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N Bøler stasjon er en av stasjonene  

som skal fornyes. Når arbeidet med 
Østensjøbanen er ferdigstilt vil  
rutetilbudet fordobles. Vi håper  
på forståelse for støy og  
ulemper i byggeperioden.

Sporveien fornyer 
Østensjøbanen  
Oppstart 7. april 2015 - ferdigstilles april 2016

Kontaktinformasjon 

Det er etablert en egen side om prosjektet på  

Sporveien hjemmeside, www.sporveien.com under menyen 

Prosjekter. Der vil det bli publisert aktuell informasjon om 

prosjektet. Nabokontakt hos Sporveien er Dereje Asefa, 

telefon 918 40 307.

E-post: firmapost@sporveien.com 

www.sporveien.com

Sporveien er Norges største kollektivselskap  
målt i antall reiser.

Sporveien kjører all skinnegående kollektivtrafikk 
med trikk og T-bane i Oslo og Akershus via sine  
datterselskaper Sporveien Trikken AS og Sporveien 
T-banen AS. Datterselskapet Unibuss kjører en 
betydelig andel av den anbudsbaserte busstrafikken  
i Oslo, Akershus, Vestfold og Oppland. 
 
I tillegg eier og forvalter selskapet infrastrukturen 
knyttet til trikk og T-bane, herunder stasjoner,  
tuneller og bygninger.

Illustrert bilde av Bøler stasjon etter ferdigstilt arbeid.



Hva skal utføres i tidsrommet når  
Østensjøbanen er stengt?  
Dagens spor og skinnegang samt stasjonsplattformer 
skal rives. Stasjonene gjennomåpner med ny belysning, 
nye leskur og informasjonselementer. Banestrekningen 
vil i sin helhet fundamenteres på nytt med ny skinne-
gang, nye plattformer og nye strømskinner. 

Erstatningstrafikk – Buss for T-bane 
I tidsrommet Østensjøbanen er stengt, etableres  
det egen busslinje mellom Skullerud og Helsfyr.  
Det etableres også et eget ekspressbusstilbud 
mellom Mortensrud og Ryen T-banestasjon.  
I rushtrafikken forlenges denne ekspressbusslinjen  
til Jernbanetorget. Busslinje 76 som betjener  
strekningen mellom Helsfyr og Hauketo i begge 
retninger, får et forsterket tilbud i tiden Østensjø- 
banen er stengt. Godlia stasjon blir ikke betjent av 
buss grunnet begrenset fremkommelighet i Damfaret.

Ulemper i stengeperioden
Med så omfattende anleggsarbeider som skal 
gjennomføres vil dette medføre økt støybelastning  
og anleggstrafikk. Det vil pågå anleggstrafikk med 
ut- og inntransportering av masse, i tillegg skal mye 
materiell ut og inn av stasjonsområdene. Dette vil 
skje gjennom eksisterende adkomstveier og ved å 
anlegge midlertidige adkomstveier langs banen, i alt 
12 adkomstveier. Det vil bli gitt særskilt informasjon  
til naboer som blir berørt av massetransport og 
støyende arbeider.

Fornyelse og oppgradering 
av Østensjøbanen

Det ble utført 85 millioner reiser med -banen i 2013,  

noe som er en økning på 3,3 prosent fra 2012. 

Kundetilfreds heten er svært god og hele 96 prosent  

av de reisende svarer at de er fornøyd med leveransen 

med T-banen. Regu lariteten var 99,5 prosent og selskapet 

jobber aktivt for å holde kvaliteten på produktet på et  

høyt nivå. 

Det er gjennomført en omfattende oppgradering  

på deler av infrastrukturen for T-banen i 2013, og  

det er planlagt videre oppgradering de neste  

årene. Arbeidet med Østensjøbanen er en av  

oppgraderingene som gjøres i 2015.  

 

Forutsatt finansiering skal strekningen Bogerud - 

Mortensrud oppgraderes etter 1. april 2016.

Illustrert bilde av Oppsal stasjon etter ferdigstilt arbeid.

Illustrert bilde av Godlia stasjon etter ferdigstilt arbeid.

Illustrert bilde av Bogerud stasjon etter ferdigstilt arbeid.

Illustrert bilde av Ulsrud stasjon etter ferdigstilt arbeid.
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7.  april  2015 starter arbeidet på strekningen 
mellom Hellerud og utløpet av tunnelen mellom 
Bogerud og Skullerud. Når banen gjenåpnes vil 
antallet avganger økes fra en til to pr. kvarter.  

Illustrert bilde av Skøyenåsen stasjon etter ferdigstilt arbeid.


