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Bestillingen 

1. Hvordan skal Oslo og Akershusregionen utvide T-bane og 
trikkenettet? 

2. På hvilken måte skal de prioriterte infrastrukturinvesteringer 
finansieres? 

3. Kan OPS være et alternativ for at finansiere dette? 
 



 
Eies av Oslo kommune 60 % og Akershus fylkeskommune 40 % 
I regi av Ruter kjøres det i dag ca 1 526 millioner personkilometer i året. 

 ( Dette tilsvarer cirka 38 000 turer rundt jorda ) 
       
 
 

 
 
 

Om Ruter 

  Takstsamarbeid 

Regionbuss Bybuss T-bane Trikk Båt        Tog 

38 mill 81 mill 76 mill 45 mill 4 mill        26 mill 

271 mill reiser + tog 



K2012 innhold 

Premissdokument for utviklingen av 
kollektivtrafikktilbudet. 
 

1. Perspektiver mot 2060 

2. Strategier mot 2030 

3. Handlingsprogram og  
økonomiplan 2012-2015 

 

Innspill til Oslo kommune,  

Akershus fylkeskommune og 

statlige prosesser (O3, NTP) 

Internt styringsdokument 
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Trendskifte for kollektivtrafikken 

 
 

Årlig gjennomsnitts vekst på 
over 5 % siden 2007 

Over 30 % økning siste 7 år 

Kollektivtrafikken tar 

 markedsandeler fra bilen 

Biltrafikk i Oslo er i dag på 
2004 nivå 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ruter vil ha flere og mer fornøyde kunder og en økt                              
markedsandel for kollektivtrafikken 

Politisk og faglig enighet om målet for 
markedsandelen:  

Kollektivtrafikken skal ta det 
vesentlige av veksten i motorisert 
trafikk.  

 

Ruter vil være en kundedrevet 
organisasjon.  

Kunnskap om reaksjoner fra 
nåværende, potensielle og fremtidige 
kunder styrende for 
produktutviklingen. 

 

 



Kundene har ulike behov og forventinger 



Ruter vil bidra til funksjonsdyktighet og miljø i en region i 
sterk vekst 

Oslo er et av Europas raskest 
voksende storbyområder.  

 

5 % årlig trafikkvekst håndteres ikke 
innenfor kun inflasjonsjustert 
tilskuddsramme.  

Tilskuddet bør justeres med nivået på 
befolknings- og markedsvekst.   

 

Samfunnsnytte kr 1,78 per 
tilskuddskrone i dag.  

Optimalt tilskuddsnivå  +750 mill kr. 

 

 



Ruter vil ta vare på verdiene og prioritere en pålitelig 
trafikkavvikling 

Jmf rapport fra KTP om 
vedlikeholdsetterslep 
på infrastrukturen.  

 

Akk. fornyelsesbehov        
6,7 mrd kr.  

 

Samlet bevilgning  til 
baneinfrastruktur 
trenger et løft på    
300-400 mill kr fra 
dagens 1270 mill kr 
hvis etterslepet skal 
tas igjen over 10 år. 

 

 



Konsentrasjon om byer, stasjonsbyer 
og knutepunkter 
 
Nye stasjonsbyer i tillegg til utvikling 
av de etablerte 
 
Byer, stasjonsbyer og knutepunkter i 
et slags fingermønster. 
 
Kollektivtrafikkorientert 
utviklingsmønster nødvendig for å 
lykkes med attraktiv kollektivtrafikk 
og dermed miljøriktig trafikkutvikling. 

Regionalt plansamarbeid 



Langsiktig utvikling av jernbane- og metronettet i de sentrale delene 
av hovedstadsområdet 

  Follobanen 

  Ny sentrumstunnel metro 

  Ny sentrumstunnel jernbane 

  Metro Gjersrud/Stensrud 

  Metro Økern-Alna-Furuset 

  Metro Nesodden? 

  Bane Sandvika – Kolsås - Rykkinn 

  Bane Ahus – Lillestrøm - Stovner 

  Ny Gjøvikbane 

  Ringeriksbanen 

 

  S-togskonsept for indre deler av 

    lokaltognettet 

 

 

 

 



Ny metrotunnel til 
10 mrd kr åpner for 
tredobling av 
dagens 
metrotrafikk.  

 

Foreløpig 
nyttevurdering +2.  

Kommer vesentlig 
fra økt frekvens og 
kortere ventetider 

I tillegg: punktlighet 

 

 

Ny jernbane- 
tunnel 

Ny metro- 
tunnel 

Ruter vil styrke stammene i nettet ved nye tunneler for 
metro og jernbane med effektive knutepunkter  



Driftsmodell metro 

Beregnet  etterspørsel Drift Metro etter ny fellestunell 



Ny tunnel gir økt kapasitet og nye stasjoner 



M 

Ny tunnel gir nye knutepunkt 



Trikkens framtid ligger i vesentlig høyere 
kapasitet til klart lavere enhetskostnad.  
 

Samlet investerings- og 
reinvesteringsbehov på 3,5 mrd kr,           
inkl vognfornyelse.   
 

Nye traseer til økt kapasitet:  

• Tonsenhagen 

• Langs Ring 2 

• Erstatning for buss 37 og 54 

• Sentrumsvisjon 2060: Kun trikk innenfor Ring 1.   

 

 

 

Ruter vil effektivisere og modernisere trikken bl a ved 
nye, kapasitetssterke bybanestrekninger 



Langsiktig utvikling av trikkenettet i Oslo 

  Bjørvika 

  Kvadraturen 

  Tonsenhagen 

  Hauketo 

  Ring 2 videre til Bryn 

  St. Hanshaugen - Sagene - Nydalen 

  A. Kiellands pl - Sagene - Tåsen 

  Bygdøy allé 

  Fjordtrikken 

  Gjøvikbanen 
 

  Bybane inngår som alternativ Ahus- 

    Lillestrøm-Stovner og Sandvika-Kolsås- 

    Rykkinn 

 

 

 

 



Trondheimsveien 

Mellom Sinsen og Bjerke 

 

Trikk til Tonsenhagen kan forbedre  bymiljø langs 
Trondheimsveien og i sentrum 



Langsiktig utvikling av bussnettet i Oslo 

  Oslo bussterminal 

  Terminaler ved baneknutepunkter Ring 3 

    eller utenfor 

  Bussbane Ring 3 

  Bussbane sentrum – Bryn - Alnabru 

  Bussbane/høystandard bussfelt  

    Ring 1, E18, E6 

  Høy frekvens og punktlighet 

  Superbuss 

 

 

 

 

 

 

 



M 

Bussbane langs Ring 3 gir bedre fremkommelighet for alle 



Tunge infrastrukturinvesteringer må primært prioriteres ut fra markedsvirkninger og samlet 
samfunnsøkonomi.  
Men tunnel i fjell vil normalt være gunstigst med hensyn til kostnader og anleggsulemper.   

180 mrd kr i investering og reinvestering i infrastruktur 



180 mrd kr i investering og reinvestering i infrastruktur 

 

Ruter illustrerer 
investeringsbehovet ved en 
prosjektoversikt med en sum på 
180 mrd kr over 50 år. 

 

Tilsvarer 3,6 mrd kr i året, 
omtrent som i år for summen av 
O3 og tilknyttede jernbanetiltak. 

 

Forutsigbarhet som plan- og 
prosjekteringsgrunnlag et 
vesentlig poeng 
 

 

 



Kollektivtrafikken i Oslo og 
Akershus tar 
markedsandeler. 
 

Samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å satse mer. 
Beste middel mot kø, kork 
og kaos. 
 

Ansvarsdeling: 

•  Statlig infrastruktur? 

•  Lokal drift, inkl. lokaltog? 
 

 

 

Ruter vil anbefale en større statlig satsing på 
kollektivtrafikken i hovedstadsområdet 



Metro til Fornebu basert på Offentlig Privat Samarbeid? 

Kort om OPS:  

”En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av 
private (eller sammen med det offentlige) etter 
forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles 
mellom privat og offentlig sektor.” 

 

• gir neppe bedre finansielle vilkår 

• kan gi en effektiv og kostnadsbesparende 
prosjektgjennomføring – raskere fremdrift 

•en OPS avtale som inkluderer drift og 
vedlikehold reduserer risiko for 
vedlikeholdsetterslep. Men det koster.. 

• gir kanskje best effekt der mandatet utfordres 
– og gir merverdi for alle parter… 



Metro til Fornebu basert på Offentlig Privat Samarbeid? (2) 

Metro pga trafikkbehov for kapasitetssterk løsning 

Anleggskostnad 4,5 mrd kr 

Metronett som også betjener knutepunktet Skøyen 

Grunneierbidrag: 0,5 mrd 2001-kr  

Oslopakke 3 vil trolig ikke kunne dekke 100 % av restforpliktelsene…  

 

Mulig bruk av OPS forutsetter bl.a. at: 

• leverandøren forestår finansieringen av en utbygging 

• Leveranseperioden gir grunnlag for en bedriftsøkonomisk forsvarlig 
leveranse 

• At avtaleperioden gir bestiller mulighet til å etablere en 
kontantstrøm som forsvarer en forpliktelse 

• Vi må følgelig se et prosjekt med levetid +/- 25 år. 

 



Byutviklingspotensial 

• Øke attraktiviteten for eksisterende og videre 
utbygging av Fornebu.  

• Byutvikling og reposisjonering av Lysaker, 
Vækerø og Skøyen/Sjølyst 

• Gir merverdi i en videre utvikling av 
Majorstuen stasjon. 

• Gir økt tilgang til attraktive fjord- og 
strandområder.  

• Gir økt tilgang til Oslo sentrum. 

• (…og vurderes som samfunnsøkonomisk 
bærende sammen med en ny 
sentrumstunnel….). Lysaker 



Videre utredning av OPS  

• For tidlig å fastlå hvordan en OPS-leveranse bør organiseres.  

• Ulike modeller er tenkelige. Må vurderes mht hvordan risikoen skal fordeles.  

• Ruter utlyser konsulentoppdrag fase 2, mer konkrete anbefalinger foreligger 1.halvår 
2012.  

Infrastruktur Spor, signalsystem, kommunikasjonssystem

Rullende materiell Vogner

Stasjoner Ventehall, plattformer, kommersielle f later

Depot Verkstedhaller, oppstillingsplasser for renhold

ByggePlanlegge Finansiere VedlikeholdeOperere




