport, universell utforming og miljø. Dette arbeidet har
vært preget av et godt samarbeid mellom stat, fylkeskommuner, kommuner og private
aktører. Et bevisst fokus på nullvekstmålet – og også regionens mobilitetsbehov – syntes å
være gjennomgående i porteføljen.
Nytt takstregime ble innført i bomringen for å påvirke transportmiddelfordelingen og også
redusere personbiltransporten. Foreløpige tall viser at det har vært en reduksjon i
trafikkvolumene. Bompengeinnkrevingen vil utvides i 2019 og takstene i Bærumsringen vil
øke.
Kollektivtilbudet ble styrket i Oslo og Akershus bl.a. ved å sikre gode forbindelser og
bussmating til kollektivknutepunkt og skinnegående transport. I 2017 hadde Ruter og NSB
371 millioner påstiginger, 21 millioner flere enn året før. Dette representerer enn økning på
6 % fra 2016. Befolkningsveksten i Oslo og Akershus i samme periode ble til sammenligning
1,4 %.
Negative miljø- og klimavirkninger ble redusert og det registrert lavere konsentrasjoner av
luftforurensing i Oslo i 2017 sammenlignet med den siste tiårsperioden.
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Utvikling Oslo og Akershus 2007-2017
Kollektivtrafikk Akershus; 71 %
Kollektivtrafikk Oslo; 57 %
Vegtrafikk Akershus; 13 %
Vegtrafikk Oslo; 0 %
Bomringen i Oslo; -7 %
Befolkning Oslo og Akershus; 20 %

Figur 4: Utvikling i befolkning, kollektiv- og vegtrafikken i Oslo og Akershus 2007-2017.
Kilder: Ruter, Statens vegvesen, Fjellinjen og SSB.

Den historiske utvikling fra 2007 vist i figur 4 viser fortsatt en positiv utvikling. Kollektivtrafikken har hatt en formidabel vekst sammenlingen med befolkningsveksten. I Oslo er
trafikkarbeidet på veg om lag på samme nivå som i 2007. Også i Akershus er
befolkningsveksten større enn veksten i trafikkarbeidet på veg.
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God fremkommelighet for alle trafikantgrupper
Tabell 3: Måloppnåelse for god fremkommelighet for alle trafikantgrupper i 2017.

Mål / indikator
Personbil og
næringstrafikk

Kollektivtrafikk

Gang og sykkel

2016
Hastighet i rush på
hovedvegnettet (km/t)
Rushtidsvarighet
(timer:minutt)
Reisehastighet i rush (km/t)
- Regionbuss
- Bybuss
- Trikk
Nye sykkelanlegg i Oslo og
Akershus (km)

2017

Endring
2016 – 2017

47,1

55,8

18,5 %

03:40

02:08

-41,8 %

27,3
17,6
16,5

28,3
17,1
16,6

3,4 %
-2,6 %
0,4 %

22,0

15,2

15,2 km

Personbil og næringstrafikk
Alle korridorer på hovedvegnettet opplever i ulik grad en bedring i fremkommelighet i begge
rushtidsperioder (07:00 – 09:00 og 15:00 – 17:00). Unntaket er korridor sør (Ryen Tusenfryd) i ettermiddagsrushet der hastigheten i 2017 er redusert med 4,4 prosent i
forhold til 2016.

Kollektivtrafikk
Kollektivtrafikken opprettholder med kun marginale endringer, sin framkommelighet fra
2016. Unntaket er regionbussene som i snitt øker reisehastigheten både når oppholdstid
inkluderes og også når den ikke hensyntas.

Gang og sykkel
I Oslo har Statens vegvesen Region øst i 2017 bl. a bygget ny sykkelvei med fortau (0,2 km) i
Brennaveien. Langs E6 fra Teisen (Ole Deviks vei) er den opprinnelige g/s-vegen ombygget til
sykkelveg med fortau for bedre separasjon mellom fotgjengere og syklister.
Oslo kommune, Bymiljøetaten, hadde i 2017 en bestilling på å bygge 10 km ny sykkelveg –
dette ble realisert. Det er også fokusert på tilrettelegging for sykling først og fremst på
byrutene innenfor Ring 3. Bymiljøetaten har i tillegg oppgradert 4,3 km på eksisterende
anlegg og også endret kryssløsninger som tidligere har vært stengt for syklister.
Tabell 4: Antall km nye sykkelanlegg – riksveg/fylkesveg (Oslo og Akerhus) og kommunal veg Oslo.
Kilde: Statens vegvesen, Oslo kommune

Akershus (riks- og fylkesveg)
Oslo (riksveg)
Oslo (kommunal veg)
Sum

Nye anlegg
4,0 km
1,2 km
10,0 km
15,2 km
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Tilrettelagt

4,3 km
4,3 km

Ta veksten i persontransport med kollektivtrafikk, gange og sykkel
Tabell 5: Måloppnåelse for ta veksten i persontransport med kollektivtrafikk, gange og sykkel i 2017.

Mål / indikator
Oslo
Akershus
Sum
Oslo
Vegtrafikk
Akershus
(mill. kjøretøykm)
Sum
Osloringen
Bompasseringer/døgn
Bærumssnittet (bygrense)
(ÅDT én retning)
Sum
El biler/døgn
Antall over bomringen i
(ÅDT én retning)
Oslo og Bærum
Reisemiddelfordeling Kollektiv
Gange
for bosatt i Oslo og
Akershus (15 år +) på Sykkel
hverdager 1
Bil
Kollektivtrafikk (mill.
reiser)

1

2016

2017

262
88
350
3665
5574
9239
243 895
66 728
310 623

278
93
371
3687
5665
9352
241 549
66 379
307 928

Endring
2016 – 2017
6,1 %
5,7 %
6,0 %
0,6 %
1,6 %
1,2 %
-1.0 %
-0,5 %
-0,9 %

24 453

36 012

47, 3 %

26 %
21 %
5%
48 %

26 %
22 %
5%
46 %

1 %-poeng
-2 %-poeng

Reisemiddelfordelingen for 2016 er justert noe i forhold til tidligere.

Kollektivtrafik
Bussene transporterer som i 2016 flest passasjerer med 158 millioner påstigninger. Deretter
kommer T-banen med 118 millioner,og trikken med 51 millioner. Den størst veksten tar Tbanen med en økning i passasjertallet på 12 millioner, mens trikken har en reduksjon på 2
millioner passasjerer, det skyldes trolig anleggsarbeidene i forbindelse med Samlet plan for
trikk.
Tabell 6: Antall påstigninger i millioner per driftsart og trafikkvekst i prosent. Kilde: Ruter

Driftsart
Buss
T-bane
Trikk
Tog 1
Båt
Sum

2016
147
106
53
40
4,6
350

2017
158
118
51
39
4,5
371

Endring
7,5 %
11,3 %
-3,8 %
-2,5 %
-2,2 %
6,0 %

1

Omfatter passasjertall hos NSB. Fra januar 2017 ble APC (Automated passenger counting) innført for rapportering på
antall reiser på Østlandet hos NSB.

I 2017 ble kollektivtrafikken både i Akershus og Oslo styrket, bl.a gjennom å sikre gode
forbindelser til kollektivknutepunkt i regionen. Det ble fokusert på overgang til et mer
fleksibelt rutetilbud og med bussmating til skinnegående transport.
Både NSB og Ruter økte tilgjengelig kapasitet i 2017 i forhold til 2016. Ruter hadde en økning
på nær 7 % i plasskm, mens NSB økte sin setekapasitet med i overkant av 2 %.
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Vegtrafikk
Trafikkarbeidet som benyttes i Oslopakke 3 er beregnet på bakgrunn av vegtrafikkindeks og
beregninger av hvor stor andel av trafikkarbeidet som foregår på kommunalt vegnett.
Trafikkarbeidet blir årlig justert basert regionale og nasjonale tall fra vegtrafikkindeksens. En
grunnleggende hypotese er at trafikken på det kommunale vegnettet utvikler seg på samme
måte som på riks- og fylkeskommunalt vegnett. I beregningen er det benyttet at trafikkarbeidet på det kommunale vegnettet står for om lag 18 % av det totale trafikkarbeidet i
Akershus og om lag 28 % i Oslo. Det er betydelig usikkerhet i beregning av trafikkarbeidet. I
følge Bymiljøavtalen skal metoden endres fra år 2018 slik at trafikkarbeid da skal bli
beregnet fra reisevaneundersøkelse.
For Oslo viser beregning en liten økning på 0,6 %. For Akershus viser beregningen en økning
på 1,6 %. Økningen i Oslo er noe lavere enn befolkningsveksten, mens i Akershus er
økningen i trafikkarbeid lik befolkningsveksten.

Bompasseringer
Trafikkutviklingen over bomsnittene viser en samlet reduksjon på 0,9 % i forhold til 2016.
Målet om 15 % reduksjon i trafikk over bomsnittene skal måles mot 2015, da er reduksjonen
på 1,2 %. Etter at trinn 1 ble innført 1. oktober 2017 har trafikken over bomsnittene blitt
redusert med om lag 5 %. Siden denne endringene bare gjelder de tre siste månedene i 2017
vil effekten av trinn 1 først vises fullt ut i tallene for 2018 i neste handlingsprogram.
Figur 5 viser at reduksjon i trafikk over Osloringen er fordelt ganske jevnt på de tre
korridorene.

ÅDT Osloringen
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Korridor vest

89 777

88 854

88 519

88 600

87 373

Korridor nord-øst

91 063

90 762

92 396

92 562

91 954

Korridor sør

62 450

62 562

63 596

62 783

62 207

Korridor vest

Korridor nord-øst

Figur 5: Trafikk over Osloringen i én retning, ÅDT
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Korridor sør

El-biler
Elbilandelen i bomringene ble mer enn doblet fra 2013 til 2014. I 2016 passerte nesten 8 000
flere elbiler pr dag over bomringene sammenlignet med 2015, noe som utgjør en økning på
47 %. I 2016 utgjorde elbiler 7,9 % av alle bompasseringer (sum tunge og lette kjøretøy) i
bomringen i Oslo og Bærum.
Veksten har fortsatt i 2017. I 2017 passerte om lag 11 600 flere elbiler pr dag over
bomringene sammenlignet med 2016, noe som utgjør en økning på 47 %. I 2017 utgjorde
elbiler 11,7 % av alle bompasseringer (sum tunge og lette kjøretøy) i bomringen i Oslo og
Bærum. Hvis det kun ses på lette kjøretøy utgjør elbilene en andel på 12,5 %, for de tre
første månedene i 2018 viser registreninger en elbilandel på 16,5 %.
Ved inngangen til 2018 var det registrert om lag 142 500 elbiler i Norge, de fleste var
personbiler. Dette er en økning på 42,5 prosent fra inngangen til 2017. Av disse er 24 808
registrert i Oslo og 28 979 registrert i Akershus.
Tabell 7: Elbilpasseringer i bomringen – Oslo og Bærum, ÅDT, kilde Fjellinjen

Antall
Andel (%)

2013
4 541
1,5 %

2014
9 930
3,2 %

2015
16 592
5,3 %

2016
24 453
7,9 %

2017
36 012
11,7 %

Reisemiddelfordeling
Reisemiddelfordeling fra reisevaneundersøkelser (Oslopakke 3 benytter MIS-data fra Ruter)
har flere usikkerhet som forplanter seg til resultatene, blant annet:







Kun bosatte i Oslo og Akershus over 15 år intervjues (barn under 15 år, tilreisende og
pendlere fra inn- og utland intervjues ikke)
Alle utvalgsundersøkelser har feilmarginer (for markedsandeler er feilmarginen på i
overkant av +/- 1 %-poeng)
Metodeendringer / større endringer i undersøkelsen kan påvirke resultatene
o Innføring av stedfesting av reiser fra juli 2014
o Endring i antall intervjuer, nye geografiske områder, og dermed ny
vektematrise fra april 2016
o Ny metode for stedfesting og overgang fra kvoteutvalg til stratifisert utvalg fra
april 2017
Kvalitet på feltarbeidet og egenskaper ved utvalget (speiler utvalget befolkningens
alder / bosted / yrkesaktivitet osv.) kan variere over tid. Spesielt ved bytte av
leverandør kan intervjuer gjennomført i oppstartsfase ha mer variabel kvalitet.

Analyse av reisemiddelfordelingene har avdekket behov for å gjøre enkelte justeringer på
tallene for 2016. Analysen tyder på at det ble rapport litt for høy kollektivandel i 2016.
Reisemiddelfordelingen i foreliggende rapport avviker derfor fra hva som ble rapportert i
forrige handlingsprogram.
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Sikkert og universielt utformet transportsystem
Tabell 8: Måloppnåelse for sikkert og universielt utformet transportssystem i 2017.

Mål / indikator
Trafikksikkerhet alle
transportformer

2016
Antall hardt skadde
Antall drepte

138
20

2017
139
15

Endring
2016 – 2017
0,7 %
-25,0 %

Det er vanskelig å påvise direkte effekter på trafikksikkerhet av Oslopakke 3 sin portefølje.
Ulike trekk ved ulykkesbildet viser likevel at skadeomfanget har vist en positiv trend på det
kommunale vegnettet, mens reduksjonen har vært noe mer begrenset på riksvegnettet i
følge «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017».
Totalt er det i Oslo og Akershus registrert 1044 trafikkulykker i 2017. 452 av disse skjedde i
Oslo og resten i Akershus. Skadegrad og konsekvens for 2017 er oppsummert i tabellen over
– inklusive hendelser i kollektivtrafikken (Ruter og NSB).
Viktige trekk ved ulykkesbildet i Oslo er - som tidligere - at det først og fremst er myke
trafikanter, syklister og gående, som rammes av ulykker på veger med fartsgrense 50 km/t
eller lavere.
En stor del av det som bygges av veg og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom
Oslopakke 3 og den er derfor en viktig premissgiver og forutsetning for gjennomføring av
prosjekter med god trafikksikkerhet. I tillegg jobbes det systematisk med
trafikksikkerhetsarbeid på tvers av forvaltningsnivåene.
Gitt den rolle Oslopakke 3 har i regionens utbygging av infrastruktur syntes det likevel
naturlig å fastslå at Oslopakke 3 – har – og vil fortsette å ha en positiv effekt på
ulykkefrekvens og skadekonsekvens.
Bane Nor har i 2017 ferdigstilt to stasjoner i Akershus som klassifiseres som universelt
utformet. I tillegg er det det utført en oppgradering på Gardermoen for å sikre en trinnløs
overgang mellom Flytoget og NSB. For T-banens del er det bare Veitvet stasjon som ble
oppgradert i 2017. Alle overbygde stasjoner har fått nytt brannmeldersystem, brannsikring
og nye rømnings og ledelys. Ellingsrud og Nationaltheatret stasjoner har fått nye
rømningsveier.
For trikkens del gjelder oppgradering og bedre tilgjengelighetpå holdeplass Øvre slottsgate
og Dronningens gate. Også Sportsplassen holdeplass er fornyet.
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Attraktivt kollektivtilbud
Tabell 9: Måloppnåelse for attraktivt kollektivtilbud i 2017.

Mål / indikator

2016

T-bane
Bybuss (utvalgte)
Punktlighet
Trikk
Tog
Innbyggernes tilfredshet med kollektivtilbudet
Brukertilfredshet med kollektivtilbudet

64 %
49 %
53 %
85 %
70 %
97 %

2017
76 %
48 %
51 %
86 %
72 %
98 %

Endring
2016 – 2017
12 %-poeng
-1 %-poeng
-2 %-poeng
1 %-poeng
2 %-poeng
1 %-poeng

Punktlighet
I dette handlingsprogrammet er punktelighetsindikatoren for tog endret fra å være for døgn
til rushperioder, tilsvarende de andre driftsformene. Den eneste forskjellen nå er at NSB
rapporter punktelig under 4 minutter forsinkelse, mens Ruter rapporter på 3 minutters
forsinkelse. For alle driftsarter gjelder forsinkelse ved passering Jernbanetorget / Oslo S.
Kollektivtrafikken opprettholder – med mindre og marginale endringer – i all vesentlig grad
de operative betingelser i trafikken som ved forrige rapportering. Det noteres at T-banen har
hatt en betydelig forbedring i punktligheten. Trikken har redusert punktligheten, noe som
trolig er forårsaket av de mange anleggsarbeidene som følge av Samlet plan for trikk.
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Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet

Klimagassutslipp fra vegtrafikk
Tabell 10: Klimagasser fra vegtrafikk Oslo og Akershus 2009-2016 (1 000 tonn CO2-ekvivalenter)
Kilde: Miljødirektoratet

2009
Akershus
Oslo
Totalt

1260
633
1893

2011

2013

1296
636
1932

2015

1313
624
1937

1334
634
1968

2016
1289
602
1891

Endring
2015-2016
-3,4 %
-5,0 %
-3,9 %

Nye tall for klimagassutslipp ble nylig publisert av Miljødirektoratet og gjengis sammen med
historiske data i tabell 10. Det bemerkes at siste tall gjelder for 2016 (ikke 2017) og at de
historiske tallene for 2013 og eldre er noe endret i forhold til tidligere handlingsprogram.
Utslippstallene fra 2016 (1 000 tonn CO2-ekvivalenter) viser at det har vært en positiv
utvikling fra 2015. Utslippene har gått ned både i Akershus og Oslo.
Selv om klimagassutslippene fra vegtrafikk har økt betraktelig siden 1990 (28 %) og utgjorde
19 % av totale norske klimautslipp i 2016 - har transporten av både personer og gods økt
enda mer. Resultatet er at utslippene per kilometer eller tonn gods som en konsekvens har
gått ned. Utslipp fra vegtrafikken hadde den største utslippsreduksjonen fra 2015 til 2016.
Fra 2009 til 2016 har utslipp per personkilometer for personbiler og bybusser gått ned med
henholdsvis 14 og 15 %, mens utslipp fra andre lette kjøretøy nesten ikke har endret seg i
samme periode.
Indikatorene for gassdrevne bybusser endrer seg mye fra år til år. Dette skyldes at andelen
biogass som drivstoff varierer mye, samtidig som CO2-utslipp fra biodrivstoff ikke inkluderes i
utslippene. I Oslo er det en stor økning i biogass som drivstoff til bybusser, og som får
utslippet per personkilometer til å falle.

Lokal luftforurensning – NO2 og PM10
Tabell 11: Årsmiddel (μg/m3) for NO2 (år). Nasjonalt mål er 40 μg/m3

Smestad
Manglerud
Kirkeveien
Bygdøy Allé
Hjortnes

2014

2015

2016

2017

44
42
33
49
46

53
42
35
51
44

55
39
34
49
46

35
38
26
41
40

33

Endring
2016-2017
-36,4 %
-2,6 %
-23,5 %
-16,3 %
-13,0 %

Tabell 12: Årsmiddel (μg/m3) for PM10 (år). Nasjonalt mål er 20 μg/m3

Smestad
Manglerud
Kirkeveien
Bygdøy Allé
Hjortnes

2014

2015

2016

2017

18
22
16
19
25

20
21
20
19
24

20
20
16
20
24

14
19
15
20
22

Endring
2016-2017
-30,0 %
-5,0 %
-6,3 %
-8,3 %

I oktober 2016 fastsatte regjeringen at nasjonale mål for luftkvalitet i Norge skulle bli
tilsvarende langtidsmiddelet for anbefalte luftkvalitetskriterier. Dette skyldtes at regelverket
skulle forenkles, men også fordi grenseverdien for svevestøv ble skjerpet inn. På bakgrunn av
dette er indikatorene for NO2 og PM10 endret fra antall timer og døgn med overskridelser av
grenseverdien til å gjelde årsmiddel.
I tidligere handlingsprogram ble det kun rapportert på den målestasjonen i Oslo som hadde
dårligst luftkvalitet (Hjortnes). Nå er det i tillegg valgt å vise måledata fra flere målestasjoner
i Oslo for å få et mer nyansert bilde. Siden indikatorene er endret er det vist historiske data
tilbake til 2014.
Det ble registrert lavere konsentrasjoner av luftforurensing i Oslo i 2017 sammenlignet med
den siste tiårsperioden. Reduksjonen gjelder særlig NO2, men også til dels svevestøv (PM10
og PM2,5). Fra 2016 til 2017 viser alle de fem målestasjonen reduksjon i årsmiddel for NO2 og
PM10.
Foreløpige tall viser at grenseverdiene i forurensingsforskriftens kapittel 7 om lokal
luftkvalitet ble overholdt i Oslo i 2017 med unntak av grenseverdien for årsmiddel av NO 2.
Overskridelse av årsmiddelet for NO2 ble registrert på målestasjonen ved Hjortnes og i
Bygdøy Allé i 2017. De registrerte verdiene ved målestasjonene langs Ring 3 på Smestad og
Manglerud ligger tett opp mot grenseverdien.
Været i Oslo i 2017 var noe varmere enn normalen og det kom mer nedbør enn normalt. Det
var ingen langvarige inversjonsepisoder hvor kald luft ble stengt inne i «Oslo-gryta», noe
som kan føre til opphopning av luftforurensning. Værforholdene i 2017 var altså relativt
gunstige når det gjelder luftforurensning. Meteorologi er en avgjørende parameter knyttet
til luftforurensning, og kan påvirke konsentrasjonen av både NO2 og PM10. Resultatene skal
derfor også ses i sammenheng med dette.
Den registrerte nedgangen i årsmiddel for NO2 skyldes sannsynligvis en kombinasjon av
utslippsreduksjoner som følge av en stadig renere kjøretøypark, og relativt gunstige
meteorologiske forhold. Grovt sett er nedgangen i tråd med forventningene når det gjelder
utvikling av NO2-utslipp i Oslo.
Statens vegvesen har i samarbeid med Oslo kommune utarbeidet «Tiltaksutredning for
luftkvalitet i Oslo 2015-2020». Denne utredningen viser til at det er fare for fremtidige
overskridelser – selv om det forventes en betydelig nedgang i forurensingen fram mot 2020.
Dette gjelder spesielt høytrafikkerte områder langs E6 i Groruddalen og E18. Det påpekes i
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rapporten at det er nødvendig med ytterligere endring av kjøretøyparken, men også en
generell trafikkreduksjon på vegnettet.
Overskridelse av årsmiddel for PM10 ble kun registrert på målestasjonen ved Hjortnes i 2017.
De registrerte verdiene ved målestasjonene langs Ring 3 på Manglerud og i Bygdøy Allé
ligger tett opp mot grenseverdien. Selv om trenden for NO2 er positiv, vil fremtidig situasjon
bli preget av utfordringer knyttet til svevestøv. Utslippsfrie kjøretøy produserer like mye
svevestøv, samt at gods- og næringstransport er forventet å øke fremover. Konsentrasjonen
av svevestøv henger også tett sammen med værforhold og bruk av piggdekk.

Støy
Tabell 13: Måloppnåelse for antall personer utsatt for innendørs støy fra riksveg i 2017.

Mål / indikator

2016

Antall personer utsatt for innendørs støy > 38
dB fra riksveg

4236

2017
4233

Endring
2016 – 2017
-0,1 %

I 2016 ble det i støyberegningen som lå til grunn for beregning av antall støyutsatt personer
lagt til grunn en prognostisert trafikkvekst. Trafikkveksten som ble tillagt modellen i 2016
anses å være representativ for utviklingen i 2017. Det er derfor ikke gjennomført nye
modellanalyser i 2017. Det er i år derfor gjort en mer kvalitativ vurdering av gjennomførte
tiltak.
Vegtrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og årsak til nesten 80 % av den totale
støyplagen hos befolkningen. Både jevn støy fra høytrafikkerte veger og støytopper ved
forbipassering kan være årsak til støyplage, og støy fra vegtrafikk kan påvirke både helse og
trivsel.
Basert på innrapporterte tiltak etter regelverket i Forurensningsforskriften og prosjekter som
følger støyretningslinjen T-1442, så var det en bolig (E6/-Askimveien, Kråkstad) med 3
personer som hadde over 38 db innendørs i et eller flere rom til støyfølsomt bruk som fikk
tiltak i Oslo og Akershus i 2017. I tillegg er det gjort tiltak ved en bolig på Rv.-22 ved Fetsund.
Tiltakene gir totalt sett en reduksjon for 3 personer utsatt for over 38 dB innendørs støy så
fremt årsdøgntrafikken for 2017 ikke er endret.

35

4 Forutsetninger for Handlingsprogram 2019–2022
Økonomiske rammer
Tabell 14 viser økonomiske rammer for handlingsprogramperioden 2019–2022 som
Styringsgruppen legger til grunn.
Tabell 14: Inntekter i Oslopakke 3 i perioden 2019–2022. Mill 2019-kr.
Inntekter (mill. 2019-kr)

2019

2020

2021

2022 Sum 2019-22

Bompenger1

3 600

4 252

4 262

4 272

16 386

205

363

363

363

1 294

382

763

1 258

1 384

3 787

Belønningsmidler

280

280

280

280

1 120

Billettinntekter / kollektivbidrag

161

161

161

161

644

280

220

Bymiljøavtale – kollektiv- og sykkeltiltak på rv.2
Bymiljøavtale 50/50-prosjekter

3

Grunneierbidrag

500

Statlige riksvegmidler

220

264

285

353

1 121

Kommunale midler Oslo

336

308

341

400

1 385

Fylkeskommunale midler Akershus

711

277

257

257

1 502

5 895

6 947

7 427

7 469

27 738

Sum Oslopakke 3
Jernbane (statlige midler)

4

Sum Oslopakke 3 inkl. jernbane
1 Netto

6 184

23 070

12 079

50 808

bompengeproveny, etter nedbetaling av gjeld og driftskostnader

2

Statens tilskudd til kollektiv- og g/s-tiltak under Bymiløavtalen

3

Statens tilskudd til Fornebubanen under Bymiljøavtalen

4

Statlige midler til jernbane basert på utkast til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 (høringsutgave), tallene
spesielt for 2019 har betydelig usikkerhet

Som tabell 14 viser, er samlet inntekter i Oslopakke 3 om lag 28 mrd i handlingsprogramperioden når jernbaneinvesteringene holdes utenom. For perioden 2019–2022 utgjør
bompengene 59 % av inntektene.
For fylkeskommunale midler fra Akershus er rammene i vedtatt Handlingsprogram for
samferdsel i Akershus 2018–21 for fylkesveger lagt til grunn. Rammen for 2022 er forutsatt
lik som for 2021. Beløpet inkluderer momskompensasjon fra staten som fylkeskommunen
får tilbakebetalt for investeringer i fylkesvegnettet.
Tilskuddet fra Oslo kommune er forutsatt videreført på om lag samme nivå, men øker noe i
2022. Tilskuddet inkluderer beregnet momskompensasjon av samferdselsinvesteringene.
I tabellen over vises bymiljøavtalemidler til kollektiv- og gang-/sykkeltiltak på riksveg. Dette
er basert på innspill fra Statens vegvesen om hva som er realistisk å kunne gjennomføre i
handlingsprogramperioden. Det er forutsatt en ramme på 2 mrd. kr i tidsperioden 20172023.
Forslag til statsmidler til riksveger i tabellen over er basert på blant annet Statens vegvesens
forslag til budsjett for 2019 og Handlingsprogram 2018-2023 (2029) for Statens vegvesen.
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Forventede netto bompenger fra Fjellinjen i 2019-kroner er basert på innføring av Trinn 2 fra
1.mars 2019 i henhold til det nye miljø- og tidsdifferensiert bompengesystemet som ble
fastsatt i Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017–2036 og Tilleggsavtale 13. juni 2017.
Tabell 15: Bomtakster for lette kjøretøy i Trinn 2 fra 1. mars 2019 (uttrykt i 2016-kr.)

Lette
kjøretøy

Osloringen
Indre ring
Bygrense
(tovegs)
(tovegs)
(envegs)
Normal- NullNormal- NullNormal- NullDiesel
Diesel
Diesel
1
1
takst utslipp
takst utslipp
takst utslipp1
Utenom rush
24
20
5
18
16
4
24
20
5
Rush
1

29

26

10

22

20

8

29

26

10

Hydrogenkjøretøy fritatt for bompenger i avtalen

Tabell 16: Bomtakster for tunge kjøretøy i Trinn 2 fra 1. mars 2019 (uttrykt i 2016-kr.)

Tunge
kjøretøy

Osloringen
Indre ring
Bygrense
(tovegs)
(tovegs)
(envegs)
Normal- NullNormal- NullNormal- NullDiesel
Diesel
Diesel
takst
utslipp
takst
utslipp
takst
utslipp
Utenom rush
80
50
80
50
80
50
Rush

95

65

95

65

95

65

Bompengeprognoser
Bompengebidraget er beregnet utfra målsetningen om å innføre Trinn 2 i det nye
bompengesystemet fra 1.mars 2019. I månedene før dette er det forutsatt dagens miljø- og
tidsdifferensiering. Netto bompengebidrag er fratrukket Fjellinjens forventede
driftskostnader og investeringer, samt nedbetaling av gjeld og rentekostnader. Dette er lagt
til grunn et brutto bompengeproveny på 4,5 mrd 2016-kr per år fra og med 2020.
Det er lagt til grunn en elbilandel på 20 % over året i 2019. Denne forventes å stige i årene
fremover som effekt av det nye miljødifferensierte bompengesystemet.

Betjening av lån 2019–2022
I Styringsgruppens forslag til prioriteringer i perioden 2019–2022 nedbetales gjelden med
årlige avdrag i hele avtaleperioden. Det er ikke lagt opp til å ta opp ytterligere lån i
handlingsprogramperioden.
Fjellinjen hadde ved utgangen av 2017 samlet lån på 5 mrd kr. Revidert avtale Oslopakke 3
2017–2036 er innrettet slik at Fjellinjen vil være gjeldfri ved utgangen av 2036 som er
gjeldende avtaleperiode for Oslopakke 3.
Gjeldsforpliktelsen på om lag 600 mill kr i mellomfinansiering av kundefordringer, som er en
del av Fjellinjens totale lån på 5 mrd kr, vil derimot ligge fast i perioden. Som følge av
etterskuddsvis fakturering av bompasseringer, vil denne gjelden bli nedbetalt i 2037.
Rentekostnadene for denne gjeldsforpliktelsen blir håndtert som en reduksjon av det årlige
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bompengeprovenyet som er til disposisjon for Oslopakke 3, på samme måte som med andre
lån.
Det legges til grunn at Fjellinjen vil nedbetale 200 mill kr i 2018. Dette vil gi en forventet
lånesaldo ved utgangen av 2018 på om lag 4,8 mrd kr. Ved utgangen av handlingsprogramperioden er forventet netto lånesaldo om lag 3,9 mrd. kr hvilket er godt innenfor
lånerammen fastsatt av Stortinget. Tabell 17 viser anslag for forventet utvikling i lånesaldo
der en tar hensyn til løpende nedbetaling av lån.
Tabell 17: Prognose for utvikling i netto lånesaldo i Oslopakke 3. Alle tall i mill 2019-kr.

Gjeldsutvikling
Inngående balanse
Nye lån 1
Nedbetaling lån
Netto lånesaldo pr 31.12

2019
4 800
-233
4 567

2020

-233
4 334

2021

-233
4 101

2022

-233
3 868

Totalt
-932

1

Lånebehov for finansiering av mindreforbruk fra tidligere år (bevilgede midler som ikke er rekvirert)
kommer i tillegg.

Det forventes at bompengebidraget fra Fjellinjen i 2019 vil bli 3 600 mill. kr. Det er trukket ut
416 mill. kr i renter og avdrag på lån som tidligere er tatt opp av Fjellinjen, i tillegg til
administrasjonskostnader. Grunnet usikkerhet rundt effekten av innføringen av Trinn 2
foreslås det å bevilge totalt 3 095 mill. kr av bompenger til prosjektene, og at eventuelt
overskudd benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

Bymiljøavtale og belønningsmidler
Bevilgninger under Bymiljøavtalen omfatter:
 Midler til Fornebubanen, 50 % tilskudd fra staten (basert på KS2), resterende 50 %
dekkes av Oslopakke 3 (bompenger og kollektivbidrag/økte billettinntekter) og
grunneierbidrag. Staten bidrar ikke til å dekke evt. kostnadsøkninger utovr KS2.
 Programområdemidler, 2 mrd. kr i statlige midler til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel
og gange innenfor riksvegansvaret. Midlene skal justeres for kroneverdi.
 Belønningsmidler, satt til 280 mill. kr per år i avtaleperioden. Midlene ligger fast per
år.
Midlene fordeles mellom tiltak i Oslo og Akershus etter nærmere avtale mellom partene.
Tabell 18 viser hvordan Oslo og Akershus har prioritert belønningsmidlene for perioden
2019–2022.
Tabell 18 Prioritering av belønningsmidler 2019–2022

Belønningsmidler
Tilbudsstyrking og frekvensøkning, Oslo
Tilbudsstyrking og frekvensøkning, Akerhus
Kraftfulle fremkommelighetstiltak
Øvrige mindre tiltak Akershus
Øvrige mindre tiltak Oslo
Sum tiltak belønningsmidler

2019
92
53
15
59
61
280
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2020
92
53
15
59
61
280

2021
92
53
15
59
61
280

2022
92
53
15
59
61
280

Bidrag fra grunneiere og kollektivtrafikanter
I Revidert avtale (2016) er det lagt til grunn delfinansiering av store prosjekter gjennom
grunneierbidrag og gjennom en ekstra økning av prisen for kollektivtrafikk utover vanlig
prisvekst eller bidrag fra Ruters økonomi.
Dersom utbygging av infrastrukturtiltakene i Oslopakke 3 gir en endret anvendelsesmulighet
eller økt arealverdi, legges det i Revidert avtale (2016) til grunn at grunneierne skal bidra til
finansiering av tiltaket gjennom innbetaling av grunneierbidrag. Hensikten er å bidra til at
flere viktige infrastrukturprosjekter i regionen kan gjennomføres. Avtale om grunneierbidrag
til et gitt infrastrukturprosjekt må inngås før vedtak om gjennomføring. Dette gjelder blant
annet for Fornebubanen, E18 Vestkorridoren, E18 Filipstad, E6 lokk Furuset, Ny
sentrumstunnel for T-bane og Baneløsninger Nedre Romerike.
I Handlingsprogrammet er det lagt til grunn grunneierbidrag fra Oslo kommune og Staten
(Statsbygg) på totalt 500 mill 2019-kr i planperioden.
Basert på Revidert avtale (2016) er det lagt til grunn bidrag fra Ruters økonomi eller økning i
kollektivprisene på 150 mill. 2016-kr/år for å bidra til finansieringen av store
kollektivprosjekter. I 2018 ble billettprisene økt tilsvarende 75 mill. 2016-kr og resten kom
fra Ruters økonomi. Omregnet til 2019-kr betyr kollektivbidraget 161 mill. kr per år i økte
inntekter for Oslopakke 3. Tabell 19 gir en oversikt over hva disse midlene er forutsatt
benyttet til i handlingsprogram-perioden.
Tabell 19 Foreslått prioritering 2018–2021 av kollektivbidrag / økte billettinntekter fra
kollektivtrafikken til store kollektivtiltak i Oslopakke 3. Mill. 2019-kr.

Øremerkede bidrag fra kollektivtrafikken

2019

2020

2021

161

81
80
161

81
80
161

Fornebubanen
Nytt signal- og sikringsanlegg T-bane
Sum

161

2022 Sum 2019–22
81
80
161

404
240
644

Merverdiavgift i Oslopakke 3
Momsreformen som ble innført fra 1.1.2013, innebærer at alle samferdselsinvesteringer blir
ilagt full merverdiavgift (mva). Begrunnelsen var å forenkle fakturering og redusere
administrativt arbeid. Staten forpliktet seg samtidig til å kompensere for merkostnadene
dette innebærer.
Reformen innebærer også full mva på investeringer i det kommunale og fylkeskommunale
vegnettet. Samtidig mottar både Oslo kommune og Akershus fylkeskommune mva-refusjon
fra staten for samferdselsinvesteringer. Disse midlene tilbakeføres til vegformål ved at både
Oslo og Akershus legger til mva-refusjonen på sine avsatte lokale midler til Oslopakke 3.
Mva-refusjonen inngår med andre ord i kommunale og fylkeskommunale midler i
handlingsprogrammet.
Det er forutsatt at momsreformen og ulikt rekvireringsopplegg ikke skal gi økonomisk effekt
totalt sett for Oslopakke 3.
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5 Prioriteringer i Handlingsprogram 2019–2022
Hovedprioriteringer og felles forutsetninger
Styringsgruppens forslag til Handlingsprogram 2019–2022 er basert på prinsipper for
porteføljestyring omtalt i kapittel 1.5. Vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene
gjennomgås i kapittel 5.2. Grunnlaget for vurderingene er blant annet oppdatert status på
tiltak og inntekter i Oslopakke 3, Revidert avtale for Oslopakke 3, inkl. Tilleggsavtale av 13.
juni 2017, Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 og Bymiljøavtalen av
25. januar 2017.
Tabell 20: Styringsgruppens forslag til Handlingsprogram 2019–2022 for Oslopakke 3. Mill. 2019-kr.
2019
Stat/
lokal

Bom

2020
Annet

Stat/
lokal

Bom

2021
Annet

Stat/
lokal

Bom

2022
Annet

Stat/
lokal

Bom

Sum 2019-22
Annet

Stat/
lokal

Bom

Annet

Totalt

2019-kr

Inntekter Oslopakke 3
Bompenger
Bymiljøavtale - kollektiv- og sykkeltiltak på rv.
Bymiljøavtale 50/50-prosjekter
Belønningsmidler
Billettinntekter / kollektivbidrag
Grunneierbidrag
Stat
Oslo
Akershus
Sum inntekter Oslopakke 3

3 600

220
336
711
2 134

205
205
425

Lokale vegtiltak og programområder
Akershus
Oslo
Sum lokale vegtiltak og programområder

711
336
1 047

Drift og småinvesteringer kollektivtrafikk
Akershus
Oslo
Sum drift og småinvesteringer kollektivtrafikk
Sum prosjekter Oslopakke 3

4 262

363
763
280

3 600

161

460
10
5

14

4 252

441

475
41
20

1 294
3 787
1 120

161
220
285
341
257
2 784

35

16 386

363
1 384
280

161
280
264
308
277
2 254

4 272

363
1 258
280

161

Riksveg
E16 Sandvika - Wøyen
Lysaker kollektivterminal
Rv 4 Kjul - Rotnes
Nytt trafikantbetalingssystem
Bymiljøavtale - kollektiv- og sykkeltiltak på rv.
Øvrige programområder inkl. planlegging
Sum riksveg

Store kollektivtiltak
Oslo T-bane og trikk
1
Fornebubanen
Signal- og sikringsanlegg T-bane
Sentrumstunnel T-bane inkl. Majorstuen stasjon
Sum store kollektivtiltak

4 252

205
382
280

4 262

381

105
30

161
353
400
257
3 037

103

4 272

161

644
500
1 121
1 385
1 502
10 209

610

260
320
580

277
308
585

382

868
24
42
100
1 034

112
168
280

417
454
871

2 134

3 095

382

536

363
250
648

135

363
250
716

331
205
536

257
341
598

383
340
723

257
400
657

161

763

161

763

1 508
402
405
140
2 455

112
168
280

417
454
871

2 254

4 398

161

361
80
441

441

125
1 258

1 198
832
305
125
2 460

112
168
280

417
524
941

2 784

4 259

1 133

301
80

161
5

368

1 294
955
2 415

1 649

935
615
115
150
1 294
955
4 064

383
575
958

1 502
1 385
2 887

1 357
1 440
2 797

2 859
2 825
5 684

381

381

275
1 384

686
1 028
308
275
2 297

112
168
280

417
524
941

3 037

4 564

1 109

1 144

308
60

150
363
250
627

16 386

81
80
161

161

935
454
110
150

16 386
1 294
3 787
1 120
644
500
1 121
1 385
1 502
27 738

400
3 787

4 260
2 286
1 060
640
8 246

448
672
1 120

1 668
1 956
3 624

10 209

16 316

3 387

904
240
1 144

4 260
6 577
1 300
1 040
13 177

2 116
2 628
4 744
1 144

27 669

1 Det

legges til grunn at stat/lokal andel av kostnadene for planlegging og andre kostnader for Fornebubanen i 2018 og 2019
finansieres gjennom overføring av tidligere bevilgede, ubrukte midler.

Det er lagt vekt på å fullfinansiere pågående prosjekter for å sikre rasjonell fremdrift. I
handlingsprogramperioden gjelder dette blant annet E16 Sandvika – Wøyen, samlet plan for
trikk og oppgradering av viktige deler av T-banenettet, som fellesstrekningen MajorstuenHelsfyr og videre forbi Brynseng til Hellerud.
Videre foreslås det satt av midler til planlegging av store kollektivtrafikktiltak som nytt signalog sikringsanlegg for T-banen, Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen. Det settes
også av planleggingsmidler til tiltak på riksvegnettet som for eksempel Manglerudprosjektet
og Groruddalen og en rekke tiltak under bymiljøavtalen.
I handlingsprogrammet settes det også av betydelige midler til drift av kollektivtrafikk i Oslo
og Akershus. Midlene skal gå til videreføring av forsterket drift av T-bane- og busstilbudet og
til nye trikker og andre tiltak for å styrke kollektivtrafikktilbudet i regionen.
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I tillegg til prosjektene omtalt tidligere settes det av betydelige midler til programområder
på riksveg i Oslo og Akershus, tiltak på fylkesveger i Akershus og kommunale veger i Oslo.
Dette omfatter blant annet fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, nye sykkelveger og
tiltak for økt trafikksikkerhet, tilgjengelighet og bedre miljø.
I prioriteringen av tiltak i Oslopakke 3 er Bymiljøavtalen for perioden 2017–2023 lagt til
grunn. I Bymiljøavtalen er det satt av 2 mrd kr i statlige midler til kollektivtrafikktiltak og
sykkeltiltak innenfor riksvegansvaret i Oslo og Akershus. I forslag til Handlingsprogram 2019–
2022 for Oslopakke 3 er dette fulgt opp. I Bymiljøavtalen inngår også videreføring av
belønningsmidler til Oslo og Akershus på 280 mill. kr/år i avtaleperioden.

Prioriteringene er basert på prinsipper for porteføljestyring
Som omtalt i kapittel 1.5 og 5.1, er Styringsgruppens forslag til handlingsprogram basert på
prinsipper for porteføljestyring. I dette kapittelet gjennomgås vurderingene som er lagt til
grunn for prioriteringene. Vurderingene er basert på oppdatert status for store prosjekter,
programområder og øvrige rammer for investeringer og drift i Oslopakke 3 samt prognoser
for bompengeinntekter basert på ny revidert avtale for Oslopakke 3 2017–2036.

Disponible midler
En viktig forutsetning for Oslopakke 3 er at prioriteringer gjøres innenfor disponible midler
og innenfor lånerammen fastsatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Nasjonal
transportplan (NTP 2018-2029). Disponible midler fremgår av tabell 14. Innføring av nytt
bompengeregime basert på Revidert avtale fra 2016 og Tilleggsavtale av 13. juni 2017 gir et
betydelig økt bompengeproveny de neste fire årene. Det er i tillegg lagt til grunn bidrag fra
Ruters økonomi eller midler fra økte billettinntekter fra kollektivtrafikken til større
kollektivtiltak som Fornebubanen og nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen. Det er også
forutsatt et grunneierbidrag på 500 mill. kr i til Fornebubanen i handlingsprogramperioden.
Styringsgruppen legger til grunn at igangsatte prosjekter som E16 Sandvika – Wøyen
finansieres slik at anleggsarbeidet gjennomføres på en rasjonell og effektiv måte. Det er ulikt
omfang av bundne midler innenfor rammer til veg- og kollektivtrafikktiltak. Innenfor drift og
småinvesteringer til kollektivtrafikk er det en stor andel bundne midler. Det er blant annet
inngått langsiktige avtaler om økt busstilbud, finansiering av baser og vognleie for nye Tbanevogner. Innenfor Oslo – T-bane og trikk, programområder og lokale vegtiltak, er det
først og fremst fullføring av igangsatte tiltak som gir bindinger de neste årene, for eksempel
samlet plan for trikk.
På lengre sikt vil de store kollektivprosjektene som Fornebubanen og ny sentrumstunnel for
T-banen inkludert Majorstuen stasjon medføre betydelige bindinger og et mindre
handlingsrom.

Måloppnåelse
Det er gjort en vurdering av måloppnåelse for prosjekter og rammer for investeringer og
drift nevnt i kapittel 5.3 til 5.7. Programområder og lokale veg- og kollektivtrafikktiltak gir
gjennomgående god måloppnåelse i Oslopakke 3. Oppgradering av T-bane og trikkenettet
samt flere avganger på buss og bane er helt sentrale tiltak for å nå målet om at
kollektivtrafikk, sykkel og gange skal ta veksten i persontransport.
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Lysaker kollektivterminal er viktig for å få ønsket effekt av utbyggingen i Vestkorridoren.
Utbyggingen av E16 Sandvika – Wøyen vil fjerne en viktig flaskehals og gi økt
fremkommelighet og trafikksikkerhet, bedre lokalmiljø og gi grunnlag for omfattende
byutvikling i området i tråd med overordnete målsetninger for arealutviklingen.
For å nå målene for Oslopakke 3 om å tilby et effektivt og miljøvennlig transportsystem og ta
trafikkveksten med kollektivtransport, gange og sykkel, er det behov for samordnet areal- og
transportplanlegging. God oppfølging av Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus, prioriteringene i Handlingsprogram 2019–2022 og nye tids- og miljødifferensierte
bomtakster er ventet å bidra til god måloppnåelse. Styringsgruppen legger til grunn at
ytterligere virkemidler for å oppnå målene avklares i den videre planleggingen.

Samfunnsøkonomi
COWI har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i revidert avtale for
Oslopakke 3 (2016) som kan beregnes i en transportmodell. Dette omfatter effekter av både
prosjektporteføljen og nytt trafikantbetalingssystem. Gjennomført nytte-kostnadsanalyse
viser at tiltakene i Revidert avtale gir god samfunnsøkonomi. Nettonytte er beregnet til 60
mrd 2016-kr og netto nytte pr investert krone er 1,20. Hoveddelen av beregnet nytte tilfaller
kollektivtrafikantene, men det er også betydelig nytte i form av reduserte miljø- og
ulykkeskostnader.
Dovre og TØI har i KS2 av «Bompengeopplegg for Oslopakke 3 trinn 2» vurdert at
beregningene til COWI er realistiske med de gitte forutsetningene. Basert på egne
beregninger vurderer Dovre og TØI at den positive trafikantnytten for kollektivtrafikken og
den negative nytten for bilistene er noe mindre enn beregnet av Cowi.
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Planstatus
Ved prioritering av midler i handlingsprogrammet til prosjekter og rammer til ulike tiltak, har
det vært lagt vekt på at nødvendige planer er forventet å foreligge i tide til å kunne
gjennomføre tiltak som prioriteres de enkelte årene. Tabellen under viser planstatus for
tiltak som inngår i porteføljevurderingen i dette handlingsprogrammet.
Tabell 21: Planstatus for tiltak.

Tiltak

Planstatus

Fornebubanen

Reguleringsplan for strekningen Fornebu-Lysaker stasjon i
Bærum og for Lysaker - Majorstuen i Oslo er vedtatt.
Forprosjektet skal etter planen være ferdig i løpet av 1.
halvår 2018. Arbeidet med kvalitetssikring av
styringsdokumentet (KS2) igangsettes når forprosjektet er
ferdig. Vedtak om kostnadsramme forventes i løpet av
2019. Det tas sikte på å starte arbeidet med
detaljprosjekteringen annet halvår 2018

Sentrumstunnel T-bane

Inngår i KVU-Oslonavet, KS1 gjennomført. Forslag til
planprogram var på høring høsten 2017 og revidert
planprogram er oversendt Plan- og bygningsetaten i februar
2018. Reguleringsplanarbeidet forventes satt i gang høsten
2018.

Oslo – T-bane og trikk

Hovedsakelig oppgraderingstiltak som normalt ikke krever
ny reguleringsplan.

Lysaker kollektivterminal

Oppstart av reguleringsplan med planprogram i 2017.
Planprogram antas vedtatt våren 2018.

E18 Lysaker – Ramstadsletta

Kommunedelplan vedtatt i 2014. Reguleringsplan Lysaker –
Ramstadsletta ble behandlet i kommune-styret i Bærum 31.
mai 2017. Reguleringsplanen ble stadfestet av KMD 8.
september 2017. Lokale vedtak om bompengefinansiering
antas fattet høsten 2018.

E18 Ramstadsletta – Slependen

Kommunedelplan vedtatt i 2014 i Bærum og i 2016 i Asker.
Oppstart reguleringsplan i 2018.

E18 Slependen – Drengsrud

Kommunedelplan vedtatt i 2016 i Asker. Forventet oppstart
reguleringsplan i 2021/2022.

Rv. 4 Kjul–Rotnes

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul – Åneby i Nittedal kommune
ble vedtatt i 2015. Teknisk forprosjekt for strekningen KjulRotnes er utarbeidet. Oppstart reguleringsplan 2018.

Programområder riksveg

Består av mange tiltak med varierende planstatus.

Lokale vegtiltak Oslo og Akershus

Består i hovedsak av kollektivtiltak og gang- og
sykkelvegtiltak med varierende planstatus.

Drift og småinvesteringer Oslo og
Akershus

Tiltakene krever normalt ikke reguleringsplan.
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Kapasitet på planlegging og gjennomføring
Ved prioritering av midler i handlingsprogrammet er det tatt hensyn til kapasitet på
planlegging og gjennomføring av tiltak.
Tabell 22: Kapasitet på planlegging og gjennomføring.

Tiltak

Kapasitet på planlegging og gjennomføring

Fornebubanen

God. Egen etat for gjennomføring etablert.

Nytt signal- og sikringsanlegg T-bane

God. Egen prosjektorganisasjon etablert.

Sentrumstunnel T-bane

God. Eget prosjekt for planlegging etablert.

Oslo – T-bane og trikk

God. Mange tiltak krever ikke formelle planvedtak.
Sporveien har kapasitet til å gjennomføre prioriterte
tiltak.

E18 Lysaker kollektivknutepunkt

God. Egen prosjektorganisasjon etablert.

E18 Vestkorridoren

God. Egen prosjektorganisasjon etablert.

Rv. 4 Kjul–Rotnes

God. Egen prosjektorganisasjon etablert.

Programområder riksveg

Det er et mål å sikre nok kapasitet på planlegging og
byggherre for å gjennomføre de prioriterte tiltak.

Lokale vegtiltak Oslo og Akershus

Det er en utfordring å sikre nok kapasitet på planlegging
og byggherre for ønsket fremdrift på alle tiltak.
Grunnerverv er tidkrevende.

Drift og småinvesteringer Oslo og
Akershus

God. Tiltakene krever normalt ikke formelle planvedtak.
Ruter, Sporveien, Statens vegvesen og Bane NOR har
kapasitet for å gjennomføre prioriterte tiltak.

Samlet vurdering porteføljestyring Oslopakke 3
Ut fra en samlet vurdering av forhold i gjennomgangen over, basert på prinsipper for
porteføljestyring av Oslopakke 3, legger med dette Styringsgruppen frem et forslag til
Handlingsprogram 2019–2022 hvor bundne tiltak og Fornebubanen finansieres for rasjonell
gjennomføring, samt at kollektivsatsingen, tiltak for gange og sykkel og trafikksikkerhet
videreføres i perioden. Det prioriteres samtidig midler til planlegging av større prosjekter,
blant annet ny sentrumstunnel for T-bane og nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen. I sum
gir handlingsprogrammet etter Styringsgruppens syn et godt grunnlag for å nå målene for
Oslopakke 3.
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Riksvegtiltak
For 2019 foreslås det om lag 1 mrd kr til tiltak på riksvegnettet i Oslo og Akershus, hvorav
460 mill. kr til E16 Sandvika – Wøyen. Resten er satt av til Bymiljøavtaletiltak på riksveg,
øvrige programområdetiltak inkl planlegging og til etablering av nytt
trafikantbetalingssystem.

Store pågående riksvegprosjekter

E16 Sandvika – Wøyen
Prosjektet hadde anleggsstart januar i 2015, og tar sikte på ferdigstillelse i 2020.
Sandvika ‐ Wøyen er en strekning på 3,5 km med en trafikkmengde på 35.000 ÅDT.
Strekningen er den mest trafikkerte tofeltsvegen i Osloområdet. Vegen fremstår som en
flaskehals mellom E18 og Vøyenenga både på grunn av for liten kapasitet og sin dobbeltfunksjon som lokalveg og hovedveg. Statens vegvesen bygger nå firefelts motorveg, hvorav
2,3 km i tunnel og 1,2 km i dagen. I tillegg bygges det to planskilte kryss. Omlegging av E16 i
tunnel åpner for fremtidig byutvikling i Sandvikaområdet. Prosjektet innebærer også
ombygging av det lokale vegnettet i Sandvika (fremtidige fylkesveger).

Figur 6: Illustrasjon av ny E16 fra kryss med Bærumsveien sett sydover mot Sandvika. Ill: Statens
vegvesen, Aas Jakobsen/Via Nova
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Før prosjektet er helt ferdig gjenstår følgende arbeid:







Flytte trafikk fra gamle E16 til sørgående løp i Bjørnegårdtunnelen (tovegstrafikk)
Koble siste tunnelløp (Bjørnegårdtunnelen) til eksisterende tunnel (Kjørbotunnelen)
Innredning og teknisk montasje i tunnelløp
Ferdigstillelse av planskilte kryss
Istandsetting av rigg- og anleggsområder
Ombygging av lokalvegnettet i Sandvikaområdet

I 2019 skal følgende gjennomføres:







Ferdigstillelse av nordgående tunnelløp (Bjørnegårdtunnelen)
Ferdigstillelse av planskilte kryss og sørgående løp på dagstrekningen
Teknisk montasje og testing før åpning
Istandsetting av arealer benyttet i anleggsperioden
Kontrahering av entreprenør for ombygging av lokalvegnett
Oppstart ombygging av lokalvegnett

Det foreslås 460 mill. kr til prosjektet i 2019 hvor alt er bompenger. For hele handlingsprogramperioden foreslås det satt av 935 mill. kr til prosjektet. Prosjektet har en
styringsramme på omlag 4,05 mrd 2017-kr og en vedtatt kostnadsramme på ca. 4,43 mrd
2017-kr.

E18 Bjørvika
E18 Bjørvika-prosjektet hadde byggestart høsten 2005. Operatunnelen ble åpnet for trafikk
september 2010. Prosjektets lokalvegsystem var i hovedsak ferdigstilt i 2015. Endelig
funksjon for Dronning Eufemias gate, blant annet venstresving fra Dronning Eufemias gate
mot Nylandsveien, vil først bli som planlagt når byggearbeidene i Robert Levins gate
ferdigstilles.
Oslo kommune har utarbeidet ny reguleringsplan for Bispegata. Dette prosjektet eies av nå
Oslo kommune og inngår ikke lenger i E18 Bjørvikaprosjektet.
Det var satt av noen midler til utbedringer i Bispegata i opprinnelig plan for E18
Bjørvikaprosjektet. Statens vegvesen har tilbudt å bidra med dette beløpet til Oslo kommune
sitt prosjekt. Oslo kommune og Statens vegvesen diskuterer hvordan sluttoppgjøret skal bli.

Store riksvegprosjekt under planlegging

Lysaker kollektivterminal
Lysaker kollektivknutepunkt er omtalt i Nasjonal transportplan 2018-2029, men det er ikke
satt av midler til prosjektet. Prosjektet er skilt ut av E18 Vestkorridoren, men planlegges å
bygges sammen med første etappe Lysaker – Ramstadsletta. Det er et mål om å ferdigstille
busstasjon og T-banestasjon samtidig på Lysaker.
Hovedmålet er å legge til rette for etablering av et funksjonelt kollektivknutepunkt på
Lysaker. Det skal bli enkelt å reise kollektivt, sykle og gå. For å klare å ta veksten i
persontrafikken med kollektivtransport, gange og sykkel må Lysaker utformes som et
regionalt kollektivknutepunkt der reisende fra regionen og forstedene møter byens
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kollektivtilbud med forbindelser både til sentrum, indre by og på tvers. Prosjektet skal
tilrettelegge for god fremkommelighet for buss, et kompakt kollektivknutepunkt og et
attraktivt byttepunkt for kollektivreisende.
Statens vegvesens oppdrag er å planlegge og bygge ny busstasjon, mens stasjoner for T-bane
og tog utarbeides i egne planer. I arbeidet til Statens vegvesen inngår venteareal for buss,
bussholdeplasser, hovedsykkelveg, tilhørende gatenett og offentlige rom i og rundt
knutepunktet.
Planprogrammet for Lysaker kollektivknutepunkt har vært på høring 3. kvartal 2017, og er nå
sendt til kommunene for fastsettelse. Reguleringsplan forventes vedtatt i første kvartal
2021, og tidligst forventet byggestart er 2022.
Lysaker kollektivknutepunkt er anslått å koste 2,2 mrd 2019-kr med +/-40 % usikkehet. I
2019 er det satt av 10 mill. kr statlige programområdemidler til planarbeid for prosjektet. For
2020 og utover er det i handlingsprogrammet forutsatt at prosjektet finasiereres som et
ordinært vegprosjekt med 25 % finasiering fra staten og resten fra bompenger. Det må
avklares og finansiering av prosjektet bør per nå anses som uavklart.

E18 Vestkorridoren
E18 Vestkorridoren omfatter vegsystemet fra Lysaker i Oslo, gjennom Bærum og fram til
Drengsrud i Asker.
Utviklingen av E18-korridoren skal bedre trafikkavviklingen gjennom Bærum og Asker for alle
trafikantgrupper med spesiell vekt på buss-, gange- og sykkeltrafikk. Kollektiv- og
sykkeltrafikken prioriteres med egen bussveg og høystandard sykkelveg gjennom korridoren.
Det er likeledes viktig å legge til rette for by-/tettstedsutvikling og redusere trafikkskapte
miljøproblemer.
I Vestkorridoren er det tre regionale kollektivknutepunkt: Lysaker, Sandvika og Asker.
I Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 legges det til grunn følgende
etappeinndeling i Vestkorridoren:




E18 Lysaker – Ramstadsletta
E18 Ramstadsletta – Slependen
Slependen – Drengsrud

I Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 og Prop. 86S (2016–2017)
legges det vekt på sammenhengende utbygging av E18.
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Figur 7: Etappeinndeling for E18 Vestkorridoren

Tabell 23 viser foreslått periodisering av avtalt bompengebidrag fra Akershus sin andel i
Oslopakke 3 til E18 Vestkorridoren, slik den lå til grunn for Revidert avtale 2016. Bidragene
foreslås periodisert mellom 2023 og 2035.
Tabell 23: Periodisering av bidrag fra Oslopakke 3 til E18 vestkorridoren, mill 2016-kr

År
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Sum

Bidrag fra Oslopakke3
31
51
103
103
154
154
205
205
205
205
205
205
205
2 033

Andel av bidrag
1,5 %
2,5 %
5,1 %
5,1 %
7,6 %
7,6 %
10,1 %
10,1 %
10,1 %
10,1 %
10,1 %
10,1 %
10,1 %
100,0 %

E18 Lysaker – Ramstadsletta
E18 Lysaker – Ramstadsletta er første etappe av utbyggingen av E18 Vestkorridoren.
Prosjektet omfatter bygging av om lag 4,6 km ny E18, hvor av om lag 2,4 km er i tunnel. I
tillegg omfatter prosjektet ny hovedsykkelveg, bussveg og lokalveger på samme strekning.
Tverrforbindelsen mellom Strand og Gjønnes vil legge fylkesvegen i en 1,9 km lang tunnel.
I Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 og Prop. 86S (2016–2017) har
Stortinget besluttet (19. juni 2017) at E18 Lysaker–Strand–Ramstadsletta skal bygges ut som
en sammenhengende parsell for å unngå negative konsekvenser for lokalmiljø, trafikale
belastninger, byggetid og ekstrakostnader.

48

E18 Lysaker – Ramstadsletta fikk godkjent reguleringsplan 8. september 2017. Prosjektet
planlegges med byggestart høsten 2019. Dette forutsetter tilstrekkelig midler til grunnerverv
i 2018/19 og en Stortingsbehandling av bompengeproposisjon juni 2019.
Forventet byggeperiode er 2019 til 2026. Det første året vil det foregå forberedende
arbeider som innebærer riving av hus, omlegging av infrastruktur i grunnen og bygging av
midlertidig E18. Åpning av E18 er planlagt 4,5 år etter at vegen er omlagt på midlertidig E18.

Figur 8: Kartskisse av ny E18 Lysaker–Slependen med tverrforbindelse mot Gjønnes. Illustrasjon:
Statens vegvesen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bemerker følgende i godkjennelsen av
reguleringsplanen for Lysaker – Ramstadsletta: «Departementet legger til grunn at Bærum
kommune, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen oppfyller målene i
Klimaforliket og Oslopakke 3-avtalen gjennom samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, styrking av kollektivtilbudet og trafikantbetaling. Statens vegvesen må
kontinuerlig vurdere og regulere bruken av feltene på E18 etter vegtrafikkloven for å
redusere biltrafikken og sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken.»
Lokale myndigheter har i stor grad ansvaret for å iverksette nødvendige restriksjoner, som
for eksempel strengere parkeringsregulering og trafikantbetaling.
Parsell Lysaker – Strand - Ramstadsletta med tverrforbindelse til Gjønnes og Fornebu er
kostnadsberegnet til om lag 14,0 mrd 2019-kr.
Trafikkanalyser med et bompengeopplegg som dekker 75 % av investeringskostnadene viser
ingen trafikkvekst over bygrensen i forhold til dagens trafikk. For å oppnå målet om nullvekst
i privatbilismen utover bompengeperioden forutsettes det at brukerbetalingen på E18 må
videreføres gjennom Oslopakke 3, etter at E18 er ferdig nedbetalt.

E18 Ramstadsletta – Slependen
E18 Ramstadsletta – Slependen er andre etappe av utbyggingen av E18 Vestkorridoren.
Prosjektet omfatter bygging av om lag 5,8 km ny E18, hvor av om lag 3,6 km er i tunnel. Ny
E18 og E16 skal kobles sammen i Sandvika. I tillegg omfatter prosjektet ny hovedsykkelveg,
bussveg og lokalveger på samme strekning. Prosjektet skal også koble E18-korridoren med
Sandvika kollektivknutepunkt.
Etter planene skal E18 legges i tunnel forbi Sandvika sentrum. Dette vil redusere lokale
miljøproblemer og gi grunnlag for fortetting og byutvikling.
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For parsell Ramstadsletta – Slependen planlegges det oppstart av reguleringsplanarbeidet i
2018. Denne parsellen ligger både i Bærum og Asker kommune, og reguleringsplanen skal
bygge på to ulike kommunedelplaner. Kommunedelplanen i Bærum kommune ble vedtatt av
18. juni 2014, og kommunedelplanen i Asker kommune ble vedtatt 8. november 2016.
E18 Ramstadsletta – Slependen ligger inne i Handlingsprogrammet 2018 – 2023 (2029) til
Statens vegvesen med en kostnad på 8,5 mrd. kr. Etappeinndelingen har blitt endret, både i
øst og vest, i tillegg vil optimalisering påvirke kostnadene. I handlingsprogrammet til
Vegvesenet er E18 Ramstadsletta – Slependen fullfinansiert i løpet av perioden 2024 – 2029.
Etter planen skal reguleringsplanene oversendes kommunene til høring og offentlig ettersyn
høsten 2020 med reguleringsplanvedtak våren 2021. Stortinget forutsetter kontinuerlig
bygging av E18 i Vestkorridoren, og byggestart planlegges i 2024 for å få en ferdigstillelse
innen 2029.

E18 Slependen – Drengsrud
E18 Slependen - Drengsrud er tredje etappe av utbyggingen av E18 Vestkorridoren.
Prosjektet omfatter bygging av om lag 6,8 km ny E18, hvor av om lag 3,0 km er i tunnel. I
tillegg omfatter prosjektet ny hovedsykkelveg, bussveg og lokalveger på samme strekning.
Prosjektet skal også koble E18-korridoren med Asker kollektivknutepunkt. Asker stasjon er
en av de mest trafikkerte jernbanestasjonene i Norge.
Etter planene skal E18 legges i tunnel forbi Asker sentrum og mellom Nes og Holmen. Dette
vil redusere lokale miljøproblemer og gi grunnlag for fortetting og byutvikling i Asker
sentrum og ved Holmen.
Kommunedelplan for E18 Slependen – Drengsrud ble godkjent i Asker kommunestyre i
november 2016. I NTP er det prioritert midler til forberedende arbeider og anleggsstart i
2024 - 2029. Statens vegvesen planlegger med anleggsstart i 2029. Det legges opp til å starte
opp arbeidet med reguleringsplan på denne strekningen i 2021/2022.
E18 Slependen - Drengsrud ligger inne i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan
2018–2029 med en kostnad på 16,1 mrd. 2019-kr. Etappeinndelingen har blitt endret i øst
slik at en ny kostnadsvurdering må foretas.

E6 Manglerudprosjektet
Manglerudprosjektet omfatter om lag 13 km av dagens E6 mellom Klemetsrud og Alna i
Oslo. I tråd med føringene i «Fylkesdelplan for transportsystemet i Sørkorridoren»,
planlegger Statens vegvesen å skilte om E18 fra Mosseveien til felles trase for E6 mellom
Vinterbro og Oslo.
Mellom Klemetsrud og Abildsø planlegges dagens E6 oppgradert til felles trase for E6 og E18,
før E18 føres videre til Ryen og via Operarunnelen til Bjørvika. E6 planlegges ført i tunnel
tunnel mellom Abildsø og Ulven/Alna.
E6 inn mot Oslo fra sør inngår i det transeuropeiske kjørevegnettet (TEN-T Core Network) og
er den viktigste nasjonale transportåren for godstransport på veg til og fra kontinentet.
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E6 Manglerudprosjektet.
Omfatter strekningen
Klemetsrud – Abildsø - Ryen
– Ulven/Alna (13 km).
Strekning 1:
Klemetsrud-Abildsø-Ryen.
Oppgradering med
kollektivfelt/ tungtrafikkfelt
og sykkelekspressveg.
Strekning 2:
E6 i tunnel mellom Abildsø
og Ulven-Alna. Det utredes
tre hovedalternativer for ny
E6 mellom Bryn og Ulven/
Alna: Alt 2B, 4A og 5A.
Strekning 3:
Ring 3 Ryen-Bryn. Ombygging til urbant utformet
hovedveg med tiltak for
kollektiv, sykkel og gange.
Strekning 4:
Ring 3 Bryn-Teisen-Ulven
inkl. Ulvensplitten. Ombygging til urbant utformet
hovedveg i by med tiltak for
kollektiv, sykkel og gange.
Ny riksvegadkomst til Bryn
kolleketivterminal. Inngår i
strekning 2, 3 og 4.

Figur 9: E6 Manglerudprosjektet, illustrasjon etapper.

Planprogrammet for prosjektet ble fastsatt av Oslo kommune 6.9.2016. Statens vegvesen
har i etterkant av fastsatt planprogram varslet utvidet planområde for å utrede nye
alternative traséer for E6 mellom Abildsø og Ulven-/Alna-området i Oslo.
I tråd med målene i NTP, Oslopakke 3 og i «Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus
fylkeskommune og Staten 2017-2023», skal prosjektet bidra til nullvekst i personbiltrafikk i
Oslo og Akershus. I prosjektet er det lagt vekt på at personbilkapasiteten inn mot Oslo
sentrum, indre by og Ring 3 ikke skal økes, samtidig som framkommelighet for nærings- og
kollektivtrafikk prioriteres. Her er det viktig at kapasiteten på en oppgradert felles trasé for
E6/E18 og en framtidig nedbygd Mossevei (dagens E18) sees i sammenheng.
Tiltak for å styrke kollektivtransporten og sykkelekspressveg som tilrettelegger for
transportsyklister, kombinert med restriksjoner på lokalt generert personbiltrafikk både på
lokalvegnettet og europavegnettet, restriksjoner på parkering, strategisk plassering av
bomsnitt og bompenger, vil samlet sett kunne bidra til at målet om nullvekst og en ønsket
reduksjon i personbiltransport i sørkorridoren i Oslo kan nås. Forslag til
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områdereguleringsplan for strekning 1 og 2 og en overordnet konsekvens-utredning for hele
prosjektet vil foreligge i juni 2019. Med planvedtak i 2020 vil byggestart bli tidligst i 2024.
Totalkostnadene for E6 Manglerudprosjektet er tidligere grovt anslått til 13-14 mrd. 2018-kr.
Statens vegvesen skal gjennomføre nytt kostnadsoverslag for strekning 1 Klemetsrud –
Abilsø og strekning 2 Abildsø - Alna våren 2018.
Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029 med oppstart i perioden 20242029, der prosjektet er forutsatt finansiert med 5 mrd. i statlige midler og 8 mrd. annen
finansiering. I perioden 2024–2029 er det foreslått 0,4 mrd i statlige midler og 0,7 mrd i
annen finansiering til oppstart av prosjektet.
Prosjektet ble i revidert avtale Oslopakke 3 (mai 2012 og i ny revidert avtale juni 2016)
forutsatt delfinansiert med egen bompengeordning i tillegg til midler fra staten og Oslopakke
3. Det er utfordrende å etablere egne bomstasjoner for Manglerudprosjektet innenfor
samme område som bomstasjonene til Oslopakke 3. Det må vurderes om det er praktisk
mulig med egne bomstasjoner/bomsnitt for finansiering av Manglerudprosjektet eller om
det bør vurderes en løsning hvor prosjektet finansieres ved bruk av bomstasjoner/bomsnitt
til Oslopakke 3.

Rv. 4 Kjul – Rotnes
Rv. 4 er alternativ rute til E6 mellom Oslo og Mjøsbrua. En stor andel av trafikken er
lokalskapt, men strekningen har også stor regional betydning for næringslivet og pendlere i
regionen.
Kommunedelplan for rv. 4 Kjul – Åneby i Nittedal kommune ble vedtatt i 2015. Hele
strekningen Kjul – Åneby har i kommunedelplanen en anslått kostnad i størrelsesorden ca. 2
mrd kr (usikkerhet +/- 40 %).
Prosjektet ble prioritert i forbindelse reforhandlingen av avtalen for Oslopakke 3 og av
Stortinget i 2016. Det er i Handlingsprogrammet for Statens vegvesen 2018-2023 (2029)
forutsatt en kostnad på 870 mill. 2018-kr, fordelt mellom stat (170 mill kr/20 %) og annen
finasiering (700 mill kr/80 %). Midlene er avsatt i tidsperioden mellom år 2020 og 2024.
Statens vegvesen har gjennomført teknisk forprosjekt på strekningen Kjul – Rotnes.
Utredningen har nærmere vurdert fagområdene miljø, arealbehov til vegformål og
muligheter for teknisk gjennomføring knyttet til omlegging av rv. 4 ved Rotnes samt utvikling
i dagens trasé. Basert på foreslåtte løsninger, hvor grunnforhold på strekningen har vært
avgjørende for valg av løsning, er det gjort detaljerte kostnadsberegninger.
Statens vegvesen har gjennomført anslag for to ulike alternativer. Utbygging av 4-felt inkl.
kollektivfelt fra Kjul til Rotnes og omlegging i sløyfe forbi Rotnes, ligger på omkring 1,2 mrd.
2018-kr. Anslag for løsning i dagens trasé beløper seg til omkring 850 mill. Usikkerhet på
dette planivået er på +/- 25 %.
Oppstart av reguleringsplan i 2018. Ut fra foreliggende plangrunnlag og forventet framdrift
vil byggestart tidligst kunne skje i 2021.
I foreliggende handlingsprogram er det satt av 115 mill. kr til prosjektet i handlingsprogramperioden. I 2019 er det satt av 5 mill. kr statlige programområdemidler til planarbeid for
prosjektet.
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Utvikling av riksvegnettet i Groruddalen
Statens vegvesen har utarbeidet en systemanalyse for riksvegene i Groruddalen der både rv.
4 Trondheimsvegen, rv. 163 Østre Aker vei med diagonaler (Bretvedtdiagonal og
Fossumdiagonal) og rv. 191 Nedre Kalbakkvei/Tvetenveien inngår.
Hensikten med prosjektet er å redusere miljøbelastningen fra vegtrafikken langs
Trondheimsveien der boligene ligger tett på vegen. Prosjektet skal også tilrettelegge for et
skiltet tungtransportnett via en ny riksvegdiagonal mellom rv. 4 Trondheimsveien og rv. 163
Østre Aker vei. Dette er viktige grep for å bedre fremkommeligheten for gods- og annen
næringstransport samtidig som Trondheimsveien og de kommunale tverrvegene avlastes for
tungtrafikk og annen gjennomgangstrafikk.1
Prosjektet skal samtidig tilrettelegge for bruk av miljøvennlige transportformer som gange,
sykkel og kollektivtransport, samt muliggjøre kommunens ønske om byutvikling. I et lengre
perspektiv skal prosjektet bidra til å utvikle et mer miljøvennlig, robust og urbant utformet
riksvegnett i Groruddalen.

Figur 10: Mulige tiltak fra systemanalysen.

Statens vegvesen anbefaler at Fossumdiagonalen legges til grunn for den videre utvikling av
riksvegsystemet i Groruddalen. Diagonalen skal avlaste Trondheimsveien for trafikk mellom
Grorud senter og Sinsenkrysset. Trondheimsveien kan da gis en mer bymessig utforming
med redusert hastighet og sammenhengende kollektivfelt inkl. en mulig trikketrasé mellom
Bjerke/Linderud og Sinsen. Redusert trafikk og hastighet vil gi mindre støy og luftforurensing
for de som bor langs vegen, samt gjøre forholdene bedre for gående og syklende.
Statens vegvesen mener at det samtidig er viktig å utvikle et robust riksvegsystem til/fra
Alnabruterminalen som nasjonalt nav for godstransport. Rv. 191 Nedre Kalbakkvei /

1 jfr. «Tungtransport i Groruddalen» (2009). Da planen ble behandlet av bystyret i oktober 2013, vedtok bystyret blant

annet at arbeidet med å utrede ulike diagonaler mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei skulle forseres i regi av Statens
vegvesen.
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Tvetenveien, rv. 163 Østre Aker vei og ny Fossumdiagonal vil dermed inngå som viktig lenke i
riksvegsystemet. E6 skal fortsatt være den viktigste nasjonale og regionale transportåren for
gods i Groruddalen
For å få full effekt av diagonalen anbefaler Statens vegvesen at Fossumdiagonal og
strekningen på rv. 4 mellom Grorud senter – Linderud bygges først og som et helhetlig
prosjekt. Dermed overføres kapasiteten for tungtrafikken og gjennomgangstrafikken fra
Trondheimsvegen til E6 via diagonalen.
Rv. 4 Trondheimsveien mellom Sinsen og Linderud vil bli planlagt som et samarbeidsprosjekt
mellom Ruter og Statens vegvesen med sikte på å realisere planen om trikk på rv.4. Det
forutsettes at trikkestrekningen eventuelt finansieres som eget prosjekt, med Ruter som
prosjekteier.
Fossumdiagonalen inngår i prosjektportefølgen i Oslopakke 3, og er omtalt i Meld. St. 33
(2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029, men det er ikke avsatt midler til oppstart i
innværende planperiode.
Kostnaden for Fossumdiagonal og ombygging av deler av rv.4 (mellom Grorud senter –
Linderud), er grovt anslått til 3,2 mrd. 2018-kr (+/- 40 % usikkerhet)
I Handlingsprogrammet er det satt av planleggingsmidler til prosjektet under øvrige
programområder riksveg.

Byutviklingsprosjekter
I Revidert avtale Oslopakke 3 (2016) er det lagt til grunn en samlet bevilgning til
byutviklingsprosjekter som lokk over E6 ved Furuset, lokk over E18 på Filipstad og E18
Framnes-Lysaker innenfor ramme til øvrige riksvegprosjekter. E18 på Filipstad har en egen
delbevilgning på ca 700 mill. kr innenfor samlepotten. Det er ikke prioritert midler til noen av
disse prosjektene i Handlingsprogrammet for 2019–2022.

E6 lokk Furuset
Statens vegvesen har gjennomført en mulighetsstudie av et kort lokk på 100 meter og et lokk
på 600 meter over E6 ved Furuset. Et grovt kostnadsestimat viser en kostnad på 2,4 mrd.
2018-kr for det lengste lokket, og 0,5 mrd. 2018-kr for det korte lokket. Statens vegvesen
vurderer de posistive effektene av et lokk til å være små sett i forhold til kostnadene. Videre
planarbeid forutsetter at prosjektet er sikret finansiering.
Prosjektet er ikke omtalt i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029.
Bystyret i Oslo vedtok 21.03.2018 følgende: «Bystyret ber byrådet arbeide for at det settes
av midler til detaljplanlegging av lokk over E6 ved Furuset i førstkommende revidering av
handlingsplanen for Oslopakke 3».
Statens vegvesen har ikke funnet plass til å prioritere planlegging av dette prosjektet i
Handlings-programmet i år. Oslo kommune ønsker å prioritere bompenger til
detaljplanlegging av prosjektet.
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E18 Filipstad
Oslo kommune har planer om en omfattende byutvikling på Filipstad når stykkgodsterminalen flyttes til Sydhavna. I forslaget til områderegulering for Filipstad, som ligger til
politisk behandling i kommunen, er det lagt til grunn at det blir etablert et lokk over dagens
E18-trasé mellom Operatunnelen og Hjortneskrysset.
Prosjektet vil legge til rette for sentrumsnær byutvikling. Lokkets effekt er først og fremst
mindre støy og luftforurensing i områdene nær dagens E18 slik at de kan utnyttes til boliger.
Man vil også få en mer bytilpasset utforming av vegnettet igjennom området med en ny
forlenget Ring 1 oppe på lokket.
Støytiltak langs E18 vestover ved Frognerstranda vil bidra til å redusere støynivået for
eksisterende bebyggelse på nordsiden av E18 (Frogner). Havnepromenaden er forlenget til
vest for Hjortneskrysset. Tilgjengeligheten på tvers av E18/Ring 1 bedres ved ny bru fra
Framnes til Tinkern samt flere krysningspunkter i plan over Ring 1. Hovedsykkelvegen er lagt
på sørsiden av Ring 1 igjennom hele området. Denne kobler seg på en tilsvarende løsning i
Munkedamsveien.
Statens vegvesen har utredet en ca 500 m lang kulvert mellom dagens Hjortneskryss og
Operatunnelen, med en forlengelse av dagens Ring 1 som blir liggende oppe på lokket fra
dagens kryss mellom Munkedamsveien/Filipstadveien til Framnes. Fra Ring 1 er det planlagt
østvendte ramper ned i tunnelen. Tilknytning til/fra vest skjer via ramper ved
Frognerstranda.
I planene for ny Ring 1 er det tatt høyde for en fremtidig Fjordtrikk til Filipstad og over til
Drammensveien ved Tinkern, der trikken vil krysse på bru over E18 og Ring 1 ved
Hjortnesrundkjøringen.

Figur 11: Oversikt over planområdet for ny E18 og ny Ring 1 på Filipstad
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Teknisk detaljplan og den planlagte forlengelsen av Operatunnelen er godkjent av
Vegdirektoratet. Forslag til detaljreguleringsplan for E18 og Ring 1 på Filipstad var til
offentlig ettersyn medio 2016. Kystdirektoratet og Jernbaneverket hadde innsigelser til
forslaget. Innsigelsene ble trukket. Planforslaget ble oversendt til Oslo kommune for
annengangsbehandling i april 2017 og ligger i Oslo kommune for politisk sluttbehandling.
Byggestart avhenger av at finansiering og gjennomføringsavtale mellom Statens vegvesen og
Oslo kommune er sikret.
Foreløpige anslag gjort av Statens vegvesen i 2014 viste en totalkostnad på omlag 2,8 mrd
2018-kr inkl. trikk, og ca. 2,5 mrd 2018-kr uten trikk. Det vil bli gjennomført endelig anslag
når planvedtak foreligger. Kvalitetssikring av kostnadene (KS2) vil inkludere en
nyttekostnadsanalyse av tiltaket.
Prosjektet er ikke omtalt i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029. I
Oslopakke 3 har prosjektet fra tidligere en egen delbevilgning på om lag 700 mill. kr innenfor
Oslo kommune sin ramme til øvrige riksvegtiltak. Bevilgning av planmidler til prosjektet vil bli
vurdert når områdereguleringsplanen for Filipstad er vedtatt av Oslo bystyre og
finansieringsløsning for E18 Filipstad-prosjektet er nærmere redegjort for.
Forslaget til områderegulering for Filipstad tar utgangspunkt i Fjordbyplanen fra 2008.
Planen legger til rette for utbygging av ca. 3000 boliger og 10 000 arbeidsplasser. Videre
legges det til rette for skoler, barnehager, idrettshall, kultur, hotell og parker og friområder.

E18 Framnes – Lysaker
Statens vegvesen har gjennomført en mulighetsstudie for strekningen E18 Framnes-Lysaker
(sep. 2016). Statens vegvesen anbefaler ikke flere tunneler på E18 på denne strekningen.
Oslo kommune arbeider med områdereguleringsplan for Skøyen.
Hovedstrategien til Statens vegvesen på kort og mellomlang sikt er å gjennomføre større og
mindre utbedringstiltak på E18 mellom Framnes og Lysaker, med sikte på økt trafikksikkerhet, og tiltak for å legge til rette for økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport.
Tiltak for å bedre trafikk-sikkerheten og framkommeligheten for buss og annen trafikk forbi
Bygdøylokket og Skøyenlokket og oppgradering av hovedsykkelvegnettet til
sykkelekspressvegstandard på hele strekningen Framnes–Lysaker, bør gis høyest prioritet.
På strekningen forbi Bygdøylokket er det utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og
fremkommelighet på grunn av høydebegrensninger for tunge kjøretøy, krapp kurve og
manglende kollektivfelt. Denne strekningen er en trafikksikkerhetsutfordring og bør
utbedres. I tillegg bør Skøyenlokket vurderes utvidet slik at det kan etableres kollektivfelt i
begge retninger. Det er også behov for oppgradering av dagens hovedsykkelveg til
sykkelekspressveg både forbi Bygdøylokket, langs Frognerstranda og på store deler av
strekningen for øvrig.
Prosjektet er ikke omtalt i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029.
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Bussterminal i Oslo
Situasjonen ved Oslo bussterminal er ikke tilfredsstillende, og terminalen har nådd sin
kapasitetsgrense. Bussterminalens rolle i framtiden vil være avhengig av hvordan
kollektivtrafikksystemet for Oslo og Akershus utvikles, og hvordan rolledeling mellom
vegbaserte kollektivtrafikkmidler og baneløsninger skal være.
Bussterminalen på Vaterland ble oppgradert i 2009 og første fase av gateterminal i
Schweigaards gate ble ferdigstilt i 2011. Dette har gitt noe økt kapasitet, men ikke
tilstrekkelig til å møte forventet vekst. På bakgrunn av utredninger av ulike alternative
lokaliseringer, anbefalte Ruter i 2010 en løsning over sporområdet på Oslo S.
Byrådet vedtok områdeprogram for Oslo S i 2012. Områdeprogrammet anbefaler en
lokalisering av ny bussterminal i nær tilknytning til Oslo S, og anbefalt grep med en felles
terminal på tvers over sporområdet ligger inne i vedtatt kommuneplan 2013-2030.
Byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel i Oslo kommune bestilte en konseptvalgutredning
(KVU) for ny bussterminal ved Oslo S. KVU er gjennomført av Ruter i dialog med
Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Rom eiendom, Bymiljøetaten og Plan- og
bygningsetaten i Oslo. Arbeidet med KS1 er ikke avsluttet.
Ny bussterminal er utredet etter felles anbefalinger fra Plansamarbeidet for Oslo S. «Nye
Oslo S» med bussterminal over sporområdet ligger inne i M2016 som et strategisk viktig
prosjekt for videreutvikling av regionale knutepunkter, mens det i KVU Oslo-navet er
konkludert med at det på sikt, med anbefalt matestrategi, ikke vil være nødvendig med økt
terminalkapasitet for Oslo Bussterminal under forutsetninger av full realisering av konseptet,
samt konvertering av dagens terminal til en terminal for langdistansebusser.
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning ble lagt ut til offentlig ettersyn
18.12.2017 med høringsperiode frem til 28.02.2018. Bane NOR har sendt innsigelse til
planen på flere punkter. Jernbanedirektoratet og Bane NOR er sterkt kritiske til en
bussterminal over sporene på Oslo S. Begrunnelsen er at de mener det ikke er behov for å
øke kapsiteten for regionale busser i Oslo sentrum i framtiden dersom man følger
anbefalingene i KVU Oslo-navet. I tillegg er det store utfordringer med bygging og drift av et
lokk over sporene som skal dimensjoneres for bussterminal, og de mener at den foreslåtte
løsningen også kan gi bindinger for videre utvikling av togstasjonen.
Statens vegvesen har sendt inn innsigelse på forhold knyttet til bl.a. Nylandsveien. Forutsatt
dagens trafikkbelastning, ønsker Statens vegvesen å opprettholde biltrafikk over
Nylandsbrua for å sikre trafikkavvikling i Bjørvika.
Ny bussterminal har ikke finansiering. Det er ikke satt av midler til tiltaket i Meld. St. 33
(2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 og heller ikke i Handlingsprogram for
Oslopakke 3 2019–2022.

Bymiljøavtaleprosjekter på riksveg
Den 13. juni 2017 ble det inngått en Bymiljøavtale hvor det ble satt av 2 mrd. 2016-kr i
statlige midler til kollektiv- og sykkel og gangetiltak innenfor riksvegansvaret i Oslo og
Akershus i perioden 2017–2023. Forslag til prioriteringer er basert på samme
porteføljestyring som Oslopakke 3, det vil si at det er lagt vekt på blant annet planstatus,
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kapasitet på planlegging og bygging samt måloppnåelse. Vedlegg 5 viser oversikt over
allerede prioriterte og andre mulige bymiljøavtaleprosjekter.
I handlingsprogramet er det satt av 205 mill. kr til tiltakene i 2019, det er forutsatt at kun
benyttes statsmidler fra Bymiljøavtalen.

Sykkeltiltak
Hoveddelen av midlene vil gå til utbygging av et sammenhengende sykkelvegnett. I Oslo
prioriteres oppfølging av felles sykkelplan som Oslo kommune og Statens vegvesen har
utarbeidet. I Akershus er det prioritert en rekke traséer som vil inngå i både regionale og
lokale sykkelruter. Det er satt av midler til følgende tiltak i 2019:




Oslo
o Rv 150 Ullevål stadion, g/s-bru (ferdig 2019)
o Rv 150 Nydalen-Storo, kollektiv og g/s (ferdig 2019)
o E18 Dronning Eufemias gate g/s (ferdig 2018)
o E6 sikring av eksisterende gang- og sykkelveg bro Teisenveien (ferdig 2018)
o E18 Munkedamsveien-Rådhusplassen (Dr.Mauds gate), delparsell 1 g/s (ferdig
2019) forutsetter planvedtak tidlig vår 2018 og avhenger av bygging av
Nasjonalmuseet
o E6 Konows gate, del 1 Ryenkrysset-Simensbråtveien, g/s (ferdig 2019)
Akershus
o Fv. 152 Vevelstadveien – Smedsrudveien (alternativ til E6) (2018-2019)
o Fv. 605 Prof. Koths vei, Markveien – Gml. Drammensvei (alternativ til E18) (20182020)
o Fv. 152 Stenfeldt – Greverud (alternativ til E6) (2020-2022)

Figur 12: Arbeid med g/s-bru ved Ullevål stadion pågår.
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Kollektivtrafikktiltak
Tiltakene omfatter etablering av kollektivfelt, oppgradering av holdeplasser og
kollektivknutepunkter og andre fysiske tiltak som gir mer attraktiv kollektivtransport.
Prinsippet om universell utforming legges til grunn for planlegging av tiltakene. Det er satt av
midler til følgende tiltak i 2019:


Akershus
o E6 Tiltak på ramper og kryss Hvam – Skedsmovollen (2019-2021)

Øvrige programområder riksveg inkl. planlegging
I 2019 forslås det satt av 205 mill. kr til disposisjon til øvrige programområdetiltak og
planlegging på riksveger i Oslo og Akershus, hvorav alt kommer fra statsmidler. Om lag 1/3
av midlene går til programområdetiltak, resten av midlene går til planlegging.

Tiltak øvrige programområder
I henhold til Statens vegvesens Handlingsprogram 2018–2023 (2029) er midlene under
øvrige programområder knyttet til små og mellomstore tiltak for:





Trafikksikkerhetstiltak (for eksempel etablering av infotavler,driftsåpninger og
utbedringer etter ts-revisjoner)
Miljøtiltak (i hovedsak støytiltak)
Servicetiltak (for eksempel etablering av registreringspunkt for reisetider)
Utbedringstiltak (for eksempel rehabilitering av drenssystem og ledebelysning i
tunnel)

Programområdetiltak settes inn mot områder med særskilte utfordringer og gir generelt høy
nytte i forhold til kostnader.

Planlegging
Det er satt av midler til planlegging av aktuelle Oslopakke 3-tiltak på riksvegnettet.
Planarbeidet for E6 Manglerudprosjektet videreføres i perioden. For å bidra til at
tungtransportplanen for Groruddalen kan realiseres, sluttføres arbeidet med systemanalyse i
Groruddalen i tillegg samarbeider Vegvesenet og Ruter med reguleringsplan for trikk til
Tonsenhagen. Det er også satt av planmidler til utredning av riksvegnettet i Groruddalen. I
perioden planlegges også en rekke tiltak innenfor områdene kollektiv, sykkel og gange
knyttet til Bymiljøavtalen.
I Akershus er det blant annet avsatt midler for disverse kollektivtiltak, tiltak på gang- og
sykkelveger og rv. 22 ny Glommakryssing.
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Nytt trafikantbetalingssystem
Statens vegvesen har beregnet en forventet kostnad på 250 mill. 2019-kr for innkjøp av
utstyr og etablering av nye bomstasjoner i henhold til Trinn 2 i Revidert avtale for Oslopakke
3 av 2016. Prosjektet er planlagt å være ferdig 1. mars 2019, men det er en meget stram
fremdriftsplan.

Figur 13: Bomsnitt og bomstasjoner etter innføring av trinn 2.

For 2019 foreslås det bevilget 150 mill. kr i bompenger til prosjektet. For 2018 er det bevilget
100 mill. kr i bompenger i prosjektet, som blir endelig godkjent i forbindelse med behandling
av Stortingsproposisjon for trinn 2.
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Lokale vegtiltak og programområder
Akershus
I Handlingsprogram 2019–2022 for Oslopakke 3 foreslås det å sette av snaut 2,9 mrd. kr til
fylkesvegtiltak i Akershus. For 2019 er beløpet 971 mill. kr, hvorav bompenger utgjør 260
mill. kr og fylkeskommunale midler 711 mill. kr, tilsvarende som i Handlingsprogram for
samferdsel i Akershus 2018–2021. Beløpene for 2021 er videreført i 2022.
Det fylkeskommunale bidraget til Oslopakke 3 fastlegges i forbindelse med fylkestingets
behandling av økonomiplan 2019–2022 og budsjett for 2019. Spesifiseringen mellom
strekningsvise investeringer og de ulike programområdene gjøres i fylkeskommunes
Handlingsprogram for samferdsel 2018–2021, disse er fulgt opp i Handlingsprogrammet til
Oslopakke 3.
Anslått beløp for refundert mva for fylkesvegtiltak inngår i finansieringsbidraget fra Akershus
fylkeskommune.
Prioriteringen av prosjekter for perioden 2019–2022 tar utgangspunkt i føringene i regional
plan for areal og transport i Oslo og Akershus samt gjeldende samferdselsplan 2016–2025.

Strekningsvise vegtiltak
I Handlingsprogrammet 2019-2022 er det satt av 381 mill. kr til strekningsvise tiltak i 2019.
Aktuelle tiltak i handlingsprogramperioden omfatter:







Fv. 260 Frogner bru (2018 – 2020)
Fv. 279 Garderveien, Støvin – Fetsund (2018 – 2021)
Fv. 169 Fjellsrud–Stensrud (2018 – 2021)
Fv. 120 Storgata Lillestrøm, 50 % finasiering fra Bymiljøavtale (2019 – 2021)
Fv. 150 Kirkeveien i Ski (2020 – senere)
Fv. 33 Byrudberga (Smaragdtunnelen) (2020 – senere)

Figur 14: Illustrasjon av plassering av Fv. 279 Ny Gardervei (Støvin-Fetsund) i Fet. Ill. Statens
vegvesen/Google.

Prosjektet Ny Gardervei i Fet skal bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre
trafikksikkerheten og forholdene for gående og syklende, og åpne for flere bussruter.
Fv. 260 Frogner bru i Sørum med gangbane over Leira skal skiftes ut med nye bruer Det
etableres ny kjørebru i dagens trasé og en separat gang-/sykkelvegbru ved siden av.
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Gang- og sykkelveger
I Handlingsprogrammet 2019-2022 er det for 2019 satt av 291,7 mill. kr for gang- og
sykkelvegprosjekter til skole og tettsteder. Det er også satt av mindre sekkeposter til
sykkelbyer og sykkelveginspeksjoner.

Kollektivtrafikktiltak
I Handlingsprogrammet 2019-2022 er det for 2019 satt av 134,7 mill. kr til
kollektivtrafikktiltak som kollektivfelt, knutepunktutvikling og holdeplassoppgradering.
Eksempel på et større prosjekt innenfor denne posten i perioden er ny gateterminal ved
Lillestrøm stasjon og bussanlegg på Kjul. Det settes også av midler til innfartsparkering for bil
og sykkel og universell utforming av holdeplasser.

Trafikksikkerhetstiltak
I Handlingsprogrammet 2019-2022 er det for 2019 satt av 30,9 mill. kr til tiltak innen
trafikksikkerhet. Det arbeides med enkeltprosjekter som blant annet kryssutbedringer og
tiltak etter TS-revisjoner. Det bevilges midler fra driftsbudsjettet til Aksjon skoleveg som er
en tilskuddsordning til kommunene.

Mindre utbedringer
I Handlingsprogrammet 2019-2022 er det for 2019 satt av 90 mill. kr til mindre utbedringer
på fylkesvegnettet. Vegforsterkning og utbedringer av bruer og tunneler er de dominerende
postene.

Miljø- og servicetiltak
I Handlingsprogrammet 2019-2022 er det for 2019 satt av 0,4 mill. kr til miljø- og
servicetiltak. Dette omfatter blant annet støyskjerming langs fylkesveg og samleposter i
tilknytning til forurensningslov og vannforskrift.

Planlegging
I Handlingsprogrammet 2019-2022 er det for 2018 satt av 42,5 mill. kr til planlegging av
lokale tiltak. Midlene benyttes i hovedsak til planlegging av gang- og sykkelveier knyttet til
fylkeskommunens satsing på trygging av skoleveier, og til planlegging av vei-og gateplaner og
fylkesveier knyttet til sentrumsutvikling i prioriterte byer og tettsteder i Akershus, bl.a.
Lillestrøm, Lørenskog, Jessheim, Eidsvoll, Ski, Ås, Kolbotn, Drøbak og Asker.

Måloppnåelse fylkesvegtiltak
Lokale strekningsvise vegtiltak og mindre tiltak som gjennomføres innenfor de ulike
programområdene bidrar til god måloppnåelse for Oslopakke 3. Kollektivtiltak bidrar til økt
fremkommelighet, økt standard og tilgjengelighet til holdeplasser og knutepunkt. Bygging av
nye gang- og sykkelveger legger til rette for økt sykling og gåing, gir bedre fremkommelighet
og tryggere skoleveger. Midler til trafikksikkerhet rettes først og fremst mot ulykkespunkter
og andre tiltak som gir bedret trafikksikkerhet.
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Oslo
I Handlingsprogram 2019–2022 for Oslopakke 3 foreslås det å sette av om lag 2,8 mrd kr til
lokale vegtiltak i Oslo basert på innspill fra Oslo kommune. For 2019 er beløpet 656 mill. kr,
hvorav bompenger utgjør 320 mill. kr og kommunale midler 336 mill. kr.
Anslått beløp for refundert mva inngår i finansieringsbidraget fra Oslo kommune.

Gang- og sykkel
Oslo kommunes sykkelstrategi 2015-2025 (vedtatt av bystyret april 2015) og Plan for
sykkelvegnettet i Oslo (til behandling i bystyret våren 2018) ligger til grunn for prioriteringer
av tiltak i Oslo for å gjøre det mer attraktivt og trygt å gå eller sykle.
Det planlegges å gjennomføre små og store sykkeltiltak for til sammen om lag 1,45 mrd kr i
perioden 2019–2022. Eksempler på etapper av sykkelvegnettet og andre tiltak som er under
planlegging eller planlegges bygget i handlingsprogramperioden er:











Grefsenveien fra Åsenggata til Kjelsås, inklusive Storokrysset (under planlegging)
Tvetenveien, sykkelveg med fortau fra Ole Deviks vei til Grenseveien (under
planlegging, tidigst anleggsstart 2021)
Hoffsveien, sykkelfelt mellom Monolittveien og Harbitzalléen (ferdig 2021)
Tåsenveien, sykkelfelt mellom Stavangergata og Ring 3 (ferdig 2021)
Langbølgen, sykkelfelt mellom Nordstrandveien og Lambertseterveien (ferdig 2019)
Ytre Ringvei mellom Eterveien og Hellerud (anleggsstart 2021)
Byruter, etappevis utbygging av 8 prioriterte strekninger innenfor Ring 3 (planlegging
og gjennomføring fortløpende)
Utbedring og oppgradering av eksisterende sykkelvegnett (fortløpende)
Sykkelparkering ved kollektivknutepunkt/sykkelhotell (planlegging og gjennomføring
fortløpende)
Sykkelparkering generelt ved målpunkt

Figur 15: Sykkelveg med fortau forbi Årvoll skole.
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Strekningsvise tiltak
Det er flere strekninger det er ønskelig å bygge ut både for bedring av kollektivnettet og
sykkelvegnettet. Tiltak som er under planlegging eller planlegges bygget i
handlingsprogramperioden er:











Ring 2 Majorstuen – Carl Berners plass, etablering av kollektivtrasé/trikk og
tilrettelegge for sykkel. Arbeid med planprogram pågår .
Kollektivfelt i Ljabruveien. Planarbeidet starter i 2018.
KVU for Røatunnel er gjennomført, KS1 er ferdig og en tilleggsutredning skal
ferdigstilles i våren 2018. Arbeidet med reguleringsplan vil starte når valg av konsept
er tatt.
Bryn kollektivterminal, målet er å utvikle knutepunktet til en effektiv
kollektivterminal som utnytter potensialet i T-banen, jernbanen og buss med gode
gangforbindelser og god framkommelighet for kollektivtrafikken. Det arbeides med
plan for ny gateterminal for bybusser. Reguleringsplan for Bryn kollektivterminal og
kollektivtrasé langs Østensjøveien fra Tvetenveien til Bryn er til behandling i Plan- og
bygningsetaten. Forprosjekt er under utarbeidelse. Prosjektet mås se i sammenheng
med Manglerudprosjektet og Bryn knutepunkt (jernbanen)
Bygdøy allé, mindre tiltak for syklende og kollektivtrafikk.
Kongsveien, det er ikke tatt endelig stillling til prosjektet. Ytterligere utredinger
vurderes.
Sekkepost for trafikksikkerhetstiltak og trafikkstyring
Oppgradering, rehabilitering og reinvestering i veger og gater.
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Kollektivtrafikktiltak
Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur
I forbindelse med konseptvalgutredning for trikkeanskaffelse har Bymiljøetaten i samarbeid
med Sporveien utarbeidet en samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen.
Tiltakene i planen skal gi høykvalitets trikketraséer som er trafikksikre, universelt utformet,
har god fremkommelighet og gir bytilpassede løsninger med økt stedskvalitet.
Sporveien har ansvar for infrastruktur for trikken som skinnegang, strømforsyning mv, mens
vegholder (i hovedsak Bymiljøetaten) har ansvar for øvrige deler av gata (kjørefelt, fortau
mv). Det er derfor behov for nært samarbeid mellom virksomhetene for å koordinere
arbeidet med oppgraderingen av trikkegatene. Tiltakene er kostnadsberegnet og fordelt
mellom Bymiljøetaten og Sporveien. Bymiljøetatens andel av kostnadene på om lag 0,6 mrd
kr i 2019–2022 dekkes over «lokale vegtiltak Oslo», mens Sporveiens andel (om lag 1,6 mrd
kr) dekkes i stor grad under posten «Oslo – T-bane og trikk» i Oslopakke 3 (se kapittel 5.5.1).
Et viktig tiltak som er planlagt ferdigstilt i handlingsprogramperioden er Søndre
kollektivstreng. Oppgradering av Prinsens gate med tovegs trikk ble ferdig i 2017 og
arbeidene med fjerning av skinner og etablering av ny holdeplass for tovegs bussbetjening i
Tollbugata pågår. Søndre kollektivstreng kan ikke ferdigstilles før Stortingets byggeprosjekt
er ferdig.
Anleggsarbeidene på strekningen Tinghuset – Tullinløkka pågår. 11. mars 2018 åpnet
midlertidig trasé for trikken i Kristian IVs gate, slik at trikkelinje 11, 17 og 18 igjen kan kjøre
gjennom sentrum.

Figur 16: Trikken kjører nå midlertidig via Kristian IVs gate mens det pågår rehabilitering av traseen
forbi Tinghuset og i Kristian Augusts gate.

I planprogramperioden planlegges det oppgradering av blant annet Storgata og Thorvald
Meyers gate samt ombygging av Bispegata med kollektiv-/trikketrasé og sykkelfelt.
Tiltakene vil gi bedre fremkommelighet og kapasitet for trikk og buss og bidra til bedre
tilgjengelighet, trivelig bymiljø og økt sikkerhet.
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Store kollektivtiltak
Store pågående kollektivtiltak

Oslo – T-bane og trikk
I forslag til Handlingsprogram 2019–2022 er det satt av snaut 4,3 mrd. kr til omfattende
oppgraderinger og nyinvesteringer i trikke- og T-banenettet i Oslo over posten «Oslo – Tbane og trikk» i Oslopakke 3. Midlene gjelder Sporveiens ansvarsområde.
Verdibevarende oppgradering og standardheving av eksisterende trikketraséer og Tbaneinfrastruktur prioriteres.
I perioden 2019–2022 planlegges det å gjennomføre følgende større tiltak innenfor avsatt
ramme til «Store kollektivtiltak Oslo – T-bane og trikk»:




Modernisering av trikkenettet for økt standard og punktlighet og tilpasset nye trikker
(Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen) – ca 1,6 mrd kr. I tillegg
kommer kostnader til oppgradering av øvrige deler av gatetverrsnittet innenfor
Bymiljøetatens ansvarsområde finansiert under «Lokale vegtiltak Oslo», jf. avsnitt 5.4.2.
T-bane: Oppgradering av fellesstrekningen Majorstuen-Tøyen, fellesstrekningen
Etterstad-Hellerud og oppgradering av Ryen base for økt vognpark.

Den endelige prioriteringen foretas av Oslo kommune.
Oppgraderingen av trikkenettet planlegges ferdigstilt i tide til nye trikker kan fases inn i
trafikk fra rundt år 2021. Nye universelt utformede trikker vil gi økt kapasitet og komfort.
Trikkeprosjektet arbeider med en koordinert fremdrifts- og finansieringsplan for
oppgradering av trikkenettet og anskaffelse av nye trikker.

Figur 17: Samlet plan for trikk. Illustrasjon Sporveien.
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Store kollektivtiltak under planlegging

Nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen
Signal- og sikringsanlegget for T-banen har nådd og til dels passert forventet teknisk levetid
på mange strekninger. Konsekvensene av dette er økende fare for redusert pålitelighet og
sikkerhet, samt økende behov for vedlikehold. For å sikre et fullverdig signal- og sikringsanlegg planlegges utskifting til CBTC med halvautomatisk kjøring. Nytt Signal- og sikringsanlegg for T-banen vil gi økt kapasitet og punktlighet.
Fornyelse av signal- og sikringsanlegget planlegges slik at Fornebubanen kan bygges med
nytt signalanlegg.
Det er gjennomført KVU, KS1, forprosjekt og KS2. Det tas sikte på vedtak om kostnadsramme
i 2018.
I 2018 gjennomføres forberedende arbeider til detaljprosjekteringsfasen/tilbudsfasen og
prekvalifisering av leverandører. I 2019 planlegges forhandlinger med sikte på kontraktsinngåelse i 2020. I Handlingsprogram 2019–2022 er det satt av 1,3 mrd. kr til prosjektet. Det
er i tillegg forutsatt et bidrag fra Ruters økonomi eller en engangsøkning i kollektivtakstene
som skal gi en helårseffekt i økte inntekter fra Ruter på 161 mill. kr utover vanlig prisstigning.
Det er lagt til grunn at 80 mill. kr av disse inntektene pr år for årene 2020–2022 går til nytt
signal- og sikringsanlegg, dvs i sum 240 mill. kr. Planlagt ferdigstillelse av prosjektet er
årsskiftet 2027/28.

Fornebubanen
Fylkestinget i Akershus forutsatte i vedtak av 17.12.2012 at en kollektivløsning til Fornebu
skal ha kapasitet til å ta fremtidig trafikkvekst, bidra til å redusere belastningen på
overflatenettet i Oslo samt legge til rette for byutvikling langs traséen. Det skal arbeides
videre med en T-baneløsning fra Fornebu til Majorstuen via Lysaker, Vækerø og Skøyen
basert på disse forutsetningene. Bystyret i Oslo fattet tilsvarende vedtak den 5.6.2013.
Reguleringsplanen i Bærum, strekningen Fornebu–Lysaker inkl. Lysaker stasjon, er godkjent.
Reguleringsplanen i Oslo, fra Lysaker til Majorstuen, ble vedtatt av bystyret i Oslo kommune
31.01.2018. Reguleringsplanen i Oslo omfatter også Majorstuen stasjon i to etasjer og
Volvatsvingen. Endelig vedtak i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om finansiering
forventes i løpet av 2019.
Prosjektet inngår i Bymiljøavtalen mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og
staten. Et foreløpig kostnadsanslag for hele banestrekningen fra Majorstuen til Fornebu er
på ca. 12 mrd. 2014-kr. Kostnadsanslaget inkluderer ny driftsbase på Fornebu og en enkel
tilkobling til Majorstuen stasjon. Kostnadene vil bli utredet nærmere i forprosjektet og skal
kvalitetssikres gjennom KS2. Når dette foreligger må det lages en finansieringsplan som viser
fordeling mellom 50/50-ordning, bompenger og lokale midler både for tidligere bevilgninger
og fremtidig behov.
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Figur 18: Planlagt trasé for Fornebubanen. Illustrasjon: Ruter

Det er etablert en egen etat i Oslo kommune, Fornebubanen, som har ansvaret for videre
planlegging og gjennomføring av hele baneprosjektet. Prosjektet er i forprosjektfasen som
innebærer arbeid med utforming av rammer for det videre utredningsarbeidet og
detaljløsning for prosjektet. Forprosjektfasen skal etter planen ferdigstilles vår/sommer 2018
og skal resultere i et styringsdokument og et kostnadsestimat som skal kvalitetssikring (KS2).
Byggestart blir trolig i 2019-20.

Figur 19: Mulig stasjonsløsning for Fornebubanen i tunnel ved Lysaker. Illustrasjon: Ruter

Det legges til grunn at 50 % av kostnadene for Fornebubanen finansieres gjennom
bymiljøavtalen mellom Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Resterende er
forutsatt finansiert gjennom Oslopakke 3 og private bidrag/grunneierbidrag og bidrag fra
kollektivtrafikantene. Det foreligger avtale om grunneierbidrag på 500 mill. kr for enkelte
eiendommer på Fornebu (Oslo kommune 280 mill. kr og Statsbygg 220 mill.kr). Det er lagt til
grunn at dette grunneierbidraget inngår i finansiering av prosjektet i handlingsprogramperioden. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune arbeider med ytterligere
grunneierbidrag til Fornebubanen, det er foreløpig inngått 3 avtaler for til sammen om lag
70 mill. kr på Skøyen.
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Styringsgruppen foreslår å sette av om lag 2,3 mrd. kr i bompenger fra Oslopakke 3 til
Fornebubanen i handlingsprogramperioden. Det er i tillegg forutsatt et kollektivbidrag fra
Ruter på 161 mill. kr utover vanlig prisstigning. Det er lagt til grunn at alle inntektene for
2019 og 81 mill. kr av disse inntektene per år for årene 2020–2022 går til Fornebubanen, dvs
i sum 404 mill. kr.
I tråd med Revidert avtale 2016 er det lagt til grunn en fordeling av bompengene til
Fornebubanen på 60 og 40 % fra hhv Oslo og Akershus.

Ny sentrumstunnel for T-bane under Oslo inkl. Majorstuen stasjon
I KVU for Oslo-Navet ble det anbefalt å bygge ny tunnel mellom Majorstuen og Bryn. I
anbefalingen fra KS1 av Oslo-Navet fra 2017 står det: «Det anbefales å bygge ny metrotunnel
mellom Majorstua og Tøyen/Ensjø. Kvalitetssikringen gir ikke grunnlag for å anbefale
forlengelse av tunnelen til Bryn som blir anbefalt i KVU.» Det står videre i anbefalingen fra
KS1 at «løsninger som hindrer omfattende stenging av tunnelen mellom Tøyen og Majorstua
bør vektlegges i videre planlegging. Et grovt overslag viser at stenging av metrotunnelen vil
gi et årlig nyttetap på om lag 2 mrd. kr».
Det blir viktig med god koordinering mellom Fornebubanen, Sentrumstunnelen og
Majorstuen stasjon for rasjonell anleggsframdrift og drift av T-banen i anleggsperioden.
Den godkjente reguleringsplanen for Fornebubanen inkluderer ny Majorstuen stasjon i to
etasjer og Volvatsvingen. Sporveien skal utarbeide forprosjekt for Majorstuen stasjon som
gir grunnlag for valg av løsning (blant annet om stasjon i to etasjer eller fire spor i bredden
og viktighet av Volvatsvingen) og videre fremdrift. Majorstuen stasjon med totalt fire spor
(enten i to etasjer eller i bredden) må stå ferdig når sentrumstunnelen åpner. Etablering av
ny stasjon på Majorstuen vil innebære en dobling av dagens kapasitet, samtidig som
stasjonen senkes under bakken, slik at arealene på overflaten kan frigjøres til byutvikling.
Byggingen av stasjonen må koordineres godt med etableringen av sporarbeidene, slik at de
negative konsekvensene for kundene og de som bor i området blir minst mulig. Kostnader og
stengeperioder vil være en viktig del av helhetsvurderingen.
Det er også viktig å koordinere planleggingen med ny jernbanetunnel under sentrum slik at
en kan hente ut mulige samordningsgevinster og redusere ulemper i anleggsfasen. Ny tunnel
for T-banen bør være på plass før ny tunnel for jernbanen bygges, siden bygging av
jernbanetunnel medfører at Nationaltheateret stasjon inkludert eksisterende T-banetunnel i
sentrum må stenges midlertidig.
Forlag til planprogram (uten Majorstuen stasjon) var på høring høsten 2017 og revidert
planprogram er oversendt Plan- og bygningsetaten våren 2018. Reguleringsplanarbeidet
forventes satt i gang høsten 2018.
T-banetunnelen er prioritert innenfor 50/50-ordningen i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal
transportplan 2018–2029 med 8,7 mrd. 2017-kr i statlige midler forutsatt ny Byvekstavtale.
Resterende 50 % er forutsatt finansiert gjennom Oslopakke 3, private bidrag /
grunneierbidrag og kollektivbidrag i tråd med Revidert avtale Oslopakke 3 (2016). Det må
arbeides med grunneierbidrag parallelt med planlegging av T-banetunnelen.
Det er i planprogramperioden satt av 640 mill kr i bompenger til planlegging. Det inkludere
også midler til forprosjektet for Majorstuen stasjon.
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Baneløsninger Nedre Romerike
I Juni 2017 ble KVU for kollektivtransport på Nedre Romerike fremlagt. I anbefalt konsept (K5
optimalisert) foreslås det etablert en ny hovedlinje med superbuss som et tillegg til
eksisterende toglinjer for Hovedbanen og Romeriksporten. Det ble gjennomført en offentlig
høring høsten 2017. Akershus fylkeskommune skal behandle saken politisk i mai 2018.
I behandling av Statsbudsjettet 2018 Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 13 S (2017-2018), ble det
14.12.2017 gjort følgende vedtak 263: «Stortinget ber regjeringen i de videre planene sikre at
ny kollektivløsning på Nedre Romerike skal være baneløsning, altså skinnegående transport.»
Det er ikke satt av midler til prosjektet i handlingsprogramperioden.

Drift og småinvesteringer kollektivtrafikk
Drift- og småinvesteringer finansierers ved bruk av belønningsmidler og bompenger.
Belønningsmidler fra Staten til Oslo og Akershus samlet utgjør 280 mill. kr pr. år. Drift- og
småinvesteringer finasierers i tillegg av egne midler fra Akershus og Oslo over egne budsjett.

Akershus
Det foreslås å sette av om lag 2,1 mrd. kr til drift og småinvesteringer i kollektivtrafikken i
Akershus for perioden 2019 – 2022 over budsjettet til Oslopakke 3.
Bompenger til drift og småinvesteringer i kollektivtrafikken i 2019 utgjør 417 mill. kr. Det
foreslås også å benytte 112 mill. kr av belønningsmidler i 2019. Nivået på bompenger og
belønningsmidler til drift og småinvesteringer for styrket kollektivtilbud i Akershus er
videreført på samme nivå i hele handlingsprogramperioden.
I tillegg forventes fylkeskommunen å bevilge om lag 850 mill. kr i 2019 over eget budsjett til
drift av kollektivtransport inkludert drift av kollektivterminaler.

Figur 20 :Oslopakke 3 bidrar til blant annet til drift av Kolsåsbanen
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Midlene går til følgende:





Styrking av busstilbudet
Drift T-bane og trikk, herunder Kolsåsbanen og Østeråsbanen
Plan, informasjon og taksttiltak
Båtdrift (Nesodden)

Mindre oppgraderinger av infrastruktur og økt frekvens på banen til Østerås, samt innsetting
av gassferjer på Nesoddensambandet, gir god måloppnåelse med hensyn til et attraktivt og
universelt utformet kollektivtrafikktilbud, økt kollektivandel og reduserte miljøproblemer.
Etter oppgraderingen har antall reiser økt med om lag 50 % sammenlignet med sist banen
gikk til Kolsås. Erfaring viser at et mer attraktivt kollektivtrafikktilbud bidrar positivt til
fortetting og byutvikling. I sum bidrar tiltakene til god måloppnåelse for Oslopakke 3.

Oslo
Det foreslås å sette av om lag 2,6 mrd. kr til drift og småinvesteringer i kollektivtrafikken i
Oslo for perioden 2019 – 2022 over budsjettet til Oslopakke 3.
Oslo kommune bevilger i tillegg kommunale midler til Ruter som i 2018 er på om lag 1,9 mrd.
kr og noe midler til investeringer i det kommunale vegnettet utenom Oslopakke 3. Den
endelige prioriteringen av kommunale rammer til tiltak i Oslo vil skje gjennom Oslo bystyres
behandling av budsjett 2019 og økonomiplan for 2019–2022.
Bompenger til drift og småinvesteringer i kollektivtrafikken i 2019 utgjør 454 mill. kr. Det
foreslås også å benytte 168 mill. kr av belønningsmidler i 2019. Det foreslås at det årlige
bidraget fra bompengene i Oslopakke 3 til drift og småinvesteringer i Oslo økes til 524 mill.
kr i 2021 for å bidra til å finansiere nye trikker. Midlene gjør det mulig å videreføre iverksatt
kollektivtrafikktilbud og andre tiltak for å styrke kollektivtrafikktilbudet.
Bruken av driftsmidlene har gradvis dreid mot styrking av T-banetilbudet, særlig gjennom
anskaffelsen av nye vogner og økt frekvens. Nye T-banevogner og base på Avløs har vært
finansiert ved låneopptak i Oslo kommune, der renter og avdrag finansieres med driftsmidler
fra Oslopakke 3.
Følgende driftstiltak dekkes innenfor Oslos andel av midler fra Oslopakke 3 til drift og
småinvesteringer:







Mindre tiltak på T-baneinfrastrukturen og trikkenettet for økt kvalitet, hastighet og
pålitelighet.
Styrket drift T-bane
Ny base for T-banevogner på Avløs
Prosjekt kraftfulle fremkommelighetstiltak. Arbeidet med planlegging og
gjennomføring av fremkommelighetstiltak for trikk og buss er høyt prioritert i Oslo
kommune. Det gjennomføres tiltak for 15 millioner i året. Bymiljøetaten og Ruter
utarbeidet opprinnelig en plan med 100 fremkommelighetstiltak. Status per
01.01.2018 er at det er utført 60 tiltak. 26 tiltak er i arbeid.
Økt tilgjengelighet og oppgradering av holdeplasser. Arbeidet med å oppgradere
holdeplasser i henhold til krav om universell utforming videreføres i perioden.
Tiltakene gir økt tilgjengelighet og standard, og bidrar i mange tilfeller til økt
kapasitet og et mer attraktivt kollektivtilbud.
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Erfaringene så langt tyder på at Oslopakke 3 har bidratt til en betydelig passasjervekst
gjennom å finansiere forbedret infrastruktur og tilbud i kollektivtrafikken. Dette har vært en
sentral forutsetning for å ta veksten i motorisert trafikk i Oslo.
Driftstiltakene omtalt over har bidratt til økt frekvens og kapasitet på T-bane og buss. Nye Tbanevogner og oppgradert infrastruktur representerer et kvalitetsmessig løft som har bidratt
positivt til å styrke T-banens attraktivitet og økt kundetilfredshet.
Det er forventet at nye trikker vil gi økt kapasitet, bedre komfort, pålitelighet og attraktivitet.
Ikke minst vil utskifting av de eldste trikkene uten trinnfri adkomst (SL79) være et viktig skritt
mot et universelt utformet transportsystem.
I sum bidrar disse tiltakene til å gi god måloppnåelse for Oslopakke 3. For å kunne ta
forventet økt persontrafikk med kollektivtrafikk, sykkel og gange i årene fremover, er det
viktig å fortsette arbeidet med en effektiv, sikker og tilgjengelig kollektivtransport. Erfaring
viser også at et mer attraktivt kollektivtrafikktilbud bidrar positivt til bymiljø, trafikksikkerhet
og til en bærekraftig byutvikling.

Jernbanetiltak
Kundetilbudet i Oslo og Akershus vil få store forbedringer frem mot 2029. Nytt togmateriell
og forbedringer på stasjonene vil gi økt kapasitet. Ny rutemodell og ferdigstilt
intercityutbygging vil gi langt flere togavganger. Samtidig skal fornyelse av eksisterende
infrastruktur gi bedre punktlighet og oppetid.
Jernbanen har en viktig rolle i pendlertrafikken inn mot Oslo og mellom arbeidsmarkedene
sentralt på Østlandet. I 2012–2014 ble det gjennomført et betydelig løft for
kollektivtrafikken i regionen. Omlegging av rutetilbudet kombinert med en målrettet
oppgradering av jernbanen har gitt mulighet for flere avganger, jevnere frekvens i
knutepunktene og mer plass og bedre komfort om bord i nye og lengre togsett. Samtidig er
det blitt tilrettelagt for bedre korrespondanse med annen kollektivtransport. Tallet på
togreisende hadde en vekst fra vel 62 millioner passasjerer i 2012 til vel 74 millioner i 2016.
Kollektivtrafikken totalt hadde en vekst på 15 millioner reiser i Oslo og Akershus i 2015.

Samarbeid for mer sømløse reiser
I Oslo og Akershus er det etablert et godt fungerende rute- og billettsamarbeid.
Kollektivselskapet Ruter AS’ takster og billetter gjelder på lokal- og regiontog, og togtilbudet
er godt samordnet med det lokale kollektivtilbudet for øvrig. Jernbanedirektoratet er i dialog
med Ruter for å utvide billettsamarbeidet slik at reisende utenfor Oslo og Akershus kan få
overgang til Ruters takstområde ved kjøp av togreise. Kombinert med tilsvarende samarbeid
med kollektivselskapene utenfor Oslo og Akershus, kan passasjerer som reiser til eller fra
fylker utenfor tilbys sammenhengende reise på én billett.

72

Figur 21: Lysaker stasjon, foto: Knut Opeide.

Nye tog med plass til flere
På innerstrekningen i lokaltrafikken Stabekk – Oslo S – Ski (L2) er det stort behov for å fornye
togmateriellet. Norske tog AS skal anskaffe nytt lokaltogmateriell, med økt kapasitet om
bord, i perioden 2022-2024.

Kortere reisetid og flere avganger
Når Follobanen står ferdig i 2021 vil reisetiden Oslo–Ski kortes ned fra 22 til 12 minutter med
direktetog. Follobanen åpner også for kvarters intervall for de fullstoppende lokaltogene på
Østfoldbanen.
Med Follobanen fullføres prinsippet om fire spor i de tre viktigste korridorene inn mot Oslo
og legger grunnlaget for et framtidig moderne og effektiv høyfrekvent togtilbud i Oslo og
Akershus. Nytt dobbeltspor på strekningen Oslo S–Lysaker gjenstår for å få et komplett 4sporssystem i hele Oslo- området. Dette innebærer at banesystemet kan separeres i et
lokaltogsystem og regiontogsystem med overkjøringsmuligheter. Kapsiteten og robustheten
i hele systemet økes vesentlig. Nytt dobbeltspor er delvis finansiert i perioden 2018-2029 og
vil være ferdig etter 2029 (anslått ferdigstillelse mellom 2032 og 2034). I brev av 30.01.18
har Jernbanedirektoratet fått i oppdrag av samferdselsdeprtementet å inngå avtale med
Bane NOR om planlegging av nytt dobbeltspor gjennom Oslo. I NTP er det avsatt 660 mill kr
til planlegging av nytt dobbeltspor i perioden 2018-2023.
I løpet av 2018 vil nye togsett med økt ombordkapasitet og bedre komfort bli satt i trafikk på
Gjøvikbanen. Etter utbedringer på Nittedal stasjon vil det bli økt frekvens i grunnrute til
Hakadal og Jaren i 2021. I 2022 innføres ERTMS, og dermed også fjernstyring Roa–Gjøvik.
Sammen med kryssingsspor på Reinsvoll gir dette mulighet for timesintervall Oslo–Gjøvik.
Ringeriksbanen (Sandvika – Hønefoss) vil når den står ferdig åpne opp for nye bo- og
arbeidsmarkeder, samt en innkorting av reisetiden Oslo–Bergen med nesten én time. For å
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få prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene i NTP 2018-2029, er byggestart
forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med
byggestart i 2021. Det legges opp til to tog i timen på Ringeriksbanen fra banens åpning.
Kapasiteten på intercitytogene som går gjennom Oslo og Akershus fra Lillehammer og til
Larvik/Skien vil også øke. Dette skjer i første del av perioden ved bygging av bedre
hensettings- og snustasjoner på Lillehammer og ved Skien slik at flere avganger kan kjøres
med doble togsett.
En tiltakspakke for å gjøre togtrafikken mer robust mot feil og avvik vil være av stor
betydning for regularitet og punktlighet gjennom Oslo-området. Her inngår blant annet en
betydelig oppgradering av Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen (ferdig 2021), og tiltak
for å bedre trafikkavviklingen i Brynsbakken ut fra Oslo i retning Lillestrøm og Grefsen. Etter
hvert som flere tiltak i infrastrukturen ferdigstilles vil det bli mulig å øke togtilbudet
ytterligere. En ny rutemodell for Østlandet vil gi timinuttersintervall for de fullstoppende
lokaltogene (L1 og L2) på strekningene fra Oslo til henholdsvis Asker/Spikkestad, Ski og
Lillestrøm.

Bedre stasjoner
Det planlegges gjennomført omfattende tiltak for å bedre tilgjengeligheten til stasjonene i
Oslo og Akershus. Mange stasjoner har fortsatt dårlige adkomst- og plattformforhold. I
tillegg er det behov for modernisering og oppgradering på flere av de mest trafikkerte
stasjonene. Innen 2021 skal Oslo S få et nytt venteområde og stasjonen skal være universelt
utformet. Oslo lufthavn, Gardermoen og Lillestrøm stasjoner skal få bedre tilgjengelighet og
økt kapasitet. Nationaltheatret, Skøyen, Asker, Jessheim, Ås og Sørumsand skal få universell
utforming og etter hvert skal også Grorud, Nittedal, Kolbotn, Hauketo og Bryn stasjoner få
bedre tilgjengelighet og adkomstforhold.

Gods
Det meste av godstrafikken på jernbane passerer gjennom Oslo og Akershus og
Alnabruterminalen er navet i godstrafikken. Terminalen har stort behov for modernisering
og det legges opp til å gjennomføre kapasitetsøkende tiltak og modernisering av terminalen i
første periode. Senere planlegges det for en utvidelse av terminalen. I første periode skal det
også bygges en ny godsterminal på Hauerseter for kombitrafikk og tømmertrafikk. Denne
kan også avlaste den pressede Alnabruterminalen noe. I tider av døgnet er kapasiteten på
jernbanestrekningene på Østlandet sprengt og for å gi plass for flere godstog og bedre
framkommelighet legges det opp til å forlenge kryssingssporene på Sandermosen
(Gjøvikbanen) og Jessheim (Hovedbanen). På Kongsvingerbanen planlegges det å bygge et
nytt kryssingsspor ved Bodung sør for Årnes. Fjerning av planoverganger på stasjonene
Seterstøa (Kongsvingerbanen) og Dal og Bøn (Hovedbanen) vil også øke kryssingsporenes
effektive lengde og dermed gi bedre kapasitet i godstrafikken. I andre periode legges det
opp til å bygge ut Hovedbanen med en dobbeltsporparsell mellom Lillestrøm og Eidsvoll.
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Økonomiske rammer
Tabell 24 Jernbanetiltak i Oslopakke 3-området, basert på utkast til Jernbanesektorens
handlingsprogram 2018-2029 (høringsutgave), mill. 2019-kr
20192
3 706
803
821
32
240
429
153
6 184

Jernbanetiltak i Oslopakke 3-området
Follobanen
Ringeriksbanen
Venjar-Eidsvoll-Langset
Oslotunnel
Ny rutemodell Østlandet
Ny infrastruktur for nytt togmateriell 1
Stasjoner og knutepunkt
Sum prosjekter
1
2

2019-2022
8 310
6 324
3 714
346
2 268
1 088
1 020
23 070

Enkelte av tiltakene ligger utenfor Akershus
Tallene har betydlige usikkerhet

Viktigste tilbudsforbedringer
Her er de viktigste tiltakene innenfor Oslo og Akershus og tilgrensende områder i perioden
listet opp.
Tabell 25: Tilbudsforbedringer for lokaltrafikk i Oslo-området
Forventes tatt i
bruk

Effekt for kunde og næringsliv

Tiltak

10 minutter redusert reisetid Oslo–
Ski

Follobanen:
Nytt dobbeltspor Oslo–Ski

Økt ombordkapasitet Ski–Oslo–
Stabekk

Nye lokaltog. Tiltakspakke med
plattformforlengelser og hensetting for nye tog ved
Ski.

2022–2024

Forbedret tilgjengelighet på
Kolbotn, Bryn og Grorud stasjon

Universell utforming og plattformforlengelse.
Stasjonen mister dagens vendespor.

2018-2023

Timinuttersintervall på
lokaltogstrekningene Oslo–Asker,
Oslo–Lillestrøm og Oslo–Ski

Ny rutemodell Østlandet:
Økt hensettingskapasitet, vendekapasitet i Asker, 6
spor til plattform i Sandvika, retningsdrift i
Brynsbakken, planskilt avgreining Østre linje sør for
Ski, ventespor Grorud og kapasitets- og
robustiserende tiltak Lillestrøm

Økt regularitet og punktlighet i
togtrafikken

Diverse robustiserende tiltak

2018-2023

Bedre tilgjengelighet, bedre
kapasitet og økt sikkerhet på
Lillestrøm stasjon

Plattformtiltak og nye trappeløp og heiser

2018-2023

Bedre tilgjengelighetstiltak på Oslo
lufthavn Gardermoen, Nationaltheatret, Skøyen og Asker stasjoner

Universell utforming

2018-2029

To tog pr time mellom Oslo og
Hønefoss med et nytt togtilbud og
reisetid Sandvika-Hønefoss 20
minutter.

Ny Ringeriksbane mellom Sandvika og Hønefoss
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2021

I planperioden

2029

Tabell 26: Tilbudsforbedringer for Østfoldbanen.
Forventes tatt i
bruk

Effekt for kunde og næringsliv

Tiltak

10 minutter redusert reisetid Oslo–
Ski

Follobanen:
Nytt dobbeltspor Oslo–Ski

2021

To tog i timen Oslo–Moss i
grunnrute og kortere reisetid til
Fredrikstad, Sarpsborg og Halden

Intercity Østfoldbanen:
Dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad

2024

Fase 1 er planskilt avgreining til Østre linje sør for
Ski

2025

Fase 2 øvrige tiltak i ny rutemodell, herunder blant
annet retningsdrift Brynsbakken og 6 spor på
Sandvika stasjon

2018-2029

Intercity Østfoldbanen:
Strekningen Haug–Fredrikstad–Sarpsborg

2024-2029

Flere avganger i rush Oslo–Moss og
på strekningen Oslo–Ski

Fra timesintervall til to tog i timen
Oslo–Fredrikstad–Sarpsborg i
grunnrute, og kortere reisetid

Tabell 27: Tilbudsforbedringer for Gjøvikbanen.
Effekt for kunde og næringsliv
Økt ombordkapasitet og bedre
komfort og regularitet i tog mellom
Oslo og Gjøvik

Forventes tatt i
bruk

Tiltak
Nye togsett

2018

Hensetting på Gjøvik og Jaren,
plattformforlengelser på Movatn, Hakadal og Jaren
stasjoner

Økt grunnrutefrekvens og stive
ruter til Hakadal og Jaren på
dagtid.

Nye plattformer, adkomster og forlengelse av
kryssingsspor på Nittedal stasjon

Fra totimers- til timesintervall i
grunnrute Oslo–Gjøvik

Nytt kryssingsspor på Reinsvoll. ERTMS med
fjernstyring Roa–Gjøvik

2018-2023

2021

2022

Tabell 28: Tilbudsforbedringer for Kongsvingerbanen.
Forventes tatt i
bruk

Effekt for kunde og næringsliv

Tiltak

Økt ombordkapasitet og bedre
komfort mellom Oslo og
Kongsvinger

Flere avganger med doble togsett

2019-2020

Stasjonstiltak Sørumsand og Skarnes

2022

Hensetting Kongsvinger

2022
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6 Forventet måloppnåelse av Handlingsprogram
2019–2022
I dette kapitlet gis det en vurdering av hvordan endret trafikantbetalingssystem og
prioriteringer av tiltak i Handlingsprogram 2019–2022 er forventet å bidra til å oppnå mål for
Oslopakke 3 i perioden. Det vises også til omtalen av de enkelte tiltakene i kapittel 5 og
prosjektark (Vedlegg 2).

Generelt
De siste årene har det vært et mindreforbruk i forhold til disponibel ramme. Ved utgangen
av 2017 var mindreforbruket samlet på om lag 1,8 mrd. kr . Mindreforbruket skyldes dels
senere fremdrift på prosjekter enn tidligere forutsatt og dels besparelser på prosjektene. For
2019 er det i tillegg lavere etterspørsel etter bompenger til prosjekter enn beregnet
bompengeprognose.
Mindreforbruk av tilgjengelige midler nå kan være positivt i forhold muligheten til å betale
ned ekstra gjeld, slik at Oslopakke 3 er bedre rustet økonomisk når de store kollektivprosjektene bygges. Men alt i alt betyr dette trolig noe forsinket måloppnåelse, siden
enkelte tiltak blir realisert senere enn opprinnelig planlagt.

God fremkommelighet
Innføring av nytt miljø- og tidsdifferensiert bompengesystem vil gi redusert trafikk på
sentrale deler av vegnettet i Oslo og Akershus. Etter trinn 1 er biltrafikken i bomsnittene
redusert med om lag 6 % for en gjennomsnittlig ukedag (mandag – søndag). Reduksjonen i
biltrafikk i det øvrige vegnettet i Oslo er noe lavere. For virkedøgn (mandag – fredag) er det
en litt større relativ reduksjon i biltrafikk i rushperiodene enn utenom rush, men forskjellen
er liten. Det er forventet at nivået på biltrafikk vil holde seg på dette nivået frem til innføring
av trinn 2 i mars 2019. Det er beregnet at trinn 2 vil gi en ytterligere trafikkreduksjon. Dette
vil gi bedre fremkommelighet på vegnettet og redusere forsinkelser for næringstrafikk, buss
og øvrig trafikk.
Ferdigstilling av E16 Sandvika – Wøyen i 2020 vil øke fremkommeligheten for næringstrafikk
og øvrig vegtrafikk på denne strekningen.
Tiltakene som er finansiert i handlingsprogrammet gjennom Bymiljøavtaleprosjekter på
riksveg og lokale tiltak i Oslo og Akershus vil gi økt fremkommelighet for kollektiv, gange og
sykkel, som er prioriterte trafikantgrupper.
Samlet plan trikk som skal være ferdig i 2020 og løpende oppgradering av T-banenettet for
eksempel på fellesstrekningen mellom Majorstuen og Tøyen, vil bidra til bedre punktlighet
og færre strekninger med redusert hastighet.
Midler til de øvrige store kollektivprosjektene vil i hovedsak gå til planlegging i planprogramperioden. Disse vil bidra til måloppnåelse i senere handlingsprogramperioder.

Ta veksten i persontransport med kollektiv, gange og sykkel
Partene i Oslopakke 3 har et felles mål om at veksten i persontransport i Oslo og Akershus
skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Oslo kommune har videre et mål om å
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redusere all biltrafikk i Oslo med 20 % i løpet av perioden 2015–2019, noe som også krever
bruk av andre trafikkreduserende virkemidler i tillegg til trafikantbetalingssystemet.
Med spesielt trinn 2 og trinn 3 fra 2020 er det ventet redusert vegtrafikk i Oslo. COWI har
beregnet at innføring av nytt bomsnitt for Indre Ring og nye bomsnitt på bygrensen fra
Romerike og Follo, sammen med nye takster i Bærumsringen vil gi en trafikkreduksjon i
biltrafikk i Oslo for virkedøgn på om lag 11 % sammenlignet med referansesituasjonen i
2020. Dette innebærer god måloppnåelse på nullvekstmålet i første del av handlingsprogramperioden. Over bomsnittene er det beregnet en nedgang i biltrafikk for virkedøgn på
om lag 16 % sammenlignet med dagens situasjon. Tilsvarende tall for trafikkavvisning som
følge av innføring tids- og miljødifferensierte takster (Trinn 1) var beregnet til ca. 7 %.
Erfaringene fra trinn 1 viser en litt mindre trafikkavvisning enn beregnet.
Prioritering av tiltak som gjør det mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt i
handlingsprogramperioden vil forsterke effekten av endret bompengesystem. I tillegg
arbeider Oslo kommune og Akershus fylkeskommune målbevisst med andre virkemidler
innen arealplanlegging og parkeringspolitikk som bidrar positivt til denne målsetningen.
Arbeidet med å realisere et mer finmasket sykkelvegnett og bygging av andre anlegg for
gange og sykkel i Oslo og Akershus forsterkes i denne handlingsprogramperioden. Dette er
tiltak som er viktig for at sykkel og gange skal ta en økt andel av transportbehovet fremover.
En rekke tiltak som er viktige for at kollektivtrafikken kan ta sin del av veksten i
persontransport videreføres i handlingsprogramperioden. Eksempler på dette er drift på
Kolsåsbanen, Nesoddenfergen og flere avganger på mange busslinjer i Oslo og Akershus.
I handlingsprogramperioden videreføres anskaffelsesprosessen for nye trikker med høyere
standard og kapasitet. De første trikkene er planlagt faset inn i trafikken fra 2021.
Ferdigstilling av Follobanen i desember 2021 vil forbedre kollektivtilbudet i sørkorridoren.
Økt tog- og busstilbud er viktige forutsetninger for at kollektivtrafikken kan ta en økende
andel av persontransporten fremover.

Sikkert og universelt utformet transportsystem
Det legges vekt på gode løsninger for trafikksikkerhet og tilgjengelighet i alle store og små
tiltak i Oslopakke 3.
E16 Sandvika – Wøyen innebærer ombygging av en ulykkesutsatt tofeltsveg til en møtefri og
trafikksikker veg.
Anskaffelse av nye universelt utformede trikker bidra positivt til måloppnåelsen.
Innenfor programområder på riksveg, fylkesveg i Akershus og kommunal veg i Oslo
finansieres en del målrettede tiltak for økt trafikksikkerhet og universell utforming.
Eksempler på tiltak er ombygging nye høystandard holdeplasser.
Gang- og sykkeltiltak bidrar til bedre trafikksikkerhet lokalt. Trafikksikkerhetshåndboken
viser imidlertid at sykkel og gange har en høyere ulykkesrisiko enn bil. En økning i gang- og
sykkelreiser på bekostning av biltrafikk kan medføre en økning i antall ulykker. Forsking på
effekten av Safety in Numbers (TØI)) og om økning i fotgjengere / syklister i en populasjon
fører til en lavere risiko for hver enkelt fotgjenger/syklist viser noen positive sammenhenger,
men er ikke entydig positiv.
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Attraktivt kollektivtilbud
Over 89 % av bompengeinntektene i Oslopakke 3 i handlingsprogramperioden går til tiltak
som bidrar til utvikling av et mer attraktivt kollektivtilbud og sykkelinfrastruktur. Samlet plan
for trikk, oppgradering av eksisternde nett for T-banen, flere oppgraderte og bedre
tilrettelagt knutepunkt og holdeplasser og nye kollektivfelt er eksempler på tiltak for
kollektivtrafikken.
Oslopakke 3 inkludert belønningsmidler bidrar med om lag 4,7 mrd. kr i handlingsplanperioden til drift og småinvesteringer for å styrke kollektivtilbudet. Dette gir økt frekvens,
kapasitet og standard utover det som ville vært mulig innenfor Oslo og Akershus sine egne
budsjett. Blant annet er det blitt flere avganger med buss og T-bane.
Den statlige jernbanesatsingen er ventet å gi økt pålitelighet og styrket frekvens og kapasitet
på mange reiserelasjoner. Follobanen vil gi et løft i togtilbudet i Sørkorridoren med blant
annet halvert reisetid mellom Oslo og Ski.

Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet
Endringene i trafikantbetalingssystemet og andre tiltak i Oslopakke 3 vil gi bedre lokalmiljø
og redusere klimagassutslipp. NILU har beregnet effekter av nytt trafikantbetalingssystem
for luftkvalitet og klimagassutslipp fra vegtrafikken i 2020. Beregningene viser at det vil bli
bedre luftkvalitet i hele byområdet. Størst forbedring er ventet i Indre by øst, Oslo nord, Oslo
nordøst (Hovinbyen og Groruddalen), Oslo sør, Smestad og Skøyen. Klimagassutslippene fra
vegtrafikken i Oslo og Akershus er beregnet til å bli 16 % lavere i 2020 enn i 2014 med nytt
trafikantbetalingssystem.
Problemene med lokal luftforurensning og støy vil bli reduseret med redusert biltrafikk. Økt
andel av el-biler bidrar til redusert utslipp av CO2 og NOx.
I tillegg til endringene i trafikantbetalingssystemet legges det vekt på gode løsninger for
gange, sykkel og kollektivtrafikk slik at økt transportbehov kan dekkes uten økt bruk av bil.
Oppgradering av trikkegater og T-banestrekninger bidrar til økt bymiljøkvalitet og trivsel.
Tiltakene gjør det mer attraktivt for utbyggere å satse i områder med godt kollektivtilbud.
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VEDLEGG 1

Årsrapport 2017 - Oslopakke 3
Alle tall er i løpende mill. kr.
Bevilget 2017
Disponibelt 2017
Forbruk 2017
Overføres 2018
Overført fra 2016
Stat/
Stat/
Stat/
Stat/
Stat/
lokal Bom Totalt lokal Bom Totalt lokal Bom Totalt lokal Bom Totalt lokal Bom Totalt
Riksveg
E18 Bjørvika
Rv. 150 Ulven-Sinsen
E18 Sydhavna
E16 Sandvika - Wøyen
Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund
Programområder
Sum riksveg
Lokale vegtiltak
Oslo
Akershus
Sum lokale vegtiltak
Lokale kollektivtiltak
Fornebubanen
T-bane og trikk
Signal- og sikringsanlegg
Lørenbanen
Drift og småinvesteringer
Sum lokale kollektivtiltak
Sum Oslopakke 3

115
10
21
8
-191 465
41
200 587
193 1 063

30
-34
2
-191
12
79
-103

30
121
296

267
89
356

74
123
197

341
212
553

-0

292
230
-30
69
580

291
230
-30
69
580

-0

85
55
6
-

10
447 912
158 745
605 1 668

40
-34
2
274
12
666
959

85 125
55
21
6
8
447 721
30
41
279 945
901 1 861

3
-118
0
340
12
278
515

449
456
905

530
260
790

260 790
408 668
668 1 458

282
148
430

569 569
44
44
51
51
-1 855 854
-1 1 499 1 498

-0

292 291
799 799
44
44
21
21
-1 924 922
-1 2 079 2 078

-0

263
171
434

186
285
471

253 1 073 1 326 1 495 2 575 4 070 1 748 3 648 5 396

447
3
123
627

3
-63
0
787
14
401
1 142

37
84
2
-66
-0
388
445

27
156
274

122
84
7
-66
27
544
719

182
237
419

464
385
849

248
112
360

78
171
248

326
282
608

79
79
547 547
53
53
75
75
835 835
-0 1 590 1 589

0

212
252
-9
-54
88
489

212
252
-9
-54
87
488

55

945 2 636 3 581

-1
-1

85
6

803 1 012 1 816

Riksveg
Overført fra 2016
Bevilget 2017
Disponibelt 2017
Forbruk 2017
Overføres 2018
Stat/
Stat/
Stat/
Stat/
Stat/
lokal Bom Totalt lokal Bom Totalt lokal Bom Totalt lokal Bom Totalt lokal Bom Totalt
Riksveg
E18 Bjørvika
Rv. 150 Ulven-Sinsen
E18 Sydhavna
E16 Sandvika - Wøyen
Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund
Programområder
Sum riksveg

30
-34
2
-191
12
79
-103

85
55
6
30
121
296

115
10
21
8
-191 465
41
200 587
193 1 063

10
447 912
158 745
605 1 668

40
-34
2
274
12
666
959

85 125
55
21
6
8
447 721
30
41
279 945
901 1 861

3
-118
0
340
12
278
515

55
447
3
123
627

3
-63
0
787
14
401
1 142

37
84
2
-66
-0
388
445

85
6
27
156
274

122
84
7
-66
27
544
719

E18 Bjørvika

Målsetning: Omlegging av E18 i Bjørvika og bygging av veier i den nye bydelen skal legge til
rette for byutvikling og mindre miljøbelastninger.
Årets resultat: Prosjektet er tidligere ferdigstilt.
Fremdrift/milepæler: Den offisielle åpningen av etappe 2 fant sted 14.juni 2015. Gatenettet
har blitt åpnet etappevis for trafikk. Den siste delen av Dronning Eufemias gate ble ferdigstilt

I

våren 2015. Det som gjenstår i Bjørvikaprosjektet er Bispegata hvor fremdrift og åpning er
usikker. Kostnadsfordelingen mellom prosjektet og Oslo kommune er foreløpig ikke avklart.

E18 Sydhavna

Målsetning: Bedre adkomst til og fra havneterminalen på Sydhavna og samtidig gi bedre
fremkommelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende i området.
Årets resultat: Ingen aktivitet i 2017. Prosjektet er enda ikke ferdigstilt, da sluttoppgjør med
entreprenør ikke er avklart.
Fremdrift/milepæler: Prosjektet ble offisielt åpnet 13.november 2015.

Rv 150 Ulven – Sinsen

Målsetning: Prosjektet skal føre til økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og redusert
støy og luftforurensning og tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling.
Fremdrift/milepæler: Prosjektet ble åpnet for trafikk i 2014. Det ventes om lag 220 mill kr i
inntekter fra salg av riksveggrunn. Dette var forventet å komme i 2017, men om lag 140 mill
kr kommer først i 2018.

Rv 22 Lillestrøm - Fetsund

Målsetning: Bedre fremkommelighet og sikkerhet på strekningen og på tilstøtende vegnett.
Årets resultat: Prosjektet har et mindreforbruk på om lag 27 mill kr. Forhandlinger om
sluttoppgjør for prosjektet har ikke ført frem og entreprenøren har stevnet Statens
vegvesen.
Fremdrift/milepæler: Prosjektet ble åpnet i desember 2015.

E16 Sandvika - Wøyen

Målsetning: Bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Miljøforbedring ved redusert
støy og luftforurensning og tilrettelegging for byutvikling. Prosjektet skal også legge til rette
for fremtidig kobling med ny E18 under Sandvika.
Årets resultat: Merforbruk på 66 mill. kr. som følge av større produksjon i nåværende
anleggsfase enn opprinnelig forutsatt. Betongtunnel i byggegrop Mølla og sørgående
betongtunnel i byggegrop Franzefoss ble ferdigstilt. Trafikken ble lagt om til nytt nordgående
kjørefelt fra Bærumsveien til Vøyenenga, og det ble utført diverse arbeider i Lommedalskryss
og Bærumskyss.
Fremdrift/milepæler: Hovedveien forventes åpnet i 2019, mens lokalvegnettet antas fullført
i 2020.

II

Programområder
Oslo
Disponibelt 2017
Stat/
lokal
Bom Totalt
Programområder
Strekningsvise tiltak
Bymiljøavtalemidler
Mindre utbedringer vegavde Oslo
Gang/sykkelveger
Trafikksikkerhet
Miljø og service
Kollektivtiltak
Planlegging vegavdeling Oslo
Total Oslo

2
168
21
124
-13
6
12
82
403

141
7
30
0
178

2
168
21
266
-6
6
41
82
580

Forbruk 2017
Stat/
lokal
2
33
3
37
-2
0
-10
102
166

Bom
32
7
30
68

Totalt
2
33
3
69
5
0
20
102
234

Overføres 2018
Stat/
lokal
Bom Totalt
0
136
18
87
-10
6
21
-20
237

109
-0
0
109

0
136
18
196
-10
6
21
-20
346

Strekningsvise tiltak:
Midlene har gått til diverse tunnelrehabilitering.
Bymiljøavtalemidler:
Midlene ble tildelt i desember 2017. Disse midlene ble i all hovedsak overført til 2018.
Mindreforbruket er totalt 136 mill kr i 2017. Dette er fordelt mellom gang- og sykkelveger og
kollektivtiltak.
Mindre utbedringer:
Prosjektering av rehabilitering av tunneler i Oslo. Mindreforbruket skyldes at oppstart for
rehabilitering av Festningstunnelen er skjøvet til september 2019.
Gang- og sykkelveger:
157 mill kr av bymiljøavtalemidlene ble prioritert til G/S-veger. Det meste av disse midlene
er overført til 2018. I tillegg kommer egne midler til gang- og sykkelveger.
Det ble totalt åpnet 1,2 km gang- og sykkelveg i 2017. Ole Deviks vei – Teisenveien; 1 km. Og
Gamle Brennavei; 200 meter. I tillegg er det brukt midler på diverse strakstiltak og
utbedringer knyttet til gange og sykkel.
Mindreforbruket er hovedsakelig knyttet til:
-

Ring 3 gangbru Ullevaal stadion. Anleggsstart i oktober 2017, 4-5 måneder
forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan fordi prosjektet ble dyrere enn
først estimert og nye avklaringer måtte gjøres før igangsettelse.
Ring 3 G/S-veg og kollektivfelt Nydalen. Anleggsstart skjøvet til vår 2018.
Forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan grunnet utfordringer mht.
avtaleinngåelse om grunnerverv.
III

-

G/S-veg Veitvet skole – Grorud stasjon. Anleggsstart skjøvet til høst 2018.
Forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan grunnet ressursmangel.

Trafikksikkerhetstiltak:
I 2017 har midlene blitt brukt til variable visningsskilt.
Merforbruket skyldes i stor grad Ryen – Teisen som har fått større kostnader til rehabilitering
av støyskjermer i forbindelse med kryssing av vann- og fjernvarmerør som måtte dekkes
med lette masser.
Miljø- og servicetiltak:
Mindreforbruk fra tidligere år. Dette er midler som skal brukes til støy- og
forurensningslovstiltak, hvor beregninger gjøres flere ganger årlig for å avdekke behov. Det
har ikke vært noen tiltak i 2017. Midlene vil bli brukt når behov for tiltak avdekkes.
Kollektivtiltak:
11,5 mill kr av bymiljøavtalemidlene ble prioritert til kollektivtiltak. Ca halvparten av disse
midlene er overført til 2018. I tillegg til egne midler for kollektivtiltak.
0,4 km kollektivfelt på ramper på rv 150 ved Gaustad/Universitetskrysset ble ferdig i 2017.
Mindreforbruk er hovedsak knyttet til forsinket oppgradering av holdeplasser langs rv 4 og rv
150 grunnet ressursmangel. Tiltakene vil bli utført i 2018
Planlegging:
Merforbruket i 2017 skyldes økt behov for planlegging til Manglerudprosjektet.
Midlene har i 2017 gått til:
-

Planlegging av programområdetiltak innenfor sykkel og gange, samt kollektivtiltak
Planlegging av E6 Manglerudprosjektet
Utarbeidelse av systemanalyse for riksvegnettet i Groruddalen

IV

Akershus
Disponibelt 2017
Stat/
Bom Totalt
lokal
Programområder
Bymiljøavtalemidler
Mindre utbedringer vegavdling Ak
Gang/sykkelveger
Trafikksikkerhet
Miljø og service
Miljø og service SVT byggherre
Kollektivtiltak
Planlegging Akershus
Total Akershus

136
16
77
8
11
-6
22
264

7
66
3
10
1
9
97

Forbruk 2017
Stat/
lokal

136
23
143
11
22
1
3
22
361

-

Bom

Totalt

-

-

52
47
7
-1
-7
14
112

Overføres 2018
Stat/
Bom Totalt
lokal

59
87
8
1

7
40
1
2
-

1
51

-6
14
163

136
-36
30
1
13
1
9
152

26
2
8
1
8
46

136
-36
56
3
21
1
9
9
198

Bymiljøavtalemider:
Midlene ble tildelt i desember 2017. Disse midlene ble i all hovedsak overført til 2018.
Mindreforbruket er totalt 136 mill kr i 2017. Dette er fordelt mellom gang- og sykkelveger og
kollektivtiltak.
Mindre utbedringer:
Midlene er hovedsakelig brukt på tovegsregulering på E16 i Brenne- og Skuitunnelene,
rehabilitering av E6 Nordbytunnelen og gjenstående arbeider på rundkjøring på rv. 22
Fetsund.
Merforbruket er i hovedsak knyttet til E6 Nordbytunnelen rehabilitering fase 2. Dette skyldes
økte entreprisekostnader for Nordbyfase 2 og Smiehagen som ikke var med i det
opprinnelige anslaget.
Gang- og sykkelveger:
126 mill kr av bymiljøavtalemidlene ble prioritert til G/S-veger. Disse er i sin helhet overført
til 2018. I tillegg kommer egne midler til gang- og sykkelveger.
Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til:
-

Fv. 152 Vevelstadveien – Smedsrudveien
E18 sykkelveg Professor Kohts veg
E18 sykkelveginspeksjoner

Det ble ferdigstilt 4 km G/S-veg langs E6/fv. 382 Trondheimsveien i 2017.
Trafikksikkerhetstiltak:
Det ble etablert driftsåpninger og utført diverse ITS-tiltak på E6.
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Miljø- og servicetiltak:
Det er gjennomført diverse miljøtiltak for vann og støy. Bl.a på E6 Kløfta – Jessheim og E18
Brendsrud/Måsan.
Mindreforbruket skyldes bl.a. at rehabilitering av støyskjerm E18 Brendsrud/Måsan ble
rimeligere enn antatt.
Kollektivtiltak:
10 mill kr av bymiljøavtalemidlene ble prioritert til kollektivtiltak. Disse er i sin helhet
overført til 2018. I tillegg til egne midler for kollektivtiltak.
Det er utført diverse holdeplassoppgraderinger og det pågår tiltak på fv. 120 Storgata i
Lillestrøm.
Mindreforbruket skyldes i hovedsak en periodisering ved at nødvendige arbeider langs E18 i
Asker og langs rv. 22 i Fet ble påbegynt i 2017 og fortsetter inn i 2018.
Planlegging:
Det er jobbet med kommunedelplan rv. 22 Kryssing av Glomma, teknisk forprosjekt på rv. 4
Kjul – Rotnes, fv. 381 reguleringsplan for Sagdalen – Nitelva bru (alternativ til E6) og
kollektivtiltak på ramper og kryss på E6 Hvam/Skedsmovollen.
Planer som ble vedtatt i 2017:
-

Fv. 76 Osloveien: Ottarsrud – Bakker bru (reguleres av rv. 23-prosjektet) – vedtatt
av Frogn kommune 03.04.2017
Stenfelt – Greverud (1.gang våren 2017) – vedtatt 19.juni 2017, klagebehandling
hos Fylkesmannen i 2018.

VI

Lokale vegtiltak inkl. sykkeltiltak og kollektivtiltak på veg
Oslo
Disponibelt 2017
Stat/
lokal
Bom Totalt
Lokale vegtiltak
Strekningsvise tiltak
Mindre utbedringer
Gang/sykkelveger
Trafikksikkerhet
Miljø og service
Kollektivtiltak
Planlegging Oslo
Total Oslo

152
0
170
10
0
198
-0
530

11
84
11
-0
140
11
256

163
0
255
21
-0
338
11
787

Forbruk 2017
Stat/
lokal
15
128
12
127
282

Bom

Totalt

13
77
8
71
9
178

28
205
21
198
9
460

Overføres 2018
Stat/
lokal
Bom Totalt
137
0
42
-2
0
71
-0
248

-2
7
2
-0
69
2
78

Strekningsvise tiltak:
Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til gjenstående arbeider som følge av forsinkelse
grunnet Stortingets rehabiliteringsarbeid, samt noe arbeid i Tollbugata.
Prinsens gate ble rehabilitert og åpnet som trikkegate i 2017.
Gang/sykkelveger:
Mindreforbruket skyldes i hovedsak periodiseringsavvik med endret fremdrift i forhold til
budsjett for flere tiltak. Enkelte tiltak er forsinket. For sykkelfelt i sentrum, byrutene, er
imidlertid fremdriften forsert.
Eksempler på tiltak er:
-

Tvetenveien (Ole Deviks vei – Haugerudveien)
Ekebergveien (Ljabrubakken – Tallbergveien)
Byruter/tiltak sykkelfelt i sentrum
Ytre ringvei (forprosjekt)
Tvetenveien (Ole Deviks vei – Grenseveien, forprosjekt)

Dette har resultert i 10 km med ny tilrettelegging og 4,3 km med oppgradering av
eksisterende anlegg i 2017.
Trafikksikkerhet:
Eksempler på tiltak er:
-

Trafikkstyringstiltak
ASP/SIS
Aksjon skolevei

VII

135
0
50
0
-0
140
2
327

Det er etablert trikkevarslingsanlegg, nye styreapparater og lavvolts-utstyr i flere anlegg med
kollektivtrafikk. Det er gjort programendringer for kollektivtrafikk i flere anlegg og
oppgradert strømtilførsel for to SIS-holdeplasser.
Dette har resultert i økt trafikksikkerhet ved skoler og i ulykkesutsatte kryss. Utbedring av
fortau vil sørge for at skoleveien blir mer sammenhengende og tydeligere adskilt fra
trafikken. Dette vil gi barn en tryggere vei til skolen.
Kollektivtiltak:
Eksempler på tiltak:
-

Samlet plan for trikkeoppgradering:
o Tinghuset – Tullins gate (under bygging)
o Storgata (planlegging)
o Thorvald Meyers gate (planlegging)
o Grefsenveien (planlegging)
o Bispegata (planlegging)
o Kongsveien (planlegging)

-

Holdeplassoppgradering og rehabilitering
Oppgradering av belysning i kollektivtraséer
Bryn kollektivterminal

Mindreforbruket skyldes bl.a. forsinkelser på Grefsenveien (planlegging) og Thorvald Meyers
gate (planlegging) og forsinket reguleringsplan for Bryn kollektivterminal.
Fremdriften på Samlet plan for trikkeoppgradering er i tråd med anskaffelsen av nye trikker.
Totalt har 35 holdeplasser blitt rehabilitert eller oppgradert til høystandard holdeplasser.
Planlegging:
Midlene er i hovedsak brukt til Plan- og bygningsetatens arbeid med regulseringsplaner til
tiltak i samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastukturen som Thorvald Meyers gate,
Bispegata og Oslo torg og Storgata.

VIII

Akershus
Disponibelt 2017
Stat/
lokal
Bom Totalt
Lokale vegtiltak
Sterkningsvise tiltak
Mindre utbedringer
Gang/sykkelveger
Trafikksikkerhet
Miljø og service
Kollektivtiltak
Planlegging vegavdelingAkershus
Planlegging Afk
KVU Kollektivløsning Nedre Romerike
Total Akershus

16
126
23
40
0
41
-1
15
260

81
126
182
46
0
162
42
24
2
664

65
159
6
120
43
9
2
405

Forbruk 2017
Stat/
lokal
3
73
23
37
0
12
-1
1
148

Bom
58
102
6
31
35
2
234

Totalt
61
73
125
43
0
43
34
1
2
382

Overføres 2018
Stat/
lokal
Bom Totalt
13
53
-1
2
-0
30
-0
14
112

7
58
89
8
9
171

20
53
57
2
-0
119
8
23
282

Strekningsvise tiltak:
Fv. 35 Nordbyveien ble åpnet for trafikk høsten 2016, med sluttfinansiering i 2017.
Mindreforbruket er hovedsakelig knyttet til Fv. 33 Byrudberga. Prosjektet er forsinket
grunnet funn av betydelige mengder alunskifer i utbyggingsområdet. Alternativer for
deponering av alunskifer er til vurdering. Det vil i løpet av 2018 bli avklart hva som vil skje
videre med prosjektet.
Mindre utbedringer:
Tiltak som har vært prioritert er fv. 29 Ustvedt bru (Ski kommune) og fv. 160
Bekkestuatunnelen (Bærum kommune). 6,5 km fylkesveg ble utbedret i
forsterkningsprogrammet. Kostnadskrevende og kompliserte strekninger/punkttiltak er
prioritert.
Mindreforbruket er knyttet til forsinkelse på fv. 160 Bekkestuatunnelen. Det har vært
forsinkelse på fremdrift på andre tunnelprosjekter som har ført til at dette arbeidet har blitt
forskjøvet.
Gang/sykkelveger:
Mindreforbruket er for det meste knyttet til gang/sykkelvei langs fv. 156/fv.107
Utbyggingspakke Nesodden. Det har vært forsinkelser med byggeplanene og avtaler med
kommunen m.fl. Bygging startet høsten 2017 og avviket skyldes i hovedsak periodisering.
Andre prosjekter har vært:
-

Fv. 279 Lundveien/Nedrumsveien (Fet)
Fv. 168 Griniveien: Eiksveien – Oslo grense (Bærum)
Fv. 177 Odalsveien (Eidsvoll)

Det ble ferdigstilt 0,75 km fortau langs fv. 502 Bårlidalen i 2017.

IX

Trafikksikkerhet:
Midlene har vært brukt til fv. Aksjon skolevegtiltak. Det har vært utført diverse tiltak langs
fortau/gangfelt langs fylkesveg. Eksempel på tiltak er belysning, rekkverk, fortau,
fartshumper m.m.
Mindreforbruket er knyttet til:
-

TS-inspeksjoner – Elektrokontrakt var planlagt utlyst i 2017, men er utsatt til 2018
Fv. 152 Kanalisering/busslommer Dyrløkke. Prosjektet krever avklaringer med
kommunen knyttet til håndtering av overvann, kommunale anlegg og elektro og
vil derfor ikke starte opp før i 2018.

Miljø- og sikkerhet:
Oppfølging av forurensningsloven og støyforskriften.
Nasjonale mål for NO 2 og PM 10 er overholdt på målestasjonene i Bærum og Lillestrøm langs
riksvegnettet. Vi antar at det heller ikke langs fylkesvegnettet har vært noen overskridelser
av nasjonale mål i 2017. I Lørenskog kan det ikke rapporteres på nasjonale mål siden denne
kun har vært aktiv under 1 år.
Kollektivtiltak:
Tiltak som har vært prioritert i 2017:
-

Snurondell i Lommedalen (Bærum kommune)
Ski knutepunkt (Ski kommune)
Heggedal knutepunkt
Innfartsparkering for sykkel og bil

Mindreforbruket er hovedsakelig knyttet til knutepunkt i Heggedal og Ski.
Totalt ble 20 holdeplasser oppgradert eller ombygd til universell utforming i 2017.
Planlegging:
Eksempler på tiltak:
-

Fv. 454 Gjerdrumsvegen: Gamleveien – Tveiterhellinga
Fv. 236 Lierfoss – Haneborg skole
Fv. 169 Momoen sentrum – Løken

Mindreforbruket er fordelt på flere prosjekter. De største avvikene er knyttet til forsinkelser:
-

Fv. 156 Bråtan – Tusse planprogram. Større omfang på utredninger ifm.
Planprogram/KU enn tidligere anslått.
Fv. 236 Lierfoss – Haneborg skole. Større omfang på utredninger knyttet til
undergang og flomfare enn tidligere anslått.
Nye reguleringsplaner skoleveg. Det har tatt tid med å avklare hvilke prosjekter
som skulle startes opp. I tillegg har det vært redusert kapasitet til bestilling av nye
prosjekter.
X

Planer som ble vedtatt i 2017:
-

Fv. 260 Frogner bru
Fv. 503 Finstadveien: Skytterseter – Kvennvegen
Fv. 454 Gjerdrumsvegen: Gamleveien – Tveiterhellinga
Fv. 177 Vormsundvegen / fv. 173 Hvamsvegen

KVU Kollektivløsning Nedre Romerike:
Midlene har gått til planlegging.

Lokale kollektivtiltak (T-bane, trikk og drift)
Disponibelt 2017
Stat/
lokal
Bom Totalt
Lokale kollektivtiltak
Fornebubanen
T-bane og trikk
Signal- og sikringsanlegg
Lørenbanen
Drift og småinvesteringer
Sum lokale kollektivtiltak

-0
-1
-1

292
799
44
21
924
2 079

Forbruk 2017
Stat/
lokal

291
799
44
21
922
2 078

-0
-0

Bom
79
547
53
75
835
1 590

Totalt
79
547
53
75
835
1 589

Overføres 2018
Stat/
lokal
Bom Totalt
0

-1
-1

212
252
-9
-54
88
489

212
252
-9
-54
87
488

Fornebubanen:

Reguleringsplanen fra Lysaker til Majorstuen, inkludert Majorstuen stasjon, er godkjent. Det
er etablert en etat i Oslo kommune, Fornebubanen, som har ansvar for gjennomføringen av
forprosjekt og utbygging. I 2017 startet arbeidet med forprosjektet, og det vil ferdigstilles
våren 2018.
Det er et mindreforbruk i forhold til hva som er bevilget tidligere år. I tillegg kommer
bevilgede statsmidler. Det vil brukes av mindreforbruket også i 2018 før det kommer nye
bevilgninger.

T-bane og trikk:

Oppgradering av trikkeinfrastruktur i henhold til samlet plan pågår. Flere reguleringsplaner
er under ferdigstillelse og byggearbeidene planlegges igangsatt i 2018. Oppgradering av
strekningen Tinghuset – Tullins gate er et av de større prosjektene hvor byggingen har
startet.
T-banestrekningen mellom Etterstad og Hellerud, inkludert Brynseng stasjon, har behov for
oppgradering for å tilrettelegge for redusert reisetid og økt kapasitet i t-banenettet. I tillegg
er det behov for fornyelse av Brynseng stasjon. I 2017 er det gjennomført forprosjekt, og
detaljprosjektering er igangsatt.
XI

Mindreforbruket er dels relatert til endrede fremdriftsplaner for utbedringer av
trikkeinfrastruktur før nye trikker kommer, og dels oppgradering av likerettere,
brannsikringstiltak og basetiltak på t-banen.

Signal- og sikringsanlegg:

Det er gjennomfør KS2 av forprosjektet. I 2017 er det gjennomført forberedende arbeider til
detaljprosjekteringsfasen/tilbudsfasen.
Fremdriftsplanen er revidert og forventet ibrukstagelse er ved årsskiftet 2027/28. tidligere
fremdriftsplan la opp til ferdigstillelse i mars 2024. Endringen skyldes til dels behov for
grundigere forarbeid og forberedelser til tilbudsfase.

Lørenbanen:

Banen ble åpnet i 2016. Økonomisk sluttoppgjør er ikke avsluttet.

XII

Drift og småinvesteringer:
Disponibelt 2017
Stat/
lokal
Bom Totalt
Drift og småinvesteringer
T-bane
Trikk
Buss
Plan-, informasjons- og pristiltak
Total Oslo

0

402
24
15
8
449

402
24
15
8
449

Disponibelt 2017
Stat/
lokal
Bom Totalt
Drift og småinvesteringer
T-bane
Trikk
Buss
Plan-, informasjons- og pristiltak
Båt
Drift kollektiv Akershus fylkeskommune
Total Akershus
Total Drift og småinvesteringer

0

86
11
243
81
20
33
473

86
11
243
81
20
33
473

922

922

Forbruk 2017
Stat/
lokal
-

Bom

Totalt
376
22
15
8
421

376
22
15
8
421
Forbruk 2017

Stat/
lokal

Bom

Totalt

-

81
11
205
81
20
16
414

81
11
205
81
20
16
414

-

835

835

-

Overføres 2018
Stat/
lokal
Bom Totalt
-

26
2

26
2
-

0

28

28

Overføres 2018
Stat/
lokal
Bom Totalt
-

5

5
-

-

38

38
-

-

0

17
59

17
59

87

87

Oslo:
-

-

T-bane: Vognleie MX 3000, økt frekvens på Grorudbanen, Furusetbanen og
Røabanen, full toglengde på Ringbanen og Grorudbanen, drift Kolsåsbanen
Åsjordet/Jar, endret drift Holmenkollbanen, frekvensøkning ferier/helger og drift
Lørenbanen.
Trikk: Akutte tiltak, diverse mindre utbedringer Briskeby.
Buss: Økt frekvens og kapasitet på sentrumslinjer og Søndre Nordstrand.
Plan-, informasjons- og pristiltak: Utrednings- og planleggingstiltak, samt drift av
sanntidsinformasjonssystemet.

Akershus:
-

T-bane: Kolsåsbanen og Røabanen til Østerås.
Trikk: Trikkedrift til Bekkestua.
Buss: Opprettholdelse og/eller tilbudsforbedringer i Asker/Bærum, Follo og
Romerike. Mindreforbruk planlegges benyttet i 2018.
Båt: Nesoddbåten
Plan-, informasjons- og pristiltak: Ny pris- og sonestruktur, overgangsbillett,
enkeltbillett og to soners rød periodebillett, samt utrednings- og
planleggingstiltak.
Drift kollektiv Akershus fylkeskommune: Innfartsparkering for bil og sykkel.
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VEDLEGG 2

Prosjektark

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

E16 Sandvika – Wøyen

SVRØ

Beskrivelse:
Den 3,5 km lange vegstrekningen mellom Sandvika og Wøyen bygges om til firefelts motorveg. Den nye
vegen vil erstatte en av Norges mest trafikkerte tofeltsveger, med årsdøgntrafikk på om lag 35 000
kjøretøy/døgn. Det er i dag store fremkommelighetsproblemer i rushtidene og behov for å bedre
trafikksikkerheten.
Ny E16 legges i en ny 2,3 km lang tunnel fra E18 i Sandvika til Bærumsveien ved Franzefoss. Tunnelen
forberedes for fremtidig kobling med ny E18 i tunnel under Sandvika. Den midlertidige rundkjøringen
ved Vøyenenga fjernes. Dagens E16 går gjennom sentrale deler av Sandvika og danner en barriere som
medfører støy og luftforurensing. Prosjektet legger til rette for byutvikling i blant annet Sandvika og
Franzefoss. Kombinasjonen av ny E16 og en ombygging av dagens vegsystem vil gi samlet bedre
fremkommelighet for de ulike trafikantgruppene.
Ny E16 vil gi økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet ved at dagens tofeltsveg uten
midtrekkverk erstattes med en 1,2 km ny firefelts motorveg i dagen og 2,3 km toløpstunnel. Den
midlertidige rundkjøringen på E16 ved Vøyenenga fjernes. Bjørnegårdtunnelen er forberedt for å kunne
kobles til en fremtidig E18 i tunnel under Sandvika.
Prosjektet omfatter også ombygging av gamle E16 til lokalveg i Sandvikaområdet. Bjørnegårdsvingen er
i dag hovedtrasé for gang-, sykkel- og busstrafikk til og fra Sandvika. I det nye vegsystemet overføres
busstrafikken til gamle E16, hvor det bygges nye holdeplasser og ekstra felt inn mot Sandvikaringen for
å bedre trafikkflyten. Bjørnegårdsvingen blir en ren gang- og sykkelveg.
Støy og lokal luftforurensing vil bli redusert mellom Sandvika og Franzefoss der ny E16 bygges i tunnel.
Prosjektet bidrar til bedre overvannshåndtering med rensebasseng, fjerner forurensede masser ved
Franzefoss og vil redusere flomproblemene langs Sandvikselva. Planen omfatter dessuten tiltak som
ivaretar laksefiskbestanden og det biologiske mangfoldet i området.
Det forventes reduserte køproblemer som vil gi reduserte utslipp pr kjøretøykilometer. Dette motvirkes
av forventet trafikkvekst som følge av tiltaket, slik at beregnet netto effekt av prosjektet er ca 1800
tonn økt CO2/år.

Planskisse:

Kostnad:
Det er store kostnader knyttet til uvanlig kompliserte fjellforhold på tunnelstrekningen og svært dårlige
grunnforhold på dagstrekningen. Forventet sluttkostnad er 4,05 mrd. 2017-kr med en vedtatt
kostnadsramme på 4,43 mrd 2017-kr.
Nytte/kostnad:
Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Beregnet netto nytte er -2,7 mrd 2014-kr og netto
nytte pr budsjettkrone på -0,79 kr. Prosjektet gir samtidig betydelig ikke-prissatt nytte knyttet til
byutvikling og utbedring langs Sandvikselva.
Prosjektstatus:
Anleggsstart var januar 2015, planlegges fullført i 2020.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

E18 Bjørvika-prosjektet

SVRØ

Beskrivelse:
E18 Bjørvika-prosjektet var en viktig forutsetning for å realisere Fjordbyplanen. Fjerning av barrieren
mellom by og fjord som E18 utgjorde og bygging av nytt gatenett, har gitt grunnlag for en omfattende
byutvikling med bolig, næring, kultur og rekreasjon. En stor del av det framtidige transportbehovet i
den nye sentrale bydelen kan dekkes med kollektivtrafikk, gåing og sykling.
Prosjektet omfatter omlegging av E18 under Bjørvika og bygging av nytt gatenett hvor det er lagt vekt
på å utvikle gode byrom med brede fortau. Det er reservert egne felt for buss og trikken har midtstilt
grønn trasé. I tillegg er det anlagt sykkelfelt i flere gater og det er etablert en sammenhengende
havnepromenade og flere allmenninger.
Prosjektet gir redusert støy og lokal luftforurensing og bidrar dessuten til renere Oslofjord. Forurenset
masse fra sjøbunn og på land er fjernet og den rene leiren som ble gravd ut i forbindelse med
senketunnelen, er brukt som tildekkingslag over forurenset sjøbunn i Bjørvika, Bispevika og Pipervika.
Det nye gatenettet gir adkomst fra hovedvegnettet til Oslo S og bussterminalen og øvrige deler av den
nye bydelen. Fremkommelighet for buss og trikk er prioritert. Det er lagt vekt på gode løsninger for
gående og syklende med sykkelfelt og brede fortau. Gatenettet er en viktig del av byutviklingen i
Bjørvika og det er lagt stor på vekt estetisk kvalitet og universell utforming.
Det nye Bjørvika med bussholdeplass og trikkeholdeplass i Dronning Eufemias gate. Operaen skimtes
i bakkant av bildet. Foto: Camilla Jensen

Kostnad:
Totalkostnaden er ca 8,0 mrd 2018-kr.
Nytte/kostnad:
Er beregnet ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, men byutviklingseffektene inngår ikke i beregningene.
Prosjektstatus:
E18 Bjørvika-prosjektet hadde byggestart høsten 2005. Første etappe gikk ut på å binde sammen
Festningstunnelen i vest og Ekebergtunnelen i øst med en 1 100 meter lang senketunnel. Etter at
tunnelen åpnet for trafikk høsten 2010, og Nordenga bru åpnet i august 2011, kunne arbeidene med de
nye bygatene begynne. Det nye hovedvegnettet stod ferdig 14. juni 2015. Den planlagte trafikale
løsningen vil først bli som planlagt når byggeaktiviteten i Robert Levins gate mellom Operagata og Dr.
Eufemias gate er ferdigstilt.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Lysaker kollektivknutepunkt

SVRØ

Beskrivelse:
På Lysaker kollektivknutepunkt er det i dag kort avstand mellom togstasjonen og busstopp for
vestgående busser. Mellom busstopp for vestgående busser og østgående busser ligger E18 som er en
stor barriere.
Hensikten med planen er å samle bussholdeplassene mellom E18 og jernbanen, og å redusere E18 som
barriere. Det nye kollektivknutepunktet skal kobles til bussveg i Bærum og kollektivfelt i Oslo.
Fornebubanen er planlagt med oppgang fra T-banestasjonen på nordsiden av jernbanesporene. Lysaker
kollektivknutepunkt vil dermed bli et regionalt knutepunkt for kollektivtransport. Planen skal ivareta
bytilpasning, og legge til rette for at flere velger å sykle, gå eller reise kollektivt.
Tiltaket omfatter en fullstendig ombygging av dagens busstasjon mellom E18 og jernbanen slik at alle
busstopp i begge retninger samles der vestgående busser stopper i dag. Dette vil gi et kompakt
knutepunkt med god overgang til jernbanen og den framtidige Fornebubanen. Busstasjonen kobles
sammen med dagens vegsystem i Bærum og Oslo slik at det sikres attraktive og effektive busstraseer.
Vestover i Bærum føres bussen videre i egen bussveg. Mot Oslo må det etableres en løsning der
bussene krysser over Lysakerelva, under E18 til et kollektivfelt på sjøsiden av E18. Forbindelsene til
Lilleakerveien og Vollsveien skal opprettholdes.
Prosjektet inneholder følgende hovedelementer:
 Nytt kollektivknutepunkt med bussterminal på Lysaker, hvor også inngående busser stopper
mellom E18 og jernbanestasjonen
 Gjennomgående E18 med 3+3 bilfelt og avkjøringsrampe til Vollsveien løftes opp slik at det blir
plass til ventearealer for buss under E18.
 Ramper til og fra E18
 Gjennomgående bussveg i Bærum
 Gjennomgående hovedsykkelveg
 Østre bussportal Tjernsmyrstunnelen
Planskisse

Kostnad:
Kostnadsvurderingen baserer seg på en rapport B-210 fra Aas-Jakobsen og Via Nova datert 27.11.2017.
Kostnadsvurderingen er ikke foretatt med anslagsmetoden, da det per i dag er for stor usikkerhet i valg
av løsninger. Kostnadene er beregnet til 2,2 mrd. 2019-kr med usikkerhet +/- 40 %.
Nytte/kostnad:
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
 E18 gjennom Vestkorridoren er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) med
igangsetting i første halvdel av planperioden (2018-2023).
 Prosjektet har utarbeidet et planprogram som har vært på høring, og som nå er sendt til
kommunene for fastsettelse. Forventet fastsatt planprogram april 2018
 Planlagt vedtak reguleringsplan første kvartal 2019
 Planlagt byggestart 2021
 Planlagt åpning av buss-stasjon 2025

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

E18 Vestkorridoren Lysaker – Ramstadsletta

SVRØ

Beskrivelse:
Prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta er en del av E18 Vestkorridoren som omfatter E18-korridoren
mellom Lysaker i Oslo og Drengsrud i Asker kommune. Prosjektet består av:
● 4,4 km ny E18
● Høviktunnelen på E18 (1,9 km)
● Gjønnestunnelen på fv. (1,9 km)
● Ny adkomst til Fornebu
● Stabekk- og Strandlokket
● 4,7 km bussveg og 4,9 km hovedsykkelveg
Den planlagte utbyggingen for E18 Lysaker – Ramstadsletta oppfyller målene om bedre tilgjengelighet,
reduserte reisetider og reduksjon i lokale miljøproblemer. I planene er det lagt opp til lokk over E18 ved
Stabekk og E18-tunnel fra Strand til Ramstadsletta. Tverrforbindelsen mellom Gjønnes og E18 vil
redusere trafikk på lokalveger og avlaste boligområdene og sikre god framkommelighet for buss. Et
tungt belastet sekundærvegnett vil bli avlastet, og det vil bli bedre koblinger mot blant annet Fornebu
og Bekkestua, samt for buss mellom Lysaker og Fornebu. Mindre trafikk i dagen gir bedre lokale
miljøforhold og legger til rette for kollektivorientert tettstedsutvikling. Gjennomgående høystandard
sykkelveg (sykkelekspressveg) sørger for sikrere og bedre vilkår for syklister.
Planskisse:

Kostnad:
Kostnaden i NTP er satt til om lag 14,0 mrd. kr. (2019-kr).
Nytte/kostnad:
Netto nytte pr budsjettkrone (NNB) beregnet til 0,28 med bompenger og -0,38 uten bompenger.
Bompengefinansiering innebærer en betydelig kostnad for trafikantene, men gir færre ulykker samt
mindre kø og utslipp i 15 år med bomkostnader. Innkrevingskostnadene er vesentlig lavere enn den
ekstra skattekostnaden på 20 % som beregnes ved finansiering over offentlig budsjett. I den

samfunnsøkonomiske analysen kommer dermed prosjektet langt bedre ut med bompengefinansiering
enn ved offentlig finansiering.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
 Reguleringsplan Lysaker–Ramstadsletta med tverrforbindelse til Gjønnes og Fornebu ble endelig
vedtatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 8. september 2017 etter først å ha blitt
vedtatt i Bærum kommune den 31.mai 2017.
 Lokale vedtak om bompengefinansiering forventes høsten 2018.
 Vedtatt bompengeproposisjon forventes juni 2019.
 Planlagt anleggsstart høsten 2019 på forberedende arbeider ved jernbanen.
 Planlagt anleggsstart på bred front høsten 2020.
 Åpning av E18 i 2026.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta – Slependen SVRØ
Beskrivelse:
Prosjektet E18 Ramstadsletta-Slependen er en del av E18 Vestkorridoren som omfatter E18 mellom
Lysaker på grensen til Oslo og Drengsrud i Asker kommune.
Det skal lages reguleringsplan for strekningen E18 Ramstadsletta-Slependen i Bærum og Asker
kommuner med kobling til E16 Sandvika - Hønefoss. Planen i Bærum skal bygge på kommunedelplan
med konsekvensutredning for E18 Lysaker – Slependen vedtatt av Bærum kommune 18. juni 2014.
Planen i Asker skal bygge kommunedelplan E18-korridoren vedtatt i Asker kommune 8. november
2016. Våren 2017 ble det sett på en optimalisering av løsningen på Slependen.
Parsellen strekker seg fra Ramstadsletta og går forbi dagens kryss ved IKEA til og med et mulig kryss
vest for IKEA der Fekjan i dag krysser E18. Strekningen er på til sammen 5790 meter langs dagens veg.
Vedtatte kommunedelplaner innebærer at det skal bygges en 3,6 km lang tunnel fra Ramstadsletta til
Slependen. Forbi Slependen vil ny veg gå i dagen. I tillegg skal det planlegges for et lokalvegsystem,
gang- og sykkelveg og en gjennomgående bussløsning.
Gjennomføring av prosjektet vil gi:
 Forutsigbar fremkommelighet for kollektiv- og næringstransport
 Bedre forhold for gående og syklende
 Redusere miljøbelastningene
 Redusere vegens barrierevirkning på områdene vegen går igjennom,
 Redusere antall ulykker på strekningen.
Planskisse: Planskissen viser løsning fra kommunedelplanen i Bærum. Det forventes optimalisering av
løsningen i arbeidet med reguleringsplan.

Kostnad:
Prosjektet ligger inne i Statens vegvesen sitt Handlingsprogrammet 2018 – 2023 (2029) med en kostnad
på 8,5 mrd. 2019-kr basert på kommunedelplan og er beregnet med en usikkerhet på +/- 25 %.
Kostnadene er beregnet med en annen avgrensning på Ramstadsletta og på Slependen.
Nytte/kostnad:
Effektberegninger utført i 2015 som grunnlag for NTP 2018 – 2029, angir beregnet N/K er -0,36 uten
bompengefinansiering.

Prosjektstatus/planlagt framdrift:
 Oppstart reguleringsplan høsten 2018
 Vedtatt reguleringsplan anslås til våren 2021
 Planlagt anleggsstart er 2024 og 4,5 års byggetid for E18.
 Planlagt åpning av E18 i 2028.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

E18 Vestkorridoren Slependen – Drengsrud

SVRØ

Beskrivelse:
Ny E18 i Asker fra Slependen til Drengsrud, delt opp i følgende parseller:
1. Drengsrud – Høn
2. Høn – Slependen, inkl. omlegging nordre del av fv. 165 Slemmestadveien
3. Røykenveien (Lensmannslia – Fusdalkrysset)
E18-parsellen er ca. 6,8 km lang og prosjektet inneholder følgende hovedelementer:
 E18 i tunnel forbi Asker sentrum (1,8 km) og Nesbru – Holmen (1,2 km)
 Gjennomgående 3+3 bilfelt fra Asker sentrum til Slependen (vest for IKEA).
 Nye eller ombygde kryss på Nesbru, Holmen, Fusdal og Oreholt.
 Røykenveien med oppgradert løsning med kollektivfelt.
 Slemmestadveien legges utenom Holmen i Syverstaddiagonalen.
 Gjennomgående separat bussveg og sykkelveg.
 Ny adkomst til kompakt bussterminal i Asker sentrum.
 Nye løsninger for lokalveger.
Illustrasjon:

Kostnad:
Kostnadsoverslag er basert på kommunedelplan, og beregnet til 16,1 mrd. 2019-kr med usikkerhet på
+/-25 %. Kostnadene er beregnet med en avgrensning på Slependen øst for IKEA. Ny avgrensning ligger
nå vest for IKEA ved Fekjan.
Nytte/kostnad:
Netto nytte pr budsjettkrone (NNB) beregnet til -0,64 i februar 2017 i forbindelse med
Stortingsmeldingen NTP 2018-2029.Det er stor usikkerhet pga komplekst system.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
 Kommunedelplan for E18 Slependen til Drengsrud ble vedtatt 8. november 2016.
 I NTP er det signalisert byggestart i 2029, og oppstart reguleringsplanarbeidet planlegges derfor
rundt 2021/2022.

Prosjektark Oslopakke 3
Prosjekt:

Tiltakshaver:

E6 Manglerudprosjektet

SVRØ

Beskrivelse:
E6 mellom Klemetsrud og Ulven har i dag fire felt. Veien har høy trafikkbelastning, høy andel
tungtransport og høyt fartsnivå med stor trafikk om natta. Dagens E6 har en standard som ikke
samsvarer med vegens funksjon og trafikkmengde, og er en ulykkesbelastet strekning. Det er
kollektivfelt kun på enkelte delstrekninger, og på strekningen mellom Skullerud og Ryen mangler det
tilbud for gående og syklende.
Sterk trafikkvekst de siste 15 årene har medført økt belastning på lokalmiljøet og redusert framkommelighet for både kollektiv- og næringstransport. De trafikkskapte miljøproblemene medfører
overskridelser av nasjonale mål for luftforurensing og støy, og mange boliger på Manglerud og Teisen er
utsatt for svært høye støynivåer. Det er mange berørte da boligene ligger tett på veien og bolig- og
befolkningstettheten er høy. Som følge av sterk befolkningsvekst, er det forventet fortsatt vekst i godsog annen næringstransport på europavegnettet i Oslo, noe som vil forverre trafikkavviklingen og øke
miljøproblemene i korridoren ytterligere.
Hensikten med prosjektet er å redusere støy- og luftforurensing i boligområdene langs E6, spesielt i
området Ryen-Manglerud-Teisen der boligene ligger tett på vegen. Prosjektet skal gi bedret kapasitet og
framkommelighet for kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk, og bedret framkommelighet for gods- og annen
næringstrafikk på en framtidig felles trasé for E6 og E18 på den siste strekningen inn mot Oslo.
Prosjektet skal samtidig bidra til en byutvikling som reduserer transportbehovet og legger til rette for
transformasjon og fortetting i viktige kollektivknutepunkt, og bidra til redusert personbilbruk på interne
reiser i Oslo og Akershus.
E6 Manglerudprosjektet, Klemetsrud – Ryen –
Ulven/Alna (13 km)

Ny E6 i tunnel mellom Abildsø og Ulven/Alna vil
avlaste 8-9 km av dagens E6-trasé og gi 1-2 km
kortere E6 mellom sør- og nordøstkorridoren i Oslo

Strekningen Klemetsrud - Ryen oppgraderes med
tungtrafikkfelt/kollektivfelt, med parallell sykkelekspressveg og nye gang-/sykkelkryssinger som binder
sykkelekspressvegen sammen med det lokale gang- og
sykkelvegnettet. Ny trase for E6 føres i tunnel fra
Abildsø til Ulven/Alna. Flere alternativer utredes, både
med og uten kopling mot Ring 3 ved Bryn. Det
anbefales å bygge strekning 1 og 2 som ett prosjekt, da
dette vil være kostnadseffektivt bl.a. ved at tunnelmasse kan benyttes utbedring av strekningen
Klemetsrud - Abildsø.
Når ny E6 i tunnel mellom Abildsø og Ulven/Alna er
ferdigstilt, kan Ring 3 mellom Ryen – Bryn - Ulven og
dagens Ulvensplitt bygges om til et urbant utformet
hovedvegnett med redusert hastighet. Redusert
hastighet og trafikkbelastning, spesielt for tungtrafikk,
vil bidra til redusert støy og lokal luftforurensing i
boligområdene langs Ring 3 på strekningen Ryen-Ulven.
Ombygging av Ryenkrysset, kollektivtiltak og sykkel- og
gangveger langs og på tvers av Ring 3 inngår. Tiltakene
langs Ring 3 skal bidra til å styrke kollektivtransporten,
redusere barrierevirkningen av vegen og transportavstandene for gående og syklende internt i prosjektområdet. Tiltakene skal bidra til at flere velger
kollektivtransport, sykkel og gange på reiser i Oslo og
mellom Oslo og Akershus.

Det planlegges oppgradering og utvidelse av dagens E6 med tungtrafikkfelt (felles for gods- og
kollektivtrafikk) mellom Klemetsrud og Abildsø/Ryen. Det vil gi økt trafikksikkerhet og redusert sårbarhet
ved hendelser i trafikken, og bedret fremkommelighet for godstrafikken og kollektivtrafikken på E6.
Høystandard kollektivfelt som føres mest mulig friksjonsfritt gjennom kryssene og med få stopp langs E6
skal bidra til at reisetiden med buss kan konkurrere med bil. Parallelt med E6 på strekningen KlemetsrudRyen planlegges det sykkelekspressveg med løsninger som tilrettelegger for sykling i høy hastighet (3040 km/t) over lengre strekninger.
Prosjektet skal bygge opp under et nytt regionalt «Knutepunkt øst» på Bryn med riksvegtilknytning fra E6
sør og nordøst, i tråd med anbefalingene i KVU Oslo-Navet. Det skal etableres sammenhengende
kollektivfelt langs hele strekningen som binder sammen sørkorridoren mot Bryn, og videre langs Ring 3
mot Økern og nordøstkorridoren. Dette er i tråd med anbefalte strategier i Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus.
Kostnad:
Kostnaden for E6 Manglerudprosjektet er grovt anslått til 13-14 mrd. 2018-kr.
Nytte/kostnad:
Samfunnsøkonomisk netto nytte er beregnet til -0,45. NKA vil også inngå i KU.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
Planprogram ble fastsatt 6. sept. 2016. Forslag til områderegulerings-plan for strekning 1 og 2 med
overordnet konsekvensutredning for hele prosjektet forventes å foreligge i 2019. Med planvedtak i 2020
vil byggestart bli tidligst i 2024.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Rv. 4 Kjul- Rotnes

SVRØ

Beskrivelse:
Rv. 4 er en del av riksvegrute 6a og hovedvegforbindelse mellom Oslo, via Nittedal i Akershus, Gjøvik og
til Mjøsbrua i Oppland. Rv. 4 er en viktig lokalveg, samtidig som mye gjennomgangstrafikk passerer på
riksvegen.
Kommunedelplan for Kjul- Åneby i Nittedal kommune ble vedtatt i
2015. Vedtatt løsning åpner for kollektivfelt mellom Kjul og Rotnes,
utbedring av kryss og etablering av forbikjøringsfelt nord for
Rotnes-krysset, samt omlegging av rv. 4 i sløyfe forbi Rotnes.
Omlegging av rv. 4 i sløyfe ved Rotnes er en forutsetning for
gjennomføring av store deler av kommunedelplanen for Rotnes
sentrum.
Strekningen er ca. 3 km lang i dag, omleggingen er ca. 500 meter.
Vedtatt KDP har lagt opp til H6 standard gjennom Nittedal sentrum
og H7 for øvrig. Standard for hele strekningen må diskuteres i videre
planarbeid.
Det er gjennomført teknisk forprosjekt på strekningen Kjul – Rotnes.
Utredningen har nærmere vurdert fagområdene miljø, arealbehov
til vegformål og muligheter for teknisk gjennomføring knyttet til
omlegging av rv. 4 ved Rotnes samt utvikling i dagens trasé. Basert
på foreslåtte løsninger, hvor grunnforhold på strekningen har vært
avgjørende for valg av løsning, er det gjort detaljerte
kostnadsberegninger.

Åneby

Rotnes

Kjul

Kostnad:
Strekningen Kjul – Åneby er i kommunedelplanen fra 2015 kostnadsberegnet til ca. 2 mrd. kr +/- 40 %.
For strekningen Kjul – Rotnes er det i 2018 gjennomført anslag for to ulike alternativ:
 Utbygging av 4-felt inkl. kollektivfelt fra Kjul til Rotnes og omlegging i sløyfe forbi Rotnes, ligger
på omkring 1,2 mrd. 2018-kr +/- 25 %.
 Løsning i dagens trasé beløper seg til omkring opprinnelig avsatt beløp 850 mill. kr +/- 25 %.
Forutsatt kostnad i Statens vegvesen sitt handlingsprogram 2018-2023 (2029) er 870 mill. 2018-kr inkl.
mva, der 700 mill. kr er forutsatt bompenger og 170 mill. kr i statlige midler.
Nytte/kostnad:
Det er ikke gjennomført nytte/kostnadsanalyse for delstrekningen Kjul – Rotnes.
Prosjektstatus:
Kommunedelplan vedtatt i 2015. I HP 2017-2020 for Oslopakke 3, oppstartsbevilgning på prosjektet i
2020 med hhv 67 mill. bom og 17 mill. kr i statlige midler. Ut fra foreliggende plangrunnlag og forventet
framdrift vil byggestart tidligst kunne skje i 2021.
Reguleringsplanarbeid igangsettes 2018.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Lokale vegtiltak Akershus

Akershus fylkeskommune

Beskrivelse:
Dette omfatter strekningsvise tiltak på fylkesvegnettet og en rekke små og mellomstore tiltak innen
programområder samt planlegging.
•

•

•

Strekningsvise tiltak, aktuelle tiltak er:
– Fv. 260 Frogner bru
– Fv. 279 Garderveien, Støvin - Fetsund
– Fv. 169 Fjellsrud-Stensrud
– Fv. 120 Storgata Lillestrøm, 50 % finansiering fra Bymiljøavtale
– Fv. 150 Kirkeveien i Ski
Programområder
– Gang/sykkeltiltak: Etablering av sikre gang/sykkelveger til skoler og tettsteder i Akershus
prioriteres. De største tiltakene er:
• Fv. 168 Griniveien mellom Listuveien og Oslo grense
• Fv. 156/107 utbyggingspakke Nesodden
• Fv. 175 Haga stasjon – Auli
• Fv. 120 Nedre Rælingsvei Hektnersletta og mellom Tveitertørje og Grinitaje
• Fv. 167 Røykenveien mellom Marie Lilleseths vei og Røyken grense
• Fv. 120 Lillestrømveien mellom Krona og Holt
• Fv. 169 Momoen – Løken
• Fv. 236 Lierfoss – Haneborg skole
• Fv. 157 Flaskebekk – Granholt
– Kollektivtiltak: Tiltak for økt fremkommelighet og forbedret tilgjengelighet og standard på
holdeplasser og knutepunkter. Innfartsparkering for bil og sykkel inngår. Aktuelle tiltak er:
• Trafikantinformasjon inkl. sanntidsinformasjonssystem (SIS), samlepost
• Holdeplassoppgradering (universell utforming), samlepost
• Bussanlegg Kjul
• Gateterminal Lillestrøm stasjon
• Fv. 352 kollektivfelt Solheimsveien ved Visperud
• Snurondell Lommedalen
• Fv. 152 fremkommelighetstiltak Åsveien
• Fv. 159/383 kollektivfelt Olavsgaard
• Sykkelparkering Olavsgaard
• Diverse innfartsparkering
– Trafikksikkerhet: planlagte tiltak er bl.a. utbedring av kryss fv. 177/173 Hvamsveien, tiltak
etter trafikksikkerhetsrevisjoner, og Aksjon skolevei-tiltak.
– Mindre utbedringer: omfatter tiltak for oppgradering av eksisterende veginfrastruktur, i
første rekke bruer, tunneler og forsterkning av veg. Aktuelle tiltak er:
• Fv. 160 tunnelutbedring Bekkestua
• Samlepott for forsterkningsprogram
• Samlepott for brufornying
– Miljøtiltak: Tiltak mot støy og vannforurensing mv.
Planlegging – midler til planlegging av fylkesvegtiltak.

Illustrasjoner: Bildene under illustrerer ulike type tiltak innenfor programområdene.

Kostnad:
I Handlingsprogram 2019–2022 for Oslopakke 3 er det satt av snaut 2,9 mrd 2019-kr til dette formålet,
hvorav bompenger utgjør om lag 1,4 mrd kr.
Nytte/kostnad:
Foreligger normalt ikke for denne type tiltak, men er erfaringsmessig god. Viktige tiltak for bl.a. bidra til
målene om økt andel kollektivreiser, sykkelbruk og gange.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
Består av mange ulike prosjekter med ulik planstatus, noen er under planlegging, andre har vedtatt
reguleringsplan og klare til oppstart av byggeplan/konkurransegrunnlag, og andre igjen er under
bygging.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Lokale vegtiltak Oslo - Sykkelprosjekter

Bymiljøetaten

Beskrivelse:
Oslo kommunes sykkelstrategi 2015-2025 (vedtatt av bystyret april 2015) og Plan for sykkelveinettet i Oslo
(til behandling i bystyret våren 2018) ligger til grunn for prioriteringer av tiltak i Oslo for å gjøre det mer
attraktivt og trygt å gå eller sykle.
Det planlegges å gjennomføre små og store sykkeltiltak for til sammen om lag 1,45 mrd kr i perioden 2019–
2022. Eksempler på etapper av sykkelvegnettet og andre tiltak som er under planlegging eller planlegges
bygget i handlingsprogramperioden er:



Grefsenveien fra Åsengata til Kjelsås, inklusive Storokrysset (tiltak under planlegging)
Tvetenveien, sykkelveg med fortau fra Ole Deviks vei til Grenseveien (under planlegging, tidligst
anleggsstart 2021)
 Hoffsveien, sykkelfelt mellom Monolittveien og Harbitzalléen (planlagt ferdig 2021)
 Tåsenveien, sykkelfelt mellom Stavangergata og Ring 3 (planlagt ferdig 2021)
 Langbølgen, sykkelfelt mellom Nordstrandveien og Lambertseterveien (planlagt ferdig 2019)
 Ytre Ringvei mellom Eterveien og Hellerud (anleggsstart 2021)
 Byruter, etappevis utbygging av 8 prioriterte strekninger innenfor Ring 3 (planlegging og
gjennomføring fortløpende)
 Utbedring og oppgradering av eksisterende sykkelveinett (fortløpende)
 Sykkelparkering ved kollektivknutepunkt/sykkelhotell (planlegging og gjennomføring fortløpende)
 Sykkelparkering generelt ved målpunkt
Illustrasjoner: Bildene illustrerer noen aktuelle typer tiltak.

Kostnad:
I handlingsprogramperioden 2019–22 er det foreslått ca. 1,45 mrd. kr innenfor Lokale vegtiltak Oslo til
sykkeltiltak.
Nytte/kostnad:
Foreligger normalt ikke for denne type tiltak, men er erfaringsmessig god.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
Består av mange ulike prosjekter med ulik planstatus, noen er igangsatt, andre har vedtatt reguleringsplan
og klare til oppstart, og andre er under planlegging.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Lokale vegtiltak Oslo – Strekningsvise tiltak

Bymiljøetaten

Beskrivelse:
Strekningsvise tiltak er litt større prosjekter som inkluderer tiltak for flere trafikantgrupper. Noen
aktuelle tiltak er:
 Oppgradering, rehabilitering og reinvestering i veier og gater.
 Ring 2 Majorstuen – Carl Berners plass, etablering av kollektivtrasé/trikk og tilrettelegge for sykkel.
Arbeid med planprogram pågår.
 Bryn kollektivterminal og kollektivtrasé inn mot terminalen langs Østensjøveien fra Tvetenveien.
 Kollektivfelt Ljabruveien og Enebakkveien i forbindelse med utbygging av
Gjersrud/Stensrudområdet.
 Røatunnel, se eget prosjektark.
 Sekkepost for trafikksikkerhetstiltak og trafikkstyring
Illustrasjon:

Kostnad:
 Ring 2 Majorstuen – Carl Berners plass er estimert til å koste kr. 1,2 milliarder eksl. mva.
Nytte/kostnad:
 Ring 2: I KS1 for Oslo-Navet står det at selv om trikk mellom Majorstua og Bryn langs Ring 2 har en
negativ netto nytte, viser kapasitetsanalysene at det er behov for kapasitetsøkende tiltak på
strekningen. KS1 anbefaler derfor regulering av kollektivtrasé mellom Majorstua og Bryn
igangsettes.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
 Ring 2: Krever konsekvensutredning og reguleringsplan, antas behov for eiendomserverv. Er i
planprogramfasen.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Lokale vegtiltak Oslo –Røatunnelen

Bymiljøetaten

Beskrivelse:
Røatunnelen er et prosjekt i Oslopakke 3. KVU for Røatunnelen var ferdig i januar 2016. I revidert avtale
for Oslopakke 3 fra 2016 er det forutsatt at planleggingsarbeidet for Røatunnelen videreføres, slik at
prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke-3 midler senest fra 2020.
KS1 av KVU er gjennomført. Med bakgrunn i KS1 gjennomfører Bymiljøetaten en tilleggsutredning, som
skal ferdigstilles i våren 2018. Tilleggsutredningen skal anbefale hvilket tunnelkonsept det bør gås
videre med. Det er besluttet at konsept K4 (vei i dagen) ikke skal vurderes i det videre arbeidet.
Illustrasjon:

Kilde: Norge digitalt.
Kostnad:
Avhengig av konsept som velges
Nytte/kostnad:
Røatunnel er samfunnsøkonomisk lønnsomt med netto nåverdi 871 mill. kr for anbefalt alternativ i KVU
Røatunnelen (alternativ K1-2).
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
KVU og KS1 er ferdig. Tilleggsutredning skal ferdigstilles i våren 2018. I denne saken har byråden for
miljø og samferdsel besluttet å legge frem konseptvalget for bystyret. Etter planen skal byrådet avgi sin
innstilling til valg av konsept i løpet av første halvår 2018. Når bystyret har tatt stilling til konsept for
Røatunnel, vil arbeidet med reguleringsplan starte. Det vurderes å starte arbeid med forprosjekt
parallelt med reguleringsplanarbeidet.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Samlet plan trikk

Bymiljøetaten og Ruter

Beskrivelse:
Sporveien har ansvar for infrastruktur for trikken som skinnegang, strømforsyning mv, mens vegholder
(i hovedsak Bymiljøetaten) har ansvar for øvrige deler av gata (kjørefelt, fortau mv). Det er derfor behov
for nært samarbeid mellom virksomhetene for å koordinere arbeidet med oppgraderingen av
trikkegatene. Aktuelle tiltak er:


Storgata. Oppgradering av kollektivtrasé, holdeplasser, gate og byrom på strekningen mellom
Nybrua og Nygata. Byggeplan og reguleringsplan ferdigstilles i 2018. Byggefasen forventes å starte
høsten 2018 med ferdigstillelse i 2021.



Thorvald Meyers gate mellom Schleppegrells gate og Søndre gate skal oppgraderes for å bedre
forholdene for fotgjengere og kollektivtrafikk, og samtidig ivareta behov for varelevering og handel.
Byggeplan og reguleringsplan ferdigstilles i 2018. Det er planlagt bygging i perioden 2018-2020.



Grefsenveien/Storokrysset/Disen. Som en del av Samlet plan er det foreslått en oppgradering i
Grefsenveien fra Storo til Disen. Prosjektet skal være ferdig til 2020.



Tinghuset/Tullins gate. Oppgradering av trikketrasé, holdeplasser, gater og byrom på strekningen
Pilestredet v/C.J. Hambros plass til og med Tullins gate. Byggearbeidene startet i 2017 og prosjektet
forventes ferdigstilt ved utgangen av 2019.



Bispegata. Tilrettelegging for buss og trikk i Bispegata, samt sykkel. Øst for krysset med Bispegata
og Trelastgata blir gata ren kollektivgate og det etableres høystandard holdeplasser. Oslo torg
rustes opp og skal binde sammen Middelalderparken og Ruinparken. Anslått byggeperiode er 20192021.



I tillegg vil det gjøres tilpasninger flere steder i trikkenettet. Eksempelvis på Majorstuen
planlegges det endringer som vil bli gjennomført i perioden.
Illustrasjoner: Bildene under illustrerer noen aktuelle tiltak.

1Thorvald Meyers gate
Storgata
Kostnad: I handlingsprogramperioden 2019–22 foreslås det satt av ca 1,5 mrd. 2019-kr til samlet plan
trikk. Tiltakene er kostnadsberegnet og fordelt mellom Bymiljøetaten og Sporveien. Bymiljøetatens
andel av kostnadene finansieres over «lokale vegtiltak Oslo», mens Sporveiens andel finansieres under
posten «Store kollektivtiltak Oslo – T-bane og trikk».
Nytte/kostnad: Foreligger normalt ikke for denne type tiltak, men er erfaringsmessig god.
Prosjektstatus/planlagt framdrift: Består av mange ulike prosjekter med ulik planstatus, noen er i
reguleringsplanfase, og andre er under prosjektering og bygging.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Oslo – T-bane

Ruter

Beskrivelse:
Det er stort behov for å oppgradere og videreutvikle T-banenettet i Oslo. Ruter utarbeider i samarbeid
med Sporveien og andre berørte virksomheter forslag til prioriteringer. Endelig prioritering vedtas av
Oslo kommune. Følgende prioriteringer foreslås ut fra foreliggende kunnskap:


Oppgradering og modernisering T-banenettet, estimert behov 2019-2036 17,5 mrd. kr. Aktuelle
tiltak:
o Fellesstrekningen Majorstuen-Tøyen
o Oppgradering Ryen base
o Fellesstrekningen Etterstad-Hellerud
o Furusetbanen
o Oppgraderingsprogram likerettere

Illustrasjon:

Løsningsforslag utvikling av Brynseng stasjon

Skisse likeretter Ullevål stadion

Kostnad:
Det er satt av 451 mill. kr i 2019. For hele perioden 2019-2022 er det foreslått om lag 3,2 mrd. 2019-kr
Nytte/kostnad:
Foreligger ikke for oppgraderingstiltak. Dersom vedlikehold og oppgradering ikke gjennomføres, vil det i
første omgang medføre nedsatt hastighet, redusert frekvens og i verste fall stengte banestrekninger.
Oppgradering vil derfor normalt gi god nytte/kost. For nye store prosjekter gjøres nytte-/
kostnadsanalyser.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
Oppgraderingsbehov for T-bane og trikk er dokumentert i Sporveiens rapport «Oppgraderings- og
kapitalbehov 2017 trikk og t-bane» og oppdatert samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen i
2016. Omfattende vedlikeholdsprosjekter krever vanligvis ikke ny reguleringsplan, mens
oppgraderingsprosjekter, spesielt for trikk, kan utløse behov for det.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Signal- og sikringsanlegg T-bane

Ruter

Beskrivelse:
Beregninger viser at i 2022 vil trafikken gjennom sentrumstunnelen være så stor at det er behov for å
utvide T-banetilbudet for å møte forventet etterspørselsvekst. Nytt signal- og sikringsanlegg gjør det
mulig å opprettholde T-banens konkurransekraft frem til ny sentrumstunnel er på plass. Det nye signalog sikringsanlegget vil øke kapasiteten gjennom eksisterende sentrumstunnel med inntil åtte tog per
time. Dette vil gi plass til 7 000 flere kunder hver time og i hver retning gjennom sentrum. Den økte
kapasiteten kan for eksempel brukes til å kjøre to tog per kvarter fra Fornebu til destinasjoner i øst.
Signal- og sikringsanlegget for T-banen har nådd og til dels passert forventet teknisk levetid på mange
strekninger. Konsekvensene av dette er økende fare for redusert pålitelighet og sikkerhet, samt økende
behov for vedlikehold. For å sikre et fullverdig signal- og sikringsanlegg anbefales en utskifting til CBTC
med halvautomatisk kjøring.
Illustrasjon:

Kostnad:
Ved KS2 ble styringsramme (forventet kostnad, P50) beregnet til om lag 4 mrd. 2015-kr og
kostnadsramme (P85) beregnet til 4,4 mrd. 2015-kr.
Nytte/kostnad:
I KVU’en er samfunnsnytten av investeringen beregnet til å være nær 1,6 ganger høyere enn kostnaden.
Det er imidlertid usikkerhet knyttet til både kostnader og antall tog som kan trafikkere gjennom
tunnelen per time (= nytteeffekter).
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
Det foreligger KVU, KS1, forprosjekt og KS2. Forberedelser til prosjekterings- og tilbudsfasen pågår og
prekvalifisering av leverandører forventes gjennomført i 2018. I 2019 planlegges forhandlinger med sikte
på kontraktsinngåelse i 2020. Implementering vil foregå fra 2023 og forventet ferdigstillelse er ved
årsskiftet 2027/28.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Fornebubanen

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune

Beskrivelse:
Fornebubanen er en ny 8,3 km lang T-banetunnel mellom Fornebu og Majorstuen. Det blir fire stasjoner i
Bærum (Fornebu senter, Flytårnet, Arena og Lysaker) og to i Oslo (Vækerø og Skøyen). Reisetiden vil bli
12 minutter mellom Fornebu senter og Majorstuen og det legges opp til to avganger i kvarteret når
banen åpner.

Banen vil gi god kollektivbetjening av store byutviklingsområder og få gode forbindelser til det øvrige Tbanenettet. Det legges vekt på å utvikle kollektivknutepunkter med tilrettelegging for effektiv
omstigning på Lysaker og Skøyen. Etablering av Fornebubanen vil gi en kapasitetssterk, punktlig og
attraktiv kollektivbetjening av Fornebu. Banen skal kunne ta fremtidig trafikkvekst og bidra til å redusere
trafikkbelastningen på overflatenettet i Oslo. Dagens bussbaserte betjening har nådd kapasitetsgrensen,
og vil ikke kunne dekke fremtidig økt behov for persontransport som følge av planlagt byutvikling på
Fornebu. En T-baneløsning vil gi et universelt utformet og trafikksikkert transportsystem med få
miljøulemper. Banen vil hovedsakelig gå i tunnel og dermed forårsake lite støy for omgivelsene.
For å sikre god fremtidig kollektivbetjening av byutviklingsområdene på Fornebu og langs traséen fra
Lysaker til Majorstuen, er det viktig at planlegging av ny Lysaker kollektivterminal samordnes med
Fornebubanen. Utvikling av gode kollektivknutepunkt på Lysaker og Skøyen for enkel omstigning mellom
regional og lokal kollektivtrafikk blir særlig viktig. I tillegg er det nødvendig å få en god kollektivløsning på
Vækerø som gir grunnlag for fremtidig kollektivtrafikkorientert byutvikling i området.
Fornebubanen vil gi størst nytte dersom togene pendler gjennom sentrum. Det vil gi færre omstigninger
og mindre trengsel på Majorstuen og økt kapasitet på fellesstrekningen gjennom sentrum og på østlige
grenbaner som Fornebutogene pendler til. Nytt signal- og sikringssystem for T banen vil gi en
kapasitetsøkning i sentrumstunnelen som gjør dette mulig uten å måtte snu andre tog på Majorstuen.
Fornebubanen planlegges med nytt signal- og sikringsanlegg.

Det må anskaffes flere tog for å trafikkere Fornebubanen, og Ruter har fått i oppdrag å lage en
konseptvalgutredning (KVU) for økt vognkapasitet i t-banesystemet, i tett samarbeid med
Fornebubanen, Oslo vognselskap og Sporveien. Siden dagens basekapasitet er fullt utnyttet, vil det bli
behov for å bygge ny base til parkering og vedlikehold. Ruters analyser viser at det vil være mest
hensiktsmessig å legge den på Fornebu.
Kostnad:
Om lag 12 mrd. 2014-kr inkl. base på Fornebu, med betydelig usikkerhet. Kostnadene inkluderer kun
påkobling på dagens Majorstuen stasjon med en liten oppgradering.
Nytte/kostnad:
Det er gjennomført nytte-/kostnadsanalyse av Fornebubanen som viser positiv samfunnsøkonomisk
nytte når Fornebubanen kobles på det øvrige T-banenettet slik at togene kan fortsette mot sentrum.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
Reguleringsplanen for parsellen i Bærum (Fornebu-Lysaker) ble vedtatt av kommunestyret i 2015 og
Lysaker stasjon i 2016. Parsellen i Oslo (Lysaker-Majorstuen) ble vedtatt av bystyret 31.01.2018. Byrådet
opprettet 22.11.2016 en egen etat i Oslo kommune, Fornebubanen, med virkning fra 01.01.2017. Etaten
har ansvaret for videre planlegging og bygging av Fornebubanen.
Det arbeides nå med forprosjekt, som etter planen ferdigstilles vår-sommer 2018. Som en del av
forprosjektet skal kostnadsanslaget oppdateres, og deretter følger KS2. Mulig byggestart i 2019-20, og
mulig ferdigstillelse i 2024.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

Ruter

Beskrivelse:
Ny T-banetunnel gjennom Oslo, fra Majorstuen til Tøyen/Ensjø, med mulig forlengelse til Bryn, knyttet
sammen med dagens tunnel på Stortinget, er nødvendig for å møte kundenes reisebehov i 2030.
Grenbanene vil da kunne få avganger hvert femte minutt i takt med transportetterspørselen. Økt
kapasitet gjennom sentrum er også viktig for nye grenbaner. Ny T-banetunnel gjennom sentrum vil i
tillegg gi et bedre kollektivtrafikktilbud på Bislett, Grünerløkka og i sentrum, samt bidra til færre
forsinkelser og et mer pålitelig tilbud.
Nye stasjoner vil dekke nye markeder og bidra til mer effektivt samspill mellom T-bane, tog, buss og
trikk, samt bygge opp under ønsket areal- og byutvikling ved at reisende som kommer med regionbuss
eller tog kan reise videre til målet med T-bane.

Kostnad:
Om lag 17,4 mrd 2017-kr, med betydelig usikkerhet.
Nytte/kostnad:
Prosjektet inngår i anbefalte konsept i KVU Oslo-navet og er beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
KVU Oslo-Navet anbefaler oppstart bygging i 2024 og ferdigstillelse før 2030. KS1 for Oslo-Navet ble
sluttført i 2017, og er fulgt opp gjennom et brev fra Samferdselsdepartementet (SD) til
Jernbanedirektoratet med bestilling av videre planlegging av regiontogtrasé fra Oslo S til Lysaker. I
brevet skriver departementet følgende om finansiering av ny T-banetunnel:
«Samferdselsdepartementet har kun tatt stilling til de statlige investeringstiltakene, det ligger dermed
ingen føringer for valg av løsninger for f.eks. trasé for T-banen, men et statlig tilskudd innenfor den
såkalte 50/50-ordningen til ny t-banetunnel i Oslo er avgrenset til strekningen Majorstuen-Ensjø.
Gjennomføring av kommunale/fylkeskommunale tiltak med slikt statlig finansieringsbidrag vil være
gjenstand for forhandlinger mellom de berørte partene gjennom reforhandlingen av den inngåtte
bymiljøavtalen til en byvekstavtale. Det statlige finansieringsbidraget vil på ordinær måte vurderes i de
årlige budsjettprosessene».

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Baneløsninger Nedre Romerike
Beskrivelse:

Forslagsstiller:

Akershus fylkeskommune

Det er utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig kollektivbetjening av Nedre Romerike
(juni 2017) som har vært gjennom kvalitetssikring (KS1). Utredningen har vært på offentlig høring
høsten 2017.
Kjerneområdet for KVU-arbeidet tilsvarer innsatsområdet for økt by- og næringsutvikling slik det er
definert i Regional plan for Oslo og Akershus, med forbindelser til øvre deler av Groruddalen (se
illustrasjon).
Det er lagt til grunn en egen finansieringsløsning for prosjektet, hvor staten bidrar med minst 50 % og
resten finansieres lokalt gjennom Oslopakke 3 og private bidrag.
Illustrasjon:

Kostnad:
Stort spenn, 2–13 mrd 2016-kr basert på enhetskostnader for de ulike alternativene. Stor usikkerhet.
Nytte/kostnad:
Stort spenn, fra minus 0,9 mrd. for anbefalt konsept (jfr. KS1) til minus 15,7 mrd. for alternativ med
bybane.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
KVU med KS1 og høring skal behandles politisk i Akershus før sommeren 2018 med sikte på å velge
løsninger og bestemme en prosess for mer detaljert planlegging.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Drift og småinvesteringer Akershus

Tiltakshaver:

Ruter

Beskrivelse:
Hvert år overføres det bompenger fra Oslopakke 3 til Ruter for å styrke kollektivtrafikktilbudet i
Akershus. Midlene er i 2019 planlagt benyttet på følgende måte (med prosentvis andel av bompenger i
parentes):
• Styrking av busstilbudet (52 %)
•

Drift T-bane og trikk (15 %)
o

Kolsåsbanen (T-bane og trikk)

o

7,5 min frekvens Østerås

•

Plan, informasjon og taksttiltak (18 %)

•

Båtdrift (Nesodden) (7 %)

•

Mindre oppgradering og vedlikehold av eksisterende infrastruktur (8 %)

Endelig prioritering av midlene skjer i samarbeid med Ruter, som innspill til fylkeskommunens arbeid
med Handlingsprogram for samferdsel og økonomiplan.
Illustrasjoner:

Kostnad:
Det er forutsatt om lag 1,7 mrd kr i bompenger og om lag 450 mill. kr i belønningsmidler i
handlingsprogramperioden 2019–2022.
I 2019 er det forutsatt 417 mill. kr i bompenger og 112 mill kr i belønningsmidler til drift og
småinvestering for kollektivtrafikken.
Nytte/kostnad:
Ruters samfunnsregnskap, som COWI utarbeidet i 2014, viser at tilskudd til kollektivtrafikken i Oslo og
Akershus er samfunnsøkonomisk lønnsomt. For hver krone som har vært gitt i tilskudd, har
samfunnsnytten vært 4,50 kroner.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
God framdrift. Tiltakene krever normalt ikke reguleringsplan.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Drift og småinvesteringer kollektivtrafikk Oslo

Tiltakshaver:

Ruter

Beskrivelse:
Hvert år overføres det bompenger fra Oslopakke 3 til Ruter for å styrke kollektivtrafikktilbudet i Oslo.
Midlene foreslås fordelt på følgende tiltak:
•

•
•
•
•

Styrket drift T-bane:
o Anskaffelse og drift av 141 MX-vogner (vognleie)
o Videreføre 7,5 min rute Grorudbanen og Furusetbanen
o Økt bruk av 6-vognstog (full toglengde) på de fleste linjer
o Videreføre økt frekvens for T-banen på kveldstid i ferier og helger
o Videreføre 7,5 minutters rute på Røabanen (ble innført desember 2012)
o Videreføre drift av Kolsåsbanen på Oslosiden (gjenåpnet i 2011)
o Revidert rutemodell T-bane med drift av Lørenbanen mellom Sinsen og Økern og
doblet frekvens til 7,5 min rute på Østensjøbanen fra april 2016
Styrket busstilbud i sentrum og Søndre Nordstrand
Vedlikehold og oppgradering infrastruktur T-bane og trikk
Prosjekt kraftfulle fremkommelighetstiltak
Økt tilgjengelighet og oppgradering av holdeplasser

Fra midten av 2021 foreslås 70 mill. 2019-kr ekstra pr år fra Oslopakke 3 for å bidra til finansiering av
anskaffelse og drift av nye trikker.
Ruter utarbeider i samarbeid med Sporveien og andre berørte virksomheter forslag til prioritering.
Endelig prioritering vedtas gjennom årlig budsjettbehandling.
Illustrasjoner:

Kostnad:
Det er forutsatt om lag 2 mrd kr i bompenger og om lag 670 mill. kr i belønningsmidler i
handlingsprogramperioden 2019–2022.
I 2019 er det forutsatt 454 mill. kr i bompenger og 168 mill kr i belønningsmidler til drift og
småinvestering for kollektivtrafikken.
Nytte/kostnad:
Ruters samfunnsregnskap, som COWI utarbeidet i 2014, viser at tilskudd til kollektivtrafikken i Oslo og
Akershus er samfunnsøkonomisk lønnsomt. For hver krone som har vært gitt i tilskudd, har
samfunnsnytten vært 4,50 kroner.
Prosjektstatus/planlagt framdrift:
God framdrift. Tiltakene krever normalt ikke reguleringsplan.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Follobanen

Bane NOR

Beskrivelse:
I NTP 2018–2029, er nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, inklusive Ski stasjon det største pågående
prosjektet for utvikling av jernbanenettet i Norge. Med Follobanen fullføres strategien med fire spor
innenfor det sentrale Oslo-området på de tre hovedkorridorene inn og ut av Oslo. Prosjektet er viktig
for å utvikle et bedre togtilbud i sørkorridoren – Oslo sør, søndre Akershus og Østfold. Det er også viktig
for å øke godstrafikken på bane fra Sverige og Europa for øvrig.
I tillegg til den 20 km lange tunnelen omfatter Follobaneprosjektet betydelige utbedringer og
konstruksjoner ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen, samt bygging av nytt
moderne kollektivknutepunkt i Ski.
Follobanen og innføring til Oslo S

Kostnad:
Prosjektet har en styringsramme på 25,7 mrd 2017-kr og kostnadsramme på 27,7 mrd 2017-kr.
Nytte/kostnad:
Prosjektet vil gi økt kapasitet, kortere reisetid (fra dagens 22 til 12 minutter for knutepunktstoppende
tog) og bedre punktlighet på en av Norges tettest trafikkerte jernbanestrekninger. Follobanen gir stor
trafikantnytte.
Planstatus/planlagt framdrift:
Prosjektet er under bygging og planlagt ferdigstilt innen 2021.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Alnabru godsterminal

Bane NOR

Beskrivelse:
Alnabru godsterminal utgjør navet i godstransporten i Norge. Det er behov for kortsiktige tiltak og
langsiktig utvikling av terminalen og terminalområdet.
Kortsiktige tiltak:
Bane NOR planlegger og gjennomfører straks- og fornyelsestiltak på Alnabru i
handlingsprogramperioden 2018-2021. Tiltakene skal gi bedre driftsstabilitet og effektivitet. Deler av
tiltakene er allerede fullført. De øvrige vil ferdigstilles innen årsskiftet 2019/2020. Tiltakene har en
forventet kostnad på om lag 280 mill. kr. Fornyelses- og vedlikeholdstiltakene forutsettes gjennomført
samtidig som driften opprettholdes i størst mulig grad. En del tiltak er gjennomført som bedre
belysning og dekke på deler av terminalen, og oppgradering og forlengelse av enkelte spor. Ny
kontaktledning på deler av anlegget og diverse sportiltak er igangsatt.
Langsiktige tiltak:
Jernbanedirektoratet utreder utvikling av Alnabru godsterminal i langsiktig perspektiv frem mot 2060.
Utredningen planlegges ferdigstilt i 2018 og skal anbefale et utviklingskonsept for Alnabru med gradvis
kapasitetsøkning på terminalen fram til en dobling. Ettersom utredningen ikke er ferdig er det knyttet
usikkerhet til omfang av tiltak og kostnadsramme.
Flyfoto av Alnabru godsterminal:

Kostnad:
I Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029 legges det opp til en satsing på 18 mrd. kr for en
nasjonal godspakke. For Alnabru er det satt av 1,5 mrd. kr. i perioden 2018-2023 og 3 mrd. kr i perioden
2024-2029, men dette vil videre behandles som en del av jernbanens godsstrategi.
Nytte/kostnad:
Det er et politisk mål å overføre gods fra veg til sjø og bane. Det er nødvendig forutsetning at Alnabru
som navet for jernbanenettet fungerer godt og med tilstrekkelig kapasitet. Det er ikke gjort en spesifikk
analyse av strakstiltakene, men det inngår i samfunnsøkonomisk analyse for godspakken.
Planstatus/planlagt framdrift:
De kortsiktige tiltakene planlegges ferdigstilt i 2019/2020.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Ny rutemodell for Oslo og Østlandet

Bane NOR

Beskrivelse:
Det er utviklet en fremtidig rutemodell for Østlandsområdet som utnytter kapasiteten etter at
Follobanen og indre Intercity-strekningene er bygd ut til dobbeltspor. Byggingen av Follobanen
kompletterer strategien med 4 spor i de tre hovedkorridorene inn til Oslo. Dette utgjør viktige trinn
mot å separere banenettet i et lokaltogsystem og et regiontogsystem.
Den nye rutemodellen vil gi et vesentlig bedre togtilbud både i Oslo-området og på Østlandet:
• Lokaltog hvert 10. min imellom Ski, Asker og Lillestrøm, mot hvert 15. minutt i dag
• Tog mellom Oslo og Mysen på Follobanen gir redusert reisetid
• To tog pr time i grunnrute til Hamar, Tønsberg og Moss/ Sarpsborg på IC-strekningene
• Regiontogene fra Moss forlenges til Hønefoss etter at Ringeriksbanen står ferdig.
• Tog hver time mellom Oslo og Jaren/Hakadal på Gjøvikbanen i jevn frekvens
• I tillegg flere rushtidstog på en rekke baner
• Tilbudet skal dekkes med nytt og lengre togmateriell som erstatter gamle 69-sett. Det nye
materiellet vil gi økt passasjerkapasitet
For å realisere den nye rutemodellen trengs supplerende tiltak. Dette består av en tiltakspakke som
innebærer ombygging av Brynsbakken (retningsdrift Brynsbakken), Sandvika stasjon 6 spor,
signalanlegg Asker-Drammen, vending Asker stasjon, kapasitetstiltak Lillestrøm stasjon og nytt
ventespor for godstog ved Grorud.
For øvrig skal følgende tiltak gjennomføres:
• Stasjons- og plattformutbedringer for 220 meter lange tog på lokaltogstasjonene på linje L1
Spikkestad – Lillestrøm og L2 Ski – Skøyen, inkludert ombygging av Kolbotn og Bryn stasjon
• Ny pågreining mellom Østre linje og Follobanen
Illustrasjon:

Kostnad:
Tiltakene for å realisere ny rutemodell er fullfinansiert i NTP 2018-2029 med et kostnadsanslag på
10 400 mill. 2017-kr.
Nytte/kostnad:
Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Beregnet nettonytte pr budsjettkrone er 0,81.
Planstatus/planlagt framdrift:
Alle tiltakene er planlagt gjennomført slik at ny ruteplan kan iverksettes i planperioden.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Oslo S

Bane NOR

Beskrivelse:
Oslo S er Norges største og viktigste kollektivknutepunkt og det forventes en sterk vekst i
passasjertrafikken.
Det skjer mange aktiviteter i området rundt og på stasjonen Oslo S som vil påvirke utviklingen av Oslo S
både direkte- og indirekte. Det er flere store utbyggingsplaner på stasjonsområdet (Bane NOR) og i Bjørvika
og langs Schweigaardsgate (bl.a. KLP). I tillegg vil utvidet togtilbud på mellomlang sikt, R2027 (uten ny Oslotunell) og lenger sikt med ny Oslo tunnel, jfr. KVU Oslo Navet, ha konsekvenser for stasjonen og
stasjonsområdet.
Oslo S -området og stasjonen vil utvikles i flere faser, med både kortsiktige tiltak og mer omfattende
langsiktige tiltak for å møte framtidens behov.
Tiltak på kort- og mellomlang sikt:
 Bedre plattformkapasiteten
 Sikre bedre tilgjengelighet til stasjonen og at atkomster til plattformer blir universell utformet
 Evt. nye forbindelser som knytter kollektivknutepunktet og områdene rundt Oslo S sammen og som
kan bidra til å fordele de reisende på hele plattformen.
På lengre sikt:
 Tiltak for å øke kapasiteten og sikre ønsket byutvikling i hele Oslo S-området

Bygge nye spor (sannsynligvis et spor på hver side av dagens «trakta») som del av ny
regiontogtunnel gjennom Oslo
Illustrasjon

Kostnad:
Kostnader og styringsramme for tiltakene vil bli fastsatt når planer for tiltakene foreligger.
Nytte/kostnad:
Tiltakene vil ha en stor nytte for de reisende til/fra stasjonen. I tillegg vil det påvirke punktligheten.
Planstatus/planlagt framdrift:
Deler av tiltakene vil kunne gjennomføres i første seksårsperiode (2018-2023) mens andre tiltak vil bli
gjennomført i andre seksårsperiode (2024-2029). Tiltakene må koordineres mot andre tiltak på og inn mot
Oslo S.

Prosjektark Oslopakke 3
Tiltak:

Tiltakshaver:

Ny jernbanetunnel gjennom Oslo

Bane NOR

Med byggingen av Follobanen blir det etablert 4 spor i de tre hovedkorridorene inn til Oslo. For å
møte framtidig befolkningsvekst og nullvekstmålet i hovedstadsområdet er det behov for ytterligere
utvikling av det banebaserte kollektivsystemet i Oslo-området. Med nytt dobbeltspor mellom Oslo S
og Lysaker vil jernbanesystemet deles i to separate systemer, et lokaltogssystem og et
regiontogsystem med overkjøringsmuligheter mellom dem.
En slik separasjon gjør det enklere å differensiere stoppmønster mellom fullstoppende og knutepunktsstoppende tog slik at man får en best mulig markedsbetjening og kapasitetsutnyttelse av
jernbanenettet. Det er ikke utarbeidet en endelig rutemodell for denne situasjonen, men det vil være
mulighet til å øke tilbudet både i lokaltrafikken i Oslo og Akershus og regiontrafikken inn mot og
gjennom Oslo for hele Østlandet.
Tiltaket er en av anbefalingene i KVU Oslo-navet. Det er gjennomført KS1 og Samferdselsdepartementet har i brev av 30. januar 2018 gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å sikre videre
planlegging av ny tunnel basert på anbefalingene i KVU og KS1 rapportene.
I NTP 2018-2029 er det satt av 16,5 mrd i hele perioden til å bygge en ny jernbanetunnel parallelt
med dagens tunnel på strekningen Oslo S-Nationaltheatret-Lysaker (anslått ferdig i 2032).
Illustrasjon:

Kostnad:
I oppdragsbrevet fra departementet om videre planarbeid er det fastsatt en tiltakspakke for å
realisere et nytt togtilbud etter at nytt dobbeltspor gjennom Oslo er bygget. Øvrige tiltak gjelder
tunnel Nationaltheatret – Bislett, Bislett stasjon, et 3. spor til Stabekk, hensettingsanlegg, driftsbase
og tiltak på Oslo S.
Samlet kostand er satt til 34 mrd kroner eks mva. Det er knyttet en usikkerhet på +/- 40 prosent til
beregningene.
Nytte/kostnad:
Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Netto nytte per budsjettkrone er beregnet til 0,2.
Planstatus/planlagt framdrift:
Det er avsatt 643 mill til planlegging i første periode. Anslått byggestart 2025. Tiltaket er ikke
fullfinansiert i NTP, og forutsettes fullfinansiert i neste NTP. Anbefalt ferdigstillelse er 2032.

VEDLEGG 3

Økonomiske rammer 2008–2022
Tabellen under viser økonomiske rammer for ulike finansieringskilder i Oslopakke 3 for perioden
2008–18, for forslag til Handlingsprogram Oslopakke 3 2019–22 og sum for Oslopakke 3 (2008–22).
Alle tall i løpende millioner kr og inkl mva. Alle tall i tabellen er uten jernbane, se egen figur.

Finansieringskilder
Sum 2008-18 Sum 2019-22 Sum 2008-22
Bompenger
29 471
16 386
45 856
Annet
378
1 144
1 522
Statsmidler
8 098
7 322
15 419
Kommunale midler Oslo
2 531
1 385
3 916
Fylkeskommunale midler Akershus
3 050
1 502
4 552
Sum Oslopakke 3
43 527
27 738
71 265

Inkludert jernbanen
Bompenger
Annet
Statsmidler
Kommunale midler Oslo
Fylkeskommunale midler Akershus
Sum Oslopakke 3

2019
3 600
161
7 271
336
711
12 079

Av statsmidlene utgjør jernbanen 6 184 mill kr i 2019.

VEDLEGG 4

Kollektivandel og fylkesfordeling bompenger i
Oslopakke 3 2008–22
Fordeling av bompenger inkl. lån for perioden 2008–18 og for 2019–22 til tiltak i Oslo og Akershus.
Dette omfatter tiltak på riksveg, fylkesveg i Akershus og kommunal veg i Oslo samt bompenger til
infrastruktur og drift av lokal kollektivtransport i Oslo og Akershus. Av tabellene framgår også hvor
stor andel av disse midlene som går til kollektivtiltak. Tall i løpende kroner.
Kollektivandel inkludert sykkeltiltak:
Oslo

2008-18

2019

2020

2021

2022

Sum
2019-2022

Sum
2008-22

Fylkesfordeling
Mill. kr
Prosent

18 052
61 %

1 878
61 %

2 863
65 %

2 930
69 %

2 986
65 %

10 657
65 %

28 709
63 %

Kollektivandel (inkl sykkel)
Mill. kr
Prosent

11 851
66 %

1 756
94 %

2 842
99 %

2 896
99 %

2 929
98 %

10 423
98 %

22 274
78 %

Akershus

2008-18

2019

2020

2021

2022

Sum
2019-2022

Sum
2008-22

Fylkesfordeling
Mill. kr
Prosent

11 419
39 %

1 217
39 %

1 536
35 %

1 329
31 %

1 577
35 %

5 659
35 %

17 078
37 %

7 009
61 %

600
49 %

919
60 %

1 152
87 %

1 376
87 %

4 048
72 %

11 057
65 %

Oslo og Akershus samlet

2008-18

2019

2020

2021

2022

Sum
2019-2022

Sum
2008-22

Kollektivandel (inkl sykkel)
Mill. kr
Prosent

18 860
64 %

2 356
76 %

3 761
86 %

4 048
95 %

4 305
94 %

14 470
89 %

33 331
73 %

Kollektivandel (inkl sykkel)
Mill. kr
Prosent

Kollektivandelen er beregnet ut fra sum bompenger inkl. lån som går til investeringer og drift av lokal
kollektivtransport samt midler til kollektivtiltak på riksveg, fylkesveg i Akershus og kommunal veg i
Oslo.

Bompenger til drift og småinvesteringer i kollektivtrafikk til Ruter i forslag til handlingsprogram for
Oslopakke 3 2019–22. Tall i mill. 2019-kr og som andel av netto bompenger.

2019

2020

2021

2022 Sum 2019-22

Oslopakke 3
Mill. kr
Prosent

871
28 %

871
20 %

941
22 %

941
21 %

3 624
22 %

Oslo
Mill. kr
Prosent

454
24 %

454
16 %

524
18 %

524
18 %

1 956
18 %

Akershus
Mill. kr
Prosent

417
34 %

417
27 %

417
31 %

417
26 %

1 668
29 %

VEDLEGG 5

Bymiljøavtaleprosjekter 2017–2023
Tabellene under viser hva som er fordelt av midler til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gåing i
Bymiljøavtalen i 2017/18, foreslått i 2019, og hva som er foreløpige behov frem til 2023.
Prioriterte prosjekter som har fått bevilgning i 2017/2018 eller er foreslått bevilget i 2019 er markert i
grått felt.

Akershus

2017/
2018

2019

2020

2021

2022

20
18
60
12
1
5
50

15
23
20
20
14
20
50

10
44

2023

Sum

Kollektivtiltak:
Holdeplassoppgradering Akershus
Innfartsparkering Akershus
E6 Tiltak på ramper/kryss(Hvam/Skedsmovollen)
Fv. 352 Kollektivfelt Visperud
Rv. 22 Fremkommelighetsttiltak Olavsgaard
Rv. 159 Tiltak ramper-kryss E6
Midl. innfartsparkering/kollektivfelt E6 sør og nord
Rv. 22 Etablering av ny busslomme/filterfelt på Sundet
Kollektivfelt Karihaugen (Oslo)/Hvam (Akershus)
Rv. 22 Fremkommelighetstiltak på Kjeller (rv. 120 til x fv. 120)

5
5
5

15

45

60

22

50
90
100
32
120
25
122

Gang- og sykkelveitiltak:
E6/fv 152 Langhus, Vevelstadvn-Smedsrudveien
Fv 604 Prof Kohts vei - Markveien-Gml Drammensvei
E6/fv. 152 Stenfelt - Greverud
E6/Fv. 381 Sagdalen - Nitelva bru
Fv. 120 Storgata Lillestrøm (50 pst. stat)
Fv. 153 Sandviksveien, Slependen - Sandvika
Fv. 203 Kirkeveien: Otto Valstadsvei x Kirkeveien
E6/Fv.454 Tr.heimsveien: Cathinka Gulbergsv-Jessheim
E6/rv. Ekspressykkelvei Solheim - Oslo
E18 Asker sentrum - Holmen
Fv. 130 Ringnes - Oslo grense
Fv. 120 Holmenbukta - Billingstadveien

55
81
5
5

10
50
10

76
70
30
45
5
5

60
55
37
30
20
5

40

40

65
206
145
111
82
75
25
85

100

1 333

21
40

Sum Ake rshus

161

85

397

369

222

Sum priorite rte prosje kte r Ake rshus

161

85

274

173

75

-

767

Oslo

2017/
2018

2019

2020

2021

2022

2023

8
10
8
14
7

8
8
2
2

9
6
2

9
6
2

Sum

Kollektivtiltak:
Kollektivfelt Mortensrud-Skullerud
Knutepunktstiltak
Holdeplassoppgradering Oslo
Mindre fremkommelighetstiltak
Rv 150 Oppgradering av holdeplasser Ullern-Ullevål stadion
Rv 4 Oppgradering av bussholdeplasser ved Veitvet
Oppgradering eller utskifting av prioriteringssytem for
signalanlegg
E6 Kollektivfelt Ryen-Sandstuveien (utgående)
Rv. 150 Kollektivfelt Holmenveien-Gaustad
Rv 162 Kollektivfelt ring 1 Munkedamsveien, parsell
Nasjonalteateret stasjon - Filipstad
E6 Gjøre midlertidige kollektivfelt til permanente Oslo grenseLørenskog
Kollektivtitlak Strømsveien v/Teisen bru
Kollektivfelt Karihaugveien-Oslo grense
Rv 4 Bussfremkommelighet Sinsenkrysset
E6 Holdeplass v/Furuset (lav bruhøyde)

5
6
11
6

5
56

5
40
40
20
16
7
5

30
22

86
32

10

Gang- og sykkelveitiltak:
E18 GSV Maxbo-Maritim
Rv 150 GSV Gaustad-Holmenveien
E6 GSV Ole Deviksvei-Teisenveien
Rv 150 GSV-bru ved Ullevål
Rv 150 Nydalen-Storo (kollektiv og gsv)
E18 Dronning Eufemiasgate
Rv 163 GSV Veitvet-Grorud stasjon
E6 Sikring av eksisterende GSV-bru i Teisenveien
E18 Munkedamsveien - Rådhusplassen, parsell 1
E6 Konows gate, del 1 Ryenkrysset - Simensbråtveien
Strakstiltak sykkel på riksveger i Oslo
E18 Sykkeltiltak, Herregårdskrysset
Rv 150 GSV-bru Universitetskrysset
Rv 150 Kollektivfelt Silurveien-Vækerøveien (kollektiv og gsv)
E6 GSV Konowsgate, del 3 Valhalveien-Konowsgate
E6 GSV Enebakkveien, parsell Østensjøveien-Ryen
E18 GSV Standardheving Skøyen-Dr.Blancasvei
Rv 150 Kollektivfelt Holmenveien-Dalsveien (kollektiv og gsv)
E6 GSV Konowsgate, del 2 Simensbråtveien-Valhalveien
Rv 150 GSV Gaustadalleen-Ullevålkrysset-Rektorhaugen
E18 GSV Utbedre undergang ved Bygdøylokket
GSV Rv 150 Monolittveien-Radiumhospitalet

Sum Oslo

4
22
4
50
18
4
77
11
4
6
12

50
10
6
10
20
24

40
28
233

4
22
4
111
28
10
96
21
31
46
60
44
20
50
18
203
34
321
16
100
33
243

11
19
7
16
20
44
20
10
8
10

10
40
10
60
15
10
6
10

10

8

100
19
90
10
50
5
10

33
221

239

120

273

233

321

580

1 765

239

120

99

28

27

25

537

Totalt Ake rshus og Oslo

400

205

669

602

543

680

3 098

Sum priorite rte prosje kte r

400

205

372

201

102

25

1 304

Sum priorite rte prosje kte r Oslo

Total Akershus og Oslo

