
gr
af

isk
.s

en
te

r@
ve

gv
es

en
.n

o 
- 1

09
1-

07

KONSEPTVALGUTREDNING
Oslopakke 3

DESEMBER 2007

Jernbaneverket
Region Øst



- Konseptvalgutredning Oslopakke 3 - 

 2 



- Konseptvalgutredning Oslopakke 3 - 

 3 

Forord  
Samferdselsdepartementet ga i brev av 23.02.07 Jernbaneverket og Statens 
vegvesen i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for Oslopakke 3. 
Konseptvalgutredningen skal være grunnlag for kvalitetssikring i tidlig fase, 
KS1. Formålet med KS1 er å sikre et bedre beslutningsunderlag for valg av 
konsept og å få bedre statlig styring av store samferdselsprosjekter, eller som i 
dette tilfellet tiltakspakker. 
 
Ifølge departementets oppdragsbrev var det lokalt vedtatte forslaget til Oslopakke 
3 ett av konseptene som skulle utredes sammen med minst ett alternativt konsept. 
Oslopakke 3 er en omfattende tiltakspakke som er tenkt gjennomført over en 
periode på 20 år. Det er svært tid- og ressurskrevende å utvikle og analysere 
helhetlige konsepter for et så stort tiltaksprogram i et komplekst område som 
Oslo og Akershus. Innenfor den gitte tidsrammen har det derfor ikke vært mulig 
å utrede mange ulike konsepter for Oslopakke 3. 
 
Konseptvalgutredningen (KVU) analyserer hovedstadsområdets langsiktige 
behov for utvikling av transportsystemet, formulerer mål for Oslopakke 3 og 
vurderer ulike konsepters samfunnsmessige effekter. Konseptvalgutredningen, 
høringsuttalelser fra lokale myndigheter og rapport fra konsulentene som 
kvalitetssikrer konseptvalgutredningen, vil være utgangspunkt for regjeringens 
videre behandling av saken.  
 
Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av: 
 

• Regionvegsjef Sidsel Sandelien, Statens vegvesen Region øst (leder) 
• Strategisjef Taale Stensbye, Statens vegvesen Region øst 
• Utviklingssjef Øyvind Rørslett, Jernbaneverket Infrastruktur Region Øst 

 
Arbeidet med rapporten er utført av en prosjektgruppe med representanter fra 
Jernbaneverket Region Øst og ulike enheter i Statens vegvesen Region øst. 
Rapporten bygger blant annet på en rekke underlagsrapporter utarbeidet av 
eksterne konsulenter.  
 
Innenfor en relativt stram tidsramme er det lagt vekt på å gi ulike interessenter 
anledning til å medvirke i prosessen. 
 
 
 
14. desember 2007 
 
 
Statens vegvesen       Jernbaneverket 
 
 
 
Revidert versjon av 17.12.2007 
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Sammendrag 
Konseptvalgutredning som grunnlag for ekstern kvalitetssikring 
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbaneverket om å 
utarbeide en konseptvalgutredning som grunnlag for ekstern kvalitetssikring av 
Oslopakke 3. Arbeidet skal inngå i det faglige grunnlaget for Regjeringens 
behandling av Oslopakke 3. Det er stilt som krav at det skal vurderes minst to 
alternative konsepter. Ett alternativ skal være forslaget fra den lokale politiske 
styringsgruppen for Oslopakke 3. Alternativene skal belyse handlingsrommet for 
valg av konsept og utforming av pakken. 

Forventet vekst i transportetterspørsel må håndteres 
Om lag en firedel av Norges befolkning er bosatt i Oslo og Akershus. De siste 50 
år har Oslo og Akershus hatt en befolkningsvekst som har vært høyere enn 
landsgjennomsnittet. Denne utviklingen ser ut til å fortsette. De kommende 20 år 
forventes det 230.000 flere bosatte i området enn i dag. Dette vil gi en kraftig 
vekst i transportetterspørsel, både internt i området, og til/fra området. 
Utfordringen er å håndtere veksten på en måte som er hensiktsmessig for bosatte, 
næringsliv og omgivelser. Utfordringen gjelder både utvikling av arealbruk og 
transportsystem. 

Trengselsproblemer i dagens transportsystem 
Det er i dag betydelige framkommelighets- og trengselsproblemer i transport-
systemet i rushperiodene. Dette gjelder både veg- og kollektivsystemet. Sentrum 
framstår i dag som en flaskehals for busstrafikken. Utenom rush er det god flyt 
på vegnettet, mens kollektivtilbudet har færre linjer og lavere frekvens enn i rush. 
Det er et betydelig etterslep på drifts- og vedlikeholdssiden, både for veg og 
bane. Etterslepet er særlig stort for T-banen. Nye dobbeltspor på jernbane er 
under utbygging. Dette innebærer et potensial for videre utvikling av togtrafikken 
i området. Oslo skal i henhold til gjeldende planer ha et fullt utbygget 
hovedsykkelvegnett i 2015. 

Miljøproblemer 
I dagens situasjon er det 125.000 personer som er plaget av trafikkstøy i Oslo og 
Akershus. Over halvparten av de som er plaget av støy fra vegtrafikk i Oslo bor i 
indre by. Antall personer med dårligere luftkvalitet enn det som er angitt i 
nasjonale mål ligger på 235.000 i dagens situasjon. Også her er problemomfanget 
betydelig i indre by. Det er særlig svevestøv som skaper problemer. 55 prosent av 
klimagassutslippene i Oslo og Akershus kommer fra vegtrafikken. Ny teknologi 
forventes å bidra til å dempe, men ikke fjerne miljøproblemene. 

Trafikanter, næringsliv og naboer til veg- og banenettet har behov for 
effektiv transport og god miljøkvalitet 
Alle transportbrukere etterspør god framkommelighet og forutsigbare 
transporttider til konkurransedyktige priser. Verdsetting av framkommelighet vil 
variere med ulike brukeres tidskostnader. Køer på vegnettet morgen og 
ettermiddag medfører store forsinkelser og kostnader for biltrafikk og buss. 
Videre betyr dårlig kapasitet på og manglende vedlikehold av infrastruktur 
hyppige forsinkelser for tog og baner, særlig i rush. 
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I tillegg til lokale miljøproblemer bidrar økende transportaktivitet til utslipp med 
regionale og globale miljøvirkninger. Gjennom internasjonale avtaler er Norge 
forpliktet til å redusere utslipp av NOx og klimagasser. Lokalt er det vedtatt mål 
for reduksjon i utslipp av klimagasser som er langt mer ambisiøse enn våre 
internasjonale forpliktelser. 

Overordnet mål er å sikre effektiv og sikker transport av personer og 
gods for å legge til rette for ønsket vekst  
Oslopakke 3 skal legge til rette for bærekraftig arealbruksmønster og transport i 
en utvidet arbeids-, bolig- og serviceregion rundt Oslo. Videre skal Oslopakke 3 
redusere lokal miljøbelastning og bidra til å oppfylle Norges internasjonale 
miljøforpliktelser. 
 
På denne bakgrunn er det formulert følgende effektmål for Oslopakke 3: 
 

• sikre et transportsystem som har god framkommelighet, tilstrekkelig 
kapasitet og er robust for hendelser. 

• utvikle transportsystemet i tråd med nullvisjonen for trafikksikkerhet. 
• skjerme Oslo indre by, viktige knutepunkter/tettsteder og boligområder 

for vekst i biltrafikk 
• bidra til vesentlig redusert vekst i biltrafikk, bl.a. for å begrense utslipp 

av klimagasser 

Vi sammenligner det lokale forslaget til Oslopakke 3 og et alternativt 
konsept med en referansesituasjon uten trafikantbetaling 
I alle de tre konseptene (inkl. Referanse) er det lagt inn riksvegmidler til 
investering på samme nivå som i Nasjonal transportplan 2006- 2015. Videre 
forutsettes det i alle konseptene at staten finansierer utbygging av nye 
dobbeltspor Skøyen- Sandvika og Oslo- Ski. 
 
Referansekonseptet har en økonomisk ramme på 30 milliarder kroner i perioden 
2008- 2027. Som forutsatt i Bjørvika-avtalen, avvikles trafikantbetaling i dagens 
bomring i 2012. Bundne prosjekter, dvs. prosjekter som er under utbygging, 
legger beslag på nesten 40 prosent av rammen for riksvegmidler og bompenger. 
De udisponerte ”sekkepostene” for mindre tiltak til trafikksikkerhet, miljø, 
kollektivtrafikk og gang- og sykkelveger er om lag halvert sammenlignet med 
nivået i NTP 2006-2015. 
 
Lokalt forslag er identisk med forslaget som den politiske styringsgruppen la 
fram i mai 2006, bortsett fra at det nye betalingssnittet i vest er flyttet til 
Lysakerelva, samtidig som takstene er justert for å treffe opprinnelig inntekt. 
Konseptet har en økonomisk ramme på 68 mrd kroner, og alle prosjekter i 
Referanse er også med i Lokalt forslag. Videre prioriterer den lokale 
styringsgruppen utbygging av ny E18 fra Asker til Fiskvollbukta, E6 
Manglerudtunnel, rv. 4 i tunnel Bjørvika- Økern og lokk over deler av E6 i 
Groruddalen. Det er satt av om lag 9 mrd kroner til drift av kollektivtransport, 
inkludert kjøp av nye T-banevogner. 
 
Jernbaneverket og Statens vegvesen har i tråd med oppdraget fra departementet 
utformet et Alternativt konsept basert på køprising. Formålet er å illustrere et 
transportpolitisk mulighetsrom som grunnlag for partenes videre utvikling av 
Oslopakke 3. For å begrense biltrafikken forutsettes det i Alternativt konsept 
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høyere parkeringskostnader enn i Referanse og Lokalt forslag i alle områder som 
har parkeringsavgift i dag. 
 
Det foreslåtte opplegget for køprising vil ifølge modellberegningene at inntekt fra 
brukerbetaling kan bli 4 mrd kroner høyere enn i Lokalt forslag. Hele økningen 
foreslås i prinsippet brukt til kollektivtransport. I tillegg innebærer Alternativt 
konsept betydelige omprioriteringer sammenlignet med tiltaksporteføljen i Lokalt 
forslag, bl.a. ved at midler flyttes fra veginvesteringer til kollektivtiltak. Det er 
satt av om lag 13 mrd kroner til drift av kollektivtransport, inkludert kjøp av nye 
T-banevogner. 

Sterk vekst i transportetterspørsel de kommende 20 år 
Det er beregnet en vekst i etterspørsel etter personturer på om lag 35 prosent de 
kommende 20 år. Referanseframskrivingen til 2028 viser betydelig større kø- og 
framkommelighetsproblemer i transportnettet enn det vi har i dag. Konsentrert 
arealutvikling, økte køproblemer og videre utvikling av kollektivtilbudet (først og 
fremst togtilbudet) antas å bidra til en noe høyere kollektivandel i Referanse enn i 
dag. 

Befolkningens mobilitet opprettholdes 
Oslopakke 3 med trafikantbetaling er beregnet å gi en relativt marginal nedgang i 
antall personturer som utføres i Oslo og Akershus. I Lokalt forslag reduseres 
reiseaktiviteten med 1 prosent, i Alternativt konsept med 3 prosent. Dette betyr at 
Oslopakke 3 først og fremst påvirker reiselengde og transportmiddelbruk. 

Alternativt konsept gir best trafikal måloppnåelse 
Trafikkberegningene viser en bedre måloppnåelse for Alternativt konsept enn for 
Lokalt forslag. Dette gjelder forhold som: 
 

• Forbedringer i reisetid  
• Kollektivandel 
• Redusert trafikk i indre by 
• Køforhold 

 
Tas bommene ned i Lokalt forslag, blir måloppnåelsen kun marginalt bedre enn i 
Referanse. Verken Lokalt forslag eller Alternativt konsept i nåværende utforming 
gir noen vesentlig reduksjon i klimagassutslipp i forhold til Referanse. 

De nye dobbeltsporene er en forutsetning for effektiv, sikker og 
miljøvennlig transport i hovedstadsområdet 
Den partielle analysen av virkninger av nye dobbeltspor og et styrket togtilbud 
understreker togets sentrale rolle for transportsystemet. Dobbeltsporene vil gi 
kapasitet til å ta ønsket overføring av trafikk fra veg til bane. Men uten 
restriksjoner på biltrafikken tyder analysene på at utbyggingen alene ikke vil gi 
stor overgang fra bil til tog. Omvendt er et styrket togtilbud med bedre kvalitet 
og punktlighet en forutsetning for å ta i bruk effektive virkemidler for å begrense 
trafikken i indre by.  

Fortsatt store køproblemer på E18 i vest 
Lokalt forslag innebærer en ”full utbygging” av E18 i Vestkorridoren, og at ett 
felt i hver retning disponeres til bussfelt. Dette gir tilnærmet samme kapasitet for 
biltrafikk i E18 korridoren som i dag, samtidig som trafikken øker, både som 
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følge av generell vekst, og som følge av bedre tverrforbindelser ned mot E18. 
Dette gir langt på veg de samme køproblemer som i dag, og sannsynligvis fortsatt 
stor trafikk på dagens E18. Tas kollektivfeltene bort øker bilkapasiteten. Dette 
overfører biltrafikk fra parallelle hovedveger, noe som langt på veg fyller opp 
den økte kapasiteten, og bidrar til fortsatt kø på E18. Tas trafikantbetalingen bort 
samtidig som kollektivfeltene fjernes, vil trafikken i indre by øke. Dette gjør at 
E18 utbyggingen bør vurderes kombinert med en permanent trafikantbetalings-
ordning dersom man skal bli kvitt køene. Best framkommelighet på E18 oppnås i 
Alternativt konsept, til tross for at investeringsomfanget ligger på det halve av 
Lokalt forslag. Køprising er den viktigste forklaringen på dette. 

Store utfordringer i et vegsystem med mange og lange tunneler 

Utbygging i henhold til Lokalt forslag vil bety at antall kilometer høytrafikkerte 
tunneler i Oslo og Akershus blir fordoblet. Dette vil medføre store utfordringer 
knyttet til trafikkavvikling, drift og vedlikehold. De nye tunnelene vil øke drift- 
og vedlikeholdskostnadene for vegnettet med anslagsvis 150 millioner kr pr år. 

Teknologiutvikling betyr mindre luftforurensing og kan gi lavere 
utslipp av klimagasser 
Trafikantbetaling betyr at mindre av denne teknologigevinsten spises opp av 
trafikkvekst. Der nærmiljøer får vesentlig mindre trafikk enn i dag ved bygging 
av nye tunneler kan det bli ytterligere miljøforbedringer i form av renere luft, 
reduserte støyplager og nedbygging av vegen som barriere. Våre beregninger 
som er basert på relativt ambisiøse forutsetninger om energieffektivisering av 
kjøretøyer, indikerer lavere utslipp av klimagasser i alle de tre 2028-situasjonene. 
Vi kan imidlertid ikke utelukke at beregnet trafikkvekst kan bety økte utslipp av 
CO2 fra vegtrafikk, og beregnet nedgang er uansett ikke tilstrekkelig for å oppnå 
reduksjoner i tråd med lokale mål og målet i klimameldingen. 

Alternativt konsept gir større prissatt nytte enn Lokalt forslag  
Den forenklede samfunnsøkonomiske analyse av prissatte virkninger viser 
følgende netto nytte (nytte minus kostnader) i år 2028 for de to konseptene: 
 

• Lokalt forslag:   - 1.200 mill.kr 
• Alternativt konsept:     - 350 mill.kr 

 
Et anslag på ikke inkluderte, kvantifiserbare nyttevirkninger, viser at dette 
tillegget sannsynligvis er vesentlig større for Alternativt konsept (200- 800 
mill.kr) enn for Lokalt forslag (100- 300 mill.kr). Dette gjør at Alternativt 
konsept sannsynligvis har positiv netto nytte, mens Lokalt forslag sannsynligvis 
ikke har det. 
 
De to største samfunnsøkonomiske nyttekomponentene i begge alternativ er tids- 
og kjøretøykostnader, samt ulykkeskostnader. 

Ulike interessenter vil ha ulik nytte 
Fordelingsvirkninger er i betydelig grad avhengig av hvordan inntektene 
benyttes. Her skiller konseptene seg fra hverandre. Alternativt konsept gir en 
større satsing på kollektivtransport enn Lokalt forslag. Dette favoriserer grupper 
som i større utstrekning benytter kollektivtransport fremfor bil (kvinner og 
lavinntektsgrupper). Når det gjelder betalingssystemet, ligger den store 
forskjellen i rushtidsprising. Det vil si at bundne reiser i rushtiden kommer 
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dårligere ut i Alternativt konsept enn i Referanse. Næringslivet har en høy 
verdsetting av tid. Det vil si at de har størst nytte av reduserte reisetider for 
personer og gods. På den annen side betaler tunge kjøretøyer mer enn lette i de to 
betalingssystemene. Alternativt konsept, som har flere betalingssnitt, gir en 
jevnere geografisk fordeling av trafikantbetalingen enn i Lokalt forslag. 

Konseptvalgutredningen gir grunnlag for videre utvikling av 
Oslopakke 3 
På grunnlag av vurdering av de to konseptene for Oslopakke 3 anbefaler 
Jernbaneverket og Statens vegvesen at det i videre prosess legges vekt på 
følgende forhold: 
 

• Vegkapasiteten i korridorene inn mot indre by bør ikke økes  
• Trafikantbetalingen bør være tidsdifferensiert 
• Nye dobbeltspor er avgjørende for effektiv transport i en utvidet 

Osloregion 
• Store utfordringer i et vegsystem med mange og lange tunneler 
• Det er nødvendig å styrke ”sekkepostene” 
• Oslopakke 3 må suppleres med samordnet bruk av andre virkemidler 

 

Fortsatt betydelig potensial for optimalisering av vurderte løsninger 
Trafikkanalysen tyder på at det fortsatt er et betydelig potensial for forbedring av 
de vurderte alternativene. For Alternativt konsept synes det særlig interessant å se 
videre på: 
 

• Tiltak for ytterlig demping av det samlede trafikkarbeidet 
• Ytterligere styrket kollektivtilbud 
• Vegsystemet, spesielt i Sørkorridoren 
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1 Situasjon  
Effektiv, sikker og miljøvennlig transport er en forutsetning for ønsket vekst og 
utvikling i hovedstadsområdet. Den voksende biltrafikken er en av Oslos største 
utfordringer. I Oslo og Akershus ventes en befolkningsvekst på 23 prosent fram 
mot denne utredningens analyseår 2028. Det felles arbeids-, bolig- og 
servicemarkedet rundt Oslo øker i utstrekning. Sammen med økonomisk vekst i 
Oslo og Akershus betyr dette økt etterspørsel etter transport. Modellberegninger 
antyder en trafikkvekst på 30 prosent fram til 2028. I rushtiden er deler av 
vegnettet allerede i dag overbelastet, og deler av kollektivsystemet har dårlig 
framkommelighet og for lite kapasitet. Situasjonsbeskrivelsen bygger i stor grad 
på Hovedstadsmeldingen1, høringsutkast Oslo kommuneplan 20082 og 
Byanalysen for Oslo og Akershus3 

1.1 Prosjektidé- bakgrunn for 
konseptvalgutredningen 
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune søkte høsten 2006 
Samferdselsdepartementet om godkjenning av en ny bompengepakke over 20 år i 
Oslo-området som skal avløse Oslopakke 1 og 2. I det lokale forslaget er 
Oslopakke 3 i hovedsak tenkt finansiert med økte satser i bomringen i Oslo og 
betaling i et nytt bompengesnitt i Bærum kommune.  
 
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeide 
konseptvalgutredning som grunnlag for ekstern kvalitetssikring, KS1, av 
Oslopakke 3. Resultatet fra arbeidet med KS1 skal inngå i det faglige grunnlaget 
for Regjeringens behandling av Oslopakke 3. 
 
Etterspørselen etter transport i Oslo og Akershus antas å øke med omkring 30 
prosent fram til 2025 som følge av ventet vekst i befolkning og arbeidsplasser. 
Med dagens nivå for statlige samferdselsbevilgninger vil det ikke være mulig å 
gjennomføre nødvendig oppgradering av transportsystemet for å håndtere denne 
etterspørselen. Samtidig er det ønskelig å skaffe tilstrekkelig og forutsigbar 
offentlig finansiering av kollektivtilbudet.  
 
Spørsmålet om trafikantbetaling etter avslutning av bompengeinnkreving etter de 
vedtatte Oslopakkene ble utredet i tilknytning til det regionale arbeidet med 
Nasjonal transportplan 2006-2015. Behovet for vurdering av en ny Oslopakke 
basert på fortsatt trafikantbetaling i en eller annen form fikk tilslutning i flere 
vedtak i Oslo bystyre og Akershus fylkesting. På denne bakgrunn videreførte 
Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og de statlige transportetatene 
utredning av et nytt opplegg for trafikantbetaling. Samordningsutvalget for 
Oslopakke 1 og 2, med politisk representasjon fra Oslo og Akershus, ga sin 
tilslutning til tilnærming og prosess for arbeidet. 
 
Våren 2004 presenterte Statens vegvesen forslag til program for videre utredning 
av Oslopakke 3. Forslaget var utarbeidet i nært samarbeid med 
Koordineringsgruppen for areal- og transportplanlegging med administrative 
                                                 
1 St. meld. nr. 31 (2006-2007) Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion 
2 Kommuneplan 2008. Oslo mot 2025. Høringsutkast. Oslo kommune. Mars 2007. 
3 Byanalyse for Oslo og Akershus. Nasjonal transportplan 2010-2019. Jernbaneverket 

Region øst og Statens vegvesen Region øst. Desember 2006. 
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representanter for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, regionrådene i 
Akershus og regionale statsetater. 
 
Høsten 2004 ble det etablert en politisk styringsgruppe for arbeidet med 
tre representanter fra Oslo kommune og tre fra Akershus fylkeskommune. 
I mai 2006 la denne styringsgruppen fram sitt forslag til Oslopakke 3 med 
en økonomisk ramme på 53,4 mrd kr over en periode på 20 år. Forslaget 
omfatter finansiering av en lang rekke veg- og kollektivprosjekter. 
 

 
Figur 1.1 Oslo er ”transportnav” i en stor region. 
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1.2 Samferdselsdepartements mandat 
Samferdselsdepartementet gir i sitt brev av 23.2.2007 (vedlegg 1) rammer for 
konseptvalgutredning for Oslopakke 3 i tillegg til generelle retningslinjer fra 
Samferdselsdepartementet av 12. februar 2007 og etatenes retningslinjer for 
arbeid med konseptvalgutredning fra november 2006. Alternativanalysen skal i 
tillegg til nullalternativet inneholde minst to alternative konsepter. Ett av disse 
alternativene skal være forslaget fra den politiske styringsgruppen for Oslopakke 
3. Alternativene skal vise handlingsrommet i utforming av pakken. Etatene 
bestemmer selv antall alternativer som skal analyseres, og utforming av disse, 
bl.a. tatt hensyn til tidsrammen for arbeidet. 
 
Ifølge retningslinjene av 12.02.07 skal tiltakspakker i større byområder vurderes 
samlet, ikke som enkeltprosjekter. Etatene skal i analysene trekke inn de 
virkemidlene som anses som relevante i utviklingen av en helhetlig areal- og 
transportpolitikk for hovedstadsregionen. Planlagte og pågående 
jernbaneprosjekter skal inngå i analysene på lik linje med de øvrige tiltakene i 
pakken.  
 
Samferdselsdepartementet har i tillegg til vurdering av samlede virkninger av 
helhetlige tiltakspakker bedt etatene gjennomføre partielle analyser av:  
 

• Dobbeltsporutbyggingens virkninger på vegtrafikken og behovet for 
vegutbygging 

• E18 vestkorridoren og konsekvenser for tilstøtende vegnett i denne 
korridoren 

• Konsekvenser av omfattende bruk av lokk og tunnelløsninger 
 
Konseptvalgutredningen skal analysere virkninger av å videreføre 
trafikantbetaling etter 2012 som delfinansiering av forsert utvikling av 
transporttilbudet i Oslo og Akershus. Siden ”prosjektet” som skal vurderes, er 
ekstrainnsats i tillegg til ventet bidrag fra statsbudsjettet over en periode på 20 år 
fra 2008 til 2027, er det naturlig at Konsept 0, Referansekonseptet, bygger på 
fortsatt investering gjennom hele perioden finansiert med statsmidler. 
 
Selv om oppdraget er å sammenligne virkninger av alternative konsepter med en 
referansesituasjon uten trafikantbetaling i året 2028, omtaler vi enkelte steder 
også endringer i forhold til Dagens situasjon. Dette er nødvendig fordi 
effektmålene i betydelig grad er definert ut fra dagens forhold. 

1.3 Avgrensing av analyseområdet 
Oslopakke 3 skal finansiere transporttiltak i Oslo og Akershus. Disse to fylkene 
utgjør kjernen i hovedstadsregionen med til sammen 1,06 millioner innbyggere, 
hvorav Oslo har 550.000 og Akershus har 510.000. Tiltakene vil imidlertid ha 
betydelige ringvirkninger utenfor disse fylkene.  
 
Vi fokuserer derfor i denne utredningen på forholdene i Oslo og Akershus eller 
deler av dette området. I noen sammenhenger er det likevel naturlig å utvide det 
geografiske perspektivet, jf definisjoner av ulike områder hentet fra 
Hovedstadsmeldingen i boksen nedenfor. I konseptvalgutredningen mener vi 
med ”hovedstadsområdet” de to fylkene Oslo og Akershus. 
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Ulike geografiske begrep og avgrensinger: 
 
Oslo kommune: ca 550.000 innbyggere  
Akershus fylkeskommune: ca 510.000 innbyggere og 22 kommuner 
Oslo og Akershus: ca 1 060 000 innbyggere 
Oslo tettsted: ca 835.000 innbyggere 

Inndeling som relaterer seg til SSBs tettstedsdefinisjon. Det 
sammenhengende bebygde området i Oslo og 10 nabokommuner. 

Osloregionen: ca 1 555 000 innbyggere 
Inndeling som relaterer seg til Samarbeidsalliansen Osloregionen.  Omfatter 
56 kommuner; Oslo, alle kommuner i Akershus (22) og Østfold (18), samt 
kommuner i Oppland (3), Buskerud (8) og Vestfold (4). 

Storbyregionen Oslo: ca 1 300 000 innbyggere 
Inndeling som svarer til Storbymeldingens begrep om Stor- Osloregionen, 
med 46 kommuner; Oslo, alle kommuner i Akershus, samt kommuner i 
Østfold, Oppland, Buskerud og Vestfold. 

Østlandsområdet: ca 2,3 mill innbyggere 
Inndeling som dekker alle de 8 fylkene på Østlandet. 

Hovedstadsregionen: 
Begrep uten fast definisjon, men som betegner den funksjonelt integrerte 
regionen som har Oslo som kjerne. Assosieres ofte med Oslo tettsted eller 
Storbyregionen Oslo. 

Basert på Hovedstadsmeldingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Befolkning og næringsliv 
Kapittel 1.4 er i hovedsak basert på et underlagsnotat utarbeidet av Civitas4. 

1.4.1 Befolkning 
Med en befolkning på 1,06 millioner utgjør Oslo og Akershus 23 prosent av 
Norges befolkning. Osloregionen med 1,554 millioner innbyggere utgjør 
tilsvarende 33 prosent av befolkningen, mens det på hele Østlandet bor ca 2,3 
millioner mennesker, 50 prosent av Norges befolkning. 

Vekst  
Oslo og Akershus har de siste 50 år hatt sterkere befolkningsvekst enn resten av 
landet. Denne utviklingen ser ut til å fortsette. Til sammen har de to fylkene 
vokst med ca 12 prosent i perioden 1996- 2006. Dette er godt over 
gjennomsnittlig vekst for landet, som i denne perioden har vært 6,2 prosent.  
 
I Akershus har befolkningsveksten de senere årene vært særlig stor i tettstedene 
Jessheim, Lillestrøm, Strømmen og Sandvika. Ullensaker kommune opplevde 40 
prosent vekst fra 1990 til 2005, mot 20 prosent for Akershus som helhet.  
 
Befolkningsveksten har vært større enn forventet i Oslo de seneste årene. Mens 
prognosene fra 2000 viste en vekst i befolkningen fram mot 2006 på 4,4 prosent, 
så resultatet i desember 2006 ut til å bli en vekst i overkant av 8,1 prosent. 2000-
prognosenes tall for utgangen av 2012 ser ut til å bli nådd allerede i 2007. I 
samme tidsrom (2000 til 2006) har befolkningsveksten i Akershus vært på 7,3 
prosent.  

                                                 
4 Civitas: Bidrag til behovsutredning - kapittel 1.2 og 1.3. Njål Arge, Rolv Lea og Gaute 
Taarneby. Notat mai 2007. 
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SSBs befolkningsprognose5 tilsier en befolkningsøkning på 23 prosent fra 2003 
til 2025 i Oslo og Akershus. Dette utgjør ca 232 tusen nye bosatte i Oslo og i 
Akershus. Veksten ventes tilnærmet likt fordelt mellom Oslo og Akershus. En 
stor del av veksten i Oslo er ventet til de sentrale byområdene. I Akershus er det 
ventet at veksten prosentvis vil bli klart størst i Ullensaker kommune, på hele 72 
prosent og 16 tusen nye beboere i perioden 2003 – 2025. Bærum vil få den 
største veksten totalt, med 28 tusen nye beboere, tilsvarende 27 prosent vekst. 
Dersom trenden fra perioden 2000 – 2006 fortsetter fram mot 2025, vil både 
befolkningsvekst og transportetterspørsel i Oslo bli vesentlig høyere enn i SSBs 
prognose. 
  

 
Figur 1.2: Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser for Oslo, Akershus og 
Osloregionen. Kilde: Høringsutkast Kommuneplan Oslo 2008 

1.4.2 Næringsliv 

Næringsstruktur i Osloregionen 
Det er i regionen klart størst verdiskaping (BNP) innen finans, eiendom og andre 
forretningsmessige tjenester, mens offentlige tjenester sysselsetter flest. Oslo og 
Akershus skiller seg først og fremst fra resten av Osloregionen innenfor industri, 
forretningsmessig tjenesteyting, eiendom og finans. Den interne fordelingen av 
næringslivet i Oslo og Akershus har følgende viktige hovedtrekk: 
 

• Forretningsmessige tjenester og finanssektoren er sterkest i Oslo og 
Akershus Vest 

• En gros og transport og kommunikasjon er viktigst i Akershus syd og 
nord 

 

                                                 
5 Middels nasjonal vekst/mobilitet/aldring/innvandring. 
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Figur 1.3: Sysselsetting i prosent for Oslo, Akershus, Osloregionen og landet ellers i 
2005 etter hovednæringer. Kilde: Høringsutkast Kommuneplan Oslo 2008. 
 
Det er en funksjonsfordeling mellom hovedstadsområdet og resten av landet, der 
hovedstadsområdet er vertskap for styrings-, kunnskaps- og finanssentre, mens 
vareproduksjon i hovedsak foregår andre steder. Hovedstadsområdet har en større 
nyskapingstakt enn andre regioner i Norge, med over halvparten av landets FoU- 
virksomhet, men det har lite salg av varer og tjenester til utlandet. 
Hovedstadsområdet fremste marked er foretak og innbyggere i egen region og i 
resten av landet. Det er en arbeidsdeling mellom hovedstadsområdet og andre 
deler av Norge og dermed en gjensidig avhengighet mellom dem.  
 
Sysselsettingen i perioden 2000 til 2005 viser størst økning innenfor offentlig 
tjenesteyting. Det er også registrert en liten økning innenfor handel, hotell og 
restaurant. Næringsområdene industri, olje og gass, samt transport og 
kommunikasjon kan vise til en nedgang i samme periode. Det er også en liten 
nedgang i jordbruk, mens sysselsettingen i finans, eiendom og bygg og anlegg er 
uendret. 

1.4.3 Pendling og regional integrasjon 
Omfang av arbeidspendling er en indikator på grad av økonomisk integrasjon i et 
geografisk område. Økt integrasjon bidrar til bedre utnytting av ressursene i 
arbeidsmarkedet. Oslo tettsted har over de senere tiår blitt stadig sterkere 
integrert med omlandet. Dagpendlingsomlandet (definert som kommuner der 
minst 10 % av de sysselsatte pendler til hovedstadsområdet) sammenfaller 
omtrent med ”1-timesregionen” rundt Oslo. Geografisk har dette omlandet 
utvidet seg over tid med bedring av transportnettet og kollektivtilbudet, og det 
strekker seg i dag blant annet til Hønefoss, Kongsberg, Holmestrand, Sarpsborg, 
Årnes og Lunner.  
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Figur 1.4: Funksjonell inndeling av Osloregionen etter pendling til Oslo. Kilde: 
Hovedstadsmeldingen 2007. 
 
Jo bedre og raskere kommunikasjonene blir, jo større og mer integrert blir ”1-
timesregionen”. Pendlingen øker, ikke bare til Oslo, men også mellom regionene 
i Akershus og til og fra områder utenfor Akershus. Samtlige delregioner i 
hovedstadsområdet har over tid vekst i både innpendling og utpendling. 
 
Ca halvparten av de sysselsatte i Osloregionen arbeider innenfor egen delregion, 
mens den andre halvparten pendler til andre delregioner. Drøyt 190 tusen 
arbeidsreiser går til, fra eller gjennom Oslo. Størst er pendlingen mellom Oslo og 
regioner i Akershus. Men det er også en betydelig pendling mellom Oslo og 
Akershus og delregionene utenfor.  
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1.4.4 Arealbruk i hovedstadsregionen  

Oslo 
Framveksten av bebyggelsen i Oslo har stort sett skjedd før bilismen begynte å 
prege byplanleggingen fra 1970-tallet. ”Murbyen” innenfor Ring 2 mangler de 
brede gater og avenyer man gjerne finner i andre store byer. Dette bidrar til å 
begrense gatenettets kapasitet. Boligbebyggelse finnes i hele sentrum og indre 
by, og dette gjør at store deler av byens befolkning er utsatt for støy, 
forurensning, usikkerhet og annen sjenanse fra biltrafikk. Topografien med åsene 
rundt ”Oslogryta” bidrar til at det ofte dannes et ”lokk” (inversjon) om vinteren 
som over lange perioder kan forsterke problemene med lokal luftforurensning. 
 
Nesten helt fram til 1970-tallet ble mye av Oslo og nabokommunene bygget ut 
med det kollektive transportsystemet som ”ryggrad”. Oslo fikk sine drabantbyer 
med den kommunalt finansierte T-banen som en hovedpremiss for boligområder 
og senterstruktur. Overgang til en mer en veg- og bilorientert planlegging og 
utbygging i Oslo ytre by og i nabokommunene har resultert i en by- og 
transportstruktur som er mindre egnet for kollektivbetjening.  

Akershus  
Det sammenhengende byområdet som utgjør Oslo tettsted strekker seg fra Asker 
i vest, til Skedsmokorset i nordøst og til Kolbotn i sør. Byområdet har ikke bare 
vokst fram som en spredning av Oslo. Det er vel så mye en utfylling av en eldre 
flerkjernestruktur av stasjonsbyer langs jernbanelinjene. Utbyggingen har fulgt 
kommunikasjonsårene, både veg og bane.  Dette har medført at stamvegene og 
andre hovedårer for biltrafikken på lange strekninger inn mot Oslo i dag går 
gjennom boligbebyggelse, og utsetter på samme måte som i Oslo store deler av 
befolkningen for sjenanse fra biltrafikken. 
 
I Akershus har det sammenhengende byområdet spredt seg over flere kommuner. 
Markagrensa, landbruksområder, fjorden, topografien og hovedtransportårer har 
vært de viktigste faktorer for kanalisering av utbyggingsmønsteret i tre ”bybånd” 
fra Oslo. Bybåndene er relativt smale, noe som gir bebyggelsen nærhet til 
stasjoner og holdeplasser for det radielt rettede kollektivtilbudet. På den annen 
side medfører de smale bybåndene at det er få hovedveger inn mot Oslo og 
derved begrenset kapasitet.  
 
Utenfor det sammenhengende byområdet har Akershus en rekke selvstendige 
tettsteder omgitt av landbruksområder som for eksempel Jessheim og Ski. Disse 
stedene er i sterk vekst og begrenset areal til byggegrunn krever både omfattende 
og tett utbygging av eksisterende tettsteder. For å gjøre tettstedene funksjonelle, 
utvikle miljøkvalitetene og spare landbruks- og grøntområdene er det nødvendig 
med samferdselstiltak.  

Både konsentrasjon og spredning 
Befolknings- og boligutviklingen i hovedstadsområdet innebærer både spredning 
og konsentrasjon. Fra 1960 til 1990 sto folketallet i Oslo omtrent stille, mens 
Akershus vokste med 200.000. Etter 1990 har Oslo vokst like sterkt som 
Akershus. Samtidig har den sterke økningen i boligprisene siden 1990-tallet, ført 
til at barnefamilier har flyttet stadig lenger ut fra byen for å skaffe seg 
familieboliger til overkommelig pris, dels til ytre deler av Akershus og dels 
utenfor fylket til Østfold, Buskerud og Vestfold. 
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Også for arbeidsplasser har det vært både en spredning og konsentrasjon. 
Arbeidsplasstallet i Akershus økte mellom 1970 og 1990 langt sterkere enn i 
Oslo. Etter 1990 har Oslo igjen hatt den sterkeste veksten av de to fylkene. Det 
skyldes strukturendringer i næringsvirksomheten først og fremst preget av 
nedgang i industrisysselsettingen. Det dreide seg både om utflytting av 
arbeidsplasser fra indre til ytre by og om utflytting fra Oslo kommune til 
kommuner i Akershus. Dette er en utvikling som har preget andre byer i den 
vestlige verden. Også handelsnæringen gjennomgikk store strukturendringer, og 
man fikk framveksten av de nye store kjøpesentrene både inne i byen og langs 
hovedvegene i ytre deler av Oslo og Akershus. Det siste tiåret har det også skjedd 
en betydelig lokalisering av IKT- intensive bedrifter i Oslo sentrum og ved 
stasjoner på T-banenettet. 
 
Både innenfor Oslos grenser og i Akershus er det flere lokale sentra som etter 
hvert har forsterket seg. Framveksten av lokale arbeidsplassentre utenfor Oslo 
sentrum er et av de mest framtredende trekk i byutviklingen de siste 20 år. 

Fortsatt flere arbeidsplasser i Oslo enn Akershus 
Oslo og Akershus hadde til sammen vel 600.000 arbeidsplasser i 2005, hvorav 65 
prosent i Oslo og 35 prosent i Akershus. I Oslo har 57 prosent av de ansatte sin 
arbeidsplass i indre by og sentrum. De senere åra (1995–2006) har 75 prosent av 
nye arbeidsplasser blitt lokalisert i områdene innenfor ring 3 og ved Økern, 15 
prosent langs hovedvegene og 10 prosent i ytre by for øvrig.  
 
To tredjedeler av arbeidsplassene i Akershus ligger i de fem kommunene Asker, 
Bærum, Skedsmo, Ullensaker og Lørenskog. Bærum, Skedsmo og Ullensaker 
hadde størst vekst i årene 2000–2005. Ullensaker har hatt klart størst vekst, som 
følge av hovedflyplassen. I arbeidet med Oslopakke 3 og byanalysen til NTP 
2010-2019 er det lagt til grunn en vekst på 120.000 nye arbeidsplasser i Oslo og 
Akershus fra 2003 til 2025. Av disse arbeidsplassene ventes ca 80.000 å komme i 
Oslo og ca 40 tusen i Akershus.  
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Figur 1.5: Anslag på vekst i boliger og arbeidsplasser i Oslo og Akershus fra 2003 til 
2025 basert på arbeidet med Oslopakke 3 og byanalysen. 
 
I Oslo er det antatt at 80 prosent av de nye arbeidsplassene vil komme i indre by 
og i Nydalen, Forskningsparken og ved Rikshospitalet. I Akershus er det antatt at 
de fem kommunene nevnt foran som har to tredjedeler av antall arbeidsplasser, 
også får to tredjedeler av veksten fram mot 2025. Den største andelen av 
nylokaliseringer antas å komme i områder med relativt god kollektivdekning. 

Stort potensial for vekst i Oslos indre by 
I Oslo bor i dag 33 prosent av befolkningen i indre by og sentrum. Denne andelen 
har vært relativt stabil de siste 10 årene. Ca 50 prosent av nye boliger har 
kommet i det samme område. Tas Nydalen og Skøyen med, vil disse områdene 
stå for om lag 60 prosent av Oslos boligbygging. Bare 25 prosent av nye boliger i 
denne perioden ble lokalisert til ytre by øst og sør, hvor 45 prosent av byens 
befolkning befinner seg.  
 
En betydelig del av framtidig boligbygging i Oslo er planlagt lagt til Fjordbyen, 
Ensjø, Kværnerområdet og Løren/ Økern, områder som i hovedsak ligger i indre 
by. Disse områdene kan få mellom 55 og 60 prosent av befolkningsveksten fra 
2003 til 2025. Tas bydel Bjerke og Nydalen med, som begge ligger i grensen til 
indre by, står disse områdene for over 70 prosent av Oslos vekst i perioden. 
Fjordbyen har alene potensial for minst dobbelt så mange nye arbeidsplasser som 
i beregningene for 2025. 

Knutepunktsatsing i Akershus 
Akershus fylkesplan 2004 søker å bygge opp om en utvikling av bosetting og 
næringsliv i knutepunkter. På bakgrunn av en analyse om transporttiltak for å 
lykkes med arealutvikling i knutepunkter, vedtok fylkesutvalget i oktober 2004 at 
åtte knutepunkter skulle prioriteres for perioden 2006- 2009: Lysaker/Fornebu, 
Sandvika, Ski, Kolbotn, Lillestrøm, Strømmen, Solheim (Lørenskog) og 
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Eidsvoll. Ytterligere fire punkter ble prioritert for perioden 2010 – 2015: Asker 
sentrum, Jessheim/ Gardermoen, Fetsund, Rotnes/ Nittedal. 
  
Det er et stort potensial for vekst i knutepunktene. I 13 knutepunkt er det 
planlagt, prosjektert eller satt av arealer for til sammen 27 tusen boliger de neste 
15- 20 årene. 

1.4.5 Natur, kultur og rekreasjon i 
hovedstadsregionen 

Oslo indre by viktig for kultur, rekreasjon og høyere utdanning 
Oslo indre by med en sterk arbeidsplasskonsentrasjon setter premisser for det 
aller meste av senterutvikling i Oslo og Akershus. I den tette funksjonsblandede 
murbyen bor bare 27 % av Oslos befolkning. I tillegg til at Oslo har et stort og 
variert spekter av arbeidsplasser er det også studiested for 60.000 studenter og 
har et omfattende og variert tilbud innenfor kultur og underholdning, samt at det i 
Oslo er lokalisert offentlige og private institusjoner som hele Østlandet og landet 
som helhet. Dette gir grunnlag for interaksjon og reiseomfang som i volum minst 
kan være på høyde med arbeidspendlingen.  
 
I all tre båndbyretningene ut fra Oslo er det befolkningsgrunnlag for 
senterdannelser på størrelse med middelstore norske byer. Likevel er Oslo indre 
by førstevalget ved lokalisering av tilbud innen kultur- og rekreasjon. Dette er 
med på å skape en betydelig etterspørsel etter reiser mot Oslo. Jo lenger fra Oslo 
indre by en kommer, desto mer komplette blir senterdannelsene. Ski, Sandvika, 
Asker og Lillestrøm har best forutsetninger til å få sentrumsområder med tilbud 
som i en vanlig by.  

Osloregionens blå-grønne struktur 
Oslo og Akershus har kort avstand mellom fjord og innland, næringsrik 
berggrunn og et godt lokalklima som gir store variasjoner i naturtyper. 
Oslomarka sammen med byens parker, friområder, vassdrag, øyer og fjord en 
mer eller mindre sammenhengende ”blågrønn” struktur som gir grunnlag for stort 
biologiske mangfold og gir innbyggerne muligheter for variert friluftsliv. Disse 
miljøkvalitetene er viktige for befolkningens helse og trivsel og for 
hovedstadsområdets attraktivitet i konkurransen om bedriftsetableringer og 
arbeidskraft. Fjorden og Markagrensa definerer sammen med jordbruksarealene 
relativt smale bånd for utbygging av boliger, næringsvirksomhet og infrastruktur 
for transport. 
 
Oslo tettsted strekker seg inn i Akershus, men fylket har også store områder med 
skog, landbruk og spredtbygde strøk. ”Oslomarka” omfatter et stort skogsområde 
fra Røyken i sørvest og Follo i sørøst som strekkes seg sammenhengende 
nordover mot Hadeland. Området er det mest benyttede friluftsområdet i 
Osloregionen.. 

1.5 Samferdsel 
Hovedstadsområdet er ”navet” i transportnettet for Osloregionen, for Østlandet 
og for hele landet. Hovedstadsområdet er også hovedporten for transport til 
utlandet, både for personer og gods. I Oslo møtes fem nasjonale 
transportkorridorer med landets viktigste jernbanelinjer, sju stamvegruter, og her 
ligger landets hovedflyplass. 
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Jo bedre ”navet” fungerer, jo bedre blir ikke bare integrasjonen innenfor selve 
storbyregionen Oslo, men også integrasjonen med hele Østlandsområdet og med 
andre landsdeler.  

1.5.1 Dagens vegnett og trafikk 
Det offentlige vegnettet er delt inn i et hierarkisk system etter funksjon: 
Kommunale veger, fylkesveger, riksveger og Europaveger. En del av de viktigste 
riksvegene og Europavegene er dessuten definert som stamveger, dvs. at de har 
en funksjon som transportåre mellom regioner og landsdeler/naboland.  
 
I Akershus er en betydelig andel av vegnettet fylkesveger. Det er omtrent like 
mange km med fylkesveger som riksveger/ Europaveger i Akershus. Mange av 
fylkesvegene, spesielt i Oslos nabokommuner, har stor trafikkbelastning. 
Fylkesvegnettet har generelt sett lavere standard enn riksvegnettet. De viktigste 
innfartsårene, som E18 fra sør og vest, E6 fra nord og øst og rv. 4 fra nordøst er 
alle definert som stamveger, og alle har meget stor belastning i rushtida.     
 
Oslo har ikke fylkesveger, men kommunen har ansvar for et betydelig vegnett 
som har ”fylkesvegfunksjon”, dvs. at de er viktige samleveger. Det aller meste av 
vegnettet i Oslo er kommunalt, men de viktigste hovedårene er statlige. I tillegg 
til innfartsårene fra Akershus har Oslo også et ringvegsystem, med tre definerte 
ringveger. 

Trafikkbelastning  
Både i Oslo og Akershus er det hovedvegnettet, i første rekke Europa- vegene og 
ringene, som har størst trafikk. I Oslo er det ring 3, rv. 190/E6 og E18 som har 
klart størst trafikkbelastning. Ring 3 (rv. 150) har ÅDT på i overkant av 80 000 
ved Økern og ca 30 000 over kommunegrensa mot Bærum. Rv. 190 
Ekebergtunnelen har en ÅDT på ca. 55 000, og E18 Festningstunnelen er det en 
ÅDT på ca. 80 000. 
 
Den totale biltrafikken som passerer bygrensa er ca. 370 000 kjøretøy pr. døgn, 
som er en økning på ca. 5,5 prosent fra år 2000 og 23 prosent fra 1993. Av dette 
utgjør trafikken fra vest og nordøst omtrent like stor andel (ca. 150 000 i hver av 
korridorene), mens resten går til/fra syd. 
 
Andel tungtrafikk varierer ganske mye, både mellom de ulike vegene og på 
strekningene, avhengig av nærhet til viktige målpunkter for tungtrafikken. E6 
gjennom Groruddalen har for eksempel en høyere tungtrafikkandel enn 
gjennomsnittet, som ligger på ca 10 prosent. Det er for øvrig registrert en økende 
tungtrafikkandel i den senere tid, dvs. at trafikkøkningen er større for tunge 
kjøretøyer enn de lette.  
 
Det er store variasjoner i trafikkøkning de seneste årene, jmfr tabell 1.1 nedenfor. 
Tabellen viser at innfartsårene fra nordøst (Romerike) har hatt klart størst økning 
de seneste årene, noe som i stor grad skyldes etablering av hovedflyplassen på 
Gardermoen med tilhørende næringsutvikling og boligbygging. En motsatt effekt 
kan en merke i vest, på grunn av nedleggelsen av flyplassen på Fornebu. Dette er 
antakelig en midlertidig effekt, da økende næringsaktivitet og boligbygging i 
vestområdet er i ferd med å føre til at trafikkbelastningen øker igjen.     
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I tillegg har E6 hatt kapasitet til å ta i mot større trafikk, i motsetning til for 
eksempel E18 i Bærum, som har hatt mer beskjeden trafikkvekst. Her er det i 
praksis knapt mulig å avvikle mer trafikk, i hvert fall ikke i rush.  
 
Også på hovedvegene i Oslo er det store variasjoner, som både kan tilskrives 
endring i aktivitetsnivå i ulike områder samt kapasitetsreserve på vegen. Et typisk 
eksempel er E18 Mosseveien, som stort sett er en tofeltsveg, der kapasiteten i 
rush har vært fullt utnyttet i mange år.    
 
Tabell 1.1 Oversikt over trafikkutviklingen over bygrensa de seneste 10 årene (1997-
2006). Tallene viser summen av trafikken på alle fylkeskryssende veger.   
                                                                                                                                              
  ÅDT 1996 ÅDT 2006 Økning, % 
Fra vest 132 000 143 000 8 
Fra sør 64 000 74 000 16 
Fra nordøst 134 000 17 0000 27 

 
I rush er det køer i større eller mindre grad på alle innfartsårer inn mot og i Oslo. 
På ringvegsystemet kan det også være store forsinkelser i rush.   
 
Målinger av gjennomsnittsfarten i morgenrushet for utvalgte 
hovedvegstrekninger i 2005 ga følgende resultater for biltrafikken:     
 

• E18 fra Asker sentrum til Bispelokket: 25 km/t. 
• Rv. 4 fra Rotnes i Nittedal til Bispelokket: 37 km/t. 
• E6 fra Skedsmovollen til Bispelokket: 44 km/t. 
• E6 fra Ringnes til Bispelokket: 36 km/t. 
• E18 fra Ringnes til Bispelokket: 31 km/t. 
• Rv. 168 fra Bærums verk til Bispelokket: 29 km/t. 
• Rv. 150, ring 3, fra Ryen til Lysaker: 21 km/t. 

 
Selv om det ikke er riktig å sammenlikne direkte, i og med at ovennevnte 
strekninger har ulike lengder, og det stedvis kan være store variasjoner innenfor 
disse strekningene, viser undersøkelsen fra 2005 at køproblemene er størst på:  
 

• Rv. 150 ring 3, spesielt strekningen Teisen – Tåsen 
• hovedvegene fra vest, spesielt E18 gjennom Bærum. 
• hovedvegene fra sør i Oslo, (E6 og E18). 
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Figur 1.6: Køkart dagens situasjon 
 
Hovedvegene fra nordøst, rv. 159 og E6, må sies å ha god framkommelighet i 
dagens situasjon, mens rv. 4 gjennomgående har noe mer forsinkelser. Som nevnt 
over har trafikkbelastningen økt kraftig de seneste årene på innfartsårene fra 
nordøst, spesielt E6, og det forekommer også her tidvis kø i rush. Det er i praksis 
ingen kapasitetsreserve i rushtidene på noen av hovedvegene inn mot Oslo, og 
det er klare tendenser til at den delen av dagen med sammenhengende køer og 
store tidsforsinkelser blir stadig lengre.  

Vedlikeholdsetterslep 
I Vegkapitalprosjektet beregnet Statens vegvesen i 2003 
”gjenanskaffelsesverdien” av riksvegnettet. I denne forbindelse ble det også gjort 
beregninger for vedlikeholdsetterslepet. Det er videre gjennomført beregninger 
av vedlikeholdsetterslep for fylkesveger (2004). Prisjustert pr. 1.1.2007 gir de 
nevnte beregningene følgende anslag for vedlikeholdsetterslep: 
 

• Riksveg Oslo:            590 mill. kr. 
• Riksveg Akershus:     650 mill. kr. 
• Fylkesveg Akershus: 620 mill. kr.   

  

1.5.2 Kollektivtrafikk 
Enhver storbyregion er avhengig av et godt kollektivtransportsystem for å 
fungere effektivt. Offentlige bevilgninger til kollektivtransport i Oslo og 
Akershus har et omfang på om lag 8 milliarder kroner per år. Av dette er ca. 1,5 
milliarder investeringer i infrastruktur, mens 6,5 milliarder kroner går til offentlig 
finansiering av rutetilbud og til drift og vedlikehold av infrastruktur. Driften 
finansieres med ca 30 prosent offentlig kjøp fra statlige og lokale myndigheter og 
70 prosent billettinntekter. Det er vedtatt å opprette et felles regionalt 
administrasjonsselskap ved å slå sammen Oslo sporveier og SL fra 1. jan. 2008. 
Dette selskapet får ansvaret for planlegging og kjøp av tilbudet på T-bane, 
sporvogn, buss og båt i Oslo og Akershus. 
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Figur 1.7: Kollektivsystemet i Oslo, hovedårer 
 
Osloområdet har i dag et omfattende kollektivtransportsystem bestående av et 
relativt godt utbygd jernbane-, t-bane- og trikkenett samt et betydelig regionalt og 
lokalt bussnett. Tilbudet er generelt preget av stor flatedekning, men relativt lav 
frekvens. Hele 79 prosent av befolkningen bor nærmere enn 300 meter fra et 
stoppested. 
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Figur 1.8: Utvikling i antall kollektivreiser per år i Oslo og Akershus fordelt på 
reisemiddel. Tall fra PROSAM rapport nr 143. 
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Nesten 60 prosent av antallet kollektivreiser Oslo og Akershus foregår med 
skinnegående transport. Dersom vi ser på transportarbeidet målt i 
personkilometer er ”baneby”- bildet enda klarere, og jernbanen står alene for 
langt over halvparten av produksjonen.  
 
Toget har i første rekke en betydelig rolle på lengre regionale reiser, mens T-
bane- og trikk er ryggraden i det lokale kollektivtilbudet i Oslo. Bussene har en 
viktig rolle både for regionale og lokale reiser spesielt på relasjoner som ikke 
dekkes av banesystemet. Buss benyttes også i stor grad for å tilby mer kapasitet i 
rushperiodene. Båt har en viktig transportfunksjon på strekningen Nesodden-
Oslo, men utgjør ellers kun et mindre supplement til det øvrige 
kollektivsystemet.  
 
Kollektivtransporten avvikler i dag ca 25 prosent av de motoriserte reisene i 
Oslo/Akershus som helhet, men det er betydelige forskjeller i kollektivandeler 
mellom Oslo og Akershus. I Oslo er kollektivandelen ca. 33 prosent og nærmere 
50 prosent i de indre bydelene mens den i Akershus ligger på ca. 10 prosent. Nær 
halvparten av de bosatte i Oslo og Akershus når store deler av Oslo på under 20 
minutter med bil. Kollektivsystemet gir god tilgjengelighet først og fremst til 
Oslo sentrum og til de viktigste knutepunktene i nettet. Halvparten av de bosatte i 
Osloregionen kan nå Oslo sentrum med kollektivtransport innen 45 minutter i 
morgenrushet. 
 

 
Figur 1.9: Reisemiddelfordeling for bosatte i Oslo og Akershus. Virkedøgn. RVU- 
tall fra PROSAM rapport nr. 124. 
 
Spesielt i Akershus har andelen personbilreiser vært stigende. Det er også 
betydelige forskjeller i reisemiddelfordelingen mellom sentrumsområdene og de 
mer spredtbygde delene av hovedstadsområdet. Når det gjelder andeler for 
motorisert personreiser i korridorene inn mot Oslo og i Oslo innenfor ring 3 
(indre by), gir tabellen under en grov oversikt:  
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Tabell 1.2: Beregnede kollektivandeler for Stor-Oslo 2004 [Transportmodell 
EMMA/FREDRIK] 
  

Antall personreiser 
2004 

Motoriserte personreiser i Stor- Oslo 2004 

Bil Kollektivt 

Andel 
kollektiv 

[%] 

Vestkorridoren (Oslo vest, Asker og 
Bærum)       

Internt  188.000 19.675 9 
til/fra indre by 219.000 64.000 23 
Til/fra eksternt  53.000 5.000 9 
Gjennom 32.000 20.000 38 

Nordøstkorridoren (Oslo nordøst og 
Nedre Romerike)      

Internt 209.000 24.000 10 
til/fra indre by 271.000 96.000 26 
Til/fra eksternt 59.000 7.000 11 
Gjennom 45.000 29.000 39 

Sørkorridoren (Oslo sør og Follo nord)      
Internt 80.000 12.000 13 
til/fra indre by 195.000 91.000 32 
Til/fra eksternt 29.000 2.000 6 
gjennom 40.000 20.000 33 

Oslo (indre by)      
   Internt 164.000 121.000 42 
Totalt for Stor- Oslo 1.584.000 510.675 24 

 

Framkommelighet og kapasitet i kollektivsystemet 

Kapasitet buss 
I korridorene mot Oslo anslås kollektivfeltene å ha en kapasitet på 150 – 200 
busser pr time. Ved Lysaker avvikles i dag 110 busser pr time. Dersom i tillegg 
passasjerbelegget utnyttes fullt ut er det forsiktig anslått at kapasiteten for buss i 
korridorene har en reserve på 75 prosent. Mottakskapasiteten i sentrum fremstår 
derimot som en flaskehals og ledig kapasitet anslås til bare 10 prosent gitt dagens 
framkommelighet, rutestruktur og terminalkapasitet.  
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Figur 1.10: Gjennomsnittlig forsinkelse i rush på viktige buss- og trikketraseer i 
2005. Det er største forsinkelse uavhengig av retning og rushperiode som vises. 
PROSAM rapport nr. 127. 
 
Det er fullt mulig å øke busskapasiteten, men dette vil kreve betydelig økt 
driftstilskudd og tilrettelegging i form økt framkommelighet, samordnet 
driftsopplegg og en betydelig økning i bussparken. Busskapasiteten over 
bygrensen (antall passasjerer) kan da anslagsvis to- til tredobles i forhold til i 
dag, noe som betyr at bussparken økes med 300 til 500 busser i rush. Med nye og 
større busser, og med et høyere gjennomsnittsbelegg, kan man anslagsvis takle en 
firedobling av antall passasjerer. Det forutsetter imidlertid at framkommeligheten 
i- og gjennom sentrum sikres med god bussprioritering, tilstrekkelig kapasitet i 
terminalområder (inklusive arealer for reguleringsparkering). Det vil dessuten 
kreve utstrakt bruk av pendellinjer gjennom sentrum. 

Kapasitet Trikk 
Trikken representerer ”mellomvolumene”, dvs. der buss ikke gir tilstrekkelig 
kapasitet og passasjergrunnlaget er for lite for T-bane og tog. Kapasiteten i 
systemet avhenger av framkommeligheten, frekvens og vognmateriell. Stor 
satsing på framkommelighet har ført til at trikkene kan kjøre oftere med samme 
vognpark som tidligere (”Rullende fortau”).  
 
Trikken kan med flere avganger gjennom sentrum frakte langt flere passasjerer 
enn i dag, anslagsvis opp i mot 100 prosent. Det krever imidlertid en langt større 
vognpark og en større grad av prioritering av trikken i gatenettet for å sikre 
forutsigbar avvikling. Den planlagte forbindelsen i Frederiks gate vil gjøre hele 
skinnenettet i sentrum mer fleksibelt. Den vil være med på å øke kapasiteten i 
sentrum og legge forholdene til rette for å ta imot eventuell trafikk fra de nye 
utviklingsområdene.  

Kapasitet T-bane 
T- banen egner seg med sin store kapasitet pr enhet til å frakte store volumer i 
urbane strøk med høy befolkningstetthet. Sentrumstunnelen/fellesstrekningen er 
begrensende faktor for kapasitetsøkning for hele T-banenettet. Tunnelen har en 
kapasitet på 30 tog per time i hver retning. I dag kjøres 24 tog i makstimen.  
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Bygging av Lørensvingen (fra banene i nordøst til T-baneringen) og gjenåpning 
av Kolsåsbanen med ”metrostandard” vil gi betydelig økt kapasitet. Kapasiteten 
kan videre økes ved at hele banenettet (unntatt Frognerseterbanen) bygges ut med 
kapasitet for 6 vogners tog. 10 minutters rute på alle linjer vil gi størst kapasitet 
totalt, men med 7,5 minutters ruter på linje 2,3 og 5 til Majorstuen vil man nå et 
større marked. Avganger med 7,5 minutters frekvens på østlige ruter vil gi en 
kapasitetsøkning på 130 % og vil kreve en økning i vognparken på anslagsvis 
110-120 vogner. 

Kapasitet Jernbane   
Jernbanen har sin styrke i å transportere store volum over relativt store avstander. 
En stor andel av togtrafikken er konsentrert rundt rushperiodene, størst er andelen 
i Sørkorridoren. Med en forutsetning om at togene har 20 % ståplasser og at alle 
togavganger er 100 % fulle, er det anslått en reserve på ca 45 % i dagens 
togtrafikk. 
 
Det er ikke mye reservekapasitet med tanke på å kjøre flere tog i 
banestrekningene i Oslo-området. Strekningene Skøyen – Sandvika og Oslo – 
Ski har ikke kapasitet for å kjøre flere ekstraavganger i rushtimen (makstime). 
Også de andre banestrekningene har liten kapasitetsreserve. Når det gjelder antall 
reisende, kan det teoretisk sett reise flere i togene enn i dagens situasjon (selv om 
togene oppleves som svært fulle). Med ferdig utbygde dobbeltspor vestover og 
sørover, vil kapasiteten på deler av strekningene øke betydelig. Bare i 
Sørkorridoren kan det bli en reserve på 11.800 reisende, men under forutsetning 
av maksimal utnyttelse av strekningskapasiteten og tilstrekkelig materiell. 
Økningen i kapasitet på jernbanenettet forutsetter 15- 20 nye motorvognsett ved 
skisserte rutemodell, og behov for vendekapasitet i både vest og sør for å 
håndtere økt antall tog. For å utnytte kapasiteten på jernbanen, vil det være en 
forutsetning å sikre god tilbringertjeneste, god tilgjengelighet til stasjonsområdet 
og et godt parkeringstilbud for ”Park & Ride”.   

Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep 
Det er stort behov for reinvesteringer på banenettet. Behovet er spesielt stort på 
T-banen, nokså stort på trikken og på jernbanen. Flere strekninger av T-
banenettet ble delvis oppgradert i løpet av 1990- og 2000-tallet. Kolsåsbanen er 
for tiden stengt for oppgradering. Det gjenstår behov for oppgraderinger i 
fellestunnelen og på de resterende banestrekningene. Trikkenettet er av svært ulik 
alder. På enkelte steder er linjenettet bygd om med ny underbygging. Det gjenstår 
imidlertid å etablere ny underbygging på store deler av nettet.  Også 
jernbanenettet i hovedstadsområdet er av svært ulik alder. Nye dobbeltspor er 
planlagt bygd på strekningene Skøyen – Sandvika og Oslo – Ski. Det 
opprinnelige jernbanenettet har ulikt behov for oppgradering. Trafikantenes 
kostnader på grunn av tidstap grunnet driftsavvik på jernbanenettet er estimert til 
0,2 milliarder i 2006. Omtrent halvparten skyldes infrastrukturen. 
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Tabell 1.3: Behov for reinvestering på banenettet, inkl. stasjoner. Tall i mrd. kr. 
 
  Etterslep 

2006 
Løpende behov 

2007- 2019 
Sum 

T- bane 4,2 4,4 8,6 
Trikk 0,7 0,9 1,6 
Jernbane 0,7 1 1,7 
Sum 5,6 6,3 11,9 

 
 
Anslått behov for å ta igjen etterslep inkluderer også delvis et 
moderniseringsbehov. Dette er ikke skilt ut spesielt i tabellen over, da disse 
behovene i stor grad overlapper hverandre.  

Flytransport  
Oslo lufthavn, Gardermoen står for nesten halvparten av alle flypassasjerer som 
reiser til og fra norske lufthavner, og er derfor helt sentral i det norske 
flyplassnettet. Flyplassen betjener hovedstaden og betydelige deler av 
Østlandsområdet. Gardermoen er også et dominerende knutepunkt for innenlands 
flytrafikk i Norge. Tross flere direkteruter til utlandet fra andre lufthavner i 
Norge de siste åra, er Gardermoen fortsatt dominerende også på 
utenlandstrafikken. Oslo lufthavn spiller en viktig rolle for den regionale 
utviklingen på Øvre Romerike. Gardermoen har et godt kollektivtilbud med 
jernbane og buss. I tillegg til motorveg. 
 
Moss lufthavn, Rygge som åpnet høsten 2007, og Sandefjord flyplass, Torp 
konkurrerer begge med Gardermoen. Framtidig vekst i flytrafikken til og fra 
Østlandet og konkurransen mellom de tre ovennevnte flyplassene vil bestemme 
volum for tilbringertransporten. I løpet av få år vil det i all hovedsak være 
firefelts motorveger mellom Oslo og de tre flyplassene. Utfordringen vil i større 
grad være å legge til rette for høy kollektivandel for blant annet å avlaste 
hovedvegene gjennom Oslo. 
 
Jernbaneforbindelse til Torp (ny holdeplass på Vestfoldbanen og 
korresponderende buss til/ fra flyplassen) åpner i januar 2008. 

1.5.3 Sykkel 
Bedre utnytting av potensialet for ikke-motoriserte reiser kan bidra til mindre 
biltrafikk i Oslo indre by og større tettsteder. I tillegg kommer den positive 
helseeffekten for den enkelte. Samtidig med Nasjonal transportplan 2006-2015 
ble det lagt fram en nasjonal sykkelstrategi med følgende mål: 
 

• Risikoen for å bli drept eller varig skadd i vegtrafikkulykker skal ikke 
være høyere for en syklist enn for en bilist. 

• Andelen sykkeltrafikk i ”sykkelbyer” (byer som velger å legge til rette 
for sykling) skal økes med 50 prosent. 

• Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 prosent av alle reiser. 
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Ifølge den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 20056 skjer ca. 5 prosent 
av reisene på landsbasis med sykkel. En omfattende reisevaneundersøkelse for 
hovedstadsområdet i 2001/2002 viser samme andel sykkelreiser. For reiser 
mellom en og tre kilometer er sykkelandelen høyest, 8 prosent både i Oslo og 
Akershus. Allerede på reiser over så korte avstander er bil det mest brukte 
transportmidlet. Sykkelandelen synker til to prosent for reiser over 5 kilometer. 
 
Bosatte i Oslo indre by utfører hele 40 prosent av sine hverdagsreiser til fots eller 
med sykkel. Andelen gang- og sykkelturer er om lag halvparten for bosatte i Oslo 
ytre by som er noe større enn i Akershus. Sykkelandelen varierer betydelig over 
året med svært lite sykling fra desember til april. 

   
Relativt lav hastighet for biltrafikken og vanskeligheter med å finne parkering 
nær reisemålet betyr at sykkel bør kunne konkurrere med bilen når det gjelder 
reisetid for mange korte reiser. Eksempelvis er drøyt 40 prosent av arbeidsreisene 
for bosatte i Oslo kortere enn 5 kilometer. Tilsvarende andel i Akershus er om 
lag 35 prosent. For å realisere dette potensialet kreves sterk innsats på flere 
områder, ikke minst når det gjelder tilrettelegging for sykling på vegnettet.     

Hovedsykkelvegnettet i Oslo 
I Oslo er det definert et hovedsykkelvegnett på 180 km, som bare delvis er 
bygget ut pr. i dag. Ansvaret er delt mellom Staten og Oslo kommune. Pr. i dag 
gjenstår å bygge i alt 64 km (dvs. ca 2/3 er allerede ferdig), hvorav 37 kilometer 
er definert som et statlig ansvar. Et fullt utbygd hovedsykkelvegnett, som 
ventelig vil stå ferdig innen 2015, vil være et godt virkemiddel for å nå 
målsettingene i Nasjonal sykkelstrategi. 

                                                 
6 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 – nøkkelrapport. TØI 844/2006 
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Figur 1.11: Status for hovedsykkelvegnett i Oslo pr 1.1.2007 

Sykkelbyer i Akershus 
Pr i dag har tre byer/tettsteder i Akershus status som sykkelbyer, og gjennom 
samarbeid mellom de respektive kommuner og Statens vegvesen vil det bli satt i 
gang ulike tiltak for å tilrettelegge for økt sykkelbruk. Dette vil dessuten bli fulgt 
opp i andre tettsteder, etter hvert som vi får erfaring med effekt av tiltak og 
virkemidler i sykkelbyene. Utbygging av sykkelveger og gang- og sykkelveger 
foregår kontinuerlig, og det er viktig å holde et høyt tempo i utbyggingen for at 
også målene i Oslopakke 3 skal kunne nås. 

1.5.4 Reiser til fots 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at hver femte hverdagsreise skjer til 
fots. Ifølge RVU for 2001/2002 utfører bosatte i Oslo hele 80 prosent av alle 
reiser kortere enn en kilometer til fots, mens andelen er 64 prosent for 
befolkningen i Akershus. For reiser over tre kilometer er andelen om lag fem 
prosent. Andel turer til fots øker noe i perioder med lite sykling. 

1.5.5 Godstransport 

Oslo og Akershus er navet i godstransporten 
Oslo og Akershus fungerer som et ”nav” for godstransportene i Norge. Dette 
gjelder både sjø, veg og jernbane (figur 1.12). Oslo og Akershus samt Drammen 
er totalt sett netto mottakere av gods. Det kommer mer varer inn i regionen (68 
millioner tonn) enn det sendes ut av regionen (57 millioner tonn). Regionen 
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forsynes fra det meste av landet, men særlig Sør-Norge. Det meste av godset ut 
av regionen fraktes til Østlandet og resten av Sør-Norge (15- 16 prosent hver). 
Nord-Norge og utlandet står som mottaker av knapt 3 prosent av godset hver.  
Fra utlandet mottar Oslo og Akershus, samt Drammen til sammen 6,3 millioner 
tonn gods. Av dette kom ca. 2,6 millioner sjøveien til Oslo og ca. 2,3 millioner 
tonn på veg. 
 

 
Figur 1.12: Godsstrømmer i Norge, vekt (Kilde: MFM rapport 0409)7  

Lokal godstransport dominerer 
Det er en utfordring å skaffe til veie tilstrekkelig kunnskap om varestrømmer i 
Osloregionen. I den forbindelse har Statens vegvesen i samarbeid med andre 
offentlige aktører satt i gang et arbeid for å øke kunnskapen om varestrømmer i 
Osloregionen. Et forprosjekt ble avsluttet i 2004. Hovedprosjektet er godt i gang 
og avsluttes i 2008. Prosjektet skal gi en detaljert kartlegging av varestrømmene 
og bidra til utvikling av analyseverktøy. 
 
Den største delen av godstransporten i Oslo og Akershus er av lokal karakter og 
er knyttet til det lokale næringsliv, byggebransjen og distribusjon av 
konsumvarer. Det er spesielt bedrifter i Lillestrøm, Akershus vest (Asker og 
Bærum) og Drammen som sender fra seg mye gods. Sammen med Follo står 
disse delregionene for halvparten av alt utsendt gods. Drammen og Akershus vest 
forsyner i større grad hverandre enn andre enkeltstående delregioner i 
Osloregionen. Det er også en stor grad av interntransporter i disse to 
delregionene. Follo har også en meget stor interntransport. I tillegg er bedrifter i 
Lillestrøm betydelig mottakere av gods fra Follo. 
 
Sentralisering av lagerfunksjonene og krav til just-in-time (ordrestyrt produksjon) 
er tunge trender. De viktigste etableringene av nye lagre i Osloregionen de siste 
fem årene har skjedd hhv i Follo og på Romerike. Det går imidlertid en trend i 
retning færre sentrallagre for Norge og flere sentrallagre for Norden eller for 

                                                 
7 Viktige godstransportstrømmer og godstransportkorridorer i Norge, Møreforskning 
rapport 0409  
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Europa for enkelte vareslag. Sammen med krav om just-in-time påvirker dette 
transportomfanget. Leveransehyppigheten øker, sendingsstørrelsene går ned og 
sendingsfrekvensen opp. Dette favoriserer vegtransporten og bidrar til økt 
vegtrafikk, særlig i den regionale og lokale distribusjon. 
 
Terminalstrukturen i Oslo og Akershus har i mange år vært fragmentert. 
Konsolidering innen transportsektoren har medført noe færre, men større 
terminaler i regionen, Likevel har de fleste kommunene i Oslo og Akershus én 
eller flere terminaler for vegtransport. De viktigste terminalene er 
jernbaneterminalen på Alnabru og Oslo havn, som også har forbindelse til 
jernbanen.  
 
Sydhavna er under utvikling til Oslos godshavn, noe som gir mulighet til å 
fristille sentrale havneområder til byutvikling. NTP 2006-2015 uttrykker at 
Sjursøya inntil videre skal være hovedhavn for containere i Oslofjorden, siden 
det ikke foreligger andre løsninger.  
 
Alnabruterminalen fungerer som nav for godstransport på jernbane i Norge, siden 
dette er det eneste stedet hvor samtlige baner har direkte tilgang. Kraftig økt 
etterspørsel etter frakt av gods på jernbane har ført til press på kapasiteten ved 
terminalen. Jernbaneterminalen er derfor planlagt utvidet. På grunn av økning i 
kostnadsoverslagene utarbeider Jernbaneverket nå nye planer som må til ekstern 
kvalitetssikring før forslag til bevilgning til prosjektet kan fremmes. Byggestart 
kan tidligst skje i 2009.  
 
I fylkesdelplan for Romerike fra 20048 og i fylkestingets vedtak om denne 
konkluderes det med at de mest transportintensive logistikk- og 
distribusjonsbedriftene bør lokaliseres til følgende tyngdepunkt langs E6-
korridoren: Berger/ Steinerud (Nedre Romerike) og Gardermoen Næringspark 
(Øvre Romerike). Videre anbefales at fraktterminaler bør ligge inntil jernbane i 
knutepunkter med flere transportnett. 
 
Næringen selv peker, i tillegg til framkommeligheten i rushtiden, på problemer 
med vareleveranser på grunn av få lastesoner og plasser for varelevering og 
mange stengte gater (gågater) med korte tidsrom for varelevering. I tillegg kan 
framkommelighetstiltak for kollektivtransporten medføre problemer for 
vareleveringen.  
 
Utfordringene for varedistribusjon er spesielt knyttet til bysentrum og terminaler. 
Viktige utfordringer er å sikre en god framkommelighet, samt å skjerme 
nærmiljøer for luftforurensing og støy. Tiltak som reduserer veksten i trafikken, 
spesielt i bysentrum, er viktig for å sikre en god framkommelighet for 
næringslivets varelevering. En bedre rolledeling for gatenettet i indre by må 
legge stor vekt på næringslivets behov. Økt satsing på ITS (intelligente 
transportsystemer) kan også bidra til mer effektiv varelevering i bysentrum.  
 
Byrådet i Oslo har bedt Statens vegvesen utrede etablering av et påbudt 
tungtransportnett i Oslo. Statens vegvesen har i den forbindelse hatt en prosess 
mot de involverte myndighetene. Den foreløpige konklusjonen er at 
tungtransporten i stor grad følger de ønskede rutene. For å skjerme nærmiljø for 
luftforurensing og støy er det aktuelt å vurdere mer målrettede virkemiddel som 
miljøsoner og miljøkrav til distribusjonskjøretøy i spesielt utsatte områder. Dette 

                                                 
8 ”Romerike møter framtida”,  Regional utviklingsplan for Romerike 2005–2025, 
Akershus 2004 
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er momenter som bør utredes nærmere gjennom Statens vegvesens 
etatsprosjekter om næringslivets transporter og miljøvennlig bytransport som 
settes i gang i 2007. 

Næringslivets transportkostnader 
For næringslivet er tid en vesentlig kostnad i forbindelse med transport. De 
tidsavhengige kostnadene påløper uansett om kjøretøyet er i bevegelse eller står 
stille. Kostnadene omfatter lønnskostnader, kostnader til garasje, en del av 
kapitalkostnadene og avgifter. De kostnadene som legges til grunn i 
konsekvensanalyser, er illustrert i tabellen under.  
 
Tabell 1.4: Tidsavhengige driftskostnader fra Håndbok 140, kr/t, (2005, eks. mva.)  
Kilde: TØI rapport 797/20059. 
 
Kostnad Tunge 

biler
Busser

Tidsavhengig del av renter og 
avskrivninger 

75,81 45,68

Lønn 303,00 224,32
Administrasjon 89,52 48,13
Sum eks. avgifter 468,33 318,13

Tidsavhengig del av avgifter 2,58 2,95
Sum inkl. avgifter 470,91 321,08

 
 
Anslag næringen selv har gjort antyder at de samlede køkostnadene for en enkelt 
lastebil i Oslo-området kan beløpe seg til 100.000 kroner i året. Bakgrunnen for 
anslaget er et estimat Linjegods har gjort basert på at deres lastebiler står i kø i 
mellom en halv time og tre kvarter om dagen i Oslo- området.10 

1.5.6 Ulykker 
Det totale ”ulykkesbildet” viser at det har vært en reell reduksjon i ulykkestallene 
de seneste årene, selv om variasjonen kan være ganske stor fra år til år. Dette 
gjelder både Oslo og Akershus. Da trafikkarbeidet har økt betyr dette at 
ulykkesrisikoen er blitt redusert i enda større grad. I Oslo var det registrert 1080 
ulykker med personskade i 2002, mens antallet i 2006 var 1024. I Akershus var 
tilsvarende tall hhv. 779 og 735.  
 
I Oslo er fotgjenger- og syklistulykkene sterkere representert i ulykkestallene enn 
i Akershus. Disse ulykkestypene utgjør ca. 40 % av totaltallet i Oslo og 15-20% i 
Akershus. I og med at det er en klar sammenheng mellom fartsnivå og skadegrad, 
er alvorlighetsgraden i ulykkene i gjennomsnitt høyere i Akershus enn i Oslo. 
 
I Oslo skjer det flere ulykker på det kommunale veg- og gatenettet enn det 
statlige. Dette skyldes selvsagt at det kommunale nettet utgjør atskillig flere 
kilometer i sum enn riks- og Europavegnettet, selv om det sistnevnte har en mye 
større trafikkbelastning. Et gjennomsnitt for de siste 4 årene viser at ca. 55 % av 
ulykkene i Oslo skjer på kommunale og private veger, mens altså 45 % skjer på 

                                                 
9 Nyttekostnadsanalyse i transportsektoren: Parametere, enhetskostnader og indekser. 
TØI rapport 797/2005 
10 ”Betydelige køkostnader i Osloregionen”, Samferdsel nr 7, 2003 
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den statlige delen av vegnettet. I snitt er også alvorlighetsgraden høyere på 
ulykker på statlig vegnett, da fartsnivået jevnt over er høyere på disse vegene. 
 
I Akershus skjer ca. 60 % av ulykkene på riks- og Europaveger, ca. 20 % på 
fylkesveger, og altså ca. 20 % på kommunale og private veger. Som i Oslo er 
alvorlighetsgraden høyere på ulykker som skjer på det førstnevnte vegnettet. 
 
Antallet dødsulykker kan variere kraftig fra år til år, både i Oslo og Akershus. 
For eksempel var det 11 drepte i trafikken i Oslo i 2002 og kun 2 i 2005. I 
Akershus omkom 23 personer i trafikkulykker i 2002 mot 12 i 2005 (I 2005 var 
ulykkestallene spesielt lave). Over tid kan vi si at antallet drepte i trafikken ligger 
ca. 3-4 ganger høyere på Akershusvegene enn på Oslovegene, selv om altså 
totaltallet er høyere i Oslo. Både innenfor skadegraden Meget alvorlig og 
Alvorlig skadde er tallene reelt høyere i Akershus enn i Oslo, jfr. ovenstående 
ang. fartsnivået. Imidlertid resulterer de aller fleste ulykker kun i lettere skade. 
Denne skadegraden utgjør ca. 85-95 % av alle ulykkene som skjer, i Oslo 
nærmere 95.  

  
Figur 1.13 Ulykkeskart 
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1.5.7 Støy og luftforurensing 

Støy 
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2003 var 80.000 plaget av 
vegtrafikkstøy i Oslo og vel 43.000 i Akershus. I tillegg var ca 4350 og 6800 
personer i henholdsvis Oslo og Akershus plaget av støy fra jernbane, og ca 2400 
personer i Akershus plaget av støy fra luftfart. Over halvparten av de støyplagede 
av vegtrafikken i Oslo bor i indre by. Særlig trafikkvekst, men også økt bosetting 
i trafikkerte områder, har gitt en økning av antall støyplagede. Støyplagen er 
størst fra kommunale veger, og det er også langs dette vegnettet at økningen var 
størst i denne perioden. Nasjonalt utgjør støyplagene fra vegtrafikk nesten 80 % 
av de samlede støyplagene. 
 
Ved lave hastigheter dominerer motorstøy, ved høye hastigheter dekkstøy. 
Trafikkmengde og hastighet må reduseres betydelig for å gi merkbar reduksjon i 
lydnivå. Ny kjøretøyteknologi, dekktyper og vegdekker vil på sikt føre til at støy 
fra det enkelte kjøretøy vil bli betydelig redusert, men sterk trafikkvekst vil 
redusere denne effekten. Det er nødvendig å begrense trafikkveksten gjennom 
samordnet areal- og transportplanlegging, satse mer på støysvake vegdekker og 
innføre fartsreduksjoner i tettbygde strøk dersom nasjonale støymål skal kunne 
nås for vegtrafikk. I St.meld. nr. 26 (2006-2007) har Regjeringen foreslått 
reviderte nasjonale støymålene på 10 prosent reduksjon i støyplage innen 2020 i 
forhold til 1999. 

Lokal luftforurensing 
Helserisiko knyttet til luftforurensing avhenger av hvor høy konsentrasjonen er, 
og hvor lenge man blir utsatt for den. Det er størst helsemessige konsekvenser av 
høye konsentrasjoner av svevestøv. 
 
Ca 236.000 personer i Oslo og Akershus var i 2005 bosatt der det var 
overskridelser av nasjonalt mål for PM10 og 11.500 personer der det var 
konsentrasjoner høyere enn forskriftens grenseverdi. Det var vel 2.800 personer 
som var bosatt i områder der forurensingsforskriftens grenseverdi for NO2 
årsmiddel ble overskredet. 
 
Handlingspakken for bedre luftkvalitet i Oslo ble vedtatt i 2005. Pakken 
innholder både en videreføring og forsterkning av tiltak og virkemidler som 
allerede er iverksatt, samt forslag til nye tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo og 
sikre at grenseverdiene blir overholdt.  
 
Til tross for at det er forventet en trafikkvekst på 26 prosent fra 2003 til 2025, vil 
luftkvaliteten bli bedre enn den er i dag. Årsakene til bedringene i luftkvalitet er 
først og fremst at utslippene per kjøretøykilometer vil bli redusert med mellom 
50 og 70 prosent som følge av vedtatte utslippskrav på nye biler og krav til blant 
annet lavere svovelinnhold i drivstoff. De planlagte tunnelene i Oslopakke 3 vil 
også bidra med lokal forbedring. 

Klimagasser 
Klima- og energihandlingspakken for Osloregionen ble vedtatt i Oslo, Akershus 
og Buskerud i 2005. Pakken innholder både en videreføring og forsterkning av 
virkemidler som allerede er iverksatt samt forslag til nye tiltak som skal gi 
vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp innen 2010. 
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Utslippene av klimagasser i Oslo var i 2003 på 1525 tusen tonn målt i CO2-
ekvivalenter, hvorav vegtrafikken står for knapt halvparten. Utslippene fra 
vegtrafikken var ca 20 prosent høyere i 2003 enn i 1991. I Akershus har 
utslippene økt med over 40 prosent fra 1991 til 2003. Utviklingen har dermed 
gått i feil retning i forhold til målsetningen om en stabilisering av 
klimagassutslippet på 1997- nivå innen 2010. 
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2 Behov 
Primære interessenter er grupper som i stor grad berøres av endringer i 
transportsystemet; næringslivet i og utenfor hovedstadsområdet, alle trafikanter 
som reiser i og gjennom området, besøkende i hovedstadsområdet og naboer til 
hovedveger og banenett. Utvikling av et transportsystem som kan tilby befolkning 
og næringsliv forutsigbar framkommelighet, er en forutsetning for ønsket vekst 
og regional utvikling. Dårlig framkommelighet på deler av vegnettet og for liten 
kapasitet og lav frekvens i kollektivtilbudet er sentrale utfordringer. Samtidig må 
transporttilbudet ivareta hensyn til sikkerhet, tilgjengelighet og miljø. 

2.1 Primære interessenter 
For å vurdere behov for økt innsats i samferdselssektoren i Oslo og Akershus er 
det nødvendig å identifisere hvilke interessenter og verdier som berøres av 
transportutviklingen. Primære interessenter er grupper som berøres direkte av 
endringer i transportsystemet: transportbrukere, naboer til hovedveger og 
banestrekninger eller brukere av områder med mye trafikk. For disse gruppene 
betyr transportutviklingen mye for økonomi, hverdagsliv, helse og trivsel. 
 
Det vil ofte være målkonflikter mellom grupper av interessenter. Eksempelvis 
kjemper biltrafikk, kollektivtrafikk, varelevering, parkering, fortausaktiviteter, 
gående og syklende om begrenset gategrunn i sentrale deler av Oslo. Å sikre 
framkommelighet, tilgjengelighet og sikkerhet for alle trafikanter er svært 
utfordrende. Det kan være vanskelig å nedprioritere biltrafikken uten uønsket 
spredning av biltrafikk til boliggater.   

Næringslivet i Oslo og Akershus  
Næringslivet i Osloregionen er dominert av virksomhet knyttet til 
forvaltning/styring, kunnskap og finans, mens vareproduksjonen i større grad 
foregår i andre deler av landet. Kunnskapsintensive næringer etterspør i hovedsak 
persontransport, mens varehandel i er avhengig av distribusjon av varer og 
tilgjengelighet for sine kunder.  Alle virksomheter har interesser knyttet til 
nærmiljøkvaliteter i hovedstadsområdet for å tiltrekke kunder og kvalifisert 
arbeidskraft. 
 
Oslos mange viktige nasjonale turistattraksjoner, i stor grad lokalisert i og nær 
Oslo sentrum, og hovedstadens sentrale beliggenhet for konferanser er grunnlaget 
for reiselivsnæringen i hovedstadsområdet. I tillegg er Oslo og Akershus viktig 
som transportnav for reiselivet i resten av landet.  

Næringslivet utenfor Oslo og Akershus 
Næringslivet utenfor området for Oslopakke 3 er avhengig av effektiv transport 
til, fra og gjennom hovedstadsområdet fordi Osloregionen er navet i 
godstransportsystemet i Norge både for jernbane, vegtransport, fly og sjø. Oslo 
havn er landets viktigste havn for konsumvarer og stykkgods. For jernbanen 
ligger landets hovedterminal for gods på Alnabru. Gardermoen lufthavn er 
landets eneste flyplass med et betydelig godsvolum. En vesentlig del av 
innenlands godstransport og import/eksport skal gjennom Oslos terminaler.  
 
Næringslivet utenfor hovedstadsområdet er også avhengig av effektiv 
persontransport.  
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Trafikanter som reiser internt i Oslo og Akershus 
Transportsystemet skal betjene behov for mange ulike typer lokale reiser: til og 
fra barnehage, skole og arbeid, i forbindelse med innkjøp/service og reiser i 
fritid, jmfr. figur 2.1. De lokale reisene skjer med alle typer motoriserte 
transportmidler, men kan også gjennomføres til fots eller med sykkel. Pendlingen 
til Oslo er betydelig. De fleste transportbrukerne benytter ulike transportmidler til 
ulike reiseformål. Særlig på tunge relasjoner sentralt i Oslo og Akershus er det 
potensial for høye kollektivandeler.  

 
Figur 2.1 Delreiser og rundturer fordelt på ulike reiseformål i Oslo og Akershus. 
RVU 2001. PROSAM rapport nr. 100 
 
Figuren over viser at 38 prosent av de gangene vi forlater boligen på hverdager, 
skjer dette for å dra på arbeid. Dette understreker arbeidsreisenes betydning for 
dimensjonering av transportsystemet. Arbeids- og skolereiser framstår som 
hovedformål, mens ”handel/ service” og ”omsorg/ følge” ordnes med delreiser til 
og fra andre formål. 
 
Selv om Oslo er et viktig nav i det nasjonale transportsystemet, bestemmes 
behovet for vegkapasitet i stor grad av antall bilreiser til, fra og internt i Oslo og 
Akershus. De aller fleste reisene, både for personer og gods, har start- og/eller 
målpunkt i hovedstadsområdet.  
 
En betydelig andel lokale reiser, spesielt korte reiser, foregår til fots eller med 
sykkel. Reiser til fots og med sykkel er viktige som rekreasjon i fritida. Selv om 
de ikke-motoriserte transportformene i mange sammenhenger behandles under 
ett, er det vesentlige forskjeller mellom dem når det gjelder hastighet og behov 
for tilrettelegging.  

Trafikanter som reiser til/ fra og gjennom regionen  
Som for godstransport, er Osloregionen også navet i det nasjonale 
persontransportsystemet. Svært mange av de lange (nasjonale) reisene har start 
eller endepunkt i Osloregionen. Dette gjelder både jernbane, veg, sjø og 
lufttransport.  
 
I denne gruppen interessenter finner vi også pendlere fra kommuner utenfor 
Akershus som på mange måter har sammenfallende interesser med trafikanter 
som reiser internt i hovedstadsområdet. 
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Naboer til infrastruktur 
Oslo og Akershus utgjør nær ¼ av Norges befolkning. Både i Oslo og Akershus 
går hovedtransportårene i stor grad gjennom befolkningstette områder. En stor 
del av Oslo og Akershus’ befolkning plages derfor av vegtrafikk i form av støy, 
lokal luftforurensing, barrierevirkning og generell utrygghet. 

Besøkende i Oslo indre by og regionale knutepunkter 
Sentrale deler av Oslo og de regionale knutepunktene tiltrekker seg mange 
besøkende på grunn av sitt store handels-, service og kulturtilbud. Disse brukerne 
omfatter bosatte i hovedstadsområdet som er hyppige brukere av Oslo og 
knutepunktene, og personer bosatt lengre unna med sjeldne besøk. Begge grupper 
etterspør god tilgjengelighet til viktige reisemål og stiller krav til 
nærmiljøkvalitet. 

2.2 Sekundære interessenter 
Det er en rekke andre interessenter og verdier som berøres av Oslopakke 3, enn 
de som er nevnt ovenfor. De sekundære interessentgruppene representerer hensyn 
som ikke så direkte er knyttet til lokale virkninger av trafikk på og bruk av 
transportsystemet. Sekundære interessenter kan være organisasjoner som ivaretar 
interesser som ikke direkte er knyttet til lokale virkninger av transport.  
 
Det er naturlig å vektlegge sekundære interessenter noe mindre: 
 

• Logistikkbedrifter som opererer nasjonalt. Dette er transportbedrifter og 
speditører som tilbyr godstransport over store avstander. Deres interesser 
er primært knyttet til stamnettet og de store terminalene. 

• Lokale godstransportører. Den største delen av godstransporten internt i 
Oslo-området er lokal distribusjon knyttet til det lokale næringsliv, 
byggebransjen og distribusjon av konsumvarer. Mye av dette er transport 
over korte avstander med mindre lastebiler.  

• Kollektivselskaper. Kvalitet i transportsystemet påvirker driftsbetingelser 
og økonomi i selskaper som driver kollektivtransport i Oslo og Akershus. 
De ulike driftsartene har til dels forskjellige behov, bl.a. avhengig av om 
de kjører i egen trasé skilt fra biltrafikken, eller om de påvirkes av 
framkommeligheten i vegnettet (buss og trikk). Persontransport med tog 
eller ekspressbuss over store avstander kan ha andre behov enn 
kollektivtilbud for korte, lokale reiser, bl.a. når det gjelder tetthet, 
lokalisering og standard på terminaler og holdeplasser. 

• Yrkessjåfører og andre ansatte i transportsektoren. Store endringer i 
vegsystemet vil virke inn på yrkessjåførenes hverdag. Dette gjelder både 
gods- og persontransport. 

• Miljøvernorganisasjoner. Disse organisasjonene representerer miljøet i 
videre forstand enn naboer til infrastrukturen som primært er opptatt av 
de lokale virkningene. Nasjonale miljømål knyttet til internasjonale 
miljøavtaler følges også opp av statlige miljøvernmyndigheter på 
regionalt nivå.  

• Nasjonale eller regionale interesseorganisasjoner for transportbrukere 
(både næringsliv og husholdninger), transportutøvere, trafikksikkerhet 
med mer. 
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2.3 Andre interessenter 
Oslopakke 3 omfatter tiltak i en rekke kommuner og to fylker. Det er dermed 
mange lokale og statlige forvaltningsorganer med ansvar for arealutvikling, 
transport, næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøvern som er berørt. Disse 
myndighetene er viktige aktører med ansvar for planlegging og beslutninger, men 
de skiller seg likevel fra primære og sekundære interessenter i den forstand at de i 
mindre grad kan sies å ha egne behov.  
 
Andre interessenter omfatter: 
 

• Lokale myndigheter i Oslo og Akershus: Oslo kommune, Akershus 
fylkeskommune, regionrådene og kommunene i Akershus. 

• Nærkommuner utenfor Oslo og Akershus med tett kontakt med 
hovedstadsområdet, bl.a. høy andel bosatte som pendler til Oslo.  

• Regionale statsetater: Fylkesmannen (landbruk og miljøvern), 
Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen. 

2.4 Trafikale behov 

2.4.1 Behov for kortere og mer forutsigbare 
transporttider  
Alle transportbrukere etterspør god framkommelighet og forutsigbare 
transporttider til konkurransedyktige priser. Verdsetting av reisetid og 
forutsigbarhet vil variere med ulike brukeres tidskostnader.  
 
Ifølge situasjonsbeskrivelsen i kapittel 1 medfører køer på vegnettet morgen og 
ettermiddag store forsinkelser for reisende med personbil og buss. Køproblemene 
er størst på rv. 150 ring 3, hovedvegene fra vest og hovedvegene fra sør i Oslo. 
Videre betyr dårlig kapasitet på og manglende vedlikehold av infrastruktur 
hyppige forsinkelser for tog og baner, særlig i rush.  
 
Dårlig framkommelighet og uforutsigbare reisetider berører først og fremst 
arbeids- og skolereiser som er bundet til rushperiodene, og betyr noe mindre for 
godstransport og varedistribusjon som i større grad foregår midt på dagen.  Men 
dagens fordeling av godstransportene over døgnet må oppfattes som en tilpasning 
til køsituasjonen. Bedre framkommelighet i rush og/eller kortere rushperioder 
kan gi næringslivet muligheter for mer effektiv organisering av sine transporter. 
Omvendt vil lenger perioder med kø innsnevre ”tidslukene” for effektiv 
godstransport. 
 
I tillegg til ”normale” forsinkelser er et veg- og banenett med belastning opp mot 
og over kapasitetsgrensen svært følsomt for hendelser som relativt ofte forårsaker 
tilnærmet sammenbrudd i transporten og skaper store problemer for brukerne. 
  
Ulike transportbrukere har behov for framkommelighet og forutsigbare reisetider 
i ulike deler av transportsystemet. Personreiser kan i betydelig grad velge mellom 
transportformer ut fra forskjeller i bl.a. reisetid og forutsigbarhet. Lokal 
varedistribusjon må i all hovedsak foregå med bil og er avhengig av 
framkommelighet til et stort antall mål spredt i hele veg- og gatenettet. Lange 
godstransporter på veg har primært behov for forutsigbar framkommelighet på 
hovedvegene og til noen få, større målpunkter, bl.a. de store terminalene.  
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For kollektivtransporten er god framkommelighet og forutsigbarhet viktig for å 
sikre god driftsøkonomi og et attraktivt tilbud til de reisende. For å gjøre 
kollektivtransporten konkurransedyktig må buss og trikk sikres god 
framkommelighet ved etablering av kollektivfelt på viktige kollektivstrenger på 
vegnettet. Jernbanen trenger nye dobbeltspor for å oppfylle trafikantenes behov 
for framkommelighet og forutsigbarhet.  
 
Å gå er den viktigste transportformen for korte reiser i sentrale deler av Oslo. 
Gangtrafikken bidrar til liv i gatene, noe som igjen gir økt trivsel og sosial 
trygghet. Fotgjengerne er ofte en svak gruppe i trafikkplanleggingen og får langt 
mindre plass i gatene enn deres antall og betydning skulle tilsi. På grunn av lav 
hastighet etterspør forgjengere trygg og sikker framkommelighet med god 
tilgjengelighet til viktige målpunkter uten omveger. Barn og unge er avhengige 
av trygg skoleveg. 
 
I 2001 utgjorde sykkelreiser 5 prosent av alle personreiser per virkedøgn i Oslo 
og Akershus. Andelen var noe høyere i Oslos indre by. Reisende med sykkel 
etterspør korte ruter og vegareal mer eller mindre skilt fra kjørebanen. Lengre 
sykkelreiser, for eksempel arbeidsreiser, stiller strengere krav til 
framkommelighet og akseptabel reisetid sammenlignet med andre 
transportformer enn korte reiser i nærmiljøet. Det trengs sykkelruter der det kan 
sykles i 20- 30 km/t uten hyppige stopp. 
 
Det er spesielt behov for å bedre framkommeligheten for gående og syklende i 
sentrale deler av Oslo og i tettstedene i Akershus, bl.a. ved høy prioritet til drift 
og vedlikehold hele året. Reisende til fots og med sykkel har større behov for 
omgivelser som gir gode reiseopplevelser enn trafikanter som reiser raskere.  

2.4.2 Behov for tilgjengelighet 
I tillegg til god framkommelighet og forutsigbare reisetider om bord i selve 
transportmidlene har alle transportbrukere behov for god tilgjengelighet til 
transporttilbudet/transportmidlene og fra transportmidlene til reisemålet.  
 
Kollektivtrafikanter etterspør holdeplasser med høy standard, lette bytter mellom 
reisemidler og atkomster som reduserer gangavstander til viktige reisemål.  
 
For å stimulere flere til å gå og sykle må det tas hensyn til at ulike brukergrupper 
stiller ulike krav til tilrettelegging. Dette kan være behov for ledelinjer for 
synshemmede i bygatene, trygg sykkelparkering ved viktige målpunkter og 
opparbeiding av turveger i grøntområder.  
 
Godstransport og varedistribusjon trenger gode muligheter for lossing og lasting 
ved sine målpunkter. Dette er spesielt et problem i Oslo indre by og i tettstedene i 
Akershus der varelevering konkurrerer med andre aktiviteter om knappe arealer. 
 
Personreiser med bil etterspør parkering nær viktige målpunkter, evt. nær 
kollektivknutepunkter for videre reise til mål i Oslo indre by.  

2.4.3 Behov for konkurransedyktig kollektivtransport 
Effektiv og bærekraftig transport i større byområder forutsetter at 
kollektivtransport i framtida må ta en betydelig større andel av transportarbeidet. 
Både for reiser med bil og kollektivtransport er reisetid det viktigste aspektet.  
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I tillegg til transportmidlenes hastighet påvirkes reisetid for kollektivreiser fra dør 
til dør av gangavstand og ventetid. Dagens kollektivtilbud sentralt i 
hovedstadsområdet kjennetegnes av relativt høy flatedekning (korte 
gangavstander), men lav frekvens, dvs. lange ventetider. For å styrke 
kollektivtilbudet i konkurransen med personbil er det derfor behov for å øke 
frekvensen, til en viss grad på bekostning av flatedekningen. 
 
Kollektivtransportens konkurranseevne påvirkes også av andre faktorer som 
komfort, standard, trengsel/ andel ståplasser, enkle ruter og behov for bytter. Selv 
om det faglig sett antas å være ledig kapasitet i dagens tog, T-banevogner, trikker 
og busser, oppleves transportmidlene i hovedstadsområdet som fulle i 
rushtrafikken. For å øke standarden og styrke kollektivsystemets 
konkurransekraft er det derfor behov for økt komfort og bedre materiellkapasitet. 

2.4.4 Behov for trafikksikkerhet og opplevd trygghet 
Ulykkessituasjonen er omtalt i kapittel 1. 
 
Ønsker om å begrense biltrafikken, spesielt i indre by, medfører behov for økt 
innsats for trafikksikkerhet for gående og syklende. Ifølge den nasjonale 
sykkelstrategien skal reiser på sykkel ikke medføre høyere risiko for død eller 
varig skade enn reiser med bil. Ikke bare faktisk ulykkesrisiko, men i like stor 
grad opplevd risiko, påvirker omfanget av sykling. 
 
For å begrense antall ulykker og deres alvorlighetsgrad er det viktig at en høy 
andel av det totale trafikkarbeidet foregår på hovedveger med høy standard. 

2.5 Behov for miljøkvalitet 
Oslo tettsted, særlig indre by, har Norges høyeste tetthet av bosatte og 
arbeidsplasser per dekar. Det er også Norges mest trafikkbelastede område målt i 
kjøretøykilometer med bil per dekar.  
 
Utbygging av nye veg- og jernbanestrekninger kan være uønsket ut fra 
miljøhensyn, for eksempel knyttet til global oppvarming, lokal luftforurensing, 
biologisk mangfold, jordvern eller bevaring av verdifullt natur- eller kulturmiljø. 
Omvendt kan miljøhensyn tale for nye investeringer i transportsystemet for å 
legge til rette for økt kollektivandel eller avlaste bomiljøer, tettsteder eller 
sentrumsområder for tunge transportstrømmer.  
 
Generelt vil høyere aktivitet og stadig tettere arealbruk i hovedstadsområdet bety 
forsterket press på grønne arealer og økt miljøbelastning. Denne utviklingen 
tilsier at befolkningens behov for rekreasjonsområder og trygge nærmiljøer med 
god luftkvalitet og lite støy bør tillegges økt vekt. 
 
Mottakskapasiteten for biltrafikk i Oslo indre by og i regionale knutepunkter kan 
ikke bestemmes bare ut fra hvor mange kjøretøyer det er plass til i veg- og 
gatenettet, men også ut fra mål om miljøkvalitet.  
 
Ifølge Byanalysen for Oslo og Akershus11 oppfyller miljøet i Oslos indre by ikke 
kriterier for godt bymiljø. Det er antakelig ikke mulig å tilfredsstille høye 

                                                 
11 Byanalyse for Oslo og Akershus. Nasjonal transportplan 2010-2019. Desember 2006 
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kvalitetskrav til bymiljøet uten aktiv bruk av virkemidler for å begrense 
biltrafikken i indre by.  
 
Oslo og Akershus har, sammenlignet med andre store byregioner, relativt store 
områder med natur- og kulturlandskap, men tekniske inngrep har medført kraftig 
reduksjon i omfanget av større, sammenhengende naturområder. Veger og 
jernbane bidrar til uønsket oppdeling av naturområder. Samtidig reduserer ny 
infrastruktur og fortetting sentralt i Oslo og rundt store kollektivknutepunkter 
befolkningens tilgang til grønne områder for nærrekreasjon. Tilgang til større 
naturområder og grøntstruktur i Oslo og tettstedene i Akershus vil bli et stadig 
viktigere behov i utvikling av arealbruk og transportsystem. 
 
I tillegg til lokale miljøproblemer bidrar økende transportaktivitet til utslipp med 
regionale og globale miljøvirkninger. Gjennom internasjonale avtaler er Norge 
forpliktet til å redusere utslipp av NOx og klimagasser. Lokalt er det vedtatt mål 
for reduksjon i utslipp av klimagasser som er langt mer ambisiøse enn våre 
internasjonale forpliktelser, jmfr. kapittel 3. 

2.6 Behov for transport som grunnlag for 
ønsket vekst 
God framkommelighet og forutsigbare reisetider er i dag trolig et fortrinn for 
Oslo-området i konkurransen om arbeidskraft og etableringer med andre 
byregioner i Skandinavia. Men ventet transportvekst kan bety mindre effektiv 
transport, mer trafikk på sekundært vegnett og redusert miljøkvalitet.  
 
For å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa er det en forutsetning med økt integrasjon mellom ulike deler av Oslo og 
Akershus og mellom hovedstadsområdet og resten av Osloregionen i et utvidet 
arbeids-, bolig- og servicemarked. Dette vil bety økt transportetterspørsel og 
lengre transporter som i stor grad må betjenes kollektivt hvis utviklingen skal 
være bærekraftig. 
 
Fortsatt satsing i Oslo på kompakt byutvikling og energisparende transport, er en 
forutsetning for å nå målet om bærekraftig utvikling. Men Akershus og resten av 
Osloregionen kan bidra med konsentrert utbygging av arbeidsplasser, boliger og 
servicefunksjoner, spesielt nær stasjoner på jernbanenettet. 
 
Det er mange steder ønskelig å flytte tunge trafikkstrømmer for å frigjøre arealer 
for by- og tettstedsutvikling. 
Foreliggende arealplaner viser at vekst i bosatte og arbeidsplasser fram mot 2028 
trolig vil være ujevnt fordelt mellom ulike deler av hovedstadsområdet. 
Områdene som vil får størst vekst er: 
 

• Indre by øst, hvor stor vekst både i befolkning og arbeidsplasser ifølge 
modellberegninger kan medføre over 50 prosent vekst i reiser til, fra og 
internt i området. En stor andel av dette er gang-/ sykkelreiser. 

• Asker og Bærum, hvor større vekst i befolkning enn i arbeidsplasser gir 
økt netto utpendling.  

• Øvre Romerike, hvor særlig stor befolkningsvekst medfører en vekst i 
interne personturer på over 50 prosent. 
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Akershus fylkesplan 2004 søker å bygge opp om en utvikling av bosetting og 
næringsliv i knutepunkter. Det er et stort potensial for vekst i knutepunktene, 
men dette avhenger i stor grad av et styrket kollektivtilbud og samferdselstiltak 
som kan håndtere økt transportetterspørsel i knutepunktene på en effektiv og 
miljøvennlig måte.  

2.7 Hensyn som kan tale mot trafikantbetaling 
Oslopakke 3 bygger på fortsatt trafikantbetaling etter 2012. Ulike former for 
trafikantbetaling vil øke kostnadene for bilreiser i deler av hovedstadsområdet. 
Kostnadsøkningen kan påvirke framtidig lokalisering av boliger, arbeidsplasser 
og service- og handelstilbud. Videre vil trafikantbetaling ha fordelingsvirkninger 
og vil virke forskjellig for ulike geografiske områder og grupper i befolkningen.  
 
Dyrere bilreiser til/fra og internt i indre by kan bety at lokalisering av ny 
arealbruk i større grad skjer utenfor betalingssnittene. Resultatet kan bli uønsket 
byspredning som gir mer biltrafikk og gjør det vanskeligere å tilby 
konkurransedyktig kollektivtransport. For å motvirke en slik utvikling trengs bl.a. 
samordnet areal- og parkeringspolitikk på tvers av kommunegrenser.  
 
De som bor og arbeider i Oslo og nabokommunene, vil i utgangspunktet påføres 
størst kostnader i form av trafikantbetaling. Virkningene for ulike grupper vil 
avhenge av lokalisering av bolig og arbeidsplass, livssituasjon og inntektsnivå. 
Samlet effekt for ulike områder og sosioøkonomiske grupper avhenger bl.a. av 
kvalitet på alternativt transporttilbud og av hvordan inntektene fra 
trafikantbetaling brukes. Det kan være store variasjoner i virkninger for personer 
i en og samme gruppe. 
 
Fra reisevaneundersøkelser har vi gode data for hvordan ulike 
befolkningsgrupper reiser. I forsøket med trengselsskatt i Stockholm har man 
undersøkt fordelingsvirkninger relativt inngående. Dette gir oss grunnlag for å 
kunne si noe om fordelingsvirkningene av fortsatt trafikantbetaling, jmfr. 
Kapittel 11. 
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Oslopakke 3 skal utvikle et system som tilbyr effektiv og sikker transport 
av personer og gods i og gjennom Oslo og Akershus for å legge til rette 
for ønsket vekst i arbeidsplasser og befolkning. Transporttilbudet skal 
være tilgjengelig for alle trafikanter. 

Oslopakke 3 skal legge til rette for bærekraftig arealbruksmønster og 
transport i en utvidet arbeids-, bolig- og serviceregion rundt Oslo. 

Oslopakke 3 skal redusere lokal miljøbelastning og bidra til å oppfylle 
Norges internasjonale miljøforpliktelser. 

Oslopakke 3 skal sikre et 
transportsystem som har 
god framkommelighet, 
tilstrekkelig kapasitet og 
er robust for hendelser 
ved å: 
 

 Skape bedre 
balanse mellom 
etterspørsel og 
kapasitet på kritiske 
strekninger på 
infrastruktur for alle 
transportmidler  

 Sikre forutsigbar 
framkommelighet på 
stamvegene i 
morgenrush  

 

Oslopakke 3 skal utvikle 
transportsystemet i tråd 
med nullvisjonen for 
trafikksikkerhet. 
 

 Redusere antall 
drepte og varig 
skadde 
sammenlignet med 
dagens situasjon. 

 

Oslopakke 3 skal bidra til 
vesentlig redusert vekst i 
biltrafikk, bl.a. for å 
begrense utslipp av 
klimagasser ved å:  
 

 Forbedre reisetid med 
kollektivtransport 
sammenlignet med 
reiser med bil  

 Øke komfort og 
kvalitet på terminaler, 
holdeplasser og 
transportmidler i 
kollektivsystemet 

 Legge til rette for flere 
gang- og sykkelturer 

 

Oslopakke 3 skal skjerme 
Oslo indre by, viktige 
knutepunkter/tettsteder og 
boligområder for vekst i 
biltrafikk for å:  
 

 Overholde lovfestede 
grenseverdier og 
oppfylle nasjonale mål 
for lokal 
luftforurensing og støy 

 Bidra til god 
miljøkvalitet i Oslo 
indre by og større 
tettsteder  

 Frigjøre arealer til by- 
og stedsutvikling og 
redusere 
barrierevirkning av 
veger.  

 

= Samfunnsmål 

= Effektmål 

3 Mål 
Målhierarkiet under viser samfunnsmål og effektmål for Oslopakke 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1: Målhierarki 
 
Et effektivt, tilgjengelig og sikkert transportsystem er en forutsetning for ønsket 
vekst i befolkning og arbeidsplasser i Oslo og Akershus og for å ivareta Oslos 
rolle som nav for godstransport mellom landsdeler og til og fra utlandet. 
Oslopakke 3 basert på fortsatt trafikantbetaling skal bidra til å oppnå langsiktige 
mål knyttet til økonomisk utvikling, arealbruk, transport og miljø. 
 
Jernbaneverket og Statens vegvesen har formulert målene i kapittel 3.1 og 3.2 
med utgangspunkt i Samferdselsdepartementets mål for Nasjonal transportplan 
2010-2019 og sentrale mål for arealbruk og transport i regionale plandokumenter 
omtalt nedenfor. Målene er videre drøftet med lokale myndigheter og berørte 
interessenter i medvirkningsprosessen, jmfr. kapittel 12.  
 
Ifølge Bystyremelding nr. 5/2003 Strategi for kollektivtrafikkens utvikling skal 
forholdene søkes tilrettelagt for redusert transportbehov og miljøeffektiv 
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mobilitet. Mest mulig av forventet trafikkvekst bør komme på kollektive 
transportmidler. 
Akershus fylkesplan 2004 (vedtatt 2003) har delmål om at: 
 

• Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus tar en betydelig del av veksten i 
den motoriserte trafikken fram til 2015. På de tyngste reiserelasjonene 
skal kollektivtrafikken ta det vesentligste av trafikkveksten. 

• Veksten i biltrafikken skal dempes i forhold til en trendutvikling. 
Nullvekst i biltrafikk er et mål for reiser til/fra Oslo sentrum og indre by, 
regionale handelssentra i Akershus og andre områder med god 
kollektivbetjening. 

• Videreføring av trafikantbetalingen skal utformes slik at den i tillegg til å 
gi nødvendige inntekter, også virker regulerende på bilbruken. 

 
Oslo kommuneplan 2004 (vedtatt mai 2004) inneholder mål om at: 
 

• Oslo skal tilstrebe et lavest mulig transportbehov 
• Bilens andel av transportarbeidet skal søkes redusert/størst mulig del av 

veksten i personreiser kan betjenes kollektivt 
• Minimum 50 % av investeringene i Oslopakke 3 skal gå til 

kollektivtransport. 
 
I Oslo, Akershus og nedre Buskerud utgjør transport om lag halvparten av alle 
utslipp som bidrar til global oppvarming. Ifølge vedtatt klima- og energistrategi 
for det nevnte området skal utslipp av klimagasser fra mobile kilder i 2010 ikke 
overskride utslippet i 1997, jf. bl.a. bystyresak 269/2005. For å nå dette målet må 
utslippene fra transport reduseres med om lag 20 % fra dagens nivå.  
 
Verken den lokalpolitiske styringsgruppens innstilling eller fylkestingets og 
bystyrets vedtak om Oslopakke 3 formulerer nye overordnede mål for 
transportutviklingen, men forslaget presenteres som en kraftig kollektivsatsing. 
Styringsgruppen erkjenner ”at full effekt av E18 utbyggingen forutsetter 
betydelig satsing på kollektivtrafikken for at ikke E18 skal generere ny 
biltrafikk”.  

3.1 Samfunnsmål 

 
Med alle trafikanter menes også forflytningshemmede som stiller spesielle krav 
til tilgjengelighet til transportmidlene. Persontransport i tjeneste utgjør en 
betydelig del av næringslivets transportbehov samtidig som effektive 
arbeidsreiser er en forutsetning for et integrert arbeids- og boligmarked.    
 
Transport av gods omfatter i denne sammenheng både nasjonal og regional 
godstransport og lokal varedistribusjon.  

Oslopakke 3 skal utvikle et system som tilbyr effektiv og sikker transport 
av personer og gods i og gjennom Oslo og Akershus for å legge til rette for 
ønsket vekst i arbeidsplasser og befolkning. Transporttilbudet skal være 
tilgjengelig for alle trafikanter. 

Oslopakke 3 skal legge til rette for bærekraftig arealbruksmønster og 
transport i en utvidet arbeids-, bolig- og serviceregion rundt Oslo. 

Oslopakke 3 skal redusere lokal miljøbelastning og bidra til å oppfylle 
Norges internasjonale miljøforpliktelser. 
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Oslopakke 3 skal utvikle transportsystemet i tråd med nullvisjonen for 
trafikksikkerhet. 

 Redusere antall drepte og varig skadde sammenlignet med dagens 
situasjon. 

 

 
Med effektiv transport menes et tilbud med forutsigbare reise-/transporttider 
hele døgnet og med kostnader som er konkurransedyktige med andre større 
byområder. 
 
Med sikker transport menes utvikling av et transportsystem i tråd med 
nullvisjonen – null drepte og varig skadde. 

3.2 Effektmål 
Effektmålene er avledet av samfunnsmålene og stiller krav til virkningene av 
ressursinnsats og virkemidler i de ulike konseptene. Det er viktig at 
trafikkanalyser og øvrige analyser gir resultater som ulike konsepter i forhold til 
effektmålene. 

 

Effektmål 1: 

 

Effektmål 2:  

 

Effektmål 3:  

Oslopakke 3 skal sikre et transportsystem som har god framkommelighet, 
tilstrekkelig kapasitet og er robust for hendelser ved å:  

 Skape bedre balanse mellom etterspørsel og kapasitet på kritiske 
strekninger på infrastruktur for alle transportmidler  

 Sikre forutsigbar framkommelighet på stamvegene i morgenrush  

Oslopakke 3 skal skjerme Oslo indre by, viktige knutepunkter/tettsteder og 
boligområder for vekst i biltrafikk for å:  

 Overholde lovfestede grenseverdier og oppfylle nasjonale mål for 
lokal luftforurensing og støy  

 Bidra til god miljøkvalitet i Oslo indre by og større tettsteder  
 Frigjøre arealer til by- og stedsutvikling og redusere barrierevirkning 

av veger.  
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Effektmål 4:  

 
 
 

 
Figur 3.2: Med Oslo indre by menes i denne rapporten bydel Sentrum og fem 
omkringliggende bydeler. 

Oslopakke 3 skal bidra til vesentlig redusert vekst i biltrafikk, bl.a. for å 
begrense utslipp av klimagasser ved å:  

 Forbedre reisetid med kollektivtransport sammenlignet med reiser 
med bil  

 Øke komfort og kvalitet på terminaler, holdeplasser og 
transportmidler i kollektivsystemet 

 Legge til rette for flere gang- og sykkelturer 
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4 Krav til Oslopakke 3 
Kravene i kapittel 4.1 er formulert på konseptnivå og tar utgangspunkt i de av 
effektmålene i kapittel 3.2 som vurderes som spesielt viktige ved utforming og 
valg av konsepter. I videre utredning og planlegging av elementer og 
enkeltprosjekter må det i tillegg legges vekt på en rekke mer prosjektrelaterte 
krav knyttet til bl.a. trafikksikkerhet, tilgjengelighet og miljø, jmfr. kapittel 4.2. 
  

4.1 Krav på konseptnivå 
Ulike konsepter for Oslopakke 3 skal i størst mulig grad oppfylle følgende krav: 
 

• Legge til rette for konsentrert arealutvikling i områder der det er eller kan 
utvikles et godt kollektivtilbud for å redusere behovet for bruk av egen 
bil. 

• Styrke gang/sykkel som alternativer til reiser med bil. 
• Begrense veksten i biltrafikken, spesielt sentralt i regionen. 
• Utvikle et transportsystem med nødvendig balanse mellom kapasitet og 

etterspørsel, herunder sikre framkommelighet på stamveger i 
morgenrush.  

• Bidra til at forskriftsfestede krav til luftforurensing og støy overholdes. 
• System for trafikantbetaling bør fange opp en størst mulig andel av 

bilreisene i områder med køer og lokale miljøproblemer. 
 

4.2 Krav til utforming av elementer eller 
enkeltprosjekter i Oslopakke 3 
Oslopakke 3 er planlagt som en tiltakspakke sammensatt av et stort antall 
prosjekter som skal gjennomføres over en periode på 20 år, og som derfor 
naturlig nok befinner seg på svært forskjellige stadier i utredning og planlegging. 
Dette betyr at det i arbeidet med denne konseptvalgutredningen er lagt relativt 
lite vekt på mer detaljerte krav til utforming av enkeltprosjekter. Ved vurdering 
av alternative prosjekter i konseptene må det likevel gjøres enkle og svært 
overordnede vurderinger av om prosjektene i det hele tatt kan gjennomføres. I 
den sammenheng har vi i noen grad vurdert tekniske, miljømessige, økonomiske 
og andre krav som får innvirkning på kostnader eller begrenser friheten for 
konseptutformingen. Noen av disse er listet opp nedenfor. 

Krav til miljø og tilrettelegging for mer miljøvennlig transport 
• Oslopakke 3 skal bidra til at forskriftsfestede krav til luftforurensing og 

støy overholdes.  
• Nye transporttiltak bør ikke gi nye overskridelser av nasjonale miljømål. 
• Alle vegprosjekter bør øke framkommelighet og sikkerhet for syklister 

og gående 
• Alle vegprosjekter bør bidra til å bedre kollektivtransportens 

konkurranseevne. Nye vegstrekninger skal derfor ha bussprioritering hvis 
det må antas at det vil være køer i rush.  

• Nye kollektivtiltak skal styrke tilbudet i områder og på relasjoner som i 
Referanse har dårlig kollektivbetjening/lav kollektivandel. 

• Nye kollektivtiltak skal bidra til et enklere kollektivtilbud. 
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Tekniske og økonomiske krav 
• Nye transporttiltak skal oppfylle krav til standard i Jernbaneverkets og 

Statens vegvesens normaler. Eventuelle avvik skal ikke gjøres dersom de 
vil medføre lavere transportsikkerhet. 

Krav til tilgjengelighet 
Alle nye tiltak skal baseres på prinsippet om universell utforming. Stamruter for 
buss bør være tilgjengelige for alle. Alle store terminaler skal være tilgjengelige 
for alle. 
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5 Alternative konsepter  
Dette kapitlet beskriver to ulike konsepter basert på trafikantbetaling over en 20 
års periode som er bompengeperioden i den lokale søknaden om Oslopakke 3. I 
tillegg kommer konsept 0 - Referansekonseptet - som alle andre konsepter 
sammenlignes med. I Samferdselsdepartementets oppdrag til Jernbaneverket og 
Statens vegvesen er det forutsatt at det skal vurderes effekter av det lokale 
forslaget til Oslopakke 3.  

5.1 Utvikling av konsepter 

5.1.1 Utgangspunktet er regionalt arbeid med 
Nasjonal transportplan 
Alternative konsepter for Oslopakke 3 er gjennom flere år utredet i det regionale 
samarbeidet om areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus. Ulike 
offentlige aktører i en regional koordineringsgruppe ledet av Statens vegvesen 
analyserte i arbeidet med Nasjonal transportplan 2006- 2015 areal- og 
transportutfordringer i Oslo og Akershus og anbefalte i Byutredningen for Oslo 
og Akershus12 fra februar 2003 en femdelt strategi for utvikling av et effektivt 
transportsystem. Med utgangspunkt i dette omfattende arbeidet er det nylig 
gjennomført nye utredninger som munnet ut i Byanalysen som er et regionalt 
innspill til Nasjonal transportplan 2010- 2019.  
 
Analysene viser bl.a. at uten nye tiltak, må etterspørselen etter transport forventes 
å øke med omkring 30 prosent fram til 2025. Med dagens nivå for statlige 
samferdselsbevilgninger vil det neppe være mulig å gjennomføre nødvendige 
investeringer for å håndtere denne etterspørselen på en effektiv måte. Samtidig er 
det behov for å skaffe tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av 
kollektivtilbudet. 
 
I det regionale samarbeidet er det over tid etablert faglig enighet om utfordringer, 
mål og samordnet strategi som i all hovedsak støttes av politiske vedtak i Oslo 
bystyre og Akershus fylkesting. Byutredningen peker ut fem innsatsområder som 
til dels videreutvikles i Byanalysen fra desember 2006: 
 

• Arealutvikling som bidrar til å redusere behovet for bruk av egen bil 
• Styrke kollektivtransport og gang/sykkel som alternativer til bil 
• Regulering av biltrafikken, spesielt sentralt i regionen 
• Utvikling av et vegnett i kapasitetsmessig balanse 
• Finansiering og organisering av felles innsats innen areal- og 

transportplanlegging 
 
Disse strategiene som i stor grad følger logikken i firetrinnsmodellen, har fått 
tilslutning fra interessentene i medvirkningsprosessen i arbeidet med 
konseptvalgutredningen, jmfr. kapittel 12. 
 
I arbeidet med Byutredningen, Forslag til utredningsprogram for Oslopakke 3 og 
i utredninger som grunnlag for arbeidet i den lokalpolitiske styringsgruppen er 
det gjennomført trafikkanalyse av mange alternative pakker med varierende 

                                                 
12 Byutredningen for Oslo og Akershus. Nasjonal transportplan 2006-2015. Februar 2003 
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økonomisk ramme, tiltaksportefølje og system for trafikantbetaling. Analysene 
har gitt mye læring som har kommet til nytte i konseptvalgutredningen.  

5.1.2 Begrenset tid til utvikling og analyse av nye 
konsepter 
Tidsrammen for departementets oppdrag om konseptvalgutredning for Oslopakke 
3 er definert ut fra målet om å legge fram en stortingsproposisjon om pakken 
samtidig med meldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 i desember 2008. 
Selv om etatene har fått forlenget sin frist i forhold til den opprinnelige datoen 1. 
oktober, har det vært svært krevende å gjennomføre utredningen som må 
betraktes som et pilotprosjekt. Krav til framdrift har begrenset mulighetene for å 
identifisere og utforme mange prinsipielt ulike konsepter. 
 
Etter drøfting av behov, mål og konsepter med interessentene som beskrevet i 
kapittel 12 bestemte etatene seg for å analysere ett konsept i tillegg til det lokale 
forslaget. Alternativt konsept er basert på køprising med en tiltaksportefølje 
tilpasset et system med høyere pris for bilreiser sentralt i hovedstadsområdet i 
perioder med mye trafikk. I all hovedsak omfatter Alternativt konsept prosjekter 
som ble vurdert i prosessen som munnet ut i den lokale styringsgruppens forslag 
av mai 2006. 
 
I diskusjonen om muligheter for å løse transportutfordringene i Oslo-området har 
det over tid vært fremmet forslag om alternative vegløsninger som ikke har vært 
vurdert i prosessen fram til det lokale forslaget. I medvirkningsprosessen knyttet 
til denne konseptvalgutredningen har imidlertid ingen av interessentene lansert 
store prosjekter som ikke har vært med i ”bruttolisten” for Oslopakke 3.  
 
Etatene vil likevel nevne to alternative forslag til overordnede elementer i et 
framtidig vegnett som ikke er vurdert i arbeidet med Oslopakke 3: 
 

• Omkjøringsveg der gjennomgangstrafikk kan kjøre utenom Oslo på en 
ferdig utbygd rv. 23 mellom Lier og Drøbak/ Vassum 
(Oslofjordforbindelsen) i sør eller en oppgradert rv. 35 fra Jessheim via 
Hønefoss til Hokksund i nord 

• En helt ny trase utenom Oslo indre by på ny E18 fra Asker (Hvalstad) 
gjennom nordre del av Bærum til Alnabru. Denne alternative traseen for 
E18 i vest er foreslått kombinert med E6 Manglerudtunnel, miljøtunneler 
i Groruddalen og E18 Mosseveitunnel. 

 
Disse forslagene bør betraktes som alternative elementer for deler av vegnettet i 
et framtidig transportsystem, men framstår ikke som helhetlige konsepter som 
direkte kan sammenlignes med konsept 0- 2, jmfr. kapittel 5.2.  

Omkjøringsveg Lier - Vassum (Oslofjordforbindelsen) og rv. 35 
Jessheim - Hokksund 
Statens vegvesen vurderer dette forslaget som mindre interessant fordi det i liten 
grad vil oppfylle viktige effektmål og krav om bedre framkommelighet og 
forutsibarhet og å avlaste Oslo indre by for trafikk. Generelt viser alle 
trafikktellinger og -beregninger at gjennomgangstrafikk utgjør en beskjeden del 
av trafikken i sentrale deler av Oslo, og at omkjøringsveger dermed bidrar lite til 
å bedre framkommeligheten for vegtrafikken i Oslo. Dessuten tilsier topografien 
på de foreslåtte omkjøringsrutene at de vil være lite attraktive vegvalg for 
tungtransporten. 
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Ny trase for E18 nord i Bærum  
I dette alternativet foreslås E18 i hovedsak bygd i lange tunneler fra Hvalstad i 
Asker gjennom øvre Bærum og Oslo nord til Alnabru. Det er skissert bygging av 
kryss med E16 og ny tverrforbindelse mot Skøyen slik at ny E18 også kan 
betjene interne reiser i Oslo-området. Statens vegvesen har foretatt enkle 
trafikkanalyser som viser at ny E18 i denne traseen i liten grad vil avlaste dagens 
E18 i Bærum hvis det ikke iverksettes trafikkstyring på dagens veg. En årsak til 
den beskjedne avlastningen av dagens E18 er trolig at løsningen betyr vesentlig 
lenger avstand mellom viktige målpunkter vest for Oslo og i Oslo indre by.  
 
De lange tunnelstrekningene kan videre være en vesentlig innvending mot en 
nordlig trase for ny E 18, jmfr. partiell analyse om virkninger av flere tunneler i 
kapittel 7.3.  

5.2 Innholdet i konseptene 
Virkninger av de ulike konseptene er sammenlignet i en 2028-situasjon ved 
utløpet av 20 års perioden for Oslopakke 3. Felles forutsetninger om bl.a. 
arealbruk, bilhold, kostnader for bilbruk og parkeringskostnader er beskrevet i 
kapittel 6 om trafikale effekter. 
 
Tiltaksporteføljene i de ulike konseptene er oppsummert i tabellen i vedlegg 2.  
 
Nytten av ny infrastruktur for kollektivtransport avhenger av det tilbudet som kan 
finansieres med billettinntekter og offentlig kjøp av kollektivtransport. Siden 
begge de analyserte konseptene foreslår at inntekter fra trafikantbetaling brukes 
til drift av kollektivtransport, har vi sammen med kollektivselskapene (Oslo 
sporveier, Stor-Oslo lokaltrafikk og NSB) lagt mye arbeid i utforming av et 
markedsrettet kollektivtilbud tilpasset varierende økonomiske rammer. I denne 
sammenheng har det vært nødvendig å gjøre beregningstekniske forutsetninger 
om forhold og prioriteringer som må håndteres i ordinære plan- og 
budsjettprosesser i gjennomføring av Oslopakke 3. Ut fra antall kollektivreiser 
beregnet i transportmodellen har vi kontrollert om det er rimelig samsvar i de 
analyserte konseptene mellom kostnader for det kollektivtilbudet som er lagt inn 
og summen av billettinntekter og trafikantbetalte midler til økt offentlig kjøp. 
 
Som påpekt i situasjonsbeskrivelsen i kapittel 1 antas båt å være lite interessant 
på andre strekninger enn fra Nesodden til Oslo. Etatene har derfor ikke vurdert 
konsepter med økt persontransport med båt. 
 
Kostnadene til utbygging av nye dobbeltspor er ikke inkludert i rammen for det 
lokale forslaget til Oslopakke 3. For å synliggjøre mulige virkninger av den 
samlede offentlige satsingen på utvikling av et effektivt transportsystem i 
hovedstadsområdet er dobbeltsporene tatt med i konseptvalgutredningen, bl.a. i 
en egen partiell analyse i kapittel 7.1. I alle de vurderte konseptene, også i 
Referansekonseptet uten trafikantbetaling etter 2012, forutsettes det at nytt 
dobbeltspor Skøyen-Asker og Oslo – Ski er ferdig utbygd.  
 
Dette betyr at de samlede kostnadene for Referanse, og alle de andre konseptene, 
økes med 11,5 mrd kroner som er kostnadsanslaget for fullføring av 
dobbeltsporene, og som forutsettes fullfinansiert med statsmidler. 
 
Videre forutsettes det i alle konseptene, også i Referanse, et bidrag over 
riksvegbudsjettet basert på en videreføring av statlige bevilgninger på samme 
nivå som i Nasjonal transportplan 2006–2015.  
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Begge disse forutsetningene om statlige bevilgninger uavhengig av Oslopakke 3 
må betraktes som usikre. Det er særlige utfordringer knyttet til å prioritere 
statlige midler for å bygge ut dobbeltsporene med nødvendig framdrift. 
Prioritering av statlige samferdselsmidler til Oslo og Akershus må avklares i 
Nasjonal transportplan 2010- 2019 og etterfølgende handlingsprogrammer og 
statsbudsjetter. 
 
Innenfor tidsrammen for arbeidet med konseptvalgutredningen har det ikke vært 
mulig å innarbeide løsninger i tråd med vedtak fattet av Fylkestinget i Akershus i 
mai 2007 om at Fornebubanen skal etableres som en bybane koplet til Oslos 
sporveisnett. I alle de tre konseptene er det i tiltaksporteføljen satt av 757 mill 
kroner (omregnet til 2006 kroner) som statens bidrag til kollektivløsning for 
Fornebu, men det er forutsatt ulik kollektivbetjening av Fornebu: 
 

• Referanse – automatbane Lysaker - Fornebu 
• Lokalt forslag – bybane Lysaker - Fornebu 
• Alternativt konsept – bare buss 

 
Alle kostnadsanslag er oppgitt i 2006- kroner. Anslagene for de ulike prosjektene 
er foretatt ut fra svært forskjellige nivåer for utredning og planlegging, fra 
finansieringsplaner for igangsatte prosjekter til løpemeterpriser for prosjekter på 
idéstadiet. Dette betyr at det er store forskjeller i usikkerhet mellom prosjekter. I 
den seinere tid har tilbudene i mange anbudsprosesser i anleggssektoren ligget 
vesentlig over kostnadsanslagene. Våre kostnadsanslag tar ikke høyde for det 
høye kostnadsnivået i dagens marked. 
 
Investering i infrastruktur for kollektivtransport er unntatt fra merverdiavgift, 
mens ulike elementer i et veganlegg er belastet med ulike momssatser. 
Kostnadsanslag for vegprosjekter inkluderer merverdi på 6- 9 prosent av samlet 
kostnad. For større prosjekter, dvs. kostnadsanslag over 200 mill kroner, er 
beløpene som hovedprinsipp avrundet til nærmeste 50 millioner kroner. 
Kostnader for bundne prosjekter er angitt med større nøyaktighet. 
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5.2 1 Konsept 0, Referanse 
 

 
 
Figur 5.1: Kart Referanse  
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Referansekonseptet har en økonomisk ramme på om lag 29,9 milliarder kroner i 
perioden 2008- 2027, inklusiv 11,5 milliarder kroner til fullføring av 
dobbeltsporene. Som forutsatt i Bjørvika-avtalen, avvikles trafikantbetaling i 
dagens bomring i 2012. 
 
Dagens ordning med en gjennomsnittlig avgift på 75 øre pr kollektivreise 
forutsettes avviklet fra og med 2012 i Referanse. Følgelig antar vi at 
gjennomsnittspris for en kollektivreise i 2028 Referanse er fem prosent lavere 
enn i dag målt i faste priser.  
 
Bundne prosjekter, dvs. prosjekter som er under utbygging, legger beslag på 
nesten 40 % av rammen for riksvegmidler og bompenger i Referansekonseptet. 
De udisponerte ”sekkepostene” for mindre tiltak til trafikksikkerhet, miljø, 
kollektivtrafikk og gang- og sykkelveger er om lag halvert sammenlignet med 
nivået i NTP 2006-2015 og utgjør ca 30 % av tilgjengelige investeringsmidler, 
eks. midler til jernbane. De resterende 30 % av midlene er prioritert til: 
 

• Stamvegprosjekter som i Nasjonal transportplan 2006-2015 er omtalt 
som aktuelle for oppstart etter 2010 under forutsetning av fortsatt 
trafikantbetaling: E16 Kjørbo- Wøyen og rv. 4 Fossumdiagonalen.  

• Statlig bidrag til kollektivbetjening av Fornebu i tråd med 
forutsetningene i St. meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 
2002-2011, prisjustert til 757 mill kroner (2006 priser). 

• Kollektivtiltak i Oslo (bl.a. Lørensvingen og generell opprusting av T-
banen) og riksvegrosjekter i Akershus (tverrforbindelse Stabekk-
Fornebu, rv. 22 Lillestrøm- Fetsund og rv. 152 i Follo) i tråd med 
prioriteringene i skisse til mulig utbyggingsrekkefølge i det lokale 
forslaget til Oslopakke 3. 

 
Fullføring av Oslopakke 2 med nye dobbeltspor i vest og sør, gir grunnlag for et 
helt nytt togtilbud. Alle stasjonene i triangelet Lillestrøm-Asker-Ski 
(innerstrekning) får en opptrapping på dagtid fra dagens halvtimefrekvens til 20-
minuttfrekvens. I tillegg bedres tilbudet noe fra Moss, Drammen og Spikkestad. I 
rushtiden forsterkes dagtimetilbudet slik at blant annet de større stasjonene innen 
triangelet Drammen- Lillestrøm- Ski får 10-minuttfrekvens.  
 
T-banen øker tilbudet fra 15 til 7,5 minutters frekvens på Grorudbanen med likt 
antall avganger mot henholdsvis sentrum og ny forbindelse til T-baneringen 
(Lørensvingen). Sporvogn går på dagens nett med forlengelse til Bekkestua, for 
øvrig er tilbudet i hovedsak som i dag. Busstilbudet i Oslo styrkes for å betjene 
byutviklingsområdene Fjordbyen og Gjersrud/ Stensrud samt avlaste østlige T-
banestrekninger med kapasitetsproblemer. Busstilbudet i Akershus er det samme 
som dagens tilbud. 
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5.2.2 Konsept 1, Lokalt forslag 
 

 
 
Figur 5.2: Kart Lokalt forslag  
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I mai 2006 la den lokalpolitiske styringsgruppen fram sin innstilling til 
Oslopakke 3 med en økonomisk ramme på 53,4 mrd kr (eks. statsmidler til nye 
dobbeltspor) over en periode på 20 år. Forslaget omfatter finansiering av en lang 
rekke veg- og kollektivprosjekter og forutsetter bruk av bompenger til drift av et 
styrket kollektivtilbud. Oslo bystyre og fylkestinget i Akershus ga høsten 2006 
sin tilslutning til forslaget. 
 
I trafikkanalyse av Lokalt forslag med transportmodellen Emma/ Fredrik er 
investeringsprosjekter og betalingsordning lagt inn i samsvar med den lokale 
styringsgruppens innstilling. Styringsgruppens innstilling gir i liten grad føringer 
for utforming av et styrket kollektivtilbud innenfor de rammene som er avsatt til 
drift av kollektivtransport. 
 
Lokalt forslag bygger på bompenger uten tidsdifferensiering, hele døgnet, sju 
dager i uka, i retning mot Oslo sentrum i dagens bomring og i et nytt 
betalingssnitt i Bærum, se figur 5.3. Ifølge styringsgruppens innstilling skal 
passering i bomringen i gjennomsnitt koste 19 kroner for lette kjøretøyer med 
brikke. Tunge kjøretøyer skal betale tre ganger takst for lette kjøretøyer.  
 
Etter at Oslopakke 3 ble vedtatt av fylkestinget, er det etablert lokal enighet om 
at det nye snittet i vest skal flyttes fra Blommenholm, som opprinnelig foreslått, 
til bygrensa ved Lysakerelva. Ny plassering av betalingssnittet er lagt til grunn i 
konseptvalgutredningen, er tilpasset slik at inntekten i det nye snittet skal bli om 
lag som forutsatt i styringsgruppens forslag av mai 2006. Gjennomsnittspris for 
passering med brikke blir da 10 kroner for lette kjøretøyer med tredobbel pris for 
tunge. 
 
Ved en feiltakelse er det i transportmodellen lagt inn de opprinnelige satsene med 
13 kroner for passering med brikke og 5 kroner rabatt ved passering av to snitt på 
samme tur (innenfor en gitt tidsperiode). Dette betyr at reiser over begge snittene 
i modellen belastes med 27 kroner istedenfor riktig pris etter justering som er 29 
kroner. Bilreiser som bare passerer det nye snittet i vest, betaler i modellen 13 
kroner, mens det skulle vært 10 kroner. Vi antar at disse feilene i svært liten grad 
påvirker de beregnede trafikktallene. Beregning av proveny bruker priser i tråd 
med de nye forutsetningene. 
 
Trafikkanalyser og beregning av proveny i denne konseptvalgutredningen bygger 
på de nevnte forutsetningene. I forbindelse med stortingsproposisjonen om 
Oslopakke 3 trinn 1 er det imidlertid vedtatt et takstsystem som avviker noe fra 
det opprinnelige forslaget, men dette er det ikke tatt hensyn til i denne rapporten. 
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Figur 5.3: Plassering av betalingssnitt i Lokalt forslag 
 
Dagens ordning med en gjennomsnittlig avgift på 75 øre pr kollektivreise 
foreslås videreført i Lokalt forslag. Dette betyr at kollektivtakstene i 2028 er på 
dagens nivå målt i faste priser. 
 
Alle prosjekter i Referanse er også med i Lokalt forslag. Videre prioriterer den 
lokale styringsgruppen utbygging av ny E18 fra Asker til Fiskvollbukta, E6 
Manglerudtunnel, rv. 4 i tunnel Bjørvika- Økern og lokk over deler av E6 i 
Groruddalen. 
 
I Lokalt forslag er det lagt til grunn at det settes av ett felt i hver retning for buss 
på ny E18 i vest, i tillegg til planlagte kollektivfelt på dagens E18. I den partielle 
analysen i kapittel 7.3 har vi også analysert virkninger av en løsning uten 
kollektivfelt på ny E18. 
 
Togtilbudet er styrket på dagtid og motstrøms i rush på strekningene Lillestrøm- 
Oslo og Ski- Oslo slik at dette tilbudet over dagen kommer opp på nivå med 
rushtilbudet i Referanse.  
 
Tilbudet med T-bane er økt vesentlig, med blant annet 7,5 minutts frekvens på de 
østlige strekningene, utbygging av Homannsbyen stasjon og forlengelse til 
Kolsås og A-hus i Lørenskog. Dette forutsetter også innkjøp av betydelig flere T-
banevogner enn i Referanse. Busstilbudet i Oslo er lagt inn med redusert 
frekvens på enkelte ruter fordi T-banen har bedre kapasitet enn i Referanse. Det 
forutsettes styrket tilbud på enkelte stambussruter og relasjoner som ikke berøres 
av styrket banetilbud. Sporvogn får økt frekvens hele dagen på en del tunge 
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relasjoner. Busstilbudet i Akershus har økt frekvens i dagtime på viktige ruter 
mellom Akershus og Oslo, og én times utvidet rushtidstilbud morgen og kveld. 
Enkelte ruter i Akershus styrkes også i rush. I tillegg er det satt av en del midler 
til framkommelighetstiltak, innfartsparkering og opprusting av infrastruktur for 
buss og bane. 

Lokalt forslag analyseres i to varianter – med og uten 
bompenger 
Bompengeordningen er i prinsippet tidsavgrenset og skal i løpet av 20 år 
finansiere et tiltaksprogram. I konseptvalgutredningen analyserer vi derfor også 
en 2028-situasjon der prosjektene i Lokalt forslag er utbygd, men 
trafikantbetalingen er avviklet. I Lokalt forslag uten bompenger er 
kollektivtilbudet redusert fordi det ikke lenger er bompengemidler til finansiering 
av driften. 
 
For togtilbudet medfører det en nedjustering til driftsopplegget som er forutsatt i 
Referanse. T-banen forutsettes fortsatt å betjene A-hus, mens det kuttes i en del 
bussavganger i Lørenskog. Østensjøbanen går tilbake til 15 min. frekvens og for 
sporvogn blir tilbudet som i Referanse. Utvidelsen av rushtilbudet for buss i 
Akershus faller også bort, mens en del av busstilbudet i Oslo som betjener 
nedslagsområdet til T-banen, justeres. 



- Konseptvalgutredning Oslopakke 3 - 

 67 

5.2.3 Konsept 2, Alternativt konsept 
 

 
 
 
Figur 5.4: Kart Alternativt konsept  
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Alternativt konsept er utformet med sikte på økt oppnåelse av målene for 
Oslopakke 3 slik disse er formulert i kapittel 3. Formålet er å illustrere et 
transportpolitisk mulighetsrom som grunnlag for partenes videre utvikling av 
Oslopakke 3.  
 
For å regulere biltrafikken, spesielt i Oslo indre by, omfatter konseptet et system 
med køprising kombinert med betydelig styrket kollektivtilbud som alternativ til 
reiser med bil. Køprising er tenkt som et permanent virkemiddel i en helhetlig 
strategi innenfor rammene av vegtrafikklovens bestemmelse om vegprising. Det 
er satt av mer midler til udisponerte ”sekkeposter” som bl.a. gir rom for utvikling 
av gode knutepunkter og gang- og sykkelveger. Trafikkanalysene måler 
imidlertid ikke mulig effekt av disse midlene. 
 
Kartet nedenfor viser foreslått plassering av betalingssnittene. 
 

 
Figur 5.5: Betalingssystem i Alternativt konsept.  
 
Systemet for køprising er basert på følgende: 
 

• Grunnpris for passering i begge retninger er 5 kroner. Tunge kjøretøyer 
betaler dobbelt pris 

• For passering av indre ring som ligger rett utenfor Ring 2, betales tre 
ganger grunnprisen 

• I rush betales dobbel avgift i hele systemet. I praksis må takstene trappes 
gradvis opp og ned for å unngå forstyrrelser i trafikken på grunn av store 
sprang i prisen på gitte klokkeslett. 

• Gratis passering natt, lørdag før 09 og etter klokken 15, samt søndager 
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Tabellen nedenfor sammenligner pris for bilkjøring på utvalgte strekninger på 
ulike tidspunkter i Lokalt forslag og Alternativt konsept. Kjøring av 
transportmodellen viser at det skisserte systemet med køprising fanger opp 55 % 
av bilreisene internt i Oslo og Akershus, mens bare 39 % betaler i Lokalt forslag 
med bompenger. 
 
Tabell 5.1 Passeringspriser på utvalgte relasjoner. Takstene i Lokalt forslag med 
betaling bare inn mot Oslo er fordelt på to retninger. 
 

Lokalt forslag Alternativt konsept Reiserelasjon 

Rush Dagtid Natt/ helg Rush Dagtid Natt/ 
helg 

Sandvika- Oslo sentrum 14,50 14,50 14,50 40,00 20,00 0 kr 
Lysaker vest- Storo 14,50 14,50 14,50 10,00 5,00 0 kr 
Storo- Oslo sentrum 0,00 0,00 0,00 30,00 15,00 0 kr 
Storo- Grorud 9,50 9,50 9,50 10,00 5,00 0 kr 
Grorud- Oslo sentrum 9,50 9,50 9,50 30,00 15,00 0 kr 
Grorud- Holmlia 9,50 9,50 9,50 10,00 5,00 0 kr 
Kolbotn- Sandvika 24,00 24,00 24,00 30,00 15,00 0 kr 
Kolbotn- Oslo sentrum 9,50 9,50 9,50 40,00 20,00 0 kr 

 
Dagens ordning med en gjennomsnittlig avgift på 75 øre pr kollektivreise 
foreslås videreført også i Alternativt konsept.  
 
For å begrense biltrafikken forutsetter vi i Alternativt konsept i tillegg til 
køprising 50 prosent høyere parkeringskostnader enn i Referanse og Lokalt 
forslag i alle områder som har parkeringsavgift i dag. Denne kostnadsøkningen 
kan tenkes som et resultat av økte parkeringsavgifter og økt knapphet på 
parkering fordi nye utbygginger har lavere parkeringsdekning enn i allerede 
utbygde områder. Kommunene kontrollerer bare en del av parkeringstilbudet, 
men kan likevel styre utviklingen i denne retningen som planmyndighet og ved 
prising av kommunale p-plasser. Eventuell skattlegging av fordelen ved gratis 
parkering på arbeidsplassen kan også bidra til økte parkeringskostnader. 
 
Foreslått opplegg for køprising vil ifølge modellberegningene medføre at den 
økonomiske rammen i Alternativt konsept kan bli drøyt 4 mrd kroner høyere enn 
i Lokalt forslag. Hele økningen foreslås i prinsippet brukt til kollektivtransport. I 
tillegg innebærer Alternativt konsept betydelige omprioriteringer sammenlignet 
med tiltaksporteføljen i Lokalt forslag, bl.a. ved at midler flyttes fra 
veginvesteringer til kollektivtiltak.  
 
I Alternativt konsept foretas bl.a. følgende endringer i tiltaksporteføljen for veg 
sammenlignet med Lokalt forslag: 
 

• E18 Mosseveitunnel og E6 lokk i Groruddalen tas ut fordi det antas at 
prosjektene gir begrenset miljønytte i forhold til kostnadene 

• rv. 4 Bjørvika - Økern tas ut og utbyggingen av E18 Framnes- Fornebu 
reduseres for å begrense biltrafikken mot indre by  

• redusert omfang utbygging av E18 Asker- Lysaker med vekt på 
bussprioritering  

• rv. 168 kort Røatunnel- fordi fordelene de lange tunnelalternativene gir, 
ikke står i forhold til merkostnadene. 
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• Trondheimsveien og rv. 163 Østre Aker vei bygges om for å oppnå 
ønsket effekt for miljø og stedsutvikling av rv. 4 Fossumdiagonalen 

 
Samlet investering på E18 i Vestkorridoren, inkl. E16 Kjørbo- Wøyen, er 
betydelig redusert sammenlignet med i Lokalt forslag:  
 

• E16 Kjørbo- Wøyen, 1200 mill. kroner. 
• E18 Blommenholm- Slependen, 3100 mill. kroner 
• Bussprioritering Fornebu- Blommenholm, 800 mill. kroner, ved bygging 

av egen trase eller utvidelse av dagens E18. Dette gir ett bilfelt ekstra inn 
mot Oslo. De to løsningsprinsippene er foreløpig anslått å koste om lag 
det samme. 

• Tverrforbindelse Stabekk- Fornebu, 250 mill. kroner. 
• Tverrforbindelse Kirkeveien- Ramstad, 170 mill kr. 
• Ny busstrase Filipstad-Skøyen, 500 mill. kroner. Løsningen forutsetter 

omdisponering av arealer på dagens driftsbanegård, men vi har ikke 
vurdert konsekvenser for jernbanedriften. 

• Miljøtiltak Fornebu- Blommenholm, inkl innløsning av enkelte boliger, 
300 mill kroner. 

 
I partiell analyse for E18 i Vestkorridoren i kapittel 7.2 er det redegjort for hva 
varierende løsninger i de ulike konseptene betyr for kapasitet for biltrafikk på 
E18 og trafikkutvikling på tilstøtende vegnett og i indre by. 
 
De viktigste endringene i kollektivporteføljen sammenlignet med Lokalt forslag 
er: 
 

• T-banen: Homansbyen stasjon er tatt ut fordi utredninger viser at tiltaket 
gir liten nytte sammenlignet med kostnadene. Blant annet blir det lange 
gangavstander fordi stasjonen må legges svært dypt.  Det foreslås en ny 
tverrforbindelse Trosterud- Alnabru- Økern som gir nye reisemuligheter 
på tunge relasjoner. 

• Trikk: Nye forbindelser Sinsen- Tonsenhagen og til Kværnerbyen 
• Mer penger til drift av kollektivtransport 

 
I dette konseptet er det lagt vekt på å utforme et attraktivt kollektivtilbud som er i 
stand til å takle den betydelige økningen i antall kollektivreisende som følge av et 
køprisingssystem.  
 
Togtilbudet får betydelig økt ramme i forhold til Lokalt forslag. Midlene benyttes 
til å lage et enklere, kapasitetssterkt og mer kundevennlig driftsopplegg med stivt 
ruteopplegg med jevn frekvens hele dagen, forsterket rushtilbud og mer likt 
stoppmønster for alle tog på samme linje. Lokaltogene får 15 minutters frekvens 
på dagtid og 7,5 minutters frekvens i rush, mens de større knutepunktene får stiv 
10 min. frekvens hele dagen og minst 5 minutters frekvens i rush.  
 
Sammenlignet med Lokalt forslag økes resten av T-banetilbudet til 7,5 minutters 
frekvens på de østlige T-banestrekningene. Holmenkollbanen forutsettes omgjort 
til sporvogn. Betydelige midler settes av til å oppgradere stasjoner, signalanlegg 
og skinnegang for å sikre bedre punktlighet og et mer attraktivt tilbud. 
Frekvensen på det meste av sporvognsnettet forsterkes både i rush og dagtid. 
 
Busstilbudet i Oslo tilpasses styrket banetilbud. Økt innsats kommer i første 
rekke på stambussrutene og relasjoner som i liten grad kan betjenes med bane. 
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Busstilbudet i Akershus baseres på Oslopakke 2 ”Driftskonsept 2015” med 
utstrakt bruk av pendellinjer fra Akershus og gjennom Oslo. Dette 
driftsopplegget forutsetter tiltak for bedre framkommelighet. I tillegg styrkes 
tilbudet inn mot viktige knutepunkter for tog og på en del tunge relasjoner som 
dekkes dårlig av pendellinjene. 
 
Satsing på framkommelighetstiltak, opprusting av stasjoner og holdeplasser samt 
innfartsparkering er økt med om lag 75 prosent sammenliknet med Lokalt 
forslag.  

5.2.4 Forskjeller mellom konseptene 
Basert på tall for vegtrafikk fra transportmodellen har vi beregnet proveny i de 
ulike konseptene med trafikantbetaling13. Sammen med forutsatte bidrag fra 
avgift på kollektivreiser og bevilgninger over statsbudsjettet gir dette samlet 
ramme for de ulike konseptene som vist i tabellen nedenfor. 
 
Tabell 5.2: Økonomisk ramme for de tre konseptene. Mill 2006-kroner 
 
  Referanse Lokalt forslag- 

ny løsning i 
vest 

Alt. konsept

Riksvegmidler 12 400 12 400 12 400 
Statlige 
jernbanemidler 

11 500 11 500 11 500 

Bompenger 
Bjørvika-avtale 14 

 6 000 
 

    

Trafikantbetaling 
Oslopakke 3, inkl 
bill.avg. 

   44 000 48 400 

Sum 29 900 67 900  72 300 
 
Tiltaksporteføljene for de tre konseptene framgår av vedlegg 2. Etter 
kvalitetssikring av kostnader og beregning av proveny basert på siste runde med 
modellkjøring av de tre konseptene viser oppstillingen relativt beskjedent 
underforbruk for Referanse og noe større overforbruk for de to konseptene med 
trafikantbetaling. Differansene utgjør relativt beskjedne beløp pr år og forstyrrer i 
liten grad sammenligning av forskjell i virkninger for de to konseptene med 
trafikantbetaling. Vi har ikke saldert porteføljene ved å kutte i ”andre 
investeringstiltak”, bl.a. fordi disse midlene finansierer viktige tiltak som antas å 
gi god effekt i forhold til kostnadene.  
 

                                                 
13 Rambøll Norge AS: Oslopakke 3 - Forutsetning for provenyberegninger - Beregning av 

investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader. 
14 Inkl 400 mill billettavgift i 2008 – 2011. 
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Tabellen nedenfor gir noen nøkkeldata for de ulike konseptene.  
 
Tabell 5.3: Forskjeller mellom konseptene - alle kostnadstall i mill 2006-kroner 
 
  Referanse Lokalt forslag Alternativt 

konsept  
Trafikantbetaling  Bompenger Køprising  
Avgift koll. reiser  Gj.snitt 75 øre/reise Gj.snitt 75 

øre/reise 
Parkeringskostnad + 10 % i.fht. i dag + 10 % i.fht. i dag Referanse  + 50 %  
Kollektivtakster - 5 %  Dagens nivå Dagens nivå 

 
Som det framgår av figuren nedenfor har Lokalt forslag først og fremst betydelig 
økt innsats på hovedveger, mens Alternativt konsept primært innebærer en økt 
innsats på infrastruktur for kollektivtrafikken. 
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Figur 5.6: Fordeling av økonomisk ramme på formål. 
 
Ingen av de tre konseptene har øremerkede midler til tilrettelegging for flere 
ikke-motoriserte reiser. Vi har i dag ikke modellverktøy som kan beregne 
hvordan nye sykkelveger påvirker transportmiddelfordelingen. Den svake 
økningen i antall reiser til fots og med sykkel som er beregnet i 
transportmodellen, skyldes i sin helhet økte kostnader for bilreiser og endret 
arealbruk som gir noe kortere reiseavstander.  
 
Gang- og sykkeltiltak må prioriteres innenfor de såkalte sekkepostene. I 
Alternativt konsept er det satt av 6.300 mill kroner til sekkeposter (eks. 
kollektivtiltak) som er nesten 40 prosent mer enn i Lokalt forslag. For å følge opp 
det ambisiøse målet om å øke sykkelandelen mener Statens vegvesen at 
bevilgningene til sykkeltiltak bør trappes opp. I tillegg til finansiering er 
imidlertid vanskelig planbehandling og fysiske begrensninger i veg- og gatenettet 
betydelige utfordringer for bygging av sykkelveger, spesielt sentralt i 
hovedstadsområdet. I Alternativt konsept er det dessuten satt av om lag 75 
prosent mer til ”andre kollektivtiltak”. Dette gir bl.a. finansielt rom for bedre 
tilrettelegging for syklister ved stasjoner og holdeplasser. 
 
Figur 5.7 viser hvordan rutekilometer totalt og per driftsart utvikler seg fra 
Dagens situasjon til de ulike, vurderte 2028 situasjoner. I tillegg til endring per 
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driftsart er det vist endring i sum rutekilometer. Nedgangen i T-banens tilbud i 
Alternativt konsept skyldes at Holmenkollbanen kjøres som sporvogn. 
 
A-buss er hovedlinjene i Oslo, mens B-buss er øvrige, mer lokale og sekundære 
busser i Oslo. E-buss er busser som krysser bygrensen, mens C-buss er interne 
Akershus-busser. Tilbudets størrelse er angitt i grafene som rutekilometer i rush- 
og dagtime. 
 
Større prosentvis økning i tilbudet i dagtimen enn i rushtimen medfører at det 
både i Lokalt forslag og i Alternativt konsept kjøres et jevnere tilbud over 
driftsdøgnet enn i dag. Større rutevolum i rush enn på dagtid gjør at den absolutte 
tilbudsøkningen målt i rutekilometer er jevnere enn den relative. I Alternativt 
konsept er absolutt økning for alle driftsarter i sum om lag like stor i og utenfor 
rush. 
 
Målt som. setekilometer, som uttrykker kapasitet bedre enn rutekilometer, vil 
Alternativt konsept komme bedre ut enn øvrige alternativ, siden det er en høyere 
baneandel i dette konseptet enn i øvrige konsepter. 

Rushtime

0

25

50

75

100

125

150

175

200

T-bane
1.100

Sporvogn
800

A-buss
1.600

B-buss
3.700

E-buss
7.300

C-buss
4.100

 Tog 
3.300

Sum
21.900

Dagens Referanse LF mBom LF uBom Alt konsept

 

Dagtime

0

25

50

75

100

125

150

175

200

T-bane
1.000

Sporvogn
800

A-buss
1.100

B-buss
2.100

E-buss
1.900

C-buss
2.200

 Tog 
2.300

Sum
11.300

Dagens Referanse LF mBom LF uBom Alt konsept

 
Figur 5.7: Rutekilometer i rush- og dagtime, per driftsart og totalt. Indeks, Dagens 
rutekilometer = 100.  Dagens rutekilometer i absolutte tall er angitt nederst i grafen, 
dvs. hvilket tall indeks 100 representerer 
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6 Trafikale effekter 
Trafikkanalysen viser en forventet vekst i transportetterspørsel fra Dagens 
situasjon til Referanse på 36 prosent. Dette gir generelt større 
trengselsproblemer i transportsystemet enn i dagens situasjon. Forutsatt, 
konsentrert arealutvikling, samt utbygging av nye dobbeltspor for jernbane gir 
noe økt kollektivandel fra Dagens situasjon til Referanse.. Oslopakke 3 kan bidra 
til ytterligere økt kollektivandel, redusert biltrafikk og demping av køene. 
Alternativt konsept gir høyere måloppnåelse enn Lokalt forslag. Tas bommene 
ned i Lokalt forslag blir måloppnåelsen kun marginalt bedre enn i Referanse. 

6.1 Bruk av trafikkberegningsmodell 
Trafikkanalysen er basert på beregninger utført med PROSAMs modell 
Emma/Fredrik. Modellen har vært benyttet ved en rekke ulike analyser av 
transporttiltak i regionen de siste 15- 20 år. Hyppig bruk av verktøyet gjør at man 
etter hvert har opparbeidet betydelig kunnskap om sterke og svake sider ved 
verktøyet. Ved å benytte et verktøy som Emma/ Fredrik oppnås: 
 

• En vitenskapelig tilnærming, basert på anerkjent teori 
• En systematisk håndtering av empiriske kunnskap om reisendes atferd, 

slik dette er kartlagt i reisevaneundersøkelser 
• En konsistent og ”nøytral” beregning av virkninger av ulike tiltak, og 

summen av disse 
 
I tillegg til egenskaper ved verktøyet har selvsagt også kvaliteten på inndata, 
hvordan verktøyet blir brukt, og hvordan resultater hentes ut og analyseres videre 
betydning for kvaliteten på trafikkanalysen. 
 
Bruk av modellen de siste 15 år har gitt kunnskap om verktøyets sterke og svake 
sider. En sterk side er håndteringen av nettverksvirkninger. Dette gjelder både 
hvordan de reisende tilpasser seg et nytt tilbud, og hvordan tilpasninger hos en 
gruppe reisende påvirker hvordan andre grupper reisende tilpasser seg. 
 
I forhold til Oslopakke 3 arbeidet er det viktig å være oppmerksom på at 
modellen ikke fanger opp kvalitative forbedringer av kollektivtilbudet, som økt 
sitteplasstilgang, bedret komfort, økt punktlighet og bedre informasjon. Slike 
forholdene er det gjort en tilleggsanalyse av, utenfor Emma/ Fredrik. 
 
Øvrige forhold som man må være oppmerksom på er: 
 

• Arealbruk er en eksogen variabel, og endres ikke mellom alternativene 
• Også eksterntrafikk behandles eksogent, med hensyn til volum 
• Spesifikke tiltak for gående og syklende er ikke analysert i modellen 

 
Det er behov for varsomhet i forhold til å fortolke beregningsresultater hvor 
ovenstående kan påvirke resultatene. Det er også viktig å ha klart for seg at 
Emma/Fredrik, som alle modeller, er en forenklet framstilling av virkeligheten. 
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I arbeidet har det vært avholdt et arbeidsseminar i Stockholm, hvor de svenske 
erfaringene knyttet til forhåndsberegning og etterprøving av Stockholmsforsøket 
ble gjennomgått, og hvor paralleller til våre beregningsresultater fra Oslo ble 
diskutert. Følgende ble konstatert: 
 

• Modellene benyttet i Stockholm og Oslo-området er svært like 
• Det er i hovedsak god overensstemmelse mellom modellert og registrert 

utvikling i Stockholm 
• Forventede problemer knyttet til analyse av køsituasjon har et mindre 

omfang enn fryktet. Man har konstatert at belastningsgrader på lenker 
ikke eksakt gjengir kø, men at modellens beregnede endringer i reisetid 
likevel stemmer godt overens med registreringene i ettertid 

• Både i Oslo og Stockholm er modellering av godstrafikk en utfordring. I 
Stockholm registrerte man større virkninger for godstrafikken enn 
modellert, men det er uklart hva årsakene til dette er, og hva som 
eventuelt burde ha vært gjort annerledes i modellen 

 

6.2 Utvikling uavhengig av Oslopakke 3 

Vekst i bosatte, arbeidsplasser, og transportetterspørsel 
Trafikkanalysen15 har 2028 som vurderingsår. Arealbruksdata for 2028 er basert 
på en forenklet framskriving av arealbruksdata for 2025, som er etablert i samråd 
med lokale myndigheter. 
 
Fram mot 2028 forventes størst vekst i bosatte og arbeidsplasser kommer i indre 
by øst, hvor blant annet Bjørvika og Ensjøbyen forventes realisert. Sentrum 
forventes å få relativt moderat vekst i arbeidsplasser. Dette svekker til en viss 
grad sentrums rolle som målpunkt. Andre deler med høy vekst er Vestområdet og 
Øvre Romerike (fortsatt sterk befolkningsvekst rundt flyplassen). Veksten i 
bosatte og arbeidsplasser er beregnet å gi en vekst i transportetterspørsel fra 
Dagens situasjon til Referanse på: 
 

• 36 prosent i alle personturer (sum bil, kollektiv og gang/ sykkel) 
• 34 prosent i motoriserte personturer (sum bil og kollektiv) 

 
Veksten i gang- og sykkelturer forventes å ligge noe over veksten i motoriserte 
personturer. Dette antas å gjenspeile en arealbruksutvikling konsentrert til 
eksisterende sentra og tettsteder og et stadig mer købelastet transportnett 
 
I videre arbeid er det veksten i motoriserte personturer som analyseres. Fra 
Dagens situasjon til Referanse er det beregnet en vekst til, fra og internt i de ulike 
storsonene som vist i figur 6.1. 

                                                 
15 Trafikkanalyse. Underlag for konseptvalgutredning Oslopakke 3. Desember 2007. 
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Figur 6.1: Vekst i motoriserte personturer i ulike deler av regionen. 1000 turer per 
virkedøgn. Kilde: Emma/Fredrik 

6.3 Endring i transportvolum 

6.3.1 Mobiliteten opprettholdes 
Trafikantbetalingen i Lokalt forslag gir om lag en prosent reduksjon i sum 
personturer i regionen. I Alternativt konsept er reduksjonen om lag 3 prosent. 
Dette betyr at trafikantbetalingen i liten grad demper aktiviteten i regionen totalt 
sett, selv om trafikantbetalingen kan gi kortere turer og færre turer utført med bil. 
 
Trafikantbetaling gir færre reiser over betalingssnittene, men samtidig flere reiser 
utenom snittene. Et styrket kollektivtilbud ser ut til å dempe en del av denne 
effekten. Virkningene på reisemønster er noe større i Alternativt konsept enn i 
Lokalt forslag med bom. 

6.3.2 Flere kollektivreiser og færre bilreiser 
Fra Dagens situasjon til Referanse er antall bilturer beregnet å øke med 33 
prosent (+460.000 turer), mens antall kollektivturer er beregnet å øke med 37 
prosent (+190.000 turer). Dette medfører at kollektivandelen øker noe. Viktige 
årsaker til dette er: 
 

• Et konsentrert utbyggingsmønster med vekt på utvikling i etablerte 
tettsteder og langs hovedlinjer for kollektivtrafikken 

• Økte køproblemer på vegnettet 
• Et forbedret kollektivtilbud, blant annet som følge av nye dobbeltspor for 

jernbane 
 
Fra Referanse til de vurderte situasjonene med Oslopakke 3, endres bil- og 
kollektivreisene som følger: 
 

• Lokalt forslag med bom: Bilturene går ned med 3 prosent (-58.000 turer), 
kollektivturene går opp med 4 prosent (+32.000 turer) 

• Lokalt forslag uten bom: Antall bilturene er tilnærmet uendret, mens 
kollektivturene øker med 3 prosent (+20.000 turer) 

• Alternativt konsept: Bilturene går ned med 10 prosent (-190.000 turer), 
mens kollektivturene øker med 11 prosent (+79.000 turer) 

 
Dette gir en utvikling i andelen kollektivt av de motoriserte turene som vist i 
figur 6.2. Som vi ser gir Alternativt konsept en høyere kollektivandel enn Lokalt 
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forslag med bom. Lokalt forslag uten bom gir minst effekt på kollektivandel 
(endring fra Referanse). 
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Figur 6.2: Motorisert kollektivandel. Kilde: Emma/Fredrik beregninger 
 
Ovenstående gjelder hele Oslo og Akershus. Isolerer vi betraktningen til reisene 
som passerer trafikantbetalingssnittene, så finner vi større utslag. Fra Referanse 
til Lokalt forslag med bom reduseres antall bilreiser per virkedøgn over 
betalingssnittene med 11 prosent (mot 3 prosent totalt). Fra Referanse til 
Alternativ konsept er reduksjonen 18 prosent (mot 10 prosent totalt). 

6.3.3 Alternativt konsept stabiliserer biltrafikken i indre by 
Det er et mål å dempe veksten i biltrafikk i hovedstadsområdet. I tillegg har det 
over tid vært et mål å stabilisere biltrafikken i indre by på dagens nivå. Figur 6.3 
viser veksten i biltrafikk fra dagens situasjon til de ulike vurderte 2028 
situasjonene, totalt og i indre by. 
 
Som vi ser er det i samtlige vurderte situasjoner en sterk økning i totalt 
trafikkarbeid i forhold til dagens situasjon. Alternativt konsept gir minst 
trafikkvekst, og demper trafikkveksten i Referanse med om lag en tredel. I Lokalt 
forslag dempes veksten noe mindre. Hvis trafikantbetalingen fjernes fra Lokalt 
forslag (hvis bommene tas ned etter fullført Oslopakke 3), dempes ikke 
trafikkveksten i det hele tatt. 
 
Nullvekst i biltrafikk i indre by oppnås kun i Alternativt konsept. 
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Figur 6.3: Endring i kjøretøykilometer i forhold til dagens situasjon. Virkedøgn. 
Kilde: Emma/Fredrik beregninger 

6.4 Endring i reisetid og kø 
6.4.1 Alternativt konsept gir størst reduksjon i kollektiv reisetid 
Et av effektmålene er at reisetiden kollektivt skal reduseres mer enn reisetiden 
med bil. Figur 6.4 viser hvordan gjennomsnittlig reisetid med bil og 
kollektivtransport endrer seg fra Referanse til henholdsvis Lokalt forslag med 
bom og Alternativt konsept i morgenmakstimen. 
 
Lokalt forslag med bom reduserer gjennomsnittlig reisetid morgen både for bil- 
og kollektivreisende. Forbedringen er imidlertid størst for de bilreisende 
 
Alternativt konsept reduserer også gjennomsnittlig reisetid morgen både for bil- 
og kollektivreisende. Her er imidlertid endringen størst for de kollektivrisende. 
Samtidig er ligger gjennomsnittlig endring for bilreisende på om lag samme nivå 
som i Lokalt forslag. 
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Figur 6.4: Endring i gjennomsnittlig reisetid for bil- og kollektivreisende, fra 
Referanse til de to Oslopakke 3 konseptene med trafikantbetaling. Makstime 
morgen. Kilde: Emma/Fredrik beregninger 
 
Det er også sett på Lokalt forslag uten bom. I forhold til Lokalt forslag med bom 
oppnås mindre reisetidesgevinster både for bil- og kollektivreisende. For de 
bilreisende skyldes dette økte trengselsproblemer når bommene tas ned. For de 
kollektivreisende skyldes forverringen at det finansielle grunnlaget for økt 
offentlig kjøp tas bort, noe som igjen gir et dårligere kollektivtilbud. 
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6.4.2 Oslopakke 3 vil redusere køene  
Fra dagens situasjon til Referanse øker køproblemene på vegnettet. For å få et 
begrep om denne utviklingen, har vi sett på gjennomsnittlig belastningsgrad på 
vegnettet over 9 strategisk plasserte, lukkede snitt i vegnettet. 7 snitt er plassert 
ute i de tre korridorene, og 2 snitt inne i Oslo (Akerselvsnittet og et snitt utenfor 
Ring 2). Gjennomsnittlig belastningsgrad16 over disse snittene i 
morgenmakstimen er vist i figur 6.5. 
 
Som vi ser øker belastningsgraden betydelig fra Dagens situasjon til Referanse. I 
Lokalt forslag reduseres belastningsgraden, men ligger fortsatt høyere enn 
Dagens. Vi ser også at belastningsgraden øker hvis bompengene fjernes fra 
Lokalt forslag. Den eneste situasjon hvor belastningsgraden i morgenmakstimen 
ligger lavere enn Dagens, er i Alternativt konsept. 
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Figur 6.5: Gjennomsnittlig belastningsgrad, summert over 9 lukkede snitt i 
vegnettet. Kilde: Emma/Fredrik beregninger 
 
Figur 6.6 på neste side viser omfang av overbelastede lenker i vegnettet i ulike 
2028 situasjoner. 
 
 
 

                                                 
16 Belastningsgrad = trafikkvolum på en lenke dividert på lenkens kapasitet 
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REFERANSE 2028 
Morgenrush 
                  Tidvis overbelastning      
                  Konstant overbelastning 

 

LOKALT FORSLAG 2028 
Morgenrush 
                  Tidvis overbelastning      
                  Konstant overbelastning 

 

ALTERNATIVT KONSEPT 2028 
Morgenrush 
                  Tidvis overbelastning      
                  Konstant overbelastning 

 

Figur 6.6: Køsituasjon i morgenmakstimen i Referanse, Lokalt forslag og 
Alternativt konsept. Kilde: Emma/Fredrik beregninger. 
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Som vi ser av figur 6.6 er det et betydelig omfang av køer i Referanse. Køene 
reduseres en del i Lokalt forslag med bom, og enda mer i Alternativt konsept. I 
forhold til Lokalt forslag med bom ser vi at Alternativt konsept blant annet gir 
mindre køer på Ring 3, samt en avlastning av Frognerstranda.  
 
Et unntak fra det generelle bildet med reduserte køer i alternativt konsept er 
Sørkorridoren. Dette kan skyldes at det i Alternativt konsept er lagt inn en litt for 
hard trafikkbegrensning av Mosseveien, eventuelt også på lokalvegene på 
Nordstrandsplatået, i forhold til trafikkmengden. Dette framgår ikke eksplisitt av 
kartframstillingen, men vises tydeligere når vi ser på reisetider med bil i 
morgenmakstimen. Figur 6.8 viser reisetider med bil i morgenmakstimen, på tre 
reiserelasjoner langs hovedinnfartsårene i korridorene, samt en reiserelasjon 
langs Ring 3. Som vi ser gir Alternativt konsept større reisetidsreduksjon enn 
Lokalt forslag i vest, nordøst og sentralt i Oslo, langs ring 3. I Sørkorridoren gir 
Alternativt konsept økt reisetid i forhold til Referanse. Dette er det behov for å se 
litt videre på. 
 
Begrenset effekt av fullt utbygget E18 i vestkorridoren (strekningen Asker-Oslo 
sentrum) har sammenheng med at ett felt i hver retning forutsettes disponert som 
kollektivfelt i Lokalt forslag. En videre omtale av dette er gitt i kapittel 7.2, 
partiell analyse av E18 i Vestkorridoren. 
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Figur 6.7: Endring i reisetid på hovedinnfartsårene fra Referanse til Lokalt forslag 
med bom og til alternativt konsept. Kilde: Emma/Fredrik beregninger. 
 
De viste reisetidsforbedringer vil både gjelde for persontrafikk og godstrafikk på 
veg. Reisetidsreduksjonen vist i figur 6.7 burde være representativ også for 
godstrafikk, i og med at denne i stor grad foregår på hovedvegnettet. 
 
Ovenstående gjelder morgenmakstimen. En supplerende analyse av makstime 
ettermiddag viser at effekten på reisetid er større om ettermiddagen enn om 
morgenen. Dette skyldes at ettermiddagsrushet har et langt større innslag av 
andre reiser enn arbeidsreiser enn det morgenrushet har. Disse reisene er mer 
følsomme for trafikantbetaling enn det arbeidsreisene er. Dette finner vi også 
igjen når vi ser på endring i biltrafikk over betalingssnittene, hvor effekten er 
vesentlig større for døgn enn for morgenmakstime, se figur 6.8. 
 
Som det framgår gir flat takst, som i Lokalt forslag, en vesentlig mindre demping 
av trafikken i morgenrushet enn totalt over døgnet. I Alternativt konsept, hvor det 
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er tidsdifferensierte takster, blir dempingen større, men også her blir dempingen 
større over døgn enn i rush. 
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Figur 6.8: Endring i biltrafikk over betalingssnittene, døgn og morgenmakstime. 
Kilde: Emma/Fredrik beregninger. 
 

6.5 Supplerende trafikkanalyser 

6.5.1 Kvalitative forbedringer av kollektivtilbudet 
Emma/Fredrik beregner kun effekter av tid og kostnader. Øvrige, kvalitative 
forhold som forsinkelser, komfort og øvrig service beregnes ikke. Dette er av 
særlig betydning for kollektivtilbudet, hvor det i de to porteføljene i ulik grad er 
forutsatt oppgraderinger av kollektivsystemet som ikke fanges opp i 
Emma/Fredrik beregningene. Det er gjort en kalkulasjon av tilleggseffekten av 
følgende, kvalitative forhold17: 
 

• Redusert forsinkelse/bedret punktlighet 
• Endringer i trengselsforhold/sitteplasstilgang 
• Bane som erstatning for buss 
• Oppgradering av holdeplasser 

 
Endring i kvalitative forhold er uttrykt som endring i generaliserte reisekostnader 
Kalkulasjonen er utført for Lokalt forslag med bom og Alternativt konsept. Det 
er utført kalkulasjoner for morgenmakstime og dagtime. Tabell 6.1 viser 
kalkulerte tilleggseffekter på kollektivreisene i de to timene for tre ulike 
kategorier reiser: Internt i Oslo, mellom Oslo og Akershus og internt i Akershus. 
 
Tabell 6.1: Kalkulerte tilleggseffekter av kvalitative forbedringer av 
kollektivtilbudet. Relativ endring i kollektivreiser. Kilde: Urbanet Analyse. 
 

Lokalt forslag m/ bom Alternativt konsept   

Morgen Dagtime Morgen Dagtime 

Internt Oslo 3,0 % 3,5 % 5,3 % 8,2 %
Oslo- Akershus 2,4 % 6,0 % 3,8 % 10,8 %
Internt Akershus 1,1 % 1,9 % 1,4 % 1,6 %
Totalt 2,6 % 3,8 % 4,4 % 7,9 %

 
 

                                                 
17 Urbanet analyse: Tilleggsanalyse Oslopakke 3. Modellering av flere kvalitetsfaktorer. 
Notat nr 7/2007.  
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Både Lokalt forslag og Alternativt konsept får en større tilleggseffekt i dagtimen 
enn i morgenmakstimen.  
 
Det er også kalkulert på hva dette kan ha å si for motorisert kollektivandel. 
Kalkulasjonen baseres på en 40/60 sammenveiing av effekt i morgenmakstime og 
dagtime, og en antakelse om at 40 prosent av økningen i kollektivreiser tas fra 
bil. Resultatet er vist i figur 6.9. 
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Figur 6.9: Virkning av kalkulerte, kvalitative tilleggseffekter på motorisert 
kollektivandel, virkedøgn. 
 
Det understrekes at ovenstående er en forsøksvis beregning, beheftet med 
betydelig usikkerhet. Resultatene er holdt utenfor den videre samfunns-
økonomiske beregning. 

6.5.2 Følsomhetsanalyser 

Arealbruk 
Arealbruksforutsetninger for 2028 er utarbeidet i samråd med Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune. Forutsetningene er benyttet i samtlige analyserte 2028 
situasjoner, selv om betingelsene for en konsentrert arealbruksutvikling i ulik 
grad er til stede i de ulike 2028 situasjonene. Det er i tidligere utførte arbeider18 
sett på hva en konsentrert arealutvikling kan ha å si for transportetterspørselen. 
Det ble da konstatert at en tett arealbruksutvikling gir: 
 

• Litt flere turer 
• Kortere turer 
• Redusert bilandel 

 
Summen av dette slår positivt ut på trafikkarbeidet. I Byanalysen utført i 
forbindelse med NTP 2010-2019 er det vist at en arealutvikling med 
hovedtyngden av veksten ute i Akershus gir 3 prosent høyere trafikkarbeid enn 
en arealutvikling med hovedtyngden av veksten inne i Oslo. 

Parkeringspolitikk 
Både Referanse og Lokalt forslag inneholder en forutsetning om 10 prosent økte 
parkeringskostnader i forhold til dagens situasjon i indre by og lokale sentra og 
knutepunkter ute i Akershus. I Alternativt konsept er økningen satt lik 50 prosent. 
                                                 
18 Strategisk areal- og transportanalyse for Oslo og Akershus 2002 (Alt henger 
sammen…) og Byanalyse for Oslo og Akershus, desember 2006.  
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Det er gjort en følsomhetsanalyse hvor parkeringsmotstanden i alternativt 
konsept er lagt på samme nivå som i Lokalt forslag og Referanse. Beregningen 
viser følgende: 
 

• Veksten i totalt antall kjøretøykilometer i Oslo og Akershus endres fra 21 
prosent i opprinnelig beregning, til 24 prosent 

• I indre by endres opprinnelig beregnet 3 prosent nedgang i 
kjøretøykilometer til 5 prosent økning. 

• Samlet motorisert kollektivandel i Oslo og Akershus reduseres fra 32 
prosent til 31 prosent. 

 
Dette viser at parkeringsforutsetningen har betydning for resultatene, men de 
snur ikke helt om på resultatene. 

Tilleggseffekt av 20 prosent redusert kollektivtakst  
Det er gjort en følsomhetsanalyse av hvilke utslag på Alternativt konsept 20 
prosent reduksjon i kollektivtakst kan gi. Følgende er funnet: 
 

• Dette er beregnet å gi 4,5 prosent flere kollektivreiser i Oslo og Akershus 
(+ 35.000 reiser i løpet av et virkedøgn)  

• 40 prosent av de nye reisene er beregnet å komme fra bil, 20 prosent 
kommer fra gang/sykkel, mens de resterende 40 prosent er helt nye reiser 
(økt mobilitet). Dette gir 0,4 prosent flere reiser totalt i Oslo og Akershus 

• Samlet motorisert kollektivandel i Oslo og Akershus øker fra 32 til 33 
prosent (døgn) 

• Samlet trafikkarbeid er beregnet å bli redusert med 0,7 prosent (døgn) 
 
Effekten av redusert takst er relativt jevnt fordelt i regionen. Dette betyr at vi 
også når markeder som ikke berøres av trafikantbetalingssystemet. 

Økte kjørekostnader for bil.  
Det er sett på hva en dobling av drivstoffprisen kan bety for reiseaktiviteten i 
området. Drivstoff utgjør en tredel av variable kjørekostnader slik disse er 
definert i modellen19. Dette innebærer at en dobling av drivstoffprisen gir om lag 
30 prosent økte kjørekostnader.  
 
Følsomhetsanalysen er utført for Referanse og de to Oslopakke 3 situasjonene 
med trafikantbetaling. Det er beregnet at 30 prosent økte kjørekostnader vil 
medføre: 
 

• Om lag samme virkning i alle tre vurderte situasjoner 
• 13 prosent reduksjon i kjøretøykilometer, og 7 prosent reduksjon i 

bilturer. Det vil si at det både blir færre og kortere bilturer.  
• At om lag en tredel av bilturene som forsvinner dukker opp igjen som 

kollektiv- eller gang/sykkelturer. De resterende to tredeler er reiser som 
ikke lenger foretas (redusert mobilitet). Sum personturer i regionen 
reduseres da med 2,5 prosent 

 
Dette betyr at drivstoffprisen ikke har en så dominant betydning for trafikk-
utviklingen som man kanskje skulle tro, men at den likevel gir en markant 
endring i trafikkarbeid (kjøretøykilometer) 

                                                 
19 Jmfr. Håndbok 140, side 90 
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7 Partielle analyser 
Det er foretatt tre partielle analyser i denne konseptvalgutredningen: 
 

• Dobbelsporutbyggingens virkninger på vegtrafikk og behovet for 
vegutbygging. 

• E18 i Vestkorridoren 
• Tunneler 

 
Resultatet av disse analysene er gjengitt i dette kapitlet. 

7.1 Dobbelsporutbyggingens virkninger på 
vegtrafikken og behovet for vegutbygging 
Dobbeltsporene er viktige for å sikre en effektiv, sikker og miljøvennlig transport 
i hovedstadsområdet. Tiltakene gir god kapasitet og gir mulighet for et 
oppgradert og markedstilpasset togtilbud. Kapasiteten kan økes ytterligere 
dersom andre tiltak gjennomføres i tillegg til dobbeltsporene, men dette ser ikke 
ut til å være nødvendig i forhold til forventet trafikksituasjon i 2028, uansett 
hvilket alternativ for Oslopakke 3 som gjennomføres. Dobbeltsporene vil ha 
kapasitet til å ta forventet overføring av trafikk fra veg til bane, men vil i seg selv 
ikke være et tiltak som gjør vegutbygging overflødig. Reisemiddelvalget vil i 
større grad påvirkes av restriksjoner på vegtrafikken, enn av et bedret 
kollektivtilbud. 

Ønske om partiell analyse av dobbelsporutbygging 
Det understrekes at det er viktig at jernbanen sikres utbygging parallelt eller helst 
i forkant av en storstilt vegutbygging. Erfaringer fra Østfold og Vestfold viser at 
utbygging av vegkapasitet før jernbanekapasitet undergraver togets 
markedsmessige posisjon og bidrar til uønsket økning av vegtrafikken. 
 
Samferdselsdepartementet har bedt om at det i KVU- arbeidet foretas en partiell 
analyse av dobbeltsporutbyggingens virkninger på vegtrafikken og behovet for 
vegutbygging. Jernbaneverket har hatt ansvar for denne analysen og den 
fullstendige analyserapporten finnes som eget bakgrunnsnotat. Jernbaneverket 
oppfatter at Samferdselsdepartementets oppdrag ikke omfatter å vurdere behovet 
for dobbeltsporene på nytt og det er derfor ikke gjort noen ny 
samfunnsøkonomisk vurdering av dobbeltsporprosjektene i denne analysen. 
 
Dobbeltsporutbyggingens virkninger på vegtrafikken er beregnet ved hjelp av 
trafikkberegningsmodeller. 
 
For å komplettere analysen er det også benyttet materiale fra ”Kapasitetsmessig 
balanse” SVRØ 2007   

7.1.1 Behovet for vegutbygging  
Behovet for vegutbygging kan være relatert både til kvaliteten og kapasiteten.  
Utbygging av dobbeltspor vil i liten grad påvirke behov som er definert ut fra 
kvaliteten på vegnettet (hastighetsstandard, ulykkesrisiko etc.), men utbyggingen 
vil i større grad kunne påvirke behovet for kapasitet i vegnettet. 
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Bedre togtilbud for å redusere vegtrafikken?  
De trafikkmodellene som er benyttet for å beregne effektene av Oslopakke 3, gir 
som beregningsresultat at privatbilister foretrekker å kjøre bil, dersom ikke de 
totale kostnadene ved dette er uakseptable. Observert atferd iht. 
reisevaneundersøkelser med mer, understøtter dette delvis, mens registrert 
utvikling i forbindelse med Gardermobanen og T-baneringen faktisk viser en 
markant overføring av trafikk fra veg til bane. Erfaringene med Gardermobanen 
viser at Gardermoen er den flyplassen i Europa som har høyest kollektivandel i 
tilbringertrafikken. Gardermobanens infrastruktur kommer også øvrig 
jernbanenett til gode med kortere reisetider og effektivt rutetilbud både på 
strekningen fra stasjonene på Romerike til Oslo og på IC- strekningen Hamar- 
Oslo.20 
 
En før- og etteranalyse av T-baneringen vil om kort tid bli publisert og den vil 
vise tilsvarende tendens. Det er derfor vanskelig å trekke klare konklusjoner om 
at et bedret togtilbud alene gir redusert vegtrafikk. Kombinasjonen bedret 
togtilbud og økte kostnader for vegtrafikken vil utvilsomt ha effekt, også i følge 
trafikkmodellene. 
Det kan derfor forventes at underestimering i trafikkmodellene ikke gir det 
riktige bildet, verken på kollektivandel eller på vegtrafikk. 
 
Et bedret togtilbud vil imidlertid også generere nye reiser og dessuten være et 
alternativ for reisende som i dag bruker andre kollektive transportmidler 
 
Togtilbudet konkurrerer bare med deler av vegtrafikken.   Tog er først og fremst 
et alternativ ved lengre reiser. For lange reiser vil også reisetiden spille inn, dette 
er vist i Jernbaneverkets rapport Markedsvurderinger i InterCity- området fra 
nov. 2006. Når reisetiden er vesentlig kortere med tog enn med bil, vil det gi 
større overføring av trafikk fra veg til bane.  
 
Overføring av trafikk fra veg til bane vil – i perioder med køer på vegene – bidra 
til bedre framkommelighet.  Bedre framkommelighet viser seg imidlertid raskt å 
generere nye bilreiser, noe som reduserer nettoeffekten. 
 
Utbygging av infrastruktur som muliggjør et styrket togtilbud er uansett 
nødvendig for å møte befolkningsutviklingen i regionen. Det har vært en 
betydelig vekst i befolkning, arbeidsplasser og biltrafikk de siste tiårene21. 
Hovedutfordringen er å håndtere fortsatt vekst, og framfor alt å legge til rette for 
et transportsystem som er mer bærekraftig enn biltrafikken. 

7.1.2 Kapasitet på jernbanenettet i Osloområdet.  

Generelt om kapasitet på jernbane 
Kapasitet i et jernbanenett er ikke en entydig definert størrelse.  Kapasitet og 
kapasitetsutnyttelse kan uttrykkes på mange måter.  Avhengig av hvordan vi 
velger å definere begrepene, påvirkes kapasiteten blant annet av: 
 

                                                 
20 NSBs årlige trafikktellinger 
21 Byanalyse for Oslo og Akershus, Nasjonal transportplan 2010 – 2019, desember 2006 
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• Antall tog pr. tidsenhet som kan betjene en strekning (minste 
togfølgetid22) 

• Kapasiteten i den enkelte avgang (antall sitteplasser for persontog og 
tonnasje for godstog) 

• Fordeling av tilgjengelig kapasitet mellom person- og godstransport  
• Tidsrom som kapasiteten skal beregnes innenfor. 
• Kapasitet på en strekning må vurderes i sammenheng med kapasitet på 

andre, tilliggende, strekninger. 
• Kapasiteten må kunne utnyttes til å gi et attraktivt og kostnadseffektivt 

tilbud i et eller flere markeder. 
 

Bare unntaksvis kan kapasiteten på en strekning vurderes uavhengig av 
kapasiteten i jernbanenettet for øvrig.  Markedet for togtjenester er slik at de aller 
fleste gods- og persontogavganger trafikkerer strekninger med ulike kapasitetsbe-
grensninger.  I et slikt system vil det ofte være vanskelig å utnytte kapasiteten på 
en delstrekning fullt ut pga flaskehalser i andre deler av nettet. Vesentlig 
kapasitetsøkning i korridorene, møter nye flaskehalser ved høy utnyttelse 
Bare unntaksvis kan kapasiteten på en strekning vurderes uavhengig av 
kapasiteten i jernbanenettet for øvrig.  Markedet for togtjenester er slik at de aller 
fleste gods- og persontogavganger trafikkerer strekninger med ulike kapasitetsbe-
grensninger.  I et slikt system vil det ofte være vanskelig å utnytte kapasiteten på 
en delstrekning fullt ut pga flaskehalser i andre deler av nettet.   

Hvor stor er kapasitetsreserven i dagens system? 
Kapasiteten på tognettet sentralt i Oslo begrenses av tre faktorer: 
 

• Kapasitet Oslo – Ski  
• Kapasitet i Oslotunnelen (Oslo S – Skøyen)   
• Vendekapasiteten på Ski, Asker og Oslo S 

 

 
Figur 7.1 viser både teoretisk strekningskapasitet og kapasitetsutnyttelse for tog. 
Dette er angitt inne i pilene.  
 

                                                 
22 Minste tidsavstand mellom to togavganger - bestemmes blant annet av utforming av 
signalanlegg, egenskaper (akselerasjon, retardasjon, topphastighet) ved materiellet som 
benyttes på strekningen og utforming av stasjoner/holdeplasser. 
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Figur 7.1 viser at det på strekningene Skøyen – Sandvika og Oslo S – Ski ikke er 
reservekapasitet for å kunne kjøre noen ekstra avganger (merket rødt). 
Strekningene Skøyen – Oslo S (Oslotunnelen), Oslo S – Grefsen og Oslo S – 
Lillestrøm (Romeriksporten) har kun en liten reservekapasitet (merket oransje).23 
 
Dette vil i praksis si at togene bruker lengre tid enn nødvendig og at det ikke er 
kapasitet til flere avganger i det tidsrommet kapasiteten er mest etterspurt. 
Forsinkelser vil også ha store konsekvenser. For strekningene utenfor Ski og 
Asker er kapasiteten lavere på grunn av enkeltsporede strekninger. Kapasiteten 
på innerstrekningene er derfor basert på at det er vendekapasitet for de togene 
som ikke kan kjøres videre på linjen. 
 
Oslo S har en teoretisk kapasitet på i overkant av 42 togbevegelser i timen fra 
øst24. Når bare 24 av disse kan sendes videre gjennom Oslotunnelen, må 
stasjonen ha kapasitet til vending av minst 19 tog pr time25 hvis alle linjene inn til 
Oslo S skal utnyttes maksimalt. 
 
I rapporten ”Kapasitetsmessig balanse” (SVRØ 2007) er det vist at det teoretisk 
sett er plass til flere reisende i dagens ruter, til tross for at de reisende i dag 
opplever togene i rush som fulle. Dette skyldes i hovedsak følgende: 
 

• Det er forutsatt 20 % ståplasser i rush 
• Det er regnet med 100 % utnyttelse alle avganger i rushtimen, noe som 

ikke er tilfelle i dag. 
 
Ser man på døgnkapasiteten for strekningene (Network Statement 2007), vises 
også samme tendens. Fordi etterspørselen etter togtrafikk varierer over døgnet, 
vises ikke overbelastning i samme grad. Her er det kun Skøyen – Sandvika som 
ikke har noe reservekapasitet. 
 
NSB har foretatt tellinger på lokal- og regiontog i et såkalt “utvidet rush” 
(ankomst Oslo før 10:00) for de mest trafikkerte snittene i korridorene mot vest, 
nordøst og sør (2005). Hvis en forutsetter samme antall reisende i 
ettermiddagsrushet og sammenligner disse tallene med døgntrafikk, får vi 
følgende bilde på rushtrafikkens andel av den totale togtrafikken i den enkelte 
korridor26: 
 
 

                                                 
23 Kapasitetsmessig balanse. Hva er en kapasitetsmessig balanse for Oslo-området? 

Rambøll AS 2006 
24 Network statement 2007 
25Hvor stor vendekapasiteten maksimalt er på Oslo S, avhenger av ruteplaner og er ikke 

mulig å uttrykke i form av et absolutt tall.   
26Kapasitetsmessig balanse. Hva er en kapasitetsmessig balanse for Oslo-området? 

Rambøll AS 2006 
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Figur 7.2 Rushtrafikkens andel av den totale togtrafikken i de enkelte korridorene. 
 
Som vi ser utgjør rushtrafikken en vesentlig del av all persontransporten gjennom 
døgnet - størst andel mot sør. Med sprengt togkapasitet mot vest og liten 
reservekapasitet mot sør, er det ikke rom for særlig vekst i rush morgen og kveld. 
Det synes ikke aktuelt å søke å spre rushtrafikken ytterligere utover 3-4 
morgentimer.  
 
Utvikling av det nye signalsystemet ERTMS kan øke kapasiteten i systemet. 
Dette er et signalsystem som gir lokfører klarsignal til å kjøre ut fra opplysninger 
om øvrig toggang og er ikke i like stor grad avhengig av fysisk oppdeling av 
linjenettet som dagens system. Systemet vil være ferdig etablert i løpet av 2012. 
Dette vil være av betydning for kapasiteten i Oslotunnelen spesielt og vil gi en 
sårt tiltrengt kapasitetsreserve mens utredning av andre løsninger for økt 
kapasitet mellom øst og vest gjennomføres. 
 
Nye materielltyper med større setekapasitet, som f. eks. dobbeltdekkere, vil 
ytterligere kunne øke kapasiteten i systemet. Dersom toglengdene økes til 
trippelsett i stedet for doble sett som i dag, vil kapasiteten øke tilsvarende. Begge 
disse tiltakene vil imidlertid medføre investeringsbehov, som økt strømforsyning, 
forlengelse av plattformer, heving av broer, med mer. 
 
Etablering av ERTMS og muligheter for materiell med større kapasitet gir 
imidlertid ikke ubegrenset kapasitet i maksimaltimen. Skal man kjøre flere tog, 
må Østfoldbanen og Drammenbanen bygges ut med nye dobbeltspor. 

Flaskehalser på øvrig jernbanenett 
Høy kapasitetsutnyttelse i en del av jernbanenettet forutsetter: 
 

• At togene som betjener strekningen har tilnærmet like egenskaper 
(stoppmønster, aksellerasjonsegenskaper, topphastighet). 

• Høy punktlighet; konsekvensene av feil på materiell og/eller infrastruktur 
øker eksponentielt med økende kapasitetsutnyttelse. 

• At tilliggende strekninger har tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet til at 
avgangene kan fases inn med tilstrekkelig presisjon. 

 
Isolert for strekningene Lysaker – Asker og Oslo S – Ski betyr de nye 
dobbeltsporene en dobling av sporkapasiteten.  I utgangspunktet skulle det tilsi 
muligheter til å kjøre minst det dobbelte antall avganger sammenliknet med det 
som tilbys på et dobbeltspor i disse korridorene i dag.   

Oslo S 
Snitt             

Lysaker/ Stabekk   
54 % 

Snitt Bryn 
52 % 

Snitt Nordstrand 
63 % 
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I praksis vil muligheten til å utnytte den økte kapasiteten begrenses, fordi andre 
deler av nettet vil være begrensende elementer etter at dobbeltsporene er bygget 
ut. 
 
Dette betyr at kapasiteten på de nye dobbeltsporene i Sør- og Vestkorridoren må 
sees i sammenheng med kapasiteten på andre strekninger for at vi skal kunne 
vurdere om kapasiteten vil være tilstrekkelig til å dekke framtidig etterspørsel. 
Lavere kapasitet utenfor Asker og Ski, i tillegg til begrensningene i 
Oslotunnelen, gjør det nødvendig å legge til rette for 
vending av tog i vest og på Oslo S. I tillegg må strømforsyningen styrkes for å 
kunne håndtere flere tog. 

Kapasitetsreserve ved ferdig utbygd dobbeltspor i vest- og 
sørkorridoren 
Følgende vurdering er hentet fra ”Kapasitetsmessig balanse” SVRØ 2007; 
Figuren under viser kapasitetsreserven i antall reisende og i prosent i forhold til 
dagens situasjon for makstimen. For nordøstkorridoren er det tatt utgangspunkt i 
makskapasitet ved dagens ruter. Maksimal utnyttelse av strekningskapasiteten for 
Sørkorridoren (ut over O2) gir en teoretisk kapasitetsreserve på 11.800 reisende 
 
 

 
 
Figur 7.3: Kapasitetsreserve i antall reisende på lokal- og regiontog (sort) og i 
prosent (blått) i makstimen basert på gitt rutemodell. Der det ikke er angitt tall, vil 
det også være en reserve, men dette er ikke beregnet. 

Jernbaneverkets vurdering av kapasitet for KVU Oslopakke 3 
I dette arbeidet er det lagt til grunn ruteopplegg utarbeidet i 2006 av NSB for 
Referanse og Lokalt forslag i tillegg til ruteopplegg utarbeidet sommeren 2007 av 
NSB for Alternativt konsept.  Det er også sett på tidligere kapasitetsvurderinger 
som Jernbaneverket har utført for de nye dobbeltsporene, i tillegg til vurderinger 
gjort i forbindelse med Driftsprosjekt Oslopakke 2. Lokaltog kjøres med doble 
togsett som hver har 300 seter, det vil si en kapasitet på 600 seter pr. avgang.  
Regiontog forutsettes kjørt med doble togsett som hver har 225 seter, det vil si en 
kapasitet på 450 seter pr. avgang. 
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Vestkorridoren 
 
Tabell 7.1: Togtilbudet i Vestkorridoren, Alternativt konsept. Merk at kapasiteten i 
Oslotunnelen er fullt utnyttet i maksimaltimen. 
 
Strekning Oslo-

Skøyen 
Skøyen-
Lysaker 

Lysaker-
Sandvika 

Sandvika-
Asker 

Avganger pr. time, ”Alternativt konsept”, knutepunktstoppende + fullstoppende 
avganger. 
NSB Person, 
Rush 

21 18 10+4 = 14 10 + 4 = 14

NSB Person, Dag 17 15 7 + 4 = 11 7 + 4 = 11 
Flytoget 3 3 3 + 0 = 3 3 + 0 = 3 

 
 
Ut fra en forutsetning om tre regiontog pr time, gir dette følgende setekapasitet. 
 
Tabell 7.2: Tilbudt setekapasitet i Vestkorridoren, Alternativt konsept 
 
Strekning Oslo-

Skøyen 
Skøyen-
Lysaker 

Lysaker-
Sandvika 

Sandvika-
Asker 

Tilbudt setekapasitet pr. time og retning, ”Alternativt konsept” 

NSB Person, 
Rush 

12150 10350 7950 7950 

NSB Person, Dag 9750 8550 5150 5150 
 

 Sørkorridoren 
 
Tabell 7.3: Togtilbudet i Sørkorridoren, Alternativt konsept 
 
Strekning Oslo-Kolbotn Kolbotn-Ski 
Avganger pr. time, ”Alternativt konsept”, knutepunktstoppende + fullstoppende avganger. 

NSB Person, Rush 8 + 7 = 15 8 + 7 = 15 
NSB Person, Dag 4 + 4 = 8 4 + 4 = 8 

 
 
Ut fra en forutsetning om tre regiontog pr time, gir dette følgende setekapasitet: 
 
Tabell 7.4: Tilbudt setekapasitet i Sørkorridoren, Alternativt konsept 
 
Strekning Oslo-Kolbotn Kolbotn-Ski 

Tilbudt setekapasitet pr. time og retning, ”Alternativt konsept” 
NSB Person, Rush 8550 8550 
NSB Person, Dag 4350 4350 

 
 
For Vestkorridoren ble det i Jernbaneverkets ”Utdypende analyse av nye 
dobbeltspor” fra 2000 beregnet en maksimal timetrafikk på 6000 reisende i 
dimensjonerende retning i 2012, økende til 7500 reisende i 2030. For 
Sørkorridoren ble det i Jernbaneverkets rapport ”Nytt dobbeltspor Oslo S – Ski. 
Trafikk og Kapasitet” (2006) beregnet et behov for 6600 seter i rushtimen i 2025. 
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Dette samsvarer med trafikkberegningene for KVU O3, som viser at det i 2028 
vil være et totalt antall kollektivreiser i morgenmakstimen på bygrensen i vest på 
i underkant av 12.000 reisende og i sør på ca 11500, for ”Alternativt konsept”. 
 
Ut fra erfaringsmessig fordeling mellom de ulike kollektivtransportmidlene, 
(PROSAMs bygrensetelling 2004) forutsetter vi at et gjennomsnitt på 50 % av 
kollektivreisene utføres med tog. Dette gir i så fall et behov for ca 6000 seter pr 
time i rush i Vestkorridoren og 5800 seter i Sørkorridoren i 2028. Det er knyttet 
noe usikkerhet til trafikkberegningene, fordi eksterntrafikken ikke behandles på 
samme måte som lokale reiser. Trafikkmodellen håndterer heller ikke endringer i 
valg av reisetidspunkt som følge av restriksjoner på vegtrafikken. Kapasiteten 
som tilbys på jernbanenettet med nye dobbeltspor, vil likevel kunne håndtere 
større økninger enn det som er beregnet i trafikkmodellen, også dersom det skulle 
være ønskelig med enda sterkere virkemidler for å dempe vegtrafikken i rush. 

Maksimal kapasitet 
”Maksimal kapasitetsutnyttelse” er ikke undersøkt i den partielle analysen, men 
beregningene i SVRØs ”Kapasitetsmessige balanse” gir et bilde på den totale 
kapasiteten. 
 
Utnyttes kapasiteten fullt ut i en utvidet rushperiode på 4 timer vil kapasiteten for 
strekningene bli betydelig større. Det vil imidlertid kreve en betydelig endret 
rutestruktur i forhold til det som ligger inne i beregningene for makstime. 
Maksutnyttelse av strekningskapasitet for Sørkorridoren (ut over O2) gir en 
teoretisk reserve på 57.200 reisende i ”utvidet rush”, basert på gjennomsnittlig 
500 sitteplasser pr avgang og 20 % ståplasser. 

7.1.3 Konklusjoner kapasitet 
Utbyggingen av nye dobbeltspor på strekningene Lysaker- Asker og Oslo S- Ski 
er begrunnet i demografisk utvikling og det faktum at det ikke er kapasitet til å 
tilby flere togavganger i tidsrommet økt togkapasitet er etterspurt. 
 
Ut fra ovenstående vil kapasiteten i jernbanesystemet med nye dobbeltspor 
Skøyen- Asker og Oslo- Ski være mer enn god nok for å takle etterspørselen etter 
togreiser i 2028, uansett hvilket alternativ som blir gjennomført for Oslopakke 3. 
 
Dobbeltsporene vil være nødvendige for å takle både forventet utvikling iht. 
Referanse og ha tilstrekkelig kapasitet til å takle økninger som følge av ulike 
former for trafikantbetaling på veg. Kapasiteten vil være tilstrekkelig for å møte 
forventet videre økning i etterspørselen på 0,8 % pr år til 2048 i Vestkorridoren 
og 2043 i Sørkorridoren, dersom prioritering mellom godstrafikk og 
persontrafikk fortsetter som i dag.. Deretter må andre tiltak iverksettes for å øke 
kapasiteten. Eksempler på dette kan være andre driftsopplegg som utnytter 
mulighetene i nytt signalsystem, utbedring av øvrige flaskehalser, andre 
materielltyper osv.  

7.1.4 Usikkerheter ved metodikk og verktøy  
Til tross for store forskjeller i rammebetingelsene ved bruk av bil (reisetider, 
bompenger, vegprising) i de gjennomførte beregningene, er utslagene på andelen 
av reisene som gjennomføres med kollektive transportmidler i rushtid ikke 
spesielt store. Utenom rush er utslagene vesentlig større.  Dette kan indikere at 
”doseringen” av restriktive tiltak for vegtrafikken i rush er for beskjedne dersom 
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hensikten er å dempe biltrafikken i forhold til de nivåer som er etablert i 
Referansealternativet. 
 
Det er flere indikasjoner på at overføring av trafikk fra veg til bane ved større 
forbedringer i banetilbudet kan være underestimert i beregningsmodellene. 
Foreløpige resultater fra en før- og etterundersøkelse av T-baneringen i Oslo 
bekrefter dette. Gardermobanens effekt både på kollektivandelen til/fra 
flyplassen og på reisemønsteret fra Hamar og Romerike til Oslo er et annet 
eksempel på at overføring fra veg til bane i virkeligheten er større enn modellene 
beregner. 
 
Eksterntrafikken holdes konstant mellom alternativene.  Dette betyr at bereg-
ningene ikke fanger opp effekter på fordeling mellom transportmidler som 
utbygging av nye dobbeltspor i vest og sør vil gi.  Når eksterntrafikken27 holdes 
konstant, er konsekvensen av dette at forskjellene mellom alternativene i 2028 
undervurderes. 

                                                 
27 I dimensjonerende time over bygrensa utgjør eksterntrafikken ca. 40 % av samlet 
biltrafikk i vest og ca. 30 % av all biltrafikk over dimensjonerende snitt i sør 
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7.2 E18 i Vestkorridoren 
Analysen tar utgangspunkt i eksisterende utredninger, planer og vurderinger, 
samt trafikkberegninger utført som del av konseptvalgsutredningen. Gjennom-
gangen indikerer at det største miljøproblemet er støy, og at problemet er større i 
indre del av korridoren (Oslo og Bærum) enn i ytre del (Asker). Dagens kø-
problemer er betydelige, og vil forverres videre fram mot 2028. Ulike løsninger 
for ny E18 gir ulik trafikkavvikling. Ny E18 med kollektivfelt gir om lag samme 
køsituasjon som Referanse. Fjernes kollektivfeltene og trafikantbetalingen øker 
biltrafikken i indre by. Alternativt konsept, med begrenset utbygging av E18 og 
køprising, reduserer reisetiden og gir samtidig minst trafikk i indre by. 

7.2.1 Tolkning av oppdraget 
Samferdselsdepartementet har bedt om at en partiell analyse av ”E18 
Vestkorridoren og konsekvenser for tilstøtende vegnett i denne korridoren”. 
Bestillingen er svært knapt formulert. Det har derfor vært behov for en videre 
fortolkning av oppdraget: 
 

• Det er lagt vekt på å få fram hvilke behov E18 utbyggingen skal dekke 
• At det ønskes en partiell analyse, tolkers slik at det i størst mulig grad 

ønskes en vurdering av hvilken betydning E18 prosjektet isolert sett har. 
På grunn av tidspress har det likevel vært nødvendig i stor grad å basere 
analysene av E18 i Vestkorridoren på samme materiale som øvrig arbeid 
med Konseptvalgsutredningen 

• ”Tilstøtende vegnett” har vi valgt å definere som: 
o Lokale parallellveger i E18 korridoren 
o Parallelt løpende hovedveger (Ring 3, rv. 160 og rv. 168)  
o Vegnettet i indre by 

 
E18 prosjektets omfatter strekningen fra Framnes i Oslo i øst, til Holmen i Asker 
i vest. I tillegg inngår tverrforbindelser.28 

7.2.2 Interessenter, behov og mål 
Følgende interessenter har behov som må vurderes ved en utbygging av E18: 
 

• Ulike trafikantgrupper som benytter transportsystemet i Vestkorridoren 
• Interessenter i omgivelsene, som berøres av E18 
• Offentlige myndigheter, med plan- og budsjettansvar 

 
Interessentene har ulike behov. De mest uttalte behovene er: 
 

• Bedre og mer forutsigbar framkommelighet for bil- og kollektivtrafikk 
• En forbedring av bomiljøet langs E18 

 
Utbyggingen må også forholde seg til lokalt vedtatte, overordnede mål om å: 
 

• Dempe veksten i biltrafikken gjennom en samordnet areal- og 
transportutvikling 

• Skjerme Oslo indre by for økt trafikkbelastning 
• Øke kollektivandelen 

                                                 
28 Samferdselsdepartementet har bedt om at en partiell analyse av ”E18 Vestkorridoren 
og konsekvenser for tilstøtende vegnett i denne korridoren” 
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• Redusere klimagassutslippene fra transportsektoren 

7.2.3 Situasjonsanalyse 

Transportetterspørsel 
Vestkorridoren har hatt stor vekst i befolkning og arbeidsplasser de siste tiår. 
Denne veksten antas å fortsette. Asker og Bærum har i dag en netto innpendling 
av arbeidskraft. Dette til forskjell fra Follo og Romerike, hvor det er netto 
utpendling.  
 
Figur 7.4 gir en framstilling av reisemønsteret i tilknytning til Asker og Bærum. 
Vestkorridoren. Det skilles mellom eksterne reiser (gjennomgående reiser og 
eksterne reiser som skal til/fra Asker og Bærum), reiser internt i Asker og 
Bærum, og reiser mellom Asker/Bærum og resten av Oslo-området. Figuren viser 
at reiser gjennom asker og Bærum utgjør drøyt 10 prosent av alle reiser, mens 
interne reiser utgjør drøyt 40 prosent. De resterende 50 prosent er reiser rettet 
mot øst, til og fra øvrige Oslo og Akershus. 
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Figur 7.4: Dagens reisesammensetning i Vestområdet. Personturer per virkedøgn. 
Kilde: Emma/Fredrik beregninger 
 
De største køproblemene på E18 i morgenrushet finner vi i Sandvika-området, 
hvor rushet vanligvis varer en time lengre enn ellers i Oslo-området. Også 
tilstøtende strekninger vest og øst for Sandvika er sterkt belastet. Trengsels-
problemene på vegnettet i vest er større enn i nordøst og sør.  
 
Fornebu representerer en særskilt utfordring de kommende år. Figur 7.5 illust-
rerer hvordan trafikken forventes å øke fra Dagens situasjon til Referanse. 
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Figur 7.5: Endring i biltrafikk fra Dagens situasjon til Referanse. Vekst er vist med 
rødt, og variasjon i vekst er vist som varierende båndbredde. Grønt viser avlastede 
veger som følge av nye veganlegg. Kilde: Emma/Fredrik beregninger 
 
Størst trafikkøkning forventes på Ring 3, og på E18 innover mot Skøyen. På 
Ring 3 ved Radiumhospitalet er det beregnet en vekst i biltrafikk på 45 prosent 
fra dagens situasjon til Referanse. På E18 ved Maritim er veksten beregnet til 20 
prosent 

Miljø 
Miljøstatus er gjennomgått på grunnlag av tilgjengelig materiale hos Statens 
vegvesen og lokale planmyndigheter. Følgende kan konstateres i forhold til lokal 
luftkvalitet og støy: 
 

• Det er uklart hvorvidt kravene etter forurensingsforskriften er tilfredsstilt 
i dagens situasjon, da tiltaksutredningen for luftkvalitet kun omfatter 
Oslo-delen av E18 

• Krav til luftkvalitet i forurensningsloven er revidert siden konsekvens-
utredning fase 2 (KU2) for veg ble gjennom-ført på slutten av 1990-
tallet, og det er innført nye måleparametre for støy. Det er ikke gjort 
noen eksponeringberegning og heller ikke av munningsutslipp eller 
luftetårn   

• Det største miljøproblemet langs E18 korridoren er knyttet til støy. Det er 
vesentlig flere eksponerte i Bærum enn i Asker 

 
Dagens utforming av E18 legger begrensninger på mulighetene for byutvikling i 
aksen Skøyen-Høvik, samt i etablerte sentra som Lysaker, Sandvika og Asker. 

E18 som kollektivåre 
Bygrensetellingen for 200429 viser at i morgenrushet ligger den motoriserte 
kollektivandelen30 over bygrensen, i retning inn mot Oslo, på 45 prosent. Det vil 

                                                 
29 PROSAM rapport nr. 128: Bygrensetellingen 2004 - bil- og kollektivtellinger 

19.oktober 2004 
30 Kollektivandelen av motoriserte reiser = Kollektivreiser / Sum bil- og kollektivreiser, 

dvs. kollektivreiser som andel av motoriserte reiser 
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si at om lag like mange reiser kollektivt som med bil i rushet. På døgnbasis ligger 
kollektivandelen over bygrensen i vest på 24 prosent. 
 
Av de kollektivreisende benytter 4 av 10 buss, og 6 av 10 baner (og de aller fleste 
av disse benytter tog). Buss dekker de deler av markedet som ligger utenfor 
togets og forstadsbanenes nedslagsfelt. Buss har i dag betydelige 
framkommelighetsproblemer der hvor det mangler kollektivfelt. Dette gjelder 
både langs E18 og på forbindelsene inn mot E18. Det er et uttalt krav at E18 
prosjektet skal rette på dette.  

Dagens feltkapasitet på E18 
Det er gjort en vurdering av kapasitetsutnyttelse og flaskehalser på delstrekninger 
av dagens E18. Vurderingen er oppsummert i tabell 7.5. I tabellen symboliserer 
grønn tilstrekkelig kapasitet, mens rød symboliserer flaskehalser. I henhold til 
denne gjennomgangen vil de største problemene på dagens E18 være: 
 

• Store forsinkelser i morgenrushet på E18 mellom Holmen og Lysaker. I 
dag er det to felt på denne strekningen inn mot Oslo. Det er ut fra dagens 
situasjon behov for et tredje bilfelt på denne strekningen. 

• Busstrafikken ut av byen i ettermiddagsrushet mangler kollektivfelt på 
store deler av strekningen. 

• Etter at Bjørvika er ferdig utbygd vil Frognerstranda med sine 2+2 bilfelt 
sannsynligvis forårsake store forsinkelser og køer, spesielt ut av byen 
mot vest fordi Festningstunnelen har 3+3 gjennomgående felt. 

 
Tabell 7.5: Antall felt og trafikkbelastning i syv snitt langs E18. Tilstrekkelig 
kapasitet markert med grønt, flaskehalser markert med rødt. Kilde: E18 prosjektet 
 

Bilfelt Bussfelt Parallellveg   

Inn  Ut Inn  Ut Inn  Ut 

Festningstunnelen 3 3 Gatenett Ring 1 
Filipstad 4 4 1 1 Gatenett 
Frognerstranda 2 2 1 1 Gatenett 
Maritim 2 3 1 1 0 0 
Fornebu 2 3 1 0 1 1 
Sandvika 2 3 1 0 1 1 
Slependen 2 3 1 0 1 1 

 

7.2.4 Vurderte løsninger 
Det er vurdert følgende løsninger for E18 og tilhørende tverrforbindelser i 2028: 

Referanse 
Dagens E18, ny tverrforbindelse Stabekk-Fornebu. 

Lokalt forslag 
Ny/utvidet E18 på hele strekningen Framnes-Holmen, kombinert med 
ombygging av eksisterende E18 på strekningen mellom Framnes og Sandvika, 
med en oppgradert, gjennomgående og forutsetningsvis høystandard busstrasé. 
Tverrforbindelser etableres ved Strand, Bekkestua-Stabekk og inn mot 
Mustadkrysset på Ring 3. Det etableres også ny tverrforbindelse mellom Stabekk 
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og Fornebu.  I tillegg inneholder Lokalt forslag midler til å bygge ned E18 som 
barriere gjennom Asker sentrum. 

Alternativt konsept 
Bygging av ny E18 forbi Sandvika, med tilhørende, ny kobling mellom E18 og 
E16. Dessuten nye bussfelt på strekningen Sandvika- Lysker og Framnes- 
Bygdøylokket, og en omdisponering av dagens kollektivfelt til biltrafikk på disse 
strekningene. I tillegg forutsettes tverrforbindelse mellom Kirkeveien og 
Ramstadsletta etablert, samt ny tverrforbindelse mellom Stabekk og Fornebu. Det 
er også satt av midler til avbøtende miljøtiltak langs E18 i vest. 
 
Investeringsrammen for ny E18 i vest ligger i Lokalt forslag på 11,8 mrd kr 
(oppdatert kostnadsanslag for en full utbygging). I Alternativt konsept ligger 
investeringsrammen på 6,3 mrd kr. 
 
De to konseptene er vist i figurene under.  

 
 
 

     Figur 7.6: Vestkorridoren i Lokalt forslag 
 

     Figur 7.7: Vestkorridoren i Alternativt konsept 
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Lokalt forslag er i vårt arbeid vurdert i fire varianter. De fire variantene gjør det 
mulig å isolere effekten av bompenger fra effekten av økt vegkapasitet. 
Variantene er: 
 

1. Med bompenger, og med kollektivfelt på ny E18 (LF m/ bom m/ kol) 
2. Uten bompenger, og med kollektivfelt på ny E18 (LF u/ bom m/ kol) 
3. Med bompenger, uten kollektivfelt på ny E18 (LF m/ bom u/ kol) 
4. Uten bompenger, uten kollektivfelt på ny E18 (LF u/ bom u/ kol)  

 
At ett felt i hver retning tas i bruk som kollektivfelt (LF m/ kol), gir ikke 
vesentlig mer kapasitet for biltrafikk i E18 korridoren (sum eksisterende og ny 
E18) enn det man i dag har på eksisterende E18. Statens vegvesen har 
betenkeligheter med denne løsningen, som gir en trafikksikkerhetsmessig uheldig 
situasjon, med et bussfelt som også må være vekslingsfelt i tunnelene, og ved at 
E18 innsnevres med kun ett gjennomgående felt i hver retning ved kryss i 
tunnelene. 

7.2.5 Virkninger av vurderte løsninger 

Reisemønster 
Både vegkapasitet og trafikantbetaling har betydning for reisevolum og 
reisemønster. Figur 7.8 viser antall bilreiser over bygrensen per virkedøgn i ulike 
2028 situasjoner. 
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Figur 7.8: Personturer per virkedøgn over Bygrensen i vest 2028. Sum alle 
reisehensikter og transportformer. Kilde: Emma/Fredrik beregninger 
 
Ser vi på de ulike variantene av Lokalt forslag, finner vi at det å ta bort både 
kollektivfelt og trafikantbetaling gir nesten 40.000 flere bilreiser over bygrensen i 
vest. Vi ser også at bortfall av trafikantbetaling har større effekt enn økt 
vegkapasitet. Lavest biltrafikk over bygrensen i vest får vi i Alternativt konsept. 
 
Ser vi litt mer i detalj på materialet, finner vi også at: 
 

• Sum bil og kollektivreiser over bygrensen i vest er høyere i Alternativt 
konsept enn i Lokalt forslag med bom og kollektivfelt. Årsaken til dette 
er et bedre kollektivtilbud i Alternativt konsept enn i Lokalt forslag 

• Når trafikantbetaling og kollektivfelt på ny E18 fjernes, så endres 
reisemønsteret ved at færre reiser foretas internt i Asker og Bærum, og 
flere reiser går til/fra og gjennom sentrale Oslo. Størst relativ vekst får vi 
på de aller lengste reisene, til og fra Nordøst- og Sørkorridoren 
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Kollektivandel 
Høyest kollektivandel over bygrensen får vi i Alternativt konsept. Lavest 
kollektivandel får vi i varianten av Lokalt forslag uten bompenger og uten 
kollektivfelt.  
 
Både kollektivtilbud, trafikantbetaling og køforhold påvirker kollektivandelen. 
Av variantene av Lokalt forslag, får forslaget med kollektivfelt på ny E18 og 
bompenger høyest kollektivandel over bygrensen. 

Bilreiser og biltrafikk 
Figur 7.9 viser vekst i kjøretøykilometer i sentrum/indre by fra dagens situasjon 
til ulike 2028 situasjoner. Endring i kjøretøykilometer skyldes både endring i 
gjennomgangstrafikk og endring i trafikk til/fra sentrum og indre by. Også 
vegvalg for biltrafikken spiller inn. Dette omtales videre nedenfor. 
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Figur 7.9: Endring fra i kjøretøykilometer i sentrum/indre by fra dagens situasjon 
til ulike 2028 situasjoner. Virkedøgn. Kilde: Emma/Fredrik beregninger 
 
Som vi ser av figuren gir både økt kapasitet for biltrafikk på E18 (fjerning av 
kollektivfeltene) og fjerning av bompengeordningen flere kjøretøykilometer i 
sentrum/indre by. Vi ser også at Alternativt konsept gir svært god oppnåelse av 
målet om å stabilisere biltrafikken på dagens nivå i indre by. Ingen andre 2028 
situasjoner er i nærheten av å nå et slikt mål. 
 
Sammenligner vi de to ytterpunktene av varianter av Lokalt forslag (med bom og 
kollektivfelt kontra uten bom og kollektivfelt) finner vi at i 2028 så øker 
trafikkarbeidet i indre by med 13 prosent. Økningen er imidlertid større på 
hovedvegene (17 prosent) enn på lokalvegene (6 prosent). Dette er imidlertid 
neppe en permanent virkning, da veksten på lokalvegene vil bli større enn på 
hovedvegene etter hvert som hovedvegnene igjen fylles opp. Tiltak for å 
motvirke dette er ikke inkludert i de vurderte variantene av Lokalt forslag. 
 
Forskjeller i vegnett gjør at Referanse og Alternativt konsept ikke uten videre er 
direkte sammenlignbare med de fire vurderte variantene av Lokalt forslag. Disse 
to situasjonene er likevel tatt med, som bakgrunn for vurdering av måloppnåelse. 

Biltrafikkens vegvalg 
Økt bilkapasitet på ny E18 påvirker biltrafikkens vegvalg. Figur 7.10 viser 
endring i biltrafikk på vegnettet når kollektivfeltene på ny E18 tas bort, men 
bompengene opprettholdes. Økning er vist med rødt, nedgang er vist med grønt. 
Dette innebærer at vi isolerer betraktningen til kun å gjelde økt kapasitet på E18, 
mens bompenger holdes uendret. 
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Som det framgår trekkes mer av trafikken ned til E18 når kapasiteten her økes. 
Dette avlaster parallelle veger og Ring 3. Men samtidig føres mer trafikk 
gjennom de sentrale delene av Oslo. Dette gir fortsatte køproblemer i E18 
korridoren, men også en avlastning av øvrig vegnett.  
 
Framstillingen viser en 2028 situasjon. Med videre vekst i biltrafikken vil 
trafikken igjen vokse på de vegene som nå vises som avlastet i figur 7.10. 
 
 

 
Figur 7.10 Endring i vegnettsbelastning som følge av økt kapasitet for biltrafikken 
på ny E18. Lokalt forslag med bom uten kollektivfelt minus Lokalt forslag med bom 
og kollektivfelt. Økning vist med rødt. Virkedøgn. Kilde: Emma/Fredrik 
beregninger. 
 
Går vi nærmere inn i materialet finner vi også at situasjonen med kollektivfelt på 
ny E18 gir dårlig avlastning av parallelle veger, og forholdsvis mye trafikk på 
nedbygget, eksisterende E18 (hovedkollektivtraséen). I Lokalt forslag med bom 
og kollektivfelt, ligger virkedøgnstrafikken på eksisterende E18 (nedbygget til ett 
felt i hver retning) på 10.000 kjt ved Blommenholm, 20.000 kjt vest for Lysaker, 
30.000 kjt rett vest for Skøyen, og 40.000 kjt rett øst for Skøyen. 

Reisetid med bil i morgenmakstimen 
Det er sett på reisetid med bil i morgenmakstimen fra Asker sentrum til Oslo 
sentrum. Reisetiden i dagens situasjon, samt ulike 2028 situasjoner er vist i figur 
7.11. Som det framgår gir Lokalt forslag med kollektivfelt dårligere reisetid enn i 
dag, mens reisetiden forbedres i forhold til dagens med ny E18 uten kollektivfelt. 
Vi ser også at trafikantbetaling reduserer reisetiden, særlig i situasjonen med 
kollektivfelt på ny E18.  
 
Vi ser også at reisetiden i Alternativt konsept er om lag som i Lokalt forslag uten 
kollektivfelt, til tross for at E18 investeringen er halvert i dette konseptet. 
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Figur 7.11: Bilreisetider i morgenmakstimen fra Asker sentrum til Oslo sentrum i 
minutter. 

Miljø 
Det vises til rapportens kapittel om miljøvirkninger (kapittel 8). Her påpekes kun 
kort: 
 

• Ny E18 i tunnel vil kunne bedre miljøforholdene langs dagens E18, men 
problematikk knyttet til luftkvalitet ved tunnelmunninger må bearbeides 
videre. 

• Ny E18 med kollektivfelt vil gi en betydelig trafikkmengde på dagens 
E18. Det er uklart hvilken miljøeffekt denne løsningen vil ha, da dette 
alternativet per dato ikke har vært gjennom noen miljøvurdering 

• Trafikkbelastningen på indre by øker kraftig i forhold til Dagens 
situasjon hvis E18 tas i bruk uten kollektivfelt, og trafikantbetalingen 
fjernes. Dette vil også øke miljøbelastningene. Økningen vil først og 
fremst komme på hovedvegnettet, mens lokalvegnettet vil få en 
avlastning. Denne avlastningen kan være midlertidig. 

• En kapasitetssterk E18 avlaster parallellvegene i korridoren. Dette har en 
positiv miljøeffekt, selv om det synes lite sannsynlig at det er over-
skridelser av nasjonale miljømål på disse vegene i Dagens situasjon eller 
i Referanse. Dette er imidlertid ikke fastslått med sikkerhet. 

• Hvordan ny E18 påvirker mulighetene for videre by- og tettsteds-
utvikling i korridoren må undersøkes videre. 

• Alternativt konsept gir minst trafikk i indre by, men vil ha E18 i dagen 
øst for Blommenholm. Det er ikke sett på hvordan trafikkreduksjon og 
midler avsatt til avbøtende tiltak kan bidra til å dempe miljøproblemene i 
dette konseptet. Dette må vurderes videre. 

7.2.6 Oppsummering 
Gjennomgangen viser at Lokalt forslag til ny E18, med kollektivfelt, gir dårlig 
måloppnåelse i forhold til bedret framkommelighet i rush. Trafikken på 
eksisterende E18 vil fortsatt være høy i dette alternativet, og økende innover i 
korridoren. Dette er betenkelig både i forhold til miljø og i forhold til at 
eksisterende E18 skal være bussenes hovedtrasé. Statens vegvesen har betenke-
ligheter med en slik løsning, blant annet i forhold til trafikksikkerhet. 
 
Ny E18 uten kollektivfelt gir vesentlig bedre måloppnåelse i Vestkorridoren, men 
gir samtidig økt trafikk i indre by hvis ny E18 uten kollektivfelt ikke kombineres 
med en eller annen form for trafikantbetaling. 
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En mer begrenset utbygging, som forutsatt i Alternativt konsept, har bedre 
trafikal effekt enn Lokalt forslag med kollektivfelt. Alternativt konsept ser 
imidlertid ut til å gi mindre miljøforbedringer enn Lokalt forslag i 
Vestkorridoren. Miljøforbedringen i indre by er imidlertid bedre i alternativt 
konsept enn i Lokalt forslag. 
 sannsynligvis mindre miljøavlastning enn Lokalt forslag. Hvor mye mindre er 
ikke avklart. Dette avhenger både av hvor stor trafikken på eksisterende, 
nedbygget E18 blir, og hva som er mulig å få til av avbøtende tiltak langs 
eksisterende E18. Midler til slike tiltak inngår kun i Alternativt konsept, slik 
disse nå foreligger. Miljøproblemene i vestområdet utenfor E18 korridoren er 
begrensede, og mindre jo lengre vestover i korridoren man kommer. 
 
Når det gjelder reisetid gir Lokalt forslag med kollektivfelt høyere reisetider enn i 
dagens sitasjon. Tas bommene ned i dette forslaget, øker reisetidene enda mer. 
Alternativt konsept og Lokalt forslag uten kollektivfelt er om lag jevnbyrdige i 
forhold til reisetid med bil. Dette til tross for at investeringsomfanget i 
Alternativt konsept ligger på det halve av Lokalt forslag. Alternativt konsept er 
det eneste konseptet hvor det lykkes å stabilisere trafikken på dagens nivå i Oslo 
indre by. 
 
På grunn av overføring av trafikk ned til E18 korridoren, synes det ikke mulig å 
kvitte seg med køproblemene i korridoren, men man kan dempe dem, muligens 
også holde dem på dagens nivå med et hensiktsmessig utformet 
trafikantbetalingssystem. I tillegg bør tilfartskontroll til E18 i Bærum vurderes. 
Så langt er dette ikke utredet. 
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7.3 Tunneler 
Gjennomføring av tunnelene som er prioritert i Lokalt forslag innebærer at 
antall km med tunneler i Osloområdet vil øke til om lag det dobbelte i forhold til i 
dag. De aller fleste tunnelene blir høytrafikkerte, og det er beregnet at det totalt 
vil bli utført tre ganger så mye trafikkarbeid i tunneler i 2028 sammenliknet med 
dagens vegsystem. Dette medfører store utfordringer med hensyn til drift og 
beredskap, og behov for betydelig større ressurser enn i dag. Dette gjelder både 
økonomiske og personellmessige ressurser. Det kan ikke uten videre slås fast at 
risikoen for trafikkulykker vil øke med et slikt tunnelsystem, men det vil innebære 
et meget sårbart vegnett.  Sjansen for at det skal oppstå en katastrofesituasjon i 
tilknytning til en av de lange, høytrafikkerte tunnelene vil øke i betydelig grad, 
men en slik hendelse er ikke mulig å forskuttere. Det er uansett viktig at 
beredskapsopplegget bygges opp systematisk, slik at alle mulige hendelser kan 
håndteres på en optimal måte.        

Ønske om partiell analyse av tunneler 
Samferdselsdepartementet har bedt om at det i KVU- arbeidet foretas en 
vurdering av ulike konsekvenser av omfattende utbygging av tunneler og lokk for 
å avlaste eksisterende vegstrekninger. Vi har tatt utgangspunkt i den omfattende 
tunnelporteføljen i lokalt forslag, og forutsetter i analysen at alle prosjektene i 
dette forslaget er gjennomført i 2028. Vi har ikke vurdert alternativer eller 
analysert nytte/ kostnad for de ulike prosjekter eller foretatt noen annen form for 
prioritering mellom tunnelprosjektene.   
 
Vegprosjektene i porteføljen til Lokalt forslag er på ulike planstadier. Flere store 
tiltak foreligger pr i dag kun som ”ideer”, og det er foreløpig ikke satt i gang 
planarbeid for disse. Dette gjelder blant annet lokk over E6 i Groruddalen og rv. 
4 Bjørvika-Økern.  
 
Investeringskostnader er ikke tema i dette kapitlet. For de prosjektene der det kun 
foreligger idéskisser eller utredninger med flere alternativer, har vi gjort en 
skjønnsmessig vurdering i de beregninger og analyser som er utført. 
 
Figuren nedenfor gir en illustrasjon over dagens tunneler i Oslo og Akershus 
(med lengde over 200 meter), igangværende/bundne tunnelprosjekter og de som 
ligger inne i vegporteføljen i lokalt forslag til Oslopakke 3. De ulike fargekoder 
angir status.  
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Figur 7.12: Oversikt over tunnelsystemet sentralt i hovedstadsområdet- dagens 
tunneler, tunneler under bygging og foreslåtte tunneler i Lokalt forslag 
 
Følgende tema omtales i dette kapitlet: 
 

1. Nøkkeltall for tunneler i Oslo og Akershus. 
2. Risiko- og beredskap, med hovedvekt på trafikksikkerhet. 
3. Drifts- og vedlikehold, med hovedvekt på kostnader og stengingsrutiner. 
4. Beredskap, med hovedvekt på drift av vegnettet og trafikkavvikling. 

 
Miljøkonsekvenser av bygging av tunneler for avlasting av eksisterende 
strekninger blir omtalt i kapittel 8.  
 
Den omfattende tunnelbyggingen i lokalt forslag innebærer et hovedvegsystem 
med flere lange, og til en viss grad nærmest sammenhengende tunneler. Så vidt 
vi har kjennskap til, er det ingen andre byområder der det i dag er bygget 
vegtunneler med tilnærmelsesvis samme omfang. Det har derfor vært vanskelig å 
finne relevante erfaringsdata fra andre land, og det vil utvilsomt være behov for 
mer kunnskap og forskning om de ulike konsekvensene av et slikt tunnelsystem. 
Slik vi vurderer det, er det spesielt innenfor risiko, beredskapsmessige forhold og 
trafikksikkerhet det vil være behov for mer kunnskap. Det er likevel verdt å 
understreke at vi i dag har høy kompetanse innenfor tunnelområdet, også når det 
gjelder høytrafikkerte tunneler i by. 
 
Det er i dag 32 tunneler og lokk (med lengde over 200 meter) i Oslo og 
Akershus, med en samlet lengde på ca. 34 km31. Dersom Oslopakke 3 
gjennomføres som vedtatt lokalt vil det i 2028 være i alt 52 tunneler og lokk, med 
en samlet lengde på ca 76 kilometer Dette vil i tilfelle bety at samlet tunnellengde 
i løpet av 20 år vil øke til over det dobbelte. Trafikkarbeidet i det framtidige 
tunnelsystemet er beregnet å øke med en faktor på 3, noe som betyr at det blir 
flere høytrafikkerte tunneler. 

                                                 
31 Statens vegvesen Vegdatabanken 
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7.3.1 Trafikksikkerhet 
Risiko og sårbarhet i forhold til trafikkavvikling og ulykker/hendelser vil 
nødvendigvis være viktige tema i forbindelse med utbygging av et vegnett med 
mange og lange tunneler. 
 
Vi har foretatt en grov og overordnet vurdering av risiko for ”tunnelporteføljen” i 
O3. Det vil være behov for mer omfattende utredninger vedr. sårbarhet, 
risiko/ulykker samt Vegtrafikksentralen øst (VTS) sin kapasitet og ressursbehov.   

Vurderinger av ulykkesrisiko 
Vi har fått utarbeidet en rapport som er kalt ”Helhetlig ROS- analyse av 
Oslopakke 3- tunnelsystemenes effekt på sikkerhet, beredskap og frykt”. Det har 
ikke vært hensikten å gjennomføre en fullstendig Risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS), og det er heller ikke i praksis mulig, all den stund mange av tunnelene må 
sies å være på ”idèstadiet”. Rapporten kan betraktes som en vurdering av 
relevante risiko- og sårbarhetsparametre, og en beskrivelse av forhold som kan 
påvirke disse. Dette arbeidet har i hovedsak vært gjennomført ved litteraturstudie, 
erfaringsinnhenting fra to utvalgte byer i Europa (Stockholm og Lyon), analyse 
av ulykker i et utvalg av dagens tunneler i Oslo-området samt beskrivelse av 
hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at et framtidig tunnelsystem skal 
kunne fungere tilfredsstillende.  
 
Hovedkonklusjonen fra disse studiene er at trafikksikkerheten – målt i risiko for 
personskadeulykker – ikke vil forringes som følge av tunnelbyggingen.  
 
Et slikt høytrafikkert tunnelsystem vil imidlertid være meget utfordrende både 
mht daglig drift, trafikkavvikling og beredskap, jmfr. kapittel 7.3.3. 
 
Ovennevnte konklusjon er i hovedsak begrunnet i følgende: 
 

• Framtidige tunneler skal ha høy standard (utforming og utrustning iht. 
øverste tunnelklasse i Vegvesenets tunnelnormal). 

• Møteulykker vil ikke forekomme i en normalsituasjon, pga at det kun 
bygges tunneler med to separate løp (kun aktuelt med tovegstrafikk i de 
tilfelle ett løp blir stengt i en avvikssituasjon).  

• Vegnettet som vil bli avlastet er i det store og hele ulykkesbelastet i dag. 
 
Noen kommentarer til disse punktene: 
 

• Hvis det i framtida ikke aksepteres kø i tunnel (som tilfellet er i 
Stockholm og Lyon,) vil det kunne ha effekt på trafikksikkerhet og -
avvikling utenfor tunnelene. Konsekvensene av å innføre et slikt prinsipp 
i Oslo-tunnelene er for tiden under utredning.  

• I gjennomsnitt har tunneler relativt lav ulykkesfrekvens, men i noen 
tunneler skjer det likevel ”unormalt” mange ulykker, blant annet rv. 190 
Vålerengtunnelen. 

• På overordnet nivå er det vanskelig å vurdere den framtidige 
trafikksikkerheten på vegnettet i dagen. Statens vegvesen nullvisjon 
innebærer et sterkt fokus på dette temaet også i årene framover, og det er 
mye som tyder på at det fortsatt er mulig å redusere antallet 
trafikkulykker på veg i dagen med de virkemidler vi vet har god effekt.   

 
Det er viktig å være bevisst at hendelser og ulykker i tunneler kan få alvorligere 
konsekvenser enn ulykker på veg i dagen, blant annet fordi: 
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• Begrenset sikt og sidearealer kan forårsake nye ulykker (påkjøring 

bakfra- ulykker er mest vanlige). Høytrafikkerte tunneler har avansert 
utrustning for detektering av hendelser, feltstenginger med mer, men 
teknisk utstyr kan ikke avhjelpe alle utfordringer i slike tilfeller. 

• Tunneler er lukkede områder, og byr dermed på store utfordringer når det 
gjelder evakuering av trafikanter, samt ved røyk-, gass- og 
varmeutvikling. 

• Redningsarbeid er vanskeligere i tunneler enn på veg i dagen, både når 
det gjelder framkommelighet for redningspersonale og arbeidsvilkår i 
lukkede, trange omgivelser. 

 
Rapporten utreder ikke sannsynlighet og mulige konsekvenser av ”katastrofer”, 
det vil si ulykker som medfører mange dødsfall (det er vanlig å definere det som 
en katastrofe når flere enn 4 personer omkommer), branner og ulykker der 
kjøretøyer som frakter farlig gods er involvert.  
 
En katastrofe i en av tunnelene kan ikke forutsies, men det er opplagt at flere 
tunneler i drift vil øke den statistiske sannsynligheten for at noe slikt skal kunne 
skje, til tross for det sterke fokus både Statens vegvesen og samarbeidende etater 
har på trafikksikkerhet. Beredskap og virksomhet for øvrig må planlegges med 
dette som bakteppe. 
 
Vi er som nevnt ikke kjent med at det fins sammenliknbare byområder i verden 
med et så tett, høytrafikkert tunnelnett som vi vil få i Oslo. Så vidt vi forstår 
bruker både Lyon og Stockholm større ressurser på beredskap. Blant annet har 
Stockholm egne patruljebiler øremerket tunneltrafikken.   

Frykt og opplevelse av risiko  
Rapporten baserer seg på noen spørreundersøkelser og litteratursøk, og det kan 
ikke påvises at fryktreaksjoner og ”tunnelfobi” vil forverres som følge av at det 
blir flere tunneler. Men ulempene vil øke for de trafikantene som plages av dette. 
Undersøkelser viser at ca. 5 % av trafikantene plages av tunnelfobi. 

Sårbarhet i forhold til redningsetatenes beredskap 
Dagens beredskap og spesielt samarbeidet mellom Vegtrafikksentralen øst (VTS) 
og redningsetatene vurderes som tilfredsstillende. VTS sin rolle og innsats ansees 
som en viktig suksessfaktor. Rapporten utreder ikke kapasitetsbegrensninger på 
VTS og ressursene som vil være påkrevd for å holde beredskapen på et 
tilfredsstillende nivå ved en utbygging av tunneler i samsvar med Lokalt forslag. 

EU-direktiv 2004/54 
Dette direktivet, jfr. St.prp nr. 63 (2005-06), gir føringer for tunnelbygging, - 
utrustning og sikkerhetsdokumentasjon for hovedvegnettet. Her er det gitt ulike 
føringer som kan få konsekvenser både for kostnader, beredskap, trafikksikkerhet 
og -avvikling.  

7.3.2 Drifts- og vedlikeholdsutfordringer  
Dagens standard på drift og vedlikehold av tunneler medfører betydelige 
kostnader, både når det gjelder den daglige driften og vedlikeholdet. Det blir 
stadig flere elektroniske installasjoner i tunnelene, og dette utstyret har en levetid 
på kun 15-20 år. Eksempelvis står vi foran et arbeid med utskifting av de første 
installasjonene i E18 Festningstunnelen, som dermed har hatt en levetid på litt 
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over 17 år. Selve betongkonstruksjonene er derimot mer bestandige. En viktig 
konsekvens av en omfattende tunnel- og lokkbygging er derfor driftsøkonomi, 
men vi vil også berøre andre tema i dette avsnittet.  

Kostnader til drift og vedlikehold av tunneler og lokk 
De viktigste kostnadskomponentene for drift og vedlikehold av tunneler er: 
 

• Periodisk drift og vedlikehold av utstyr, inkl. service av dette 
• Strøm 
• Utskifting av utstyr 
• Inspeksjon av konstruksjonen   
• Renhold av vegbane, hvelv, vegger og tak 
• Reasfaltering 

 
Det er foretatt beregninger av årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for et 
framtidig tunnelsystem. Beregningene bygger på ”sjablonmessige” kostnader 
basert på erfaringstall. Sjablonkostnadene viser gjennomsnittlig årskostnad pr km 
tunnel for drift og vedlikehold som funksjon av årsdøgntrafikk. Tunnelens 
lengde, antall løp og stigning er også viktige parametere. Beregningene er basert 
på at dagens standard blir fulgt i årene framover.   
 
Gitt en tunnel- og lokklengde på i alt 75 km blir den årlige kostnad på 326 mill. 
kr (2007- kr). 
 
Det er stor usikkerhet i tallet. Blant annet utgjør strømutgifter en svært betydelig 
del av utgiftene, og variasjoner i denne kan derfor bety store utslag. For 
Festningstunnelen utgjør for eksempel strømutgiftene ca. 60 prosent av de totale 
driftsutgifter. I tunneler med behov for ventilasjon i form av vifter og 
ventilasjonstårn blir strømutgiftene ekstra store. 
 
Det er beregnet at drift av tunneler er opptil 6 ganger mer kostbart enn drifting av 
veg i dagen. 
 
Mange av tunnelene i O3-porteføljen vil både bli meget lange og høytrafikkerte. 
Den gjennomsnittlige kilometerkostnaden for tunneler øker sterkt med 
trafikkmengde. Dette gjelder ikke i samme grad for veg i dagen. Dette har igjen 
sammenheng med omfanget av utstyr som ventilasjon med mer. Nedenstående 
figur illustrerer dette.  

Stenging av tunneler som følge av rutinemessig drift og 
vedlikehold 
Alt drifts- og vedlikeholdsarbeid i trafikkrommet i tunnelene utføres ved helt 
avstengt tunnelløp som det arbeides i. Dette er i hovedsak begrunnet i HMS- 
vurderinger mht arbeidernes sikkerhet. 
 
Den veglenken som har stengt tunnelløp søkes avlastet mest mulig ved at 
trafikken forsøkes ledet til alternative overordnede ruter. I dag er det eksempelvis 
slik at når det foregår arbeider i en av tunnelene på E18 eller rv. 150 (ring 3), kan 
det opplyses om dette på programmerbare informasjonstavler som er plassert på 
hovedtilfartene mot Oslo sentrum. For alle de større tunnelanleggene iverksettes 
informasjonen fra VTS. Alle planlagte aktiviteter skjer om natten, dvs. mellom kl 
22 og 06. Dette gir en sammenhengende arbeidsperiode på 8 timer. Dette er 
inkludert tid som medgår til stenging, slik at effektiv arbeidsperiode er kortere. 
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Det kan forventes at denne må kortes inn ytterligere for enkelte høytrafikkerte 
tunneler, på grunn av miljøulemper fra omkjøringsveger. 
 
Det er flere oppgaver i tilknytning til planlagte operasjoner. Kontinuerlig 
rullerende oppgaver er: 
 

• Renhold  
• Elektroteknisk vedlikehold 
• Bygningsmessig vedlikehold 
• Asfaltering 
• Branntilsyn 

 
Den klart dominerende årsak er renhold og elektroteknisk vedlikehold. Det søkes 
i størst mulig grad å koordinere arbeidene, slik at ulike oppgaver kan gjøres 
samme natt. Dette har en lykkes med i stadig større grad de seneste årene, men 
det har også vært et stadig økende behov for stenginger, noe som byr på store 
utfordringer. 
 
Som nevnt tidligere er levetid for elektroteknisk utstyr i tunneler ca. 15-20 år. 
Dette både på grunn av at tunnelmiljøet er ”aggressivt” samt behov for å være 
oppdatert på den til en hver tid aktuelle IT-plattform. En full oppgradering av 
dette er meget komplisert og tidkrevende, og vil kunne fordre nattestengte 
tunneler i flere måneder. 
 
I dag gjennomføres ca 750 planlagte stenginger av tunnelløp pr år i Oslo og 
Akershus, dvs. to stenginger pr natt i gjennomsnitt. Gitt at porteføljen i 
Oslopakke 3 gjennomføres, vil utført trafikkarbeid i tunneler tredobles 
sammenlignet med dagens situasjon, og tunnelengden vil om lag dobles. Dette 
innebærer at gjennomsnittlig trafikkbelastning vil være høyere i nye tunneler enn 
i de eksisterende, og at de derfor vil ha et større vedlikeholdsbehov pr km tunnel 
enn vi har i dagens situasjon. Vi antar, ut fra erfaringstall, at det vil være behov 
for minimum 1700-2000 tunnelstenginger pr. år i det framtidige tunnelsystemet. I 
dette tallet inngår stenginger som følge av rehabiliteringsarbeider. 
 
Det er allerede i dag komplisert å planlegge periodisk vedlikehold. Mange flere 
tunnelstenginger i 2028 betyr store utfordringer for effektiv trafikkavvikling. 
Blant annet vil alternative hovedruter ofte også ha tunneler som dermed ikke kan 
stenges samtidig. I tillegg bør arbeidene legges opp slik at ikke flere tunneler på 
en hovedrute blir stengt samtidig. Disse utfordringene er antakelig løsbare i 
praksis, men betinger gode rutiner og nøye planlegging. 

Stenging som følge av tilfeldige hendelser 
Erfaringer og rapporter fra VTS viser at det daglig forekommer flere trafikale 
hendelser i tunnelene, som krever stenging av ett/flere kjørefelt eller hele 
tunnelløpet. De aller fleste hendelser er relativt udramatiske, og 
stengingsperioden er som oftest kortvarig. I snitt skjer det 8-10 hendelser pr dag. 
Den vanligste årsak er kjøretøystopp (i snitt 7 pr. dag). På bakgrunn av relevante 
data for dagens tunneler og ”O3-tunnelene” har vi beregnet forventet antall 
hendelser pr. år i 2028. En oversikt er vist i tabellen under. Beregningene er 
beheftet med betydelig usikkerhet. Det er tatt utgangspunkt i erfaringstall fra E18 
Festningstunnelen, som vi mener kan representere et gjennomsnitt, samtidig som 
det er en tunnel vi har samlet data for over lang tid. 
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Tabell 7.6: Forventet antall trafikale hendelser pr. år. 
 
Omfang tunneler Ulykke Uhell Stopp Brann Totalt 
Eksisterende tunneler 30 90 2700 6 Ca 2800 
Tunneler under bygging 10 30 1100 2 Ca 1100 
Tunneler i O3-prosjekter 45 140 4700 10 Ca 4900 
Samlet for tunnelene 
etter gjennomført O3 

85 260 8500 18 Ca 8800 

 
Disse beregningene er gjort overslagsmessig, for å kunne angi størrelsesorden på 
forventet antall hendelser og ulykker i alle tunnelene samlet. Dette som en 
bakgrunn for å vurdere nivå på trafikkberedskap og overvåking. Etter utbygging i 
tråd med Lokalt forslag anslår vi, gitt at forutsetningene ikke endrer seg 
dramatisk, følgende hyppighet innenfor de ulike hendelseskategoriene: 

 
• Personskadeulykker: 1 hver 4. dag. 
• Uhell med materiell skade: 1 hver 1-2 dag. 
• Kjøretøystopp: 20-25 hver dag. 
• Bilbrann: 1 hver 3. uke.  

Overvåking og styring 
Vi forutsetter at VTS fortsatt skal overvåke og styre tunneltrafikken som i dag. 
Det er vanskelig i dag å foreskrive hvordan dette i praksis vil foregå om 25-30 år. 
Utvikling innenfor teknologi på trafikkstyring og overvåking vil erfaringsmessig 
medføre løsninger vi ikke kjenner til i dag. 
 
Da hendelser og ulykker i tunneler generelt er mer kritiske enn tilsvarende 
hendelser på veg i dagen, bør det være en målsetting å implementere systemer 
som i størst mulig grad kan bidra til å forebygge hendelser og ulykker. Dette kan 
for eksempel være tilfartskontroll på ramper når det er fare for kø inne i 
tunnelene og system for dynamisk køvarsling. Dagens informasjonstavler langs 
hovedvegnettet må anses å være et første skritt i en retning av mange flere tavler, 
som kan brukes til ulik trafikantinformasjon. Behovet for slike systemer vil 
ventelig øke.  

7.3.3 Beredskap for effektiv trafikkavvikling 
Utbygging av et vegnett bestående av mange og lange tunneler vil uvilkårlig føre 
til et sårbart vegnett. Det må derfor være påkrevd å høyne beredskapsnivået på 
flere områder: 
 

• Drift/utvikling av tekniske systemer i tunnelene og på VTS. 
• Bemanning og kompetanseutvikling på VTS (jfr. nedenfor). 
• Det må utvikles et enda tettere samarbeid og kommunikasjon mellom 

involverte virksomheter. En enkelt konsekvens kan være samlokalisering 
i større grad. 

• Beredskapsplaner må videreutvikles. 
• Berging og opprydding må skje hurtig. 

Statens vegvesens Vegtrafikksentral øst (VTS) 
VTS har en svært viktig funksjon både som meldingstjeneste og 
beredskapssentral. VTS overvåker hovedvegnettet kontinuerlig, foretar 
nødvendige stenginger (både planlagte i forbindelse med drift/vedlikehold og 
tilfeldige ved hendelser/ ulykker) og trafikkstyring i avvikssituasjoner. VTS har 
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også en koordinerende rolle i forbindelse med redningsoperasjoner samt 
informasjon i slike situasjoner mot publikum og media. Viktige 
samarbeidspartnere i det operative arbeid er brannvesen, politi og 
ambulansetjeneste.  
 
Antakelig bør den funksjonen som VTS har i dag videreutvikles i tråd med 
utbygging av nye tunneler og kompliserte veganlegg for øvrig. Hvorvidt det vil 
være behov for omfattende ombygging/utvidelse av selve sentralen og/eller økt 
bemanning har vi ikke vurdert i dette arbeidet. Likevel har vi anslått at ved full 
utbygging av O3-porteføljen vil arbeidsoppgavene kunne bli om lag tre ganger 
som mange som i dagens situasjon. En av grunnene til et såpass høyt tall er det 
faktum at oppgavene ikke bare blir flere, men også mer kompliserte, som igjen 
delvis kommer av at vegnettet blir mer sårbart.   
 
I forbindelse med vårt arbeid er det for øvrig oppsummert noen viktige områder 
det må arbeides videre med dersom det vedtas en langsiktig strategi med mange 
og lange tunneler.   

Omkjøringsveger 
På grunn av at det ofte er behov for å stenge tunneler vil det være påkrevd med et 
mest mulig parallellført veg/gatenett som kan benyttes som alternativ rute. Selv 
om en slik rute ikke skal dimensjoneres for å avvikle trafikken som normalt går 
gjennom tunnelen, må det være slik at det fins et hensiktsmessig alternativ når 
tunnelen stenges. I praksis vil dette som regel være avlastet vegnett i dagen. Det 
er ikke utarbeidet retningslinjer eller formelle krav til slike omkjøringsveger. De 
mest tidkrevende stenginger skjer som planlagte stenginger om natten.  Det bør 
likevel sikres at en alternativ rute har avviklingskapasitet som muliggjør 
stenginger uten at det oppstår store problemer for trafikkavviklingen og beboeres 
miljø. Dette innebærer at det må vurderes nøye hvorvidt en kan ”bygge ned” 
kapasiteten på avlastet veg i dagen når det bygges tunnel. 
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8 Miljø og trafikksikkerhet 
Klimagassutslippene fra vegtrafikk kan med om lag samme forutsetninger om 
teknologiutvikling som i Lavutslippsutvalgets innstilling reduseres med 19 
prosent i referanseutviklingen, i Lokalt forslag med ca 22 prosent og i Alternativt 
konsept med ca 24 prosent. Forutsettes samme teknologiutvikling som vi har hatt 
fra 1990 til i dag, vil utslippene fra vegtrafikken  øke med 10- 15 prosent. 
 
Luftkvaliteten kan bli forbedret i 2028 sammenlignet med i dag som følge av 
tekniske forbedringer på kjøretøyene, til tross for sterk trafikkvekst. Det vil 
fortsatt være i overkant av 100.000 personer som bor i områder med 
overskridelser av nasjonalt mål for svevestøv (PM10). Alternativt konsept gir ca 
20 prosent færre utsatt for svevestøvbelastning over nasjonalt mål enn i Lokalt 
forslag.  
 
Mindre trafikkarbeid i Alternativt konsept bidrar generelt til lavere støynivå enn 
ved gjennomføring av Lokalt forslag, men økt trafikk betyr mer trafikkstøy enn i 
dag. Lokalt kan det bli betydelig reduksjon i støyplage der dagens veg avlastes 
ved bygging av nye tunneler eller omkjøringsveger. 
 
Alternativt konsept gir større positiv effekt på trafikksikkerheten enn Lokalt 
forslag, siden det totale trafikkarbeidet på veg reduseres vesentlig mer i 
Alternativt konsept enn i Lokalt forslag. 

8.1 Metode 
I kapittel 8 er utvikling i klimagassutslipp, lokal luftforurensing, støy og 
trafikksikkerhet vurdert for hovedstadsområdet sett under ett. Vi har gjennomført 
beregninger for å finne ut i hvilken grad valg av konsept kan påvirke 
klimagassutslipp og helseplager forårsaket av lokal luftforurensing.32 Ut fra 
utvikling i trafikktallene har vi også vurdert mulige virkninger for støy og 
trafikksikkerhet i Oslo og Akershus. 
 
Kapittel 9 fokuserer på noen konkrete områder/korridorer hvor det er foreslått 
store investeringer for å avlaste eksisterende vegnett og redusere 
miljøbelastningen langs dagens veg. Gjennomgangen av områdene er basert på 
eksisterende utredninger med varierende detaljeringsgrad og alder.  

8.2 Klimagassutslipp 
Utslipp fra vegtrafikk utgjør i dag ca 60 prosent av Akershus og 53 prosent av 
Oslos samlede utslipp av klimagasser.  For å oppnå nasjonale og lokale klimamål 
er det en forutsetning at utslippene fra vegtrafikk reduseres betydelig. Vegtrafikk 
bidrar med mer enn 90 prosent de samlede utslippene av klimagasser fra mobile 
kilder i Oslo og Akershus.  
 
Ønsket reduksjon av klimagassutslippene fra vegtrafikk kan nås ved virkemidler 
som påvirker: 
 
                                                 
32 Civitas, TØI, SSB: Virkninger for klimagassutslipp, regional luftforurensning og lokal 
luftkvalitet. Desember 2007. 
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• Teknologiutvikling ved energieffektivisering av bensin- og dieselmotorer 
og ved innfasing av nye drivstoffer, som for eksempel biodrivstoff 

• Sammensetning av kjøretøyparken – kjøretøyenes størrelse, motorvolum 
• Utvikling i trafikkarbeid og transportmiddelfordeling 

 
Tabell 8.1 viser hvilke utslippsfaktorer som er brukt i beregningene. Det er lagt 
til grunn en utvikling i tråd med anbefalingene/vurderingene i 
Lavutslippsutvalgets innstilling 33 fra høsten 2006, men med en mer nøktern 
forutsetning om innfasing av biodrivstoff. Tilsvarende beregning som underlag 
for Statens vegvesens rapport (oktober 2006) om foreløpige virkninger av Lokalt 
forslag er basert på framskriving av den historiske teknologiutviklingen fra 1990 
til 2004. 
I 2006 var gjennomsnittlig CO2 utslipp fra nye biler ca 180 g/kjt.km. Foreløpige 
tall for 2007 (etter avgiftsomleggingen) ligger på ca 160 g/kjt.km. Dette indikerer 
at utslippene per kjøretøykilometer er i ferd med å bli redusert.  
 
I analysen er det lagt inn kjente teknologiske løsninger som enten er på det 
kommersielle markedet i dag eller antas å ville komme om få år. Forutsetningene 
vurderes som relativt optimistiske, men likevel innenfor rekkevidde. 
 
Det er mulig at den faktiske utviklingen kan ligge et sted mellom forutsetningene 
i fjor høst og forutsetningene brukt i denne konseptvalgutredningen. 
 
Tabell 8.1. Utvikling utslipp per kjøretøykm inkl. innfasing av 10 prosent 
biodrivstoff/karbonnøytralt drivstoff i 2028 
 

Utslippsfaktorer 
Gjennomsnitt alle hastigheter – kg 

CO2-ekv./kjt.km 

 
Personbiler 

(vektet B og D) Tunge 
2006 0,168 0,347 
2028 0,098 0,259 

Reduksjonsgrad indeks 
2006 1,00 1,00 

2028 0,58 0,75 
 
Med forutsetninger som beskrevet ovenfor, kan klimagassutslippene fram til 
2028 reduseres med 19 prosent i referanseutviklingen, i Lokalt forslag med ca 22 
prosent og i Alternativt konsept med ca 24 prosent, se figur 8.1. 
Utslippsreduksjonene er en følge av teknologiendringer og skjer til tross for en 
trafikkvekst på 20- 30 prosent. Denne utviklingen betyr at verken målet i 
klimameldingen34 på 30 % reduksjon innen 2020 eller Oslo bystyres mål om 50 
prosents utslippsreduksjon innen 2030 innfris35. Begge disse klimamålsettingene 
omfatter alle typer klimautslipp og er ikke spesifikke mål for utslipp fra 
vegtransporten. 
 
Uten innfasing av karbonnøytralt drivstoff vil reduksjonene vært ca 10 prosent 
lavere. Økt innfasing av biodrivstoff vil omvendt kunne gi større reduksjoner. 
  

                                                 
33 NOU 2006: 18, Et klimavennlig Norge  
34 St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk 
35 Bystyresak 269/2005 – Klima- og energistrategi/energihandlingspakke for 
Osloregionen, vedtatt 22.6.2005 
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Figur 8.1: Klimagassutslipp i 2028, Ulike scenarier for utslipp sammenlignet med 
Bystyrets vedtak om 50 % reduksjon fram til 2030. 

8.3 Lokal luftforurensing 
I dagens situasjon er det overskridelser av grenseverdiene i Oslo kommune og 
enkelte hot-spots i Akershus. Tallfesting av dagens situasjon går fram av 
tabellene nedenfor. 
 
Utvikling i luftkvalitet og befolkningsbelastning fram til 2028 er avhengig av 
utslippsmengder fra ulike kilder og hvor disse utslippskildene er lokalisert i 
forhold til boliger, arbeidsplasser og andre områder der folk oppholder seg over 
lengre tid. Selv med samme utslippsmengder vil det være variasjoner av 
forurensingsbelastning fra år til år pga. meteorologiske forhold.  
 
Utslipp fra vegtrafikk er sammen med utslipp fra vedfyring, hovedårsakene til 
høye konsentrasjoner av svevestøv, mens vegtrafikk er dominerende kilde for 
nitrogendioksid. 
 
Utslipp fra vegtrafikken er avhengig av trafikkvolum, hastighet, piggdekkbruk, 
drivstoff og motorteknologi. Hastigheter og trafikkvolum er beregnet i 
transportmodellene Emma/Fredrik. Utvikling i motorteknologi og drivstoff er 
utredet i underlagsrapproten fra TØI, SSB og Civitas. Utslipp per 
kjøretøykilometer av PM10 og NO2 er regulert gjennom EURO- standarder. Disse 
skjerpes med jevne mellomrom, og utslippene antas derfor å bli betydelig 
redusert i årene fram til 2028. Sammenlignet med utredningen høsten 2006 er 
utslippene per kjøretøykilometer av PM10 og NO2 noe redusert. Årsaken er 
forutsetning om bedre bilfordelingsdata (alderssammensetning) og innfasing av 
et EURO 6 krav fra 2014. Reduserte utslipp per kjøretøykilometer motvirkes 
imidlertid av økningen i trafikkvolum.  
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Ved beregning av antall personer eksponert for overskridelser av ulike 
forurensingsnivåer er det tatt hensyn til forventet arealutvikling i ulike områder 
fram til 2028.  
 
NO2: Tabell 8.2. viser at ca 650 personer bor i områder med overskridelser av 
nasjonalt mål i dag. Beregninger tilsier at dette tallet reduseres med ca. 90 
prosent allerede som følge av referanseutviklingen. Oslopakke 3 (begge 
konseptene) vil gi ytterligere reduksjon i antall eksponerte.  
 
Det blir ingen overskridelser av forskriftens grenseverdier verken i referanse eller 
med Oslopakkene (tabell 8.3 og 8.4). Oslopakkene gir likevel ytterligere 
reduksjoner i konsentrasjonene. 
 
PM10: Det er i dag i underkant av 240.000 personer som bor i områder med 
konsentrasjoner over nasjonalt mål for PM10 (tabell 8.2.). Beregninger viser at 
Referanseutviklingen reduserer antallet til i underkant av 150.000 personer, dvs. 
en reduksjon på i underkant av 40 prosent i 2028. Lokalt Forslag reduserer dette 
ytterligere med ca 15.000. Alternativt Konsept gir noe større reduksjon enn 
Lokalt forslag. Beregningene indikerer at det fremdeles vil være i overkant av 
110.000 personer som bor i områder med overskridelser av nasjonalt mål i 2028.  
 
Referanseutviklingen reduserer overskridelser av forskriftens grenseverdier for 
svevestøv med mellom 45 og 55 prosent i forhold til dagens situasjon, jf tabell 
8.3 og 8.4. De to konseptene for Oslopakke 3 gir ytterligere reduksjoner. 
Beregningen indikerer at det kan være om lag 3.500 personer som bor i områder 
med overskridelse av forskriftens grenseverdier for døgnmiddel i 2028 
(Alternativt konsept).   
 
Tab 
8.2:  

Antall personer eksponert for overskridelser av nasjonalt mål.  

 2005 Referanse  Oslopakke 3 
Lokalt forslag 

Oslopakke 3 
Alternativt konsept 

 Personer Personer Red. i fht. 2005 Personer Red. i fht. 2005 Personer Red. i fht. 2005 

NO2 652 74 -89 % 26 -96 % 46 -93 % 

PM10 235 431 148 845 -37 % 132 776 -44 % 110 651 -53 % 

 
Tab
8.3:  

 
Antall personer eksponert for overskridelser av forskriftens grenseverdier (PM10-døgn og NO2-time) 

 2005 Referanse  Oslopakke 3  
Lokalt forslag 

Oslopakke 3  
Alternativt konsept 

 Personer Personer Red. i fht. 2005 Personer Red. i fht. 2005 Personer Red. i fht. 2005 

NO2 26 0 -100 % 0 -100 % 0 -100 % 

PM10 11 536 6 273 -46 % 5 676 -51 % 3 746 -69 % 

 
Tab
8.4:  

 
Antall personer eksponert for overskridelser av forskriftens grenseverdier - årsmidler 

 2005 Referanse  Oslopakke 3 
Lokalt forslag 

Oslopakke 3  
Alternativt konsept 

 Personer Personer Red. i fht. 2005 Personer Red. i fht. 2005 Personer Red. i fht. 2005 

NO2 2825 0 -100 % 0 -100 % 0 -100 % 

PM10 1 731 785 -55 % 567 -67 % 330 -81 % 
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Figur 8.2: Konsentrasjoner av PM10 i 2028 Oslopakke 3 Lokalt forslag. Kartet viser 
med rød-brune farger områder og bygningspunkter med overskridelse av Nasjonalt 
mål for PM10 (dvs. der det er mer enn 7 døgn per år med konsentrasjoner over 50 
µg/m3).  
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Figur 8.3: Konsentrasjoner av PM10 i 2028 Oslopakke 3 Alternativt konsept. Kartet 
viser med rød-brune farger områder og bygningspunkter med overskridelse av 
Nasjonalt mål for PM10 (dvs. der det er mer enn 7 døgn per år med konsentrasjoner 
over 50 µg/m3).  
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Tunneler får konsekvenser for luftkvaliteten 
Ved alle sterkt trafikkerte strekninger som legges i tunnel vil det bli en markant 
bedring i luftkvaliteten, både for PM10-døgnmiddel og NO2-timemiddel. 
Virkningen på NO2-årsmiddel vil bli liten. Hvor store forbedringene blir, vil være 
avhengig av hvor stor trafikk som blir igjen på dagstrekningene, hvilken 
hastighet det tillates på avlastet veg og hvilke andre kilder enn vegtrafikk som 
bidrar til konsentrasjonene i området. 
  
I de områdene hvor nye tunneler er tenkt etablert bidrar vegtrafikken med 
mellom 85 % og 98 % av NO2-konsentrasjonene, og mellom 75 % og 85 % av 
PM10-konsentrasjonene. I alle tilfellene blir dagens veg beholdt men nedgradert 
til lokalveg. Det betyr at utslippene fra vegtrafikk i dette området ikke blir helt 
fjernet, men betydelig redusert. Områder nær tunnelmunninger kan få høye 
konsentrasjoner av NO2 og PM10, men dette kan motvirkes ved bygging av 
luftetårn. 

8.4 Støy 
Trafikkstøy over nivåer som påvirker helse og trivsel, berører en større del av 
befolkningen i hovedstadsregionen enn helseskadelig forurensing. Men mens 
helseskade av luftforurensing øker tilnærmet proporsjonalt med øke 
konsentrasjoner av skadelige stoffer, må trafikken på en vegstrekning bortimot 
fordobles for at et flertall skal oppleve økt støyplage. 
 
I 2003 var 80.000 plaget av trafikkstøy i Oslo og vel 43.000 i Akershus. I tillegg 
var drøyt 11.000 plaget av støy fra jernbane i Oslo og Akershus36. 
 
I foreløpig vurdering av virkninger av Oslopakke 3 fra oktober 2006 ble det 
foretatt en vurdering av støyvirkninger på makronivå37. På grunn av trafikkvekst 
så Referanse i den vurderingen med få unntak ut til å gi mer støy på alle veger i 
Oslo og Akershus i forhold til dagens situasjon.  
 
Beregnet trafikkvekst vil gi støyøkning på alle veger i Oslo og Akershus. 
Økningen vil bli størst på de mindre kommunale vegene i Oslo, fordi trafikk på 
hovedvegene sannsynligvis vil nå kapasitetsgrensen. I Akershus vil støyøkningen 
bli mer likt fordelt på hele vegnettet. 
 
Gjennomføring av Lokalt forslag, slik det er utformet i konseptvalgutredningen, 
vil fortsatt føre til økt støy, men mindre enn i Referanse.  Alternativt konsept er 
ikke støyberegnet, men trafikkanalysen viser en reduksjon i det totale 
trafikkarbeidet med 10 prosentpoeng i forhold til Referanse. Dette indikerer en 
noe bedre situasjon enn i Referanse, men likevel en forverring i forhold til dagens 
situasjon. Lokalt kan det imidlertid bli store utslag der dagens veg avlastes ved 
bygging av nye tunneler eller omkjøringsveger.  
 
Tunnelprosjekter vil gi redusert støy på enkelte strekninger, men resttrafikken på 
overflaten bestemmer støyeffekten av tiltaket. Lange tunneler vil generelt gi 
større resttrafikk på overflaten og mindre lokal støyreduksjon. Trafikale 
                                                 
36 Byanalyse for Oslo og Akershus, innspill til NTP 2010 – 2019, desember 2006 
37 Miljøakustikk AS Grov vurdering av støykonsekvenser av Oslopakke 3, på grunnlag av 
eksisterende utredningsmateriale. Rapport nr. 585/2006 
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virkninger på omkringliggende vegnett vil som regel være vesentlig mindre enn 
på tidligere hovedveg og vil derfor i mindre grad medføre redusert opplevelse av 
støyplage. 
 
Støysituasjonen i noen utvalgte områder der det er prioritert nye tunneler, er 
omtalt i kapittel 9.  

8.5 Trafikksikkerhet 
Regjeringen har i Nasjonal Transportplan for 2006-2015 lagt til grunn en 
”nullvisjon” for antall drepte og varig skadde i vegtrafikken. 
 
Fra dagens situasjon til 2025 Referanse ble det i foreløpig vurdering av 
virkninger av Lokalt forslag (rapport oktober 2006) beregnet 30 prosent vekst i 
ulykker med personskade. Det ble videre beregnet at antall personskadeulykker 
vil være om lag 9 prosent lavere med Lokalt forslag enn i Referanse. Dette 
skyldes både redusert trafikkvekst samt betydelig overføring av trafikk til mer 
trafikksikre veger. 
  
I Lokalt forslag, slik det er utformet i konseptvalgutredningen, er det forutsatt 
flere veglenker og tunneler der kjørebanene er fysisk adskilt. Dette hindrer i 
praksis møteulykker, som har høyest gjennomsnittlig alvorlighetsgrad. Det er 
godt dokumentert at overføring av trafikk til veger med midtdeler vil redusere 
antall trafikkulykker og ulykker med høy alvorlighetsgrad forholdsvis mer enn 
alle ulykker med personskade. 
 
I konseptvalgutredningen har vi sammenlignet ulykkeskostnader for Lokalt 
forslag og Alternativt konsept sett i forhold til Referanse, jf kapittel 10 om 
samfunnsøkonomi. Beregningene viser at vi i Lokalt forslag ser ut til å oppnå en 
reduksjon i antall skadde/drepte pr. år på ca. 170, mens tilsvarende tall i 
Alternativt konsept er ca. 270. Forskjellen skyldes i hovedsak at det totale 
trafikkarbeidet på veg reduseres vesentlig mer i Alternativt konsept enn i Lokalt 
forslag. Reduksjonen er dessuten særlig stor i Oslo indre by, der gatenettet i 
hovedsak har lav trafikksikkerhetsmessig standard.  
 
I begge konsepter overføres trafikk fra det lokale vegnettet til hovedveger med 
god standard, men mest i Lokalt forslag. Konklusjonen er at 
trafikksikkerhetseffekten av mer omfattende vegbygging i Lokalt forslag mer enn 
oppveies av lavere biltrafikk i Alternativt konsept.  
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9 Virkninger for miljø, 
trafikksikkerhet og arealbruk i 
noen utvalgte områder 
I dette kapitlet er virkninger for miljø, trafikksikkerhet og arealbruk vurdert for 
noen konkrete områder/korridorer. Dette er områder hvor det er foreslått store 
investeringer som bl.a. er begrunnet ut fra miljøhensyn. I flere av områdene vil 
tiltakene avlaste eksisterende vegnett og dermed redusere miljøbelastningen 
langs disse vegene. 
 
Gjennomgangen av områdene er basert på eksisterende utredninger og 
tidshorisont. Detaljeringsgrad og alder på disse utredningene vil naturlig nok 
variere.  

9.1 Vestkorridoren 
Vestkorridoren omfatter i denne sammenheng E18 på strekningen fra Framnes i 
Oslo til og med Asker sentrum i Asker kommune, samt E16 i Bærum fra Bjørum 
til Kjørbo i Sandvika. 
 
Det er gjennomført en partiell analyse for Vestkorridoren, jmfr. kapittel 7.2. 
 
Det er knyttet betydelig usikkerhet til miljøeffekten av de planlagte tunnelene. 
Konsekvensutredningen for Vestkorridoren viser forventet miljøeffekt bl.a. i 
form av støyreduksjon, men betydelig resttrafikk på E18 kan bety vesentlig 
mindre effekt. 
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Prosjekter i de tre konseptene 
Tabell 9.1 gir en oversikt over tiltak i Vestkorridoren i de tre konseptene.  
 
Tabell 9.1: Prosjekter i Vestkorridoren i de tre konseptene. 
 
  Referanse Lokalt 

forslag 
Alternativt 
konsept 

E16 Kjørbo nord - Wøyen X X X 
E16 Wøyen - Bjørum X X X 
Tverrforbindelse- Stabekk- Fornebu X X X 
E18 Framnes-Fornebu    X   
E 18 Fornebu – Høvik   X   
E18 Høvik-Slependen   X X 
E18 miljøtunnel Asker sentrum   X   
Tverrforbindelse Bekkestua – Stabekk   X   
Tverrforbindelse Jar – Mustad   X   
Tverrforb- Kirkevn/ Dragvn- 
Ramstadsletta 

  X   

Busstrase Filipstad – Skøyen     X 
Bussprior. Lysaker-Høvik     X 
E18 miljøtiltak Høvik-Lysaker     X 

Tilstøtende prosjekter        

Rv. 164 Løkkeåstunnel X X X 
Bane Lysaker – Fornebu  X X X 
Kolsåsbanen i Oslo X X X 
Nytt dobbeltspor Asker-Skøyen X X X 
Kolsåsbanen til Kolsås   X X  

 

Vurdering av konsekvenser for miljø, trafikksikkerhet og 
arealbruk 
Kunnskapene om miljøforholdene langs E18-korridoren er noe begrenset. Det 
foreligger lite samlet materiale og kunnskapen er derfor noe fragmentert. 
Oppsummeringen nedenfor er hovedsakelig basert på konsekvensutredningen for 
vestkorridoren fase 238. 

Støy 
I konsekvensutredning ble det beregnet at ca 5.500 personer vil være plaget av 
støy i alternativ 0 i 2010 (dagens vegnett), og at utbygging i henhold til 
hovedprinsipp 1 (som langt på veg tilsvarer Lokalt forslag) vil medføre at antall 
svært støyplagede personer vil reduseres med 40 %. Utbygging i henhold til 
hovedprinsipp 2 (dagløsning) vil redusere antall svært støyplagede med ca 30 %. 
 
I arbeidet med kommunedelplaner for E16 fra Kjørbo til Wøyen og for E18 fra 
Høvik til Asker grense ble det utarbeidet egne støyutredninger i 2006. Disse 
utredningene viser at støyplagen reduseres langs eksisterende hovedveger ved å 
legge ny veg i tunneler. Summert støyplage (SPI) reduseres med 30 % langs E16 
og med 40- 60 % langs E18 med dagens trafikk. Beregningene omfatter i liten 
                                                 
38 Konsekvensutredning fase 2, E18 Vestkorridoren, hovedrapport Holmen – Framnes, 
Statens vegvesen, desember 2000. 
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grad det øvrige vegnettet. Trafikkanalysene som er gjennomført viser imidlertid 
at en utbedring av hovedvegene vil medføre mindre trafikk på det 
omkringliggende vegnett. Færre felt på ny E18 medfører det motsatte, dvs. økt 
trafikk på lokalvegene. 
 
I enkelte områder som for eks. Sandvika vil den sterke arealutviklingen føre til en 
betydelig økt trafikk og at denne i en del gater "fyller opp" igjen det 
hovedvegutbyggingen avlastet. 
  
En støyutredning for E18 fra Lysaker- Høvik (vurdert i en 2010- situasjon) viser 
at ved å legge E18 i tunnel vil det bli færre boliger med høy støybelastning, men 
flere boliger med moderat støybelastning.  

Lokal luftforurensing  
Samlet sett synes problemomfanget knyttet til lokal luftforurensing langs E18 i 
Vestkorridoren å være lite i Asker og begrenset til E18 korridoren i Bærum. I 
Oslo er forurensningssituasjonen i beltet 
langs E18 problematisk. 
 
Som det framgår av kapittel 8 er det gjennomført beregning for luftforurensning 
for Referanse, Lokalt forslag og Alternativt konsept. Beregningen viser generelt 
at det ikke vil bli store forskjeller i befolkningseksponeringene over nasjonale 
mål på strekninger med og uten tunnel. Dette gjelder også for Vestkorridoren. 
Årsakene til fortsatte overskridelser er mye gjenværende trafikk i dagen, samt 
utslipp fra andre kilder.  
 

Trafikksikkerhet 
I KU for Vestkorridoren, fase 2, er det beregnet at utbygging i henhold til 
hovedprinsipp 1, som langt på veg tilsvarer Lokalt forslag, vil kunne redusere 
antall drepte og hardt skadde i 2010 med 20 % i forhold til referanse 2010. 
Hovedprinsipp 2 (som innebærer dagløsning på det meste av strekningen) vil 
kunne gi økning av trafikkulykker på utvidet E18 i dagens trasé og reduksjon av 
ulykker på lokalvegnettet, men totalt sett en nedgang på 7 %. 

Arealbruk, utviklingspotensial og barrierevirkning 
Både E18 og E16 går gjennom områder med stort utbyggingspress. 
Utbyggingsmønsteret langs vegtraséene har i lang tid vært i endring fra 
tradisjonelle boligområder til næring og knutepunktsutvikling. Dagens E18 
påvirker i stor grad mulighetene for utbygging av både boliger og næring. Det er 
i dag begrensede muligheter for ny arealbruk på strekningen langs E18. 
 
Ved å legge E18 i tunnel vil dagens E18 kunne bygges om med lavere fart, flere 
kryssingsmuligheter og estetisk opprusting. Dette vil til en viss grad kunne 
innebære endringer sammenlignet med dagens situasjon når det gjelder by- og 
stedsutvikling. Kapasitetsbehov for avvikling av lokaltrafikk, kollektivfelt og 
mulighet for avlastning av ny E18 betyr at dagens E18 vil kreve samme areal og 
fortsatt vil være en betydelig barriere. 

9.2 Sørkorridoren 
Sørkorridoren omfatter hovedtransportårene E18 (Mosseveien) og E6 fra 
Klemetsrud til Teisen.  
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På samme måte som i de andre korridorene må det av hensyn til 
trafikkbelastningen i Oslo indre by vises forsiktighet med utbygging av mer 
vegkapasitet i Sørkorridoren. Tunnel på Manglerud har større effekt enn 
Mosseveitunnel med hensyn til reduksjon av støy og luftforurensing. 
Miljøproblemene langs Mosseveien kan reduseres uten bygging av tunnel. Dette 
fordrer trafikkbegrensende tiltak både på Mosseveien og Nordstrandsplatået. På 
E6 gjennom Manglerud er trafikken for stor til at dette er mulig. 

Konseptene 
Hovedforskjellen mellom Lokalt forslag og Alternativt konsept er: 
 

1. Løsning Mosseveien: 
I Lokalt forslag ligger bygging av Mosseveitunnel inne og er forutsatt 
kombinert med sterk trafikkbegrensning på eksisterende Mossevei. Dette 
innebærer noe økt kapasitet inn mot sentrum. Trafikken på eksisterende 
veg reduseres til 5.000 ÅDT fra dagens 30.000.  I Alternativt konsept er 
det forutsatt moderat trafikkbegrensning på Mosseveien, dvs halvering av 
trafikken inn mot sentrum. Det bygges ikke ny tunnel.  

2. Løsning Manglerudtunnel: 
I Lokalt forslag ligger bygging av superlang Manglerudtunnel inne, mens 
det i Alternativt konsept er forutsatt ekstralang tunnel. Dette innebærer 
ulike vegløsninger i området Bryn – Teisen.  

3. Ljabrutunnel: 
I Alternativt konsept er det forutsatt bygd kort Ljabrutunnel for å 
overføre mest mulig trafikk fra Mosseveien til E6 og for å kunne 
gjennomføre trafikkbegrensende tiltak på Nordstrandplatået, bl.a. 
gjennom stenging av Nedre Prinsdalsvei ved Hauketo.  
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Figur 9.1: Sørkorridoren med ny E18 og E6 i tunnel 

Vurdering av konsekvenser for miljø, trafikksikkerhet og 
arealbruk 
Grunnlaget for omtalen nedenfor finnes i rapporten om Sørkorridoren39 som 
beregner virkninger i 2025.  

Støy 
Langs Mosseveien (E18) er terrenget bratt, dette gir avskjerming for de 
høyereliggende boligene og støysonene blir derfor smale. Bebyggelsen ligger tett 
inntil vegen, men det er stort sett første og andre husrekke som har støynivåer 
over 55 dBA.  
 
                                                 
39 Statens vegvesen, Sørkorridoren, utredning av transport og vegnett, foreløpig utgave av 
hovedrapport, september 2007. 
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Langs E6 er støynivåene høye. Terrenget gir liten avskjerming, og støysonene er 
derfor brede. Teisen og Manglerud er områder som skiller seg ut med mange 
støyutsatte i forhold til antall bosatte og med mange boliger med svært høye 
støynivåer (over 75dBA). I tillegg er mange lokalveger, spesielt på 
Nordstrandplatået, og friområder utsatt for høye støynivåer. 
 
Tabellen nedenfor viser støysituasjonen i de ulike konseptene. Tabellen omfatter 
både støy langs E18, E6 og viktige lokalveger. 
 
Tabell 9.2: Oppsummert støysituasjon Sørkorridoren 
 

Konsept Situasjon og tiltak Antall personer utsatt 
for støy over 55 dBA 

Dagens 
situasjon 

Om lag 12 % av befolkningen i sørkorridoren er 
utsatt for støy over 55 dBA. Noe over 3000 
personer er utsatt for utendørs støy over 65 dBA 
ved boligfasade.  

13.800 

Referanse Trafikkveksten i sørkorridoren vil føre til at antall 
utsatte for støy over 55 dBA øke med 7 %. Langs 
E18 blir støysituasjonen om lag som i dag fordi 
trafikksituasjonen ikke endres. Stor trafikkvekst 
på E6 vil forverre støysituasjonen på Manglerud 
og langs E6 sør for Abildsø. 

14.800 

Lokalt 
forslag 

Bygging av Mosseveitunnel kombinert med sterk 
trafikkbegrensning på eksisterende Mossevei, vil 
føre til store forbedringer mht. støybelastning for 
boligområdene langs tunnelen. Antall støyutsatte 
over 55 dBA vil bli redusert fra 1750 til 650 i 
dette området. Superlang Mangelrudtunnel, er 
ikke støyberegnet, men samsvarer med lang 
Manglerudtunnel fra Abildsø til Bryn. Fra Bryn til 
Teisen vil superlang tunnel redusere trafikken på 
eksisterende veg, men ikke merkbart i 
støysammenheng. Vi bruker derfor tallene for 
lang tunnel. Denne tunnelen vil gi reduksjon i 
støynivå over 55 dBA for ca 1800 personer. 

11.750 

Alternativt 
konsept 

Forslaget er å halvere trafikken på Mosseveien 
gjennom trafikkbegrensning. Antall støyutsatte 
over 55 dBA vil bli redusert til 1450. Ekstra lang 
Manglerudtunnel er tunnelalternativet som gir 
størst støymessig gevinst. 2450 personer færre vil 
bli utsatt for støy over 55 dBA. Hele 4500 
personer vil få en forbedring på minst 5 dB. 

11.700 

 

Lokal luftforurensing 
I dag er 32.600 personer i korridoren eksponert for høye luftforurensningsnivåer. 
Figuren nedenfor viser områder med overskridelser av nasjonale mål for PM10, 
dagens situasjon. 
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Figur 9.2: Beregnede PM10-konsentrasjoner i dagens situasjon. Mørkest brunfarge 
viser områder hvor nasjonale mål overskrides. Kilde: NILU og Civitas 
 
På grunn av forbedret kjøretøyteknologi vil mindre luftforurensing fram mot 
2015 selv om trafikken vokser. Etter 2015 ser det i dag ut til at det vil være 
vanskelig å få ytterligere forbedring. 
 
I referansesituasjonen i 2025 er følgende situasjon forventet: 
 

• Etter 2015 vil luftforurensningssituasjonen forverres når biltrafikken 
vokser ytterligere 

• Mosseveien vil ikke ha overskridelser av nasjonale mål i 2025 
• E6 vil fortsatt ha overskridelser av nasjonale mål i 2025 
• Fortetting og nye boligområder vil øke antall eksponerte 
• Tunnelmunningene vil være problemsoner  
 

Lokalt forslag med bygging av Mosseveitunnel og tiltak for å redusere trafikken 
på Mosseveien vil føre til ytterligere reduksjon i NO2 og PM10. 
 
I Alternativt konsept, som ikke inneholder Mosseveitunnel., vil situasjonen bli 
noe dårligere for bosatte langs denne strekningen, men godt innenfor nasjonale 
mål. 
 
Det er beregnet at det fortsatt vil være overskridelser av nasjonale mål langs E6 
fra Ryen til Bryn i Referanse. Manglerudtunnelen vil føre til betydelig reduksjon 
i antall eksponerte personer. 
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Trafikksikkerhet 
Ulykkesfrekvensen for vegene i Sørkorridoren er lavere enn for tilsvarende veger 
ellers i Oslo. Det var 157 personskadeulykker på E18 i perioden 2000 – 2004 
mellom bygrensa og Bispelokket. Andelen drepte og hardt skadde utgjorde 2,9 
%, noe som er forholdsvis lavt i forhold til landet totalt (11 %) eller 
sammenlignet med tilsvarende veger i Oslo. 
 
Det er relativt små forskjeller mellom Lokalt forslag og Alternativt konsept når 
det gjelder trafikksikkerhet 

Arealbruk, utviklingspotensial og barrierevirkning  
Lokalt forslag vil særlig ha følgende konsekvenser: 
 

• Tunnel langs Mosseveien gir redusert trafikk og minsker 
barrierevirkningen. 

• Områdene langs E6 fra Klemetsrud til Ryen kan tåle en utvidelse med to 
kollektivfelt (fra fire til seks felt).  

 
Alternativt konsept vil gi følgende virkninger: 
 

• Moderat trafikkbegrensning på Mosseveien halverer trafikken og gir 
mulighet til å bygge ned vegen til 2 felt. Dette vil føre til redusert 
barrierevirking mellom boligområdene og fjorden. 

• Ekstra lang Manglerudtunnel sparer miljøet på Bryn og legger til rette for 
mer bymessig utvikling av dette området. 

9.3 Nordøstkorridoren - Rv. 4 i Groruddalen – 
Fossumdiagonalen, Østre Aker vei og 
Trondheimsveien 
 
Det vil bli stor miljømessig effekt av å gjennomføre hele tiltakspakka, som 
omfatter ny Fossumdiagonal, nedbygging av Trondheimsveien og oppgradering 
av Østre Aker vei. Å kun bygge Fossumdiagonalen gir verken nødvendig 
miljøeffekt langs Trondheimsveien eller tilfredsstillende utnyttelse av 
Fossumdiagonalen som ny vegforbindelse. Oppgradering av Østre Aker vei er 
nødvendig for å ta imot overført trafikk fra Trondheimsveien. Dette vil gi noe økt 
miljøbelastning langs denne vegen, men randbebyggelsen er i stor grad 
næringsbygg.   

Konseptene  
Fossumdiagonalen er en ny forbindelse mellom rv. 4 Trondheimsveien og rv. 163 
Østre Aker vei og ligger inne både i Referanse, Lokalt forslag og Alternativt 
konsept. Fossumdiagonalen er i hovedsak planlagt i tunnel.  
 
I tillegg omfatter Alternativt konsept: 
 

• Oppgradering av rv. 163 Østre Aker vei  
• Nedbygging av Trondheimsveien  
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Konsekvenser for miljø, trafikksikkerhet og arealbruk 
Grunnlaget for omtalen nedenfor finnes i rapporten om scenariovurderinger40 
som beregner virkninger i 2015.  

Støy 
Langs Trondheimsveien fra Sinsen til bygrensa er ca. 6.000 personer utsatt for 
støy over 55 dBA utendørs (gul og rød sone) i dag. Av disse er ca. 1.500 utsatt 
for støynivå over 65 dBA. I tillegg er flere helseinstitusjoner og 
skoler/barnehager utsatt for støynivåer over 55 dBA langs Trondheimsveien. 
Langs Østre Aker vei er det mindre boligbebyggelse, men mellom Økern og 
Lørenskog er ca. 1.000 personer utsatt for støynivå over 55 dBA utendørs, 
hvorav ca. 700 over  
65 dBA. 
 
I Lokalt forslag opprettholdes kapasitet for trafikkavvikling på Trondheimsveien. 
Dette vil innebære beskjeden trafikkreduksjon og vil ikke gi effekt i forhold til 
støynivået langs vegen. Østre Aker vei blir påvirket av Fossumdiagonalen, men 
beregnet trafikkøkning på Østre Aker vei er ikke stor nok til å forårsake merkbar 
endring i støynivå. Lokalt forslag vil samlet sett ikke gi noen gevinst i forhold til 
støy og innebærer en forverring i forhold til referanse 2015.  
 
Trafikkmodellberegninger viser at Alternativt konsept gir omfordeling av trafikk 
fra Trondheimsveien til Østre Aker vei og støybelastningen vil bli redusert 
betydelig langs Trondheimsveien. Trafikkreduksjonen, kombinert med redusert 
hastighet, vil kunne halvere antall personer eksponert for støy over 55 dBA.  
 
Beregnet trafikkøkning på Østre Aker er ikke tilstrekkelig til å forårsake merkbar 
endring i støynivået, men krav om tiltak kan bli utløst iht. T-1442 langs vegen 
der støybelastningen er høyest, bl.a. ved Grorud stasjon og Haugenstua. På noen 
strekninger vil næringsbygg langs Østre Aker vei virke som støyskjerm mot 
bakenforliggende bebyggelse. 
 
Fossumdiagonalen, som ligger inne både i Lokalt forslag og Alternativt konsept, 
er en ny veg og vil lokalt påvirke omgivelsene negativt med tanke på støy. 
Samtidig vil vegen avlaste trafikk på eksisterende kommunale veger i området. 

Lokal luftforurensing 
Svevestøv er det største luftforurensningsproblemet i Groruddalen og 
beregninger viser overskridelser av nasjonale mål for luftkvalitet både langs 
Trondheimsveien og Østre Aker vei. Situasjonen har blitt noe bedre siden 2004 
pga. gjennomføring av tiltak, men fortsatt er det overskridelser. Beregninger fram 
mot 2025 viser bedring pga. ny kjøretøyteknologi og effekt av allerede innførte 
lokale tiltak. Til tross for dette vil områder langs hovedvegene, herunder 
Trondheimsveien, fortsatt være utsatt for overskridelser av nasjonale mål for 
luftkvalitet dersom det ikke gjøres noe for å begrense trafikken. 
 
I Lokalt forslag er den beregnede trafikkreduksjonen alene i Trondheimsveien 
ikke stor nok til å forårsake merkbar endring i luftforurensningen, men sammen 
med redusert hastighet vil man oppnå forbedring. Trafikken på Østre Aker vei vil 
øke og dette vil føre til fortsatt overskridelser av nasjonale mål. 
 
                                                 
40 Scenariovurderinger, Fossumdiagonalen, Trondheimsvegen og Østre Aker vei, Statens 
vegvesen, juni 2007 
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Nedbygging av Trondheimsveien, som ligger inne i Alternativt konsept, 
kombinert med redusert fart vil gi positiv effekt i form av redusert 
svevestøvkonsentrasjon. Økt trafikk på Østre Aker vei kan øke graden av 
overskridelse av nasjonalt mål for luftkvalitet i dette området.  
 
Fossumdiagonaltunnelen vil avlaste vegstrekninger som i dag har høy 
luftforurensning. Samtidig skapes nye områder med konsentrerte utslippspunkter 
ved tunnelmunningene. Dette kan føre til konsekvenser for arealbruken i disse 
områdene.  

Trafikksikkerhet 
Ulykkesfrekvensen (Uf)41 i Trondheimsveien var 0,24 for åra 1990- 2005 og i 
Østre Aker vei 0,18. Ulykkesfrekvensen på sammenlignbare riksveger i Oslo 
ligger på fra 0,2 til 0,5.  
 
Fossumdiagonalen kan i Lokalt forslag avlaste Grorudveien for trafikk og på den 
måten bidra til å redusere antallet ulykker her.  
 
I Alternativt konsept får Trondheimsveien betydelig redusert trafikk på 
strekningen Grorud – Sinsen Det er her det skjer mest ulykker med dagens 
utforming. Samtidig er det en mulighet for at hastighetsdempende tiltak i form av 
plankryss kan føre til noe flere ulykker med fotgjengere. Østre Aker vei 
forutsettes å få en utforming i henhold til vegnormalene og får således lav 
ulykkesfrekvens. Dette vil bedre trafikksikkerheten på strekningen sammenlignet 
med referanse 2015. 
 
Situasjonen for Trondheimsveien og Østre Aker vei i Lokalt forslag er uforandret 
og vil fortsatt være ulykkesbelastede veger.  

Arealbruk, utviklingspotensial og barrierevirkning 
Utfordringene i forbindelse med vegsystemet i denne delen av Groruddalen er i 
særlig grad knyttet til Trondheimsveien, siden det er mye boligbebyggelse langs 
denne vegen. 

Trondheimsveien 
I Lokalt forslag vil Trondheimsveien opprettholdes som i dag med sin karakter 
som barriere og lavstandard motorveg gjennom store boligområder. Østre Aker 
vei opprettholdes med dagens utforming og vil fremstå som en lavstandard 
motorveg gjennom en næringskorridor. 
 
Alternativt konsept vil gi muligheter for utvikling av gode nærområder på hele 
strekningen, sammenlignet med referanse 2015. Store boligområder med til-
hørende nærområder ligger i dag eksponert mot Trondheimsveien. Med redusert 
trafikk på strekningen ligger forholdene til rette for å styrke eksisterende og 
etablere nye tverrforbindelser mellom de ulike boområdene og lokalsentraene. 
 
Nedbygging av Trondheimsveien vil på sikt kunne åpne for en viss 
sentrumsutvikling/ boligfortetting på strekningen. Dette kan for eksempel gjelde 
Bjerke, Rødtvedt, Kalbakken, Ammerud, Grorud og strekningen Grorud – 
Rommen. 

                                                 
41 Ulykkesfrekvens = antall politirapporterte ulykker med personskade pr. mill. kjørte 
kilometer 
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Østre Aker vei 
Oppgradering og utvidelse av Østre Aker vei (Alternativt konsept) vil medføre at 
vegen fremstår som en enda større barriere for omgivelsene enn i referanse 2015. 
Samtidig vil en utbygging på strekningen gi muligheter for å ta hensyn til og 
bedre forholdene gjennom en bevisst utforming av tiltaket. For å sikre gode 
nærområder er det nødvendig med skjermingstiltak mot omgivelsene, samt 
tilrettelegging for gode tverrforbindelser.  

Fossumdiagonalen 
Mesteparten av Fossumdiagonalen går i tunnel og vil ikke komme i konflikt med 
nåværende arealbruk. Den delen av Fossumdiagonalen som går i åpen trasé, vil 
komme i noe konflikt med eksisterende næringsområder, friareal og bekkeløp. 
Omfanget av konsekvensene for omgivelsene er avhengig av trasévalg. 

9.4 Lokk over E6 i Groruddalen  

Konseptene  
I Lokalt forslag er det satt av 1.000 mill. til bygging av lokk over E6 i 
Groruddalen på de mest belastede strekningene mellom Alnabru og Ellingsrud. 
Dette tiltaket ligger ikke inne i Alternativt konsept. 
 
Det er knyttet stor usikkerhet til gjennomføring av prosjektet, både teknisk, 
estetisk og økonomisk. E6 i Groruddalen avvikler i dagens situasjon ca. 100.000 
biler et vanlig yrkesdøgn. En foreløpig vurdering gjort av Statens vegvesen i 
2006 konkluderte med at innenfor ei investeringsramme på 1 mrd. kr. er det mest 
aktuelt å bygge 2 lokk på hhv. 400 meter på Lindeberg og 800 meter på 
strekningen Furuset/ Ellingsrud. Lokaliseringen bygger bl.a. på forutsetningen 
om at deler av strekningen må ligge i dagen pga. kryssløsninger, samt svært 
usikre og foreløpige vurderinger av kostnader og tekniske forhold.  

Støy 
Langs E6 i Groruddalen er det beregnet at ca. 5000 personer er utsatt for utendørs 
støy over 55 dBA (VSTØY). Disse beregningene tar ikke hensyn til bebyggelse 
med en stille side og akseptabelt nivå på utendørs oppholdsarealer. Det er ikke 
beregnet noen med innendørs støynivå > 40 dBA langs E6. 
    
Statens vegvesen har gjennomført en grov kartlegging av antall personer med 
utendørs støy over 55 dBA som vil kunne bli avlastet som følge av de to skisserte 
lokkene. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i antall registrerte støyutsatte 
boliger i VSTØY. Denne kartleggingen viser at de to lokkene i Groruddalen 
anslagsvis vil kunne avlaste ca. 900 personer som i dag har utendørs støy over 55 
dBA. Vurderingen er imidlertid svært usikker. Den sier ikke noe om hvor stor en 
eventuell støyreduksjon vil bli og tar bl.a. ikke hensyn til eventuell trafikkøkning 
på lokalt vegnett. 

Lokal luftforurensing 
Det er ikke gjennomført egne beregninger for luftforurensingssituasjonen som 
følge av å etablere lokk i Groruddalen. Beregningene som er omtalt i kapittel 8 
viser imidlertid at det fortsatt vil være overskridelser av nasjonale mål på denne 
strekningen både i Lokalt forslag og Alternativt konsept.   

Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerhetssituasjonen påvirkes ikke av dette tiltaket.  
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Arealbruk/ utviklingspotensiale/ barriere 
Potensialet for ny arealbruk som følge av å bygge lokket vurderes som begrenset. 
Lokket vil delvis ligge i bratt terreng og det vil ikke bli aktuelt å oppføre 
bygninger på lokket.  

9.5 Alnabruområdet 
I Lokalt forslag er det satt av 200 mill. til nytt vegsystem på Alnabru. Vegtiltak 
ved Alnabru er også tatt inn i Alternativt konsept, for å ivareta behovet for bedret 
atkomst til godsterminalen på Alnabru og for avlastning av boliger med høy 
luftforurensing.  

Kort om tiltaket 
Alnabru er et prioritert område i forbindelse med avtalen om samarbeid mellom 
stat og kommune om gjennomføring av miljøtiltak i Groruddalen. Området er i 
dag svært miljøbelastet og med kapasitetsproblemer på lokalt og overordnet 
vegnett. Samtidig skal det legges til rette for miljøpark langs Alnaelva gjennom 
området.  
 
Jernbaneterminalen på Alnabru er en nasjonalt viktig terminal for godshåndtering 
med omlasting fra veg (bl.a. for gods fra havna) til bane. Det er igangsatt et 
arbeid for modernisering av terminal/logistikkområdet knyttet til jernbanen. Det 
skal utarbeides plan for bedre atkomst mellom terminalen og hovedvegnettet for 
å unngå tungtransport på lokalvegnettet. Atkomsten vil ha riksvegstatus. 
 
Det er et politisk ønske om å etablere ny direkte atkomst mellom E6 og 
terminalområdet delvis basert på tunnel for å unngå at trafikken må føres på 
nedre Kalbakkvei som også er den viktigste tverrforbindelse for persontrafikk i 
Groruddalen. Det gjennomføres nå en analyse av alternative tiltak og trafikale 
virkninger av disse.  

Støy 
Det er lite boligbebyggelse på Alnabru med unntak av et mindre boligområde i 
Tittutgrenda nær terminalområdet. På grunn av stor trafikk med høy andel 
tungtrafikk er det stor støybelastning langs lokalvegnettet og på grøntarealer i 
området. Boligområdet er støyskjermet, men utendørs støynivå i deler av 
bebyggelsen er likevel høyt. En ny atkomst til terminalområdet vil redusere 
andelen tungtrafikk nær boligbebyggelsen.  

Lokal luftforurensing 
Alnabru har svært høye nivåer av luftforurensing, både svevestøv og 
nitrogendioksid. Det er årlig til dels store overskridelser av de forskriftsfestede 
grenseverdiene. Trafikkbelastningen og de topografiske forholdene gjør det 
vanskelig å gjennomføre effektive tiltak. Det er derfor i samarbeid mellom stat 
og kommune igangsatt en analyse av luftforurensningsbidrag i området med 
tanke på å drøfte alternative tiltak.  
 
Det er ikke gjennomført beregninger av virkning av ny vegløsning i området på 
luftkvaliteten. Det planlegges sterk vekst i handelsetablering i området og 
lokaltrafikken til disse vil redusere effekten av en eventuell ny vegløsning for 
godstrafikken til terminalområdet.  
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Arealbruk, utviklingspotensial og barrierevirkning 
Overordnet kommunedelplan for området og nyere reguleringsplaner legger til 
rette for et stort utbyggingspotensial. Dagens arealbruk dekker kun 1/3 av tillatt 
utbyggingsvolum. Trafikkbelastningen i området er allerede svært stor med 
avviklings- og miljøproblemer. Dette kan påvirke fremtidig 
arealutviklingsmuligheter og arealformål. Det er sterkt politisk ønske om å legge 
til rette for mer miljøvennlig transport og opprusting av elveløp og grøntområder. 
En ny direkteatkomst mellom hovedvegnettet og jernbaneterminalen vil kunne 
avlaste lokalvegnettet for tungtrafikk.  

9.6 Sentrum/ indre by 
Byanalysen for Oslo og Akershus42 viser forventet vekst i befolkning og 
arbeidsplasser på vel 20 % fra 2003 til 2025 og forventet vekst i 
transportetterspørsel på vel 30 %. Dersom det ikke innføres tiltak som påvirker 
reisemiddelvalget, er det særlig antall bilturer som vil vokse fram mot 2025. 
 
Trafikkanalysen viser forventet vekst i biltrafikk i sentrum /indre by på 23 % 
fram til 2028 (Referanse). Lokalt forslag demper trafikkveksten med 6 
prosentpoeng. Alternativt konsept kan ifølge transportmodellen redusere 
biltrafikken i sentrum/indre by med 3 prosent sammenlignet med dagens 
situasjon. Forventet utvikling er framstilt i figuren nedenfor.  
 
 

 
Figur 9.3: Endring i kjøretøykilometer i forhold til dagens situasjon. Virkedøgn. 
Kilde: Emma/Fredrik beregninger 
 
Målinger og beregninger viser til dels betydelige overskridelser av nasjonale mål 
for støy og luftforurensing i indre by. Mottakskapasiteten for trafikk i dette 
området bestemmes ikke bare av hvor mange kjøretøyer det er plass til i veg- og 
gatenett, men også av hensynet til omgivelsene og bymiljøkvaliteten for de som 
bor og oppholder seg i området.  
 
I Byanalysen for Oslo og Akershus er dempet trafikkvekst framhevet som et 
viktig tiltak for at hovedstadsregionen skal framstå som en bærekraftig og 
miljøvennlig region. Det er spesielt pekt på behovet for å skjerme Oslos indre by 
for økt biltrafikk. Dempet trafikkvekst vil ha gunstig effekt på en rekke faktorer 
som bidrar til å utvikle et godt bymiljø, jfr. kriterier for dette i byanalysen. Dette 
                                                 
42 Byanalyse for Oslo og Akershus, Nasjonal transportplan 2010- 2019, desember 2006 
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er kriterier som bl.a. levende by, lett å gå, god trafikksikkerhet, frihet fra støy, ren 
luft og høy estetisk kvalitet. En vurdering av bymiljøkvaliteter i Oslos indre by 
basert på disse kriteriene tilsier at det er lav bymiljøkvalitet i store deler av 
området i dag. Høye krav til bymiljøkvalitet kan ikke tilfredsstilles uten aktive 
tiltak for å dempe trafikken. 
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10 Samfunnsøkonomi 
Den samfunnsøkonomiske analysen er en systematisk vurdering av  relevante 
fordeler og ulemper som de to konseptene for Oslopakke 3 vil føre til for 
samfunnet. Noen av disse virkningene er det mulig og hensiktsmessig å verdsette 
i kroner. Andre virkninger er det naturlig å beskrive på andre måter. 
Samfunnsøkonomisk vurdering beregner og beskriver forskjell i nytte og 
kostnader for de to konseptene med trafikantbetaling sammenlignet med 
Referanse. Verken Lokalt forslag med bom eller Alternativt konsept har positiv, 
beregnet netto nytte. Alternativt konsept kommer imidlertid vesentlig bedre ut av 
den samfunnsøkonomiske vurderingen enn Lokalt forslag. Et anslag på ikke 
inkluderte nytte- effekter i beregningen viser at Alternativt konsept sannsynligvis 
har en svakt positiv netto nytte, mens Lokalt forslag fortsatt går i minus. 

10.1 Prissatte konsekvenser 

10.1.1 Generelt om metode 

De to konseptene med trafikantbetaling er analysert med hensyn 
på endring i nytte og kostnader sammenlignet med Referanse  
 
Endring i prissatte konsekvenser sammenlignet med Referanse er beregnet for: 
 

• Lokalt forslag med bompenger og med kollektivfelt på ny E18 
Vestkorridoren. 

• Alternativt konsept. 
 
I Referanse (sammenligningsgrunnlaget) er det lagt inn samferdselstiltak for om 
lag 30 mrd kr (inkl nye dobbeltspor), jmfr tabell 5.2. Med Oslopakke 3 øker 
omfanget til om lag 70 mrd kr. Tiltakene i de tre 2028 situasjonene er nærmere 
beskrevet i kapittel 5.  

Årlig nytte, ikke nåverdi 
Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser beskriver en standardisert 
metode for å beregne nåverdien av nytte og kostnader hvert år i en 
analyseperiode på 25 år etter gjennomføring av et samferdselstiltak. Vi har valgt 
en forenklet tilnærming, hvor nytte og kostnader er beregnet i år 2028, som 
betraktes som ”åpningsår” for Oslopakke 3. Vi forutsetter at full nytte er oppnådd 
siden investeringene antas å være sluttført dette året. Kostnadene for Oslopakke 3 
er i 2028 satt lik årlig brukerbetaling for bilreiser og endring i billettkostnader for 
kollektivreiser. Summen av nytte og kostnader for trafikanter og resten av 
samfunnet i 2028, Forenklet netto nytte i våre beregninger, kan delvis 
sammenlignes med Netto nytte i en tradisjonell analyse. Men ulike forhold kan 
bidra til at vår forenklede metode over- og undervurderer nytten av Oslopakke 3: 
 

• Nytten av de tunge infrastrukturtiltakene kommer i virkeligheten trinnvis 
ved åpning av hvert delprosjekt, noen år senere enn trafikantenes 
fortløpende kostnader i anleggsperioden. Renter i byggetiden beregnes 
ikke med vår metode, og dette bidrar til å overvurdere netto nytte. 

• I realiteten betales totalt 6 mrd kr i bompenger og billettavgift de første 
årene med Referanse. Denne kostnaden fanges ikke opp når vi har 
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forutsatt 0 kr i trafikantbetaling i Referanse 2028. I Lokalt forslag 2028 
og Alternativt konsept 2028 har vi forutsatt trafikantbetaling tilsvarende 
1/20 av total trafikantbetaling i 20 år, inkludert de 6,0 mrd43. Dette bidrar 
til å undervurdere netto nytte av begge konseptene for Oslopakke 3.  

• Nytten av driftstilskudd til kollektivsystemet kommer omtrent samtidig 
med trafikant-kostnadene, derfor overvurderes ikke netto nytte av disse 
tiltakene på samme måte som for investeringstiltak. 

• I en nåverdibetraktning vil man normalt regne inn et positivt bidrag til 
netto nytte for restverdien av investeringen 25 år etter åpning44. Vi tar 
ikke med restverdien, og dette bidrar til å undervurdere netto nytte. 

 
Basert på en rekke forutsetninger om utvikling over tid av ulike nytte- og 
kostnadskomponenter er det beregnet diskontert netto nytte for perioden 2008-
2027 45. Dette overslaget indikerer at ovennevnte momenter kan bety at netto 
nytte for Lokalt forslag undervurderes med 0 – 200 mill kr per år, mens 
tilsvarende tall for Alternativt konsept kan være i størrelsesorden 400 – 600 mill 
kr per år. 

Nytte av tiltak som ikke er kodet i transportmodellen 
Noen av tiltakene i porteføljen er ikke kodet i transportmodellen. Dette gjelder 
bl.a. sekkeposter hvor prioritering mellom ulike formål eller prosjekter ikke er 
avklart, og andre tiltak som er vanskelig å implementere i transportmodellen. 
Kostnadene for disse tiltakene er imidlertid med i analysen gjennom trafikantenes 
bomkostnader og endring i billettutgifter. Vi kunne kompensert for dette ved å 
nedjustere trafikantenes kostnader. En vesentlig ulempe er da at de virkelige 
kostnadene for trafikantene (bompenger og økning i billettutgifter) og de positive 
virkningene for trafikanter, trafikksikkerhet og miljø, ikke kommer til syne. For å 
ta hensyn til dette har vi valgt å ta inn en nyttekomponent for disse ikke-kodede 
tiltakene. For enkelhets skyld har vi antatt at netto nytte av de ikke-kodede 
tiltakene er null, dvs. at nytten er like stor som kostnaden. Dette er sannsynligvis 
en konservativ forutsetning, siden treffsikre tiltak på strekninger med spesielle 
problemer bør kunne antas å ha relativt høy nettonytte. 
 

10.1.2 Trafikantnytte 
Endring i trafikantenes konsumentoverskudd (nytte) er beregnet med Statens 
vegvesens EFFEKT6/ Trafikantnyttemodulen. Konsumentoverskuddet uttrykker 
differansen mellom et individs betalingsvillighet for et gode (reisen), og hva 
godet faktisk koster. Kostnaden er uttrykt gjennom generaliserte reisekostnader, 
summen av alle kostnader trafikanten står overfor når han tar beslutningen om å 
reise, delt inn i tre komponenter: 
 

• Tidskostnader: Tidsbruk, inkl. ventetid og tidstap ved bytte 
underveis på kollektivreiser. 

• Avstandskostnader: Kjøretøykostnader som drivstoffutgifter osv. 
• Direkteutgifter: Bompenger og kollektivbillett. Vi har ikke beregnet 

forskjeller i parkeringsutgifter. 

                                                 
43 Kostnaden pr. tur i faste priser er lik i hele perioden, men totalt innbetalt pr. år er størst 
i 2028 pga flere turer. 
44 Levetiden settes normalt til 40 år, slik at restverdien er 15/40 av investeringskostnaden. 
Med 4,5 % rente utgjør nåverdien av restverdien 12,5 % av investeringskostnaden. 
45 ViaNova Plan og Trafikk AS: Prissatte konsekvenser. Desember 2007.  
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Nytte for bilfører, bilpassasjer og godstransport 

Tids- og kjøretøykostnader 
I morgenrush ser Alternativt konsept ut til å gi bedre framkommelighet og mer 
forutsigbare reisetider med bil enn Lokalt forslag. 
 
I trafikkanalysen er det beregnet belastningsgrad i morgenrush for alle veger i 9 
utvalgte snitt med køproblemer. Køer begynner å oppstå når belastningsgraden 
på en vegstrekning overstiger 0,90. 
 

• Dagens belastningsgrad er 0,82 i sum for de 9 vurderte snittene. 
• Referanse gir belastningsgrad 0,93, betydelig høyere enn i dag pga 

befolkningsvekst og økt tilgang til bil. 
• Lokalt forslag 2028 har beregnet belastningsgrad 0,87 som er en del 

høyere enn i dag. Man kan altså forvente større køproblemer enn i dag til 
tross for kapasitetsøkning på vegnettet. 

• Alternativt konsept 2028 gir belastningsgrad 0,80, som er noe lavere enn 
i dag. Rushtidsavgift, betydelig forbedret kollektivtilbud, og en viss 
kapasitetsøkning på vegnettet, synes å gi litt mindre køproblemer og mer 
forutsigbar reisetid enn i dagens situasjon. 

 
Belastningsgrad i ettermiddagsrush er ikke analysert på samme måte, men 
forskjellen mellom de to konseptene for Oslopakke 3 ser ut til å være større i 
ettermiddagsrush enn om morgenen. Dette skyldes at det om ettermiddagen er et 
større innslag av andre reiser enn arbeidsreiser. Disse reisene er mer  følsomme 
for økte satser for trafikantbetaling enn det arbeidsreisene er. 
 
I trafikkanalysen har vi også beregnet reisetid i morgenrush for utvalgte ruter. 
Alternativt konsept ser ut til å gi større reduksjon i reisetid enn Lokalt forslag for 
reiser fra Asker/ Bærum og Ytre by vest, og for reiser i Sentrum og Indre by. 
Alternativt konsept er også noe bedre for reiser fra Øvre/ Nedre Romerike, mens 
Lokalt forslag er noe bedre for reiser fra Ytre by nordøst. For reiser fra Follo og 
Ytre by sør kommer Lokalt forslag betydelig bedre ut enn Alternativt konsept. 
Dette har sannsynligvis sammenheng med at Mosseveien i Alternativt konsept 
har halvert kapasitet, og at det innføres trafikkbegrensninger på 
Nordstrandsplatået, uten at dette kompenseres av andre nye veganlegg enn 
Manglerudtunnelen. 
 
Utenom rush gir Lokalt forslag generelt litt lavere tidskostnader for reiser med bil 
enn Alternativt konsept. Dette har sammenheng med at Lokalt forslag har flere 
nye hovedvegstrekninger med høy fartsgrense. 
 
Noen av de prioriterte, høytrafikkerte tunnelene har store høydeforskjeller, og 
erstatter relativt flat veg i dagen. Som et eksempel har vi beregnet økte 
kjøretøykostnader og utslipp for tunnelen E18 Framnes-Fornebu som er med i 
Lokalt forslag. Kjøretøykostnadene på denne strekningen øker med om lag 20 
mill kr/ år, mens drivstofforbruk og utslipp av CO2 og NOx øker 12- 20 %. Noe 
tilsvarende vil trolig også gjelde E18 Høvik-Slependen som har relativt stor 
stigning, og i noen grad E18 Fornebu-Høvik og for Manglerudtunnelen. 
 
Ifølge beregningene gir Lokalt forslag ca 730 mill kr/ år og Alternativt konsept 
ca 760 mill kr/ år i reduserte tids- og kjøretøykostnader for bilførere, 
bilpassasjerer og godstransport.  
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Det er grunn til å tro at nytten av Alternativt konsept er betydelig undervurdert 
for bilreiser i rush, jf omtale av usikkerhet nedenfor. På den annen side beregnes 
antakelig reduserte tidskostnader av nye veger utenom rush riktigere. Denne 
nytten er størst i Lokalt forslag som har vesentlig høyere veginvesteringer enn i 
Alternativt konsept. Vi mener således at det er grunnlag for å anta at Alternativt 
konsept er klart bedre enn Lokalt forslag når det gjelder tidskostnader for bil, inkl 
godstransport.  

Bompenger/ køprising 
I Referanse betales ikke bompenger for bilreiser, men bilturene påfører 
samfunnet vesentlige kostnader knyttet til bymiljø, naturmiljø, støy, 
luftforurensing, ulykker og forsinkelser, og i en helt annen grad enn ved 
bilkjøring utenfor byene. 
 
Trafikantenes bilreiser genererer ca 2.300 mill kr/år i bompenger i Lokalt forslag 
og ca 2.700 mill kr/år gjennom køprising i Alternativt konsept. Hensikten er å 
finansiere tiltak som bedrer transport- kvaliteten både for bilreiser og 
kollektivreiser. Samtidig bidrar nedgang i biltrafikk til å redusere kostnadene 
knyttet til miljø og ulykker. 
 
Våre beregninger viser at trafikantene, når de kjører bil, i sum ikke vil få en nytte 
av tiltakene i Oslopakke 3 som tilsvarer det de betaler i bompenger eller 
køprising. De vil imidlertid få igjen en økt nytte de dagene de lar bilen stå, og 
reiser kollektivt. Reduksjon i konsument- overskudd (prissatt netto nytte tap) er 
for bilbrukerne beregnet til om lag 1.600 mill kr/år i Lokalt forslag og ca 2.000 
mill kr/år i Alternativt konsept. Man må da ta i betraktning at bilreiser i 
Referanse ikke belastes kostnadene de påfører resten av samfunnet. 
 
Tabell 10.1 Trafikantnytte for bilreiser, inkl. godstransport 
 

Lokalt forslag Alternativt konsept 

Trafikantnytte - Bil etter 
reisehensikt (mill kr/år, prisnivå 
2006) 

Tjeneste
Til/ fra 
arbeid Fritid Gods Sum 

Tjene
ste 

Til/ fra 
arbeid Fritid Gods Sum 

Tids- og kjøretøykostnader 150 211 120 248 729 188 245 122 206 762
Bompenger/ vegprising -166 -737 -625 -829 -2.358 -221 -982 -833 -736 -2.773

Sum eks. ikke- kodede tiltak -16 -526 -505 -581 -1.628 -34 -737 -711 -530 -2.011
Anslått nytte av ikke- kodede 
tiltak         15       36

Sum inkl. ikke- kodede tiltak         -1.614       -1.975

 

Usikkerhet i beregninger for trafikantnytte bilreiser 
Innenfor tidsrammen for arbeidet med konseptvalgutredningen har det ikke vært 
tid til å løse alle utfordringer knyttet til beregning og verdsetting av reduserte 
forsinkelser, mer forutsigbar reisetid og kortere rushperioder. Videre er det uløste 
problemer forbundet med kjøretøykostnader, parkeringskostnader og 
godstransport. Følgende forhold kan bidra til undervurdering av trafikantnytten: 
 

• Det har ikke vært tid til en vurdering av rushperiodenes varighet. I 
beregningene er det derfor benyttet samme forutsetninger som i nytte-
kostnadsanalysen for Oslopakke 2, hvor det ble gjort et arbeid for å finne 
representative gjennomsnittsverdier. Gjennom svært detaljerte kjøretids-
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registreringer på E18 Asker-Lysaker er det påvist at rushperiodenes 
varighet undervurderes betydelig på denne strekningen. Trolig gjelder 
dette også i noen grad i Indre by. Vår vurdering er at dette bidrar til at 
nytten av både Alternativt konsept og av Lokalt forslag undervurderes, 
og at dette betyr mest for konseptet med køprising. 

 
• Metodikken for beregning av tidskostnader fanger bare opp endring i 

gjennomsnittlig reisetid, ikke forutsigbarhet. Siden variasjonen i reisetid 
avhenger av køproblemene, antar vi at nytten undervurderes i vesentlig 
grad for Alternativt konsept og i noen grad for Lokalt forslag.  

 
• I transportmodellen er det i Alternativt konsept forutsatt høyere 

parkeringkostnader (parkeringsmotstand) i områder som har 
parkeringsavgifter i dag. Dette bidrar til den reisemiddelfordelingen som 
ligger til grunn for nytteberegningene og innebærer til en viss grad at 
penger overføres fra bilister til det offentlige (men økte kostnader kan 
også skyldes økt knapphet på parkering som følge av strengere 
parkeringsnormer). Økte parkeringskostnader er ikke tatt med i 
samfunnsøkonomisk vurdering. Den delen som er økte 
parkeringsavgifter, vil uansett ikke påvirke beregnet netto nytte for 
konseptene. 

 
• Våre beregninger gir som resultat at godstransportens økte kostnader til 

trafikantbetaling overstiger nedgangen i tids- og kjøretøykostnader. Dette 
resultatet er overraskende og stemmer ikke med den 
samfunnsøkonomiske vurderingen av Stockholmsforsøket, jf kap. 11. 
Manglende verdsetting av mer forutsigbare transporter, som antas å ha 
spesielt høy nytte for næringslivet, bidrar trolig til undervurdering av 
nytten for godstransport og reiser i tjeneste. Dessuten er godstransporten 
i modellen lagt inn med faste matriser, og resultatene fanger derfor ikke 
opp eventuelle, nye tilpasninger når transportsystemet endres. 

 
• Det er benyttet en overordnet transportmodell som ikke beregner 

forsinkelser i enkeltkryss. En slik modell vil undervurdere total tidsbruk, 
spesielt i indre by der det er tett mellom kryssene. Siden de tre 2028 
situasjonene har svært ulik trafikkvekst i indre by, vil nytten 
undervurderes vesentlig mer i Alternativt konsept enn i Lokalt forslag.  

 
• Registreringer av faktisk reisetid på E18 fra Asker til Oslo tyder på at 

modellberegningene undervurderer forsinkelsene i morgenrush i dagens 
situasjon og Referanse. Dette skyldes de sammenhengene mellom 
trafikkbelastning og fart som brukes i modellen. Med sammenhenger 
som stemmer bedre med registreringer, kan reisetidsgevinsten av tiltak 
på E18 i vest bli større enn beregnet i Emma/ Fredrik.  

 
Usikkerhet rundt forholdene listet opp ovenfor vurderes i sum å kunne bidra til at 
netto trafikantnytte av Lokalt forslag undervurderes med ca 100-300 mill kr/år, 
mens netto nytte av Alternativt konsept undervurderes med ca 200-800 mill kr/år. 

Nytte for kollektivtrafikanter 
I Lokalt forslag er trafikantnytten for kollektivreisende beskjeden etter at økte 
billettkostnader er regnet med, totalt ca 120 mill kr/år. Alternativt konsept som 
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har økt kollektivinnsats både til investeringer og drift, gir betydelig større 
tidsgevinster enn Lokalt forslag, og total trafikantnytte er beregnet til om lag 920 
mill kr/år. 
 
Over 80 prosent av nytten for kollektivreiser i Alternativt konsept gjelder 
kollektivreiser som også gjennomføres i Referanse. 
 
Tabell 10.2 Trafikantnytte for kollektivreiser 
 

Lokalt forslag Alternativt konsept Trafikantnytte - 
Kollektiv, etter 
reisehensikt (mill 
kr/år, prisnivå 2006) 

Tjene
ste 

Til/ fra 
arbeid Fritid Gods Sum

Tjen
este

Til/ fra 
arbeid Fritid Gods Sum

Tidskostnader 34 133 72 0 239 187 503 269 0 959
Billettkostnader -14 -90 -77 0 -181 -14 -93 -78 0 -186
Sum eks. ikke-
kodede tiltak 19 43 -5 0 57 172 410 191 0 773
Anslått nytte av 
ikke- kodede 
tiltak      60       144
Sum inkl. ikke-
kodede tiltak      117       917

 
Prissatt nytte for kollektivreiser omfatter bare de kollektivreisene som er beregnet 
i transportmodellen. Økningen i kollektivreiser er antakelig noe større enn dette 
da det er en rekke kvalitative faktorer ved kollektivtilbudet som ikke inngår i 
modellen. Dermed kan trafikantnytten for kollektivreisende være litt 
undervurdert, og mest undervurdert i Alternativt konsept, jmfr. kapittel 6.9.1.  

Nytte for gang-/sykkeltrafikk 
Gang- og sykkeltiltak er ikke kodet i transportmodellen. Utbygging av nye 
sykkelveger vil ikke slå ut i endret atferd i modellberegningene så lenge tiltakene 
ikke gir endret reiselengde. Endringer i beregnet antall ikke motoriserte 
personturer er et resultat av økt befolkning, endret arealbruk og endringer i 
transportkvalitet og priser for andre transportmidler. Nytten av tiltak for gående 
og syklene er antatt å tilsvare kostnadene, dvs. netto nytte lik null. Omfanget av 
gang/sykkeltiltak er grovt anslått basert på at gang og sykkel tildeles om lag 
samme andel av sekkepostene som i fastsatt HP 2006-2009. 
 
Tabell 10.3 Trafikantnytte for gang- og sykkelreiser 
 
Trafikantnytte- gang/ sykkel (mill kr/ år, prisnivå 
2006) 

Lokalt 
forslag 

Alternativt 
konsept 

Anslått nytte av ikke- kodede gang- / sykkeltiltak 62 79 
 

10.1.3 Trafikkulykker 
Ulykkeskostnader er beregnet med tilnærmet samme metodikk som i Håndbok 
140, men på en noe forenklet måte i regneark46. 
 

                                                 
46 Det ikke har vært tid til å bruke programmet EFFEKT. Metoden er basert på EFFEKT 
versjon 5.63, da formelverket for ulykkeskostnader i versjon 6 ikke er ferdig dokumentert 
av Vegdirektoratet/ SINTEF. 
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For bilulykker er ulykkesfrekvens47 og antall drepte og skadde for hver skadegrad 
beregnet for hver av de ca 24.000 veglenkene i transportmodellen. 
Ulykkesfrekvens er anslått sjablonmessig på grunnlag av kodet vegstandard i 
transportmodellen. 
 
Tabell 10.4 Endring i bilulykker 
 
Reduksjon i skadde og drepte pr år - 
bilulykker Lokalt forslag

Alternativt 
konsept 

Drepte 6 7 
Meget alvorlig skadde 1 3 
Alvorlig skadde 13 23 
Lettere skadde 151 240 
Sum skadde og drepte pr år 171 272 
Materiellskadeulykke 1.976 3.779 

 
For kollektivtrafikkulykker har vi tatt utgangspunkt i ulykkeskostnader pr. 
personkilometer for de aktuelle kollektive reisemidlene oppgitt av 
Vestlandsforskning 48 i forbindelse med analyser i Oslo-området. Kostnadene for 
kollektivtrafikkulykkene er relativt små. 
 
I tillegg er det tatt med nytte av ikke-kodede trafikksikkerhetstiltak som er antatt 
å tilsvare kostnadene.  
Som ulykkeskostnader regnes både realøkonomiske kostnader og velferdstap. 
 
Begge konseptene reduserer ulykkeskostnadene, men Alternativt konsept gir 
størst nedgang fordi biltrafikken reduseres mest, særlig i indre by der gatenettet 
har lav standard med hensyn på trafikksikkerhet. 
 

                                                 
47 Antall personskadeulykker pr. million kjøretøykm. Avhenger av forhold som 
vegstandard, hastighet og kryssavstand. Kodet kapasitetsklasse er brukt som 
utgangspunkt for å bestemme ulykkesfrekvens. 
48 Transport, miljø og kostnader, Vestlandsforskning notat 15/2006. Samfunnsregnskap 
for Oslo Sporveier 2005, Vestlandsforskning. 
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Tabell 10.5 Endring i ulykkeskostnader 
 

Ulykkeskostnader (nytte)     
(mill kr/ år, prisnivå 2006) 

Lokalt 
forslag 

Alternativt 
konsept 

Bilulykker     
Personskadekostnad 384 583
Materiellskadekostnad 99 190

Sum bilulykker 484 773
Kollektivtrafikkulykker     

Tog 1 -6
T-bane -6 -2
Trikk 0 -3
Buss 2 -2

Sum 
kollektivtrafikkulykker -4 -14

Sum eks. ikke- kodede 
trafikksikkerhetstiltak 480 759

Nytte av ikke- kodede 
trafikksikkerhetstiltak 50 66

Sum inkl. ikke-kodede 
trafikksikkerhetstiltak 530 825

 

10.1.4 Drift og vedlikehold av vegnettet 
Sammenlignet med Referanse kan kostnadene til drift og vedlikehold av 
vegnettet øke med ca 180 mill kr/år i Lokalt forslag, og med ca 50 mill kr/år i 
Alternativt konsept.  
 
Det er først og fremst de nye tunnelene som bidrar til kostnadsøkningen, og 
omfanget av nye tunneler er størst i Lokalt forslag. Alternativt konsept innebærer 
generelt mindre trafikk på vegnettet, og dette bidrar også til noe reduserte 
kostnader på eksisterende vegnett. 
 
Tabell 10.6 Endring i kostnader for drift- og vedlikehold av vegnettet 
 

Kostnader til drift og vedlikehold av 
vegnettet  (mill kr/ år, prisnivå 2006) 

Lokalt 
forslag

Alternativt 
konsept 

Nye tunneler     
Riksveg Oslo -117 -39
Riksveg Akershus -72 -38

Sum    -188 -76
Ny veg i dagen, og endringer for 
eksisterende vegnett     

Riksveg Oslo -8 11
Riksveg Akershus 10 8
Fylkesveg Akershus -2 2
Kommunal veg Oslo (inkl Fv og Pv) 5 7
Kommunal veg i Akershus (inkl. Pv) 0 1

Sum    5 28
Totalsum -183 -48
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I tillegg omfatter begge konseptene for Oslopakke 3 nye strekninger for T-bane 
og trikk som isolert sett betyr økte kostnader til drift og vedlikehold. Dette 
motvirkes av betydelig satsing på modernisering av baneinfrastruktur finansiert 
med trafikantbetaling. Det er vanskelig å anslå om nettovirkningen vil være økte 
eller reduserte kostnader til drift og vedlikehold av banestrekninger. 

10.1.5 Lokal luftforurensing og utslipp av klimagasser 
Antall personer som utsettes for overskridelser av nasjonalt mål for svevestøv og 
NO2, reduseres betydelig i referanseutviklingen på grunn av strengere 
utslippskrav. Redusert trafikkvekst og nye tunneler som følge av Oslopakke 3 
bidrar ytterligere til redusert eksponering. Antall personer som utsettes for 
overskridelser av nasjonalt mål for svevestøv reduseres med 11 % i Lokalt 
forslag og 25 % i Alternativt konsept sammenlignet med Referanse. Beregning 
av reduserte kostnader knyttet til svevestøv er gjort på en enklere måte på 
bakgrunn av total endring i kjøretøykm. Dermed undervurderes både nytten av 
den store trafikkreduksjonen i Indre by / Sentrum og nytten av tunnelene. 
 
Med forutsetninger om teknologiutvikling redegjort for i kapittel 8 gir Alternativt 
konsept 5 prosentpoeng lavere utslipp av klimagasser sammenlignet med 
Referanse, mens Lokalt forslag kan gi en nedgang på om lag 3 prosentpoeng. Det 
er i disse beregningene ikke tatt hensyn til effekten av omfattende utbygging av 
nye tunneler som gir vekst i utslipp knyttet til økt drivstofforbruk og 
energiforbruk til drift. 
 
Beregning med enhetsprisene i Håndbok 140 gir reduserte miljøkostnader som 
vist i fig. 10.7. 
 
 Tabell 10.7 Beregnet endring i miljøkostnader  
 

Miljøkostnader (nytte)  (mill kr/ år, prisnivå 2006) 
Lokalt 
forslag

Alternativt 
konsept 

Lokal luftforurensing  30 36 
Regional luftforurensing  0 1 
Klimagasser        7 10 
Totalsum 37 47 

 
* Forutsatt uendrede stigningsforhold i vegnettet 

10.1.6 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 
Forenklet netto nytte49 er beregnet til om lag -1.200 mill kr/år for Lokalt forslag 
og ca -350 mill kr/år for Alternativt konsept. 
 
Som redegjort for i kapittel 10.1.1 og 10.1.2 antas at trafikantnytten er vesentlig 
undervurdert for Alternativt konsept, og noe undervurdert for Lokalt forslag. 
Usikkerhet rundt disse forholdene kan i sum bidra til at netto nytte av Lokalt 
forslag undervurderes med ca 100-500 mill kr/år, mens netto nytte av Alternativt 
konsept undervurderes med ca 600-1.400 mill kr/år. 
 
Hvis vi korrigerer for disse svakhetene i vår forenklede metode betyr det at netto 
nytte for Lokalt forslag kan ligge mellom -1.100 og -700 mill kr/år, og mellom 
+200 og +1.000 mill kr/år for Alternativt konsept. 
                                                 
49 Sammenligning med begrepet Netto nytte i en tradisjonell nytte- kostnadsanalyse er  
gjort innledningsvis i underkapittelet Generelt om metode og usikkerhet. 
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Tabell 10.8 Oppsummering av prissatte konsekvenser 
 
SUM PRISSATTE KONSEKVENSER Lokalt Alternativt
Årlig nytte i 2028 (mill kr/år, prisnivå 2006). Ikke diskontert. forslag konsept 
Trafikanter og Tids- og kjøretøykostnader 968 1 720
Transportbrukere Bompenger/vegprising og kollektivbilletter -2 539 -2 958
  Anslått nytte av ikke-kodede tiltak 137 259
  Sum -1 434 -979

Det offentlige 
Drift og vedlikehold av vegnettet (dekkes ikke av 
trafikantbetalingen) -183 -48

  Tapte inntekter fra drivstoffavgift pga mindre bilkjøring -147 -217
  Merverdiavgift  74 68
  Sum -256 -197
Samfunnet Ulykkeskostnader inkl anslått nytte av ikke-kodede tiltak 530 825
forøvrig Lokal luftforurensning   30 36 
  Regional luftforurensning 0 1
  Global luftforurensning 7 10
  Skattekostnad -51 -39
  Sum 516 833
Forenklet netto nytte i åpningsåret -1 174 -343
 

Trafikanter og transportbrukere 
Trafikantene vil i sum ikke få en nytte av tiltakene som tilsvarer 
trafikantbetalingen. Alternativt konsept gir betydelig større reduksjon i 
tidskostnader enn Lokalt forslag, men innebærer også noe større 
trafikantbetaling. Endringen i konsumentoverskudd er ca -1.400 mill kr/år i 
Lokalt forslag og om lag  -1.000 mill kr/år i Alternativt konsept. Trafikantnytten 
antas å være vesentlig undervurdert for Alternativt konsept og noe undervurdert 
for Lokalt forslag. 

Operatører 
Operatørnytte er ikke tatt med i tabellen over. Vi har valgt å utelate en del 
pengestrømmer for å begrense informasjonsmengden, uten at det endrer 
nettovirkningen for aktørene eller beregning av netto nytte. Det forutsettes at 
styrket kollektivtilbud ikke endrer behov for tilskudd over offentlige budsjetter. 

Det offentlige 
Investeringer i veg og bane samt økte overføringer til kollektivselskapene antas i 
sin helhet dekket av trafikantbetalingen, disse pengestrømmene via det offentlige 
er for enkelhets skyld utelatt, da det ikke påvirker nettovirkningen for det 
offentlige.  
 
Redusert biltrafikk innebærer reduserte avgiftsinntekter for staten, og dette er tatt 
med som en samfunnsøkonomisk kostnad iht. Statens vegvesens Håndbok 140. 
Det er videre regnet at staten får inntekter fra merverdiavgift tilsvarende 6 % av 
veginvesteringene, mens investering i skinnegående transport fritatt for moms. 
Nettovirkningen for det offentlige er om lag -250 mill kr/år i Lokalt forslag og ca 
-200 mill kr/år i Alternativt konsept. 
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Samfunnet for øvrig 
Det oppnås betydelig nytte når det gjelder ulykker og miljøkostnader. Støy er 
ikke beregnet og omtales i kapitlet om ikke-prissatte konsekvenser.  
 
Det beregnes 20 % skattekostnad av netto kostnadsøkning for det offentlige. 
Dette begrunnes i at det offentlige må dekke inn tilsvarende beløp gjennom økte 
skatter og avgifter, og at dette innebærer et effektivitetstap for samfunnet.  
 
De økte kostnadene i de to konseptene for Oslopakke 3 dekkes i sin helhet av 
netto proveny (fratrukket kostnader for innkreving) fra trafikantbetaling på veg 
og billettavgift. I perioder med kø og i områder med lokale miljøproblemer bidrar 
trafikantbetaling til økt effektivitet i økonomien. 

10.2 Ikke-prissatte konsekvenser 
Kapitlene 6- 9 beskriver forskjell i virkninger av de to konseptene med 
trafikantbetaling. I tillegg til prissatte virkninger som er omtalt i kapittel 10.1, har 
de to konseptene en rekke virkninger som ikke kan prissettes. Nedenfor har vi 
omtalt: 
 

• Støy, som ikke er kvantifisert i vår forenklede beregning 
• Ikke prissatte konsekvenser i henhold til Håndbok 140 
• Andre ikke prissatte konsekvenser 

 

Støy 
I konsekvensanalyse av prosjekter blir støy normalt behandlet som en prissatt 
konsekvens. Ved vurdering av ulike konsepter for en omfattende bypakke er det 
vesentlig vanskeligere å verdsette forskjell i støyvirkning. Ulike konsepter vil 
generelt gi noe forskjellig trafikkutvikling. Disse forskjellene kan beregnes som 
endring i støyplageindeks, men de betyr i realiteten ikke forskjell i opplevd 
støyplage. Situasjonen er annerledes i områder der bygging av nye tunneler vil 
redusere biltrafikken gjennom områder som i dag har store støyproblemer, jmfr. 
kapittel 9. Planlagte tunneler vil bety redusert støyplage for flere tusen 
mennesker.  
 
Alternativt konsept inneholder færre tunneler, men har samtidig lavere 
trafikkvekst enn Lokalt forslag, spesielt i indre by. Disse to virkningene drar i 
hever sin retning og innebærer at det er vanskelig å trekke noen konklusjon om 
hvilket konsept som gir best effekt på støy.  
 

Ikke prissatte konsekvenser i henhold til Håndbok 140 
 
I Håndbok 140 Konsekvensanalyser er de ikke-prissatte konsekvensene 
kategorisert i fem fagtemaer: 
 

• landskapsbilde/bybilde 
• nærmiljø og friluftsliv 
• naturmiljø 
• kulturmiljø 
• naturressurser 
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Meningsfylt vurdering av konsekvenser for mange av disse temaene krever at det 
foreligger relativt konkrete prosjekter, noe som i mindre grad er tilfelle for en 
pakke på konseptnivå. Videre kan noen tema være mindre relevante for 
prosjekter i Oslopakke 3 som berører tett utbygde, urbane områder. Nedenfor 
omtaler vi bare virkninger for landskap og bymiljø som vurderes som det temaet 
som har størst betydning for valg mellom ulike konsepter. 
 
Det synes klart at begge konseptene for Oslopakke 3 kommer bedre ut enn 
Referanse, bl.a. fordi de to konseptene omfatter bygging av flere nye tunneler 
kombinert med ombygging av avlastede vegstrekninger. Lokalt forslag vil i 
større grad enn i Alternativt konsept fjerne biltrafikk fra overflaten. Alternativt 
konsept vil på den annen side gi vesentlig mindre trafikk i indre by som er et 
viktig område som brukes av mange flere enn de som bor der. På prosjektnivå 
kan utforming av tunnelmunninger og kryss bety mye for landskap og bymiljø. 
 
Mindre trafikk i indre by og i avlastede nærmiljøer gir positiv effekt for 
bymiljøet, både visuelt og med hensyn på trafikksikkerhet, forhold for gående og 
syklende og lokale miljøproblemer. Tilnærmet nullvekst i trafikkarbeid i indre by 
påvirker mulighetene for bruk av gater og plasser til andre formål enn trafikk. I 
tillegg til at arealer frigjøres til andre formål betyr mindre trafikk økt trivsel for 
alle som bor og oppholder seg i de avlastede områdene. Dette representerer stor 
samfunnsnytte ut over de prissatte konsekvensene i form av redusert lokal 
luftforurensing. 
 
Som et apropos til dette nevnes det at man i forbindelse med forsøksordningen 
med trengselsskatt i Stockholm gjorde en samfunnsøkonomisk analyse som viste 
at taperne (de som betalte mest uten å få så mye igjen) var bosatte i innerstaden. 
Den påfølgende intervju- undersøkelsen viste imidlertid at det nettopp var denne 
gruppen som var mest fornøyd med forsøksordningen. 

Andre ikke-prissatte konsekvenser 
I tillegg til momentene ovenfor mener vi det er grunn til å legge vekt på enkelte 
andre konsekvenser av tiltakene:  
 

• Fordelingsvirkninger: Disse virkningene er nærmere omtalt i kapittel 11. 
• Sikkerhet og beredskap: Omfattende utbygging av høytrafikkerte 

tunneler skaper store utfordringer knyttet til sikker trafikkavvikling og 
beredskap for å håndtere hendelser og ulykker, jmfr. kapittel 7.3. 
Tilhørende kostnader vil være størst i Lokalt forslag, men er ikke tatt 
med i beregning av forenklet netto nytte.  

• Regional utvikling: Et effektivt transportsystem som bygger opp under 
ønsket regional utvikling og knytter en utvidet arbeids-, bolig- og 
serviceregion tettere sammen vil ha en egenverdi ut over det som 
prissettes gjennom redusert reisetid. 

• Økt kvalitet i kollektivsystemet: Tiltak som øker kvaliteten i 
kollektivtilbudet uten at reisetiden endres blir ikke tatt hensyn til ved 
beregning av trafikantnytte etter Håndbok 140.  

10.3 Samlet vurdering 
Vi har vurdert prissatte virkninger med en forenklet metode for beregning av 
nytte i 2028 sammenlignet med trafikantenes merkostnader samme år. I kapittel 
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10.1.1 og 10.1.2 drøftes forhold som kan bidra til at vi undervurderer nytten av 
de to konseptene med trafikantbetaling. På dette grunnlag antas det at 
undervurderingen av nytten er systematisk større for Alternativt konsept enn for 
Lokalt forslag. Vår forenklede beregning av prissatte virkninger gir, etter 
korrigering for anslått undervurdering som resultat at årlig netto nytte av Lokalt 
forslag sannsynligvis er klart negativ, mens Alternativt konsept ser ut til å gi 
netto nytte i 2028.  
 
Alle beregningene av prissatte konsekvenser viser, til tross for usikkerheten, at 
Alternativt konsept gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn Lokalt 
forslag. Tar vi kun i betraktning virkninger som er kalkulert, kommer både 
Alternativt konsept og Lokalt forslag ut med negativ netto nytte. Et anslag på  
ikke inkluderte prissatte effekter gir imidlertid en positiv netto nytte for 
Alternativt konsept, mens dette ikke oppnås for Lokalt forslag. 
 
Vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene gir ikke like klare konklusjoner 
med hensyn på hvilket av konseptene som kommer best ut. Lokalt forslag 
inneholder flere tunneler og vil i større grad enn Alternativt konsept fjerne 
biltrafikken fra overflaten. Alternativt konsept vil derimot gi mindre trafikkvekst 
enn Lokalt forslag. Mindre trafikk i indre by og i avlastede nærmiljøer vil gi 
positive effekter for bymiljøet: bedre visuelt miljø, økt trafikksikkerhet, bedre 
forhold for, gående og syklende og redusert støy og luftforurensing. I tillegg kan 
arealer frigjøres til andre formål enn trafikk.  
 
Flere tunneler trekker i retning at befolkningen blir utsatt for mindre støy i Lokalt 
forslag. I tillegg indikerer beregningene av belastningsgrad på vegnettet at 
Alternativt konsept gir mindre køproblemer og mer forutsigbar reisetid enn de to 
andre konseptene. 
 
I en totalvurdering av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene, synes 
Alternativt konsept å komme klart bedre ut enn Lokalt forslag. Ved 
optimalisering gjennom videre utredning og planlegging synes  begge konseptene 
å ha et potensial for økt samfunnsøkonomisk nytte. 
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11 Fordelingsvirkninger 
Fordelingsvirkninger er i betydelig grad avhengig av hvordan inntektene 
benyttes. Her skiller konseptene seg klart fra hverandre. Alternativt konsept gir 
en større satsing på kollektivtransport enn Lokalt forslag. Dette favoriserer 
grupper som i større utstrekning benytter kollektivtransport fremfor bil (kvinner 
og lavinntektsgrupper). Når det gjelder betalingssystemet, ligger den store 
forskjellen i rushtidsprising. Det vil si at bundne reiser i rushtiden kommer 
dårligere ut i Alternativt konsept enn i Referanse, uten at vi kan peke på enkelte 
grupper dette rammer mer enn andre. Næringslivet har en høy verdsetting av tid. 
Det vil si at de har størst nytte av reduserte reisetider for personer og gods. På 
den annen side betaler tunge kjøretøyer mer enn lette i de to betalingssystemene 
(2x i Alternativt konsept og 3x i Lokalt forslag). Alternativt konsept, som har 
flere snitt, fanger opp flere reiser enn Lokalt forslag. Dette betyr en jevnere 
geografisk fordeling av trafikantbetlingen enn i Lokalt forslag. 

11.1 Generelt om fordelingsvirkninger 
I vurderingen av fordelingsvirkninger ser vi på forskjeller mellom grupper når 
det gjelder kostnader og nytte i de to konseptene. Det er imidlertid ikke sikkert 
den eksisterende fordelingen mellom ulike grupper vurderes som optimal. Det vil 
dermed være enkelte fordelingsmessige retninger som kan vurderes som mer 
akseptable enn andre uten at vi har gått inn på dette. 
 
Mens Lokalt forslag baserer seg på innkreving i dagens bomring med et nytt snitt 
på bygrensen mot Bærum, innebærer Alternativt konsept et system med 
vegprising (køprising). Formålet med køprising er å korrigere for eksterne 
kostnader av bilkjøring. Det vil si kostnader hver enkelt trafikant påfører andre i 
samfunnet og som han selv ikke tar hensyn til i sin vurdering av å kjøre eller ikke 
kjøre. Dette kan være ulykker, køer, vegslitasje, støy eller forurensing.  
 
Køprising kan bidra til reduserte reisetider for bil- og kollektivreiser. Samtidig vil 
noen la være å kjøre eller endre reisemiddel, reisemål eller reisetidspunkt. 
Køprisingssystemet i Alternativt konsept genererer økte inntekter. Uten å ta 
hensyn til hvordan inntektene i systemet benyttes kan trafikantene deles i fire 
grupper som påvirkes ulikt av vegprising50: 
 

1. De som fortsetter (/begynner) å kjøre bil og vurderer tidsgevinsten som 
større enn avgiften (vinnergruppe) 

2. De som fortsetter å kjøre, men vurderer tidsgevinsten lavere enn avgiften 
(tapergruppe) 

3. De som går over til alternativer (tapergruppe) 
4. De som ikke bruker bil i det avgiftsbelagte området, verken før eller etter 

 
Gruppe 1 ovenfor vil i hovedsak bestå av reiser med høy tidsverdi. Dette gjelder 
spesielt næringstrafikk (inkl kollektivselskaper), tjenestereiser og for 
høyinntektsgrupper. 
 
Gruppe 2, taper fordi de må betale mer for en biltur de uansett vil gjennomføre. 
Denne gruppen reiser vil omfatte mange ulike grupper i 
befolkningen/reiseformål. Av fordelingsmessige hensyn er det spesielt gruppene 

                                                 
50 Minken, Harald (2005), Vegprising, kollektivtiltak og sosial ulikhet. TØI rapport 
815/2005 
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som har få andre alternativ, for eksempel fordi de har andre ærend underveis, 
som er av interesse her. 
 
Gruppe 3 er de som gjør at vegprising har en effekt. Disse vil være tapere siden 
prisen får dem til å velge et annet alternativ enn det de ellers ville gjort.  
 
Gruppe 4 rammes ikke av selve køprisingen, men kan tjene på bedre 
framkommelighet for kollektivtransport. Omvendt kan de tape fordi overgang fra 
bil til kollektiv kan gi økt trengsel på tog, bane, trikk og buss. Køprising kan også 
gi betydelig nytte til beboere i områder som får redusert biltrafikk, eventuelt økte 
kostnader dersom trafikken flyttes til boligområder fremfor hovedvegene.  
 
Inndelingen i grupper ovenfor kan gi et inntrykk av at befolkningen entydig kan 
deles inn i individer som tilhører én av gruppene. I virkeligheten bruker de fleste 
ulike transportmidler til ulike reiser og vil derfor ”vandre” mellom de ulike 
gruppene. På den annen side er det slik at ulike grupper i befolkningen har ulik 
transportmiddelfordeling i sine daglige reiser og dermed i ulik grad er tapere eller 
vinnere. 
 
Store grupper vil tape trafikantnytte ved at de enten betaler mer for å kjøre (og at 
den reduserte reisetiden ikke veier opp dette), lar være å reise eller endre 
reisemiddelvalg. I et treffsikret køprisingssystem vil det likevel genereres så store 
inntekter at taperne i teorien kan kompenseres fullt ut, og at samfunnet som 
helhet tjener på tiltaket. I hvilken grad de faktisk kompenseres er avhengig av 
hvordan inntektene i systemet benyttes. En vurdering av fordelingsvirkningene 
av køprising må derfor vurdere effektene for ulike grupper av både selve 
betalingssystemet og av bruken av inntektene. Hvordan inntektene brukes avgjør 
i praksis hvem som tjener og hvem som taper på systemet. 

11.1.1 Erfaringer fra Stockholmsforsøket 
Som et tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen av Stockholmsforsøket ble 
det gjennomført en vurdering av fordelingsvirkningene51. Vurderingen så på den 
direkte belastningen ved systemet (hvem betaler?) og tilpassingskostnader (hva 
er oppofrelsen ved å endre reisemiddel og hvem rammes av dette).  

Stor forskjell i den geografiske belastningen 
I Stockholmsforsøket konkluderes det med at få bilister betaler det meste av 
trengselsskatten, mens de fleste betaler av og til. Bosatte i sentrum og på 
Lindingø betaler i snitt dobbelt så mye som andre i området. Samlet genererte 
100.000 kjøretøy 75 prosent av inntektene. Dette utgjør 20 prosent av 
kjøretøyene i Stockholm län. 

Grupper med stor kjøpekraft betaler mest i trengselsskatt 
Det konkluderes i rapporten med at grupper med stor kjøpekraft (høy inntekt for 
husholdningen samlet) betaler mer enn grupper med lav kjøpekraft. Dette henger 
sammen med at denne gruppen i vesentlig større grad kjører over 
betalingssnittene i betalingstiden og i tillegg at de bor i og nær sentrum. 
Erfaringene fra Stockholm viser også at det er store forskjeller innenfor de ulike 
gruppene. Selv om en gruppe som helhet tjener på ordningen, gjelder ikke dette 
alle. 

                                                 
51 ”Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholmsförsöket”, Transek rapport 
2006:36,  
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Menn belastes mer enn kvinner 
Rapporten fra Stockholmsforsøket dokumenterer at menn i snitt betaler ca 50 
prosent mer enn kvinner i trengselsskatt.   

Næringstrafikk er den store vinneren 
Tjenestereiser og yrkestransport belastes i systemet med 275 mill Svenske kroner 
i trengselsskatt pr år. De tjener imidlertid 370 mill Svenske kroner i 
reisetidsgevinster på grunn av den høye tidsverdsettingen. Dette gjør gruppen til 
vinnere selv før bruken av inntektene vurderes. 

Bruken av inntektene er avgjørende for den samlede 
fordelingseffekten 
Det er i rapporten gjennomført vurderinger av bruken av inntektene på tre ulike 
formål. Rapporten konkluderer med at fordelingseffekten av bruken av midlene 
ofte er større enn fordelingseffekten av selve trengselsskatten: 
 

• Dersom inntektene benyttes til reduserte kollektivtakster, vil vinnerne i 
systemet bli unge, enslige, kvinner, personer med lav inntekt og de som 
bor i indre forsteder. Dette er de som i utgangspunktet reiser relativt sett 
mest med kollektivtransport.  

• Dersom inntektene benyttes til å redusere inntektsskatten eller andre 
tiltak som ellers skulle finansieres med inntektsskatten vil 
høyinntektsgruppene og forstedene være vinnere. 

11.1.2 Fordelingseffekter av optimal vegprising i Oslo 
Transportøkonomisk institutt gjennomførte i perioden 1999-2001 vurderinger av 
fordelingsvirkninger av en optimal vegprising basert på modellberegninger for 
Oslo. Noen momenter fra dette arbeidet er oppsummert i Minken (2005) og 
gjengis kort nedenfor. 

De fleste trafikantene taper før kompensasjon, og ulikhetene 
øker 
Som nevnt viser Minken at de fleste trafikantene vil tape på betalingssystemet 
ved vegprising. De som tjener (eller taper minst) er de som har en høy 
verdsetting av reisetiden. Dette gjelder spesielt næringslivet og 
høyinntektsgrupper. For lavinntektsgruppene vil vegprisingen gjøre et relativt 
sett større innhogg i økonomien og dermed være en tyngre belastning, selv om 
høyinntektsgruppene betaler mer i absolutte termer. Samlet sett peker Minken på 
at betalingssystemet i vegprisingen øker den økonomiske ulikheten når det ikke 
tas hensyn til bruken av midlene. 

Godstransport og tjenestereiser vil være vinnere ved vegprising 
Minken konkluderer i sin analyse med at godstrafikk og tjenestereiser vil være 
vinnere med et vegprisingssystem. Dette henger sammen med deres høye 
tidskostnader. Redusert reisetid gir mulighet for flere turer og reduserte kostnader 
for godstransport. For tjenestereiser gir det mulighet for en mer effektiv og 
produktiv arbeidsdag. 
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Det kan være en synergieffekt mellom kollektivtiltak og 
vegprising 
Vegprising medfører økt etterspørsel etter kollektivtrafikk. I tillegg bedres 
framkommeligheten i vegnettet. Disse to effektene vil bidra positivt for 
kollektivtransporten og gi muligheter for et bedret kollektivtilbud. Slike 
forbedringer vil gjøre kollektivsystemet ytterligere attraktivt og vil kunne trekke 
enda flere passasjerer. Det er således mulig å få en positiv spiral.  

11.2 Fordeling av gevinster og tap mellom 
geografiske områder 
Når det gjelder geografiske fordelingsvirkninger, er reisetidsforskjeller og 
forskjeller i utgifter til trafikantbetaling ved de ulike alternativene av spesielt stor 
interesse.  

11.2.1 Hvem fanges opp av systemet? 
Investeringene i Oslopakke 3 skjer i hele Oslo og Akershus. Innkrevingen skjer 
imidlertid i større eller mindre grad for trafikk til og fra Oslo sentrum. 
Trafikkanalysen viser at en langt større andel av reisene vil fanges opp 
trafikantbetalingssystemet i Alternativt konsept sammenlignet med Lokalt 
forslag. I Lokalt forslag vil kun 39 prosent av bilreisene fanges opp av 
betalingssystemet mot 55 prosent i Alternativt konsept. Det er med andre ord 
vesentlig flere bilreiser som fanges opp Alternativt konsept sammenlignet med 
Lokalt forslag. Dette gjelder spesielt interne reiser i Oslo.  
 

 
Figur 11.1: Andel personturer og bilreiser internt i Oslo og Akershus som fanges 
opp av de to betalingssystemene. Kilde: Emma/Fredrik 

11.2.2 Geografiske forskjeller  

Geografiske forskjeller i kostnader til trafikantbetaling 
Den geografiske forskjellen i belastning vil i stor grad avhenge av 
reiserelasjonen. I tabellen under er det gjengitt eksempel på passeringspriser på 
utvalgte reiserelasjoner. 
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Tabell 11.1: Passeringspriser en veg på utvalgte eksempelrelasjoner. Betaling i 
Lokalt forslag for reise t/r er fordelt på to retninger. 
 

Lokalt forslag Alternativt konsept Reiserelasjon 

Rush Dagtid Natt/ 
helg 

Rush Dagtid Natt/ 
helg 

Sandvika- Oslo sentrum 14,5 14,5 14,5 40 20 0 kr 
Lysaker vest- Storo 14,5 14,5 14,5 10 5 0 kr 
Storo- Oslo sentrum 0 0 0 30 15 0 kr 
Storo- Grorud 9,5 9,5 9,5 10 5 0 kr 
Lillestrøm – Oslo sentrum 9,5 9,5 9,5 40 20 0 kr 
Grorud- Oslo sentrum 9,5 9,5 9,5 30 15 0 kr 
Grorud- Holmlia 19 19 19 10 5 0 kr 
Kolbotn- Sandvika 24 24 24 30 15 0 kr 
Kolbotn- Oslo sentrum 9,5 9,5 9,5 40 20 0 kr 

 
 
Det er spesielt reiser til sentrum (over ring 2) i rush som blir vesentlig mer berørt 
av innkrevingssystemet i Alternativt konsept. For øvrig er Alternativt konsept 
innrettet slik at reiser internt i Oslo i større grad belastes, mens Lokalt forslag 
ikke skiller seg vesentlig fra dagens bomring når det gjelder geografisk 
belastning, med unntak av det nye bomsnittet i vest. Korte reiser over de to 
snittene i Lokalt forslag og den indre ringen i Alternativt konsept berøres mest av 
trafikantbetalingen.  

Geografiske forskjeller i reisetidsgevinster 
Både Lokalt forslag og Alternativt konsept gir reduserte reisetider i gjennomsnitt 
for både bilreiser og kollektivreiser. For Lokalt forslag er reisetidsgevinsten 
størst for bil, mens det motsatte er tilfelle i Alternativt konsept, jf fig. 6.4.  
 
Trafikkanalysen viser følgende geografiske forskjeller når det gjelder reisetid 
med bil for de ulike konseptene sammenlignet med Referanse i morgenrush: 

 
• Lokalt forslag gir størst reisetidsgevinst for reiser fra ytre by nordøst og 

ytre by sør i retning mot sentrum/indre by, mens Alternativt konsept gir  
størst reisetidsgevinst i vest 

• Alternativt konsept gir en reisetidsøkning for reiser fra Follo og fra ytre 
by sør. mens Lokalt forslag gir reisetidsøkning i vest, motstrøms 
hovedretningen i rushet 

 
For reisetid med kollektivtrafikk, viser trafikkanalysen i sum en vesentlig større 
reisetidsgevinst for Alternativt konsept enn for Lokalt forslag. Følgende 
momenter kan imidlertid trekkes frem som forskjeller mellom de ulike 
konseptene: 
 

• Med unntak av noen enkeltrelasjoner får alle redusert reisetid i begge 
alternativene. 

• Det er kun interne reiser på øvre og nedre Romerike som kommer 
dårligere ut i Alternativ forslag. 
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Geografiske forskjeller i reisemiddelvalg 
Belastningen ved betalingssystemet vurdert opp mot reisetidsgevinstene er med å 
avgjøre reisemiddelbruken for ulike relasjoner. Trafikkanalysen oppsummerer 
endringene i kollektivandelen av motoriserte reiser til/fra og innen de ulike 
storsonene. Se figur 11.2 som viser at begge konseptene gir en økt kollektivandel 
for alle soner sammenlignet med Referanse. Den største forskjellen mellom 
konseptene er imidlertid i sentrum/indre by, hvor Lokalt forslag ikke gir noen 
vesentlig endring i kollektivandelen, mens Alternativt konsept gir en betydelig 
økning. Dette må tolkes som et utslag av den relativt høye prisen for å krysse ring 
2 med bil.  
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Figur 11.2: Kollektivandelen av motoriserte reiser per storsone. Sum reiser til/fra og 
internt i hver sone. Kilde: Emma/Fredrik beregninger. 

11.3 Fordeling av gevinster og tap mellom 
næringsliv og husholdninger 
Næringslivet har generelt en betydelig høyere tidsverdi enn øvrige trafikanter. 
Innspart reisetid verdsettes derfor betydelig mer positivt for næringslivet. 
Husholdningene består imidlertid av mange ulike grupper med et stort spenn i 
verdsetting av tid slik at en generell sammenligning byr på problemer. Det er 
likevel noen sentrale forskjeller i de ulike konseptene som gir grunnlag for å 
vurdere fordelingseffekter opp mot hverandre. Lokalt forslag inneholder ingen 
tidsdifferensiering, mens Alternativt konsept har differensiert betaling, både i tid 
og geografisk. Lokalt forslag har innkreving i dagens bomring og i tillegg et 
ekstra bomsnitt ved bygrensen mot Bærum. Lokalt forslag har tredobbelt takst for 
tyngre kjøretøy, mens Alternativt konsept har dobbelt takst for tyngre kjøretøy.  
 
Med tanke på tidsdifferensieringen er det av interesse å få belyst om næringslivet 
rammes mer eller mindre av tidsdifferensiering i forhold til øvrige trafikanter. 
Figur 11.3 er basert på Fjellinjens register over passeringer de siste 12 måneder. 
Denne viser en betydelig mindre rushtidsaktivitet for tunge kjøretøyer 
sammenlignet med lette kjøretøy, spesielt sett i forhold til totalt trafikkarbeid for 
de to kjøretøygruppene. Næringstrafikken omfatter også en del lette kjøretøy, 
men kurven gir likevel et godt innblikk på forskjellen. Figuren indikerer at 
næringstransporten i vesentlig mindre grad rammes av tidsdifferensieringen enn 
personbiltrafikken. Til gjengjeld betaler de dobbel grunnpris utenom rush. 
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Fordeling av ÅDT over døgnet, siste 12 mnd
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Figur 11.3: Fordeling av ÅDT over døgnet for lette og tyngre kjøretøy, abonnenter.  
Kilde: AS Fjellinjen 
 
Kostnader ved trafikantbetaling må veies mot tidsgevinstene, som er større for 
Alternativt konsept enn for Lokalt forslag. Svakheter ved transportmodellenes 
håndtering av næringslivstransport gjør at modellresultatene gir et dårlig 
grunnlag for å vurdere forskjeller i virkninger for godstransport. Det er imidlertid 
klart at næringslivet verdsetter innspart reisetid vesentlig høyere enn øvrige 
trafikanter. Beregning av prissatte virkninger i kapittel 10 gir likevel som resultat 
at godstransport er det reiseformålet som har størst nyttetap av køprising. 
Tjenestereiser har imidlertid det laveste tapet av trafikantnytte i vår forenklede 
beregning. 

11.4 Fordeling mellom husholdninger med ulik 
inntekt og mellom kjønn 

11.4.1 Ulike inntektsgrupper 
De som tjener mest kjører i betydelig større grad bil. Lavinntektsgruppene reiser i 
større grad kollektivt. Dette er viktig i en vurdering av hvordan belastningen er 
fordelt mellom ulike inntektsgrupper.  
 
Fra trafikkanalysen ser vi at kollektivreisende har en relativt større 
reisetidsgevinst enn bilreisende i Alternativt konsept, mens det motsatte er tilfelle 
i Lokalt forslag Reisetidsforbedringen for bil er omtrent lik i de to alternativene. 
Lavinntektsgruppen som reiser mest kollektivt, vil derfor tjene mer på Alternativt 
konsept enn Lokalt forslag. Begge alternativene gir en reisetidsgevinst for bil. 
Alle trafikanter vil oppnå en reisetidsgevinst når de reiser med bil, men det er 
kun de med høyest inntekt som verdsetter sin tid så høyt at reisetidsgevinstene 
overstiger kostnaden. 
 
Vår vurdering er derfor at i Alternativt konsept vil lavinntektsgruppen komme 
best ut fordi de i mindre grad kjører bil og i større grad benytter 
kollektivtransport. De rammes derfor mindre av betalingsordningen og høster 
mer av trafikantnytten ved investeringer og drift av kollektivtransport. For Lokalt 
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forslag er forholdet omvendt. Trafikantene sparer mest i reisetid når de kjører bil, 
mens de får en betydelig mindre tidsgevinst på sine kollektivreiser. 

11.4.2 Kjønn 
Et sentralt fordelingsmessig spørsmål er om det er vesentlige forskjeller mellom 
bruken av reisemiddel som gjør at kvinner eller menn systematisk vil tjene eller 
tape på de ulike konseptene. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2005 
viser at menn systematisk benytter bil i større grad enn kvinner (motsatt fordeling 
for øvrige reisemiddel). Dette tilsier at menn i betydelig større grad vil bidra til 
finansieringen av Oslopakke 3. At kvinner i betydelig større grad benytter 
kollektivtransport innebærer at kvinner i større grad ”tjener” på en ordning som 
styrker kollektivtransporten. 
 
Trafikkanalysen viser at Alternativt konsept gir en betydelig større tidsgevinst og 
reiseaktivitet for kollektivtransporten enn for vegtransporten. Dette tyder på at 
kvinner i større grad enn menn vil tjene på Alternativt konsept sammenlignet 
med Lokalt forslag.  
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12 Medvirkning og informasjon 
I opplegget for utarbeiding av konseptvalgutredning er det lagt vekt på at berørte 
interessenter skal gis anledning til å medvirke. Dette er særlig viktig i forbindelse 
med formulering av behov og mål og ved identifisering av mulige konsepter tidlig 
i prosessen.  
 
Oslopakke 3 omfatter mange samferdselstiltak som skal gjennomføres over lang 
tid og spredt over et stort geografisk område. Målet om å gi alle berørte grupper 
anledning til å medvirke må avveies mot ressursbruken og den tiden som er 
avsatt til arbeidet. Det har ikke vært mulig å involvere et stort antall 
interessegrupper fra alle nærmiljøer som kan bli berørt av større prosjekter. 
Etatene har derfor invitert nasjonale eller regionale ”paraplyorganisasjoner” 
som representanter for ulike interesser.  

Interessentseminar 21. mai 2007 
Representanter for om lag 20 organisasjoner og virksomheter deltok på et 
heldagsseminar der temaene var kartlegging av interessenter, transportrelaterte 
behov, betydning av ulike trender og formulering av mål.  

Seminar med den regionale koordineringsgruppa for areal- og 
transportplanlegging i Oslo og Akershus 22. mai 2007. 
Koordineringsgruppa ble etablert i forbindelse med det regionale arbeidet med 
Nasjonal transportplan 2006 – 2015 og er videreført på permanent basis. 
Deltakerne representerer sentrale, offentlige aktører innenfor samferdsel og 
arealplanlegging.  
 
Dette seminaret tok utgangspunkt i interessentenes målformuleringer og 
presiserte og operasjonaliserte disse. På grunnlag av målene diskuterte gruppa 
løsningsmuligheter etter firetrinnsmodellen.  

Møte for politikere i Oslo og Akershus 30. mai 2007. 
På møtet deltok fire politikere fra byrådet og fylket supplert med administrative 
representanter fra Oslo og Akershus. Hovedfokus i diskusjonen i møtet var 
formålet med KS1 og rammer for utredning av nye konsepter for Oslopakke 3. 

Ekstern referansegruppe  
Etter sommeren er det avholdt to møter med administrative representanter for 
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, NHO Oslo og Akershus og Norges 
Naturvernforbund. De to etatene har informert om innretting og foreløpige 
resultater fra konseptvalgutredningen og fått synspunkter og innspill fra de 
eksterne representantene. 

Innspill fra nabofylker og Osloregionen  
I brev av medio juni 2007 ble nabofylkene og Osloregionens sekretariat 
informert om arbeidet og invitert til å bidra med innspill.  
 
Fylkesutvalget i Buskerud viser i brev av 17. august 2007 til fylkestingets 
uttalelse om Nasjonal transportplan 2006-2015. Videre mener fylkesutvalget at 
enda sterkere satsing på jernbane i Oslo-området bør inngå i 
konseptvalgutredningen, og at det bør vurderes økt bruk av hurtigbåter med flere 
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anløpshavner og avganger i Buskerud. Det etterlyses også vurdering av 
alternative transportruter syd for Oslo/Akershus og ny rv. 165/ 167/ 281.  
 
Hedmark fylkeskommune viser i sitt brev av 28. august 2007 til strategier for økt 
kollektivtrafikk utredet av Østlandssamarbeidet, spesielt utbedring av 
jernbanenettet innenfor Intercity- triangelet Skien- Halden- Lillehammer. Det 
pekes på behovet for et togtilbud med timestrafikk mellom Oslo og Kongsvinger 
og for utbygging av terminaler og knutepunkter langs stamnett for tog og 
ekspressbusser. Hedmark fylkeskommune konstaterer med beklagelse at 
tilgjengelige midler i Oslopakke 3 vil føre til nesten ubetydelige endringer i 
kollektivandelen. 
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13 Anbefaling 
Alternativt konsept gir bedre måloppnåelse enn Lokalt forslag for de fleste 
effektmålene. De to etatene mener at Alternativt konsept kan realiseres i praksis, 
men i videre utredning og planlegging må det utvikles mer optimale løsninger, 
både på konsept- og prosjektnivå.  
 
Analysene tyder på at trafikantbetaling betyr mer enn forskjeller i 
infrastrukturkapasitet for ulike transportmidler for framkommeligheten i 
korridorer, vekst i biltrafikk og kollektivandel. Køprising med flere betalingssnitt 
og takster som er differensiert geografisk og over døgnet, synes å være mest 
treffsikkert for å begrense biltrafikken. 

13.1 Utfordringer og mål 

13.1.1 Hovedutfordringen er ventet vekst i 
transportetterspørsel 
Etterspørselen etter transport i Oslo og Akershus antas å øke med omkring 30 
prosent de neste 20 årene som følge av ventet vekst i befolkning og 
arbeidsplasser. Vegtrafikken ventes å øke like mye hvis det ikke iverksettes nye 
tiltak for å dempe veksten. Med dagens nivå for statlige samferdselsbevilgninger 
vil det ikke være mulig å gjennomføre nødvendig oppgradering av 
transportsystemet for å håndtere denne etterspørselen på en effektiv måte og i 
tråd med lokale og nasjonale miljømål. Samtidig er det ønskelig å skaffe 
tilstrekkelig og forutsigbar offentlig finansiering av kollektivtilbudet.  
 
Konseptvalgutredningen formulerer på denne bakgrunn fire effektmål for 
Oslopakke 3: 
 

1. Oslopakke 3 skal sikre et transportsystem som har god 
framkommelighet, tilstrekkelig kapasitet og er robust for hendelser  

 
2. Oslopakke 3 skal på lang sikt utvikle et transportsystem i tråd med 

nullvisjonen for trafikksikkerhet. 
 
3. Oslopakke 3 skal skjerme Oslo indre by, viktige knutepunkter/tettsteder 

og boligområder for trafikkvekst.  
 
4. Oslopakke 3 skal bidra til vesentlig redusert vekst i biltrafikk, bl.a. for å 

begrense utslipp av klimagasser 
 

13.2 Alternativt konsept gir størst 
måloppnåelse 

Alternativt konsept gir lavere vekst i biltrafikk og nullvekst i 
indre by 
Alternativt konsept gir 10 prosentpoeng lavere vekst i biltrafikk i Oslo og 
Akershus enn i Referanse som er beregnet å gi 31 prosent vekst fra Dagens 
situasjon. I indre by er det beregnet en svak reduksjon i trafikkarbeid 
sammenlignet med i dag, mens Referanse og Lokalt forslag med bom har 
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henholdsvis 23 og 17 prosent trafikkvekst i indre by. Lokalt forslag uten bom ser 
ut til å gi like stor trafikkvekst som i Referanse.  
 
Begge konseptene reduserer gjennomsnittlig reisetid med bil i morgenrush med 
omkring 4,5 prosent sammenlignet med Referanse. Beregning av reisetider på 
utvalgte ruter i de tre korridorene og langs ring 2 og ring 3 viser et mer nyansert 
bilde.  
 
Alternativt konsept gir betydelig større forbedring i reisetid enn Lokalt forslag 
for kollektivreiser og vrir konkurranseforholdet bil/ kollektiv i ønsket retning. 

Enklere løsning for E18 i vest kan gi samme reisetid som i 
Lokalt forslag 
Det er verdt å merke seg at en vesentlig mindre kostbar løsning for E18 i 
Vestkorridoren i Alternativt konsept kombinert med køprising ser ut til å gi om 
lag samme reisetid med bil fra Asker og Bærum til Oslo sentrum som i Lokalt 
forslag med ny E18 på hele strekningen Framnes- Slependen. Men kortere 
strekning med ny E18 i tunnel vil gi mindre miljøforbedring for de som bor langs 
dagens E18. 

Alternativt konsept gir færre drepte og varig skadde  
Beregningene indikerer at Alternativt konsept gir vesentlig færre skadde og 
drepte enn i Lokalt forslag. 

Alternativt konsept gir høyest kollektivandel av motoriserte 
reiser 
Alternativt konsept øker kollektivandelen av motoriserte reiser med 4,4 
prosentpoeng sammenlignet med Referanse, mens tilsvarende endring for Lokalt 
forslag er 1,5 prosentpoeng. En betydelig del av kollektivtiltakene i begge 
konseptene vil ikke redusere reisetider og påvirker derfor ikke resultatene fra 
transportmodellen. Det er grunn til å anta at endringer i kvalitative forhold som 
redusert trengsel, økt punktlighet økt andel skinnegående transport vil øke 
kollektivandelen ytterligere.  

Det er vanskelig å måle forskjeller i forutsigbarhet  
Vi mangler en god indikator for å rangere konseptene med hensyn på forutsigbar 
reisetid i vegnettet. Køkartene i figur 6.6 gir imidlertid et grovt bilde av 
vegsystemets sårbarhet for hendelser. Det konseptet som har lengst samlet 
strekning med høy kapasitetsbelastning i morgenrush (”røde” strekninger på 
køkartene), må antas å være mest sårbart for hendelser og har derfor minst 
forutsigbare reisetider med bil. Lokalt forslag har vesentlig høyere 
gjennomsnittlig kapasitetsbelastning over strategisk utvalgte snitt i vegnettet 
(jmfr. figur 6.5), og dette er en indikasjon på et mer sårbart vegsystem med 
mindre forutsigbare reisetider. I banesystemer vil redusert kapasitetsreserve i 
infrastrukturen på samme måte bety økte forsinkelser. 

Teknologiutvikling betyr mindre luftforurensing og kan gi 
lavere utslipp av klimagasser 
Trafikantbetaling betyr at mindre av denne teknologigevinsten spises opp av 
trafikkvekst. Der nærmiljøer får vesentlig mindre trafikk enn i dag ved bygging 
av nye tunneler kan det bli ytterligere miljøforbedringer i form av renere luft, 
reduserte støyplager og nedbygging av vegen som barriere. Våre beregninger 
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som er basert på relativt ambisiøse forutsetninger om energieffektivisering av 
kjøretøyer, indikerer lavere utslipp av klimagasser i alle de tre 2028-situasjonene. 
Vi kan imidlertid ikke utelukke at beregnet trafikkvekst kan bety økte utslipp av 
CO2 fra vegtrafikk, og beregnet nedgang er uansett ikke tilstrekkelig for å oppnå 
reduksjoner i tråd med lokale mål og målet i klimameldingen. 

Alternativt konsept gir størst samfunnsøkonomisk nytte av 
trafikantbetalingen 
Samfunnsøkonomisk vurdering av de to konseptene med trafikantbetaling 
indikerer at endring i prissatt årlig nytte av Alternativt konsept er vesentlig større 
enn for Lokalt forslag. Økningen i prissatt nytte sammenlignet med Referanse er 
imidlertid for begge konseptene beregnet å være lavere enn årlig 
trafikantbetaling. Det kan argumenteres for at vår forenklede beregningsmetode 
undervurderer prissatte nytte av konseptene med trafikantbetaling. Hvis vi 
korrigerer for dette, antas Alternativt konsept å gi positiv netto prissatt nytte, 
mens årlig netto nytte for Lokalt forslag likevel vil være negativ. 
 
Prissatt nytte inkluderer bare en del av virkningene av de to konseptene. For 
eksempel er redusert støy og virkninger av mindre trafikk i indre by ikke tatt med 
i beregnet nytte. Støyplager er en betydelig faktor for befolkningens helse og 
trivsel, men det kreves store endringer i trafikkmengde før det oppleves som 
endring i opplevd støyplage. Færre tunneler i Alternativt konsept kan bety større 
støyplager langs enkelte strekninger enn i Lokalt forslag. Alternativt konsept gir 
generelt mindre trafikk, spesielt i indre by, men det er tvilsomt om dette gir 
merkbare forskjeller i ”støynytte” mellom de tre konseptene.  
 
De store forskjellene i trafikk i indre by bør antakelig tillegges stor vekt ved 
rangering av konseptene. Mindre trafikk i tettbygde områder bidrar til økt 
miljøkvalitet og skaper nye muligheter for arealbruk og aktiviteter. Nytten 
forsterkes av at miljøforbedringen kommer i områder der mange bor og 
oppholder seg. 
 
Vårt verktøy for vurdering av prissatt nytte beregner nytten for bosatte og 
virksomheter ut fra dagens situasjon og vedtatte planer, men tar i mindre grad 
hensyn til at tunge transportinvesteringer kan gi stor nytte i form av verdiøkning 
og kraftig utvikling i områder med lav arealutnyttelse. Erfaringer, for eksempel 
fra utbygging av Gardermobanen og T-baneringen, kan tyde på at i en region som 
Oslo og Akershus er det særlig baneinvesteringer som kan gi slik ”ekstranytte”. 

Usikkerhet og følsomhet for endringer i forutsetninger 
Det er viktig å være klar over at virkningsberegningene er utført med verktøy 
som har sine metodiske begrensninger og bygger på forutsetninger beheftet med 
betydelig usikkerhet, jmfr. kapittel 6.1 og 6.5. Konseptvalgutredningen 
forutsetter bl.a. at alle prosjektene i de alternative porteføljene gjennomføres og 
tar således ikke høyde for mulige kostnadsøkninger. 

Oppsummering måloppnåelse 
Sammenligningen over viser at Alternativt konsept gir bedre måloppnåelse enn 
Lokalt forslag for de fleste effektmålene. De to etatene mener at Alternativt 
konsept kan realiseres i praksis, men det antas å være betydelig potensial for 
optimalisering av konseptet. I videre utredning og planlegging må det derfor letes 
etter muligheter for å øke nytten av innsatsen, både på konsept- og prosjektnivå. 
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Analysene tyder på at trafikantbetaling betyr mer enn forskjeller i 
infrastrukturkapasitet for ulike transportmidler for framkommeligheten i 
korridorer, vekst i biltrafikk og kollektivandel. Køprising med flere betalingssnitt 
og takster som er differensiert geografisk og over døgnet, synes å være mest 
treffsikkert for å begrense biltrafikken i indre by.  
 
På den annen side påfører Alternativt konsept trafikantene økte kostnader i form 
av trafikantbetaling når de reiser med bil, spesielt for korte reiser over den indre 
ringen i rush. Men trafikantbetalingen er likevel ikke mye høyere enn pris for 
kollektivreiser på mange strekninger, og kollektivtilbudet til og fra sentrum har 
god kvalitet og kan trappes ytterligere opp med midler fra trafikantbetalingen. 
 

13.3 Overordnet strategi for gjennomføring av 
Oslopakke 3 
Oslopakke 3 bør vedtas som en finansieringsordning koplet til en overordnet 
strategi for langsiktig utvikling av transportsystemet. Tiltaksporteføljene i de to 
analyserte konseptene inneholder prosjekter på svært varierende stadier med 
hensyn på utredning og planlegging. For mange av prosjektene gjenstår år med 
utredning og planlegging før vi har tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til om 
og eventuelt hvordan de bør gjennomføres. 
 
Det vil være svært uheldig hvis Oslopakke 3 gis en form og status som definerer 
for snevre rammer for videre utredning og planlegging av de enkelte prosjektene. 
Samtidig bør Oslopakke 3 i betydelig grad styre hvilke prosjekter som bør 
planlegges de nærmeste årene. Rullering hvert fjerde år av handlings- og 
planprogrammene for Jernbaneverket og Statens vegvesen vil være viktige 
instrumenter for løpende prioritering av utbygging og planlegging av prosjekter i 
Oslopakke 3. 
 
De to etatene mener effektmålene i denne rapporten samsvarer godt med 
departementets mål for Nasjonal transportplan 2010- 2019 og med lokalt vedtatte 
mål for utvikling av arealbruk og transportsystem. Effektmålene bør derfor 
legges til grunn for framtidige prioriteringer i gjennomføring av Oslopakke 3. 
Strategiene i Byutredningen og Byanalysen som er resultater av regionale 
prosesser knyttet til rullering av NTP, kan fungere som felles ramme for de tre 
partene: Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten.  
 
Det synes å være enighet om at målet om effektiv transport og ulike miljømål 
tilsier økt vekt på å begrense behovet for transport og å redusere biltrafikken, 
spesielt i Oslo indre by og i de største tettstedene. Økt kollektivandel er en 
forutsetning for å begrense veksten i biltrafikken. Videre transportplanlegging 
bør fokusere på personkapasitet i kritiske snitt i transportsystemet, ikke 
kjøretøykapasitet i vegnettet. For å nå sentrale miljø- og transportpolitiske mål er 
det helt avgjørende å regulere kapasiteten for biltrafikk inn mot indre by. 
 
Oslopakke 3 slik den er utformet i de to konseptene, er ikke en fullstendig 
strategi for effektiv, sikker og miljøvennlig transport i hovedstadsområdet. 
Oslopakke 3 omfatter pr i dag først og fremst tiltak knyttet til investering i 
transportsystemet og drift av et styrket kollektivtilbud. For å få ønsket effekt og 
forhindre uønskede virkninger av trafikantbetaling, bl.a. byspredning, bør 
gjennomføring av Oslopakke 3 kombineres med andre virkemidler som for 
eksempel konsentrert arealutvikling, parkeringspolitikk og trafikkstyring.  
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Dette er virkemidler som i stor grad forvaltes av lokale myndigheter. 
Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at det gjennom en eller annen form 
for avtaler bør etableres forpliktelser om bruk av lokale virkemidler for å støtte 
opp under tiltak finansiert innenfor Oslopakke 3. Slike avtaler kan for eksempel 
knyttes til tettstedsutvikling med kollektivtiltak, sykkelveger, miljø og 
trafikksikkerhet finansiert av sekkepostene i Oslopakke 3. Slike avtaler kan også 
inngås i forbindelse med større prosjekter der det er særlig viktig med samordnet 
bruk av virkemidler for å øke nytten av investeringene.  

13.4 Anbefalinger for videre utvikling av 
Oslopakke 3 
Biltrafikken i Oslo indre by bør ikke øke  
Både målet om effektiv transport med forutsigbar tidsbruk og mål knyttet til lokal 
miljøkvalitet betyr at biltrafikken i sentrale deler av hovedstadsområdet må 
begrenses, spesielt trafikken inn mot Oslo indre by. Bygging av nye tunneler 
(ofte for å redusere lokale miljøproblemer) må som hovedregel forutsette redusert 
kapasitet for biltrafikk på avlastet veg. I korridorer/snitt der det ut fra en helhetlig 
vurdering likevel bygges mer vegkapasitet, er det nødvendig å begrense 
biltrafikken med trafikantbetaling, fortrinnsvis med tidsdifferensierte satser. 

Trafikantbetalingen bør være tidsdifferensiert 
Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at systemet for trafikantbetaling i 
Oslopakke 3 bør ha tidsdifferensierte takster og flere snitt. Et mer finmasket 
system vil fange opp en større andel av bilreisene i områder med køer og der 
biltrafikken skaper betydelige lokale miljøproblemer. Analysene viser at 
køprising kan gi bedre måloppnåelse både med hensyn til effektiv transport og 
miljø, men det bør arbeides videre for å optimalisere systemet. Enklere, 
automatiske bomstasjoner gjør det mulig å gjennomføre et mer finmasket og 
treffsikkert system med akseptable kostnader og uten arealinngrep. 

Nye dobbeltspor er avgjørende for effektiv transport i en utvidet 
Osloregion 
Etatene mener den partielle analysen i kapittel 7.1 viser at utbygging av nye 
dobbeltspor Skøyen- Asker og Oslo- Ski og betydelig opprusting av togtilbudet 
bør være en hjørnestein i en langsiktig strategi for effektiv, sikker og 
miljøvennlig transport i hovedstadsområdet. Ønsket forstørring av arbeids-, 
bolig- og service regionen rundt Oslo vil bety flere lange arbeids- og fritidsreiser 
som i stor grad må foregå med tog dersom utviklingen skal være forenlig med 
viktige miljømål, bl.a. knyttet til klima. Nytten av nytt dobbeltspor Oslo- Ski kan 
ikke tas ut før hele strekningen er bygd ut. Det er derfor ekstra viktig at prosjektet 
bygges ut med rask framdrift. 
 
Lokalt forslag legger opp til realisering av flere store prosjekter for lokal 
banetransport relativt tidlig. Flere av disse prosjektene antas ut fra foreløpige 
utredninger å gi stor trafikal nytte og er også tatt med i Alternativt konsept. 
Ansvar for videre utredning, planlegging og utbygging av disse prosjektene 
ligger hos lokale myndigheter og selskaper.  

Det er lite rom for store, nye prosjekter de første årene 
Gjennomføring av igangsatte vegprosjekter vil legge beslag på store deler av 
”vegmidlene” i Oslopakke 3 i perioden fra 2008- 2013. Statens vegvesen 
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vurderer det pr i dag slik at E6 Manglerudtunnelen, deler av E18/ E16 i vest og 
rv. 4 Fossumdiagonalen med tilstøtende vegnett bør planlegges med sikte på 
oppstart relativt tidlig i gjennomføringen av Oslopakke 3. Det vises til forslag til 
planprogram for Fossumdiagonalen, Trondheimsveien og Østre Aker vei og til 
kommende utredning om hovedvegsystemet i Sørkorridoren. 
 
Etatene anbefaler at videre planlegging av E18 i Vestkorridoren på enkelte 
strekninger vurderer andre løsninger enn de som er utredet så langt. Forutsatt at 
man finner tilfredsstillende løsninger for tunnelsystemet E16/ E18 gjennom og 
forbi Sandvika er det mye som tilsier at utbyggingen bør starte i dette området. 
Kommunedelplan for E16 Kjørbo- Wøyen ble lagt ut til høring medio november 
2007. Rekkefølge for utbygging av delstrekninger mellom Lysaker og Slependen 
må vurderes nærmere ut fra hensyn til trafikkavvikling. Relativ forbedring av 
reisetiden med buss sammenlignet med bil bør være et overordnet prinsipp for 
videre planlegging i Vestkorridoren. Dessuten er det viktig å unngå økt biltrafikk 
til indre by. 

Store utfordringer i et vegsystem med mange og lange tunneler 
Utbygging i henhold til Lokalt forslag vil bety at antall kilometer høytrafikkerte 
tunneler i Oslo og Akershus blir fordoblet. Som redegjort for i kapittel 7.3 vil 
dette medføre store utfordringer knyttet til trafikkavvikling, drift og vedlikehold. 
De nye tunnelene vil øke drift- og vedlikeholdskostnadene for vegnettet med 
anslagsvis 150 millioner kr pr år.  

Det er nødvendig å styrke ”sekkepostene” 
I tillegg til utbygging av nye strekninger i veg- og kollektivnettet er det behov for 
betydelige midler til utbedring av ulykkespunkter/-strekninger og avbøtende 
tiltak for å bedre miljøforholdene langs infrastrukturen. I de to konseptene er det 
satt av fra om lag 15- 20 prosent av rammen til såkalte ”sekkeposter”. I Lokalt 
forslag er det noe mindre til denne typen tiltak enn i inneværende NTP- periode, 
mens det i Alternativt konsept er satt av over 50 prosent mer enn i Lokalt forslag 
til disse formålene. Det bør åpnes for at utbygging av knutepunkt og 
innfartsparkering for lett overgang mellom alle transportmidler kan organiseres 
og finansieres som fellesprosjekter med bidrag fra bompengemidler. Dette er 
viktig for å få en balansert utvikling mellom transportmidlene og for å øke 
kollektivandelen i Oslo og Akershus, i tillegg til at det sikrer en effektiv 
utbygging. 
 
I Oslopakke 3 er det ikke satt av egne midler til utbygging av sykkelveger, men 
videre satsing må finansieres med penger fra den generelle avsetningen til 
sekkeposter. Det er et overordnet mål å øke andel sykkelreiser i byer og 
tettsteder. Dette betyr at innsatsen på sykkeltiltak i gjennomføring av Oslopakke 
3 bør ligge på et vesentlig høyere nivå enn i dag. 

Oslopakke 3 må suppleres med samordnet bruk av andre 
virkemidler 
Etatene vil avslutningsvis understreke at analysene i denne 
konseptvalgutredningen synes å vise at tidsdifferensiert trafikantbetaling er et 
sentralt virkemiddel for å nå målene om å begrense veksten i biltrafikken, sikre 
tilstrekkelig og forutsigbar framkommelighet, øke kollektivandelen og bidra til at 
vi når lokale og nasjonale miljømål. Samtidig kan utfordringene ikke løses ved 
bruk av ett eller noen få virkemidler. En langsiktig strategi for effektiv, sikker og 
miljøvennlig transport må følges opp av samordnet bruk av en lang rekke 
virkemidler som forvaltes av myndigheter på lokalt og nasjonalt nivå. 
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Vedlegg  1 Brev fra Samferdselsdepartementet 
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VEDLEGG 2: Prosjektporteføljer
Mill 2006 kr
Inkludert jernbane Opprinnelig Revidert* Alternativt

Referanse Lokalt forslag Lokalt forslag konsept
Oslo Nye vegprosjekter Rv 4 Fossumdiagonalen 500 500 500 500

Trondheimsveien - nedbygging 0 0 0 400
Rv 163 Østre Aker vei - opprusting 0 0 0 300
Rv 4 Fossumdiagonalen - Gjelleråsen (koll.felt) 0 0 0 300
E6 Manglerudtunnel 0 3 800 3 500 2 750
E6 Kollektivfelt Abildsø - Klemetsrud 0 0 0 300
Nedbygging av Mosseveien + kort Ljabrutunnel 0 0 0 350
Alnabru nytt kjøresystem 0 200 200 200
Rv 168 Røatunnelen 0 700 700 200
Rv 4 Bjørvika - Økern 0 1 200 1 200 0
Rv 150 Nydalskrysset 0 400 500 500
E18 Framnes - Fornebu 0 3 200 3 500 0
Busstrase Filipst-Skøyen/H.Svartes gt forlengelse 0 500 500 500
Tverrforbindelse Mustad - Jar 0 300 300 0
E18 Mosseveitunnel 0 2 000 2 100 0

Bundne vegprosjekter E18 Sydhavna 300 250 300 300
E18 Bjørvika 2 250 2 325 2 250 2 250
Rv 150 Ulven-Sinsen 1 800 1 290 1 800 1 800
Rv 4 Carl Berners pl 220 145 220 220
Rv 168 Bogstadveien 90 85 90 90
E18 Festningstunnelen - nytt teknisk utstyr 220 150 220 220

T-bane Tiltak i HP 2006-2009 150 0 150 150
Kolsåsbanen 100 0 100 100
Fellestunnelen 600 850 850 850
Materiell 0 400 400 400
Homansbyen stasjon 0 700 700 0
Lørensvingen med ny Løren stasjon 700 600 700 700
Stasjonsprogrammet (økt stand. og tilgjengeligh) 0 200 200 200
Økt standard T-bane (oppgr bane, signalanl, stasj) 500 0 0 2 000
Tverrforb Groruddalen (Trosterud-Alnabru-Økern) 0 0 0 1 200

Jernbane Dobbeltspor Skøyen-Sandvika 1 000 1 000 1 000 1 000
Trikk Trikk Sinsen-Tonsenhagen 0 0 0 350

Trikk Kværnerbyen 0 0 0 200
Økt standard trikk inkl hastighet og tilgjengeligh 200 0 0 500

Diverse kollektiv Drift av kollektivtransport 0 3 000 3 000 4 400
Investering i kollektivsystemet 0 1 780 1 780 1 580
Tilleggsinvestering T-banematr 0 1 220 1 220 1 220
Andre koll.tiltak (framk.het, stasjoner, P+R) 1 375 2 000 2 000 4 000

Andre vegtiltak E6 Lokk i Grorudalen 0 1 000 1 000 0
Trafikksikkerhet, gang/sykkelveier, miljøtiltak 1 375 2 000 2 000 2 800

Akershus Nye vegprosjekter E16 Kjørbo nord - Wøyen 1200 1350 1200 1200
E18 Blommenholm - Slependen 0 2900 3100 3100
E18 Fornebu - Blommenholm 0 1850 2100 0
Bussprioritering Fornebu - Blomemnholm 0 0 0 800
Tverrforbindelse Stabekk - Fornebu 250 200 250 250
Tverrforbindelse Bekkestua-Stabekk 0 500 450 0
Tverrforbindelse Kirkeveien - Ramstad 0 200 170 170
Miljøtitlak E18 vest 0 0 0 300
Miljøtunnel Asker 0 500 500 0
Rv 4 Nittedal 0 300 600 600
Rv 22 Lillestrøm-Fetsund 200 200 200 300
Rv 169 til rv 22 0 90 90 90
Rv 120 avlastn.veg utenom Skedsmokorset 0 200 200 200
Tiltak Øvre Romerike 0 200 200 200
Tiltak Nedre  Romerike 0 100 100 100
Rv 152 i Follo 250 600 600 600
Rv 156 Nesodden Bråtan - Tusse 0 200 200 200
Forskottering av mindre tiltak 0 100 100 0

Bundne vegprosjekter E16 Wøyen-Bjørum 470 190 470 470
E6 Assurtjern-Vinterbro 920 850 920 920
Rv 164 Løkkeåstunnelen i Sandvika 60 50 60 60
Rv 154 Nordbyveien/Ås grense-Jernbanevn 30 10 30 30
Rv 152 Ottarsrud - Gislerud 20 20 20 20

Kollektivtransport Tiltak i HP 2006-2009 120 0 120 120
Kolsåsbanen Akershus til Kolsås 0 550 575 575
Fornebubanen - statlig bidrag 757 600 757 757
Dobbeltspor Oslo-Ski 10 500 10 500 10 500 10 500
Baneforlengelse til Ahus 0 700 1 400 1 400
Økt tilskudd kollektivtransport 0 4 800 4 800 7 000
Andre koll.tiltak (framk.het, stasjoner, P+R) 1 375 3 075 3 075 5 000

Andre vegtiltak Trafikksikkerhet, gang/sykkel, miljø 1 375 2 550 2 550 3 500
Felles 700 1 250 1 250 1 800
SUM 29 607 66 430 69 567 73 092
* Reviderte kostnader iht. oppdaterte kostnadsanslag, uendret prosjektportefølje
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Vedlegg 3 Oversikt over underlagsrapporter 
 
Civitas:  
Bidrag til behovsutredning - kapittel 1.2 og 1.3. Njål Arge, Rolv Lea og Gaute 
Taarneby. Notat mai 2007. 
 
Oslopakke 2-sekretariatet:  
Alternativt konsept Oslopakke 3 - Innspill til kollektivtilbudet. Notat, 7. 
november 2007. 
 
Statens vegvesen Region øst:  
Trafikkanalyse. Desember 2007 
 
Urbanet Analyse:  
Tilleggsanalyse av kollektivtilbudene i konseptvalgutredning Oslopakke 3 -
Modellering av effekter av flere kvalitetsfaktorer. Tom Hamre og Bård Norheim 
fra Urbanet Analyse, Notat 7/2007, desember 2007. 
 
Civitas:  
Partiell analyse E18. Desember 2007 
 
Vista Analyse AS:  
Dobbeltsporutbyggingens virkninger på vegtrafikken og behovet for 
vegutbygging, Tor Homleid fra Vista Analyse AS. Desember 2007  
 
Universitetet i Stavanger:  
Helhetlig ROS- analyse av Oslopakke 3 - Tunnelsystemenes effekt på sikkerhet, 
beredskap og frykt. Ove Njå fra Universitetet i Stavanger, rapport nr. 13, 29. 
oktober2007 
 
ViaNova Plan og Trafikk AS:  
Oslopakke 3 - Partiell analyse lokk og tunneler - Kostnader for drift og 
vedlikehold. Åsmund Holen, Tore Innset, Johnny M Johansen fra ViaNova Plan 
og Trafikk AS, 15056/100/Notat Tunneler og lokk 20070821, 21. august 2007 
 
ViaNova Plan og Trafikk AS: Oslopakke 3 - Partiell analyse lokk og tunneler - 
Operativ drift – overordnet vurdering av sentrale hovedelementer. Åsmund 
Holen, Tore Innset, Johnny M Johansen fra ViaNova Plan og Trafikk AS, 
15056/100/ Notat Tunneler og lokk - beredskap 20070709, 9. juli 2007. 
 
Statens vegvesen Region øst:  
O3 – Oversikt tunneler, Regneark, 2007 
 
Rambøll Norge AS:  
Oslopakke 3 - Forutsetning for provenyberegninger - Beregning av investerings-, 
drifts- og vedlikeholdskostnader. Lars O. Ødegaard fra Rambøll Norge AS, Notat 
nr. 4, 30. november 2007. 
 
Statens vegvesen Region øst:  
Dokumentasjon av metode og inndata fra modellkjøringer, Are Sturød fra Statens 
vegvesen Region øst, notat, 12. desember 2007. 
 
Oslo Sporveier:  
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Kollektivtilbudet i Oslopakke 3 -bidrag til SVRØs dokumentasjonsnotat. Truls 
Angell fra Oslo Sporveier, notat, 11. desember 2007. 
 
ViaNova Plan og Trafikk AS:  
Prissatte konsekvenser. Desember 2007.  
 
Civitas, TØI, SSB:  
Virkninger for klimagassutslipp, regional luftforurensning og lokal luftkvalitet. 
Desember 2007. 
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